
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗΕ 

ΗΟΙῪ ΒΙΒΙ.Ε 
ἌΓΠΟΟΞΚΘΌΙΝΟ ΤΟ ΤῊΗΕ ΑΥΤΗΟΚΙΖΕΏΌ ΝΕΆΈΘΙΟΝ (Α.Ὁ. τότε), 

ἍΊΙΤΗ ΑΝ ΕἘΧΡΙΑΝΑΤΟΕΥ ΑΝ ΚΓΕΙΤΙΟΑΙ, 

(σπιητρδτῃ 
ΑΝὨΏ 

ἃ εθϊρῖοπ οὗ ἐγεὲ δ χαπρίαξοπ, 

ΒΥ ΒΙΘΗΟΡΘ ΑΝῸ ΟΤΗΕΝ ΟΙΕΚΟΥ 

ΟΕ ΤῊΗῊΕ ΑΝΟΙΙΓΑΝ ΓΟΗΌΚΟΗ. 

ἘΠΙΤΕΡ 

Βν Ε. ζς. (ΟΟΚ, ΜΑΑ., Οανον οἕ ΕΧΕΤΕΕ, 

ῬΕΕΑΓΉΞΕΕ ΑΤ ΠΙΝΟΟΙΝΒ ἹΙΝΝ, ΟΒΠΑΡΙΑΙ͂Ν ΙΝ ΟΕΚΌΙΝΑΚΥ 1Ὁ ΤΗΕῈ ΟΥΕΕΝ. 

νοι. ΝῚ. 

ΕΖΕΚ. 1852---2 . 4.182 --ὯὧῦΡοόῪὖῪολαὧλ ΤΗΣ ἸΝΟΚ ΡΑΚΟΡΩΗΕΣΤΖ75. 

ΓΟΝΌΟΝ: τ 
ἸΟΗΝ ΜΌΚΚΑΥ, ΑἸΒΕΜΑΚΙΕ ΟΘΈΒΕΕΤ. 

᾿ 1876. 

[4 Χιράδς αγε γαέγυο.) 



(ΕΟΑΡ) 

( απιδτίναε : 
ῬΕΑΙΝΤΕΌ ΒΥ «ς. ]. ΓΟΙΑΥ͂, Μ.Α. 

ΑΤ ΤῊΗΒ ΟΝΙΝΕΚΒΙΤΥ ΡῬΆΚ595. 



τῷ 

(«.ΟΝΤΕΝΤΟ ΟΕ νΟΙ, ΧΓΙ. 

ἘΖΕΚΤΙΕΙ, 

ΙΝΤ ΟΟΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤῈΒ, 

ΒΥ Ο. αὔὐκβεύ, Ρ.Ὁ., ΜΑΒΤῈΒ ΟΕ ΤΗῈ ΘΗΑΚΒΤΕΒΗΟΥΞΕ. 

ΙΝΤΒΟΌΌΟΘΤΙΟΝ. 

Ι. Αὐτμβεπεοῖεγ οὔ ἴδε Βοοκ. ΠῚ ΨΠ. Οὐάετ οἔ ΕΖεκίε "8 Ῥγορμθοῖθβο. 
11. Νίήδπιε, Βιγείῃρίαδςο, δηὰ Ρηναδίο 1,16 

οἵ ἴδ Ὁ Ῥτορβεῖ- ; 
1Π1. Ἐνεσῖ ἱπ Ῥαϊεοϊίπε Εε Ἔξφγρε 

ἀυτηρς ἴῃς ἤγϑὶ ρμεγιοὰ οἵ Εζεκιο 8 

ΙΝ. [ἵπἴοστδὶ σοηάπίοη οὗ ἴα [ἐνν8 ἰῃ 
Ῥαδϊιεξέσς δας ἴῃ Οδμδϊ σα : 

ν. ΕζΖεκιοῖδς Μιβϑοίοη ᾿ 
ΝΙ. ΕΠπδεὶϊ οὗ ἴδε Οδρενν ἴῃ ἜΕΟΎΣ 

ἵν ἴδε Ἐ ΠΙΡ65 οὗ [ϑ5γαεὶ.. 

ἐό. 

᾿Ὶ 

ΝΠ. [1,ρδάϊηρ σπαγαςίο 5116 5 

ΙΧ. Ὀιβόγεοηΐ ϑγϑίοπηϑβ οὗ ται εβεδελειδῃ 

Χ, Ἀοεϊαδίίοη οἵ ἴδε Ν᾽ ϑίοῃβ οἵ Εζοκίοὶ 

ἴο ἴδοεε οὗ ἴΠ6 Αροσδίγρθε. 
ΧΙ. Ἐϑοδιαϊοϊορ!ςοδὶ Ἑοπδιδςῖου οὗ ΡΝ 

Κιο}} 5 νπῦηρα.. . ἀ: ἃ 

ΧΙ. Οοιηροθιτίοῃ οὗ εδε Βοοκ. 

ΧΙ. Ῥοοϊηίβ οὗ οσοηΐδςοϊ ἴῃ [δ6 νυ ηρ8 

οἔὗ ἘΖεκΙοΙ, Τλδηϊοὶ, Ζεοοδαγιδῆ, δπὰ δῖ 

7]Θδὴ ἴῃ6 θινίηα 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤῈΒ, 

Ειγςὶ Οτουρ. 
χα . . 

Νοῖς οὐ 1δε δκιϑε ἢ ἴῃ Γ ὀβῥδια 
σμδρῖεσγ : 

Νοῖς οὐ ἴδε [ἀο!αιϊτίες οἔ Ἰυδαν ἴο ἴη 
ἴῃς πιὸ οὗ ΕΖοιεὶ., 

Νοῖς οὐ ἴδπο ϑεςοίίοη χη, 17.---2 2 

φεεοηα Οτουρ. "ογά: οΥ υκάσνιομ ἰο 

Ἡεαΐδερ Λίαζιο: .. 

Νοῖο ου ἴδε ϑίερο οἵ Τγτε Ἢ ΝῈ: 
Βυς δάϊποζζδγ δηὰ [5 σι υδοηιϊιοηΐ 
Ἐυϊη ἰ 

Ἡρογά: οὗ ΠΟΥ ο 1:- 

ΓΟ ΟΠ" 2 14 

ῬΛΑΟΚ 

17 

23 

47 

όι 

1ος 

113 

ἘΣ Ε Σ 

Νοῖθ οἡ ἴδε Εξγρίίδη Κὶπρβ οὗ {Π6 
Ὑνεηγ-ϑἰχῖ Ὠγηᾶϑίυ 

Νοῖεδ οἡ ἴῃ6 ἢοννη]]} οὗ Ῥματδοῆ.- 

Ηορῆγὰ δηὲ ἴδ Ἀυϊη οἵ Εργρί. 

ΤὨϊγά Ογοὺρ. ἥογάς 97 Οον»ζογὶ ἴὸ 
Ἰεγαεὶ. 

Νοῖεο οἡ (δε Ὑἱιοὴ δε εδε οβρὶς, 
ἢ ΡΙΔη95 . .. 

ῬΙΔη οὗ {με [ἀθδ] ΑΠοϊπιρηΐ οἴ {πε 
Ιδηὰ ϊ 

Ῥίδη οὗ ἴΠ6 54π|6 ἴῃ ἀειαῇ!. 

ϑφαοξκ 

1Ι 

12 

ῬΑΟΞ 

110 



ἵν ΓΟΝΤΕΝΤΟΩ. 

ΘΑΝΊΙΕΙ͂, 

ΙΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΘΒ ΑΝΌ ΕΧΟῦΚκϑυσ, 

ΒΥ ΤΗΕ [ΓΑΤῈ Η. . ΚΟ5Ε, ΒΏ., ΛΑΑΟΠΗΘΕΑΟΘΟΝ ΟΕ ΒΕΏΡΟΚΠΙ, 

ΑΝὨ 1. Μ. ΕΕΒ, Μ.Α., ΝΙΘΑΒ ΟΕ ΒΕΧΙΕΥ. 

ἹΙΝΤΑΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι[, ὙΠΟ Ὶ, ἴ δηὰ Τ πιο οὗ ᾿ δηϊεῖ. 

1. Τε Ἀδοορίίοη οἵ ἴδ Βοοκ οὗ 

Δ η16] 

:. Τδηϊοῖ δηὰ τ6 Ροεί- ἐχῆ!ς ΡΙο. 

ρΡῃεῖ . .. 
4. ᾿δηϊοὶ δηὰ 186 Βοοκϑβ οἴ δε 

ΟἸἹὰ Τοεκίαπιοπε.. 

4. Δηοῖ ἀπά ἴῃ6 δποῃ 

4. ζδηΐθὶ δηὰ (ἢ τ ἰϑυια οἴ 
186 ΟἹἀ Τεβιαπιεπξ. 

ς. ᾿Ῥδηϊοὶ δηὰ Ϊοβερῆιβ.. 

ῬΑΘΕ 

210 

213 

217 

210 

6. ΤΔη16] δηὰ {πὸ ΓΧΧ. Ννογβίοπ.. 
η. Τδῃϊοῖ δηὰ [6 Νὸνν Τοβίδπιθπΐ 

δηά ἴη6 Οδυγοῆ.. ὡς 

11. ὈΒΠου 165 σοπηροϊοά ἢ Ἔ 

Βοοκ οὗ [4πιοὶ 

(4) Ῥτορδβεοεῖθβ. ἣν δὰν ὧξ ὦ 
(ὁ) Μίγαεῖς:... ἐν ἃ ὰ 
(ὁ ἩΗϊκίογιοδὶ ϑειοππεπίδ : 

ΓΝ. ῬὨΙΠοΟΪοΟΡΥ οἵ (μῈ Βοοϊς οἵ Ῥαπίοὶ. ̓ 

(Ὀπειυβιθῇ ἐὰ δι ὭΣ τὰ 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝὨ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡρ. 232--- 294. 

ΕἘΧΟύΆΚδυ5. 

ΤΙΟ Ναπιθβ. σίνθεη ἴο Ὁ δηΐϊοῖ δηὰ ἢ 5 
(ΟΠ ΡΑΠΙΟΠ5 

Ῥογβίδη Νὴ ογάξ ἴῃ τῃ6 ἜΝ Ὀδηΐοι, : 

ΟΒαϊάκδηῃ. Μαρὶς.. ᾿ 

Τῆς ΜιΞῖοδὶ ἐξ αταϑηιςς ἴῃ δὲ ὙΠ 

Ὥγηϊοὶ 

ῬΑΟΚ 

242 

246 

“66 

Ἐι 

ΒοΙϑῃδΖΖαῦ δὰ [δεῖ ἴΠ6 Μοδ 

ΤΠὮΟ ἕουγ Κιηράοπιϑ 

ΤὮο Μεββιδῇ ᾿ . 

Το Απροϊοΐορυ οὗ εἰ ἘΠῚ ὃ 
ΤΠΟ δονοηῖγ νεεκβ. : 
ΤῊ» Ὀο]οῇ τπ [π6 ΒΕ Θβυγγοσίοη 

ΗΟΘΕΔΑ. 
ΙΝΤΕΟΌΘσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥῪ ΑΝὨΌ ΟΚΙΤΙΟΑ͂Ι, ΝΟΤΕΞΒ, 

ΒΥ Ε. ΗὔΧΤΑΒΙΕΕ, Μ.Α., ΡΑΕΒΕΝΘΑΒΚΥ ΟΕ ΧΡΕΙ,1,5. 

ΙΝΤΚΟΌΌΟΘΤΙΟΝ. 

Ῥ 

Ἡοϑοαθ Νᾷπιο, ΟτἹβίπ, δπὰ ϑρῆογο οὗ 
Μιηϊβῖγυ.. ΔΕ 

Ῥοποά οὗ ἢΪ5 ΜΙπίιτν δ, Ἧδ ἐν 
(οπίειηροσγαγυ Ηἰβίοιυ οἵ ἴδ6 Νοήῆεῖι 

Κιηράοι. . . . 

ΚοΙδύοη οἵ ἴΠ6 ΓΎ ΠΕ οἵ ἐδὲ ὙΠῚ ἰὸ 
{ΠῸ Ηἰβῖου. . .- . .... 

ΑΟΚ 

398 
3299 

ΔΟΙ 

402 

Ηονν ἔλγ ργϑάϊεϊϊνεο:, 
Ἀοϊδίίοη ἴο {Π6 σοπῖγε οὗ 186 ΤΠ ΟΟΟΥΔΟΥ 

Τοιηρεγαπηθηΐ οὗ Ηοβοα. 
δίγ]ο.. 

ἘΒοἸαίση ἴο [6 ϑδογοὰ ἀπήσα,: 

ΠΘΟΜΜΕΝΤΆΚΥ ΑΝ ΟΒΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ, ρρ. 411-491. 

ῬΑΟΞΚ 

220 

221 

223 

:ὁ. 

225 

,χ26 

6. 

230 

ῬΑΘΒ 

δος 

2322 

337 

248 
λόο 

394 

ῬΡῬΑΟΞΚ 

40ς 
4ο6 

407 

26. 

408 



ΓΟΝΤΕΝΤΟ. 

ΙΟΕΙ. 
ΙΝΤΆΟΒΘΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῺῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΕΘ, 

ΒΥ Ε.- ΜΕΥΚΙΟΚ, ΜΑΑ., ΡΑΕΒΕΝΘΑΚΥ ΟΕ ΠΙΝΟΟΙΝ, 

ἈΕΟΤΟΑΚ ΟΕ ΒΙΙΟΚΙΙΝΟ. 

ΙΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΒ ῬΑΟΒ 

ῖ. Αὐἴδοῦ δῃὰ διε: . . . . . . 492 (1) Το εὔυδίοη οὗ ἴδε ΗοΪγ 
Π. Οοηϊεπῖξ οὗ ἴῃς θοοΟΚ. . . . . 494 ΡΙεΕ ὐνῆτ» αι τος 495 

(14) Το Ποςσιθῖα . . . . . ἐδ. 115 ἴγεοο Ῥχοάϊςς οι :---- 

(1) ΤῈ 1)ΔΥ οἵ ἴδ6 1,ὗσσὰ 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝὨῸ ΟἈΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ῥρ. ςοο--- 519. 

δι 1Π. ΤΠ ΕὈἸΒΙπιθης οὗ ἴπ6 Ῥχγβαϊσοηβ 498 

ΑΜΟϑ. 

ΙΝΤΕΟΣΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΑΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, 

ΒΥ Β. ΟΑΝΌΕΙ,],, Μ.Α., ΓΑΌΌΘΙΑΝ ΡΑΟΕΕΘΒΘΟΚ ΟΕ ΑΆΚΑΒΙΟ, ΟΧΡΟΚΏΌ. 

ἹΝΤΕΚΟΏΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΕΚ ῬΑΟΙ 

Οτουραϊΐΐδοη Δηα Ηοπιε οὗ Απιοβ. 420 Ηἴϊδξ ΟΔ]], Πλαΐο, δυδΊεςξ δηὰ δίγ]ς 5121 

ΟσΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤ ΕΒ, ὑρ. ς23----όο. 

ΙΝΤΕΟΙΌΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ͂ ΑΝῸ ΟἈΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΘΒ, 

ΒΥ ΡΑΕΒΕΝΏΑΚΛΥ ΜΕΥΆΙΟΚ. 

ΙΝΤἈΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΑΘΕ τα : ῬΑΟΕ 
.. Τε Αὐἴδοῦς. . . . . . «. κς6τι ΙΝ. Ρεοράϊοϊίοηβ δηὰ {ποεῖν Π]ΠΙπιοηΐ ; 

ΙΙ. ἨΞ αῖϊο. . .- «τῳ νὸν 0 “Ὁ. :. (οπαιαβῖ οὗ Κάοπι ὈΥ ἴ6 εν. ςός 

Π.- ΗἰϊξίοεΥ οὗ ἴμε Εἀοπηεβ, 45 11115- 2. (οπαιιβῖ οὗ Εάοπιὶ ὈΥ ἴῃς μοαίδθοη 2). 
τῦνο οὗ Οὐδάϊδῃ. ςό4 3. Ἐχρδηβίοῃ οὗ [ϑγδοὶ 66 

ΠΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. ς68---ς74. 



ν! ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

ΤΟΝΑΗ. 
ΙΝΤἈΟΌΌΟΤΙΟΝ, ἘΧΟῦκϑυϑβ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, 

ΒΥ ῬΡΕΑΕΒΕΝΏΛΕΑΥ ΗὔΧΤΑΒΙΕ. 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ. 

]7οπαῖι 5 Ηἰϑίοσυ δηὰ γα. . . . . ὩΣ [15 Ὁδηποηΐςδῖ Αὐἴ ποῦ. . κοι δὰ 8 
(οπίεοηϊβ, ἀπά αἀϊγοοξ Οοηοσγαὶ Ῥυγροβο ΤΠ θΟΟΚ 5μοννη ἴο 6 ἘΠΕ 

οἔὔίδο θοοῖς.. . . 5γ6 (4) ὉΥ ΕἸ γιϑι᾽5 γοίθγοποεβ ἴο ἢ. . . ἐό. 
ΤΥΡΙΟΔΙΠῪ ρῥγεάϊοίϊϊνα οὗ Ομησεε Ῥεδῖμ, (6) ἔγοπιλ ἱπίθσῃὶ ουϊάοσποο.. 579 

ἘἈσϑυττοοίίοη, δηὰ (41Πὴρξ ([ῃἢ6 Οδη.165 ς7)7) |΄πδὰ {86 ργοῦδθὶα Αὐΐπογ οὗ 186 ἜΞῚ ς8ο 

ΕΧαοῦυΆΚϑῦ9. 

ῬΑΟΒ 

ΟὈ]οςτοπ5 πιδὰβ ἴο {πε Η ϑζογιςδὶ (Πᾶ- ΡῈ 
τασῖογ οἵ (ἢ θθοΚ. . 58: ἈἘεἰλίίΙοη οὗ ΪΖοπδῆξβ ὑὐ μὰ ἴο οἴδοῦ 

Οὐ͵]οεϊίοη5 πιδὰθ ἴο Ποῦ 5 ΠΣ ΓῸ ϑοπρίυγοϑ Ὁ τ. 482 
Αὐΐδο. .. ἦς. οὶ αὐ πῶ, ἐῳ. Ἐπ 8ἢ 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ͂, ΝΟΤΕΒ, ρρ. ς8ς--ὅοϑ. 

ΜΙΓΑΗ. 
ΙΝΤἈΆἈΟΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝΌ ΟΚΙΤΙΟΘΑ͂Ι, ΝΟΤΕΘΒ, 

ΒΥῪ ΤῊΗΒ ΚΑΤῈ ΒΘΑΜΌΕΙ, ΟἸΓΑΚΚ, Μ.Α., ΚΕΟΤΟΒ ΟΕ ΒΕΑΤῸΝ ΒΙΒΗΟΡ,. 

ΙΝΤἈΟΘΌΩΟΤΙΟΝ. 

ΡΑΟΘΞ ΡΑΟΞΚ 

Ι. Νπιο δηὰ ΜΠ ϑ ΓΥ οὗ ἴπῸ μὰν όος ΝΜ. Ῥρεύβοῃδὶ σμαγαοίοτϑοῖοβ.. . . , ὄιτο 
[1. Ργορβεῖς νι ϑίοῃθ:. .. «ον. ότο ΨΊΙ. δ ηῖῖἷνγ οἵ Αὐἰδοιβῃῖρ, δηὰ Ρίδη οὗ 
Π|. Βοίψη οὗ Μοβοῖαῆῃ. . . . . . ἐῥ. (6 ὈθΟΚ. . . «τὸν νὸν ὅΣΣ 
ΙΝ. Οὐοιηραγίϑοη ΜῈ ἢ σα . . . ἰὁ. 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝΩῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ͂, 'ΝΟΤΕΒ, ρρ. 613---632. 

ΝΑΗΟΙ͂Μ. 
ΙΝΤΆΟΌΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝὨῸ ΟἈΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕ, 

ΒῪ ῬΚΑΟΕΕΘΘΟΚΒ ΟΑΝΏΌΕΙΠ,, 

ΙΝΤἈΟΌΌΟΘΤΙΟΝ. 
ῬΑΟΕ 

Ι ὝΒΕΡτορβει . . . . ..... δ Π.- ὙΆὲε Ῥγορῆεςγ. [15 ἀλδίε, βυδήεςξ, 
ΠΙΒΙπιθηΐ ἀπά ϑίγθ.. . . . .. όξς 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΛΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΈΤΕ, ρρ. 63)---649. 

“- πποπο τ ὦὥὩὩὕὦύ. ὕ...... ............ 



ΓΟΝΤΕΝΤΟ. 

ἨἩΑΒΑΚΚΟυκΚ. 

ΙΝΤΚΟΏΌΠΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, 

ΒΥ Ἐς. ΟΟΟΚ, Μ.Α., ΠΟΑΝΟΝ ΟΕ ΕΧΕΤΕΚ. 

ΙΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι. Νᾶχης απὰ Ῥοβίτου οὔ με ργορμεῖ. ὅεο ΓΝ, Ῥχοῦδδϊο [γαῖθ οἱ ἔῃ8 Ῥγορβεεν 
1. Απαϊγϑῖς οὔ πὸ Ῥοοκ. . . ... ὄξει Ν. Οεπεσᾷὶ (μαγαςίογϑεςϑ.. 
Π|. Βνεηῖβ οὗ (οοηζοπιρογαγυ Ηἰβίοσυ όἜός3 

ΠΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟΘΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 6ς8--676. 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. 

ΙΝΤΚΟΘΟσΤΙΟΝ ΑΝῸ ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ, 

ΒΥ ΡΕΟΡΕΒΘΟΚ. ΟΑΝΖΘΕΙ,1,. 

ΙΝΤΚΟΌΟΘΤΙΟΝ. 

Ι. Τῆε Ρσγορδοεῖ. π5 Νδγηδ δπὰ ᾿εβοεηῖ δ) 11. Ηΐϊδ5 ϑυδ]οςξ ἀηὰ 51γ]}6 
Ι΄ ΗΞ- δε... ον 42Ὁ. 

ΟΟΜΜΕΝΤἊΑΚΥ, ρρ. όγ9---ό92. 

ΗΑσάαΑΙ. 

ΙΝΥΒΟΌΌΟΘΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝῸ ΟἈΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, 

ΒῪ Νν. ὈΚΑΚΕ, Μ.Α., ΗΟΝ. ΘΑΝΟΝ ΟΕ ΨΝΟΒΟΒΒΈΤΕΒ, 
ΓΟΗΑΡΙΑΙΝῚΙΝ ΟἈΚΌΙΝΑΚΥ ΤῸ ΤΗΣΚ ΟΥΕΕΝ. 

ΙΝΤΑΟὨὔΟΤΊΟΝ. 

ῬΑΟΚ 

Ι. ῬΡεαξοῦ οἵ ἴδε ΠΡ Ήτεν δηὰ Παΐο οὗ Π 

δὶς τθοῖο . . - : . 692 

ΠΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρρ. 695---7ο 1. 

ΤΠο δυδ]οςῖ οὗ {π6 ργορῆθου 

ν]! 

ῬΑΟΞ 

ός4 
66 

ῬΑΟΞΚ 

6η8 

ῬΑΘΒ 

694 



ν ΓΟΝΤΕΝΤΘ. 

ΖΕΓΠΑΚΙΔΑΗ. 

ἹΝΤΚΟΌΌΘΟΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΚΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤῈΒ, 

ΒΥ ΟΑΝΟΝ ὉΒΑΚΕ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΘΤΙΟΝ. 

ῬΑΘΟΕ 

Ι. Ῥεβοῃ δηὰ [δῖε οὔ {πὸ ργορῆβεῖι . 702 χ1} [πίθετὶεν οἵ ἐμ δοοῖ 
11. ϑδυδ)οςι-πηδίζεσ οὔτε θοοΟΚ.. ., . ὁ. 

ῬΑΟοδ 

702 

ΠσΟΜΜΕΝΤΑΞΚΥ ΑΝ ΟἈΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ, ρΡρΡ. 70ς---39. 

ΜΑΙΑΟΗΙ. 

ΙΝΤΚΑΟΌΟσΤΙΟΝ, ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥῪΥ ΑΝῸ ΟΚΙΤΙΟΘΟΑΙ, ΝΟΤΕ, 

ΒΥ ΟΑΝΟῸΟΝ ὉὈΚΑΚΕ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΑΟΞ [4] 

Ι. Ῥείβοη δηὰ Αβὸ οἵ ἴῃ ργορῆοῖ. . 740 [1. ϑυδ)εςι-πιδίϊοσ δπὰ ϑίγ16 οὔ ἴ[ῃ6 θοοκ ἼΑῚ 

ΟσΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΑΝ ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤῈ, ρΡρ. 242---50. 



ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ΙΝΤΒΟὈΌΟςΤΙΟΝ.. 

ῬΑΟΚΞ 

Σ ΙΪ͵ “Μιδέηολν οὐ 1δὲ δοος. . .. 
Ι.- Ναπεε, δέγεέδρέασεε, από ρῥγέυαίε “72 

οΓ ἐδὲ ῥγορδεέ. . . ἘΞ: 
Π|| τεπι: ἐκ Ῥαζειίποε ἀπά Ἐργρὲ 

ἀγα 1δὲ 3γι} ρεγοά φ Ἐπε- 
μοῦ Ῥγορόω . .. Ὁ... 2 

ΙΥ. Ζειεγπαὶ εοπαάϊτίοπ οὗ ἐδὲ εν: ἐπ 
Ῥαῤεείέπε απά ἐπ Οδαίδεα. . . 

Υ, Ἐπρέμί": »εμσίοπ . - 4 
ΥΙ, Εὔξει οΥ δὲ εαρεδυϊεν πὶ τεισιδείπς 

ἐδὲ ἐγίδες οὐ" γα. . . . . ς 

1. 

ν: ΚΩΟΥ Θοδσοοῖν δηγίίηρ οὗ ΕΖο- 
Κ)ε] Ἔχοορὲὶ τδὲ ὙΠΟ τὰ ᾿ἰθάση 

τοῦ ἴῃς Ὀοοὶς τ184ὶ Ὀθδῖβ ἢ]15 παῖηθ., Οἵ 
ὡς ἀδία δηὰ δυϊμοσβῆϊρ οὗ (Πἷ5. ὈοοΪκ 
ὥχκετε ἢδ5 ϑοδσοεῖγ ὈΘΘΏ ΔΩΥ͂ 5610 Ὰ15 41165- 
ὅση, ΤΣ Ῥοοκ οὗ ἘΖοίκῖοὶ ἢδ5 Ἔν σ 
ἰσπηδὰ ρατὶ οὗ [ῆε ΗΘ ταν σάποη οὗ ἴῃ 6 
θὰ Τεσίδιρμεηῖ. 7 ϑορ ἢ (6115 8 [μαῖ ἴξ 
τῶ Οὴ6 οὗ ἴπῃε6 τυοϑηῖϊγ-ῖνο ΟΔΠΟΙΪΟΔΙ 
ὑοοῖΘ. [Ιῃ οἣς ρᾶββϑᾶρο ἱηἀεοὰ ἴῃς [εν- 
πὴ διοίοσιδῃ 5βὰγβ [δὶ ΕΖοκιοὶ ντοῖς ἔνο 
ἴοοῖβ, Δηά βοῆς μάνα τῃπουρῆς ἐμὲ [ἢ]ς 
προς (ῃαὶ 4 Ὀοοῖἷς οὗ ἘΖοκΙο)᾿ 5 βὰς Ὀδθῃ 
τὶ (Ὀανιἀϑοη᾽5 “ Τπἰσοάἀυοοη. Βιυϊΐ 
ὁ Ἧδ Ὦγα Ὡ0 ἴχγᾶςς οὗ ΔΥ βοὴ ὈοοΪς 
ἐπὶ ΠΟ 5: Δί Ὡξ οὗ 50 Οὗ ἃ 1055, γὸ ἴὩΔΥῪ 
ρος ἰδὲ ΤΟΒΕΡἢι15 15 βρϑακίηρ οὗ 
ἵτὸ μασῖβ οὗ [ἢ 6 Ομδ ὈΟΟΚ ψὨΙΟἢ γα Ρο58- 
5, ΤῊΙ8 Ὀοοΐὶς 15 ἔουπὰ 1 [86 τηοβῖ 

1 Α8 ὯΔ] ἐγλαϊΐοι βὰγς (δαὶ 6 νγὰς 
Βετθετοὰ Ὁ οὔθ οὗ ἢ]15 {6]]οὐν-εχ]]65, πὰ ἴῃ (ῃ 6 
τλλάϊε ἀγὲς δ]9 ἰοτὰ Ὁ" τγαβ ββενῃ, ἀϊπίδηϊ ἃ (εν 
ἐστὶ ἸσΓΏΕΥ ἴσοι Βαράδά, ἴο νος τοι [εν 8 
ταῦ ῬΑΠ Δ ἅσε βαϊά τὸ μαᾶνο στολὰς ρἱ]ρτίτμαρες 
[δ ΊΩετ). Α Ἰερεπά, οὐττεηῖ ὙΠΒΡΕ ΗΕ ς ]7εν9 
τοὶ ἐγ (πη ςδη95 (Ἡ ἀνοσηὶςοκ), 6 νϑ 
ἕκ κα οἵ ξετυδηὶ οὗ 7εσεσηϊδῃ, ασοβα, πὸ ἀουδὶ, 
το α δ ξούπος τας οἵ 5 τοϊϑϑβὶ αὐ ἴο ἴδαὶ οὗ 

Ῥτορδεῖ, αῃαὰ τῶ ποῖ σροδηξ 
Ὁ ὃς υροτειοοὰ ᾿ἡϊοτα}} ἀἰμεα Υ. 

γόοῪΙ. 

ΡΑΘΕ 
ΨΙΠ.. Ονάρν 9. Επεξίοἶ᾽: ῥγοῤῥδεοίοε.. . ς 
ΝΠ. Ζεαάις ἐραγαείεγἶ . . 9. 7 

ΙΧ. δ} εγεπε “γείορη Οὗ ἱπίον γείαοθ 7 
Χ. ΜΚείαμοι 9 ἐδ υἱσίοης ὁ Ἐπειοὶ 

10 ἐδοῦε οΥ ἐδε “ῥοεαίγροε. . 8 
ΧΙ. μδαϊοίοσίεα! ἐὀαγαείοῦ 9.7) Ἐπε- 

ἀλε]λ: αὐγὴ ηι .Ὁ . 0... 1ὸ 
ΧΙ. Οὐνιρουέίοη οὐ ἐδὲ ὁοοξ . . . . τὰ 
ΧΙΠ. ῥοὶκπί: 9 εοπίαεξ ἐπ ἐδε «υγϊ πο: 

97 Ἐπεζιεὶ, αμίεί͵ Ζεοραγίαῦ, 
απά δὲ οόη δὲ υὶϊπό . . , 12 

Δηοοηΐ νου οἢ5, Ὑπογοίη 1 γα ΔΌΟΙΩΒ 
ἴῃ Ῥαγίουϊαγ τἸοχῖβ [6 ὙΠο]6 ὈΟΟΚ 15 βιιὺ- 
βίμΓΔ}}γ [Π6 βᾶτηθ. Αἡ οἱά 7618} ἴτὰ- 
ἀἸΠοι Αϑϑοσίς, ἴαὶ ἴ[ἢ6 Ὀοοϊς οὗ ΕΖοκΙοὶ 
γγὰ5 56 [δὰ δηὰ ρῥἰδοθα ἴῃ ἴῃ6 οδῆοῃ ὮΥ̓͂ 
[26 στοδῖ (ουηο!} οὗ 5ίδίθ ; [15 Ὁουςο]], 
ὈΥ ϑΡρθοῖδὶ ἰγτθαίγ, ῃδὰ Ἵοἤαῖρε ονὐεσ ἴῃ8 
Τα σίου δηὰ ρο οὶ δαῖτα οὗ [Π6 Γεἐτγ- 
5} ῃδίοῃ, Ὁηὰ 6 [6 ΞΌΡΓοΙΏΔΟΥ οὗ [Π6 
Ῥοιβίδη5 τοῦ ἴῃ 6 ἔἄχϑί γϑᾶσ οὗ ΑΥΪΆΧΟΥΧΟΒ 
ΙΟὨρΊτηΔηι5 (Β, 6. 444), [6 ὕμηθ οὗ Νε- 
ΠΟΙ Δ᾽ 5 ΤΩ 55:05. ἴο [6 Π15416. [1ἴ τγᾶϑ 
σοητπυθα ὑηάοσ τς Οτδοὶς ΞΌΡΓΟΘΙΏΔΟΥ 
οὗ τὴ6 ϑεϊθιοιάδα υπ11} [ἢ6 ἀφαιῃ οὗ ἴῃ 6 
ΠΙσῃ-Ρ δὲ δίτθοη (8.6. 196). ὙΤΏΘΙα 15 
Βονενοσ ροοὰ σϑάϑοὴ [0 δεῖνα ἴΠδϊ [ἢ 6 
ττδα!οὴ δοονθ- τη] οπρϑά ροϊηϊοα ἴο ἴῃ 6 
Ὀτη65 οὗ [ῃ6 Ῥοσβίδῃ βΌρΡυοηδοΥ. [1 νγὰ8 
ποῖ {1} βανθσαὶ ῃυηάτοα γϑασα ἰαῖοσ [ἢδὲ 
ΔῺΥ ἀουδὲ νγᾶ5 ᾿σουγ ΟἹ [86 ΤΔΠΟΙΙΟΙΥ͂ 
οἔὗ [15 Ῥοοκ΄. (Εὔγϑι᾽ 5 "δῆοῃ ἀ68 ΑΙΙ, 

5. Τῆε οδπου οὗ ἴῃ 7 νγϑ ἢ Θουρίαγεβ τὰ 5 εχ- 
Διλϊηςεὰ ὉΥ ἴῃς ἘδΌδΙη5 δρουΐϊ ἴῃς [πα οὗ 1ἴΠ6 
ἀεβίταοίίοη οὗ Τεγυβαίει, Α χυεβοῃ νγ885 ταϊϑεὰ 
Ψ ἴο ἴῃ διε 11 1 οὗ ἘΞΕΙΙΕΙ οὨ ἴδε ΕτοῦθοΣ 
οὗ ἃ βυρροφεα αἰ ϑοσορδηου ὑδίοθ ρδβθᾶροθ Ο 
δ]5 τὶ Ὶ δηά [06 τεδοδίηρ οὗ ἴῃς αι ται 
--αϑ. χυ!. 10, Εχοά, χχ. 4, Ὀπὲ [Πὶ8 γα 8 
ΤΟΙ οὐ ςαὶ ἀἰςουΞκοίοη, απ ψτὰ δχὸ ἰο]ά (ἢδὶ ΕΒ. 
ΕἸεΑζΣαῦ Βεη Ηδηδηΐα βδοϊνοὰ ἴῃς αἰβησυ Υ ὉΥ 
ΤΕ ΠΟΙ ηρ ἴπ6 Ῥαβθᾶροβ οὐ)οοϊεά ἴο. (Πετεη- 
Ὀουγρ᾽ 5 " Βαϊ εϑίίης,᾽ Ρ. 295.) 

Α 



2 ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Τοβι.᾽ ῬΡ. 21 011.) [Ιἡ σϑοθμΐ {π|6ὲ5 ἃ 
οὔτς μᾶ5 Ὀδ6Θὴ ἤδῖα δηᾷ ἴπετε ἰουηά ἴο 
οηάεανοῦῦ ΟἹ ΡυΓοὶν δυ ] οῦνα στουηάςβ 
ἴο ἀιδογοάϊε ἴἢ6 δυϊῃοηθο! ͵ οὗ οὔθ ΟΥΣΓἁ 
ἴνο ράᾶβϑαρθϑ, Ὀπξ δυο ΟΠ ΟἾϑπη5. Πᾶνα 
ῬΘΟΩ 5ΡΘΘΟΣΥ δηβνεῖθα οὐ [ΠΟΘΙ ΟΥ̓ 
στουηάς, δηα [ΓΘ 15 20 ὩδΘθα ἴο σονῖνα 
τπεπχ, 6 τπᾶν ἀβϑυσὴς ἴθ 85 δὴ υἢ- 
αι οδθοηδοϊς δος {μα ψ αν Ὀαδίοτγο 
5 [06 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἘΖοκΚΙΟΙ 45 1 ψγὰ5 
δοοορίοα ἤτοι ἴῃ6 ὥσθ ΌὉΥ ἴδε εν ]ϑἢ 
ΟΒυτΟΠ; δηα δοοοσά!ηρ}] 6 ΏΔΥ ὑσγοσθθά 
ὙΠ σοηδάφξηςς ἴο ρδίῃοσ, ΌΥ ἃ βίαν οὗ 
115 οοῃίθηΐβ, δυο ἢ ̓ἸπἰτοάοἴοΥΎ Ἱπέοστηδ- 
ΠΟ 85 ΙΏΔΥ 566 (ἰἜϑσα Ὁ]6, ἴῃ σϑίθσθῃοθ 
ἴο [Π6 οἰτουπιοίδμοθα δηὰ σομαϊ!οι οὗ 
ἴΠη6 Ῥτορβεῖ δηά οἵ ἢ15 σουπίτγγιηξη. 

Ι. 

ἘΖΕΚΙΟΙ (ΗΘ. χελεοξ-ε", σοί εἰγσιρι.- 
φριοζ οὐ λαγάερεξλ) 5 ἴῃ6 βοὴ οὗ Βυζὶ, 
ἃ ΡὈτδϑῖ ὑγοῦΔὈΪΥ οὗ [ἢς ἔδλιη!]γ οὗ Ζαάοϊ, 
ὙΏΙΟΩ ἢ6 ΤἸΘΏΓΠΟΩΒ ἢ ΙΏΟΓΘ ἴπδῃ ΟΠΘ 
Ῥᾶϑϑαρβ (χ]. 46, ΧἸΠ]. 10, χὶῖν. 15, 16) 85 
ταατκεὰ οὖ διωοηρ ἴῃ6 'βϑοὴβ οὗ 1,δὺ] ἴο 
εὐηό μέα» 10 1064 20γα1 το »ηἴρεοίο, Ὡρρο 
᾿ξ. Βοηρ οὔθ οὗ ἴἤοβα ψῆο πρηΐ 

᾿ ἸηζοΟ 6Χ]6 Ἡ1 6 Ποϊδοῆϊη, νῇεη Νοῦυ- 
ΟἸδάῃοΖΖασ οδιτι θα ἀΥΝΑΥ [6 ῥγθβδίς δηά 
ἴλ6 Ῥηησοβ δηά [ἢς τσ ἢ οὗ (Πς Ἰαπά 
(2 Κ. χχῖν. 14), 6 ψουϊὰ βϑϑῖχ ἴο ανα 
ὈαΙοηρεά ἴο ἴῃ6 ΠΙρΠΟΓ οἶαθ5, ἃ ΞΌΡΡο- 
ΒΙΠΟὉ δρτεοίηρ ἢ [6 σοηϑιοσδίιοῃ 
με δνλ Ἂς ἴο δῖγη ὈΥ 15 ἐδ! ]ονν -Ἔ 1165 (νυ. 
Ι, ὅτο.). 
ΤῊ οδϊεῖ βοθὴθ οὗ ἢϊ9 τηϊηϊϑν γᾶ 9 

ΤΟΙΑΌΙΡ 1 Νοτίμεση Μεβοροίδῃα, οἢ 
[ῃ6 τίνοσ ΟμοΡασ, δ᾽οηρ [6 Ῥδηκο οὗ 
ΜΠΙΟΝ ψετα [Π6 561 Οταθηΐβ οὗ ἴῃ 6 ἜΧῚ]65 ; 
566 ΟἹ ἷ. 3 Δηἀ 11]. 15. 

ΟΥ ἴῃς ρἷαδοα δῃὰ ἀδίε οἵ ἘζΖοκὶεὶ"5 
Ὀιπτ τὰ μᾶνα ὯΟ τεοοσγά. 1 ἰ5 ῥσοβδ- 
Ὁ]6 (δαὶ ἢς νγγὰ8 ὈΟΓᾺ ἴῃ ΟΥ ΠΟΙ [6τιι58- 
Ιεαι, ΨΏΘΓΕ 6 τηιιϑῦ ΠΟΥ] μάνα ᾿ϊνοά 
ΤΩΔΏΥ ΥὙ6Α15 Ὀείοτε ἢῈ νγὰβ οδιτ οἀ ἰηΐο 
ΕΧ]]6, ὙΠα ἀδία οὗ ἢϊ5 δηΐοτηρ ὉΡΟΩ 
[86 Ρῥγορβϑίιοδὶ οὔῆος 15 ρίνθῃ [ἢ 1.1, 

1 Ἑναϊὰ τειηαυῖς ἴπαϊ ἰῃ6 Ιεαςὲ οὐξογναίϊΐοη 
ταῦξί οοηνίπος υ5 [Πδἴ Ἔν τ ρογίίοη οὗ [6 ὈοΟΚ 
ΤΟΆ]ΠΥ ολπὶς ἔγοτῃ ἘΖοὶκ 6} 5 ον μβαηάὰ, (Ἐπ α]ά, 
“ Ἰηιτοά.᾽) 

8. ΤὮς ὨδΙῊ6 αἷςο οὐσςυ5, ἴῃ τ (ῆτο. χχίν. τό, ἃς 
{πὲ οὗ ἴπε μεαὰ οὗ οῃς οὗ 14 οουγβοβ οὗ σζηϊηΐς- 
ἰοτηρ 1ενϊο5, ΤῊς Ηδοῦτον παπὶῈ ἴῃοτα ἰς 
Ἰάδηῖοαὶ ἢ τπδὲ οὗ τς ῥσορμεῖ, Ῥυϊ ἰ5 6χ- 
Ῥτεβϑοὰ ἰῃ ἘΠΡ 5 ὉῪ δ᾽ ελεσοξεί. 

δηᾶὰ 1. 45 15 ποῖ υῃ]1κοῖγ, ἢς ΘηίοτεΩ͂ 
ὍΡΟῺ [ἢ]5 οἶος αἱ ἴῃς ἴεραὶ ἂἀρε οὗ [Ὡϊγίγ» 
ἢς τηυϑῖ ἢανα Ὀδοὴ δοουϊ ἰουτίεθη γα ΓΞ 
οὗ ἂρὲ ἤθη 7οβίδῃ ἀϊθὰ, [Ιῃ {Π15 6456: 
ἢδ οουἹἱά ποῖ ἢᾶνα δχογοιβοά ἴΠ6 ὑπ Βα, 
Γῃοοη8 αἱ Γοπιβαθῖι ; Ὀὰϊ 85 ἢ5 6 σ΄ 
ΜᾺ5 ἃ ΡῥΙδδῖ (566 ΟἹ 1. 3), ΒῈ ὰ8 ὯὩΟ 
ἀουδὲ Ὀτουρῆϊ ὕρΡ ἴῃ ἴῃ6 οουτίς οὗ 1) 6 
[ΟΡ Ϊ]6, ἀπ 50 ὈδΟΔΠη6 [ΆΠ}11847 σ ἢ 115 
ΒΟΥνΊο65 δηὰ δισδηροηεηῖθ.  βερδιβ 
Βα 5 [μαἱ ΕΖΕΚΙΟΙ τγὰ5 “ἃ Ὀογ᾽ (παῖς ὧν) 
δὶ ἴπ6 Ἐπλς οὗἁ ἢῚ5 6χι]6, ψῃοἢ, πονονοσ, 
ἢ6 ὈΥ͂ πιϊϑίακε ᾿ἀδεηῖῆες ἢ τΠ6 ΟΔΡ- 
ἘΝΤ οὗὁἨ 76 μοι ακίπὶ ᾿πηϑιθδὰ οἵ τῃαὲ οἱ 
7ςΒοίδομίη (ϑΘοῃμσοεάθ). ὙΤῊΪ5 Ιοοκϑ κ 
οοηξιβίηρ ἘΖΕΚΙ6Ι] ἢ ΤΏ δηϊθ]; Ὁ 18 
ΤΑΔΥ Τηθδὴ ἰπδὶ ἢ6 νψὰβ ηοΐ δἱ ἴ[ῃδαΐ τ 6 
οὗ 1] ρα, 2.4. ποῖ {Π|ΓῚῪ γεαᾶγβ οἱ. 

ἾὟνε Κηον τοΐὴ ἴῃς Ὀοοϊκς 1156} τἢδξ 
ἘΖοκΙδὶ νά ἴῃ ἃ ἤουδα οὗ ἢὶ5 ον, ννὰξ 
ΤηΔΙΤΙΘα, δηὰ Ἰοϑί ἢἰβ το ἰὴ ἴῃ6 πη ἢ 
γεασ οὗ ὨὶΞς Ἔχ] 6. Οἰτδα χοϑβὶ οἵ ἢ15 π|ὸ 
ΜῈ ΚΟΥ ποίβιίηρ. 

111. 

ΤῊΣ ρεποά ἀυπηρ ψ ῃϊοἢ ἘΖΕκΚΙδΙ ῥτο- 
ῬΠαϑίθα ἴῃ ΟΠαϊ δα ννὰβ 5ιρ141}1Ζβ ἃ ὈΚῪ 
[Π6 ΤῊ]56ΓΔΌ]6 τεῖρτι οἵ Ζεάοκιδῃ, δηάϊηρ 
ἴὴ ἢϊς παρτιδοημηθηΐ δπὰ ἀθαίῃ, Ὀγ (ῃ 6 
ἀεοιπισοη οὗ [ῃ6 [6 Π1ρ0]6, ([ἢ6 540Κ οἵ [6- 
ΤΌΚΑ] Θ, δηά ἴῃς ὅη4] ἀδροτίδτοη οὗ 115 
ἸΠΔὈΙΠΔηΐἴ5, ΌΥ δά 4118} 8 βῃοσί σερ ΠΟΥ͂ 
ΟΥΟΓ ἴῃ6 Ῥοοῦ στεηηδηϊ ἰεῖς ὈΘμΙηα ἴῃ ἴῃ 6 
σΟὐΓΓΥ, ἢ 15 ἸΥΟΔΟ σοι 5 ταυσγάεοσ, απὰ ἴῃ 6 
Βιρῃι οὗ [Π6 σοῃδρισδίουβ, σοηνευηρ [6Γ6- 
ΤΑΪΔἢ νχἢ [Πδτὰ το Ερυρί, Ὁγ Νερυςαά- 
ΠΕΖΖΑΙ 5 σοησΠιοϑίβ ἴἢ ἴἢ6 ΠΕΘΙΡΒΟΙΠΠρΡ᾽ 
σου ΙΠ|65, δη δϑρθοία!ν ἢ]5 Ρτοϊοηροά 
βίερε οὗ Τγτοα. 

ΤῊΘ γοαῦ ἢ ὙΠΟ ἘΖΕκΙοὶ ἀεϊνοτοά 
15 ΡῥΤΟΡἤδοΙΘα δραϊηδὲὶ Ἐργρί οοττο- 
5Ροπας5 ψ ἢ (6 ἤτοι γεαγ᾽ οἵ (6 τεῖρῃι 
οὗ ῬΒδσδοῃ- όορῆσα, [8 Αρῦδ5 οὗ Ηετο- 
ἀοῖι5. ΤΠ δοσθϑϑδίοῃη οὗ (ἢ15 Κιίηρ ἴο 
[ῆ6 Ἐργρίδῃ (ἤτοης αβδοῖθα νῦν πιᾶ- 
[ΟΠ Α}γ}γ τ[ῃ6 ἔπασχε οἵ τῃ6 Κιηράοπι οὗ 
Τυάδῃ. ὅϑίηςς 16 δτϑὶ σαρίυστε οὗ [6πΠὶ- 
5816 πὶ ὉΥ ΝΕΡυ ΠΔάηθΖΖαγ ἴῃ6 7εῖν5 πὰ 
ἰουμα [μὲ βογνίος οὗ ἴῆς (μαι ἀφδῃβ ἃ 
ατά οη6, δηὰ ΨΟΙΘῈ ΓΟΔΩΥ αἱ ΔΠΥ τηοσηθηΐϊ 
ἴο Τῖί56 δῃηὰά 8ακε οἱ ἴ[ῃἢ6 γοκε. Ζεάε- 
κΚιδῃ, τπουρῇ [Π6 ογεαΐαυσε οὗ ἴῃς Βαργ- 
Ἰοῃῖδῃ τλοηδσζοῖ, ϑῃηασγοα ἴῃ6 Ὀυτάσδη, δηὰ 
οοιὰ ποῖ Ὀυϊ βῆδγε 16 δαὶηρ5 οὗ ἢ]5 

8 δες Νοίε αἱ δηὰ οἵ οὔδρ. χχίχ. 



ΤΗΕ, ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΖΕΚΙΕΙ͂, 1 
δυδ)οςῖβ. ΝῸΣ νας [ῖδὯ6 οἰδγδοίοσ οὗ 
αἴδες Ῥεορὶε οὔ Κίηρ βυοῖὶ ἴμδὶ {πον 
πεῖς ΚΟΥ ἴο Ῥὲ τεβιταϊηθα ὉΥ ἴἢ6 σϑ- 
Ρεαϊοὰ οδῖῃς οἵ δά 6] Ὑ ἩΒὶοἢ πεν Βαὰ 
“παὰς ἴο Νενυςδαάηθζζασ, [ἰ ννὰ5 ἢον- 
ΕΥΕΣ, οἰεασ ἰδὲ ἴθοτα 5 ΠῸ Ὦορε οὗ 
δῦοοοϑ 'ῸΠ ΔΗΩΥ͂ ΠΟΙΊΡΙηδΔιΊοη5 1 
5:02}} περ ουσηρ βἰδῖεβ θηϑανοὰ [ἰκ6 
1εάϑεῖνεβ. Ἐργρὶ γὰ5 [6 ΟὨΪΥ͂ ῬΟΥΟΥ 
ἔοῦι πΊΙΓΙ ΠΟΥ σοι] Πορο ἴοσ δβδοιυδὶ 
δυρροτί. Απα Ἐργρίὶ Παά Ἰοηρ Ὀεδη ἰη- 
δεῖιναε. Τδα ρότοῦ οὗ ΝὍϑοΟδο τγᾶβ Ὀσόκϑη 
ἃ: (Διο βου} (76. χὶνὶ. 2; 2 Κ. χχίν. 
7). ῬΞΔΙΩΤΘΌΟΒα5 11. ([Π6 Ῥδβδζησηῖβ οὗ 
Ηετοάοιι5), ἢ]5 Ξοῃ δῃηἋ βιιοοθβϑουσ, 56 Ὼ5 
ἴο Βᾶνε Ὀεδῃ 4 ἴδε ]8 ὑῬπης; ἢ6 85, 
ἸΏΟΤΘΟΥΕΙ, ΟΟΟΙΡΙδα ἴῃ δὴ ΕἸΠΙΟΡί Δ νᾶ Γ 
ἀυπησ Ῥασὶ οὗ ἢ15 στεῖρῃῃ. (νι οἢ Ἰδϑιθά 
ΟἿΪΥ δεν γ6215), Ὀυϊ Ἡορῆγα νγὰ5 οὗ 
ἃ ΨΕΙ͂ ἀΙβεγθηΐ βίδσηρ. Ἡγοάοξιβ [6]}]5 
Ὁ5 (11. 161) ἴπαὶ πο ἔοστηοσ κΚιηρ οὗ Ἐρυρί 
ετοερὶ δῖς στεδί-τδηαίδιῃοσ, Ῥβδηγηγοῖ- 
οὐυ5, νγὸϑ 50 ῥζοβρέζοιιβ ἰῇ ἢ18 ππηάοτ- 
ὭΧΙΩΡΒ 8285 Αργῆεβ, ἴμαῖ 6 τεϊρηοά 
ἵνεηῖγ- να γελῖβ᾽, ἰῃ [6 οουτβα οὗ ὙΠΟ 
δε πλλτο ῃοα δραϊηβὶ ϑιάοῃ δηᾶ οοπάιυοίοά 
8 ἐχρεαϊἤοῃ ὈΥ̓͂ 5.64 ἀραϊηβί [86 Κιηρ οὗ 
Ἴγτε, 1115 οἰεασ ἴδ ἢ6 νχὰβ τηϊπἀ θὰ ἴο 
ΤΕΟΟΨΕΙΣ ἴδ6 στουηά ΨΏὮΙΟΝ ἢϊ5 ρτδηαίδίῃοῦ 
Δηα ἔπεσ μδά Ἰοβῖ ἴὰ Ῥαϊθϑίίηθ δηᾶ ἴῃ 
ΥτΤ2. Βυπλουβ οὗ [Π656 ἀ65ρη8 δά 0 
ἀουδὲ τοδοβεὰ 86 7ενν8, θοῖὰ ἴῃ Τ ετι5ά- 
Ιεὰ ἂπὰ ἴῃ οδρινγ, δηά ΠΟΥ ΕΓ 
παϊοδίηρ [Π6ῚΓ ΟΡΡοσ[ ΠΥ ἴο Ὀγεὰκ 1 ἢ 
ΒαΡυ θη δῃα 4}}γ [ἢδιβοῖνοβ τυ Εργρί. 
Αραϊηδὶ δύσῃ ἀ]]Π]δηςα ἘΖΟΙΙ6] σαπης ἴοτ- 
παὰ ἴο γῬτοΐεδσ. Ηδ ἰοἱὰ ἢϊ5 σομηθγ- 
ἸΔΘη ἴῃδὲ 1πεῖὶς ΠΟΡΟ65 οὗ βαίειυ ἰὰῪ ποῖ 
ἴῃ 5δδικιηρ οὔ ἃ γοῖκϑ, νΒοἢ τΠ6Υ οουἹά 
ποῖ ἀο νιϊδουξ [ῃ6 στοκβεϑῖ ρευζυγν, Ὀυΐ 
ἴῺ σερεπίηρ οὗ {πεῖν βἰῃ5, δηὰ τυὐγληρ 
τὸ ἴῃς (σοά οὗ [δεῖν ἐδίῃοῖβ. 

ΤὮδς 1Δ1Π|ΔοῪ οὗ ἴῃ 6 ἤορϑβ δηϊογίδιηθα 
ὃγ ἴεΣ 7εὲνγ8 οἵ ἀεϊϊνεσαηος [του ρἢ 
Ἐσγρὶ νψ͵ὰθ 5οοὴ τηδάβθ τηδηϊοθ,, [Ι͂η 
ἴα οουσθο οὗ (06 ὅπ] 5ίερε οἵ 7επι- 
οἰολὰ ΗΟρΡῆγα αδἰζειηρίεα ἃ αἰνοσβίοῃ 
τῇς ἢ Ρσχονθα τπηϑιιοοοϑϑία!. ΝΕθυοΐδαά- 
Ὠ2ΖΔΙ Ἰεῖ τὴ6 5ίερε οὗ 76 πιβδ]θπὶ ἴο 
αἴδοκ τῇς Ἐργρἄδῃβ, ψῇο, 1ἢ ποῖ ἀδθ- 
ἰεαϊεὰ ἴῃ Ὀας]ς (45 [οβορῆυβ 5ᾶγ5 ἴΠῸΥῪ 
πΈΓΕ, ᾿Απᾷᾳ. 7υἀ.᾽ Χ. 10), τα δἱ Ἰθαϑί 

1 Ἡετοάδοῖαβ ἰς τηϊξία κῃ ἱπ (ἢ6 παρεῦ οὗ 
γεᾶτς οὐ Ηρ γα τεῖστ. Μομυτηοηίβ βῆεν [8 
ΒΠΌΡΕΤ ἴο δᾶνς Ὀδεῃ 10 ποῖ 25. ϑες Νοία δἱ 
αχὶ αἱ εἰ, χχῖχ, 

ἴοτοθά ἴο σείσεαϊ ονὸσ 186 Ῥοσάόσς, δηᾶ 
οἤεγθαά πὸ ἔσο. τοϑιϑίδησε ἴο ἴῃ6 οδρ- 
ἴογ οὗ Τοπιβαίθτι (76 Γ. χχχυῖ. 5--85). 1 
85 δἰ (ἢ]5 ὕτης [Πα ΕΖΕΚΙΕΙ οοτητηθπορά 
[Π6 5665 οὗ ρσόρῆδθοὶεβ δραίηβὶ Ἐργρί 
(ΧΧΙΧ.---ΧΧΧΙ.), νὨΙΟἢ εγα σοπι πο υἢ- 
Ὦ] τς Ῥὶον {611 ὑροὶ ἴπαΐ σουη ΤΥ ἩΒΙςἢ 
οηἀορά ἴῃ [86 πη δηα ἀδροβι!οη οὗ 
ῬΒΑτΔΟΙ;- ΟΡὮ͵α, 

ΙΝ. 

ΤῊ ὈοΟΚ ἴἤγονβ τυσοῖ ἸΙρῃς ἀροη 
[6 οοπαϊοη δηὰ (6 [δε] ηρθ οὗ τῃ6 
]ενγ8 Ῥοῖὰ ἴῃ τῇς Ηοὶγ 1,δπὰ δηὰ ἴῃ 
ΘΧΙΪ6, δηά οὗὁὨ [6 τσεϊδοη οὗ [86 ἴνο 
ΡΑΥ65 ἴο βοῇ οἴου. 

Τῆς 5θεάς οὗ ἴῃς ΙἀοἰαίτΥ νι ΠΟ ἢ 
ΜΜαμδββθὶ δά 8αζυταίοα ἴῃ ἸΔηά, δηὰ 
ὙΠΊΟΒ 7οβίδη Παὰ ἴῃ νδῖῃ δἰϊειηρίοά 
τΠΟΤΟΌΡὮΙΥ ἴο τοοῖ ὑΡ, γεῖ τετηδιηδὰ ἴῃ 
ΘΓ 54] θ. ΕΘ διηοηρ, [Π6 ῥτεδίβ δηά 

1η 1ῃ6 τεῖὰρ]6 ἴῃς ρου 4 0]6 ἡγουϑὩὶρ οὗ 
[4156 χοάς νγᾶ5 οδιτί θα οἡ, [που Ρἢ ἴη βθογοῖ 
(Υ}}}. καὶ [0]1.). ὅ66 1ηΐξ, ἴο 76. Ρ. 316. Τὸ 
[Π6 6Χ]]65, ἴοο, [68 Ὠδηκοτηρ δῇοσ 140]- 
ΔΊΓΥ ἴῃ δοηθ ἄερτϑε οἱυηρ (χὶν. 4 10]}.), 
1ΠουρΡὮ ῬτοΡΔΌΪΥ Ἰῃ 4 1655 ἀδεοϊἀδα ἀδρτθα. 

Μιχϑὰ ὕρΡ νι τπϊ95. ὑπ! Π ]] 655 ἴο 
ἴῃης6. ἴπιῈὸ ἀοα ([Ἃδϑτα γα γεῖ ῥγονδϊθηΐ 
ἃ ΟΔΙΏΔΙ] δηὰ 5 ΡΟΥΘ ΠΟΥ 5 σΟηΒάσΘησ6 1η 
ΗΙ5 ἀϊβροβιίοῃ ἴο ρτοΐθοϊς [ῃ6 οἱ δηά 
ῬΘΟΡΙΘ, οὔοα Ηἰ ον. Τοοκίηρ ἴο 
ποῖδιηρ Ὀεγοηά ουϊνατά δηά πηδίοσγιαὶ 
τηϊηρϑ, ἴμ6γ ἀδειηθα [δῖ Τ᾿ εμονδὴ νγα8, ἃ5 
1 ψΕ,Θ, ρΙθάρεά ἴο Ὁρμοϊὰ Ηἰς Ρθορὶα ; 
ΔΑ υἱίευ!γ ἀἸστοραγάϊηρ 116 σοηα! Ποη8] 
οδατζαςίεσ οὗ ΗἸ5 ὑγοπηῖβεδβ, δηα (Π6 ΤΟΥ͂Θ 
Βριπυ841 παίσγε οὗ Ηἱΐ5 Ὀ]Θβϑίηρβ, ἴΠ6Ὺ 
5αι5ῆδα {ΠοΙΏβαῖνος ἴῃ [ῃ6 οὔσας ρ]οτ- 
οὐϑβ [65 ]θ ον ψουΐά δῃὰ ὩΘΥΟΣ 
οοιϊὰ 6 ονουίσονῃ. Ἐδὶς6 ῥτόρῃοίβ 
ἍΟΙΓΟ ΟΥΟΣ δἱ ἢδηά ἴο βιρροτε ἴῃ656 ἀ6- 
Ἰυβίοηϑ5 (Χ1 1. 2 [0]].}, ἴο ψΙοἢ [Π6 ἜΧΊ]65, 
ἃ8 611 ἂς. ἴῃοβϑα γεῖ ὑῃσειηουθΩ, οἱυηρ 
ὙΠῸ ἃ ἀσβρεταΐα ροσ δ ο Υ, ἐνθῇ δὲ [86 
ΨΘΙΥ τηοϊηθηξ [δὶ [6 1|5416Π} νγὰ5 τοϊίοτ- 
ἱηρ ἴο 113 (4]1. Ηδησος ἃγοβα ἴῃς ἔοο 5 ἢ 
ΤΟ Ὀ6]Ἰ]οη5 οὗ Ζοάδο κι, σοτηπηθθοηρ 1ῃ 
ΤΘΟΚΙ655 ΘΙ] ΠΥ, δα ἰεσηλ Δ ηρ 1η οᾶ- 
Ἰλυλ Ὑ δπά ἀϊβρταςο. 

Οοπηροϊοὰ σι [ἢ15 ἔδοϊηρ ψγὰ9 8 
βίσδηρα σανοσβαὶ οὗ ἴῃ6 τεϊδῦνθ ΡΟβΙ ΠΟἢ 5 
οὗ ἴῃς 6χ:]658 δῃηὰ οὗ ἴῃς 765, αἴ ΠΟΠΊ6. 
ΤΠΘ6 ρτεδαῖ τῇθῃ δὰ Ὀδθη ἀδροτίοδα, [8 
ΤΏ6 Δ} ΟἿΪΥ ἰεῖ Ὀεμιηα (2 Κ, χχῖν. 14); 
Ῥυϊ γτουὰ οὗ {πεὶγς οοσυραίίοη οὗ ἴῃ6 

Α2 



“4 πος ἹΝΤΕΚΟΒΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ. 

᾿86δῖ Ὁΐ τηδίο 78] ΟΡ δηά αἰ ρτγ, ἴῃς 
. 7ονγ8 δ ἤοὴβ βοοὴ αϑεοϊθα ἴο ἀθϑρίϑε 
1πεῖγ Ἔχ ]θα σουηίτγγτηθη (ΧΙ. 12 10]].); πὰ 
ἴῃ [Π198 βου πιηθηΐ ὄνε ἴῃ6 6χῖϊο9 1Π6τὰ- 
βοἶνοϑ β66πὶ ἴο ἢᾶνθ δοηυϊεϑοθά, υηάθγ 
6 Ἰαρσοβϑίοῃ τπδὶ ΠΕΣ Ῥοβ ΠΟ ἸΏ ἃ 
ἔοτεῖρῃ ἰδηὰ βῃεθινεα [ἤδη ἴο Ὀ6 οιοαϑῖβ 
Δηα 8]16ῃ5 1 ΠΟΙ ΡΑΓ ΒΟ. ὙΠ] ΤΠΘΙΥ ΤΏΟΥΕ 
ἔανουτοα σουηίγγτηθῃ, γεῖ 1 ῬΟΒ5655101) 
οὔ ΠΕ ῖσ Ποηο, δηᾶ τποτοίοστε ἘΖοκιοὶ δὰ 
ἴο ἀδϑῦγζα ἢϊ5 [6] ον -6Χ}}] 65 ἰπαΐ ἴο ἴἤθγΩ 
δΔηἀ ποῖ ἴο ἴῃ6 7εὴν5 ἴῃ Ῥδ] 6 Ὀε]οηρ- 
οἀ ἴπ6 επάυπηρ [π|6 οὗ Οοὐ᾽5 Ῥϑορὶβ 
'(Χ]. τό, 17, 20). 

γ. 

ΤΒουσἢ ἴδε νοῖςςα οὗ ἴῃ 6 ῥτορῆεῖ ΤΥ 
δανε βουηάοα Ῥδοῖ ἴο ἴῃ 6 σουῃυ ἩΠΙΟἢ 
ἣς δαά Ἰεΐζ, ἘΖΕΙΚΙ6᾽ 5 Θρεο 8] Ὠγ1551 0. γ785 
ἴο ἴῇοβε διηοὴρ ψῇοσλ ἢ6 ἀνεῖ. ἩἨς 
δα, ἴῃ [6 ἢτδι ρΐαςθ, ἴο σοηνίησς ΤΠ δ η) 
οὗ Οοὐΐ᾿β υἱΐοεγ δομοτιτθησα οὐ ᾿ΠΟΪ ΔΎ, 
δηα οὗ [ῆ6 5υτα δηά ἱττενοσδῦϊα ἄοοτχῃ 
οὗ ἴῃοβε ψῆο ῥτδοιϑεα 1ἰ, δηᾶ ἴἢυ5 ἴο 
ΟΙΒΌΔαΘ6 ἢ15 ὨΘΑΓΘΙΘ ΘΙΓΓΕΙΥ το οδβί οἱ 

1401]195 ἴοτλ {ΠΘΙΓ ὨοΙηθ65 δηά ἔτοπι ΤΠΕῚΓΣ 
᾿ραγί8. Ηδ δᾶ ἴο 5ῆεν (αι ἴῃς (ΒΔ]- 
ἀφδὴβ ΨΕΈΙΘ [ἴῃ6 :ῃϑ(τηρηῖ5 οὗ Οοά, 
δηὰ τῃαὶ τῃογείοσε τσοϑιβίδηοςς ἴο {Π6πὶ 
μὰ38 ὈοΟΙΠ ΠΟροΐθθς δηα υη]αννῆι], δηα 50 
τεδοῇ ἢ]5 ῬΕορΪβ ἴο εηάυσγε ἢ ραῖίθησα 
1η6 Ιοῖ ψΠΙΟΝ ΠΕΣ οὐ 51η5 δή τηδὰθ 
1πηον 4016. Ηδ Βδά ποχῖ ἴο ἀδβίσζου {Ποῦ 
Ῥ͵Ιδϑισηρίαοιθ Τοηδάρηοθ 11 Θχίθσῃδὶ 
ὈΠΝΊΘροβ, δηὰ 80 ἴο Ορϑὴ {ΠΟΣ δ 68 
ἴο ἃ ΠΟΥ 56η56 οὗ ἴῃς ἡδίιτα οὗ τῇδ 
αἰν!ηθ Ῥσουλῖδεβ, 4η4, 1Αϑίϊγ, ἴο σαῖϑα ΓΠΘΙΣ 
ἀτοορίηρ μδατίβ ὈῪ υηξοϊάϊηρσ ἴο [ἢ 61} 
ἴῃς ἱπι6 ἙΠασδςοῖεσ οὗ τῃ6 ἀϊνιηθ ρονετῃ- 
Τηρηῖ, δῃὰ τῆς οηάὰ ἴοὸσ ὙΠΙΟΝ 1 νγᾶ9 
δαπ)!]5ςετεά, 

ΤὨΘ ὈοΟΚ οἵ ἘΖΟΚΙ6Ϊ σπᾶν Ὀ6 5αἱά ἴῃ 
τῆϊς τϑβρεοξ ἴο Ὀ6ὰ [π6 πιοῖὰὶ οἵ ἴπε 
οδριϊνιγ. ἘΕῸΣ [ἴῃη6 ΤσΔΡΌΝΥ γψὰβ ποῖ 
ΒΙΡΙΥ ἃ αἰνίπα Ἰυάρτηεηῖ, Ὀὰϊ ἃ ῥτθρα- 
ΤαῖΟἢ [ΟΣ ἃ Ὀοτῖοσ βίδίθ, 81) αυνγα Κοηϊηρ οὗ 
ἈΙΚΠΟΥ ΟΡ65. ὙΠΕ 5ἴδίαε οἵ Ἔχ] Ὀσουρῃΐ 
ΜΠ 1ἴ Ἰοηρίηρβ ἔοσ, ἀπά ὀχρθοϊαϊίοὴβς οὗ, 
Τοβιοσδοη. Τῆδδβε Ἰοηρίηρβ δηά ὀχρθοῖδ- 
Ὠοη5 1 νγὰ5 ἘΖΟ ΚΙ6]5 ρατί ἴο ἀϊτθοὶ δῃά 
5Δ5γ. [{ γγὰϑ ἢ]5 ἴο (Ἔδοῇ [6 Ῥσοζγοϑ8 
οἵ ἴῃς Κιησάοτῃ οὗ Οσοἀ ἔτοτῃ ἴῃς ὅτεϊ .8}} 
οὗ ΑΡτγδῆδιῃ ἴο [Π6 δϑίδ Ὁ Ἰϑῃτηθηΐ οὗ ἴῃ 6 
᾿Κίηράοτῃ οὗ αν, δηὰ ἴο 5ῃενν (ἢδξ 1} 15 
τηοϑὲ ἰΠυτρἤῃδπηὶ ρετγιοά οἵ Πὶβ Ῥεορ θ᾽ 8 
ΒΙΒίΟΙΥ ᾿γὰϑ8 Ὀπΐ ἃ ΒῃΔΟΟΝ οὗ 511}} στϑαῖοσ 

Εἶσιγ. Ἠδΐξ νᾶβ ἴἰο ταῖϑε ἴῃς ἀτοορίπρ 
5ΡΪΠῚ5 Οὗ ἢ15 σου Τγτη θῇ ὮΥ ἴῃς ὑγοβρεοῖ 
οὗ ἃ σεβίοσβδτοη, σοδοϊίηρ ἴα Ὀεγοηά ἃ 
Τεῖυσῃ ἴο {ΠΕῚΓ παῖῖνα 501}- ἢ6 ψὙὰ5 ἴο 
Ῥοϊῃῖ ἴο δῃ ἱῃδυρυγαῖίοη οὗ ἀἰνηθ ψοΥ- 
8Π|Ρ ΤᾺΣ ΤΏΟΓΘ 50] θη ἴδῃ γγὰ5 ἴο Ὀ6 56- 
οὐτεά Ὁγ ἴῃ τεσοηῃϑίπιςίοι οὗ [ἢς ΟἸΥ ΟΣ 
[ΘΙ Ρ]6 ΟἹ ἰΐβ ΟΥ̓ρΡΊΠ4] 5116 ἢ 115 ΟΥἹρΊΏΔ] 
ἕοττη, ἴο ΡῬοϊηϊ, ἰῃὰ ἴαςϊ, ἴο [ῃδἱ ἀϊροη58- 
ὈΟΩ ἩΠΙΟΝ [ΘΙΏΡ]6, ΟἿἿΥ δηὰ πδϊΐοη τοῦ 

.Σηιοπαἀδαὰ ἴο ἰοσοϑθδάον δηῃηά ᾿ῃἰσοάυοσ. 
Βυϊ ἔυίῃοι, Ποῖσ σοπμαϊοη τπγᾶὰβ ἴῃ- 
τεηἀοά, δηα νγὰ5 οδἹοιϊαίϊβα, ἴο 5ΌῚ ΤΠΟΙΣ 
᾿ρασίβ ἴο ΤΏΕΙΣ νΕΤῪ Ἰηπηοβῖ ἀδρίῃς, δηᾶ 
ἴο διάκο τπουρηϊα πῆο πιυϑὲ δηά 
ΤΠΕΙ͂Γ ΔΗΞΕΙ 10 [6 Πη655ΑρῸ5 οὔδΙδο- 
τοῦς οὗ Οοβροὶ πῃ. [Ιῃ τῆς ἰανν 
ἴδετε δὰ Ῥδθθῃ 1πΌτηδίοη 5 οὗ σοβίοσα- 
ἄομ Ὡροὴ τεροηίδηοα (Ὀθυῖ. χχχ. 1-- 
10). Βυῖ [Π15 468 15 Ἔἀχραπαβά ὈΥ ΕΖδἝ- 
Κι6] (χν}.), απ ἴῃ ορογαϊϊοηβ οἵ ἴῃς 
ἩοΐΪγ ϑριτϊ ἀγα Ὀσουρῇϊ ῬΤΟΠ ΘΙ ἴογ- 
ΜΑΤΑ (ΧΧΧΥ 9, 10. Α οἤδηρα οὗ Πεοαγῖ 
νἱεποὰ 485 ἴῃ6 πνοῖΐκ οἵ Οοά, δηὰ Ἵοοη- 
βΒεασιδηΐ ΤΟοοηο πο ἢ Οοά, [ἢ 656 
816 105 ψὨοἢ ἘΖΟΚΙ6] νὰ σοϊωσηΐθ8- 
βίοηδα ἴο ἀδοίδσα (χχχν. 26 [0]].), δηὰ 
ἴου 1815 τϑᾶϑοῃ ἢδ ἸΏΔΥ Ὅς 5Ρ6ΟΙΔΙ]Υ 
ἀοϑοπραα 45 ἴῃ6 (ὐοβρεὶ-Ῥσορῃεῖ (566 
Νοῖδ Α, οἱ χνυἹ.). 
γε τηυϑὲ ἠοΐ ἰοχρεῖ ἴο σορασζα [ἢ6 

ΤΑΙΞϑίο οὗ ἘΖεκιεὶ χὰ ἴμᾶὶ οὗ ἢϊς 
ΠΟΥ ΥΤΏΔΏ, ΘΓ Δ, ῆο Ὀάρᾶη ἢ]5 
Ῥ͵ΙΌΡΒΘΙΟΔΙ οβῆσα δαυ]οτ, θὰ σοηπηυοὰ 
1 ττουρῃ (ἢ6 Ὀεθὶ ρα οὗ τπ6 {{π|6 
αυπὴρ ψὨΙΟΒ ἘΣΖεκΚιοὶ ὨΙτη5 6] Ἰαρουτοά. 
Βοῖὴ παᾶὰ ἴο ἀοίνοσ τὰς ἢ [ἢ6 5δγὴδ 
ΤΑΘΘΘΑρΡΟΒ, ΔΠ6 [Π6ΙῸ 15 ἃ τηδικϑα 51}}}- 
ἸΑΤΙ τῇ ΤΠΘΙΓ υἱζοσαηοθβ, 848 Οδ]ν [85 
τοιδυκοα. “1ἴ σδηηοῖ Ὀ6 ἴῃ ἴἢ6 ΤΙΏΘΓΘ 
Ὡδίυσγαὶ οουτθα οἱ δνθηΐίβ, ἴπαΐ [ῃ6 Οὴ6 
δ ΠΤ γυβαίθιῃ, ἴη6 οΟἴπασ ἴῃ (Βδ] 254, ρὰζ 
του [ΠΕΣ ῬΤΟρΡΏΘΟΙ65 45 ΤΌΤ οὔδ οΟΙΏ- 
ΤΏΟῺ τῃουἢ, Κα ΌΝΟ 5] ΡΈΕΙ ὮΟ ΔΙΒΊΨΟΥ 
ΟἿΘ Δηοίμεγ 1 δἱϊεσηδῖθ βίγαίηβ. Απὰ 
ὭΘΥΕΙ 'νὰ8 ἴποΙΟ ὨΔΙΤΏΟΩΥ δνθοῖοῦ δπά 
ΤΏΟΙΘ σΟΡΊΡ]οΐο, ἴδῃ (αὶ ψ ΠΙΟΝ πὸ Ρεῖ- 
σοῖνο ἴῃ ἴμεβα ἵνο βογνδηΐβ οὗ ἀοά." Βυΐ 
7 Θγθ 8} ̓5 ΤΩ] 55 ΟῺ ᾿γ45 ᾿ἸΠΟΟΓΊΡΑΤΔΌΪ [ἢ 6 
ΤΏΟΓΘ ΠΟ ΓΩΠΙ] ομ6. 11 νγὰϑ ἢ15 ἴο ΟἿ 
δουά ἴῃ νδῖη, ἴο Ὀ6 ἀεβρ᾽βθά, σο)θοϊθα, 
δῃὰ ρυΐ ἴο ἀθαῖῃ. ἘΖεκιοὶς 85 κ νγὰ5 ἃ 
ὈΠΕΙ οηΘ, ἔογ ἢς δα ἴο ἀξδῃουηςε ἀδδίσυο- 
Ἐοὴ δηά γυΐϊπ ἸΡΟΩ [Π6 Ῥεορὶς δηά [6 
Οὐ]θοῖς ποασεδῖ ἴὸ Πὶ5 φασί. Βυΐ Ῥοτ- 
ΒΟΏΔΙΪ ἢΘ δοοὺὴ δοαυϊγεά σϑϑρεοῖ δηά 
διιοηοη, δηα 1 αἱ ὅτβὶ ορροβϑά, ννᾶβ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ. ΟΕ ἘΖΕΚΊΕΙ. ξ: 
δι ἰλσὶ ᾿ἰιδιθσπεὰ τὸ ἴζ οὶ οδεγεά, Ἠδξς 
ΌΏΔΥ ἴᾶνε ὈΘΘῺ ᾿πϑίτυτηθηΐαὶ, τορεῖῃεσ 
πὶ ΤΔ 16], ἴῃ πνουκίηρ τπδὶ τοίοσμηγα- 
ὕοῃ 1ῃ ἴῃς 765 ΡΘΟΡΙΘ, ΟΝ σοτίδιη- 
'γ τᾶϑ ἴο βοπὶβα οχίθηϊ εβεοίεα ἀυπηρ 
τὰς ΟΔΡΌΝΙ ; δἷἵ 4]} Ἴνεηΐβ ἢθ τσηιϑβῖ 
ἰατε 5ΈθῺ 50Πλ6 5δυτωρίοσηβ οὗ βρι τι] 
ἹΕΒΟΥΔΏΌΟΩ δἷζεσ ἴμῃ6 ἀεσβιπισιοη οὗ ἢ 6 
ΟἿ, δηὰ 11 νας ἃ ρταΐθι] ρατὶ οὗ 15 
Το] ΠΙ 5 ἴῃδὲ 11 ψγὰ5 50 συ υοῆ Τσοηοσεχηρά 
ἴπ ορειϊηρς ἴδς ρῥγοβρεοῖ οὗ Ὀειεσ {ἰπγ68, 
δηὰ τὶ 15 ῥγορῇῃεῦς ΤΟ]], ἢ ϊο ἢ οοτὰ- 
τηδησξὰ ἢ ἴῃς ΟΠ Οτη 655 οὗ Ἰπαρτηεηΐ 
δὰ ποῦ, τοπηϊηδῖθα ἢ ἴῃὴ6 σγθοίῃ 655 
οἱ τεπενγεα Βορο δηά σχεβίοσεα ρουγ. 

Ι. 

Οπς οὗ ἴδε ᾿τηπγεαϊαῖα οἴεςοῖα οὗ [ἢ 6 
ΡΌΥΥ νὰβ ἴ8}6 σευηϊοη οὗ (Π6 βενοσεά 
ἘΠ065 οὗ Ξςτδεὶ. ἘῸσ δ" Πουρῇ ἴπΠ6 Ρ] 466 
οἵ ΕΖεκ16}᾿ 5 δροάβ ἸΏ ποῖ αν Ὀδθῃ 
ἸᾷἀδΌς8] νι ἰπδὶ οὗ [6 6Χχ}]65 οὗ 1ῃ6 
ἴδῃ {Π065 (566 ΟἹ 1. 1), 511} [ῃ6 6Χ]]6 
οὗ ἴα 71εὲν5 Ὀτουρῃξ τῃοπὶ ἰπἴο οοη- 
ιλεῖ πῃ τεῦ Ὀτοίθσοη οὔ ἴῃ6 δδι] θοῦ 
Εχ]]Ὲ. ὙὍΒε ΡΟ] ΠἸΟ4] στοᾶϑοὴβ ΨΏΙΟΒ μδά 
δυηδετεα το ΕΙῈ αἱ δὴ θη: ἃ οοϊω- 
ΤΟΣ ἰοΐ Ὀερσαῖ Ξγτηρδίῃνυ 1ἢ ἴῃς βυβογοτς ; 
δπὰ ἴῃοβε οὗ ἴπ6 ἴδῃ {Ππ065 ΨῃΟ ἀνε ἴῃ 
ἴῆθις βερασαίίοῃ ἢδα Ῥθοὴ σοηβοῖοιβ οὗ 
ἃ ὨδῖυΓΤΑΙ ὉΠ}, δηα οσου]ὰ ποῖ Ὀπῖ τεοορ- 
ὨἶΖῈ τπ ἴδ6 χερτεδεηϊδῦνα οὗ αν τἢς 
τὲ ΓΕ οὗ υπηϊοπ, που]Ἱὰ 6 δίχα! ν 
Ἱποηοα ἴο 5ϑεὶς (ἢ15 ὉΠ1 [ἢ Δηγα]ρατηδᾶ- 
ὕοη ψ“ἰὰ [Π6 οἀχι]ὸβ οὗ ΓυἀΔῃ, δηα που]ὰ 
ῃοῖ Ὀ6 ὑπυλ]]ηρ ἴο δυροσζαϊηδία (ἢθτ- 
5εἶνεϑ ἴο 1815 {Π06. 

Ιῃ τῆς οουχεα οὗ [6 γεατθ ἢ ϊοῖ μα 
εἰδλρϑεὰ βίπος τῃοὶσ Ἵχὶϊο, [Π6 πα θεΓ5 οὗ 
ες ἴεῆ ΟἸΌΘ5 ΤΩΔΥ ΜῈ} μαννα νδβιεᾷ 
Δπᾶγ. Α5 ἴΠΕ6ῚΓ βεραζαῖθα Τοοῃϑθς ἢ 
ἰὼ ἴθΟΓ οὐ ἰδηά παὰ Ὀεοὴ ἰουπάοά 
οἱ ἸἀοϊδλΌν, τπουρῇ 1ῃ ἃ τηοά!δοα ΟΠ, 
ἴογΥ που] ὍὈδ6 τόσα ἂρὲ ἴδῃ ἴΠ6 τηθ 
οἵ ᾿υάδῃ, ἴῃ 6 Ῥγοίεβϑιηρ βεγνδηίβ οὗ ἴῃ 6 
ἴπς [εἐβοναΒ δηὰ Ηἰβ8 ἴερὶο, ἴο θὲ 
δυϑοιθοα διηοὴν ἴἰδ6 Ὠεαῖῆθη Μ2Ὸ 501- 
τουπῃάοα δεῖ, δηὰ {ππ5 (Π6 6Χ]]65 ᾿τΟΤ 
]υάλῃ τὺ μάνα δσ ἌἽχοθαάδα 1ῃ Ὡυτὰ- 
ῬΕΙ͂ δηά ᾿πιροτίδπος ἴοβα ὙΠῸ γεῖ χα- 
ταλίποα οὗ ἴῃ6 εχὶϊος οὗ [51:46]. Ασοοτζά- 
ἰπσὶγ πὸ δηά ἴῃ ΕΖεκιεὶ [Π6 τετὴ8 [υἀΔἢ 
διὰ 15:86] δΔρρ᾽ θα Πα Ἰϑοσ το ηδίοὶν ἴο 
ἴοθε δηοην πθοσα ἴῃ6 ῥγορμαὶ ἀνγοὶξ 
(σε. οὨ χῖν. 1); δῃηᾶ ἴῃς 51η5 οὐ 157186], 
πὸ 1655 12 ἴῃοβο οὗ [υἀ δῇ, ἃῖὲ διπ|- 
οὰ ὉΡ ἴῃ ἴῃ6 τερτοοῦ οἵ 85 σουπθγ- 

Ώςἢ. ΑἹ] ἀεδβοοηδηϊς οὗ ΑἸ υδῆδη οτα 
ρα Ῥείη αἀγαν ἰοροῖμοῦ ἃ5. οὔθ᾽ 
ῬΘΟΡΪΘ, δπᾶ [15 νὰβ ἴο Ὀ6 εβδεοϊοα Ὁγ 
[ῃς βεραζγαϊθα τοταοῖβ σαι μοπηρ ἀραΐῃ 
διουηα τς Ἰερ!πηαῖς σεηΐτα οὗ σονοση- 
Ιχθηΐ δηά οὗ ψοσβῃρ, ὑπάθῦ [Π6 5ΌΡΓΘΟ- 
ΤΏΔΟΥ οἱ 7υἀ4ῆ. ὙΤῊΪϊς 11] δοοουῃΐ ἴου 
[ῆ6 παῖὴς οὗ βζδθὶ Ὀεὶηρ Ἰοδὲ 1 ἰῃδὶ 
οὗ Τυάδῇ, ἔοσς ἴῃς. ἄδοζεα οὗ Ογτσιβ Ὀεϊησ 
δΔααγεοβθοεα το ἴπς ἰαίμειβ οὗ Τυἀ4ἢ δηά 
Βεη)απλη (ΕΖτὰ 1. 5), δηὰ ἔου [6 ΡεΘορ]ς 5 
Ταϊυγηϊηρ πη ΘΥ [ἢ6 Πδπη6 οὗ 7εῖῦς, Ὁ116 
α πη 1η τὰ σῇ Ἰαΐου ἀδγβ τηθητοη οὗ 
ΤΊΘΙΊΌΕΘΙ5 οὗ οἴου {065 (Κα 11. 326). 
σὲ ΡῈ] 4150 5ρθακϑβ οὗ ἴῃς “υενε ἐγίδες οὗ 
7ογαεί, Αοῖς χχνὶ. 7. (866 ποΐθϑβ Οἱ ἵν. 3» 
Χ]. 1, 15.) ὙΠδ διμδὶρδιηδίοη οὗ [ῃ6 
6Χ} ] 658 οἱ ϑγδεὶ δηά οἵ Τ1υἀδἢ 15 ἴῃ ἔδοϊ 
αἰ ΠΟΥ Ρσεάαϊοίθα ὉΥ 7ογθηλδμ (Τ76:. 
1}. 18); ἃ ῥχεαϊοϊοη ΠΟ ἢ ἢ45 ὈδΘῺ 1ῃ- 
ἀςοα τχείοστοα ὈΥ 50ῃ16 ἴο ἃ σϑιηΐοῃ γεῖ 
ἴο οοπλο, θιῖ ψἤοἢ ἢδὰ 1η ἕδοϊ 115 δο- 
ΠΟΙ] ΙΒ θηΐ ἴῃ [Π6 σϑϑίοσδ!οη οἱ [ἴῃ 6 
ῬΘΟΡΙδΕ ἴο {πμεῖγ ἡδῖϊνα Ἰδηα Ὀγ (ἢε ἄθοσθα 
οὗ Ογπιβ. ὙΠα βαῖὴθ ἸΠΙοσο 6 τΔΥῪ Ὁδ 
ἄταν ἴτοὰ ἘΖΕΚΊ6] 5 δίρῃ οὗ {πὸ “τύ 
σ“ἡοξς (ΧΧΧν]]. τό 10]].); ἴοσ δἰἐπουρἢ 115 
ῬΙΟΡΏΘΟΥ Παδά ἃ υγῃεῦ δηᾶ (16 δο- 
ΠΟΙ ΡΞ τη θηΐ, γεῖ. 1 ποοᾶ ἠοῖ Ὀ6 50Ρ- 
Ροβεα δΘηΌγΕΙ ἴο ονοιοοϊ ἃ ὈΓΙΠΊΔΙΥ͂ 
Τ]Β]πχοπξ τῃ {πὸ τοῖπσῃ ἔτοπλὶ ΒΑΌΥ]ΟΏ. 

Αἰἰοιιρίβ βάν Ὀδθ τῆλ 6 ἴτῸΠ} {ἸΣῚΘ 
ἴο ἔτη ἴο ἀἰβοονοσ [ὴ6 Ἰοβὶ ἴδῃ {Π065, 
ὈΥ ῬΟΙβοῦΒ ἜἘχρεοῦηρ ἴο ἢηα, οἵ [Π]Ἰσηρ 
τ[πδϊ 16 μανα ουηά, ἔθ πλ Ἔχ Ιβῦηρ 511}}} 
85 ἃ βοραΐδίβ σοϊωσγιηϊν. Βιΐ Δοσοχαϊηρ 
ἴο [6 ἐοτεροιηρ νον γα Ὡδεὰ ποῖ Ιοοὶς 
[ογχασαὰ τὸ ΔΗΥ βοἢ ἀϊδοονεῖγ. ΤῊα Ἐπ16 
οὗ σΔΡΏΝΥ ψὰβ ἴῃ6 πηθ οὗ ΤϑΘυ ΟΠ. 
ἘΖεοἰκῖ6]᾿ 5 τηϊβδίοθ ψὰ8 29 266 ἄἀσιδε οὗ 
7 »γαεῖ, ὩΟῖ ΟὨΪΥ ἴο ἴῇοβα ΨῆΟ οδπια ουξ 
ἢ Ὠἰτ οτὰ [6 54] τὰ οὐ, ΤυἀΔῃ, Ὀυῖ 
ἴο ἴμοβα αἷϑδο οὗ ἴῃ6 δίοοκ νῃο ἢδ 
ἔουμπα τεοϑιάϊηρ ἰὰ ἃ ἰοτείσζῃ ἰδηά, ΠΘΣΘ 
{πογ μὰ δε δε 6α ἴοσ πιοῖα ἴῃ8Π 
100 γεξδῦϑ (χχχυ. 16 δΔηᾷ χἸνἹ]}. 1). 

ΙΙ. 

ὙΠῸ ογἵᾶογ δηὰ (6 Ἵμπασγδοῖοσ οὗ (6 
Ῥτορἤῃθοῖθς ψῃῖοῦ [Π]8 ὈΟΟΚ σοπίδιηβ 
816 ἱπ 5ιτιοῖ δοοογάδηοα ἢ [6 ῥτο- 
Ρμοῦβ πιϊβϑίοη. Ηδ 15 βιπῃηπηοηθα ἴο 
Ἦ5 οἶος ὈΥ δῃ ἘΧΈΓΔΟΤΙ ΠΔΤῪ ταδηϊδϑία- 
κἴοη οὗ ἴδ6 Ὠϊνίηα Μα]θϑίυ, δρρυορτιαῖθ 
ἴοσ οὔθ Ὑπὸ δά Ἰοηρ Ὀδοη Ὀδηϊβηθά 
ἄοῖὰ ἴμαὶ μουβε πῃϊοἢ 6 μαὰ δι ποχίο 
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Τορατάθα δ8 ἴῃ6 Ῥθου αῦ 5εαΐ οὗ [ἢ6 
Εἴοσγ οὗ ]εμῃοναῆ. Ηἰ5 ἢτϑθι υἱζεγαῃοθβ 
816 ἴῆοβ6 οὗ διοΓ ἀδηπηοϊδίοη οὗ ᾿πὰρ- 
Το ὉΡΟῚ ἃ τοῦθ] ουῦβ ῬΘΟρΙΘ, δῃά 
[8656 {Πγεδιθηϊηρβ ἀγα οοἠ(ηπδαὰ υη8] 
[Π6Ὺ δῖα Π|16]|1|ςὰ. ὍΤῆδ νοῖος οὗ [υηάογ 
οδαβθος ποῖ 0η1}] (ἢ6 5ἴοσῃη Ὀτγθαῖβ [ἢ 
[}} ΠΙΓΥ ὕροη ἴῃς ἀοροτχιεα οἰἴγ. ὙΤΏΘη 
[Π6 ποῖς 15 οὔδηροά, Τἤεῖα ἀύὰ γεῖ ἴη- 
ἀεοα [τεαϊθηϊηρβ, θὰ [ΠΟΥ ἅτ ἴοσ υἢ- 
[1111 Θῃορμογάβ, δηα ἔου [ἢ6 ΘῃθτΏ 165 

. Οὗ σοάϊς ΡΘορ]6. Τα τοιηδιηάοσ οὗ [Π6 
Ῥοοκ 15 1] οὗ τεαβϑυσαησα οὗ ἤορεβ δηά 
ῬΙΟΙΏ565 οὗ σεηονδίίοη δηά Ὁ] ββίηρ, ἴῃ 
ΜΠ Οἢ [6 5ρι πῆμα] ῥγθάοσζηϊηδίεβ ΟΥ̓ΟΣ 
[86 τοιροσαὶ, δηά τς Κιηράομῃ οὗ (Ππβῖ 
Δ Κε5 ἴῃ6 ρῥΐδος οἵ τὴς. Κίηράομμι ὕροῦ 
Μουηΐῖ Ζίοηῃ. 

,ι ΤῊ Ρῥτόορἤθοὶοϑ ἅγὰ ἀϊν! δα 1ηἴο στοῦρ5 
᾿ ὌὉΥ ἀδῖεϑβ ργεῆχϑά ἴο νοι ομδρίειβ, δηά 
6 ΙὩΔΥ 8556 ταὶ [056 το ΘΟ 65 
ὙΠΙΟἢ ἀτὰ ψιδοιΐ ἀδῖε εσα ἀεὶ] νεσθα δἵἱ 
1Π6 βδτὴθ {{π|6 85 ἴῃ ἰαϑὲ ρίνεῃ ἀδίθ, ου 
δὶ ΔΏΥ Ιαὶθ [οἸ]οννεα οΟἰοβοὶν ὑρο ἰϊ. 

ι. 77ε ἥμὰά γααγ οἱ ζλοίαορλέη᾽ς 
είν. 

- (ΓΈ. 1-πτνῇ, ἘΖΟΚΙ6] 5 οΔ1], δη ἃ ργϑάϊο- 
[ἰοη5 οὗ [ῃ6 σομηηρ δίερε οὗ 65] θη. 

2. 772ε εἰχίζ γεα᾽. 

ΟἩ. ν]}}.-τοχῖχ. Αἢ ἱπδρθοῦοη οὗ 16 
ΨΠΟ]6 σοπάϊποη οὗ ἴΠ6 Ρβορῖςθ, ψ ἢ ῥγε- 
ἀϊοιοη5 οὗὨ σομλίηρ ΡΟ Βητη Ὡζ, 

4. 771: «εὐορΐἦ γεν. 

ΓἩ. χχ.---ΧΧ. ΕἼΘΘἢ τορτοοίΐβ δηὰ 
ἔτεϑῃ ρῥσεάιοῖοῃ5 οὗ ἴῃς σοτηϊηρ πη. 

4. 77: πκπέμίλ γεαν. 

ΓΗ. χχῖν. Τῆς γεᾶσ ῃ ψ ῃ] ἢ τῃ6 5ϊορα 
Ὀερᾶη. Τῇ ἀεοϊαγαιίίοηβ {μαὶ τῃ6 ΟΥ̓ 
ϑῃου]ὰ 6 ονεσίσονσι. 

5. 7726 αν» γέαν. 

(ἢ. χχν. Ῥυόρἤδοϊοβ ἀραϊηδὲ Μοαδῦ, 
Αὔθοῃ δηᾷ [π6 Ῥἢ]]15[1η68. 

6. Εἰ υοι γέα. 

, [ἃ 1815 γεᾶσ }ἐπιβα]επὶ ννὰ5 ἴΆΚθη δίτεσ 
ἃ 5ίερε οὗ εἰρῃίεθῃ το 5, δηά [Π6 ἴδτὰ- 
ΡΪς ἀεβίτογεά. 

᾿Π(ᾺΠ, ἰχχνὶ.-Χχνῖ, 
{γτο. 

ῬτοΡἤδοΙΘ5 δραϊηϑῖ 

η. 7214 {ομ γέαγ. 

ΟΠ. χχίχ, 1-ἰό. ῬτορθθοΥ δραϊηςῖ 
Ἐξγρῖ. 

8. 726 πυερΐγ-ςευσιᾷ γέα. 

ΓᾺ. χχίῖχ. 17---ΧΧχ. 1---20. ῬΙΟΡΉΘΟΥ 
δραϊηκὶ Εργρί. 

9. 7724 εἰευερίά γεαγ. 

(ἢ. χχχ. 20---26---χχχ. ῬὈΙΟΡὮΘΟΥ͂ 
δραϊηςῖ Εργρίῖ. 

1ο. 776 ζευεϊα γεα’. 

(ἘΠ. χχχὶ]. ῬσορῇξοΥ δραϊηβὶ Ἐργρῖ. 

11. 726 φςα»ι6 γέ47. 

(ἢ. ΧΧΧΊΙΙ.---χχχῖν. Ἐδρτοοῦ οὗ υἡ- 
[11] συ] 6 Γ5. 

12. (ϑα»ι᾽λ6 γέ, Ο7᾽ 5076 γέα»7, δείυεενε 116 
πε απα πυεργ- 7}. 

Γῇ. χχχν. Τυάρτηεης οὗ Μοιηῖ ϑεῖγ. 

13. δαπιθ γέαν. 

(ἢ. χχχυὶ.---χχχίχ Μιδίοηβς οἵ ἼἽοπ)- 
ίοστι. Ονεσίῆσον οὗ σορ. 

14.-. Ζιυοιγ.,, 1 γεαγ. 

(Π. χὶ.----χῖν. Τὰ νιδίοη οὗ τἢ6 
[ΟΡ Ϊς6. 

Ὗε οὔϑβεοσνθ ἔτοῃ ἴΠ6 ϑυχῃτδιν τἢδὶ 
[6 ΡῬγορῇθοὶθα δῖα ἴῃ ρϑηεσαὶ διταηροά 
ἴῃ οὨσοηοϊορίοδὶ οτάθσ. Τῆς ἀεονίδιοη5 
ἴτοση [18 οὐάθσ ἃσὲ ῃοΐ απο ἴο δχ- 
Ῥἰδίη. 980 ἴδσ 88 ἴῃ6 ρεορὶε οὗ (οά ψεγα 
οοποοτηρα, ἴποσα σα ἴνο οἤϊεῖ ρτουρϑ5, 

1) [ῃο56 ἀε]νεγεά Ῥείοτε (ςἢ. 1.----χχὶν.), 
2) ἴδοβε ἀε!νεγεά δἴοσ ἴῃς ἀεδβίτυς!οἢ 

οὗ [ῃ6 ΟἿ (ΧΧΧΙ].----Χ]ν}}}.). ὙΠΘΓῈ νὰ 8 
ΔῊ ἰηΐοσναὶ ἀυπηρ ΒΙΟΏ [ἢ6 ῥσορπεῖ β 
τ οι ἢ τνὰ5 οἱοβοα 950 ἔασ 85 τεραγάβὰ [ἢ 6 
ΟΠ] άγεη οὗ ἢϊ5 ρθορῖε, ἔτοιῃ ἴῃ πη ἴὸ 
[π6 Ὁ ἢ γεαῦ οὗ [ῃ6 σδρονιγ. Ὀυπηρ 
{Π15 Ἰηΐεσναὶ ἢς νγὰ5 συ εα το υἱΐοῦ ννοσὰς 
οὗ τγοδίθηϊηρ ἴο ἴμ6 Ὠεαῖμθη ὩδΙΟΙ5, 
δηᾶ ἴῃεβε υἱήοετάηοο πα {Ποῦ ρΐαςα 
(ἢ. χχν.----ΧΧΧΙ!.). ὙΠΟῪ ἴοτπη ἃ 5} 140]6 
τδηϑ οι ἔτοσῃ [Π6 ἀεοϊασαίίοῃ οὗ (οῦ 
φαΐ τὸ (Παϊ οὗ ΗΙ5 τ ΤΟΥ ἰονγαγάς Ηἰϑ 
Ῥθορίθ, Ὀδθοδυβα ἴπΠ6 Ῥυμβησηθηΐ οὗ {ΠΕΙΣ 
ΘΏΘΙΊΪ65 15 ἴῃ 1156 1{ 4 ρατὶ οὗ τὴς ἀε]νεῖ- 
δΔῆςςα οὗ Ηἰβ Ρεορίε. Βιυξ ἴἢ6 διτδῆρθ- 
τηδηΐ οὗ ἴἤεβα Ῥτορἤςοῖθ8 δραϊηϑὶ ἴῃ 6 
ἩΘΔΙΠΘῺ 15 γαῖπου ΙοοΑ] [πῇ σΠσομο]ορΊοδὶ, 
80 [μαῖ, 45 ἴῃ ἴῃ6 οΔ56 οὗ Ἐργρῖ, 56 νθῖδὶ 
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ντορδδοῖος ἀε]γεσεα δὲ ναυῖουβ Ὀτὴεϑ οἡ 
1δὲ 5216 5:0]6 οὶ ἀτα Ὀσουρῃϊ ἰοροίῃοσ. 

ΝΠ. 

Τῆς Ἰεδάϊηρ σπδσδοίθ βΈο5 οὗ ΕΖΕκὶο]᾽5 
ῬΓΌΡΒΟΟΙ65 δῖα, ἤγϑῖ, 15 ι.56 οὗ υἹϑί 5 ; 
ΘΕ ΟὨΟΪΥ, Π15 σοπδίδηϊ σζείοσοπος ἴο [ἢ 6 
ολῆϊες πτϊηρε οὗ ἴΠ6 ΟἹα Τεβίδιηεξῃηϊ. 
Τῆς βεςοηα οὗ ἴπε56 Τπδγδοίοσιβιος. 15 
ἔορ ΟΠ 56 θὴ ὉΥ Πὶ5 δΔρρ]!οδίίοη οὗ ἴῃ 6 
Ῥεμτϊευςἢ. Ηο τεργεβεηΐβ δηὰ δηΐΌσοΘ8 
Ὶ5 Ἰσϑϑοῦϑβ, ζϑοορτιζιηρ [ποτε ἴῃ 6 ποτὰ 
οἵ Οοά, ἴθδὶ “1}} τραϊο 1156] Ὠεασά δηά 
οὐὈεγεὰ, ΙὲῈ 198 Ὡοΐ ΤὨΟΙΟΪΙ͂ ἴπ6 νοῖοθ 
οἵ ἃ γὑτιϑϑσῖ, τ δυδα Ἡὰ τῃ6 Ἰανν ΨΠΙΟῆ 
Ἰξ ᾿τδϑ ἢ15 ῥχοίδβδϑδίοῃ ἴο βίυαγ. [1 18 
τῆς νοϊος οὗ ἴῇῆες ΗοΪΐγ ϑριτς Η:πλβε]ῇ, 
᾿ε3οἢίηρ 5 δὶ ἴῃ6 1νν, ΏΙΟΝ ΟΔΙῺΘ 
ποῖ Οοά, 15 ὄνεῦ Ἰυκῖ, νῖ56, δηὰ ΠΟΪΥ, 
Δ ἃ Ῥτεραπηρ ἴῃ6 ψᾶν ἴοσγ ἴ[ἢς δηϊασροά 
ἸπΠιοΙρσο ΔΊ ΟΠ οὗ [ἢ6 δηῃσϊθηΐ [5 ὨΤΏΊΟΏ]65, 
πος ΟἿΣ ὈΪεΞβεα 1, ογὰ ΗϊτηβοὶΓ δἴοσ- 
παιὰς Ῥτοσηυϊσαίεα ; δηὰ ποι σηρ᾽ τ.5 
ἴο τεδᾶ, ἴῃ ἴῃς ορὶσιξ οὗ 1ῖ5 σοϊῃητηδησ- 
Ἰηοηῖβ, δηὰ οἵ 18 οὐάϊῃδηοθϑ, ἴζοβα 
ΙΏΟΤΑΙ ἱπι|τς δηα ἴῆοβα τηγϑίοτοιβ ἀοο- 
ὈἸηεβ, ὉΡΟΩ ὙΠΙΟΝ 15 ἰουπάεα δῃηᾷ 65- 
ἈΌΠ5Πεἀ ἴῃπ 58] νδῦοη οὗ τηδῃ. 
1 τερατὰ ἴο ν᾽βίοῃβ, ἴῃ 6 τηοϑὲ 5 Κη 

}5 [δῖ 1ῇ ΏΙΟΙ 15 σονεαὶθα ἴο ἢϊτὰ ἴῃ6 
ἸΏΔ) ΕΞ οὗ Οοά (566 οἷ. 1, δηὰ ποῖίθϑβ 
1οσεοη). Βεβιάθβ ἴπ656 ἃζὸ νυἹ]βίοῃβ οὗ 
Ἰά68] βοθῆδβ (4 5: οἢ. ν}1}.) δῃηα οὗἁὨ βυτω"- 
ΒΟΪΙΟΔ1] δοϊίοηβ (Ζ. ς. εἢ. ἴν.). [Ιτ 15 ἴπι6 
δὲ 1815 ἔοστω γβ ἢοΐ ὑπ κΚηόνχῃ ἴο [ἢ 6 
ΘΑΤΠΘΙ ΡῬΤΟΡμεῖσ, [15αϊδῇ 85 ἴῃ ἢ15 βἰχίῃ 
ἙὨδρίοσ ἃ νἱϑίου σεϑο)ίησ ταὶ ἢ 
πῇς τς ὈοοΚ οὗ ΕΖεκΙοὶ ορθῃβ. Τετα- 
ΤοΙΔἢ ὯΔ45 ΓΔΗΥ ΞΥΠΊΌΟ]ΙΟΔ] ΔΟΙΠΟΠ 5 51} 
ἴὸ ἴῆοΞςε οὗ ἘΖεκΙοῖ: Ὀὰὺι (Πδΐ ΠΙΟὮ νγΑ5 
δβετοίοίοσε Κορῖ ἴῃ ἴτὴ6 Ὀδοκρτουπά [5 
τον Ὀτουρδϊ ἴο ἴπὸ τοηΐ, δηὰ ψὮ116 τὰ 
δηά ἴῃ ἘΖεῖκιεὶ αἴγεοῖ δα άσγοβϑος ἴο [ἴῃ 6 
ΡΕΟΡΙς, δ5 1η ἴῃ6 οἱδσ ὑργορῃεῖβ, [656 
ἅ16 1655 τεασυδηῖ ; ΜΏ16 οὐ ἴῃς οἵδποῦ 
βαπὰ τὰ δη ἃ 50 ῬσορἤθοΥ σοτητηηϊοδίοα 
ἴο πὶ ὈΥ ἀσεαῖηβ, ἃ5 ννγὰβ [ῃ6 οδ86 σι ΄ 
Ὀδηιεὶ. ΤὍΒα ἔοπηῃ οἵ ἢ15 ῬΧΟΡΉΘΟΥ ΤΑΥ͂ 
ἴἄεη Ὅς 5ι] ἴο Ὀ6 4 ΚΙηά οὗὨ [γδῃβι 0 ἢ 
ποπὶ ἴθ6 ΘΑΥΠΕΣ ἴο [Π6 ἰΔἴεσ στηοάβ 
(δεδγοεάεη). 
δ νὰ Ρῥιοοδοάᾶ ἴῖο δχδίυηθ [Π6 

Ὁοοῖκ 1η ταείδγεησε ἴο 1ἴ5 ᾿Ἰτηάρεῖγ, δηάᾶ 
ἂς Τουπἀδθοη οὗ ἴῃς δριγαῖνε ἰδηριαρα 
ἰβουοῖη δι ρογεᾶ, να οὔβοσνα δὲ οὔσα 
ἴον ΤΟΝ 158 ἀεηνεα ἔζοση ἴῃ6 [θῃρ016 
ἀηΐ 115 ΞΕΙνΊς 65. 

ϑοιθ δάᾶνα ἰπϑἰβιοα ἴπαὶ [86 Ἰδηριαρα 
οὗ [Π6 Ῥῥτορδοῖ ἴδα5 115 σοϊουγ ἴγοτῃ (ἢ 6 
ΒΟΘῃ68 ὙΠΙΟῚ ϑυττοιηάδ ἢ, ἴδαὶ 20 
ἤνεριρ Ο,εαΐμγές, ΙἴῸΥ Ἰηβδίδηςθ, ΤῈ δι1ρ-᾿ 
δεϑίοα ὈΥ [ἢ6 οἰτδῆρε ἔοττηβ οὗ Αϑϑυστίδῃ 
ΒΟ Ρίσγα ἔλγλ ]ατ ἴο υ.5 ᾿Ὠσουρῇ τοοεηξ 
Ἐχρὶοσγαϊίουβ᾽, Βυΐ {Π656 ]νηρ ογααίυγεϑ- 
(Κα τὰς βεγαρῃϊτα οὗ ᾿ϑαϊδῃ, 158], ΥἹ, 2) 
Ὦδνα τ ἢ ΤΟΙ 1 σοϊησλοῃ 1 [ἢ6 
σμοσπ δῖ οὗ ἴῃ 6 ΓΤ ν 5 ἰθι }]6 τδΔη ψ ἢ. 
ἴηΠ6 τιηροὰ ἔἤρσιυτεβ οὗ Αβϑυτα. ΑΑπά 
[πουρἢ ἤοῖα δηὰ ἴΠοτο να πα ἴχδο65 οὗ 
[6 ῥΐαοε οὗ δϊ5 βοὐουγῃ (45 ἴῃ ἴν. 1), 1{ 15 
Ὀυΐ 5βοἰάοῃ, Βγ ἴῃς ναίεις οὗ Βα Ύ]Οη 
(Π6 Ῥσορῇοὶ σοιῃεετοα Ζίοη, δηα ἢὶ5 
Ἰδῆρσιασο, πκ6 ἢ15 βυρ͵]εοῖ, γὰ5 ἔοσ (ἢ 6 
τηοβίὶ ραχί ποῖ οὗ (δ  ἀοα Ὀπῖ οὗ [6πι|58- 
Ἰεα. Βιξ [6 οἤοϊος οὗ ὯΙ5. ἹΠΊΔΡΌΓΥ ἰ5 
ποῖ ἴο Ὀ6 δοοουηϊδα ἔῸΣ 5ΙΣΩΡΙΥ Ὁροη ἴῃ 6 
στοιπά τμδὲ ΕΖεκΙοὶ ννὰ5 ἃ } ον ϑἢ Ῥτθϑῖ, 
τΠοΙουΡὮΪΥ ᾿ρτεϑθοά ὉΥ τὰ6 ουϊναταὰ 
505 Οὗ ΜΟΙΒΏΙΡ, δηα [Π15 411 [ἢ6 ΣΔΟΙΘ 
Ὀδοδυβα 1Π6586 νδὶιθα οσάϊπδηοεθ ὝΕΙΘ 
ἴῸΓ ἜνῸσ [Ἀιζθ ΔΔΥ ἴσο Πῖ, ΗΚ 
[ΔΏΟΥ͂ ΤΩΔΥ ὨΔΙΌΓΑΙΥ ἢᾶνα σϑουστθα ἴο 
ἴ1πΠ6 ἀδασοϑξ οδ]θοῖς οὗ ἢϊ5. ἶΙονθ Βυϊῖ 
[Πεγ6 15 τοσς ἴθδη ἴῃ15. Τἢδβθα οσάϊ- 
ὭΔΏΟΘ5 ΜΕ Ὀυΐϊ [6 561], σοῃίδιηϊηρ 
ψιλὴ τῆς Κογηθ]ς5 οὗ οεἴογηδὶ ἱππῃ : [656 
Με (6 5ηδάονβμ, ποῖ {86 βυθϑοίδῃσα ; 
δηὰ σψῇδῃ [ἢ6 ϑριπ| οὗ αοἀ νοι] σονϑαὶ 
ὉῪ 16 τηουτἢ οὗ ἘΖεκιοὶ βριπΐυδὶ σθα]}- 
65, Ηδ ρεπηϊοα [Π6 Ρτόορμεῖ ἴο ο]οῖπα 
[Ππθτὰ ἴῃ ἴἤοβθα δυο ψιΠὰ ὨΙΟἢ ἢδ 
δΔηα ἢ σΟΥΠΕΥ ΜΈΣ [1114 τ. Ηον 
ἔαγ ἴῇ6Υ πεῖ ρεστηϊ τα ἴο ᾿ηϊοεγρτεὶ [ἢ 6 
5Ύτ 05 15 πησογίδίη ; Ὀυΐ ἴΠΕ͵Θ 15 αυϊΐα 
Θπουρῃ ἱπ [ῃ6 ῥυόρδεοῖοβ οὗ ἴπ6 ΟἹά 
Τοίδιηθηΐ, δηά ἢ [ἢ ἀφοϊαγαϊοης οὗ 
ἴῃ Νον, ἴο σοηνίησθ υ ἴδ βις ἢ Κηον- 
Ιοάρε 5 ποῖ δ} ΌσεΪγ 6] ; δηά [ἢ 6 
νἱϑίοη οὗ ἴπ6 τοτιρὶο, ψ ἢ τ ΒΙΟ. τὰς 
Ῥοοῖς εἶοβοβ, ἀἰθῆσυ! Ἰηάοοα ἴῃ ΤΔΩΥ 
Ῥοϊηΐβ 5111, σου Ὀ6 υἱξει βίσδηρε δηά 
ἸΠΟΟΙΊΡΥΘ ἢ Ώ5:0]6, γε νὰ ἴο 866 ἴῃ ἰΐ 
ὯΟ ΙΏΟΓΟ ἴδ ἃ τηδίεπδὶ δῦτιο, δηά ἴῃ 
115 δοσνίοθ βοίῃίηρ Ὀογοηά [Πε σϑουρδῃὶ- 
Ζαῖϊίοη οὗ ἃ 1,ον!ς4] ΡΠ οϑιῃοοάα δηά Μοσ- 
581. 

ΙΧ, 

ΘΟ, χοράογ᾽ βυπ5 ὉΡ (6 νατίουβ 5γ5- 
[οτῺ5 οὗ Ἰηϊετργοίδ!ου ὑπάοσ ἴλ6 μοδά5 οὗ 

1 66 Νοῖε δἱ επὰ οἵ Ἅσμδρ. ἱ. 
8 1 ληρεῖ " Βι εϊ νοεῖς, 
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(1) Ὠιἰϑίοτίοδὶ, (2) δ᾽] θροόγίοδὶ, (3) ἵυρίοδὶ, 
(4) ϑυγωρο ϊοδὶ, (5) [υἀδὶδιοδὶ. 
ΤΣ ἀξείογίοαί τερατὰβ ΒΑΡῪ [6 σο- 

Βἰοσδίίοῃ δίεσ [06 βϑνυθης γεαῖθ, δηά 
ΒΌΡΡΟΞ65 ΕΖΕΚΙ6]᾿ 5 ὑσορῇξοιθϑβ δῃὰ ν]βίοῃβ 
ἴο ᾶνα ἴποῖσς ρυσζροβα δηὰᾶ {]8]τηθης ἴῃ 
1815 τοΐυγῃ. 

ΤΩς σὐφρογίοαΐ σαϊῃεΥβ βρὶ Πίυδὶ 165500 8 
ἴτοτο Δὴγ Ῥαῖΐ δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃ6 ἴδῃου οὗ 
[86 ᾿πίογργοῖογ. 
Τα νυ ῥέκα τϑοορη!Ζοθ, ὈΟΙ ἴῃ [86 

ἨΙϑίοΣΥ, ἴῃ 186 16 1016 δῃηᾶ 115 5ευνίοβϑ, 
ἴγΡε5 οὗ τῇς Οῃηβδῦδη Ομυσοῦ δηα [(5 
οὐ δηςαβ, ζΟ]ονηρ ἤδτα ἴἢ6 τηοῖῃοά 
οὗ ἴ86 Ἐριβις ἴο ἴῃς Ἡδφρτονβ, δὰ ἴῃ 6 
᾿η6 οὗ ἰδουρῃϊ σομο τυ} } γ Δρρεασιηρ ἸῺ 
[6 ἘΡΙ51165 οὗ δὲ Ῥαμ]. 

ΤὨς σγρνιδοίεαξ 15 ται ΠΥ ΒῈ ΡΟ ΘΔ ΠΙΑΤΥ 
ἴο, ἴδῃ νατγίηρ ἰτοπὶ, (ῃ6 ἔοσταοσ τε ῃοά ; 
τὴς 2γ72ε5 Ἔα 10 1Πεῖηβεῖνοβ Βυτη Ὁ ]108]. 
ΤῊ [ΔΡΟΓΏΔ0]6 ΟΥ ΤΘΙΏΡ]6 δηά 115 οχάϊ- 
ὩΔΏΘΘΘ, 15 ΣηΘΑΘΌΓΟΙΘΩ5 Δη ἃ ΔΙΓΔΉΡΘ- 
ΙΩΘηΐθ, ΠΟ 655 [ΠΔῃ [115 βδοχίῆςθϑ, δαά 
ἘΠΕΙΓ σηθδηϊην, δηα γε ᾿ηἰοπἀδα Ὀγ [ἢ6 
Ὠλνηθ 1ἈΎΡΊΝΟΙ ἴο ἜΧΡΥΙΘΒ5 1ἴ. 

ΤΩς μιάαεείοαξ νὰ5 ἃ τηεϊῃοά ἰζῆονῃ 
ἴῃ Τογοσηθβ ἄδγ, δηὰ τεϊθοιεὰ ὈΥ Ἀττη. 
Ασοοχαάϊηρ; ἴο [Π15 πχοῖῃοα {Π6 ῬΤΟΡἤΏΘΟΙ 65 
Ἰοοκ ἑοσινασζὰ ἴο ἃ (]Β]τηθηΐ Ἰὴ της ζαΐυγα, 
Ὀυΐ (ἢ]5 15 ἴο θ6 ἐουῃά ἴη ἴῃς τοβίοσδ!οη 
οὗ ἴῃς εν ἴο 6. Ὡδίνα 5011, 1ὴ [86 
ΘϑἰΔὈ Ἰϑῃμηθηῖ οὗ δὴ δαιίῃ]γ Κιηράοχω, 
Πανιηρ 656] 6 πὶ ΤΟΥ 115 σαρ αὶ, τ ἢ ἃ 
ὩΘῪ ἴδ} 16 δηᾶ σεϑίογεα βεγνίςεβ, Μ65- 
5:Δῃ ἴοσ [6 Κίηρ, ΗΙβ5 βυθ]εςοῖβ. Ὀεΐηρ 
[Π6 ὙἼΟ]6 σορδην οὗ ὈδΙανεῖβ ᾿ποοΥ- 
Ῥογαϊθα ἢ ἴπε νεῖν ΕἼΡ65 οὗ 15.886]. 
Ιη τῆϊς Αγ οἰἴηον [ῃ6 ΟὨτβῦδη 15 ἴο Ὀ6 
ΔΟΒουροα ἴῃ [6 [εν ]5ῆ, ΟΥἨΥ̓́ΤΏ6 εν 158} 
ἴῃ 106 (μηβῦδη Οδυτοῇ. 

7οτοῖὴα ἀθβοῦῖρα5 δυο Ἰη οσργείειβ 88 
ῬΘΙΘΟΏ5 ΠΟ “ΟΔΙΏΔΙΪΥ ᾿ηἴογρταῖ 45 Πιϊυσα 
δῖ ψὨΙΟὮ γα βρι ΠΔ}Υ ἀηαετβίδημα ἴο 
6 Αἰγοδὰγν ραϑι". 

7ετοπηθ τθδηβ ἰπδὶ [ῃ6 ῬγοΟΡΏΘΟΥ οὗ 
ἘΖΕΚΙΕΙ ἢδά 115 σοτωρ]δίίοη ἴῃ ἴπ6 Ομυτο 
οἵ (Ππηϑῖ, [ἤδη 6ϑἰδ ] ]ϑηδά ἴῃ [ὴ6 Ἐοϊηδῃ 
ΕταΡρθ. Βυΐ 45 τὴ6 Οδυτγοἢ 15 δνοσ 
στονίηρ, δηᾶ Μ}}} σοῃημα ἴο ὅτον υπ8Ὲ}} 
[ὴ6 σοηδυτησηδοη οὗὨ 811] (Ὠϊηρ5, γγ6 ΣΠΔΥ͂ 
Ὀεανα παὶξ {(Π6 ῬΙΟΡΏΘΟΥ 15 5111} ἴῃ 106 
οοῦϊδ86 οὗ (]Π]τηθηΐ, δηὰ ἴμδὲ ἴῃ ἴερ]ς 

1 «Ὁ αυ8 Τυᾶοοὶ οἴ ποϑβίσί, Ἰπη 10 ΠΟΤ ΠΟΞΊΥΙ, 
7ΤυάαϊΖζαηῖο5 σατπδ] ἰοῦ ἐπΐατα οοπίοπάπηϊ 05 5Ρ]- 
τ Δ} ν άπ ἰγαῃβδοία ἀοοδδσ,ιβ." ἩΙΘΤΟΏΥΙ,, 
υοίδα ὈῪ Θοβγοθάεσ,. 

ΪῈ 115 ΠΟΙ] οί 688 15 ἴῸσ ἴῃ6 ἔππθ ΜΏΘΏ 
(Ὡς Κιηράοῃ οὗ Ομτδὶ 584} θὲ δῪ 
Θϑἰδ Ὁ }]5ηςά, δηὰ Εἴς 51.411 ἢανα ρυῖΐ ἀοττα 
811 πι|ῖ6 δηὰ 811 ὑρυηο ρα 111165 δῃα ΡΟΥΕΤ, 
ἴο οἰ νεσ ὕὑρ [86 ἰππσάοτῃ υηΐο τῇ 6 
Ἑαΐῃογ, [δὲ (σοά τῇᾶὺ Ὀς 411} ἰῃ 411 (566 
[86 ποῖδθϑ ΟἹ ΧΧΧΥΪ]}.). 

Χ, 

ΤΠ τεϊδῦοπ οὗ [ἢ 6 νἹβίοῃβ οὗ ΕΖδθκίϑὶ 
ἴο ἴΠο56 οὗ [ῃ6 ΑροσδίυρβἝε 15 μεχὶ ἴο Ὀ6 
οοηϑιἀοτεα. ὅ80 τοῦς 15 σοιτοη ἴο ἴῃ 6 
ἔνο ῬοοΚβ, [μδῖ 11 15 ᾿πρ β5 1016 το ἀουδὲ 
[Πδὶ {ΠΕΓ6 15 'ἴῃ ἴῃς Ἐδνεαϊδίίοη οὗ δὲ [΄οἢπ 
8. ἀοδιρῃεα χείεγεημοα ἴο [Ὧ6 οἱάδθσ 56οσ, 
11 15 Ὡοῖ ΙΏΘΙΟΙΥ ἴηαῖ [6 5ᾶπὴς ἱτΏΔρΡ 65 
816 Θῃγ)ρὶογεά, νῇ]οἢ τρμς Ὀ6 κυρροβεά 
ὨδίυΓΑΙΙΥ ἴο Ὀδϊοηρ ἴο ἃ σοιησηοῃ αῤοζῶ- 
ἔγδέϊς σηρνᾶρε, ἃ5 ἴῃ οἴμεσ νυ ηρθ [ῃ6 
τοούττοηςα οὗ [ἢ6 βδὴθ ρῆσαϑθθβ ἀδηοίθϑ 
ἃ οοπποη 2γυῤὝεϊήῆεα αηρμαρε, Ὁὰϊ ἴῃ 
5016 οὗ ἴῃ6 νἱ]δίοηβ ἴζθγα 15 ἃ σϑϑϑίω- 
Ὀίδηςσα ψ]οἢ ἐδ ΟἾΪΥ Ὀς δοοουηϊξά ἴοΣ 
ΌΥ δὴ :ἀθη  ΠὙ οὗ 5υρ]εοῖ, δηὰ 85 186 
ΒΌΡ]εοῦ 15 ὈΥ δὲ Τοῦ οἴδηῃ τόσα Ὀ͵χθ- 
Οἰβοὶν ἀεδηθά, [86 ἰδίδσ νιϑίοῃ ἴἤγονβ 
στεαῖ Ἰίσῃϊ Ὡροὴ 1ῃ6 ἔοστμεσ. ὙΤῊϊβ ν1]} 
6 56θὴ Ὀδϑῖ ἴῃ ἀδίδι!. 

ΤῊΘ ορΡδμϊηρ νἱδίοηβ οἵ ἘΖεκίοὶ δηά 
οὗ δὲ Ἰοθῃ οδὴ βοβσοοὶυ Ὅ6 οἴου 56 
1ΠὩΔῃ 50 5ι δ: 4}}γ Ἰἀθηίοαὶ. 1ῃ ΘΟ, 
[ῃῆ6 Ρῥτοχηϊμδηΐ οὔ]εοὶ 15. ἃ (ἤτοηθ, δηά 
Ἡς δμαΐϊ 5ι[6[ἢ οἡ 1; [π6 ἴἤτοπο ἰ5 501- 
τουηάἀεα ὉΥ 1πε640]6 Ὀπρμίηθββ, Πρδῖ- 
Ὠηρβ ΠΑβἢ ἰοσι ἢ ἴσοι 1, δῃά ἃ σαίηρονν 
ΘΠΟΙΓΟΪΟ5. 1ΐ, ἩΔ1158 ἴἢ σοπβδίδηϊ αἰϊθηά- 
ΔΏΘΘ ὉΡΟῺ 1ἴ ἅττα ἔουτ, “4164, δοοοτγάϊηρς 
ἴο οΟὐγἡ ΕΏΡ 5 νειβίου, ὈΥ ἘΖακΙοὶ 
ἐϊυέηρ Οεαίμγες, Ὁ δῖ Ἰομῃ ὀεαφςίς, Ὀπὶ 
ἴῃ ἴῇ6 Οατξοκ οἵ τὴ6 ϑορίυδριης δηά 
οὗ ἴτὴ6 Νεν Τεβίασηεηϊ ζῶα (Ηρ. οὐαΐ- 
Ζοΐλ), ὈδΙηρ᾽ [16 σΟΙΏΤΏΟΠ ΔΙῺΘ ἴου ΔὨΪτη4]5, 
ἤἰυέρρ ομόσ. ΤᾺ ἘΖΕΚΙΕ] ἢ6 ΨὯΟ 51:15 Προ 
1ῃ6 τῇχοπε 15 ἀδβοιροά δ5 “ἦε ἠξξεγεςς ο᾽ 
ζλ.ε αῤῥεαγαπῶ οὗ ὦ "παπ, ἴὰ 81 ὁ Ηδ 18 
9 ὡοῖς μῤορ ξε ὦ 7452: ἀγα ὦ 5αγαἶΐι6 
σίρπε, δῃηὰ 15 δα ἀγοϑϑοά ἴῃ δαάοσγδοη 85 
274 Ζογά (Άεν. ἵν. 11), θείηρ δὼ ἄουθδι 
[ῃ6 584Π|86 ρεῖβοὴ ἀδβορθα τόσα {Π]}γ 
ἴῃ δν, 1. ἃ5 ἤἔζε τρί ἦε ,δο» οὔ “απ, 
δηά δ5 12 ἐδαΐ νείά αμα τᾶς ἀφαά, ἀπά 
ἧς αὐΐυε 707 ευεζιογε. Αϑ5 ἴμετα οδὴ ὃ 
ὯΟ ἀουδί γο 15 ἀεϑιρπιαῖοα ὈΥ 8. Τοἤη, 
ΜῈ 816 ἰεὰ ὉΥ δὴ ἱγγεϑιϑα 016 σομο] βίο 
ἴο τοσορῃ!Ζα τὴ [ἢ 6 νἰϑίοη οὗ ἘΖΕΚΙ6] τῃ68 
τηδη βίο οὗ ἴῃς ρίοσυ οὗ ἀοὰ ἰῃ ἴδε 
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Ρατοη οὗ οὐὐ Ἰ,ογά 76515 Ομγϑὶ, τηδᾶθ 
απ, ἐπ τοΐονε ἀπυείξ αἱ τῴε ᾿ρίμεες 
ε΄ ἐφ Οοάλεα δοάζγν. Βυϊ ψὮ16 τὴς 
αοπαὶ οδ]εςὶ 15 ἴῃ6 βαηθ ἰἤδσθ ἃζὰ ἴῃ 
ἰἢς ἵπῸ ΥἹϑΟΩ5 τηλσκοα αἰ ἔεγοηοςς. [ἢ 
5. [Ο νὰ δᾶνθ ηὸ οὐμας ὥο»ε 1}έ 
πορίά, δὰ πὸ ἡγηιανιο, Τῆδ τὐλεεῖς, 
πὶ ἢ ἅΓα 50 5ΌΠΚΙΉρ ἃ ἔεδίυσα ἰη ΕΖΟΚΙΘΙ, 
ὅτ6- ΔΙΟροῖθοσ τυδητηρ, τἰῃ6 ἐγ ες Ὀεΐπρ 
πυδηϑίοιτε ἴο ἴῃ6 Ὀοάϊο5 οὗ ἴῃ6 ἴουγ 
θεαξῖβ.Ό ὙδῈ ρου ἀἰθεν σΟΠΒΙ ἀεγδΌ Ϊγ. 
ἮΆΙΕ τὴ ΕΖΕκΙοὶ τλ6 ἐουτίοϊά νιον 
ἸΞ ΟΟΙΏΙΩΟΏ ἴο 8], 80 δαὶ δας οἵ ἴῃ6 
ἘΣ 15 ῥγες 56 φἰ τη αν το [ῃ6 οἴδειβ, ἴῃ 
51 Ἰοῦη ἴῃ6 νδυθ 65 τὸ ἀϊξιτθιυϊεά, ἴο 
οὔς Ὀεΐπρ ρίνοῃ (Πδὶ οὗ ὦ »ιηση, ἴο 8η- 
οἴδες τδλι οὗ σ ἤομ, δῃὰ 50 ἴοι. Τῇ 
Ρδουξδσ τοοῦοη οἵ ἴῃς Εοιχ, 41}} ἰορεῖδεῦ 
τοουϊησ ἴο 411] αυδτίοτς οἵ ἴῃ6 δασύ στ] τἢ 
ὯΟ οὔδησε ἴῃ τῃεῖτ χοϊδῖνα ροβι ἤοῃβ, οο- 
αἴ ποῖ 1 9. ]οἢπ:; δηά, ἴῃ 5ῃοσῖ, τ Ὦ116 
ἘΗΣΙῪ 15 ἃ ΟὨδγδοιου ῦς οἵ ΕΖΕΚΙ6] 5 ΕΟυΣ, 
δοϊυδῖοα ὈΥ ΟὯδ 5ρῚΠί, 50 85 ἴο Ὀ6 οδ]εά, 
Ὡοΐῖ ΟἿΥ͂ εγεαΐμγές, Ὀυϊ 264 ἤγίμρ'᾽ 
στναίκγε (ΗεὉ. ἐλαΐταλ) ᾷ 20), ἰη 51 ]οδπ 
ἴδ ΕΛ 5661} ΤΟΤῈ Κα ΤΟΌΣ ῬΘΙΒΞΟῚ5 
οὔετπωρ, Κα τὴς πυεηϊγ-ἴουΣ 6] ἀε β, σοτὰ- 
τῶοη δἀοσαϊου, Τμεβε ἀἰβογθηοθς ὈΘΑΣ 
ἀιτεοι Υ ὑροῦ ἴπ6 βυθ]εοῖ οὗ ἴῃ6 ἴνο 
γιϑσίοπβ. ΤὩς μα ὥοσι “56 πογέἀ ἸοΟΆ]- 
1265 ἴῃς νυἱβίοῃ ἴο ἃ ϑροῖ Ἰροὰ ἴῃς δατῖῃ 5 
Ξυτίδοαο. ὅδ τυλῤεεῖς σοηηεοῖ ἴΠ6 σμαποῖ 
σι τῆς φαγί, ἴΠ6 τηονότηθηΐβ τ ἴο ἀο 
βεσνῖος οχ ἦε εαγίά, ἴῃς Μ“γριαηερρ 15 ἴὴ 6 
πηράϊυτῃ Ὀεΐτψεοη δσγίά δηᾶ ἀεαυεη. ΤὮΣ 
γασιοῦς ῬατΌ οι ΪΑτς ΤῸ ρασγίβ οὗ Οὴ6 ὙΠΟΪ6, 
ἘΙΓ ἢ Τερτεβεηῖβ ἴῃ6 τηδη 5 ΔΈ Ο.5. οὗ 
τὰς σίου οὗ σοά ὕρου οατί, δηά ἴῃ 8]} 
ἰἢς οτεδῖιγεβ οὗ ἴδε δα, Βυῖ ἴῃ 81 
Ποῦ ἴδ 5βοθῆθ ἰ5Θ ὔξανῶ. ΧΜΊΒΙΌΙς 
αεδθοῃ 15 ᾿Ἰηἀεδεᾶ σορσοβοηϊθά, θα 11 15 
τληϑίαιδα ἴο ἤδάνθη. ΝῸ δοῦν οβ 816 
τοσιτεα οἡ οατῖῃ, Ὀυΐ [ἢ6 οἸΩΡ ογτηθηΐ 
οἵ 411 οστεδαϊοοῃ ἰβ ἴο σεηᾶοσ ρεογρεῖυαὶ 
πΌΙΞΕΙΡ ἴὸ Ηΐτη ὮΟ 15 δῃϊῃτοπηδά ἴῃ 
εἶοιγ, λαυΐιρ Ἰαζερ ἰὴ »7ἱιαμλοοῦῖ ἐμ20 
σαί, 1, Ἃ5 15 τοοβξῖ ρσόοῦδθῖθ, [6 ηππλ- 
ὉΕΙ “ρὩὔ 15 5υτωθ 1.8] οὗ ἴη6 ἐσγί, τε 
δὲς ΨΗΥ ὈΥ ΕΖΕΪΚΙΘΙ 1086 ΠΌΘΟΣ ἰ5 50 
τυοἢ τΟγ ΘΟ] ΌΘΏΓΥ τοροαϊεα ἤδη ὉΥ 
δ. [οἢη, ποῖ ΟἿΪΥ χω Ὀεΐηρϑ, θυ ϑδοὴ 
δείηρ Ὑοωγγοία, νπῖα λοι ἴλοεβ, γον (οὶ 
“1 νπΏρβ. 

Αραΐπ, ἃ σβασδοίεγβας ἐεαΐυσε οὗ ἘΖο- 
Χο ς ῬΓΟΡΏΘΟΥ 15 ἴῃς ἀξοϊαγαῖοη οὗ 
σοά5 ᾿υάρτηεηίθ, ἢἤτβϑὶ δραϊηδὲ [ῃ6 τα- 
δεῖ ποῦβ εἰϊγ, δηθὰ θη ἀραϊηϑὶ ἴΠ6 6η6- 

ΤῊ165 οὗ [6 οἤἴόβθη Ῥθορίθ. [Ι͂ῃ ἴῃ6 
ἘΘνεδοῃ ἴμογα 15 Ποῖ ηρ ἜΧΔΟΙΪΥ οΟΥ- 
ΤΟΒΡΟΠαϊηρ ἴο ἴἢ6 Ἰπάρταρης οὗ [6χιιβ8- 
Ιοῖωῶ, Ὀδοαυθα ἴῃς ΟΠυγοἢ 15 σοηΐθῃ)- 
ῬΙαἰϊβα ΌΥ ὅϑ: Τοδῃ ἴῃ 18 ΡΠ δηά ἴῃ 118 
τπυρῃ. Βαῖ (δε βατὴβ ἤριγεβ, θοΙἢ ἴο 
ἀεποῖα υ]οϊκεάποϑβ δηᾶ 115 ῥι ηϑῃπιεηῖ, 
ΜΠΙΟΙ ἃῖα ὈΥ ΕΖεκΙθὶ] δρρ) δὰ ἴο 14ο]α- 
ττουβ Τυἀ δῇ, τὸ Ὁγ 9ῖ Τομῃ τυγπθά ὑροῃ 
Ἰάο]αίτοιι5 Βαργίοῃ, ΤῊς ἱπιᾶρε οὗ ΒΑΡγ- 
Ιοη ἃ5 “76 ςγέασέ τυΐογέ Ἀυιὰβ 115 Ῥδγ]}]6ὶ 
ἴῃ ἴῃΏ6 νβογεάοτηβ οὗ Ἀμοϊδῃ δηά Αδοὶ!- 
Ἀδὰ (χν,.), δηὰ (δε ἡπάρτηθης 15. ῥτο- 
πουηοεά ὑροη ἴδε ἰοπηεῦ ἴῃ [Π6 ΨΕΙΥ 
ἴετηβ ὙΏΙΟἢ ἴῃ ἘΖεκΙ6] ἀγα επηρὶογεά 
δραϊηδὲ [ῃ 6 ἸαἴίεΓ (οομρ. Ἀδν. συ, τό 
δηά ἘΖεΚ. χνυΐ. 427---44 

Ἦγε μᾶνὲ ἰῃ6 ἀϊτρε οἵ Βαδυίοη νἱτἢ 
15. τιεγομδηῖθ δηᾶ στρεσομδηαϊζε (Ἐεν. 
ΧΨΊΙ. 11), ΤΕΟΔΙ]]Π Πρ’ ΤοτΟΪὈ]Υ τῃε αἴτρα οὗ 
Ὑγτε (Χχυ].), ἀπά ἴῃς ἴον]β οἵ (ἢ6 δῦ ἅτξὰ 
ΒΩ ΟΠΘα ἴ0 ἐαϊίε ροη ἴΠ6 Ολγοᾶβ65 
οὗ ἴῃς διτηϊθς οὐ ΒΥ ]ΟΩ ἴῃ ἴἢ6 5816 
ἴογτα 88 θροῃ ἴποϑβε οὗ ἴῃ6 ΔΎ οἵ ὅσος 
(ον. ἘΖεϊ. χχχῖίχ, 17 δπὰ Ἐσδν. χίχ. 
17). Απά δισποΙ, γα ἢᾶνα [6 584Πὶ6 
ΤΑΙ ΔΙΤᾺΥ Οἱ ἔοσοεβ ὑπάθγ αορ, δπά 
[86 ΙΓ ονοσίῃγον,, ἴῃ ΕΖΟΚΙ6] (χχχνυ.) δηά 
ἴη τῆς Ἐενεϊδίοη (χχ.). Νον ἴμ6 τερε- 
ποι οὗ [Π658 ἀοβορὕοηϑβ ὈΥ [6 ΟΠ τ5- 
ἤδη 56 6ῈῚ τοδὶ Ὀ6 ΟἾἹΩρΡ ἴο βοιηβίῃϊης 
ἸΔΟΥΘ ἴΠδὴ [ῖἢ68 τῆεγα δπρ ογτήθης οὗ 
Βρυταῖϊνε Ἰδηρυαρα Δἰγεδ αν ἰὴ 586. ΤῊ 
ἀδϑου ΡΕΟΏΒ 56 θὰ ἴο ροϊηΐ, ἰῃ ΤΊΔΩΥ Ολ565 
αἴ ᾿ἰεαβῖ, ἴο ἴπ6 βδῖὴθ δνθηΐβ, δηά [ἢ]5 
ΙΏΔΥ ἰεδοῦ ὕ8 ἴο οχίοπά τἴῃ6 ΔΡΡΙΙοΔΙΊΟΩ 
οὗ ἘΖΕΚΙ6]}5 Ῥσορῆδοῖεβ Ὀεγοηὰ ἴπῸ τη 
αἱ ὙΠοὴ ἴον πεῖ ἀε]ϊνοτεᾶ : πὲ 85 
οὖγ οτος ῥσεαϊο!οηϑβ οἵ ἴῃ6 ἀδβίσυ οι οἢ 
οὗ ΠΤ ΓΌ5Δ]θ Δ͵Ὸ 50 σηϊχοά ὑρ ἢ [056 
οὗ ἴῃ6 εοπά οὗ [6 νοι], πα ψ6 ᾿ἰϑᾶτῃ 
ἴο τεραγὰ [6 ἀεδίσιςοη οὗ ἴῃς οἷ ἃ5 
1ὴ6 ἴγρε δηᾶά δηθοιραίΐοη οὗ ἴῃς ἤηαϊ 
ἡυάρτηφηϊ, 5ο ἴῃ ἴῃε δΔἀορίοι οὗ ΕΖΕΚΙο] 5 
ἰδηρυαρε δηᾶ ἤριγοθ Ὁγ δὲ ] οὔ, γε 566 
ἃ Ῥτοοῖ οὗ ἴ[ῃ6 εχίεηαθα τηϑδηϊηρ οὗ (6 
ΟΙάδΥ Ῥσορῆθοιθθ. [1{ 15 οὔθ οςοηβιοῖ, 
ναροα ἴσχοι ἴπ6 δτθῖ, δηὰ νψαρίηρ 511}; 
[ὴ6 Τοηῆϊοῖ οὗ 6ν]} σι ροοά, οὗ [ἢ6 
σοῦ ὰ πιὰ Οοά, ἴο Ὀ6 δοςσοιῃρ] 564 
ΟἿΪΥ 1 ἴῃς δηα] σοηδυσητηδίίοῃ, ἴο ΜΏΟΒ 
ἴῃς Ἐδνεϊδίοι τηδη 65] σοηάιιοῖβ 115. 
ΒΘ ψὰὸ Τοπὶα ἴο ἴῃ6 ἔἤριιτοβ οὗ 8 

Ὀυ]ϊηρ, τα δηὰ ἃ τηοβῖ βιρῃιδοδηῖ ας 
ἔογοηςα Ὀεῦνεθη ἘΖΕΚΙΊ6Ὶ] δῃα 85. ΤΟΠΏ, 
ΤΟ ἰαΐίοσ ᾿ηἰτοάιιοθβ δΔὴ δῆρε] σι ἃ 
ταθαϑυσίηρ τε, |κ τδαὶ οἵ ἘΖεοκιοὶ 
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(δεν. χὶ. 1), δῃὰ {Ποχ6 15 ἃ τῃηθαϑυτσπρ 
οὗ ἴῃ6 ἴερὶα οὗ σοί, δπᾶ 18 ἸΠΏΘΓ 
οουτῖ, ἰπΠουρῇ (6 οΟὐϊόῦ σουτγί 15 ἴο Ὀ6 
δίνθη υηΐο [6 (σεῦ ]ε5. Βαῖΐ (μ6 ἔρια 
οὗ ἴῃς Βο]η655 οὗ [ῃ6 ἴδρ]6 15 ΟἿΪΥ 1ἢ 
Δ ΘΑΙΠΟΙ Ῥᾶτὶ οὗ [ῃ6 νἱβϑῖοῦβ. ἮΘΩ 
1ὴ6 ΠΕΝ 76γιβαίθη, ΏΙΟΝ 15 ἴο ΤΟΡΤΟ- 
βοηῖ, πκὸ ἴῃς πεν οἰζγ οἵ ἘζΖοκιοὶ, {86 
Ῥτέβεηοα οὗ ἴΠ6 Τοτὰ διηοὴρς Η5 Ρθορὶβ 
(ςοιηρ. ἘΖεΚ. χ]ν. 235 δηᾶ Εδν. Χχὶ, 3), 
αεοδοοηᾶς ἔσγοπλ ἤδᾶνθῃ, 41} σείογθηος ἴο 
7 οσαϊπδηοοβ οοᾶϑθ5. ὉΥΉ116 ἘΖο- 
Κι6], στρ Ὀείοσε [ῃ6 οἱὰ αἀἰβρεηβδίίοη 
δὰ ραβϑεὰ ἅνδυ, 15 συϊἀεὰ ἴο Γορτοδ- 
δαοηΐ (86 Ρεπδοοῦ οὗ ΜΟΙΒΏΡ υὑπάογ 
[ῃ6 ἔοσπῃ οὗ ἃ τεπεχεὰ δηά τροσα οοιη- 
Ῥεῖ πα], τ1η6 ΟΠ ϑ(Δη 566, ψτϊηρ 
ὑπάος (ἢ6 πον αἰβροηϑδίοῦ, σοργοβθηςβ 
ἴο 0.5 [Π6 ἴπι6 σμδγδοῖοσ οὗ ἴῃ 6 ψουβῃ 

οἵ σοά, ἐογεῖοϊα ὈγῪ ουὖυγ 1ογτὰ Η]π15ε]:, 
“ἠοῖ ἴῃ ΤΕπι5816πὶ, ΠΟΥ Ιῃ [ἢ]15 τηουηίδίη, 
Ὀμυΐ ΘΥΟΥΥΠΘΙΘ 1ῃ 5ρΙΓΐ δηά 1 τυ," 
ΌΥ ἴῃ6 βυκίηρ δηπουησειηθηΐῖ, 7 “σὺ 
"0 ἐερῥς ἑλεγεῖπ: 29, 1}ε Ζογὰ σοά 
“πρίν απά 106 Ζαν»δ αγὸ τὴς ζεηιΞίε 
ἑλεγεῦ, Ἄδν. χΧχὶ, 22. 

ΧΙ. 

ΤΏΘΓΘ 16 ομδ ἔδαϊισα 1 (86 τι πηρβ 
οἵ ἘΖεοκιοὶ, νϑῖοἢ ἀδθοσνοθ ῥδγ  Ου ]ΔΓ 
ὩΟΙ͂ςΘ. ΤῊΙΒ ἰ5 (ἴο αδ8 ἃ πιοάετῃ ἴεστη) 
ἴηοῖγ Ἐβοδδίοϊοριοαὶ σμδγδοίοσ, 2 ς. ἴΠοσ 
ΤΕίεγεηοθ ποῖ ἹΠΡΓΟΪΥ ἴὸ ὧη δηά, Ὀὰυΐ 
ἴο ἐξ νεῖῪ επὰ οὗ 8}} (566 ἴοσ Ἰῃβίδῃοε 
οἢ. νἱ]. δῃηᾶ χχχυἹ) ὙΏοΙα Δ’Θ ΤΩΔΩΥ͂ 
Ρᾶτίβ ψ θοῦ ἢανα 5060 141] σεΐθσεηςα ἴο 
(6 οἰτουτηθίδῃοοβ οὗ [6 ῥσορῃεῖ δηά 
5 σου της. Ὁ Ἰοοδὶ δῃᾶ [δς 
ΓΘΙΏΡΟΓΔΙΥ 8566 ἴο Ῥγεάοϊηϊηδίε ; δηὰ 
ΒΟΙΩ6 ᾶνα 1πουρῆϊ [41 ἴΠΕ56 τηδϑϑᾶρθ5 
ὍΘΙ ἜΧΟΙ 5 ΝΟΕΙ͂ ἔοσ ἴΠο56 δι οηρ ἩὙΠΟΙΏ 
ἘΖΟΚΙΘΙ Ἰνοά, ταὶ θη ἴῃ6 ὈΪο ἩΠΙΟἢ 
ἢς μαᾶ ἐοτείο]ά [61], [ἢ15 Ῥοσχίίοῃ οἵ ἢ15 
ὍοΟὶΚς νγγὰβ οἰοβεά, δῃηὰ 15 βΡΙΥ ἴο ὃς 
νίεγεα ἩἰϑΙΟΥΟΔΙΪΥ͂ 85 ζυγ βηϊηρ ῥτοοῦ 
οὗ [86 ΡῬτορῃεῖβ Ἰηβρίγαίϊίοη, δη!ἃ Ἐχμ!Ὀ]ῖ- 
Ἰὴρ ἴῃ ἃ Ῥαγουϊαῦ Ἰηβίδθοα ἴῃ6 ῥτϊηοὶ- 
ΡΙ65 οὗ ἴῃς ἀϊνίπε δαμῃηϊβίσαϊου οὐ 16 
νοι, Βυϊῖ 1ἢ νὰ Ἰοοῖς οἸοβεῖὶν γγχὰ 5881} 
Βηά τόσα ἴδῃ [ἢ]5. [1 15 ΤΕΙΔΙΚΔΌΪῈ 
10αὲ ἴῃ6 τερσόδοῦοβ ῸΓ 1161] ὉΠ ηἀη 655 
δῃἀ οὐβιίηδου, δηᾶ ἴ[Π6 ἀδηυηοδοῃβ οὗ 
ΡΟ βῃτηθηῖ, ἃτα ἀοπνοά, οἴδῃ νεγθα]]γν, 
το ἴῃς ἅν, ΘΒΡΘΟΙΔ]]Ὺ το ἴῃδὶ ρατί 
οὗ ἷἴ Ψμοτεῖη Μοβοβ δεῖ Ῥοίοτε {π6 
Ῥεορὶα ἴῃ6 σοῃδθαιθηςοβ οὗ ορδάϊθηςα 

ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οΥὐὁ ἀϊδονθϑάϊδηςς ἴο [6 ῥζεοορίβ οὗ {ῃοὶσ 
ΑἸπλρμγ Ἄσ]εσ (ν. 2, 1ωὲν. χχνΐ. 33;- 
ΧΙν. 21, 1ν. ΧΧΥΊ. 22, 25, 26;---χνὶ. 38, 
Ῥουῖ. χχὶ!, 22). ΤῊ6 τοϊ ἰεταιὶοῃ οὗ [πΠ656 
[ἢτοαίβ Ὀγ ΕΖθκιθὶ ὑζονοβ ἴἢδι [ῃ6 ὄνθηῖβ 
ΜΉΘ 6 ῥτϑαϊοῖβ ἔοστῃ ρατὶ οὗ ἴῃδϊ ρ΄δῃ 
ΏΙΟ. γγὰ5 δεῖ ἔοσίἢ δἱ ἴῃ 6 σοϊηγηθποο- 
τηθηΐς οὗ ἴῃς ηδίίοηδὶ 16 οὗ [ῃ6 (}}}- 
᾿ἄτεϑη οὗ βδεὶ. Απὰ δ5 ψῈ τηιβί βρροβα 
ἴ(δαϊ [Π}5 Τιημἀδηγθηΐαὶ οἶδ οὗ ρονεσῃ- 
ταθηΐ σεδορεά Ὀεγοημά (6 {{π|ὲ οὗ δὴγ 
ΟὨδ νἱδιίδίοη, 50 ΜῈ ΤΑΥ͂ σαῖθοσ παῖ 
ἘΖΕΚΙ6] ̓ς Ργεαϊοοηϑ οὗ 5ῖεξε, οὗἁ 5διρῇῃ- 
ἴεγ, οὗ ἀϊβρειβίου, πδά ποῖ {πος ἢηδ] 
ΔΟΟΟΙΏΡ ΙΒημλθηΐ 1 ἴἢ6 σοηδοα Ἔης65 οὗ 
(ῇς ΟΠαϊάφορδῃ σοηααεδβῖ; δηᾶ [15 18 
Ὀοτηδ οὖ Ὁγ 186 Πδίοτυ οὗ ἴῃ6 [ 5. 
παίϊϊΐοη. ΤἤΕΙα 15 20 ΟἿ οὗ ψῃϊοἢ τὰ 
μάνα τεοοσαθα δυο ἀγοδάζι! διαροθ 85 
τῇς οἷ οὗ 7επιβαίθη, Τὴ ΒΟΙΠΌΙΒ 
Ῥτεαϊοϊθά ὉΥ Μοβοβ δῃᾷ ὉΥ͂ ΕζΖεκιεὶ 
ἢανε μὰ {πε} [1168] ]Β]θης οἡ 
ΙΏΟΙΘ ἴΠΔὴ ΟἿΘ ΟΟΟΔΒΙΟῚ ; δηά ἰ[δ6 ἴοτ- 
ἴ[η65 οὗ [ῃς ῬΘΟΡΙο, βοδί[εσεα [σχουρῃ- 
ουδ ἴὴ6 ψοῖϊά, πᾶν Ὀοσῃβ σοπίηυδὶ 
Ὡτοοῖβ οὗ 6 ΙΒ θη οὗ ἴπ6 αἰϊνιηθ 
ἄεδοτεθβ. Βιυῖΐ νὰ δῖ6 οδιτίθά ἔυσίθοῦ 
ἴδῃ [195. ὙὍΤἢς αἸδοουγζβοβ οὗ οὐ 1οτά 
ἴῃ Μαῖίι. χχῖν. δῃὰ κε χχὶ. σορϑδὶ {Π6. 
βᾶ1ὴ6 Ρῥχεαιοοῃβ, δπὰ ἴἢ656 αἰβοουζθοβ 
ΤΩ ΔῊ ΘΒΕΥ ΙοοΟΚ ἔοσννασα ἴο {π6 επᾶ οὗ 
ἔμηθ, ἴο τῇ6 ἢμπαὶ Ἰυάρτηδηξς οὗ ἴῃς 
νοι], ἘΕῸΓ δδοῇ ἰδροσαὶ Ἰἰυπάρτηθδῃης 
[ογτοϑῃδάονβ ἴἢ6 ὅπα] σϑαϊθυίοη, δηά 
80 ΟΩΘ6 ῬΡῬΙΌΡΠΘΟΥ͂ Σ]ΔΥ Ὀ6 αἰἴτοοῦν δά- 
ἀτοϑϑθα ἴο σδηυ ρετοας οἵ τωρ, ἴῃ 8]} 
οὗ ψῃ ἢ ἴῃς ᾿τηγλυ 0 ]6 ἰαᾶνν 1] υϑίταῖος5 
1561 τῇ [ῃ6 ὨΙδίοσυ οὗ πδίϊοῃβ δηᾶ [:ἢ- 
ἀϊνιάυαϊς, ΜιοΪεηο8 Ὀ]οββοσῃβ ᾿ηἴο ρυη- 
ἸΒΏτηθηΐ, 51} “Ὀθαῖβ ἀδθαϊ δ5 115 ἔπι; 
δηὰ [ἢ]5 το μ65 υ5 ἴῃ 6 ὈΓΏΟΙΡΙ]Ὲ ἀροῇ 
ὙΠΙΟ ψ͵Δ ἃγα ἴο ἰηΐογργεῖ ὄνθὴ ἴἤοβο 
Ρδββαρὲβ ἴῃ ἘΖΕκΚΙοὶ ψΠΙΟΝ 5θοηὶ τηοβὶ 
ΡΑΓΠΟΌΪΑΓΙΥ ἴο ΤΙΕΐοσ ἴο 5146] δηά ἴο 
7επιβαίοα. δὲ θη ἴῃς Βαριξῖ, 81 Ῥαυ], 
δηάὰ οὖγ Γοσὰ Η]π5οΙζ, ἰοδοὺὶ 15 ἴο ΓΤα- 
βαιὰ ὈοΙονεῖβ ἴῃ Οἢτρὶ δ5 [6 {πι6 
1516], ἴῃ6 τϑὰὶ ομ]άσθῃ οὗ ΑὈγδἤδιῃ ; 
δηά [ἢϊς 15 σοηῃηοοίοα ψι} ἴμδ6 τι, 
[Πα [6 ᾿πβαϊςαπΠοη οὗ ἴῃς Ομυτοῦ οὗ 
Ομπβε ἰθ ΟἿΪΥ ἃ οοπῆηυδηςε οὗ ἴπ6 
Ρίδῃ δοοοσάϊησ ἴο νηοῦ Οοά οδ]]οάὰ 
ΑΡτάμαπὶ ουὖΐ οὗ [8 ψοτ]ά, δπὰ βερα- 
ταϊοἃ ἢϊ5 ἀδοοοηδηῖϊβ ἴο ΡῈ ἃ ῥοῦ ΔΓ 
ῬέορΙς ἴο Ηϊπιβοὶ. ΤὮμ5 5γδε] σερσε- 
Β6η5 ἴῃ: νἹβ1 016 (μυχοῦ, Ὀτουρης Ἰηῖο 
Βρεοίαὶ σεϊδίίοηυ τὰ σοά ΗϊβεΙζ, δηὰ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΕΖΕΚΙΕΙ, 

ἴοο οἴξῃ δοῖίηρ, 85 ἴξστδεὶϊ οἵ οἱά δοῖϊοά, 
ἰὴ περίεςϊ οὗ [86 ΟὈ]Ραϊοη5 ὙΣΣΟΝ δυο ἢ 
τοῦοῃ ᾿ροσεθ. Τὴ βίου οἵ ἐδ6 
Ομπςῆδη ΟΒυτοῦ νἱενεὰ ἴῃ [ἢ15 ἸΙρἢϊ 
ῥΓόδεηῖβ ἃ βρθοῖδοϊθ ϑοδζοοὶν 1655 το δη- 
ἙΟμοὶΥ ἴδῃ τῆς Ὠἰδίουυ οὗ [6 οι] το 
οὗ [ςτ26].. ΤῇἊ Ῥγορμδῖῖοδὶ ψγαγηϊηρ5 
να τπογείοσε ΤΠΟΘΙ͂Σ ΔΡΡ]Π]ΟΔΠΟἢ5 Ποζα.. 
Ηον ἴδσ ἴδε Ἄοδίδχηθς οὗ (τίη ἄοτα 
ΤΏΩΥ ὃε νἱενεά 85 αἰνίηθ ἱπάρτηθηῖβ [ῸΣ 
ἴὰς νἱοϊδῃοη οὗ [ῃ6 αἰνιηα ἰανν, ἱΐ ΣΩΔΥ͂ 
οῖ Ὀ6 Ψ156 ἴοο ΠΙΟΟΙΥ ἴο ἴηαυϊγο. Βυῖ 
ΤΏΔΗΥ Οὗ ἴΠ656 οδ᾽διαϊ65 ἢανα ὈδΘη [Π6 
ἀιτεςσὶ σοηϑεαύδηοθ οὗ ἀδθρδαγίασο ἔτολ 
186 ΡΠΠΟΙΡΙ65 οὗ ἴῃς Ἰὰνν οὗ (ῃσίϑὶ. Υγασ, 
ἴοτ ἰῃΞίΐδποθ, Ὀυϊησίηρ σι τ [6 5ρ6ο14] 
τἰσδ οη5 οὗ ,γιΐπε, φείέέσα, διὰ τῃ6 
σιοογά, 15 10 6 του] 85 Μ6]1] 45 ἴΠ6 ρυη- 
βῃπηξηΐ οὗ βυοῃ ἀεραγίυτα (οοτρ. [8168 
ἵν. 1). γε αἴὲ τπογείοτε ἴο Ἰηΐογργεῖ 
ἴδεθα ρῥτεάϊςοης οὗ ἘΖεῖκεὶ ποῖ ΞΙ ΡΥ 
ἃ5 ΠΙυσσαῖϊΐνε οἱ, Ὀυΐϊ 45 αἀἴτεο ῖν Ῥτγεαϊο- 
ὕτε οἵ, τῆς πιυτα οὗ ἴῃς ΟΒυτοῦ, [εν ]5ἢ 
δηὰ Οππβῦδη, ὑπὲ}}] τῆ6 δηᾷ οὗ Ἐπη6. 
ΤῊΙΪς νἹῈν 15 σοηδιπηδά ὈΥ ἴπ6 ᾿ηἰτοάυο- 
Ὀοη (50 τεσηδγκαῦϊα ἢ ἘΖΕΚΙ61) οὗἁ ρδ5- 
5Ασε5 βεϊηρς ογἢ 1η [ἢ Ξίτοηροβί [ΘΟ Γη5 
Ἰπα!ν λ΄ ΤΕΘΡΟΏ 51:11 (προ γ «ἢ. 
χΧΥἹ".). ὙΏδθΟ ἢ δ5 Τσοῃίδιῃ, [ἴ 15 
τοδηδσῖ, ὈΠίνοσβαὶ ἐπι, Ὀὰϊ [ΠΟΙ Ρ6- 
ΟἾΔ ΔΡΡσορτδίθηθθα ἴ0 δυο ἃ Ὀοοϊς 
ἃς [δῖ οἵ ΕΖεΚΙ6Ι ἰ5 Ὀεϑδὲ βθθὴ ψΏΘΩ 6 
Ῥετοεῖνα ἴῃδἱ ἢς 15 δ ἀγοβϑίηρ, ποῖ 5 ΡΪΥ 
ἴ:6 ΒΙΞίΟΥΙ Δ] [9:46] οὗ ἢ15 οὐγὴ ἄδγ, Ὀυΐ 
(δε σοὶ ῬοΟΥ ψῆο ἢάνε Ὀδθη, |κὰ 
1.26] οὗ οἷά, οαἸ]οἀ ἰοσῃ ἴο ὍὈ6 Οοάβ 
ῬέορΪθ, δπα σχῆο Μ1}} Ὅ6 οΔ]] δὰ ἴο 5ἰσιοῖ 
δοοουῃῖ ΤΟΥ ἴῃ6 πορίεοϊς οὗ {ΠΕ σοηδβ6- 
΄υεηΐ ΠΥ] ερ65 (566 Ὡοΐδ οἢ χὶ. 10). 

ΧΙ]. 

1: δᾶὰς Ὅδθῃ δγοδΟν βθθὴ (ἢδὶ (Π6 
ὈΟΟΚ ἔοστβ ἃ Ἷοϊωρὶεῖθ δηα παπηοηΐοι8 
πὶοϊο. [{|5 ουϊάθηϊξ ἴπδὶ [6 ρᾶτῖβ ᾶνα 
δε δἰπ οι }]ν ἀιταηρεά, δηὰ ἴἤθτα οδὴ 
ὃς ὕο ἀουδὲ τ[Πδῖ [15 ννγὰβ ἄοῃβ ὮὉΥ ἴῃς 
Ρορδεῖ Βιση56 1], σῆο, δὲ ἴῃ 6 βαπηα ὉΏ6, 
ὑτεῆχοά τπὸῸ ἀδίθϑβ ἴο ἴῃ 6 βενεσδὶ ὑσορῇῃθ- 
αε5. Τῆς ῥτσεοϊβίοῃ οὗ ἴδεβε ἀδίε αἵἱ- 
ἰοτὰς 4 οἰθᾶσγ φτγοοῦ ἰδὲ [ῃ6 ρσόορἤθοιοβ 
πΌΓΟ ἴῃ ἴῃς δγϑὶ ᾿Ἰῃϑίδησε ΟΥΔΠῪ ἀε]ινετεά", 

1 Ἑπαϊάϊς ᾿πίοσεῃςς ἴδδῖ ἴῃς ἀαΐες γεγο τοΐ 
ὑγεςίδε, ὑεοδῦϑςε ἴδε ἀδγβ οὗ ἴῃ τηοητἢ τη θη] οηοα 
ἅτε Αἰνγάγπ εἰἴμποῦ ἴῃ.6 15ἴ ΟΥ ἴῃ6 κἰἢ ΟΥ ἴῃ 6 71} οΥ 
ἴδε ΓΟ οὐ ἴδε «208 οὐ [86 151}, νν}}} βοδυοοῖν 
τεροεης δ ἰἴ5ε] ἴο ἴῃς τοδάθσ. (ουίἀεσίησ 
ἰδεῖ τὰς ἀδγ ἱ5 ΟἿΪΥ σωηεηςἰομοῦ ἰῃ ἰουτίοοι ἰῃ- 

1Ι 

ἘΖΟΪκῖ6] νΟΥῪ ΦΘΏΘΓΑΙΥ 5ρ6ᾶκΚ5 οὗ ὨΙτ56 1 
Ϊὴ [6 ἢχϑβὶ βεύβοῃ, δηά 1.565 ἴῃς ἢΙβίους 
Ῥαϑὲ ἴο ἀξβοπδα ἴῃ6 οσουττεηςε οὗ Θδοῦἢ 
Ῥαυίδουϊδσ νἱβίοη, οὐ σοσησζωι Δ ΠΟ. ἔτοτλ 
ἀοά. Τῆε Ττόορμθοῖοβ Έγο, ἢο ἀουθί, 
ττιτ6ῃ ἄονγῃ δἱ ἴῃς Ὦπλς οὗ ΤΠ ἀεἰσνεσγ, 
δηὰ δἤεἊσναζαβ, ὑπο [ὴ6 ἀϊσγθοοηβ οὗ 
[6 Ηοὶγ ϑριπί, ρυὶ τορεῖθεῦ Ἰηῖο Ομ 6 
νοΪυπλα, ἴο ἔοσττῃ ἃ ραιὶ οὗ ἴμοϑε ϑοπρ- 
ἴυτ685 ὙΠΟ Οοὐα [ᾶ5 Ὀεαιεοαιϊμεα 85 ἃ 
Ῥετρείυδὶ ᾿μπεπίδηςε ἴο Ηἰ5 ΟΒυγοῇ. 
ΘΟ δᾶνα τῃουρηϊ [δὲ [6 ᾿τοαυδηῖ 

ἸΩΒΟΓΏΟ. οὗ ράᾶβϑᾶρεβ οσα Οἱ οσΣ ὙΠΙΟΙΒ 
15 σμαγαςίοσιϑῖῖς σαῖῃοσ οὗ δὴ δυΐποσ [ἤδη 
οὗ ἃ ρίορῃβεῖ. (Εν 5 “ [ηἰτοά,᾽ δηά 
ΘΟΙΓΔΟΟΙ τη ΘΠ ΉΚο 5 “ ΒΙΡΕ6] 1,οχιςοη.} 
ἼΠΟΥ 566 Ποοίη ἃ ἀθοϊθηβίοη ἴσοτη (Π6 
ἴπ|6 Ῥτορῃθτοαὶ ομδγδοίοσ οὗ [86 οἷάοσ 
ῬΙΟΡὮοῖβ, βυθοῖς 45 154]δἢ, Ηοϑβϑα, δῃὰ 
]ετοιδῃ, γῆῸ πεηϊ ἰοσῖ ἴο 5εεὶς 186 
Ῥεορῖθ, δῃά δάἀσζεβδεὰ ἴο (ἤδηχ {τ65ἢ 
ΨΟΓαΒ οὗ τεῦυκα οὐ Ἄχῃοσίδοῃ. [ζ 18 
τπουρῆς ἴο Ὅ6 1η δοοοσγάδηοας στὰ 1ἢ}5 
νον οὗ ΕΖΕΚΙ61᾽ 5 ροϑιοῃ, ἴπαιϊ ἴἢ6 6] ἀ6Γ5 
οὗ βγδθὶ οοΐὴδ ἴο ἢϊς μοι56, δηά [Π6Γ6 
ΤΙοοαῖνα ΠΟΙ͂ ΔΏΞΜΟΙ (111. 1, χχ, 1), 
Ῥυϊὶ τ8]5 15 ἴῃ ἔδοϊ ἴΠ6 Ἔχοθρίίοῃ, δηὰ ηοΐ 
[ἢ6 τ]θ. ΟἿΟΣ ῬΣΌΟΡἤΘΟΙΘ5. ΤΟΤΕ ΤΏΔη]- 
ἔ 5. ἀδἰινεγεὰ ρα] οἶγ, πΚα (ἢοδο6 οὗ 
7Τετγειηϊδῃ, δῃὰ ἘΖοκιοὶ 15 σοηϑίδηγ δἰ ά- 
ἄρῃ ἴο ροὸ ἔοσγίι ἴο ᾿5ϑῇενΝν 5ίρτιβ, πα ἴο 
Ἰησίσαςξ 16 ΡΘορΙθ. Ηἰβ βιιρδθαυδηῖΐ 81- 
ΓΑΏβοΙηΘηΐ οὗ 15 ΟὟ ῬΓΟΡΏΘΟΙΘ5 'ἢ ὯΟ 
ὝΑΥ θεοί (61 Γ ῥγορῃθῦοδὶ οματγδοίοσ δἱ 
16 ἔπη οὗ 16 ΙΓ ἀοἰνεῖγ. Εδοΐ ἩΠΙΟΥ 
ἴῃ ἴῃ6 ΗΟΙΥ ϑοπρίυτοα, [ΠΟΌΡΗ βρεακίης 
ὈΠ6ὰΘΓ ἴῃς Ἰηδρίταϊοη οὗ Οοά, νᾶ5 γεῖ 
Ρεπηϊεα ἴο ἤτάβεσνα ἢ5 ον Ομαγδοῖοι- 
151 βίγ]6, δηά 1 ἘζΖεκίεὶ, [ῃ6 ῥσχιθβί, 1π|- 
Ὀυρὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἢ τῆς 5ρισπῖ, θυ τὴ 
186 Ἰεἰῖοῦ οὗ ἴ[Π6 1,ψν, εηρταῖεα 1ὲ ὕροῃ 
Ἦ15 Ῥγεαϊοοηβ, [15 σδὴ ἰῃ 0 ἄξρτοα 
6556} [16 δΔυυςΠοΟΥΥ οὗ ἢ5 ΘΟΤΩΓΙΏ 55 ΟῺ 85 
Ρτορῃοῖ, Ὅὴδ ρτθαῖοσ ρατί οἵ 1015 ὈοοΚ 
5 τ 1 ῬΙ͵ΌΟΒ6, ΔΙ Πουρἢ [Π6 ἱπηαρο5 
ΘΙ ]ογοα ἃτε ὨΙΘΏΪΥ Ῥοδίίοδὶ. ϑοῖὴδ 
ῬΟΙΠΟΏ5, ΒΟΜΘΥΟΙ, ΤΏΔΥ δ τεραγάθα 45 
ῬΟΘΌΥ; 88, ἴοσ ἰηβίδηοθ, ἴῃς ἀἴγγε οὗ 
ἴῃ6 Κιηρβ (χὶχ.), ἴῃ6 ΙὰγῪ οὗ ἴμε βνοτζά 
(χχὶ. 8 1011.), ἴλς ἀΐγρεβ οὗ Ὑγτε (χχν]!., 
ΧΧΥ".), δπὰ οἵ Ἐργρὶ (χχχί., χχχί!). 
ΤὨδ ἰδηρσιαρα ὈΘΑΙ5 στα οὗ (6 ]Ἰαἴδσ 
βίγ]6, νηοῦ τνᾶ5 ᾿ηἰτοὐδιοθά δὲ ἴῃς {ἰτ6 
οὗ [86 ΒΑΡΎ ]ΟΏΙΞἢ σδραν!γ. 

δίδῃοοβ, ποτα 15 βυγεἶγ βυδηςϊεπὶ νατῖοῖγ. (Εννδ]ά, 
“ Ἰιαϊτοά.᾽ Ρ. 207.) 



ΟΓΙΝΤΕΟΌΟΟΤΙΟΝ: τὸ - 

ΧΙ. ῬΡΟΙΝΤΘ ΟΕ ΟΟΝΤΑΟΤ' ΙΝ ΤῊΗΕ ΜΕΙΤΙΝΟΒ ΟΕ ΖΖΕΚΙΕΣ, 
ὨὈΑΔΏΕΣ, ΖΕΟΜΚΑΚ,ΜΩ͂ ΑΝῸ .“47᾽ ΧΟ ΔΝ 75.585 ΙΨΩ͂ΜΕ. 

Ι[“νγ͵ὰ5 διλοηρ (6 οἀρῖνο. ; ε 

ΤὨΟ νοσὰ οὗ [86 [,οτὰ ᾿Απὶὸ ΘΧΡΓΈΘΘΙΥ τηΐο ΕΖΟΚΙοΙ.. 

Α ΜΕ ν πα ουξ οὗ [6 ποτίῃ. 
Εουγ ψἱηάϑ βῖσονα Ὡροὴ 1Π6 στοαὶ βοᾷ 

Α ὅτε ἱπξοϊάϊπα 1561}, ἄζς. 
[ἈΤᾺΡ5 οὗ ἔστε. . 

(ἔοὺς ̓ νιης ογοδέιγοϑ 
ΕουΓ στοδί Ὀθαϑίθ 
ὶ ουΓ Ὀραϑῖθ - 

ΤΠ ᾿Πκοηθβ5 οὗ ἃ τηδῃ 
ὙῊΟ ἤτοὶ Ῥοαβὲ νγᾶβ πιδάθ ἴο βεἰδπά ὕροη 186 δεῖ τϑ ἃ ΔΗ, 

δηὰ ἃ τη} 5 ἤδασῖ νγὰ5 ρίνθη ἴο 'ξ.ὅ ὲ 
ΤΆ ταϊγὰ δοᾶβὲ ᾿δά ἃ ἔδοε 85 ἃ τηδῃ. 

Εν οπε πμαὰ ἔοι ἔλοεβ δηὰ ἔουγ νΙηρ5.. 
Τῇ τηϊγὰ Ὀοαᾶβϑὶ δὰ ἔοι ννἱηρ5 δηὰ ἔουγ μοδάβ, 
Τοθ ουγίοϊά παίιγα ἀϊδιθυϊεά ΒΟΥΘΓΔΪΙΥ ἴο 646}} ἴῃς 

ἀϊνιά 4] : Γ 

ἔουγ σηρς 
Ἰβαρε 5 ὙΊΏΡ5), ἔουτ ΐηρα, 
ϑχ 55 . " : 

{(Τ8ὲ ἀρρέδγδϑηςβ οὗ ἀρ οα 
(δον ἰαρ. ; 

δ. 590 

ΤΠ οοΐουγ οὗἩ [6 ἰεγτῖ Ὁ ]6 ΕΞ: : :: «ἃ "νὰ 
ΤῊΝ {κε ἀπίο οΥγϑῖαὶ. - ὧς οὐδοο (ἃ 

1{{κὸ τῆ6 ηοῖϑε οὗ γστιεοδὶ νναΐοσξ:. : τε τὰ . 

Α [γοῃρδ : . : : ᾿ : : Σ 

ΤΟ σοϊουγ οὗἩἨ Δι ΌοΓ, 48 ἐπ εὐ νάλλλο οὗ ἤτε 
[λκῸὸ (86 Βεγγὶ.. ὐνδδι 

ὙΠῸ ον (δδξ 15 ἴῃ (ἢ ἘΡΙΟῚ ἴῃ τῆς ΕἾ οἵ γαϊῃ 
ἷὰ ΤΑΙΠΌΟ . ᾿ 

ΙἘΕἸῚ προὴ τὰν ἕδος. 

δίαῃα Ὡροη (ὮΥ ἔδεϊ. 

ἘΖΕΚ. ἱ. χ. 
Ἀτεν. 1. 9. 

ἘΖΟΙς. 1, 2... 
Ἐον. 1. Το, 

ἘΖοκ. ἱ. 4. 
Ὁ δῃ. νἹἱ]. Δ. 

ἘΖοῖκ. 1. 4. 
Κθν. ἵν. ς. 

ΕΖοΙκ. 1. ς. 
2 Δη. ΥἹὶ. 2. 
ἔλου. ἵν, 6. 

ἘΖΟΙ. ἱ. ς. 

Ὅλη. νἱὶ. 4. 
ον. ἵν. 7. 

Ἐ.Ζ6Κ. 1. 6, Χ. 14, 21. 
Π δῃ, νἱῖ. ὅ. 

Ἐν. ἵν. 7. 

Ἑ Ζοῖὶς. ἱ. 6. 
Όδῃ. ΥἹ]. 4, 6. 
σον. ἵν. 8. 

ἘΖΟΚ. 1. 12. 
λον. ἰν. ς. 

ἘΖΕΚ. 1. τό, Χ. 9, 12, 
13) 1ό, 10. 

Ὅλη. νἱΐ. 9. 

ἘΖΟΚ, ἱ. 22. 
Ἐν. ἱν. 6. 

ἘΖΕΚ. 1, λᾷ, χὶἶ, 2. 
2 8:. χ. 6. 
ον. 1. ὡς. 

ἘζΖοῖς, 1. χό, Χ. 1- 
Ὅδῃ. Υἱῖ. 9. 
Ἐδν. ἵν. 2) 23. 

᾿ἘΖΘΚ, 1. 27) 1. 2. 
Ὦ δη. Χ. 6. 
ἘΖΕΚ. χ. 9. 
Ἀον. 1. 14---ἰό, ΧΟ Ί. 

ἘΖΟΚ. 1. 28. 
Ἀθν. 'ν. 3,) ΧΟ ας 

ΕΖεΚ.]. 8, 11]..2.3) ΧΙῖν. 4. 
Π 8ῃ. Υνἱῖ]. χ7. 
Βον, 1. 17. 

ἘΖΕΚ. 11. σὉ 1... 24. ἡ 
λδη. Χ. 11. 
σον. 1. χ7. 



ΤΗΞῈ ΒΌΟΚ ΟΕ ἘΖΕΚΙΕΙ. 

Α Βγίπρ το . 
Α 58|ὲ θοοῖς 

Ἑλὶ ("5 το! . 

[ὰ ἔνια τον 

ΤΠ ΞριΠ ἴοοῖ πιὸ υρ 

᾿ γγ85 ἴῃ 16 ϑρ' πὶ, 

ΑΔ πιδὴ οἱοϊποά νι ἸΠοη 

Δ τολτῖς ρου ἴδο ἔὐγεμβοδὺ . 

σεις ποὶ πεᾶς ΔΩΥ͂ οὔ Ἡβοσι 5 ἔα πηλτὶς.. 

ϑοδίϊοσ [86 οολῖβ οὗ ἢσγε οὐδοῦ ἴ86 οἱ Υ 

ΕἸ] οὗ ἐγ. . 

Ῥουσ Ἰιτίης ογοδίυγεβ 2 

Τδο ΡΊΟΙΥ οὗ ἴδ6 1, οτὰ 5Ξἰοοά ἀροη ἴδ τηουπίδίη 

ΤΈε ἀδγ οὗ βο ᾿οὰ . . - 

ὙΥπδη ἢ [Π6 τυτιτϊηρ οὗ {π6 οι96 οὗὁἨ [3γδοὶ. 

Το νοοῖ θο. 

Το τ ῇοτὸ 

Ῥυπιϑδιαρηΐ οὗ ἴ6 τ ΒΟΤΟ 

Α ΖοΟΙ͂Ϊγ ςεάδγ 

ῬτορβοοΥ δξαϊπεί (6 ἔογεϑί 

Βιΐηρ; ἱπῖο ἔβα ὙΠ] άσσποββ. 

Μίηε ΒΟΙΥ τηουπίδίη 

ΤΗΟ ςνογά ᾿ 

13 

ον. χ. λ, 8-- το. 

Ἐζεῖκ, [1 Σ᾿ 
Ἐσον. ΣΧ. 9. 

ἘΖεκ,. ἴἰϊ, 12, νἱϊϊ. 4, Χί, 
1,24) ΧΧΧΥΪ,. 1, ΧΙ, ς. 

Βεν. Ϊ, 1ο. 

Ἐχεῖ. 1χ. 3,11, Χ]ῖν. 17. 

ἘΖοῖκ. χ. 2. 
Ἐν. ὙἹ}}. ς. 

ἘΖΘΟΚ. Χ. 12. 
τον. ἵν, 8. 

ἘΖΕΚ. χ. 1:ς, 20. 
ἘΖΟΚ. ἰ᾿ ς. 
Ὦ δῃ. νΥἱ]. 2. 
ον. ἱν. 6. 

ἘΖΟΚ. χὶ, 22. 
ΖεςἘἢ. χὶν. 4. 

ἘΖΕΚ. ΧΙ. ς, ΧΧΧ. 3. 
ΖεςὮ. χὶν. 1. 
Ἐσν. νἱ. Σ7, ΧΥΪ, Χ4. 

ἘΖΕΚ. ΧΙ]. 9. 
Ἀσρν. ΧΧ. 12. 

ἘΖΕΚ. χν. 2, 6, χυἹὶ. 6----ο, 
ΧΙΧ, 10---ἰΆ. 

Κον. χίν. 18, 19. 

ἘΖεῖκ. χυ]. 1 ς----34, χχίϊ. 
1-τ--ϊ. 

Ζεςῆ. ν. 7, 8. 
ον. χΥΐϊ. 1--, 

ἘΖεοῖὶκ. χυΐ. 2 ς--- 4, ΧΧΙ. 
221-40. 

Ἐον. ΧΥΣ;. χό. 

ἘΖοΚ, ΧΥΪ, 4, 22---24, 
ΧΧΧΊ. 4-.-τ8. 

ἘΖεΕῖκ, χχ. 46---48. 
Ζεςοΐ. Χἱ. 1, 2. 

ἘΖοῖ.. χχ. 41ς. 
Άσν, ΧΙ, 6, 14. 

ἘΖοῖκ. Χχ, 40. 
Ζεςἢ. γἹ]. 2. 

ΕΖεϊκ. χχὶ. 4---ς, 9--20, 
28, ΧΧΧ, 4, 24, ΧΧΧΙΐ, 
1ο. 

ΖεςΒ. ΧΙ. γ. 
Κτν. ἱ. τό; χΙχ, 1:ς. 
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[νν1}} πᾶ ῖκο ἐδιε ὈΙΪΘ ἔογ ἤγο στοὰς . 
ΤὨο ϑπῖοκο οὗὨ ἔδοῖν ἰοττηθηϊ ἀϑοθη δεῖ ὉΡ Ὧον δνεῖ 

Α τιογοδβδηΐξ οὗ ἴῃ6 ρθορὶθ ᾿ 

Εἴπο Ἰίηρη, ὈΪπ16 δηὰ Ρυγρὶθ 

Ϊνοσυ - ἢ 

Ῥχγεοίους Ξσἴοῃοβ δηά ροϊὰ , 

Ῥογϑοῆς οὗ τπδη ᾿ " : : : 

δρίοο. . 

Ηοτοο. ; 

Τ᾿ Ατὶῦϑ πὰ γὰπὶβ δηὰ μοδίδ 

ὙΠΟΥ͂ 5881] [41] ἰηΐο [86 τπιϊάϑὲ οὗ ἴμ6 9θᾶ5, 

ὙΠΟΥ͂ 5141] ΟΥΥ ὈΙ(ἰοΤΥῚ . . . - 

ὙΤΠίηδ Βοδγί ἰ5 ̓ ἰδοὰ ἂρ 

ὙΠΕΙΘ 5841] Ὀ6 ΠΟ ΠΊΟΓΟ ΔΠΥ͂ στίονίηρ ἔβοστὶ 

Το Βοχῃ οὗ ἰδγδοὶ ἴο διά 

[11] ΞΡΣΙΏΚ]6 οἸθδη νγαῖοτ ΠΡΟῚ γοῦ, δηᾷ γε 5411 Ὀ6 ςἸθδῃ 

ΤΠ 51Ο.Υ δοατὲ 

ΤΠ Ὀσγθδαῖῃ σᾶπὶὸ ᾿ηἴο ἱποτὰ 

ὙΒΟΥ 8841] θ6 ΠΊΥ͂ Ῥθορὶα δηὰ { ν}}} Ὀε τποῖγ ΟΡ 

ΜῈ ἰΔῦογηδοϊο 50.411 θ6 1} ἘΠ 6 πὶ 

Οορ, [πο Ἰαηά οὗ Μάᾶξορ. 

Ἐν χοῖκ. χχὶν, 9--ἰ 2. 
Άσον. Χίν αὶ. 

Ἐζοῖκ. χχυὶϊ 2.) 22) 
ΧΧΥ͂Π:. ς. 

Ἀσν. ΧΥϊὶὶ. 2. 

ἘΖοῖκ. ΧχυἹἹ. γ, 16. 
ον. χυἱὶ. 12, τό. 

Ἐ Ζοεῖΐκ. χχνυϊ!. ό, Ις. 
Ἀσδν. ΧΥἹ]. 12. 

Ἐπ ΧΧΥΪ,. 22.) ΧΧΥΊ]]. 

Ζοοῖ, ἧς 
Ἀν. αν 12, τό. 

ἘζΖοῖ,, χχνὶϊ. χα. 
ον. χυἱ. 12. 

ἘΖοῖκ. χχυἹ]. 10, 22. 
Ἐον. ΧΥΠ]. 12. 

ἘΖοΚ. χχυῖ!. 14. 
Ἀσδν. ΧΥἹ!, 12. 

Ἐ.ΖΟΚ. χχνυ]. δὲ. 
Ἄν. χυ δῖ. 12. 

ΕΖοῖκ, ΧΧΥΪ,. 27, 34. 
Ζεςἢ. ἱχ Ἶχ. 4. 
Ἀδν. ΧΡΙΣ. 2, 21. 

ἘζΖεῖκ, χχνὶϊ. 20. 
Ἀδν. ΧΥΣ]. 9.) 11.) 15.) 10. 

Ἐζεῖς. Χχν!. 2, 17. 
Ὅλη. ἵν. 30. 
Ἀσν. ΧΥΠ. 7. 

ἘΖΟΚ. χχῳἹ. 24. 
Άθν. χχὶ. 4. 

Ἐ Ζοῖκ. ΧΧΙΧ. 21. 
Ὦ δῃ. Υἱῖϊ. 9, 10. 
Ζϑοςοῆ. νἱ. 12. 
ον. ΧΧΙΙ, σό. 

ἘΖεῖϊκ. χχχυ!. 2ς. 
Ζοςἢ. ΧΙ. 1. 
Ἀν. ἱ. ς, ΥἹῖ. 13) 14. 

ἘΖΟΚ. χχχυὶϊ. χζό. 
ΖΕςΔ, ΥἹἱ!. 12. 

ἘἜ ΖΟΚ. χχχυ]. 10. 
ον. ΧΙ. αὶ. 

Ἐ ζοῖς. ἘΡΗ: τω 27. 
ΖεςΒ. νἹῖϊ. 
Ἀον. χχίὶ. Ἢ 

ἘΖεῖκ. ΧΧΧΥΪ!, λό, 2), 28. 
Ζεςἢ. νι]. 2. 
Ἀδν. χΧχὶ. 2. 

ἘΖΕΙΚ. ΧΧΧΥΪΙ. 2, 2) 
ΧΧΧΙ͂ΧΟΙ. 

ον. χχ. 8, 9. 



ΤΗ͂ΕΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΖΕΚΊΕΙ, 

Ιψ͵Μ᾿ρρ Ὀστῖηρ ἴπος ἔοσῖἢ δηὰ 411 [Β] 6 ΔΙΤΏΥ.. 

Α »τελὶ Ξβδκιηρ 

Οτεοδῖ μαϊςίοποϑ 

Εἰτὸ δηά Ὀττηδίοηθ.. 5 ᾿ 

Ι“Ὼ] εἶνε ἰπθ6 υπίο ἔπ 6 χανθηοὶϑβ δἰγ 5 

Α νΕΥγΓ δίρα πιουηίδιη 

Α οἷ 

{π1κὸ [826 ἀρροᾶσγδηςθ οὗ ὑγαϑ5 

Α Ἰἰπο οὗ ἢἤασλχ δῃά ἃ πηϑδϑυτσίηρ γερὰ. ᾿ 

ΤΟ ουϊνγατά οσουτῖ. 

᾿ ὙΠ ΕἸς} 

ἼὝΒΕΥ 582}} ρυιῖ οη οἴδεῦ ζαγιηθηΐϑ 

Ης πηραϑυγοὰ ἰξ ὈΥ͂ (Π6 ἔοιΓ 51:465 

ΤΒε οὐγὶ Ξῃϊηθὰ τυ} Η!5 ΡΟΣ 

Ι “111 ἀννο}] ἴῃ πὸ τηϊάϑὲ οὗ ἴπ6 ςὨ]ἄγϑη οὗὨ [5γδοὶ ἔου Ἄυεγ. 

Μακξ ΠΟΙ͂ 

ὙὝΒΕΥ 5881} ἐπίοσ ἰηἴο ΠΊΥ͂ ϑαῃοί Δ ΙΥ. 

{1ϑε δαῖδ 5881] ποὲ Ὀ6 βῃυπξ ὑπ} [ἢ6 ονθηϊηρ 
ΎὝΒΕ γκαΐεϑ οὗ 1[ἴ 5841} ποῖ δ δδυξ δ 8}} Υ ἄγ: ἔοσ ἴβετὲ 

15 πο πιρῶϊ ἴπετὸ, , 

ΤΒοε καῖο. 

1.9: ΓΟΓΠΘΙ5 

ἰρωτ-βαυδτε ᾧ 

ζν δῖοσς ἰςοσυδά ουξ οὗ ἴθ ἢου 3 
Α ουηΐδιη ορεποά. : , ᾿ : 
ψνδῖοσ οὗ ᾿ἴῸ. : ἃ ᾿ ᾿ ᾿ Ε 

Σ 

ἘΖοκ. χχχυΐ, 4, 9, τό. 
Ἀσδν. χνυΐ. ΣΆ, Χχ. 8. 

ἘΖεῖκ. Χχχυπ, 19. 
Ζεοςδ. Χίν. 4. 
Ἀσν. χυὶ. χϑ, 

Ἐ Ζοῖκ. ΧΧΧΥ. 22. 
Ἐσν. ΧΥΪ, 21. 

ἘζΖοῖκ. ΧΧχυ"Ἕ". 22. 
Βεν. χχ. 9, 1ο. 

ἘΖΕΟΙκ, Χχχὶχ, 4, 17---22. 
Ἐδν. ΧΙχ. 17, 18, 21. 

Ἐ ΖΕ, χὶ, 2, χὶμ, 12. 
ΖεςὮ. Υἱ]. 2. 
Ἀδν, Χχὶ. 1ο. 

ἘΖΟΚ. χ]. 4. 
ον. χχὶ. το. 

Ἐ ΖΕ. χὶ. 2,1. 2. 
Ώ δῃ. χ. 6. 
Ἀδν, 1. 1ς. 

ἘΖεοΚ. χὶ. 4. 
Ζεςῆἢ. 11. χ. 
ον. χὶ. χ, χχί ὶς. 

ἘΖΕΚ. χ]. 17. 
Άσδν. χὶ. 2. 

ΕΖεκ, ΧΙ]. 49. 
Ἐον, 1}. Χ2. 

ἘΖΕΚ. χ]ῖν. 17. 
ΖεςΏἢ. 11]. 4.9 ς. 
Ἀδν. νἱϊ. 13) 14, ΧΙχ. 8. 

ἘΖοΚ. ΧΙ. λο. 
Ἐσρν, χχὶ. σό. 

ἘζΖεῖὶκ. χὶθ!. 2, Χ. 4. 
Ἐσον. ΧΥΪῚ, 1. 

ἘΖΕΚ. χἱ !, 7, 9. 
Κον. χχὶ, 32. 

ἘΖΕΚ. ΧΙ, 12, ΧΙΝ ΤΠ, 4. 
Ζεςἢ. νἱῖϊ. 3) ΧΙΥ. 20, 21. 
Ἀεν. ΧΧΙ. 2, 27) ΧΧΙΪ, 3, 

Σ470ὃ}ς. 

Ἐ Ζοῖς, χ]ῖν. στό. 
ἈεΥ.ΧΧΙ. 22, 24, ΧΧΙΙ. 3,4. 

ΕΖ6Κ. χ]νὶ. ἃ. 

σον. χχὶ. ἃς. 

Ἐζεῖς, χ]νὶο , 9. 
Ἐον. χχιϊ. χ4. 

ἘΖΘΚ. ΧΙΝ]. 21---23, 
ΧΙΝΙΙΣ. χό, 17. 

Ἀσον. ΧΧΙ. 16. 

ἘΖοῖκ. χῖν!!. 1----. 
Ζεοςἢ. ΧΙ, σ, χὶν. 8. 
Ἐσδν. ΧΧΙΙΟΣ, 17. 



16 ΙἹΝΤΕΟΒΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 

ΨΕΙΥ͂ ΠΊΔΗΥ͂ ἴγϑο8 
Ὑδὸ ἴτοε οἔὗ 11π 

Οσο ἰηΐο ἴδ 568 

ΤΟ νυδῖοσβ 581} Ὀς ποαϊοὰ 

Οη εἰΐποσ 8:66 οὗ {ΠπῸ σἶν 

Νον ἔπε δοοογάϊηρς ἴο δἷ5 τηοη ἢ 9. 

ΤὮς ἔτ ἴογ τας. 

Το Ἰδὲ ἔογ πγοάϊςΐηο 

ΤΉγοο ρα . : ; : 

ΤῊ πᾶπ|6 οὗ {Π6 ΟἹ ΕΥ̓ 5211 Ὀ6 "ΤΏ 1,οτὰ ἰ5 ἴβογο". 

ἘΖεῖκ, χ]νὶϊ. γ, 12. 
Κεν. ΧΧΙϊ. 2. 

Ἐ 26 Κ. χῖν!. 8. 
Ζεςἢ, χὶν. 8. 

ἘχΖεῖκ. χὶν!!. 8, 9. 
ΖεοςἘἢ. χὶν. χο. 
Ἐον. ΧΧΙ!. 2. 

ἘΖΟΚ. χῖνἹἱ. Σ2. 
σον. χχὶϊ. 4. 

ἘζΖεῖκ. χῖνὶ!. Σ2. 
Ἐον. χχὶϊ. ἃ. 

Ἐ Ζοκ, χῖνὶ!. 12. 
ον. χχὶϊ, 2. 

Ἐκ οῖκ. χἶνιῖ. 12. 
ον. χχίὶϊ. 2. 

Ἐ Ζοῖκ, χῖν!. 41--ς24. 
σον. ΧΧΙ. 12. 

ἘΖεῖκ. χῖν!. 3 ς. 
Ζεςῆἢ. 1]. το. 
Ἀσν. Χχὶ. 3, Χχὶϊ, 2. 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ΡΕΚΟΡΗΕΤ 

ΗΚ} 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚΒΚ Ἱ. 
1 7Δε ἐἶπεο 9.77, Εἰ κοξ εῖ᾽ς 2γυῤέον αἱ Ολεδαγ. 4 
Ηδἱ τέσοιν ο7 δεν εἀεγωδένις, 15. οὐ δε "7 
πλοος, τό απα 97 ἐἀε σίο»} οΥΓ Οοά. 

Ν ΟΥΝ ἴξ σᾶπις ἴο ρᾶ88 ἰη ἴῃς (ἢϊγ- 
ἘΘῚἢ γεᾶγ, ἴῃ τἴῆ6 ἰουτῃ γπομίῤ, 

ἴῃ τῆς ΔΗ͂ δσγ οὗἩ τῆ πηοηῖῃ, 88 1 

ΕΙΚΒΊῚ Οκου». 

ὝΤΧΟΕΡΘΒ ΟΕ ΨΑΆΚΧΝΙΝΟ ΤῸ [ΙΒΒΑΕΙ.. 

ΟἸδρο. 1.---σχῖν. 

ΓΗΑΡ. 1. ὙΠ ἤτϑὶ ἴὔτοο σπδρίοτβ οοπίδι ἢ 
ἂν ζεσουπὶ οὗ Ε, Ζεκ 6} 5 (4]]}. 
Α πξτ Ὑν δι] πα 15 ἰσϑυΐηρ ἔγοπὶ [ἢ 6 

ΒΟΙ ΙΝ, τὰ ὦ ἀλλ σου ἀρρϑᾶγβ η [ἢδὶ φυλγίεγ 
οἱ ἴδε μεανεῦϑ. [πὸ πιϑὶ οὗ ἴῃ οἸουά ἰ5 
8 2162 οἵ ἀλ22]1ηρ ὈΓΙΣ [1655 κυττοιπάδα ὉΥῪ 
ουεσπηρ ἤλτηες, ὙΠ Ποτθίη δτῸ 5θθη ἔΟῸΓ δοηρ5 
αἴ Ξδηξε δηὰ τηγϑίοσιοιιϑ σίιδρε ϑἰδηα! ῃηρ 50 85 
ἴὸ ἔστη ἃ βηυᾶγε, Ὀεῖον [πεῖς ἔδοῖς ἅγὰ ἔοιιγ 
υδεοῖς, Δπα οὐοῦ {1μοὶσ μοδα ἃ [ΏΣΟΠο οὐ ὙΠΟ ἢ 
Β «Διεὰ ἴῃς ἸΙκεποββ οὗ ἃ πιᾶῃ ΟἿ ΠΥ 56 θη, 
πδε ἃ τοῖσο ᾿Ἰϑξϑυίης ἔγοπι [π6 [ΠΣΟΙΟ ΞΟ ΤΩ ΠΊΟΏ5 
ἴδε ῥγοόρδεῖ ἴο Βϊ5 οἷς. 

1. Νο)] Ὅμε Ηοῦτενν ρῥαγίοϊε, σοπ- 
ΒΟΉΪ τειοσοα σπά, ΓΘ] ΘΠΕΥ σΟΠΠΊΘΠΟ65 Δῃ 
Ἰπεϊοες 8] Ὀοοῖὶς, 1 πκὶηρ τὲ ἴο 16 ῥγοοθάϊηρ. 
(δες οὐ Εχοά. ἱ. σ δηά 1 8.1}. 1.) [π|6 ρτο- 
ῬΩΣΌΚΔΙ τι; 5 1815 15 ΟΠΪγ ἴδε σᾶϑο 'η ΕΖΟΚΙοΙ 
δὶ οοδη. δοσθ δυὸ ᾿βουρῆς (δῖ [6 ὈοοΚ 
οἱ ΕΖεκιοὶ 15 τη ᾿ΙηΚοὰ ἴο [ετετηιδῃ, θυ ἴΠοΓα 
Ἐ ΓΕΓΊΔΙΩΪΥ πὸ ἰσίοσι δὶ ϑβρηαιοποο. ἘἈδίποσ, 85 
οἷ 136 με τς Ἡδεῦτενν ρδγίςϊα 15 ἴο σοηνοτί 
τὴ» νετὸ ἱπΐο δη ἢιΞίοσίοδὶ ἴδηϑο, [6 εοηημεε δ 
ἴσος 5 πιοσγεὶ ἴηἴο {8Ὸ εορυεγιΐο; ἰἴ 15 ψνε]]} 
τερετοῦ ποιυ. 

ἥξ [δὲ 1δέγεἰεὶ δ σεαγ] ΤῺ Ἡδῦγεν 15, 1Π16- 
ΤΑΙ, “ἢ ΤὨΙΓΕΥ ὙΘΑΓΘ᾽) (Δ ΟΟΙΠΠΊΟη ὙΨΑΥ͂ οὗ 
ΡΓοθηρ 2π5 16ὲ ἐδίιγιειδ᾽ γεαγ, Ἐπ αἸὰ " ΗΘὉ. 
ϑργςῆ. 8 28, Κ.), πῃ ο ἢ ἴΠὺ5 βπα5 ἃ ρᾶ- 
Ὡδεὶ ἴῃ 2 8. χνυ. 7γ,γ, Ὡ7ῶεγ' ζΟγΓῚ γέαγι, ΜΏΙΓΗ 
μίας ἴὸ 106 ἀρὸ οὔὐ Αδϑβδίοῃ, δηὰ ἴῃ [6 
απο ρ΄ γαϑε, ἐ"50ὴ οὗ {ΠΥ Ὑ6αγ5᾽) ΞΞ 
ὑπ γοῦγβ οἷά. Ὅν οὔϑετνε ἴπαὶ ἤθγο 26ε 
Σατθεῖ δ γε 15 ΟἸΟΚοΙΥ σοηηροϊοά ΜῈ ὦ. 1 
οἵ αὐ 1, Ὀϊςἢ 15 σαί Ποῦ ἴῃ ἕδνουσγ οὗ Ἴοη- 
φεΠρν 1ἰῃ15 25 ἃ ρειβοηδὶ ἀδίο.Κ (80 Οτξεη, 
σπζογ δπὰ ϑδεδγοεάοσ) [1 15 ποῖ ἱπιργο- 
ἰαδὺς [δὲ ἘΖοκΙοΙ νγῶ5 Ἵδὶ]δὰ ἴο " δἰ τὲ δ 
ὡς Ρτεβοτι θεὰ ἰπ ἴδε ἰᾶνν ἔοσ 1, ον 68 
Ασα ἵν. 413. 30). δ ψνῃσἢ ἀρ6 ὈοΐΒ Ϊοδη 
ὃς Βαρίιξέ δπᾷ οὖὖγ 1 ογὰ Ὀεξδη ἔποῖγ πλ]η]5- 
17, ΗΒ 5811] 15 ῬΣΟΌΔΟΌΪΥ ἴο Ὀδ6 Τοππεοίεά 

οι. Υ]. 

ἢ [ἢ Ἰοζογ βειξ ΌΥ ΤοτοπαΒ ἴο πα οΔρ- 
{ἶἰνο5 (76ζσ. χχῖχ) ψτξη ἃ ἔδνν πῃοητῆβ ῥγο- 
ΥἹΟΙΒΙΥ. ϑοπθ σοσκοη ἴῃϊὶ5 ἀδίο τοὶ (ἢ6 
δοσοϑϑίοη οὗ Νδοροϊδεϑθαγ, ἔδίμου οὗ Νεδυ- 
οἤδάπεζζΖδγ, Β.Ο. ό2ς, δηά ξΞρροβϑα (παΐ ΕΖΟ- 
Κιοὶ ἤοτὸ γίνεβ ἃ Βαῦυγ!οηίδη, 85 'ἰῃ συ. 2 ἃ 
ουνϑδῃ ἀδίθ. ὙΠ6 τεπιονδὶ οὗ θμοϊδοῆϊη ἢδ5 

ῃ ἤχοα ὈΥ Ρυιδεδιχ διὰ ΟἸ]ϊηΐοη δὲ Β.6. 
ςο8 (Εννδ]ὰ Β.6. ς97); δεσοαϊηρ ἴο ἴΠ6 Ηδ- 
Ὀγενν πιοάδ οὗ σοτπηρυϊδίίοῃ [ἢ 5 ξῖνοβ Β.6. ς94 
ἕογ [πὸ ΠΛ γεοαγ οὗ (ἢδῖ σαρανιγ, [Π6 22η4 γοᾶγ 
οὗ Ναδοροίϊδεϑθαγ᾽5 δοσεβδϑίοη. να ἤᾶνὸ πο 
ΓΟΥΔΙ ΠΥ παῖ [15 δοσοβϑίοῃ ξογπιθὰ Δῃ οσγὰᾶ ἴῃ 
Βδθγίοη, δηὰ Εχοκίοὶ ἀοεβ ποῖ οἰϑουυῃοσε ρῖνο 
ἃ ἀουθ]ο ἀδίθ, οσ ὄνθῃ ἃ Βαῦγ]οπίδη ἀδῖο. 
ΤὮὸ Ταγρυμι, οϊ]οννεά ΌΥ [ογοσμθ δηὰ Οτο- 
5, ἀδί65 ἔγοιπι [π6 1 8(ἢ γοᾶγ οὗ [οϑβίδῆ, νυ ἤθη 
ΗΠΙΙΚΙΔ ἢ ἀἰθοονογοὰ ἴπ6 Ὀοοκ οὗἁἩ ἴδε ἰανν (5υρ- 
Ῥοϑβεὰ ἴο Ὀ6 ἃ } 0116 6 γοασ). Α.5 [οϑίδῃ γεϊσηρὰ 
ΓΠΙ ΓΕ ΟΠ γοᾶσβ, δηὰ [Θποίακιπὶ οἰθνθη, [15 
νου] ρῖνε Β.Ο. ς94 85 ἴΠ6 2οἿἢ γϑαγ, Ὀὰΐϊ ννα 
ἢδνθ Πο ΟἾΠΟΓ ἰηδίδηςς ἰῃ ΕΖΕΚΙΕΙ οὗ τοοκοηΐηρσ 
ἔγοτῃ 1815 γᾶγ. 

α»ποης ἰδὲ εαρί υε!] Νοῖ ἰη σοππεοπιοηϊ, θυϊ 
τοκίποϊοὰ ἴο {π6 ροἷδοθ οἵ τποῖς ϑϑι]οπηοπὶ 
(5ε6 οὔ Ὁ. 2), 80 ἴμαῖϊ εχίδσε νου] ΟΧργεβ5 
ἴοο {π||16, 1 εαρήτυει ΟΧΡγεβϑαϑ ἴοο της. 

ἐπ ἐῤεὲ γουγί το }}] γε οὔβεγνε δαὶ 
»ιομ ἐδ 15 ποῖ Ὄχργοϑϑεὰ 1ῃὴ ἴπε ογίριηδὶ, ὙΤὨϊβ 
15 ἴπ6 σοιῃποη το μῃοὰ. 866 νἱ}}. 1, ΧΧΟῚ, ἄζςς. 
Βεΐέοτε 186 σδριϊνΥ [ἢ πιοη 5 ννεσὸ ἀθϑοσι θεὰ 
Ὡοῖ ὈΥ͂ ΡΙΌΡΟΙ π8Π|65 (ἴΠ6 Πᾶπλε8 “ῤϊό, ΖΡ, 
δ΄ ΒΟΔΥ ΘΙ ἜχοθροΠ5) Ὀυΐ ΒΥ μεῖς ογάεσ, 
ἐδε γι, {δὲ σεοοπά, ὅζο.; (ῃ6 ἢγϑὲ τῃοηξ ΤοΥ- 
ΓΕΒρΡΟΠ Πρ ΠΟΥ ] οὐ ῤγ., ΑἾοσ 186 
σδρενυ ἴῃς [εἰν Ὀτουρσῃξς ὈΔΟῸΚ ἢ ΤΠοπὴ 
[6 ΡΓΟΡΕΟΥ πᾶπι65 οὗ ἴΠ6 τῃοπίῃ8, Νμαη, ἄζς, 
(ργοῦδοὶγν ἴδοϑε υϑοὰ ἴῃ (Πα! : 8). 

ἐδ γέυεν Γ᾽ Οδοδαγ] Τἢο τοάογῃ ραδοωγ 
Τὶϑ65 Ποᾶσ ΝΙ[51:015 δηὰ ἤοννβ ἱπῖο πὸ ΕἸ ρῃγαϊος 
ΠΟᾺΓ Κεγζεείαϑ, ἀοο τλ1165 ποσίῃ οὗ Βδογίοη. 
71 )ὲ5 Ὀδθη ἀουδίοα ὙνΒΕΙΠοῦ (8 οάπη Ὀ6 {πὸ 
ΟΠ θασ, Ὀθοδιιθα νγὸ ἀτὸ (οἷά πὲ [ἢ6 6χὶ]ο5 
ΜῈ Τοσοηίδῃ ἡνογὲ Ὁγουρῆϊ 20» ϑεγιμσαίοη 10 
Βαῤγίοπ (α Κι. χχὶν. 15). Βιυΐ [Π]15 ΠΊΔΥ ΥΟΓΥ 
νν 6 }1 πᾶν θθθη Ξδιὰ οὗ ΔΠΥῪ ρίδοθ οὗ Ὄχῖϊο ἴῃ 186 
κἰπράοχμ οὗ Βαῦγοη. (οιηρ. “ἴῃ 186 Ἰαπὰ οὗ 

τυας ἀτλοῃρ ἴῃ ᾿σλρεῖνεβ ΌΥ ἴῃ σῖνϑγ ΡΝ 



1ὃ ἘΖΕΚΙΕΙ, 1 

οὔ Ομεῦραῦ, ἡῤῥαὶ τῇς Πεάνεπθ ννεῖα 
ορεηεά, πη 1 54.) νἰβίοπβ οἵ (σοά. 

2 ἴῃ τῆε ΒΙῊ ἀκγ οὗ τὴς πιοπῖῇ, 
νν Ις ἢ τοας τῆς ΠῚ γεατῦ οὗ Κίηρ 6- 
Βοίδο π᾿ 5 σαρον 

4 ΤἼῊς ψογὰ οὗ τῆς ΓΟΚῸ ολπηα 
ὑελελρῖ, ΕΧΡΙΕΒΒΙΥ ἀπῖο ᾿ΕΖεϊκίεὶ τῆς ρτίεβῖ, 

Φ 

1)6 Ομαϊάσδης,,) υ. 2. ΤῊ δυγίας Ἱπίογργοίοσ 
δάορίηρ (6 Ηδῦγενν (45 15 υϑῦ] δπλοηρ [ἢ6 
οἱά ἐγδηϑίαΐοῦθ) εηρίογϑ ἴπῸ ϑᾶπια οσγὰ 85 
τῃδὲ ἴῃ υ86 ἴοσ [86 πιοάύοσῃι ῤαδοωγ. ζδνε 
ΤΏΔΥ ἰδοτείοσγε σοῃοϊυάς [Πδὲ ἰἢ6 [ἐνν]ϑἢ 6 Χ1165 
ὍΟΓῈ ρἰδοοδὰ ἴῃ οἰ65. οὐ υ}]Π]ᾶρὸ5 οα ἐῃ6 ὈδηΚ5 
οὗ ἴπ6 Κηδθουτγ. δοπηθ πάνθ ἰἀδητἰ βορὰ Οῤεδαν 
ψ ἢ Παδον ἐδὲ γεν 9.07, Οοχαη, ἔοτ ὃν 15 ποῖ 
ἴῃ {π6 οὐἹξῖπαὶ (2 Κ. χνῖξ. 6), συ μἰπεγ [μὲ ἴεῃ 
{65 ὕγοσα σδγτιθὰ ἀννΑΥ τήογα ἔπδη ἃ Βδυιηάτοά 
γοαγβ Ὀοῖοτθ, δηὰ δυο βιιρροϑεὰ ἴπαΐ ἘΖΟΚΙΟ] 
8ηἀ ἢἰ5 σομηρδηΐοηβ ψεῖα ἴδυ5 Ὀγουρῃΐ πο 
οἷοβα σοπῖδος ἢ 1Π6 ἀοβοοηάδηΐβ οὗ [Π6 ἜΧῚ]65 
τἰδηβρογίοα {πιὸ ὈΥ ἰδα Κιηρ οὗ Αϑϑγυσία: 
Ὀυξ ἰδ Ρίαςθ οὗ Ὄχὶὶα οὗ [με ἔθη {065 15 οἰθασὶγ 
ἀοβηοὰ ἴο ᾶνθ Ὀθεῆ ἴῃ ποιΐμετη Αϑϑγτία οσ 
ΜΙ Θάϊα, ΜΙ ἢ ἀοα5 ποῖ δυϊ ἢ} ἴῃς ρΐδος οὗ 
Ἐ Ζ2ΟἸκ161 5 Ἔχ ΐϊθ. 

ἐδε βεαεης «ὐεγὸ οῤέπε, ]εγοπλθ Ὄχρίδίηβ 
{Π15 ἴο πηεδη ἴπαΐ [η6 ροτιθϑ νγεσε οροποὰ ἴο 
106 εγδ οὗ ἔϑτἢ (σοιηρ. [οδη ἱ. εα ; Μαίξ, 1}. 
τό: Α-οίϑ ΥἹἱ]. τό, χ. Χ1); δυϊ Δη δοξι] νυἱϑίοπ 
15 θείης ἀεβογθεά, δηά ἴο ἰῃ6 ργορῃεῖβ ὁγὸ ἴῃ 6 
Ὠεάνθηϑ ἄθονυο ἢϊ5 μβοδά νγεσὲ υηΐοϊάἀθα ἴο σεν 
{16 ἀϊνὶπο ΡἼΟΥΥ. 

αἱείοης οΓΓ Οοἢ Τδο Ἡεῦτοννβ στεγο ττοηΐ ἴο 
ΘΧρΓοσϑ στ δίηθ85 Δηἀ πη] ϑῖυ Ὀγ ἴῃ δά ἀϊίοη οὗ 
(Π6 πᾶπιὸ οὗ σοά. 5. χχχνὶ. 6; ἐῤὸ σγεαὲ 
»ιομηίαίη : ἩΘΌ., “τῆς τηοιηΐδιη5 οὗ Οοὐ,᾽" 
Ρϑ5, Ιχχχ. σοὶ 2ῤὸ σγεαΐ ἐξάίαν' ἐγεγ: Ἡςοῦ., 
ἐἢ6 σράατα οὗ Οοά." οι. 5. Ιχν. 9. 
Ηδετγε, μοννονοσ, [86 υἱβίοης νγεγο ποῖ ΟἿΪΥ δ11- 
ῬΓΕΠΊΟΙΥ τηδ]οϑίῖς, Ὀὰξ ν]δίοῃβ οὗὨ τ Π1Ί4) Εϑ Υ͂ 
οὗ Οοὐ. Οὐοπιρ. Ὀεῖονν, ν]1]. 2 δηά χΧ]. 2. 

Ὡ. ἐδὲ 5} γεαν οΥ᾽ ἀίπρ' σεῤοϊαοδίμ᾽  εαῤ- 
441.}}] ὙΠΙ5 15 (Π6 [Θντῖϑ ἀδΐθ. οτὖὐ. 2, 2, 
ὙΜΏΙΟἢ ϑθοῖῃ γαῖδοῦ ἴο ᾿πίογγιρί {Π6 σουγϑο οὗ (ἢ 6 
ΠΑτΤΑΙΪνΘ, ΤΏΔΥ πᾶγα θθθη δήαἀδα ὈΥ ἴ86 ρσγορῆδι 
ὨΙΠΊ561Ε νυν ἤθη ἢ6 του ϊϑοά δηά ρυξ ἴοροῖμον [Π6 
ὙΠο]ς θοοῖ. 76ποϊδοῃϊη νγὰ5 ΔοῖΌ Δ} Υ ἴπ ῥσῖ- 
50ἢ ῸΓ ΠΊΔΗΥ͂ γοᾶτβ (2 Κ. χχνυ. 27)---διξ (86 
ννοσὰ οαρῤίνυμν 15 ἴΠ6 βΆτὴθ ἃ5 ἴῃ σ. σ δηά γοίους 
ἴο ἴῃ6 ἐγαηφρογίαίίοςς οἵ ἴη6 κίῃρ δηὰ οἵ οῖβ 
ἔγοτῃ {πεῖν ἡδῖννε ἴο ἃ ἔογείρῃ 501]. Οοπιρ. 
76γ. ΧΧΙΧ, 2 δηά 2 Κὶ. χχῖν. 12ὥ. ὍΠ15 ΡΟΪΙΟΥ͂ 
οὗ Ξε ΠῚ ἃ οΘοηαιογοα ρΘΟΡΪΘ ἴῃ ἰαπάς ἀϊσίδπε 
ἐγοπὶ {ΠΕ ῚΥ ἤοτηθ, Ὀοραη ΟΥ̓ ἴῃ Αϑϑυτίδηβ, ννᾶ5 
ςοπξπιοα ὈΥ ἴῃς Ῥεγβϑίδηβ δηἀ ΌΥ ΑἸθχαπάοσ 
τῆς στοαί. ὙΠὲ [ονὴβ ἡτΈγῈ Ξρος ΠΥ ϑοϊοςϊοα 
ἴοτ ϑιιςῇ ϑϑι οπγθηΐς, δηά (Π|5 ννᾶ5 πο ἀοιιδὲ ἃ 
Ῥτγον ἀθητ4] ργοραγδξίοη ἴογ ἴῆ6 (σοβρεὶ, ἔδ6 
ἀἰδρογβοὰ [ενῦ5 σάυτυῖηρ ἢ ἔποσ 1ῃ6 Κπονν- 
Ἰοράρο οὔπο πιὸ Οοά δηὰ [ἢδ 5δδογθά δοπρέμγοβ, 

[ν: 2-- 

τῆς 58οη οἵ Βυζί, ἱπ τπ6 ἰαπά οὗ 1 Ὁ 
ΟΠΒαϊάεαπβ ὈΥ πε τῖνεγ Οβεῦαγ; δηά 
τε Βαπά οὗ [πε ΓΟΚΡ ννὰβ8 ἴπεγε ὑροῦ 
ἢ] Π1. 

4  Απά1 ἰοοκεά, πὰ, ὈεἢΠοΪά, 4 
ννῃἰΠννπά ολπια οὐδ οὐ {πε πογῖῃ, ἃ "Ἧς 

Κα Ζς. 
στεδῖ οἰουά, ἀπά ἃ τε Πηίο] ἀϊηρ 1056] νῷ, ξέρες 

δηᾶ τῆυ.5 ρανὶηρ [ῃ 6 ΥΑῪ ἔοσ {Π6 τ οβθοηροῖξ Οὗ 
[δὲ Κιηγάοιῃ οὗ (ἢ τς, 

8. εἄνι ἐχῤγε.}}] 14 “υεγηΐν εοηιφ, ἘὮΘ 
ΕΠς ΤΉΔτΚΙηΡ 5ΙΓΟΠΡΙΥ ἰμδὲ 1 ννᾶβ ἴῃ ΠΠἸ ἃ 
Θανθη-56ηΐ ν] βίο. 
Ἐκχεξίοὶ ἐδὲ ργίθεῖ, 1δὸ «οι οΓἡ, Βυῇ ΤὙΠε 

ΟΥΟΣ ἴῃ πὸ ᾿Κῇ ἰ5, ἘΖΘΙΚ191 1π9 δΒοσι οὗ 
ΒυΣΙ πὸ υσὶθβῦ, ὙΠ ΠΟΓΕ δὲ φγιδεῖ ΤΥ ὈΘΙΟΏ 
οἰἴμοῦ ἴἸό Εἰχεξίοὶ οὐ ἴο Βωξί. Ὑ86 ἨἩδεῦγοιν 
δοσοηξ (ἀδγσι) σοππηοοῖβ 1 πιὰ ΒυΖὶ δηά 
(Π|15 ΘΘο5 ΠΊΟΓΟ πδίυγαὶ! ; 1 90, ΕΖοκΙοὶ ννδϑ 
Ὡοΐ ΟΠΪΥ͂ ἃ ρηϊοσὲ Ὀυΐ [Π6 βδοὴ οὗ ἃ ργιδϑῖ. 
Ἡδηρϑίοηθεγρ, μουνόνοσ, δάορίβ [πῸ ἔοστηοσ 
νἱονν, ἰακίηρ ἐδε Ῥυεϑὲ ἴο ἀδθηοίο ἴπδὲ Ἐ, Ζοίςι οὶ 
νγᾶ5 [Π6 ῥ΄εϑὲ ἴῃ σμᾶγρο οὗ [Π6 σοπΊρδηῦ οὗ 
ΟΧΙο5 ὩΠΊΟΠΡ ποτὰ ἢ τοϑι θά. Βυῖ (Πϊ5. 15 
1655 1Πκοὶγ 45 ἢ νγᾶὰβ ποῖ Ἵδεὰ ἴο ἢϊξ οἤοθ 
{1 1η6 ΒΛ γοαῦ οὗ [86 σδροΌνΥ, απ βθο 5 
{πη ἴο αν Ὀδθη οὗ πο στοριιΐθ δηπιοηρ ἢὨϊ5 
ΠΟΙ ΠΙΣΥΙΏΕη. 

ἐδε δαπά οΚ 1δὲ 7050] ἘδϑὮὶ τοτηατῖκς τΠ δὲ 
ΒΒ ογονοῦ [ἢ6 ννογὰ “ῥαηπά οὗ ἴῃς 1, οτά ̓  5 υϑϑά, 
ποῖ ΟἿΪΥ ἴῃ (ἢϊ5 θοοῖ θυ ἴῃ 4]1} ρσόορῆδου, ἵξ 
1Π1Ρ]165 ἃ εομσγαἰμίησ ῬΟΥΤΟΙ, Ὀεσᾶι156 ἴΠ6 βρί γιῖ 
εομοίγας ἰὯ6 Ὀσόρῆθς ἱπάοροηάθην οὗ ἢὶς 
οὐ Μ0}}1. ΟὐομῃΡ. : Κ. χυῖ!. 46 «δηὰ Ὀεΐονν, 
ΧΧΧΠ. 22, ΧΧΧΥ Ω: 4150 ΒΘΥ, 1. 17, ΜΏΕΤΟ, 
Πονγονου, ἴῃς ῥαμά ἜΧΟΥ Οἶ565 ἃ σῤῥογηης ΤΑΊ ΠΟΥ 
1Ππδη ἃ δομργ ἐγ ὈΟΥΤΟΓ, 80 ἴῃ Ὦδη. νιῖϊ. 
18, Χ. ΙΟ. 

4. ομὲ 97 1δὲ πογὶ}]ὶ [Ιὲ νᾶ ΠΟΠΌΘΠΕΙ͂Υ 
ξοτγοϊοϊὰ (μαὶ [ῃς ἀϊνίπο Ἰυάρτηδηΐς 5δῃουϊὰ ρὑγο- 
ςοεὰ “ον: ἐδε πογί (Ἶ6τ. 1. 14, ἵν. 6) Ὀδοδυβα 
1 νγᾶ5 ἔτοπιὶ {π6 πουίῃ [ῃ4ὲ [ῃ6 Αϑϑγγίδῃ σοῦ - 
ΔΌΘΓΟΓΒ σαη6 ὈρΡοη ἴπ6 ΗΟΪΥ 1, πὰ, δηά 18 πη Υ 
Ὀδ (δαῖ ἔογ [15 τεάϑοη [ῃς «υῤἧγίτυϊπά Ῥτοσοοάθά 
οἱ οὗ δὲ πογῖῤ, ἴον ἴῃς νἱϑίοη που ἢ ϑθθη ἴῃ 
ΟΒβαδίάσα μδὰ τείθσγθηςθ ἴο [ει βαίομι, δηά ἐπα 
560 Γ 15 ἴο ςοηϊεπηρ]αῖο ᾿ἀστηοηΐ 85 ἰΐ 15 ΟΠ Πρ’ 
Ὄροη {Π6 ΗΟΙΪΥ 1,1ηΔ. Βιυιῖ νγὸ οὔϑοσνε ἴῃ {πὸ 
νἱϑίοη οὗ Ζοομαγδὴ [δὲ (6 ἢοΥβοβ φοὸ Ζοαυαγάς 
ἐδε ποσί (Ζεςῆ. νὶ. 8). Μουπὶ Ζίοηῃ πὰ 
ἴΠ6 ἰοαρῖὶθΘ τοῖο οὐ ἐφε σἰάσε οΓΓ ἐδὲ πογὶ 
(Ρ5. χινι, 2, ν ΠΟΓΟ 566 ποία, ἀπά 1581. χῖν. 1.3). 
ΤΠυς ἐῤὲ μογὲρ νγαβ ἴθ] ΌὉΥ ἴῆ6 [ονγ]8 ἴο ὈΣ 
[ἴῃς ρῥδουϊαγ βοαξ οὗ 1ὴ6 ρονγογ οὗ Τεμονδῆ. 
ἘΘτΊδοῦ, (Π6 Πιρἢ τηουπίδιη γάηρε οὗ 1 εδδποι 
(δὲ εἰοσοὰ ἴῃ ἴπε6 ΗΟΪΥ [,ἀηὰ οἡ ἴπ6 ποιἢ 
ΠΑΪΌΓΑΙΙΥ σοππεοῖοά ἴο [Π6 ᾿πῃδθιδηῖ5 οὗ 
1 σοιηίγυ ἴπῸ6 πούίμογη τοσίου ἢ 186 
ἰάορα οὗ πεῖξσμξε τοδοδίηρ ἴο ποάνθη, ἴτῸπὶ 
ὙΠ ἢ δας ἢ ἃ νἱδίοῃ 85 115 "σου]ά ῬγοῦΔΟΥ 
(ΟΠΊΘ. 



ΕΝ 

γ. 5- 

χὰ ἃ ὈΠΟΏΓ[ΠΕΘ5 τῦσς δοὺξ ἴξ, δηά 
ουἵ οἵ τὰς ταϊάϑ: τπεγεοῦ 48 ἴῃς σοϊουγ 
οἴλαδετ, οὐἕ οὗ ἴῃς πηϊάςι οὗ τῃ6 ἤτε. 
ς Αἰβδο οὖ οὗ τῆς πιϊάβϑε τῃογεοῦ 

«απὸ τὴς ᾿ἰΚομεβ8 οὗ ἔουγ ᾿ἰνίηρ ογεδ- 
ἴυτεΞ. Απά τῇ ϊ5 τας {πεῖγ Ἀρρθδγ- 
ληςε ; ἴῃ 6Υ Παά τῆς 1Πκθηθ88 οἵ ἃ πιᾶη. 
6 Απά ενεῖῦ οπς μά ἔουγ ἔδοεϑ, 

δά ἐν εγῦ ομς δά ἔουγ ψ]ηρ5. 
Απά {δεῖς ἔξεῖ τύόγε ᾿ϑίγδιρῃς 

κεν {πεῖ; δηὰ τἢς 8οῖς οὗ τῃεῖγ ἔξες τυσς 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 1. 

1κα τῆς οἷς οἵ ἃ οδὶβ ἴοοῖ : ἀπά {πεν 
Βραγκ θα [κα τὰς ςοΐουγ οὗὨ δυγηϊθῃθά 
Ὀγᾶβ8. 

8 Απά ἐῤεγ ῥαά ἴῃς παπάβ οὗ ἃ 
ταλῃ ἀπάογ {πεῖς σίπρϑ οὐ {πεῖν ἕουγ 
581468; ἀπά {ΠΕΥ ἔουγ πδά {ῃεὶγ ἔδοεϑ 
Δηἀ {πεῖν χη ρ5. 

9 Ὑμεῖς ψνίπρϑ τῦδγε Ἰοϊποα οπα ἴο 
ΔηοῖΠογ; Π6Ὺ τυτηδά ποῖ ἤδη {ΠΕΥ 
νεηῖ; {ΠΕ γε ΘνεΓΥ ομα βιγαίρηῖ 
[ογνγατά. 

4 σ“τεαὶ εἰοιᾶ, πὰ α δγε] 85 οὐ Μουηῖ 
δίηδι, Ἐχοά. χῖχ. τό, 18. 

ἐπζοίάϊπς ᾿1:ε17 ἴοττηῖηρ ἃ εἴτγοῖς οὗ Ἰρῃϊ--- 
βΒλπνεϑ τοουΐηρ τουπὰ δηὰ γουηὰ δηὰ ξο] ον ηρ; 
«δεὰ οἵδετς ἴῃ ταρ ἃ συυςςοβϑίοη, ἴο Ὀ6 85 1 γνεσγα 
ἴδε ἔταιυοτσοτξ οὗ {πε δ᾽ οσου5 ϑοθηθ: ὦ ὀγὰσ δὲ- 
4:2 ςυα: αοιῖ ἐΐ, ΔὈουΐ 2δὲ εἰομά ; απά ομὲ οῦ 
ἐδε παϊά τ 1δέγεοῦ, οαϊ οὗ ἴΠ6 τιϊάσξ οὗ δε ἥγε. 

εοἰοαγ 1 1τετΑ ΠΥ, “’ εγα." 1{15 ποῖ [Π6 Ἴοίομγ 
δυξ τὰ ὀγιχδίπε:: Ὁ ΒΓ ἢ 15 οομηραγεά, γε 
ΤΩΡΔ:5 "ἢ οΕ,᾽) δηά 4: 26ε ξγέ 97 15 δά6- 
φυλίεϊγ τεργεϑεηϊεὰ ΟΥ̓ ἴ86 οὔθ ἘΠ] 58 νγοτὰ 
11κο. 

ἀρρυίοιν Ἡοῦ. ἐδατῥ»"α!. ΤὮς τογὰ οοσυγβ 
ἴὴ ἘΖεκίοὶ, μέγα δπὰ τ. 27, 8πὰ υἱῖϊ. 2. 

ὙΒΕΊΧΧ. απὰ ἴδε Ψυϊξαίς μΒανο εἰσώσγωσι, ἃ 
βυδεΐδηςε ςοτηροϑβεά ὈΥ̓͂ ἃ τηϊχέστε οἵ 5| γεν δηὰ 
εοϊὰ, πο ςοττεβροπάς ΨΕΥΥ ὙὙ6}} ἴο {86 
Ηεῦτον ποτὰ. Βαΐξ 5ἴῃοθ οἰεείγωρε Ὑ7ὼ45 4150 
ἀρριεὰ ἴο {86 συπὶ Κπον 848 αρῃδετ, ΟἿ 
ταπεϊσῖοτς δάορίεἀ ἴῃε Ἰαἰΐες ψοτά. Ὅῇὲ 
Βσμιζηεθς ἴα (μδὲ οὗ Ξμἰπίηρ πτοία], ποῖ οὗ ἃ 

τ ξύυαι, ἅκὸ ἴμ6 δωγημδεά ὀγαθς ἴῃ 
Ὁ. 7 διὰ ἥπε ὄγαν., λον, 1. ας. 

σκί οὗ 1δὲ σπίάτέ οὗ δὲ γε] ομὲ 9 1δὲ 
πείάτς 1δέγερ, 11κὸ Ὀπτπῖδηθά κοΙϊά οπῦ 
οἵ ἴλο τάδ οὗ Ζ|στϑ. ὙΠῸῈ Ρυποξιδίίοη 
ἴ οἷς ΑὐἱδοηζΖεὰ Μοιθίου που] τ δῖα [Π15 
αὐδῦϑε ἴδ ἸΏ] ΟΥ οχρδηδίοη οὗ οἱ 
Ὁ 1δὲ πεϊδε 9 1“. Ιἴ 15. Ῥεϊζεγ ἰο σοπηροί 1 
οἰοκεῖσ τι δωγπεδεαῖ χοίά, ἀπὰ ἴο σοπϑίάεσ 
ἴθ ἀοβηπε ἀτιοὶα 45 ρεπεης; 2δε γε 18 ἴοσ γε 
ἴῃ ξεσκται, 

5. ζυὶης Θερσ εν ΤΗΟ Ἡρῦγονν ποτά 
ΖΏΞΥΓΟΙΣ ΥΕΤῪ ΠΟΑΤΙΥ ἰο ἴπε ἘΠΡΠ 58“ δεΐηρ5,᾽ ἴο 
ἀκοοῖε ἰμοϑὲ τ δ 11νο, τ Βεί μοῦ Δηροῖβ οὐ τηθῃ ([Π 
σδοση ἰ5 ἴῃς Ὀτοδῖῃ οὔ ἢ18}, ΟΥ ᾿πέο σοῦ σσοδίυγεβ. 
ΎΤΒΕΊΧΧ. δὰ Ν υἷε. ματα ττογάς ϑαυϊναϊοπί 
ἴο οὐχ “᾿δηϊτηδὶς᾽" 1ὴ ἴδ 56ηβε οὗ ᾿ἰνηρ ογθᾶ- 
ἴατεΞ. ΤῊ Ηεῦτενν σογὰ 15 αἷϑο υϑοὰ ῸΓ 
“ ψε]ὰ " δηά (Ὁ 4 Ομιδϊάαὶς ἔοττῃ) ἴογ 
1ηο ὀγα" ἴῃ Ὁ ληῖο 5 νἱϑίοη (Ώδῃ. ΥἹὶ. ᾿ ἴῃ 
ὙΠ Δ 53εἰ ρᾶϑθαρο, Ὠοτνενυεσ, (πΠ6ὸ ΓΧΧ,. δηὰ 
ΨΌΪΣ. υϑς ποτγάς οηυϊναϊεηξ ποῖ ἴο “" Δηϊπ|8}5᾽" 
δῖ ἴἰο “Ὀελςί5.) [Ἃ}{π σν. ἵν. 6, ἴδε ννοτὰ 
ἔοτ δεαςί: 15 τῃδῖ σπρί ογοὰ ποτα ἴῃ {6 1,ΧΧ, 
2δ εν δαά 18 ε ἰξεπε:: ο7 ἃ πιαπ] ΤΟΥ πίοοά 
τος {κὸ πεη: ὑιτἰ 1} μεῖς βίσδηρε Ὑδι εἰ 

οὗ ἔοστω, πὸ Ῥοσὸ [86 βεησσγαὶ ἀβρεςῖ οὗ [ἂς 
δυπΊδη ἤριιγο. 

8. ζὥοων ὕπεει, αμά.. 70} «υἱηρ.] Ιπ {πε 
Ἠονοϊδείοῃ δας “Ἢ δοδϑί"" 845 115 οὐ ἀϊϑβιϊπο- 
ἔνα ομαγδοῖοσ--- -ἤογο ϑδ ἢ Ὁη1ξ65 ἴῃ 156} [(ῃς 
ἔουγ οεδαταςῖοτβ: ἱπ ονυοϊδέϊοη θδοῖ ἢᾶ5 5ἰχ 
στΐηρϑ, {|κὸ [ἴῃς ϑογαρῖπι ἴῃ 15 Δ ([54]. Υἱ. 2}, 
ΒΟΙΘ ΟἿΪΥ ἔουσ. (δες [ηπἰτοάυςεοη.) 

7. 4ῥεῖγ ὕεεῖ «υϑγὸ “ἰγαὶσ δὲ ε ἘΔΟᾺ οὗἁ 
ὍΠΟΙΣ 1085 8868 δυσδικὺ 198. δι ἃ ὕΠ9017 
ἴοοῦ 11Κὸ ἃ 0817᾽8 ζοοῦ. ὙΠῸ ἴοοῖ 56 6115 
ΒΟ ἴο πϑᾶῃ 86 ἰοννοσ ραγέ οὗ ἴπ6 Ἰερ, ἴῃ- 
οἸυάϊπρ ἴ86 Κηθο, δηὰ [815 νγὰβ σίγαισδὶ, 1.6. 
ὈργσὨς Κα ἃ πιδη5, Ζίξε ἐδὲ “οἷς οἱ α εαἰξε 
ῶοι, ἴδε 506 15 {π6 Μοῦ 85 ἀϊβηριυ δηεά ἔτοπὶ 
186 “κῷ, [6 Ἰες ἰογταϊπδίθά ἴῃ ἃ 50] οδἱϑ 
Βοοῦ, Ὑἢὶ5 νγᾶβ δι δοθϊο ἔοσ ἃ Ὀείηρ ὙΒΙΟΝ 
νγὰ5 ἴο ργεβοπέ ἃ ἔγοπί οὐ θᾶςβ οὗ 115 ἔοι Γ 
5465. Ἐ Ζοκίεὶ νγᾶβ ᾿ἰνπρ ἴῃ ἃ ΠΟΥ͂ οἢ [86 
να] ]ς οὗ σβοβο ἰθπηρῖο5 ἀπά ρα ἶδοθβ ὑγοσα ἴποϑε 
βίγδηρο τηϊχοὰ ἤρυτγεθ, Βυπιδῃ Ποδᾶβ ἢ {ΠῸὲ 
Βοάϊε8β οὗ Ἰίοῆβ δὰ {π6 ἔδεϊ οὗ οαἶνθϑ, δηά {πε 
ἯΚο, νηοῦ τὸ 5ε6 ἰπ ἴδε ΒαΡΥ]οηΐαπ ἀπά 
ΑΞϑυσίδη τιοηυπιθηῖβ.Ό ὙΒ6θ6 ΠΟΙ ΠΔΕΟΠ5 
ὝΤΕΙΟ οὗ σοῦΓϑ6 5ΞΥΠΊΌΟ]1081] ἀπὰ [Π6 ΞΥγλΌ ] στὰ 
ταυξί ματα Ὀδοη ἔπ] ἰο ἘΖεκιοῖ. Βαξ [Π6 
Ῥτορβδεῖ 5 ποΐ ςοηϑίσυισεης 818 σΒογαθὶπὶ ἴῃ 
᾿πηϊταϊίοη οὗ μεθα ἤρυτγεβ, [6 δριπὶ οὗ Οοά 
5 τευθδ] ηρ᾽ ἔοστης σοστεβροπάϊηρ ἴο ἴΠ6 ξΈΠΕΓΑΙ 
ΤΌΪο5. οὗ δδϑΐοσῃ Ὀο 5:. ὅ8ε6 [πίτοάπο- 
ἄοη, ὃ γ. (8εε Νοίε δ επάὰ οὗ Οδαρίοσχ.) 
κε 166 εοἰομν 47] 111. “45 ἴδε εγε οἵ; " 

ἰγδηϑβϑὶδία 11Κ:; 566 Οὔ ὑὉ. 4. 

8. απ ἐδῶ ὥῶαν δαά δεῖν ὕποες ἀπά {δεὶγ' 
«ὐἱησ ὙὙὨῖβ οἴδυϑε 15 ἴο Ῥ6 σοηῃπεςϊεά στ 
[πὸ ἔογπιεσ οἴδυϑο Π5 :---- Ἴ ΠΟΥ Παὰ [(Πς παπάς 
οὗ ἃ τδῃ ὑπάσσ ἐμοῖσ νυ ἱπῦ5 οπ 411 ἔουγ 5:465, 
δὲ 45 1ΠῈῚ μδὰ τῖηρϑ δηὰ ἔδοεβ οἡ 8}} ἔουσ 
8:465.᾽ 

9. δεῖν «υἱηρ! «υεγὸ 7οϊπεά ογό 10 ἀποῖ δεῖ] 
ὙὝπο οὗ [Π6 νῖηρϑ σοῦ ἴῃ ἴη6 δεῖ οὗ ἢγΐηρ, 
80 5ἰτείςῃοά ουἕ μας 186 εχίγετ ΠΥ οὗ ἐδ ἢ 
ἰουοποά ἃ τῖπρ οὗ ἃ πεῖρῃρουσηρ, ᾿ἰνηρ; ογθα- 
ἴαγο, 5: ΠΣ] ΪΥ σἰγεϊομοά οαἱ. ΤὨΪ5. γγῶβ5. ΟΠΪΥ͂ 
θη ΠΟΥ τοῦτα ἰπ τοῦοη. ὑὕΒεη {ΠΕῪ ϑἰοοά 
1856 ἴνο τυϊηρ5 τετε ἰοῖ ἄονσῃ. (866 Ὁ. 24.) 

4667 «υεπὲ εὐεν} οπὸ αἰγαῖσο! γευαγἢ Ὑ86 

Β2 
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ΓΟ τσ, 
αὲοίζεα 
αὗουε. 

ἘΖΈΚΙΕΙ, 1. 

1Ὸο Α8 ἴογ (δες {πκεπεθ8 οὐ {πεῖν 
ἔλσεβ, ΠΟΥ ἴουγ Παά τῆς ἔλοε οὗ ἃ 
ἴηΔη, Δηά τῆς ἔλεε οὗ 4 Ἰίΐοῃ, οὔ τδῈ 
τιροῖ 546: δηά τΠῈγ ἔουγ Πδά τῆς ἴλοςε 
οὗ Δῃ οχ οη ἴδε ἰεξξ 846; {Π6} ἔουγ 
αἶδο δά τῆς ἔδεε οἵ δη εδρὶδ. 

Ι1 Τἢυ8 τύέγὸ παῖς ἔλοαβ : δηά 
πεῖν ννηρβ τύεγε ᾿διγεις πε πρνγαγά ; 
Ὅνο τὐἱηρε οὗ δνεσ οἠβ τεῦ Ἰοϊπεά 
ΟΠ ἴο Δῃοίδοι, δηά ἔνγο σονεγεά τῃεὶγ 
δοάϊε8. 

12 Απά (ον ψψεπῖ ἜνεγΥ οἠε β[γδίρῃς 
ογνγαγά : νγμΠοτ [ἢ 8ρι τις ννᾶ8 ἴο ρῸ, 
(εν ψψεπῖ; σμά ΤΕΥ τυγηοά ποῖ ἤδη 
πεν νγεηῖ. 

ἔους ἔοπποὰ ἃ βησᾶσο, ϑδο ἢ Τσσυρυΐηρ οπαὺ 
ςοσηοσ, ἢ 115 ἵννο οὐεῦ ἔδοδϑ ἱπ ἃ ᾿πὸ ἢ 
16 ἔννο 5,465 οὗ [6 βϑηυδτθ. ὙὉδ6 ὉρΡεΥ Ψὶηρ8 
οὗ φᾶς ἢ τουοςμηρ ἴῃ6 νυηρβ οὗὨἨ ϑδςῇ οἵπογ 
ἕογτηδὰ {δε βιάδβ οἵ ἴῃς βᾷυᾶσο. Τἢυ5 [86 ἔουΓ 
τοροί μου ἕοσπηθά ἃ βαυλγε, δηὰ ἤσυοσ αἰογοά 
{Πεῖγ τεοϊδᾶνθο ροϑβιζιίοη. Ετοπὶ δδοΐ 5ἀθ ἴννο 
ἔλοος Ἰοοϊκοά ςἰγαϊψῆϊ ουΐ, οηδ αἱ ϑδεὴ σογῃρι---- 
δηά 50 411} πιουθὰ ἴορεῖμβοσ ἰονγαγὰβ Δηγ οὗ ἴδ 
ἔουῦ φυλτίοσβ, ἰονγατὰϑ ὮΙ ἢ ΘΑ οπθ δὰ 
οπο οὗ 115 ἔουγ ἔδοοβ ἀϊγοοίοά, ἀνὰ 50 ἴῃ νυν ῃιςἢ- 
ΘΟΟΥΟΣ ἀἰϊγοσῖοη ἴΠ6 8] χτηονοὰ (Π6 ἔουγ 
τηὶσῃς Ὀδ ςδἹὰ 8} ἴο ξὸ “ἐγαίψ δὲ ζογαυαγά. 

10. Ἑδςοῖ Ἰινίην σγοδζυσγο πδὰ ἔουγ ἔδοθϑ, οὗ 
ἃ τάδῃ, οὗ ἃ Ἰίοῃ, οὗ Δη οχ, οὗ δὴ δαρίθβ.0 Ουγ 
ἘΠ 5 ΒΙΌ]65 ἰῃ (Π6 ρῥγεϑοπὲέ αἀδὺ δᾶνε ἃ 
σομηηᾶ δἰἴον ἰΐοη, ὨΙ ἢ ννου]Ἱὰ σοίοσ οα ἐδ 
γίσδι οἰάε ὈΟΪὰ ἴο 2 ες ἡ ἃ »ιαπ, δῃὰ ἐδὲ 
πε οἦα δίοα; Ὀυὲ ᾿ξ 15 Ὀεϊίξεσ ἢ (ἢ6 ΟἹ 6Γ 
οαἀϊίίοη ἴο οὔχξ ἴΠ6 σοπηπιδ ἃ’ῸΣ δίοη. ὙΠι5 
ϑδςἢ ψου]ά πᾶνο ἴῃ ἔγοηΐ [86 ἔδοθς οὗ ἃ σηδῃ, 
τηδὲ οὗ ἃ Ἰίΐοῃ οἡ ἐδ στδῖ διάθ, [δὲ οὗ Δῃ οχ 
ου ἴδο Ἰοδ 5ἰάθ, δηὰ 1ἰ8δὲ οὗ δὴ οαρὶς Ὀεῃιηά, 
δηὰ (Π6 “σΒΑτοῖ “πτου]ὰ ργοβεοηΐ ἴο ἔπ Ὀθ πο ἀν 
ἔννο ἴδοεϑβ οὗ ἃ πιδῃ, οἵ ἃ ἰίοῃ, οὗ δὴ θαρίθ, δηὰ 
οἔ δῃ οχ, δοοογάϊηρς ἴο [86 φυδτίος τῸπλ ὙΠ ἢ 
ἢ Ἰοοκοά προη ἰξ, 

11. Τῤιως «ὐογὸ ἐδεὶγ ζαεει, απάᾶ ἐδοῖ αυἱπρ 
φὐεγὸ σἰγείεῤεά ὠῤ«υαγἢ ἘΔΊΒΕΥ, Απᾶ ὉΠΘΙΣ 
7ῖ18098 δᾶ ΠΘΙΣ ὙΪΠ856 ὝΘΙΤΘ δορδσαῦθα 
δΔΌΟΥΟ. ὙΠ οτρῖπαὶ οὗ [πὸ ἢγχϑβξ εἰδιιϑε 15 
ἘΠΡΥ απαᾶ ἐῤεὶν ἥἵα.. ΤὯδ σψογάβ δά θὰ ἃτδ 
ζοτοθά ἴῃ ὙΘΥΥ ὑπηαίυγα! γ. ΤΠδ ννοσγὰ στϑη- 
ἀοτοά σἐγείεῤεά οσσυτϑ οἴϊθη, δηὰ 15 νϑγ Οὐ 5} Υ 
τοπάοτοα ἐίυϊάεά (Οεη. χ. ς), “εῥαγαἰεά (Οεη. 
ΧΙ. 14), ραγ εά (Ό εη. 1]. το), ἀϊρεγυεά (ἘΞΊδοῦ 
1}, 8), “εαἰϊεγεά (]ΟὉ ἱν. 11), σωπάεγεά (οὉ 
ΧΙΙ. τῆν. ΑΙ {πδθ6 χϑηάογιηρθ ἄρτεοὸ 5ιὉ- 
δἰδηςα! γ, πὰ αι ἔου ΘπΕ ΓΕ ἔγοτπι οσἐγείοῤεά. 
ΑἹΙ ἔουγ ἔξοττηρά, 85 νγὲ ἢᾶνθ βθθῃ, ἃ ὙΣΠΟΪΟ, γεῖ 
[Π6 ὕὩρρὲῦ ρατίβ οὗ οδςῖ, ἴθ μεδάς δηά {Π6 
τνῖηξϑ (ἰπουρὴ τους ϊηρ), τοϑθ ἀϊδιϊηςξ ἔγοσῃ 
Οπθ δηοΐδογ, ἴπνο ὙΊη55 οὗ ΘδΟἢ 85 ἴῃ ἴΠ6 οᾶ56 

[ν. το---τ 6. 

12. 4.8 ἴογ {Π6 [Πκϑη685 οὗ τῆς ᾿ἱνίπν 
σγοδίιγοβ, τπεῖγ ἀρρθοάγαημος τὺσς πΚὸ 
Ὀυγπίηρ; οολ]5 οὗ ἤτε, σϑμα 'ἰκὲ τε δρ- 
Ρεάγᾶηος οὗ ἰδηρβ: 1 νεηῖ τὑρ δηά 
ἄοννῃ διοηρ ἴῃς ἱἰνίπρ ογεδίαγαϑ 5 
πὰ τῃ6 ἢἤτε νγὰβ Ὀγρῃῦ, δπά οιἱἕ οὗ 
1ῃε ἤτα ννεηῖ ἔοι Πρῃιηΐηρ. 

Ι4 Απά τδε ἰἰνίπρ οτεδέιγοβ ΓΑ Π 
ΔΠὰ τεϊυγηθά 45 τῆς ἀρρεδίδηςς οὗ ἃ 
ΠΔϑἢ οὗ ἸΙρβεηίηρ. 

Ις  Νὸον 5 1 βεβεϊὰ τς ]ἰνὶπρ’ 
ογϑδῖιγαβ, Ὀθ ΠΟ] 4 ομς ψἢεα] ἀροη τἢῃ 6 
ελτῖῃ Υ {86 Ἰἰνίπρ σγεδίαγεβ, 
ἢϊ5 ἔουιγ ἔλοαβ. ἐν λον 

16 Τῆς ἀρρεάγαπος οὗ τῆς γῆ 66]8 

οὗ Ι5αἰδῃ 5 ϑεγδρῃϊπι σοῖο [ο] θὰ ἀοννῃ ονοσ 
[Π6 ὈΟάΥ, δηά ἴνγο νγογθ ἴῃ τῃεὶγ ἢϊρῃϊ (566 ου 
ν΄. 9) 5ἰτοίςῃοά υὑρνναγὰ 580 85 ἴο τηϑεῖ, θϑδς ἢ 8 
σὶρ οὗ [π6 πεϊσῃουγίηρ ᾿ἰνίηρ σγοδΐαγο, 85 
τ ψῖηρ5 οὗ ἰδ6ὸ ΟΠογυθίπὶ τους ῃμοὰ ομα 
ΔΏΟΐΒΟΙ ΟΥ̓ΟΓ [86 Τγογογ-ϑοδῖ οὗ [86 τὶ, 

12. «υδί᾽δὸγ ἐδ ΦΡΙΓΗ͂ αὐαε ο 50] ΑἸΙΒΟΙ ΡΒ 
[πὸ “σΠΑτῖοΙ "ἡ νγᾶ5 σοτηροβϑὰ οἵ ἀϊϑεϊηοϊ ρατῖβ, 
ἴουτ ᾿ἰνἱπρ σγραΐϊυγοβ, ἔοι ὑγθοΪ5, ὅζς., [ἃ ννα5 
ἴο Ὀ6 σοῃϑίἀοτγοὰ 845 ἃ ννῆοϊθδ.ι ὙΠοῦΘ ννᾶ5 ΟἹ6 
ΒΡΊΓΙΕ Ἄχργοβϑῖνθ οὗ ομδ σοῃϑβοίουϑ [6 ροεγνδάϊηρ 
[Π6 ψΜΒοΙΘ, δηὰ συϊάϊηρ ἴ86 τιοϊϊοηβ οὗ 186 
ὙὙΠΟΪ6 1 Ρογίεςϊ ΒΑΥΤΛΟΏΥ͂. 

18. 1α»ρε] Π|2ε ἐδε ἀῤῥεαγαποο 9 ΤΊΔ τα 68. 
ΤΟ αημά Ὀεΐοτγε ᾿ δε 15. ποῖ ἴῃ [Π6 οτἱρίπαὶ δηὰ 
5 ποΐ νναπίεά, ΤῊ Ἡδῦτενν νγογὰ 15 νδγΙ ΟἿ 5]Υ͂ 
ἰτδηβαϊοὰ 'ἰπ οὖγ Ἐπρ 5 Β10]65  α»» (Οεη. 
ΧΥ. Χ7), ἐσῥιπίπρε (Εχοά. χχ. χ8), βγεόγαπας 
(Τυάξ. χν. 4), ἡογεδες (Ναδυπι 1. 4). ὙΠῸ 
Ποττοβροηάϊηρ Οτοοὶκ ψοσγὰ 15 ἴῃ [δε Ν. Τ᾿. 
ἰγαηϑδίοα ἡογοδες (]οἤη χυῆ!. 2), οἰϑουσοσα 
ανιῤε. Οοιμρδσίηρ [Π656 Ῥ4 55 ρ65 ορεί μοῦ τνὸ 
ςοποϊυάε ἐμαὶ {πε νγογά ΡῬΙΌΡΕΓΥ πιεᾶῃ8 ποῖ 
[Π)6 σγοϑϑοὶ τῆϊοἢ σοπίδίη5 (δ6 πιρῆϊ διιξ ἘΠ6 
Ἰξῆς π5 61}, Ηδσετα 1 ταυβὲ πιοᾶη {π6 ὀγίσδέ 
, αν», ἀδϑογι θα 85 γεβοι Ὁ] τς εοαὶς ΟΥ ἥγε. 

ἐξ «ὐεηὐ μΡ απά ἀοευ"}] 1 τείετϑ ἴο ἥγε 75ξ 
τηδηπΠ]οηδά, [11 566Π|58 ἀ65 ΓδὉ]6, ἔογ ἴῃς 5Ξ8Κε οὗ 
ἀϊξδεϊποΐηοθα, ἴο βιιϑ το ἰπῃ [86 ἰτγπϑίίοη 
[86 πουη ἔοσ ἴπῸ ργοπουῇ ἴπδϊ ἰ5 ἱπϊεπάθα ἴο 
Τεργεβοηῖ . δεν «υεπὶ εὐ ἀπά ἀοαυη. 

14. κα! δὲ αῤῥεαγαπεε οὔ α  α: οἰ ῥεηπη σῇ 
ἴπ [Πϊ5 ἀεβογιρείοη 15 ΡΥΟΌΔΡΙΥ ᾿Ἰηοϊυάοα (δ 
βροϑὰ 85 νγ7ὲ}} Ὧ5 ἔα Ὀγὶ  μίμθ55 οὗ (6 Ἰρῃιηΐηρ- 
ΠαΞὮ. 

156. ομό «υδεεῖ ἀῤοη ἐδὲ φαγδ ὃν 1δὲ ἰυΐης 
ἐγεαίμγεν, «αὐἱ ῥὶς ζοιν γαε.} τδηβίδῖθ, 
ογδ «υδεοῖ ὠρον ἐδε ἐαγί ὧν ΘᾺ οὗ ἐδε ἰἑυἱπν 
ἐγεαίμγο: ΟᾺ Ἀ18 ΟἿΣ δβἰάθβ. πε ρτοῆχϑα 
ἴο «υδεερὶ ὨᾶΔ5 ἰπ Ηρθῦτονν ἃ ἀϊοισιδυζνο ἔοτοο, 
δὰ [λὺ5 νγὲ ἰθάστι {πὶ ἰοῦ νγᾶ5 ἃ ΠΕ ε] ἴο 



Υ. 11--23} 

τὰ ὑνεὶγ ψοτὶς τος ἰκε υπῖο τῆς οο- 
λοὰγ οἵ ἃ ὈεΥΥΪ: δηὰ πε ἴουγ μδά 
οας ἰἴκοπεβθ: δηὰ {τῃεὶγ Δρρεάγδποθ 
Ὧηἀ τῇςεῖς στοῦ τῶῶᾶς 48 ἰξ γαῖα ἃ 
ψθκεὶ ἴῃ ἴῃς ταϊάἀ]ς οὗ ἃ γμεεὶ. λὼο 

17 Ν εμ πε} ψεπῖ, {πε} ψγεπῖ 
προ ἴῃεῖγ ἔουγ 51468: σπά Π6Ὺ τυγηοά 
ποῖ ψΒΕη ΠΟΥ νγεπί. δ τὸ 

18 Α5 ἴογ τΠεῖγ γπρβ, ΠΕ σγογα 80 
δίσῃ τῆλ τθογὺ σεῦ ἀγοδαάξω; δηά 
τῆεῖγ ἔπηρβ τύέγε [1] οὗ ἐγεβ τοιπά 
ὅδουζ {Βεῖ ἔουτ. [ν} ὁ 

19 Απά ψῆἤεη τῇ6 ἸΙνίπρ σγεδίαγοβ 
μπεηῖ, ἴῃς ννῆςεἰβ σνεηῖ ὉΥ τπεπὶ: δηά 
σθεη ἴῃς Πνηρ σγεδίιγεβ ψετε ᾿τεὰ 
Ὁρ ἴτοτηι ἴῃς εαγῖῃ, τῆς. ψν δε ὶβ νγ τα 
πε υρ. 1 νῸ 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 1. 

20 ΒΒ ύβοονεγ (ἢ βρί γίς νγὰ8 ἴο "1." 
ΡῸ, ἴΠεγ νγεηῖ, ἘΠ μοῦ τυας Ζῤ6:γ 5ριγὶξ 
ἴο ρῸ; 4ηἀ τῃ6 ψν ἢ 66 8 ψεγε ᾿Ππε ἀρ 
ΟΥΟΓ Δρδίῃηβε τῆδπι: ογ τς βρί τς ἰοὗ "Ον, 
ἴῃς 1ἰνίηρ; ογεδίυγα τάς ἴῃ τς 6 6}8. “Ὁ 

21 ὟΝ Βεὴ ἴμοβϑὲ νεηΐ, 2ῤε:ς νγεηῖ; 
Δηὰ ννῆεη ἴποβε βίοοά, ῤέε:ε 5ϊοοά:" 
δηὰ νγνῆεη ἴῆοβε ψψετε ᾿Ππτεὰ ὑρ ἔτοπι 
1η6 δαγίῃ, τη6 γε α 8 σγεγε ᾿πτεὰ ἃρ 
ΟὌνεῦ ἀρδίηβὶ τπεπλ: ἔογ ἴῃς 8ρίγίε Τοῦ! Οἷν ο 
τῆς Ἰἰνίπρ᾽ ογεδΐζωγε τας ἴῃ ἴῃε ψγβεεῖβ. ἦ΄ 

22 Απά τῆς [Πἰκεπ685 οὗ [6 ἢτπηδ- 
θη προ τῆ6 Πολάβ οὗ τῆς ἰἰνίηρ; 
σγελίωγε τας 45 τῆς ςοΐοιγ οὗ τῆς ἴοτ- 
ΤΙ ]6 σγγϑίδὶ, ϑιγεις θα ἰοσίῃ ονοῖ {πεῖς 
᾿εδάβ ἄρονε. 

23 Απά ὑπάεγ τῆς βγπηδπηθπξ τυδγε 

ἐαοῦ οὗ ἴθ Πἰνϊηρ οσγοδίηγεθ: [ἃ νγᾶϑ βοΐ ὁγ, 1.6. 
ἱπιτωθ δῖοι ὀεπεαίὁ ἴῃε ἔδεϊ οὗ τῆς Ἰἰνίηρ 
ςσολῖυϊο, πὰ νγᾶβ 50 σοηῃϑίγιςίοα 45 ἴο 6 δὲ 
ἔοτ ἀϊγεςΐ πσύσῃ ἴθ ΔἢΥ οὗ [86 ἔουγ 11π68 ἴῃ 
ἘΙΚΙ πὲ ἅγὸ (οἷά ἴῃδὲ {π6 ογοαΐιγεβ {Π6π|- 
ϑεῖτες τηοτοὰ. ὙΠΕΙΣ φυογὰ ΟΥ̓ ΠΊΔΚΘ, ἐ.ε. 1ΠοΙΓ 
οὐποι Γι οη, ὙγὙ5 ὦ εὐδεεί ἐπ ἐῤε »ε άϊο Οὗ ἃ 
«οὐκεῖ; ἴα σθεο] ντᾶ5 σοϊηροδεὰ οὗ ἴνγο εἰγ- 
εὐπιίετεῦοεϑ δεῖ ἂἵ τρῃϊ δη}]65 ἴο θᾶσῃ οἴδμου, 
Ἐκ [δὲ εηυδῖίοτ ἀπά πιοιἀϊδη ὑροη ἃ ρβίοῦο. 
δύςἢ ἃ πὸ σοι] πον οὔ οἠθδ οὐ οἵπεσ 
οἵ ἴθ εἰγοῖεβ ἴῃ ἰδθ ἔους ἀϊγοοίίοηβ ἱπάϊ- 
οὐρά, 08 "16 ΖΟΌΣ δβίάϑε, ἰ.6. οἡ ἴῃ6 ἔοι 
ες. οὗ ἐδ. ἢ} οὗ ἴ86 Ἰἰνίπρ σγοαΐυσες-- -ἃ νν ἢ θο] 
50 ρἰδοοὰ διὰ σοπεοίτυςϊεὰ ἀϊά 115 ρατὶ 4ἰ1|κ6 οἡ 
ἐοὰ δ οὗ ἴδ νης σγεδίαγε Ὀθηθδίῃ ν Ὡς ἢ 
πὶ ςἰοοὰ, Ησοτε αἷ5ὸ ΕΖοκοὶ [45 186 Τεαρὶα 
πὶ ἢ5 πη, 866 [ηἰτοἀυςξοη, ὃ γ. Ὑ]16 
ἦκα δα:ε:, ἀδϑοτι θα ἴῃ στ Κ. νἱῖ, 27---.2ό, ΕΥΟ 
οὐαεϊ Γυοοα ἢ ]Ιοη 5, οχϑη, δα ΟΒΟΓΟΌΙ πὰ, 
Βεΐπεεη ἴπς ἰοάρεβ δηὰ Ὑ8Βεεὶς δ ἴῃ6 ἔουγ 
ΟΟΓΏΕΙ5 δἰϊλομοὰ Ὀοηθδίῃ 50 ἃς ἴο σϑουα ᾿ἰκὸ 
ἰὸς πι κεὶς οἵ ἃ οδαγίοῖ, 

16. ἐάν κπίο ἐδὲ εοἰοωγ' οὗ α δεν δίδου, 
ἮΧΟ δετγί, 886 ἢ Ὁ. 4. 

17. ἀῤοι ἐδεὶν ζοωγ «14:11 1.6. Ξἰταιρνξ ἴῃ 
ὡς ἀϊτεσθοηυ τονγαγάβ νυ] ςἢ τμεῖγ ἔδοοϑ Ιοοκοά. 
Α5 ἴδο ἴουγ αυλτίοετβ Ἔχρτοβθς 4}} ἀϊγες(Ο 5, 
ἴδε οσποίπιςοη οἵ 86 ᾿ἰνίης ογοαΐυγοβ ννᾶϑ 
ΧΡΗ͂Ν ἴθι 18Ὲ} οουϊὰ τλονα ἰπ δας ἀϊγεςτίοη 

18. εὐκὲς τσ ΤῊΘ [6 ]1065 οὐ οἰγουπηεγ- 
δος οὗ ἴδε νἢκοῖβ. Το «ὑεγε “ὁ ῥίψῥ ἐδαὲ {δε 
«(εν ἀγεράζμι 11ἰ. “ἸΠοτΟ ννᾶ5 Ὀοϊἢ Βεῖρἢξ δηά 
ἰεγτ  δέοηεϑα." Ὑγδηϑίδίε ἘΠ ΘΥ͂ ἯΘΙΘ ΟΣ 16 ἢ 
διά ΤΟΙΣΙ016. ὙΠῸ ΠΟΙ ϊ ννᾶ5 ποῖ [6 σδιι56 
οὐ τλοίγ θείης ἰεττῦ]6. [Ἃ}ἢ χ, 12, ἰὰ 15 5διὰ 
1ὴ2ὲ ζόχιγ ευδοίε δοάν, απά ἐδεὶν δαεῖ:, ἀπά ἐῤεῖγ' 
ὁπό, σπά {δεὶγ «υἱησι, ἀπά δὲ «υῤεείε, «υεγξ 
"τ σαν. [ἡ Βεν. ἵν. 8, 166 ὀεαςῖς ἅτὸ ζω 

Γ φγε:. ὌΠ δγε; ΤῊΔΥ͂ βάν ὈΘΘΏ ΠΟ ΠΊΟΙΕ 
1ἢδη ἀλ22])ηρ 5βροῖβ δά ἀϊηρ ἴο (πεῖν ὈΠΙ]ΠΙΔ ΠΟΥ, 
Βυϊ 1ξ 56 6π|5 πηοῦε ᾿κοῖν [δὲ ΠΟΥ Βαὰ ἃ 5γτὴ- 
ὈοΪ ο8] ππθδηΐην Ἔχργοϑϑίηρ οἰπον [86 τυηΐνογϑαὶ 
ΕΒ] πθης οὗ Οοὐ δ ν}}} [σουρ Ηἰ5 οτθὰ» 
ἴοη (2 ΟἾγο. χυΐ. 9, ἃἀπά οῃ Χ. 12), οὔ [86 
ςοηπείδηϊ δηὰ υποραϑίηρ Ργαὶϑο ἡ Ώ] ἢ Η!5 οσῖκς 
ΔΥΘ ΟΥΟΥ τεπάοπηρ ἰο Οσοὰ (εν. ἵν. 8). ΤΒ6 
Ῥονγοσ οὗ παΐυγο 15 πὸ δ] πὰ ἔοχγοο, 1ξ 15 δπ|- 
Ρογοὰ ἱπ ἴθ ϑεσνίςας οἵ Οοαδβ ρῥγονίάθῃοσο, 
δηὰ 811 οὐὸῦ ἱξ ἴδ βἰδπηηρ οἵ γεᾶβϑοῃ 15 11" 
ΡΓοββδοά, [{15 [158 νεσυ τππρ ἴΠδὲ τρᾶῖκοα [86 
ῬΟΝΕΣ οὗ πῖιιτε (οστιῦ]α ἴο ἰπὶ ὙΠΟ 15 δἱ 
ΘΏΣΆΠΥ ἢ Οοά (Ηεηρϑίοπο 1). 

40. ᾿ ίιδεγιοευεν 18 ΤΡΙγΙἐ αυας 10 50, 1δε7 
«υεη:}] ΒΥ Θοιηρασίηρ [815 ΜΠ στ. το ἀπά Ὁ. 
1 ὙῸ 566 [αἴ [6 Τ]ΘΔΠΙΠΡ 15: Ὁν ΠΙΓΠΒΟΓΘΟΘΟΥΟΣ 
[86 ϑρὶτίϊ οἵ τῃ6 ἔουγ ᾿ἰνίπρ' ογθδίαγεβ νγᾶ8 ἴο 
ξο, ἴα ὑνῃθεῖὶς γθηϊ---Ἰ ΠῈΣ νγᾶ5 ἴμ6 5ριτῖϊ οὗ 
ἴδ6 νν»ϑοὶς ἴο βο. 

δε τρὶγὶ ΟΥΓἹ ἐδε ιυίπρ ἐγεαΐμγε] Μαζξ. 
οΓ ᾿Ν, Το]]ονπρ 186 ΠΧΧ, δηὰ Ψυϊξαῖο, 
δυῖ ἴδε Ηοῦτονν 18 [πὸ βαπῖθ ᾿γοτχὰ 85 1ῃ Ὁ. 22 
Δηὰ χ. τς: ἴξ ἰ5 ποῖ βαϊά {πδὲ {πὶ ὑνῆθεῖὶβ ΨΕΓῈ 
δοϊυδίεα ὉΥ ἃ [ἰνϊηρ ϑρί τ, δας [πδῖ οηα δηά 
(86 84π|6 ϑδρί γί: δοϊυδίοθα ἴῃ6 1ἰνὶπρ σγεδίαυσγεβ 
[Ὠγουρδουῖ, νυ ἢθεὶβ ἀπὰ 411. ΑἹ] ἔουγ στεδίιιγεβ 
τορεῖδεῦ νἱᾺ ἐμεῖς νυ μθεῖβ ἄγε ἤεγε Το] :δσ 
ἰυΐης ἐγεσέμγε, Ὀδσᾶυϑ6 ΤΠΟΥ ἔοστηθά ἃ ΨΒοΪς, 
Ομ ἰῃ τιοζϊΐοηῃ, δηὰ ἴῃ ψ1]}, ἔοσ ομς ϑριγίξ νγᾶ5 
ἴῃ 1δαπι. 

42. ἐδὲ βν»εαηηοη ὍΒ6 ἐχρᾶηϑθε ἴο ΕΘΝ 
Οοὐ γκανὸ 16 πᾶπιὸ οὗ δεαυεπ (Οφη. 1. 7)». 
Ὗνε ποοὰ γοῖ [πἰηκ οὔ (μὲ ᾿ἰΚϑῆθβ5 οὗ ἃ νδυ]ξ, 
Τρε εοἶοωγ (Ηεὃ. "ἐγε᾽)) 9 4ῤε Ἰεγγὶ δίο ἐγγείαἱ 
Τοίοσβ ἴο 115 ἀδΖζιηρ ὈΥΡὨΠ659---ἀηὦ 50 [06 
βρηιανιοπὲ νγ88 ἃ οἴθαῦ Ὀγρμξ Ἔχρᾶηθθ Ὀείῖνγθθῃ 
ἐπ6 ἐδγομδ διὰ ἴῃ6 ϊπὶπς ογεαίμγει, ΒΟΡΑΓΔΊΏΣ 
Ποάνθη ἔγομη θάυῖῃ. 6 ἅτε ποῖ ἴο Ξρροβο 
[δὲ ἴΠοτο νγ85 ΔηΥ σοηῖδοϊ Ὀεΐννοθη {Π6 ΤὨΣΟΠΘ 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 1. 

{Πεῖγ ὑγίηρϑ βίγδιρῃῖ, ἴῃ μα τονγλγά 
(Πε οἴδεγ: δνεσγ οὔθ ἢδὰ ὕψο, ψ Ὡς ὶ 
ςονεγεά οἡ 118 5146, ἃπά Ἵυεῦγ οἠς 
δά το, ψῃ]οἢ σονεγεά οἡ τμδὲ 5146, 
{π6ῖγ Ὀοα68. 

24 Διά ψβδῃ {ΠΕῈῪ σνεηῦ, 1 Πεαλγά 
τῆς ποῖβα οὐ {ποῖ ννίηρβ, {Κ᾿ τῆς 
ΠοΙβ6 οὗ ργεδὲ ννδῖεγβ, 48 ἴῃς νοῖςς οὗ 
τε ΑἸ Ιρ τυ, τς νοῖςα οὗ βρεβεςῆ, 83 
τῆ6 ποῖβα οὗ δὴ ποβῖ: ψἤδη ἴΠῈῪ 
δῖοοά, {πΠῈΥ ἰεῖ ἄονγη τμεῖγ νίηρβ. 

2ς Απά τῆετα ννὯ8 ἃ νοῖςε ἔγοῃ ἴῃ6 
δηηηδπηοηΐ [δῖ τας ονεῦ πεῖς ποδάβ, 
ἤθη {Π6Υ 5ϊοοά, “μά δὰ ]εῖ ἀοννῃ 
1Ποῖγ ψ]Ώρ3. 

[ν. 24---27. 

26 4 Απά δρονε τῆ6 ἢγηηδηηθηῖ 
τ(ηδῖ τυᾶς ονοσ {Πεὶγ εδάβ τας τὴς 
᾿ΙΚΘη 6858 οὗ ἃ τῇγοῃς, 48 ἴδε ἀρρθᾶσδῃσε 
οὗ 4 βᾶρρῆϊγα βδἴομθ: δηὰ ὑὕρο 188 
ΠΠΚεηε88 οὗ τῃ6 τἤγοης τας ἴῃς {[Κα- 
Π688 88 ἴΠ6 Δρρδάγδῃοε οὗ ἃ πδῃ ἅδονε 
Ὅροη 1. 

27 ΑΠά1 ΔΚ 48 (ῃς οοἴουγ οὗ Δ1- 
θ6ῖ, 48 ἴῃς ἀρρβάγαηςς οὗ ἔγε τοιπά 
Δρουξ νίτλη 1, ἔτοπι [6 ἀρρεάγδαποα 
οὗ ἢ 18 Ἰἰοίῃβ ὄνεῇ ὑρνγατά, δηὰ ἔτοῃι 
[6 ἀρρϑάγδηςς οὗ ἢϊβ ἰοίΐηβ Ἄνεὴ ἀονγῃ- 
ννατά, 1 8νν 438 ἰξ ὑνεγε ἴῃ6 ἀρρδγδῆςβ 
οἔ ἤγε, δηά ἰἴξ μαά Ὀγρηζπεθθ τοιηὰ 
Δρουΐ. 

δπὰ [6 νηρ5, οσ Ὀεΐνγθθη [86 ᾿Ἰν]η ΟτοΔ ΓΟ 5 
δῃηά [6 ὙΠ6615: 4}1 τηονϑὰ τορεῖδοσ, Ὀθοδιιϑὲ 
4}} ννεσγὲ δοϊιυιδῖθα ΕΥ̓͂ οπβ 5ριτῖζ. 

48. δύεν οπε δαά αυο, «υδίορ εουεγεά ὁπ ἐδὶς 
“ἰάε, ἀπά φυεγν ὁπ ῥαά Ἴαυο, «υδίοῤ εουεγεά οπ 
ἐῤαὶ οἰάε, δεῖν δοά!ε. [ἴ 15 ποῖ ταϑδηΐ [μδξ θᾶ ἢ 
Πδά ἔουγ νυ ῖηρα ἩνΒογεσ ἢ ἴο σονεὲσ ἢ15 ὈΟΔῪγ ; 
ἴΟΓ ν. 6 [6118 υ ΡΙΔΙΏΪΥ ἰμδὲῖ φᾶς Βδὰ Ρυΐ 
ἔουγ νηρβ8, δηὰ ἔννο Ὀείηρ οιϑίτεϊςῃοά ἴο ΗΥ, 
{πεγθ σειιδίῃ ΟὨΪΥ ἴψο ἴο οουοσ [6 ὈΟΟΥ. 
ΤΆε τερειτίοη 15 ἃ Ἡθῦγενν Ἰάϊοπὶ ἴο ΕΧργεβ5 
ἀϊδιπθυῦοη, 845 ἱπ «οἷ. ἰν. 6 εαεῦ ἀαν Ὁ α 
γεαγ, ἸἰζοΓΑΙΥ, “ἃ ΟΑΥ ἔογ ἃ Υγϑᾶγ, ἃ ἋδΥ ἴοσ 
ἃ ὙΟΔΓΙ." ϑ8ὸ «4͵50 ςἢ. χὶν!. 21. Ουτγ {{4Π5- 
Ἰαΐουβ βοῖθ. δᾶνθα οδϑουσεά ἴδ τηθδηϊηρ ὉΥ͂ 
θείην ἴοο ᾿ἰἴετα]. 10 ψουἹά Ὁ Ὀεοϊίοσ, ἕο] ον" - 
ἴῃς ἴδ ρίδη. ἰῇ ἷν. 6 δηά χἶσυΐ. δι, ἴο σοδὰ ἴῃ 
[ἢ ἰοχέ ϑδὸ}! 089 δὰ ὕψο Ὑη858 ΟΟΥΘΙ- 
πῃ μδῖ58 ὈοάΥ Ο5 Θὲ Σ δ᾽, δηὰ ἴο δά 
ἴῃ 1ῃ6 τρδγρίη [86 1ἴογὰ] ἐγαηϑίδίοη, 

84. 1δὲ σοῖο οΚ δε ]ριρ 8.7] Τδυηάον 
5 (υ ἀεποτηϊηδίοα ἰη ϑεπρίαγο, [οὐ χχχνῖ, 
4) 51 Ἐ5. ΧΧΙ͂Χ, 3) 4, 5; εν. Χ, 3. 

δὲ σνοἱοε 0 “ῥέε. 1 ΤὨΘ οὐρίηδὶ ννογὰ ὀὁσσιγβ 
ΠΟΙ ἃπὰ ἴῃ 6 Γ. ΧΙ. σό, τυ πότο 11 15 τεπάοσεὰ ὦ 
57εαὶ ἐμρε, ϑούὴς ἴδκα ἴξ ἴο ἀδϑοπθα {86 
Τυϑῆϊηρ οὗ ἃ βίοιπῃ: 1 15 ἴο Ὀε οὐϑεσυθὰ [δὲ 
186 5ᾶτη6 Ηεῦγενν ψοσὰ 15 σεπεσγεὰ 1 (5 γοσβα 
“τοἷοό δῃηᾷ ποτε, 

285. 4 τ7ὧοὐοε ὕγοηι ἐδὲ ἥγηται] ΤῊ]5 ΠΊΔΥ 
τηθδῇ ἴμ6 βουηά οοτπηρασοά ἀῦουα ἴο [πυπάοῦ 
(δὲ οἷο 9 Οοάγ, Ὀὰξ ἴξ τῆοτβ ργοθδ ]Υ δη- 
υσἰραΐεβ (δὲ ψὨΙοἢ τὰ Βηὰ Ὀεΐονν, 11]. 12, 
τνθογθ, ἴῃ (86 τηϊάϑέ οὗ {86 τυχλυ]ῖ, ἀγτὸ μοατὰ 
ἀτΈουϊαῖο δου 5 ἀφοϊαγίηρ ἴδ φΊοσυ οἵ σοά. 

268. “αῤῥῥίγε] ΟἸεαῦ Βεάυβη]γ Ὀ]υς, Εχοά, 
ΧΧΙν. ΣΟ, 

δε αῤῥεαγαπεε 9.57, ὦ »"απὶ ὮΘΟΡΙΥ 5]15- 
προ τ (δὲ ἕπῃ οὗ ὯΝ ΤΏΔηΪ Ἶ ἐσι, 
Ἡε,ο 15 ἢῸ δῆρεὶ σοηνουηρ Οοὐ 5 πηεβθαρθ ἴο 
πᾶ, Ὀμὲ [Π6 σΙΟΤΥ οὗ [Π6 Γοτὰ Ηἰ ποῖ ξ, ἀπά 
νΥΒΘΏ τΥ6 ΓΟΙΩΊΘΙΏΒΟΣ ΒΟΥ ἰῃ ἐδ6 ἤ.]η655 οὗ Εἶσαθ 

 Ρᾶγίε ἀϊβροϑβὶ 

[86 νΝογά Ῥδϑοᾶπιθ ἤεϑ δηὰ ἀννοϊξ ἀπηοηρ 0.5, 
δηὰ νὰ Ὀεδεϊὰ ΗΙ5 βἴουυ 85 ἴ86 ρίοσυ οὗ 186 
οὨΪγ-Ὀοροίίεθη οὗ [86 Εδίμεσγ ([98η 1. 14), ἰῃ τῃ6 
Ροίβοη οὗ οιγ [μοσγὰ |6515 (ἢ γιϑί, ννγὸ σθσοξ- 
Ὠ12Ζ6 ἰπ [ἢ]15 υἱϑίοῃ [6 ὑσγορμοίϊς ἃπηυηςὶα- 
ἴοη οὗ [86 ἩΟοΙ͂Υ [ποδγηδίϊοη. Ὑεξ νγὸ οὈ- 
ϑόγνὸ ἴ86 τηδηϊδϑίδίϊοη νγᾶθ δυο παῖ [86 
ΡῬτορῆοὲ ἀϊὰ ποῖ 566 ἃ ἀϊϑεποϊς Βιιπηδη ἔοστχ 
ΒΓ ἢ 85 δΔῃ δζέϊϑέ πη ας δᾶνο ρογίγαγοα ἴο γρσο - 
δοηΐ ῃἰϊ5 Οοά. ὴε ἃγὸ (οἱά 1}]|6 οὗ 6 ὀχίθηξ 
ἴο ΜΜΒΙςἢ 186 Βυπηδη ἔοττη ννᾶ5 σηδάθ δυιάθηΐξ ἴὼ 
[86 Ρῥσορπῃοῖ, ΤΒογῈ νγᾶ5 ἐδε ἐξεηεσ οὔα ἐῤγοπο, 
απά ἐῤὲ ἰβξεοηος ας δὲ ἀῤῥέαγαμεο Ὁ Ω. »ια7ὲ 
αὖουε 4. ἘοΥ ἴδ6 νἱβίοῃ οὗ ἴῃ6 ργοριιεῖ ννὰς 
ΓΑῖθοΥ ἴο {π6 πγηά, ἴδΔη ἴο 16 ΒΟΔΠΥ εὐο, απὰ 
δνθῃ ἱπερίγοὰ ἰδηρυδσο ννᾶβ ἰπδάθηιϊιίθ ἴο ςοη- 
ΥὙΕΥ͂ ἴο [06 ΒΟΑΤΟΓ 86 ΡΊΟΓΥ ψΠΙΟὮ αγο Βαῖἢ ποῖ 
566 ΠΟΙ Θἂγ ἢρασά, δηὰ υνῃϊο ἢ ΟἾΪΥ ὈΥ 5ρϑςῖδὶ 
τενεϊδιίιοη 1 Βδίἢ οπίογοά ἱπίο [6 μοαγί οἵ πιδ1 
ἴο σοηοοῖνθ. ἴη Ἐονοεϊδίιοη [86 ἴοιπτῃ οὗ οηἪ 
δε ὠπίο ἐδ ϑοηπ Γ᾽ αη 85 τονθδὶϑὰ ἴο [μη 
15 ΟΠ6 πὶ Π ΟἿἷγ ἀοδοσι θά, Ὀὰΐ [Π6 σμασγδςίογ- 
Ισῆῖοβ ἅγὸ ποῖ δυςὶ 85 δάμη οὗ ν]510]6 Σερ  β ἢ - 
ἰδίου. ὍΤΟΥ σὰ ἃ}1 ΒΙΡΪΥ βγπιθο]1ςΔ]---πὰ 
18 5 ἀροη δε βυδεΐδηςο, ποῖ τροη [ἢ 6 Ξγτηῦο], 
παῖ 186 πιϊπὰ 5. ἰην θα ἴο ἀννε}], 8δ66ὲ Νοῖθ 
δ ἐεπὰ οὗ ΟΒδρίεσ. 

ζίδεπδες ... ἀῤῥεέαγαπο ... ἤζοπθα. αι ἐδ αρ- 
καγαμοῦ Ῥεςσυϊαῦ ἴο ἘΖεκίεὶ, υϑοὰ ἴῃ ογάοσ 
ἴο 5εὶ δϑιὰθ "86 Ὀδ]ὰ τϑϑ] στη, ἡ  ΒΙ ἢ Δ Κ65 πὸ 
ἀϊξιηςοη Ὀεΐνγεθη (δουρῶϊ δηὰ 115 οἱοϊ βίην, 
δπὰ νυ ῖς ἢ Ρτγοξεβϑοθ ἴο ργοίεςξ {86 ἰῃίογεβίβ οἱ 
11} ἀραϊπϑὶ ἃ {2156 ϑβριγί(υ2]5πὰ, Ὀὰΐ 15, ἴῃ 
ἐγυἢ, ποτ ννθδίκηθϑς 'ῃ [86 ἰηϊογρτεϊδιίοη οἱ 
δοτρίυτε ̓, (Ηεηρβίεηρεσ). ἰγϑηθεῦβ Ὑγ 5 
115 ἀραίηξξ βξῃρροβίηρ ἐμδὲ ΕΖεκῖεὶ βανν Οοά ἴῃ 
ΗΪ5 ΡΥΌΡΕΥ ρείϑοῃ, “" Μη ξεβεϊ5 δυΐοπι δάμις 
εἰ Ρεογ, ἘΖθοῆίοίοσπι ἔδοΐιπὶ δϑέ, υοπῖδπὶ δΧ 

ἱξίοποσ Π)οὶ, 56 πο ᾿ρϑυπὶ νἱάεῦδηξ 
Ρτορδεῖας ργορτῖε ἴευτα. Ηΐὶς επὶπὶ υυπὶ 
ν᾽ ἀϊςϑοῖ νἱβιοποπὶ οἱ ΟΠογΟ τα εἴ τοίδ5 ΘΟ, 
οἴ υηϊγοῦθδς ῬΓΟΡΟβϑΙΟἢ]5 6115 ΤΠ γϑιογ πὶ ΑἸ πὶ 
του 1896ῖ, δὲ δι υάϊηοτη (ὨγΟΩΣ αυυσ νἱ- 
ἀἰδϑοῖ ϑΌΡΟΣ 608, εἴ ϑιυροῦ ἰὰγοησπι 5: ΓΑ ἰτῸ- 



νυ. 28] 

28 Α58 ἴῃς ἀρρδᾶγδηςς οὗ ἴῃς δον 
τλλῖ 15 ἴῃ ἴδε ο]Ἱουά ἰπ ἐμ ἀδγ οἔ γδίη, 
30 τῦῶς ἴῆε. ἀρρεάγδηςε οὗ ἴῃς Ὀγίρῃϊ- 
655 τουπὰ ἀροιις. ΤῊΪΐβ τὐᾶς τῃ6 Δρ- 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 1. 

Ρθαγδηςα οὗἉ [ῃ68 ᾿ἰκοπεβ5 οὗ (Π6 ρἷογ 
οὗ τὴς οκρ. Αμπά ψβεῃ 1 8ἂνν 121, ἶ 
[6]1 ἀροη ΤᾺῪ ἔδεε, Δδη4 1 μεασά ἃ νοΐοβ 
οὗ οῃμδ ἴδαϊ βραζκε. 

ἄπεστι αὐλοὶ ἄρυτα Βοχηϊηῖβ οἱ 114 χυϊάοπι, 
ΦὯΖ εἐγδηΐ ΞΌΡΕΥ Ἰπστηροβ ο᾽0.5, αὐδ5] ΠΡΌΓΑΠΑ 
αὐςῖη, συ δυΐοτῃ ἀδοσβιπ), 4125] υἱβίοηθπλ 
ἘΠ, εἰ τε] σδσα υηϊνεγξδτη ΤΠ γοπογίτη νἱβίο- 
πὰ ι 5} Ὧ6 4ἱ5 ριυιΐαγεῖ ἕοσία δευπὶ ἴῃ 
'π5 ριορῃς υἱάϊϊςβαὸ Τθυτῃ, ἱπίυξ, σε ὐηίο 
πα κάρεες 5 ἰογλας Τλονηὶη.)) ἴτοη, ἐδάν, Ἡδτ." 
ΙΥ. 320. 10. 

48. ὙΠεὲ σαῖϊηθονν 5 ποῖ 5 ΠΡ ἃ ἴοόκοθη οὗ 

ΒΟΥ δηὰ ϑρίθηάουσ, ὙΤἈδ εἰομά δπὰ {Π6 αν 
οΥ ταὶπ ροϊηὶ ἴο 115 οΥἹβ!πΔ] τγθββϑαρο οὗ [ουχίνθ- 
Π655 Δηἀ ΣἹΟΓΟΥ͂, Δηά (ἢ]5 15 ΞΡΘςΙΔΠ1Υ βυϊεὰ ἴο 
ἘΖΘΟΚΙ6] 5 σοσῃσηϑϑίοη, ν᾽ Ὠἰοσἢ ννᾶβ ἢτϑί ἴο ἀθ- 
πουηοα Ἰυάρτηοηῖ, δηὰ ΤΠδη Ργοηλῖϑα χεβίογδᾶ- 
ἔθη. δ866 [πἴτοα. ν. 

1 ΚΜ ἀροπ ιν 7] (οπιρ. 111. 22. 80 
ῬΔη16] (Ό8η. νυν]. 17), 84} (Αςἰϑ ἰχ. 4), πὰ 
δὲ Ϊοβὴ (εν. 1. 17). 

ΝΟΤΕ, ου (ΗΔΑ». 1. 

Τῆς εχροβεξίου οὗ ἴδε ξυμ διηθηΐδὶ ργίηςο ρ] 65 
αἱ ἰὰκ εχϊξίσῃηςς πᾶ πδίυσο οὗ ἃ ϑυρτγοηο Οὶ 
χκὶ οἵ [86 στεαϊθὰ δηρεὶβ, ννᾶβ ςδ]ϑὰ ὈῪ τη 
Ἀλδδὶβ “ἼΒῈ Μδῖζεγ οὗ [86 Ἁμδσῖοι"᾽ ἰὴ τοίογ- 
οὶ ἴο ἴδε ἔοσχῃ οὗ ΕΖοκιοἸ 5 υἱδβίοῃ οἵ 16 
Αἰπιςδίγ, ἀπὰ ἔπε δυδ]θσς νγὰβ ἀςεπιθὰ 50 
ὨΣΞΣΕΓΠΟΙ5 835 ἴο (2]] ἔοσ 14] σδιιξίοηϑ 85 ἴο 
τ υῦγ, (Μαϊσηοπίάσος, "δὰ Ηδοδμδζδοῃδῃ," 
(ἃ 1.) Τα νἱβίοῃ πλιϑὲ Ὀς σοπιρατοὰ νυ] ἢ 
οἴδες τηδηϊεβίδ οπ5 οὗ (6 αἰϊνίπθ ΊΟΥΥ 
τουςβϑαίδα ἴο Μίοβοϑ ἰπ ἴδε Ὀυδὴ (Εχοά. 111.) 
ἴ δἴοβεβ ἀπ Ἄδσγοῃ, ἀπά βενεηΐν οὗ ἴδε εἰ εῖβ 
α ἰστδεὶ (Εχοά. χχίῖν. 9), ἴο 15 δὴῃ ([54], νἱ. 1), 
Ὁ ϑδηῖ (Π Δη. νιϊ. 9), δπά ἴῃ 5ιιδϑθαιδηξ 
ἴπῦξ5 ἴο 88 οδὴ (Άεν. ἵν. 2). Ἑδοῖ οὗ ἴμ686 
τϑῦη5 [45 βοὴ οὗ (86 ουϊννατὰ 5|5ὴ5 ΠΟΙῸ 
τεοοσάθ. [Ι}ἢ 1Π6 Ὀυδὴ νγὸ δᾶνθ 2 ε δωγηὶηρ 
Ἄε, οὐ ἴδε τιουηΐ 4 ἀευοωγίμσ ἤγε, ἃ «υογὰ 9 
ὦ ὠρρδέγε στἱοπε ἤδξε ἐῤε ῥεαύεη “εἰ τ εἰσαγ 
κ᾿, ὙΥὮΠῸ 1Π 5 δ δηὰ Τ᾿ Δηϊοὶ ἃγα ΣΊΔΩΥ οὗ 
ἵν ὥπο ἀεί21:1]5ς, τουρὴ ποῖ σἱβουξ τηδυκοά 
ταδί οῦσ, Οτδ οἴμβοσ πιδηϊξεβίδιϊοη, τηδάὰθ 
1 δἴοϑεβ ἴῶ δῆϑνγεσ ἴο ϑρεςῖδὶ ρίαγεγ (Εχοά. 
ΤΣΤΙΤ, ς), 45 ἘΠ15 ρϑου δγιγ, ἔμαῖ 11 σοηΐδίη5 
ἃ γιος διδίοη οὗ ἴΠ6 σπαγαςίοσ οἵ ἰθπουδὴ ἴῃ 
ποιὸὼβ ἀδηοίπρ ἴὴ6 5Ξλπὴ6 δι υΐοβ 85 ΔΙῸ 
βεσμβοῖε εἰσρίαγοὰ ἴῃ συ ιηῦοϊθσ. 1 τὸ ὁχ- 
πτοο ἴῃεϑα συγωδοΐα νγὰ 588}} πὰ τμθηὶ ἴο 
Δ τελΠγ ἱπίο ἔσο οἰδβθεβ, (1) ἴμοϑε ψν ἰςῇ 
πὸ ΟΠΠΡΙΟΥ ἴῃ σοτηταοι νεῖ ἰῃ6 νυγιῖοῦϑ οὗ ]] 
ἅξεΞ5 δε ςουηΐτεβ. Οοἰά, σαῤῥῥίγε, ὀμγπλῥεά 
ὁγαω, ἴδε “εγγίδίς ἐγγοίαὶ γα ἙΑΤΑΛΙΑΥ ἱπλδραῈ5 
αἴ πιλ]εβέϊς βίοσυ. ἐδωπάργι, ἰῤσ ῥιπίησι δὰ 19 ε 
ταιδέης πόσης Οὗ αὐσίὰ] ροόννεσ. Βιυῖ (2) νῈ 
χε ἴο ΠλλρῈ5 ἴο ΟἿΓ της 5ίγδηρο δηὰ 
ἀπορεῖ στοίεπηηῃθ. ἊἈπὰ [Π65ὲ ἰοδά τ15 δ ὁοποθ 
ἴὸ τς ἀϊδετεηῖ ΓΑΔΏΠΕΙ ἴῃ ὙγὨῖοἢ ἴδ6 Οσεοκβ 
δ ἰδς Ἡεῦτενγσ ἐγοδίςα σε]! ρίοιθ συμ] στὴ. 
Τὰς ἴΌΠΠΟΙ ΕΥΕΣ δἰπιοὰ δὲ ὑϑδιιν οὗὁἨ ἔοστη δηᾷ 
βαστοῦν οὗἉ ἀείδ:]5 ἰῃ σοργοϑεηξηρ [86 Οὐ]εςοῖ5 
αἴ τμεῖς νορεσδίίοη. Τὼ εἘχρίθϑ5 {πο αἰἰτυΐο5 
αἱ ἰδεῖς ξούβ, ἔδμεν ἀεϊηοαίθαὰ 85 Ῥουθοι ] 85 

Σ ΤῊΣ ἴόττὴ ἐὐαγέρλέ ἴὰ ἴἰἢ]5 56η56 ἰ5 ἐουπὰ 
{ι: το. χχυι, 18). 

(ΠΟΥ σου]ὰ δοίης ὨυπΊδη ἤραγο ἴῃ ννὨ ἢ [Π656 
Αἴἰτιθυῖϊεθ ὑνεσα σοηθρίςιοιθ. ὙΠῈ δγί δὶ 5 
ΕΥ̓ τϊσῃξ Ὀδ6 Δ0]6 ἴο 566 1ῃ6 1464] πάογ ϑυς ἢ 
ἤξυγτεσ, θυ [ΠπῸ σοσχησηοῃ βροοϊδίοσγ ϑοοὴ δοβϑη 
ἴο σοπηραῖο σοὰβ δηά πῆθῃ, δηὰ ἴθ ὑυϑγῪ 
Ρετίδοϊου οὗ ατί Ἰοὰ Ἀϊὰ ἴο ονυθυϊοοῖς 115 
Πρ ῃθδῖ ρυΡοϑο δηὰ 4πΔ. Βιυῖ ψῖ (86 Ηο- 
Ὀγοννβ [6 5υτθο]1ς σδαγδοίοσ οὐ {πεῖν ἤριγοϑ 
ὙγΔ5 ΤΟΙ Δρρδζεηί. Ἐδοὴ ἔδδίυσο ἢδά 115 
ΤΑΕΔΏΪΏΡ ΕΔ5ΙΥ τεσορτζοαὰ ΟΥ͂ 81}; δηὰ ἴῃθ 
Ἡδεῦγονν σασεὰ ποῖ πεῖ μοῦ ἢ15 σοπηδίϊοηβ 
ΤΟ]]οννοὰ 186 ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ τα 658 οὗ ἀτὶ δηὰ Ὀθαυυ, 
ὭΔῪ ῬΕΙΏΔρ5 ῥγεξεγγοα ἔπθ τππηδίυγαὶ Ὀεσδυϑ6 
1ξ ννᾶ5 ΠΊΟΓΕ ΟΥΙἀΘΠΕΪΥ ΒΥ ΌΟΪ] 1.4] (566 Τα πιλγκ5 
οὗ ΑΡρ. Ττεηςῖ, "ϑενθὴ Ομυτγο οβ,᾽ ον. «ἢ. 1.). 
ΤΠ σΠεγαρῖτ τη ἴη6 ΤΑεγηΔο16 δηὰ Τερὶς 
416 ποίδὈ]6 ἰῃβϑίδηςοθϑ οὗ [815 Κιηὰ οὗ βυτῃθο 5 ὴ 
(5ε6 ποίε οὐ ὅση. 111.). Τὸ {δεθ6 σμοπι πη, 
νυτΐοσβ, δοσοσάϊηρ ἴο {πεῖγ σοβροοῖνο [ΠΘΟΣΙ68, 
ἢδνθ βουθγαιγ δϑϑιρηθὰ δὴ Εργρίίδη, Ῥῃοηὶ- 
οἶδῃ, Ατδῦῖς, οὐ Αβϑβϑύστδῃ οὔθ. Βυΐ ἔπε 
ταοάθ οὗ τχοργοβοπίδίίοη ψ)0ὶθ ἴοο ΡΌΠΟΓΑΙ 
1γουρσπουῖ (6 Ελϑξ ἴο δϑοῦῖδο 1 ἴο ΠΥ οπθ 
πδίϊοῃ. ΝΟΣ δῖὸ ψψὰ ἴο "χοηάον ἴῃπδὲ [6 Α]- 
ΤΩΡ γ)ὰ5 Ρ]οαϑθα ἴο βδηςσζίοῃ 115 δπΊρίου- 
τηθηῖ ἴῃ ἴΠ6 το ρ]6 1561, δηὰ ἴο τονθδὶ Η!ς 
ΒΊΟΥΥ ἴο ἴπ6 ἀποιθηξ ργορῃεῖβ ἴῃ ξΌΓΠΊ5 ΘΑ5}}Υ 
τοςορηζοὰ δηά υπάοϊσιοοά. Ὑμαῖ ἴῃς ΕΟῸΓ 
1 νην Ογοδίυζοϑς ῃδά {86 ῚΓ στουπάννοσκ ἴῃ (86 
σΟμοπιδίπι ποτα οδῃ 6 πὸ ἀουδῖ. Απά γεῖ 
1ποῖγ ββδροβ ψνεγ8 νἘΓΥ ἀἰβεγοηῖ, Ὑδὲ ἔουτγ- 
ἔλοθὰ δπὰ ἔουγ-5: 6 ἔοσγπηβ σουἹὰ ποῖ ᾶνθ 
Ὀδθη ἔμοβο ψΒΙΟΒ δἰγείςποα {Ποῦ ννηρ8 ΟΥΟΣ 
{πὲ πιογογ -ϑοδί, δηὰ ἴῃ 1ῃ6 οπημδηηθηΐβ οὗ ἘΖΟ- 
ΚΙοΙ 5 το ρ]6 ἰΐϑ6 1} (Ποῦ 5 {86 τηλγκοά 
γατι είν, ευονν ἐδεγμδ ῥαά ἑαυο ζαεε: (ἘΖεῖϊκ. ΧΙ, 
18). ὙΠ15 δοσοιιηΐβ ἔογ ἴῃ6 οἰγουπιδίδηςε [ἢδῖ, 
ν ἤδη [86 ρτορδεῖ ἢγϑὲ βᾶνν ἴμθπὶ οἱ [86 ὈΔΠΚ5 
οὗ Ομεῦασγ, δε ἀϊά ποῖ Κπονν {παῖ ΤΠΕΥ σγέγε 
1Π6 σπογιθίλ. [{ννγνὰ5 ἤδη ἢδ 5ἂνν [Π6ΙΣΓ σοη- 
ποοίοη ψ} πὸ Τοπιρὶο {πδὲ ἢ ἀϊδοονογοὰ 1ξ 
(Εζεκ. χ. 2ο). Βδοδιιβα {μ6Υ νγεΓῈ 5 γθο]5 
ποῖ ᾿ἰκοηθϑϑοβ, [ΠΟΥ σουἹὰ γεξ 6 {Π6 54Πὶδὸ 
[μοι ἢ ΓΠοΙ͂Γ ἀρρϑάγδηοθ νγ)ὰ5 νασι θά, δηὰ {115 
5 {π6 δοοουπῖ οὗ [86 δισίποσ σμδηρο ἱπ [Πα 



24 ἘΖΕΈΚΊΤΙΕΙ, 1. 

ἔοστῃϑβ 5θδη ὃγ δὲ ]οδη ἴῃ {πὸ Ἀπνεϊδιίίοη (εν. 
ἵν. 2) ν ΒΟΓα [Π6 ἴδοθβ οὗ {πὸ Ἰίοη, οχ, πηδῃ δηὰ 
ΘΑ σ᾽ οσουγ, Ὀυΐ οαςἢ ᾿ἰνίηρς σγθαΐιγο ἢ85 ΟἽ]Υ 
ομς ἴδοθ.ι Τῇε πυρβίίοη ἃσίϑοβ, 1 {8εϑ6 ᾿ἰνίηρ 
ογοδίαγοϑ ἃΓῸ Ξυπὶῦοΐβ, οὗ νῆδέ ἀγὸ ΠΟΥ σγτη- 
Ὀο]οα]  ὍΠε Τ᾽ δἰπλιά 5 ϑοοπὶ ἴο ἢανα σοῦ- 
βιἀογοὰ 1βοπλ ἴο σεργθϑοηΐ δῆροὶς. Μαϊτηοη 65 
( Υδά,᾽ ςἢ. 11.) πᾶπηδ5 ἴδῃ ογάδγβ οὗ ληρεῖς, [86 
ἢ Ποϑὲ Οραϊίοῖ (ἴῃς ᾿ἰνηρ ογοδίῃγεβ), ἴῃ ποχὲ 
Ορῥεπίνε (ἴῃ6 νγῇθ615), 186 ἔου τ δεγαρ δίνει, 
δηά 186 πἰπῖῃ Οῥεγμόρη,. 11 15 ποῖ ΥΟΓΥῪ ΘΑΘΥ 
ἴο 566 ἤονν ἴῃ6 Οδαλοίρ δῃὰ Ορῥεγωδίηε ἃγὸ 
βοραζαϊοα ἱηΐο αἰϊδίίηςς ογάδθγϑ, ὄβρϑαῖδ!ν 85 

ΔΙΓΠΟὨ 465 ΘΟΧΡΓΘΘΘΙΥ γοίουβ ἴο [15 σμαρίογ οὗ 
ἘΖΘΚΙΟΙ, βαγίηρ [παῖ Οδαλίοι ὁ ἅτὸ ἄγϑί ἴῃ ογάθῦ 

0.56 ΠΟΥ 4ΓῈ βαϊὰ ἴῃ ργορἤῆθου ἴο δε ὠηπάδγ 
ἐδε ἐῤγοπὸ 9 σίογ (ΕΖεκ. 1. 26). Ῥεγῆδρϑ ἰΐ 
ὙγΔ5 5ΠΊΡΙΥ (δὶ ἴδ [ονν 5} ΒΔΌΌΪ5, Βανίηρ ἀ6- 
υἱβοὰ (θη ογάεγς οὗ δηροὶς ἔογ νυ! ἢ (ΠΟ Γ 15 ΠΟ 
ϑοπρίυγαὶ δα ΠΟΥ Υ, σανο ἴο φαςΐ [6 πᾶτηδ οὗ 
5ΟΠῚΘ δου ρίυγαὶ ἱπᾶρθ, ΙΓ Ὦ ΠΟΥ παίιγδ! Πῦ 
ΒΟΌΡὨΣ δηὰ ἐουηὰ ἴπ ἴπ6ὸ ραγίοὶ οὗ Ἐ 26 ΚΙοΙ. 
Ὗνε ΤΑΥ͂ οὔϑετνε (μὲ (ἢϊ5 νἱανν ὈΥ ΠΟ πηθδῃ8 
Ἰτηρ 165 ἰδὲ ἴδε ἥόωγ "δυίαρ ἐγεαίμγες τορτοβθηῖ- 
οὐ ἔουγ ραγίϊςυϊαν δηροὶ5 (οἵ, 85 βδοὴξ ἢᾶνδ 
ςοποεϊνοά, {Π6 ἔουγ ἀγοῆδηρο}5) δἰτεπάϊηρς προη 
Οοά 45 ἰμ6 ςπίοξ τη ἰδίοῖβ οὐ δὴ δδϑβίογῃ 
Τλοπάσοῦ. ὙΠ ΟΥ ΠΊΔΥ, δοςογάϊηρ ἴο [6 ἴΔ]- 
ταυἀ!5ῖ5, ἢδνα 5 ΥΠΊ00}1Ζεἀ ογάογβ ἀπά ποΐ ρογ- 
505, δΔηἀ 50 εϑοδροά [86 ἰσγδηθρτθϑϑίοῃ οὗ {Π6 
ϑθσοηῃά ςοπηηδησπηθηΐ, ποῖ Ὀδίης ᾿ΙΚρηθβϑθος οὐ 
δύῃ ἤριγοβ οὗ σγθδίιγος ἴῃ ἤράνθη. ΚΙΠΊΟΝΙ 
Τηδίκο5 {Ποπὶ τοργοβοηΐ {πε ἔουσς Επιρίγεβ, Ομ 4]- 
ἄἀκδῃ, Ῥεγβίδῃ, Ογθοίδη δἃηὰ Ἐοιηδῃ, οοῖτο- 
βροηάϊηρ ἴο [)4Π16}᾽5 ἔουιγ Ὀθαϑίβ, [Π6 σῃὶη 5ἴογβ 
οὗ [πε ἀϊνῖπε ᾿ἀρπηθηίϑ. 

ἰγοπᾷὺβ (111. 11. 8) 5407 'π ἴποπὶ ἤρυτγεβ οὗ 
{86 ΕουΣ Οοβρεῖβ δεϊιαἴθά ὈΥ οπο 5ρίγιξ βρτοδά 
ΟΥ̓́Τ ἴῃ6 ἔοι αυδγίεῖβ οὗ {86 ροῦθ, ὕροη 
ὙΜΏΙΓὮ, 45 ΟἹ Ρ1Π]4γ5, [Ώ6 ΟΒΌΓΟΝ 15 Ὀογηὴθ Ὁρ, 
δηᾶὰ ονεῦ ψδοπὶ [6 νογὰ οἵ Οσοά 515 εη- 
[Ὠγοποά, 

Βιι νγὲ 5Π41] Ὀδϑὲ 1ηΐογργεῖ ἢθ τηθαηΐηρ οὗ 
ἴΠ6 ἔουγ Πν]ηρ σγοδίαγοβ Ὁ στορασγάϊηρ ἴῃς ρὲ- 
ὨΟΓΔΪ 500Ρ6 οὗ {Π6 νἱϑβίοῃ. 

ἘΖΟΚΙοΙ Ηἰ πηθ6} Ὁ (6115 5 ἴπαὲ 6 σϑἂνν ἐῤδέ ἤζε- 
γος Οὗ δὲ σίογν 9.7, Οοά. ΨΥ τυ ἀϊβεϊ συ ἢ 

γνΈθῃ [Π6 ν]ϑίοπβ οἵ ἴῃ ἴθηϊῃ δηὰ οὗ [Π6 
ἢγϑῖ Ομδρίοσ. ὙΠ ἔννο νυἱβίοῃβ ᾶγὸ ἰἀθηξῖσδὶ 
ἴῃ ἕοστῃ, Ὀυϊ ἀϊβογοηξ ἴῃ οἰγουπηϑίδηςοβ. Ὑ ΒΟΓΟ 
{Π6 υἱϑβίοῃ ἰ5 ἰῃ αϊδίίησξ σοπποοίίοη ΠῚ [δ6 
Τϑηρίς, [Π6 ρίδοο ἰη νυν ῃϊοῖἢ ἴῃ 6 ΘΒοσΒπδῃ μα 
ἃ ΙΟΟΔῚ μαδιϊδίίοη. Ἡδτα ἴπα νἱϑδίοη ἢᾶ5 186 
Ππιοϑὲ ΒΈΠΕΓΔΙ γοϊαίίοη δηὰ ρρ]ςδίίοπ ; τῆς ΒίοΟΥΥ 
οὗ Οοὰ δγίβιηρ ἴο νἱϑὶ[ [ἢ6 φατίῃ. ὙῊῸ ἔγβὶ θὰ 
15 ἴηδΐ οὗ Ἰυάρπηεπί, πθησο {Π6 «υδίγ υΐμα (7 6τ. 
ΧΧΙΣ, 19), [6 σγεαὶ εἰομά, ἀπιὰ ἴπῸ γε (Εχοά, 
ΧΙΧ); Ὀμῖ δὲ ἴῃ6 βᾶπ|6 ἘπηΘ {ΠΟτῸ 15 [6 εἰσαῦ 
ὁγὶγ δέπει., ἴῃ σγγῆροὶ οὗ Οϑα 5 ρυγῦ, ἔτ 1, 
δηὰ {Π6 γαϊπδοαυ ἴδ6 ἴοκεῃ οὗ Ηἰ5 πιοῦου. 
ΤΒδ βίοσυ οὗ σοά ἰ5 πιδηϊξεκιοα ἴῃ [Π6 ννογκϑ 
οὗ οσγθδίίοη ; δηά 85 ᾿ἴρῃξ δπηὰ ἔσο, ᾿ἰρῃιηίηρς 
δηά οἱουά, ἀτὸ {ἴπ6 υιἰϑυδὶ τηᾶγκ8 νυ] ἢ ἴῃ ἰηδη!- 
Ιηδῖς ογοδίίοῃη Ὀοίοκοη [ῃ6 ργόϑοηςε οὗ Οοά 
(5. χνὶ. 6---4)---8ὺὸ 186 ἔουγ Ἰ᾿ἰνίηρ Ομο8 

ΒΥ 011Ζ6 δηϊπιᾶῖο οὐοδοη. Τὴ ΌΓΤ5 δ.Ὸ 
ἰγρὶςδὶ, ἐδε ἴδον πιὰ ἐδὲ οχκ οὗ ἴΠ6 Ὀεδϑβίβ οἵ ἴῃς 
Βεϊά (νὰ ἀπά ἴδπι6), ἐδε εαφίς οὗ ἴ8ς δἰγάϑ5 
οὗἉ 1ῃ6 αἱτ---δοῦῖθ ἢν [που ρηςϊ ἴπδὲ ἴΠ6 οαρὶς 
Τορτγεβοηῖβ [Π6 ΔηρΡ6}1ς πδίισγε (νἱπρ5 θείης [ἢ ς 
σοηπίδηξς πηᾶῦῖκ οὗ δηρεῖ5), Ὀὰΐϊ ψνὸ τὸ γαῖ Ποῦ 
σοηποογηοὰ ἢ (Π6 ννοῦκα οὗ ογθδίίοη ὕρὸπ 
ΘΑΥἢ--- ΤΏ 16 »ηαπ ἰδ [Π6 Σϑῖ]Οη Δ] ὈΘΙΏΡ ΘΌΡΓΟΤΩΘ 
ὍὭΡροη πε δαγσῖῃ. ᾿Απά ἴῃ6 ἢυπΊδη ἴγρε ργθ- 
ἀοπηϊπαῖθβ οὐδοῦ ἃ]}, δηά ρίῖνοβ. σβαγδςῖοσ δηά 
πιΐγ ἴο {Π6 ἕουγ, ννῆο {Π15 ἔοττῃ οπθ σγοδί!οῃ. 
Εὐγίδοσ, [Π656 ἔοιιγ γοργόϑεηΐ [π6 σοπϑοιταῖῖνα 
ῬΑγΐβ οὗ τλΔ 5 ἢδίυτε :---ἶῤεα οχ ([δ6 Δηϊπι8] οὗ 
58 Γῆς), ἢ]5 ἔδου ΕΥ̓ οὗἉ διβῆεγηρ ; ἐῤὲ οη (ἴῃ 6 
Κἰηρ οὗ (5), 815 ἔδου Υ οὗἉ τυ] πηρ ; ἐδὲ εαρ ἦε 
(οὗ Κϑεὴ ογἊ πὰ βοδγίηρ νη). 15 ἔδει γ οὗ 
᾿πηαριηδίίοη Σ 206 »ιαρη, Ἦϊ5 βριστιῖ4] ἔσο] Υ, 
ΒΓ. δοζυδίοβ 41} ἴπὸ στεϑῖ. ΟἾγιϑδὲ 15. ἴῃς 
Ῥετγίοςξ Μδη, 50 {ποϑὲ ἔουγ ἴῃ ΠΕΙΓ ρογέεςϊ 
ΒΑΙΤΏΟΠΥ͂ ΤΥΡΙΎ Ηἰπὶ }ο ςᾶπι6 ἴο οδιτῇ ἴο ἀο 
ΗΙἸς5 ΕδιΠοΥ 5 νν}}]}; δὰ 845 πιδῃ 15 ἰογά ἰη ἴῃ6 
Κιηράοπι οὗἩ παΐυγο, 50 15 Ομ τισί [οσά τη [Π6 
Κιηράοπι οὗ ριᾶςο: δηὰ 848 ἴῃΠ6 νογὰ οὗ Η!5 
Ποπιηδπάπιοπίβ σοοῖῃ ἕοσῖ ἢ ἰηΐο 411] ἰδπηάς 
ΤὨσουρῃ Ηἰ5 Οοθρεὶ, 50 ἴδε σοίθγοπος ψ}} ς ἢ 
γθηβιι ἀϊϑεονογοὰ ἴῃ (6 ἔουγ ἰἰνὶπρ σγθᾶ- 
ἴμγεα ἴο (6 ἔοι ρΌΘρε]β 15 ποῖ ψπουϊ 115 
βδπίβοδηςς ([μΔῃρ6). 
ΤΠ «υὐησι τοργεβοηξ ΠΕΊΘΗΙ Ὀγ ψ ἢ] ΟΒ 41] 

σγοδίίοῃ σίϑοα δηὰ 1415 δ Οοα 5 νυ}; [ηὴ6 ομδ 
“βίγ, τἰῈ6 υπ!γ δηὰ ΒασγπιοηΥ οὗ Η!5 ννοσκϑ; 
(ὴο ἔτϑο πιοίίοη ἰῃ 4}} ἀϊγοςσίίοηβ [ἢ6 υΠ|νΎΘΥΒΑ ΕΥ̓ 
οὗ Ηἰ5 Ῥγονϊάεηςο. ΘΤδθ πυμ οΓ ον 15 τῆς 
5υτῦο] οὗ τῆς νου ἢ 115 δοὼν σμαγίενς; 
(Π6 “εἰἰρά Ὀοάϊ65, [ἢ ἱπαὈ} Ἐν οὗὨἨ 411 ογθδίασεβ 
ἴο 5ἰδηά ἰῃ {86 ργέϑεηος οὗ Οοά; [86 ποῖα οὗ 
ἐδε «υἱησε, 186 τΟ5.ἸΠΠΟΠΥ͂ ὈΟΣΠΟ ΟΥ̓ σγεαίίοη ἴο 
Οοὰ (5. χίχ. 1---2}; ἴδ «υδεεῖς σοηηθοῖ [6 
υἱβίοη  ἴΠ6 φάγῃ, [Π6 ψνηρ5 ὙΠ ἤράνθη, 
8116 ἀῦονς ὑποὶγ μοδάς, δοραγαῖοθα ὃγ (86 ὑτς μὲ 
Ἔχρδηϑβο, 15 {πε τῇγοηθ οὗ Οσοά [Ιη πεᾶυθῃ. 

Α5 ἴπ6 εγθ οὗ ἴδε 86ὲσ 15 ζυγηθὰ ριναΓά, 
[86 11πὸ5 οὗ 1ἴπ6 νἱϑίοη Ὀδοοπθ 6855 ἀϊβίϊηςῖ. 
ἨΘ ἀοϑοσῖθοβ νηΐ ἢ6 8665 85 ἐῤε ἠξεπζ: ΟἹ ὦ 
ἐδγοηε, ἐῤὲ ἀῤῥεαγαπο 9 α' “αῤῥῥῖγε σἱοπε, ἐ δὲ 
δάοησ: αὐ ἐδε ἀῤῥεαγαπες οὗ α »παη, ἐδε ἀῤβεαγ- 
ἀπε οὕ γε, ἐδὲ ἀῤῥεαγαποε Γ᾽ δὲ: ἰοὶπι, ἃ5 1Ὲ δ 
ΘΓ ϑἰ γι  ης ἀραϊηϑί [Π6 πη ροϑϑ ὉΠ 7 οὗ 
ΘΧργοβϑίηρ ἴῃ νογάβ [Π6 οὈ]οςὶ οὗὨ ἢ]5 ν]βίοῃ : 
γεῖ ου {86 βδιυιπιπηξ οὗ 86 ἰῃσοης ἰ5 Ηθ ννῇῆο 
ΟὯΠ ΟὨΪΥ ὕες ἀεϑογι θα 85, ἴῃ ϑδοπὶθ ϑοσγί, 186 
ἔοττη οὗ ἃ τδῃ. ὙΠαΐῖ Ϊεῆονδα, [86 εἴεγηδὶ 
Οοά, 15 5ϑροκοϑη οὗ νψὲ εδπηοί ἀοιυδῖ, δηά Πεγοίη 
ννῈ ΤΟΟΟΡΉΪΖΟ {Π6 ὨΘΟΘβϑιΥ ἀπά θγ νυ ῃ]ςἢ ννα 116 
οὗ δϑοσίδιηρ ἴο ἴδ Ποῖν ἴδε δι υϊο5 οἴ ηδη, 
}5ῖ 25 νὰ βρεδῖ οὗ Ηἰβ5 δηρβεσ, 76] οι 5Υ, ἴονθ, 
ΤΊΘΓΟΥ, δηὰ ἴδε {|κ6, δηά ὄνεὴ οὗ Ηΐβ μαπά, 
Ἠΐβ ογο, πὰ Ηἰ5 εᾶγ, ἤξυγοϑ 41}, Ὀυϊ [Π6 ΟὨΪΥ͂ 
Οποβ ΜΠ Οἢ νγὸ οδῃ ΘΠΊΡΙΟΥ, Ὀεοης Ὀοττοννεά 
ἕτοτη {πο αἰγὶ θυΐος οἵ [86 Ὀοησ ννῆο νγὰ5 σγὸ- 
αἰοὰ ἴῃ ἴδ ἱπιαρὸ οὗ Οοά. Βιιξ ἴπ [15 σοη- 
τοιιρ!δης Οοά υηάεγ (Π6 ἔοττῃ οὗ τβδῃ ἴθογα 
15 ϑουῃηδίίηρς πιοτὸ: δὲ Ῥδὺὶ ἴῃ ἴῃς (Φοἱοββίδης 
ἀεβοῦθεβ ΟἸγιϑὲ 45 2όε ἡιᾶρε οὗ 1δὲ ἱπυϊεὶδίε 
Οοά, ἐῤε ϑιειδογη ον ευενγ ἐγεαίωγε (( ΟἹ. ἱ. 15). 



ἘΖΈΚΙΕΙ, 1. 

ἵν τς Ἠεῦγενυβ τσοὶ τεδα ἐπδὲ ΟἈτῖδε 18 :δε 
ἀγὶςὀέπε:: 9 Οὐ ς σον “πᾶ ἐδὸ ἐκῤγεις ἑριασε 
«Ηϊ ρβέγ:οη (ἩςὉ. ἱ. 3}; ἀπά 8ι [οδη (6115 υ15 
μ᾽ δε Ἡδογά «οἷς ν»γαεῖς 3 εεὁ απά ἀφυεῖς! ριον 
κι ἀπά «οε δεδεϊά ΗΣς κ᾿ Ἴονν, ἐῤδό κίον ας οΓ ἐδε “ἢ 
ἱκκοῖίεη οΓ ἐδε Ἑαίδεν, ἐμ] ὁ σγαζε σπά ἐσιῤ 
(Ἰοδῃ ἃ. 142}: 116 ἃ ϑιπηῖαγ υἱβίοη ἱπ 15δἰδῇ 
(τ.) 5 εχριαϊπεὰ Ὦγ 81 Τοδὴη ἴο τεΐοσ ἴο Ομ γίϑι: 
Ἵξδε:ε ἐδίπρε «αἱά Ἐπταϊα; «αὐὐεη δὲ “ααν Ημ 
ξἰογ) απὰ τ-ραλε 97) Ηἰ» (]οδη χίϊ. 41). Ὗνὲ 
ἅτε Ἰπεοτείοτε Ἰυξ δεὰ ἴῃ τηδίηἰδι πίηρ ἰβαῖ 1Π6 
τενεϊδιου οἵ ἴῃς ἀἰνπο ΡἸΟΣΥ Ποῖα τηδάθ ἴο 
ἘΣΕΚΊΟῚ ἨΔ5 [15 σοηϑυπητηδίοη οὐ ΤΙ] ΑΙ πιθης ἴῃ 
ἴδς ρεῖξοῦ οἵ (σιϑί, πὸ οηἹγ.εδεροίίζοη οὗ Οοά, 
ἃ ςουςἸυθοῦ ὙΥΠΙΓὮ 15 Ὀοσγθδ οὐΐ δηᾶ ἱπάθοά 
Θοἰλοϊϑηοα Ὀογοπὰ ἀϊδρυῖΐο ΌῪ {πὸ Ἰἀοη βοδίίοη. 
οἵ τη, οὗ στὔοτῃ Ε Ζεκιοὶ ϑοἂὺν ἴΠ6 Δρρδοάγδησθ 
Ὥροη ἃ ἴζσγοηςθ, σῇ ἴῃ6 Αποίεμξ οὗ ἀδυ5, 
φθοῖ Ὠ Δπ|6] σᾶνν οηττοποά, δηά ἀδϑοσιθοὰ ἴῃ 
ἴΈΤΩ5 εἰπρογεὰ δῇεσνναγάὰ ὈΥ δῖ [Ι͂οππ ἴο 
ἀεΞξετιὺς Ἧϊπν ὙΠῸ δηπουηςοὰ ΗΠ 56} Ὁ (ἢ 5 :---- 
1 αν» ἐδὲ Αγ: ἀπά ἐδε ἰαε:. 1 αηι Ηρ ἐδαὶ ἰμυεῖ 
ἀπά ςυα: ἀεαά, από δεδοίά 1 γι αἷμυε 70Γ ευογ- 
σῖόγὸ (Ἀ εν. 1, 17, 18). 

Τῆε υἰϑου 1 ἴδε Οροηϊηρ᾽ οδδρίογ οὗ Ε' Ζοκίοὶ 
᾿ς ἴῃ ἴῃ τηοβί βῬΈΠΟΓΑΙ ἐογπι---ἰἢδ τηδηϊοϑίδιοη 
οἵ ἴδε εἰουγ οἵ [86 ᾿νηρ Οοα. [{ 15 τεροδίθά 
Σῆστὸ ἰμδὴ οπσα ἴῃ ἴπθ σουγϑα οὗ [6 ὈΟΟΚ. 
ΤΒε Ῥεσβοῃ τηδηϊεϑίοα 18 αἰνγαγϑ ἘΠ6 βάτηθ, δι 
τε ἴοστ οὗ ἴδε νυἱϑίοῃ 15 τηοα!βοα δοςοσγαϊηρ ἴο 
δΡεεΔ] αἰτουτιϑίδησοϑ οὗ {ἰπ|6 δηὰ ρΪδςα. 

1. τ]. 2. 4.5 ΕΖΘΚΙΕΙ 5115 ἀπιοηρ ἴΠ6 οἰ ἄο τς 
ὙἶῸ δὰ ςοῦῆθ ἴο σοηϑι]ξ 1π|---ἰῆδ 5ΔΠ|6 
Ῥεβοῦ ΠῸ δά Ὀδοη 5θθη ἀὔονθ [86 [ἤγοῃθ 
ἌΡΡρδαγβ ἴο δὶπι ἐπ οὐεέοης Γ᾽ Οοά, Ὀὰΐ πο τηθη- 
Ὄσοη 15 πιδόο οὗ ἐκ εῤαγίοὶ, οὗ δὲ ἰβευίπῷ ἐγεα- 
ἥπγέ:;, οὗ ἐδε ἥγηιανιοηῖ, ΟΥ̓ΟΥ δὲ ἐδγοπμθ 1156]. 
Ἡξε ἴ5 οδυρῆϊζ ὉΡ ὈΥ̓͂ [Π6 54Π|ι6 5ριγιΐ Ὧ5 μαδ Ὀδθη 
τηδηϊεκίοα ἴῃ ἰδθ Πἰνηρ σσγοδλίμσγος δηᾶ ἴῃ [Π6 
Ὑγ θεοῖσ. Ηδετο (δὲ ᾿πδορίγαίϊΐοη οὗ {6 ρῬγορδοὶ 
Ἦππ5.} 15 δ ρῥγοαοτηϊπδίίπρ Ιθ4, ὍΤἼδ Ῥουβο 
ΠΟ 15 ἴο σρεβκ ἴο ἢῖπὰ εἴδηάβ ἔογί ἢ Ῥγοτη!- 
ΒΕΠΕΥ, δη ἃ ἔοσ ἃ πηοπηθηῖ ἴπε ξοηογαὶ ρυγροβο 
οὗ Ξυςἢ ςοπηπιιπιςδίίοη, ἰπάἀρτηοηΐ, δηὰ (ἢ 
γτετοϊδιίιοη οὗ [ἢ ἀϊνιπθ ΦΊΟΓΥ, ἰ5 Κορί, 45 ἴἃ 
σσετο, ἰῃ ἴδ Ὀδοκρτουπά. ὙΠῸ Ρῥγορδεῖ 15 
Ἰυδλοά τὴ Ξβριπὲὶ Ὀεΐννοδη εἀγίΐ δηά ἤδᾶνθῃ. 

Φ. τί. 4. ὙΠ [Β6 ργορβοῖ ἀρρθᾶῦβ ἰῃ 
ϑρίγιῖ δείοτο [ΠΤ πΊρ]6 41} {πὸ ρσενῖοιιβ δας ΠΓῸ5 
οὗ ἴδ. οὐξίηδὶ νυἱϑδίοῃ σοπῖθ ᾿πῖο ποῖϊςο---ἰῃ 

οἵ σοὰ νυἃ3 ἴπογε χεζογαάρι 19 δε οἱδίον 
«οὐδοδ ἐκ “σεῦ οπκ ἐδε ρίαίη. Ἐοτ ποὺν 15 ἴο Ὁ 
το δρρὶ!οδτίοη οὗ {πε βεησγαὶ τονοϊδίϊοη οὗ ἴῃ 6 
ἄινιης )υπέῖςε ἀπὰ ντδῖῃ. 

8. ἰχ. 3. ὙΠΟΙΕ ἰδ ΠΟΥ͂ ἃ ΤΊΟΓΟ 5ρδοϊδὶ 
Τεΐεσεθοο ἴο {πῸ πηδηϊοϑίδιίοη οὗ {πὸ αἴν!ηθ 
ξιοῖυ ἁπιοὴρ ἴῃς σμ!]άγεη οὗ ἰϑγαθὶ. Ὑμαῖ 

121] πη οοϊδιίϊοη ννὰ5 ἴῃ ἴΠ6 ϑῃθΟ δι ηδἢ τὸ- 
βιάϊηρ ἰπ 16 ΗΟΙΥ οὗ Ηο]εβ, θεῖννθθη 86 
οδοσωδίπμ οΥὐοσ ἴῃ6 τλεογ σϑεαΐ οὗ ἴπ6 ατκ. 

ΤΠ5 5ρεςῖαὶ τηδηϊξοϑίδιίοη μδὰ ἱπάθρα φίνθη 
ἔοττη ἴο [86 οὐἹρίῃδὶ νἱϑίοη, διιξ ἴδ6 νἱϑβίοῃ 
μβδὰ ὈΥ̓ τὸ τρϑᾶῃβ δχοϊυβῖνα σοίογοησο ἴο 
1ἴη6 ἴοπηρῖία ΟΥ ἴο ἴῃ6 ἅτ. [1 νγὰβ ἴπε 
τενοϊδιίοη οὗ Οοὰ 8ἃ5 ἰμ6ὸ Οὐονόσηοσ δηὰ 
]υάρε οὗ 18εῈὲ σψμοΪα εαῖῆ, Βιυῖ ΠΟΝ 85 
εγυβαεπὶ 1|561Ὲ 15 ἀρρσγοδοῃεά, ἴπ6 Τεπιρῖε- 
ΤΩΔΗ ἘΞ ΔΈΟΣ 8 Ὀγοιρῆξ ξογννασγά ἴο ποίϊοθ, 
δΔηᾶ [6 πδλίῃηθ οὗ δεγωό ἀρρϑᾶτβ ἴῃ σοπηθδοΐίοῃ 
ΜῈ [Π6 πηδη  οϑίδι Ιου οὔ 186 φίοσγ οὗ σοά. 
Βυῖ [Ὁ 15 τεπηλγκδῦϊα (Πδὶ οὐ 1Π6 ἱπίγοάιιο- 
Κίοῃ οὗ {Π6 πᾶπι6, [Π6 βίογυ οὗ Οὐσοὰ ἰ5 Ξξεραγαίοά 
ἔγοχῃ ἴἴ. 

ΤΠΟ ἐῤεγμῦ 15 δὰ [86 (ἄγοπο ἔγοπι νυ] οἢ ἐΠ6 
ἄννεῖοῦ ἢᾶ5 ἀεραγίοά ἴο εἐχεουῖΐϊς ἰμάρτηοης 
Ὅροη Ηἰσ Ρϑορίο. 

4. χ,; Ὑμο ἰἀεηςβοδίίοπ οὗ [π6 Ἰἰνίης 
οσθδίῃυσγοβ 8 [6 σΠΟΓΌΊΓΩ 15 Ποὺ τὰ 6 οἶθασ 
ἴο {Π6 ρῥγορδεῖ : δηά ὉΥ {}15 1ἴ 15 βδθϑθὴ {μὲ 1ῃ6 
Οοά, ννῆοθε βίοσυ 15 πηδηϊξοσιοα ἴῃ 411] [86 
ὙνΟΓΚΒ οὗ σγθδίοῃ, 15 [Π6 βᾶπηθ [επονδῆῃ, νῃο 
ΓᾺΪῈ5 ονὸσ (Π6 ρθορὶθ οἵ ἰϑγδθὶ, ΤὙὴ15 Ὀδαγβ 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ οἡ 1Π6 5υιῃθο οὶ] ομαγαςῖοσ οὗ {16 
σΒοσαδις ἔοστῃβ. 
ΤΠ ἐρεγμό (Χ. 2) 15 ἀϊϑέιηςξ ἔγοπι ἴπ6 οἶθ- 

Γυα (χ. 3)---εαοῖὶ Ὀοίπρ 845 [ΠΘῪ τὸ ςδ]] θὰ 
1 ΟἸἾγο. ΧχυἹ. 18} {πὸ εῤαγίοὶ οὗ [6 ΊοσΥ οὗ 
οὐ: {πο ἔοπηοσ ἤδη (Πδϊ ΡΊΟΥΥ ννᾶ5 Ἰοςδὶ]- 

1Ζεὰ ἴῃ {πὸ ΗΟΙ͂Υ οὗ Ηο] 165, [πς ἰδίου ἤθη ἰξ 
ξοδ5 ἔογίἢ ἴο {86 υἱτηοβὲ οπά5 οὗ {π6 ϑατίῃ. 

δ. Χί. 22. Ϊυϑὲ δ5 ἴδε ΙΔἀοπβοαίίἼοη οὗ 
76 ῃονδῃ [6 ΟΟοά οἴ [5Γ86] 5 οἰ δα υΥ πιδηϊ εσϊοά 
85 ἴπε σοά οὗ [6 νυῆιοΐο οαγίῃ, [Π6 νἹϑίοῃ 15 
56δὴ αὐ πρὶ [86 ἴετηρίθ, φυιηρ [ἢ6 οἰ; δπὰ 
που {πε ἰορ]ς δηὰ πὸ οἰΕΥ Ὀὲ ΘΗ ἀδϑε δ 
οὗ [ῃ6 ῥγέβθησθ οὗ ἴῃς [οστά, Ης [5 5[1}} ργοϑθηΐ 
ἴῃ Ηἰξ υηΐνοῖβο: Ἧς ἢδς ποῖ σδϑαϑοά ἴο ὕὸ 16 
ΟὐονογοΥ ΟΣ ϑουθσγείρῃ οὗ [ἢδ οατγίῃ, 

Θ. χ]. [Ιη [δὲ νἱβίοη οὗ ἴθ Τοπρῖθ ἴῃ 6 
Ῥτορἢεῖξ ἰ5 ἀραΐη γαρί ὈΥ̓ [6 βριτιξ, {πΠ6 ἢδηά οὗ 
Οοά [15 ὕροη ἢπΠη:---ἢδ [5 ἐπ ἐῤε ἱδίοπ 9 Οοά, 
4.5 [86 ἰθῃιρῖὶς ἴῃ 4}} 115 ὑτοροσίοης Ἴ ὕΡροη 
ἢϊπΊ, ἴῃεθ6 ραγί συ ]δγβ ἄγὸ αἰβρίαγοὰ ΟΥ̓ ἃ πηδῃ 
«υδοῦς αῤῥεαγαπος «ὐαΦΨ ἐδξε {δε ἀῤῥεαγαπεε Ὁ 
δγα" (Χ]. 3}) ἈΡΡΑΙΈΠΕΥ ἴδε βάπὴθ Ῥεγβοῦ νγῆ0 
δὰ Ὀδεη βθέῃ 5ιἐ(ἰηρ ου {μ6 ἴβγοηθ, πὰ ψῆο 
δδὰ τονεαὶοᾶ Ἡπιϑοὶξ ἴο ὀἐχεςυῖο Ἰυάρτησπηί (Ἰχ. 
3}, δ)ηὰ νἜρη [πε [οπλρὶς 15 ἀραίῃ ογοοϊοὰ δηὰ 
ΡΓΕΡαγρὰ 85 ἃ ὨδὈΪΪ ΔΕΟη ἔὺσ 115 ἴΠ|6 ΟΝ ΠΕΣ, 
πε σοσυ οἵ {π6ὸ Ἰογά 15 βϑϑεη σοϊυγηϊηρ ἴο 
[ΔΚῈ ροβϑοββϑίοη οἵ ἢ||5 ἀνγοα! πηρ- δοθ (ΧΙΠΙ, 
24). Απὰά δότε ἴΠ6 ΚΟΥ ἴο ἴῃ6. ψΠο]θ νυἱβίοη ἰ5 
ἀἰγοςῖγ ἔυγηϊϑηεά. Ὅ15 νυἱβίοῃ ἰ5 ἀθοϊτοὰ ἴο 
Ὅς περογάίης 10 ἐῤὲ υἱδῖορι αὐδέη Ηδ εαριε 10 
ἀεείγον ἐδὲ εἰΐγ, ἀπιὰ 4150 μάε δε ἰδίοη ἐῤῥαὶ δὋδ 
νααυ ὁγ δὲ γίυεν Ορεδαν. ὙὮΘ σοῆογαὶ πηδηὶ- 
[εβίδίιοη οἵ Οοά 45 Κίηρ ογὔ ]υρὸ οὗ ("6 
εασίῃ 15 ἀρρ θὰ ἴο δπᾶ {ΠἸυϑίγαϊοα ΌΥ (86 ἀ6- 
βίγυσίίοη δηὰ γχεβίοσαϊοη οὗ 86 οἵ οΥὁἨΘΤΠ6 
[οη1ρ]6 οὗὨ [Θγιιβα] πῃ. 
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ἘΖΕΚΊΤΙΕΙΣ ΤΕ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ 1. 
Ι ΖΦ ζίοὶ ᾽ς εογερι είοη. 6 Ξ7)ὲ; ἐμοί 7107. 

9 72: γοδῥ οὗ ἀξ ἤἄξκαὺγ 2γοῤήξο. 

ΝῺ δε 8.14 υπίο πιδ, ϑοῃ οὗ πλδῃ, 
βίδηά προ (ὮΥ ἔδεῖ, δὰ 1 ν"}}} 

δρεᾶῖκ υΐο τῆ 66. 
2 Απά {δε 8ρὶπε| Ἔδπίεγεά ἱπίο πλὲ 

ψηδη δ βρᾶκε πο πῆς, δηά 8εῖ πε 
ΡΟ ΠΥ ἔδεῖ, [παῖ 1 μελγά Ἀϊπὶ τῆδί 
ΒΡΆΚΕ τιηἴο ΠΊ6. 

2 Δπά Βε 864 υπίο πιε, ὅοη οἵ 
τλλῃ, 1 5εηἀ {πεὰ ἴο [ες σδι]άγοη οὗ 
Ιϑγδεὶ. ἴο 4 σγϑρε]]ουβ ᾿παϊίοη δῖ 
Παῖῃ σεθε]]εά ἀραϊηβς τηθ: {ΠῈῪ ἀπά 
{Πεῖγ [ΊΠε β μάνα ἔγαηβρτεβδαά δρδιηβῖ 
ΓᾺ6, ευεη ἀπο {18 νΘΓῪ ἀΔΥ. 

4. ον 4ῤδγ αγὸ ᾿ἰσιρυάθδης σΒ]άγεῃ 

ΟΗΑΡΒ. 11. δηά 111, [πη ἴΠ6586 ἔνγο σμδρίογβ 
15 ςοηϊδὶπεοά ἴπῸ ἀΐτεςξ σοπιηγοϑίοη σοηνογοά 
ἴο ΕΖΟΚΙΟΙ ἴῃ σοππροίϊΐοῃ ἢ (δῈ νἱϑίοη }ι5ῖ 
τεοογάεά, ΠΕ σομλΠιϊ5βίοῃ ννᾶ5 τερεαῖθα πΊΟσῈ 
1ηΔὴ ΟὩςθΘ, δὲ νυν βαΐ ἱπίογναϊς οὗ {1π|6Ὸ γγ6ὸ 8.6 
ποῖ ἰοΪά. ν᾽ Βανα ἢγξί [86 ἀϊγεςΐ σοπ)ηλ θη 
(11. σ---8), πεχὲ [Π6 υἱβίοη οὔ {πε σῸ]] (11. 9--- 
1... 3), ΤΟ] οννεὰ ΌΥ ἐγεϑῇ ἰῃϑίσγιςοὴ5 ἴο [Π6 
58Π|6 οἤἴεςῖ, δῃηὰ ῬΑΓΟΪΥ ἴῃ ἴῃ6 βαᾶῖὴβ νυ σάϑ; 
ἴδοη ἃ ϑοοοηά ἀρρδάγδῃηοθ οὗ δε σγοδῖ υἱβίοῃ 
(11. χ2), ἀπά {πὸ ϑδάῃεββ ὑνΒὶ ἢ 11 οσςσδοοηθά 
(Ἰ!. "ἢ 1ποη ἴπ6 ρσορῃεῖ 8 νυἱϑῖῖ ἴο Τ 6] ΑΡιῦ, 
δ15 πῃηουγηΐηξ ἴβογα ἀπά ἔγεϑῃ ἰησισυζοηβ (ϊ, 
1ς---21); δηὰ Ἰδϑίὶν, ἃ [πϊγὰ ἀρρθάγδηοθ οὗ 
116 ν᾽ δίοῃ, δπὰ ἃ σοσῃτλιηϊσδίίοη 5μονηρ [ἢδΐ 
16 5866 γ 15 ἀδρεηάρηϊ οἡ [ῃ6 ϑδριγιῖ οὗ Οοά ἔογ 
ΘΟΥΘΓΥ υἱΐζογαηοο ννὩ] ἢ 86 15 δηδοϊοὰ ἴο τηδῖζο 
(ἰ. 24---2.). Ὗνε δᾶνὲ δόγὸ σεοογάβα υἱβ ἢ 5 
δηὰ νογὰς οὗ Οοά. Ὑνδεῖμοσ ἴμεθο υἱϑίοηϑ 
ὝΟΙΟ 5δθθη ὉΥ ἴ86 πδῖυγαὶ ογα, δηὰ [26 ννογὰϑβ 
πεαγὰ στ ἴΠ6 Ὡδίυγαὶ θᾶσγ, ἴΠ6 ὑσορδεῖ ὑγο- 
ὈΑΌΪΥ Κπονν ποῖ. ὍΤΕ βεῆϑεβ δ4ζὲ ἠοΐ ἴμ6 ΟἿΪ]Υ 
ΤΏΘΔη5 Οὗ σοηνουηρ ἱπιᾶροϑ ἰο ἴδε 500}, δὰ 
1 τῇΔΥ ἢανα ρῥ]οαϑοὰ [86 ΑἸπΊ ΡΒΙΥ ἴο ΣΡ Γαβ5 
{Π656 ἱπηᾶρεβ τ βουϊ [86 ἱηϊογνεπίίοῃ οὗ [ῃ6 
ϑ6η8.ε5.. [Ιἢἢ ΔΩΥ͂ σΆ56 [Π6 ΠΟΙΩΠΊΠΠΙ Δ[ΙΟη 15 
Θ4ΌΔΙΥ ἤτοθ νυδβουῖ, 186 νἱϑίοη δηὰ (86 
ὙΟΣὰ5 ἅτ ἔγτοπλ Οοά, 

1. δὸη οὔ "παη} ὙΤῊΪ5 ρῆγαϑθο (νηϊς ἢ Θσουτῖβ 
Οἴβοννῆογο ἴῃ δογρίυγθ) 5 Δρρ θα ΘϑρθοΙ Δ} 
ἴο ΕΖΕΚΙοΙ δηὰ 1 8η16], [Π6 ρσγορμεοῖβ οὗ ἴπ6 
ΠΔΡΕΙΥ. [π| Θαϑίογῃ ἰδηβιδρο σοη Ο77 "παρ 5 
ΘΙ ΠΊΡΙΥ Θαυϊναϊοηὶ ἴο γπαπ. [π δγγίας Αὐἀδπηὶ 
5 οδ]]εὰ ἐῤδε γηὲ σοι οἱ παπ (1 (ογ. χυ. 4). 
ἘΖΟΚΙΟ] 15 ἰἢ5 Τοπηϊπάθα οὗ 15 Πυπιδηϊυ, δἱ 
1π6ὸ Ὀπὶ6 τνβθῃ 6 8 Θβρθο δ! ρεστηϊτ θὰ ἴο 
Βάανε ᾿πίεσοουσϑο ΜΠ Οοά. 

Ω. 1δὲ «ῥίγ ἢ] Ασομ ραβοη ὙΠ ἢ 11], 24 
ϑδῃσνν [ῃδὲ 2ῤε “ῥὶγὶΣ ννὰ5 δὲ ϑρίγίὶ ἡ". Οοώ. 

9. Ζινγαθῇ 866 οῃ ἰν. 3. 

ἰν. 1--". 

δηά 5: {ἐὀῚἨ εἀτῖθά, [ ἀο ϑεηά (ἢε6 υπηίο 
{πε πὶ; δηά που 58.411 51Υ υηῖο τΠεηὶ, 
Ἴιυ5 δα τῆς Τογά σον. 

ς Αμπά {τπεγ, ψΒοῖμαγ {πὰ Ψ}}} 
Πελγ, οὐ ΨνΠοῖθεῦ {ΠΟΥ ψν}}} ἔογθθᾶσ, 
(ἔογ ΠΕΥ ἀγ ἃ γεθε]]ουβ ἤοιιβ6,) γεῖ 
8841} Κηον τῃαῖ ἔπεγε μδίῃ θβεπ ἃ 
Ρτορῆδῖ δηιοπρ [Πα ηλ. 

6 4 Αμπά τἢου, 5οη οὗ πιδῃ, 6 ποῖ 
δἰταϊά οὐ τῇδε, ποῖθοῦ ὃς αἰτγδλιὰ οἵ 
Ἐμεῖγ γογάβ. τποιρἢ ᾿γίεγβ δπὰ τΠόγηϑβ ' ον. 
δὲ ἢ 1866. δηά του ἀοβὲ ἄνν αὶ 
ΔΙΏΟΩρ, βοορίομβ: δὲ ποῖ δίγαϊα οὗ 
{πεῖν ννογάβ, ΠΟΥ δα ἀϊβιιαγεά δὲ Πεὶτ 
ἰοοκβ, τῃουρῃ ΤῈ} δὲ 4 τσερεὶ]ουβ 
Ποιιδ6. 

7 Απά τδου 51}|21]} βρβᾶκ τ νγογάβ 

1ο α γεδεϊϊομς παίομ] 1ἷϊ. “ἐἴο [Π6 τ ]]Πῖοι8 
πδίϊοηβ".---ἰλο υνοτὰ παλίοτς ἈΞΌΔΙΪΥ αἰ 5Ε 1] Πρ ι15}.65 
(6 μεαίπεη τοπὶ Οοά δ ρθορὶθ. 80 Πεζὸ ἴξ 
ΟΧΡΓΟσ565 [ηδὲ ᾿ϑγδοὶ 15 οδϑὶ οἱ᾽ ὉῪ Οοά. 80 
Ιϑαῖλῃ (1. 4) δάάγεβθοβ ἢῖ5 σουπίγγιηθη, “416 
σι παίίοπ (σοτὰρ. Ηοϑ. ἱ. 9). ὙΠ6 Ρ]υγαὶ 
5 ᾿ιϑϑεὰ ἤεγα ἴο ἀθηοῖς ἐπὶ ἴΠ6 σμ]άγθη οὐ 
Ιϑγδοὶ ἂσγὸὸ ποῖ δυθὴ ομό παίίοη, ὈμΣ ϑοδίϊεσγοὰ 
δηκ ἀϊδιηϊεά, 

4. ον ἐδὼ αγε ἐριἰάγεη] 1,11. “δηᾶ [86 
σπΠ]άγοη." ὙὍὙΠα ΤἙὨι]άγοη οἵ 5τ26] ἂαὸ ἔσϑοϊ 
ἀοβοσι θὰ ἃ5 γεδείμοι. ῥεαίῥεης, ἸΏ ἃ5 δεαγί- 
ἤει. εὐ άγεη. ἼὨΘ6 ἰγδηϑιδίοη οι] στὰ Ὀείΐοσ 
[80.5:--“θ ]Π: «επά ἐδέεε 1ο 1ῤὲ εὐέάγεπ Ὁ 1.γαεὶ, 
86 γεῤεϊδοιμς παέῤίοη ἐδαΐ δαυε γεδεϊ ρα αοαΐη 
6 (δὲν απά ἐῤεῖν γαϊδεγς δαυε ἰγαμοσγεσ τά 
αραϊμηΐ πὲ, εὐοη 10 ἐδὶς ὐδγν ἀα}), πὰ ὍΠ 6 
ΟἸὨΔΙᾶσθΣ ἐριῤμάεηξ απά «ἰ7εῤεωγίεά: 1 40 
“οπά 1ῤές μπίο ἐῤοη1. 

δ. 4 γεδοϊ οι δομσο] 1,11. “Βουβ6 οὗ σὸ- 
Ὀ6]]Π1οπ." ὍΠ15 Δρρεὶϊδίινε ἰ5 επιρίογθα ςου- 
{ἰπ}4}}γ Ὀγ ἘΖΕΚΙΘΙ (6.5. ΧΙ, δηα οἰβοννῆθσο), 
ἴῃ ὈΠΕΟΙ ἸΤΟΏΥ, ἴῃ [86 ρῥίδοθ οὗ ῥοίμε οὶ 1:γαεὶ, 
8ἃ5 τηλοῦ 845 ἴο 540, “ ἤουϑὲ πο Ιοῆξοσ οὗ 
ἴϑταδὶ, θυῖ οὗ τϑῦς]!ποη. ὙΠ ρῆγαϑε ἔσχε 
ΟΟΟΌΓΘ ἴῃ ἰβαϊὶ, Χχχ, 9. , 

6. ὀνγίεγς απά ἐδογη.7 ΟΥ̓ πο Ἡεῦγενν νυνοσάς 
τοπάογοα ὀγίεγς ἀπά ἐφοόγης, ἰὴ ἔουΠΟΓ ννου]ά ἰῃ 
1156} 5θθπὶ γδῖμον ἴο τηθδῃ γεῤο δοις (ἤδῆςο τ86 
ΤΑΔΓΡΊΠΔΙ] στϑηάθγη), ἴῃ 6 Ἰαϊξοτ, ἐδογσα. Βαΐ 
ἴϊ 5. ἀπ] Κοὶγ (πδὲ πο οὗ ἴδε ννογάϑβ 5Βῃοιυ)]ὰ ὈἊ 
Πἴογαὶ, [86 οἵδε βειιγαῖίνθο Ἡρηςθ ϑοσὴθ ἤᾶγτθ 
ϑιρροϑβοά {πὲ ἔοστηθσ ννοσὰ ἴο ὃς ἃ ϑυϊδβίδηϊζευἊ 
βίη Ιηρ ὀργίογε (ἀογινοα Ὸπὶ ἃ σεῦ ἴο 
ὄμγπ οὐ ῥγίἊξ), οἴδοιβ πάνθ ἴδκθρη [Π6 Ἰαϊΐεσ 
ἴο Ὀ6 δη δα]δοῖϊνε τηθδηΐηρ γε αοίο (ἀετνοὰ 
ἔγοπῃη ἴῃ6 ϑβιυδείαπέινε 2ῤογησ). 86 ξοστηοῦ 
ΒΘΘΙῺ5 ΤΌΤ ἰῃ ἘΖ6Κ161}5 ἤριγαῖνα βίο, δπὰ 
ἴο σοστεβροηαὰ Ὀεϑὲ νΥ σεογῬίοπς. 



ν.8--9} 

απὸ ἔδεται, νπεῖμεῦ ἘΠΕῚ ΨΨ1}}} Ποᾶτ, 
οὐ Ψβεῖθεσ ΤΠΕῪ νν}}} ἔογθθαγ: ἔοσ {ΠΥ 

ἴδ  ΩΤό ἱπιοδῖ σε 6 ]Που8. 
8 Βυῖ δου. 80η οὗ τηδλπ, ἤδᾶγ 

τἰιλὲ 1 Ξ2Υ υπῖο ἴπεε; Βε ποῖ τῃοιι 
τεθε Ἰοὺ ᾿ἰκε τῆδὶ σγερε!]ουβ Πουβα: 

και ορεῃ ΤΩΥ πλουῖῃ, Δη4 “εδί [μδῖ 1 ρίνε 
τῆς. 

9ο  Απὰ ψῇεη 1 ἰοοίεά, ῬεΠο]ά, ᾿ 
δὴ πδληά τοῖς βεηξ τπἴο πλὲ; 4η4, ἴο. ἃ 
τοῦ οὗ ἃ Ὀοοΐϊκ εὐ: τῃογοίη; 

Ιο Απᾶ δε βργεδὰ ἴξ δείογε ἴπὲ: 
Δπὰ ἰἴ τοας τυ τε τη λη 1 }- 
ουῦ: ἀπά ἐδεέεγε τος συτϊττεη τῆεγείῃ 
ἰλπιεπίδτοηβ, Δηἀ4 τιουγηΐπρ,, Δηἀ γος. 

ΓΗΑΡΤῈΒ 1Π. 
1 Φερξα εαἰείλ ἐὰξ τοὶ. 4. Οοά φρερμγαρείλ 

ἀΐμε. 15 Οοα «ἀσιυσίά λί»ε δε γμίξς ο 2᾽γο- 
2᾽νσ. 11 Ονά «ἀεί ἀπά οῤεμείδ ἐδέ 
Ζσυῤλεῖ: πιοιέλ. 

ΟΕΚΕΟΝῈΚΒ Βα 5814 υηΐο πις, 
ϑοη οὗ πιδη. εἂδὲ ἴῆδλὲ ἴοι 

Βπάεβι; εἴ ἢ ]5 τοἱ], δηὰ ρὸ βρεακ 
ὑπο τὰς Βοιυβε οὗ [5γδεὶ. 

2 801 ορεπεά ΤΩΥ̓ πιοιῖ. δηὰ ἢθ᾿ 
οδιιεά πις ἴο δδῖ [δῖ τγο]]. 

2 Απά Βε 844 ὑπο πὲ, ϑὅοη οὗ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 11. 11]. 27 

ΤΆΔ, σάυδε ΤΥ δε] ]γῪ ἴο εδΐῖ, δπά ἢ]] 
ΤΥ Ὀονγεῖβ νὰ 1818. τῸ]} τῆδε 1 ρσῖνε 
ἴδεε. Ὑεη ἀϊὰ 1 “6δῖ ἐξ; δηά ἰξ νγαβ 5 Βεν. 
ἰπ ΤΩΥ πιουτῇ 48 ΠΟΠΕΥ͂ [ῸΓ βυγθεῖπεββ τ 

4 4 Απά δε 8αἰά υπίο πις, ϑοη οὗ 
Τηλη, Ρο, ρεῖ τῆς υηΐο 1ῃ6 Ὠοιιδε οὗ 
βγδεὶ, δηἊ βρεακ γε τὰν νγοσγάβ πηῖο 
τῆ εη,. 

5 ον ἴδοι σγὲ ποῖ βεηξ ἴο ἃ ρθο- 
Ρἷς ἰοῦ ἃ βίγδηρε βρεεοὺῖ 8π4 οὐ δὴ {εν 
Παγὰ ἰδηριιᾶρα, μὲ ἴο ἴῃς δοιιϑὲ οἵ ἐ, να; 
153γδεὶ: ἀπορία 

6 Νοῦῖ ἴο ᾿ηΔηΥ Ρθορὶε ᾿ οὗ ἃ βἴγδηρε ὅν ἐν 
ΒρΡΘΘΟἢ ἂηά οὐ δὴ παγὰ ἴδηριάρε, 6. “ἶε 
ψγ ῆοβο ψογάς ἴτἴῆοιι σδηϑῖ ποῖ υπάοσι- πὰ 

βϑιαπά. ᾿ϑιιγεῖγ, μδ4 1 βεπὶ τῆεε ἴο ἀαν δ, 
ἴα, ΤΕΥ ψου]ά πᾶνε Πελγκεηβά ᾿Όν, 20] 
πηΐο τῃ δα. ἐλέη σιν: 

7 Βυῖ τλ6 Ποιιβ8 οὐ 15γδδὶ νν}} ποὺ πο λανε 
Βοδυκοη ὑπίο ἴπεα; ἕο {ΠῈῪ ψν}}} ποῖ ἀκαγάρνεα 
Ποδγκεη ὑπο της: ἔου 4]} [ῃς ἤοιιβε οὔ! Βεν. 
ἰϑγδεὶ αγϑ ᾿ἰταρυάδηξ δηά μαγάμεατιεά, ϑώλμμα 

8 Βεβοὶά, 1 μᾶνε πιδάβ τῇγ ἕλος ἐάσας 
Βίγοηρ δρδίηβϑ {πε ἔδοεβ, δηά τὴν 
[ογεῃ δά βίγοηρ δραηϑί {Πεἰγ ἔογεμεδάϑβ. 

9 Δ δὴ δάλπιδηϊς παγάεγ ἴδῃ Ηϊπὶ 
Βᾶνε 1 τηδάς τὰγ ἐογεῃεδά : ὅξεαγ τμεπὶ ἢ 745. 5.8. 

9. «οὧὲ “εη ἘἈλίποῦ, τγᾶβ ραν ΖοΥῦΒ. 
50 ἰ5 ἴδε βάτο ποσζὰ ἰγαῃϑίδίοά θη. 11}. 22, 
χῖσ το. [ἢ Ἐ Ζεκ. Ὑἱ}}. 3. 11 15 τοηδοτοά, ρω  )ογῤ. 
ἴῃ ΕΖεκ. χ. 7, σ:γχείεξδεά ζογιδ, τλλύς. σ“επὶ γι. 

ἃ τοὶ] 9.7, α δοολ] ΤὍΤἈε Ὀοοῖκ νν5 οὔθ οὗ 86 
ἀρκεῖ Κιπα τι! ἢ Οἡ 5Κ1η95 γο θὰ ὉΡ ἴο- 
ξῖδετ. ρος οὖσ ΕἸ 15} οίμγιο ὙΓΠΙΓῊ 15 
δάορίοὐ ἴῃ Ῥ5. χ]. 7. Οοτῶρ. ογ. χχχυΐ. δηὰ 
Ζεςὰ, τ. Ὑμο της νγᾶ5. υ.50Δ}}7 Οἡ ΟΠΘ 
φάος, δυῖ ἴῃ 115 ολϑε 1ἴ ννγᾶ5 στε «υλέδὲῃ ἀπά 
-- δοιῖ, οἡ ὈΟΙἢ 5.465, 16 ΠΌΠΡ 45 1 ποτα 
Ταππΐηρ᾽ ΟΥασ, ἴο ΟΧρτεβϑ8 ἴ6 δρυπάδηςε οὗ ἴμῈ 
ΟΔἰλιες ἰῃ 5ίογτε ἴογ ἴδε ἐενοίοα ρβθορΐϑ, 
Ουρ. εν. τ. τ᾿; 58]. ΧΧΙ͂Χ, 11. Τὸ καὶ ἐξ 
ἐσεά βἰστῖδεβ ἴο 6 ἱΒΟΓΟΌΡΕΪΥ ροβϑεβξϑοὰ ψἹἢ 
ἥς ςοηΐοηῖβΒ. Οομλρ. ε6τ. χν. στό, Τὸν «υογάς 
τυσε γομπαῖ, ἀπά 1 414 εαἰ ἐδενι. ἴῃ ἴδςϊ, 1ἴ 5 
εαὐρ διε Ὀεΐονν, 111. το. 

(βαρ. 11. 1. Βείοτο, ἴδετε νγδϑ ἃ ἀϊγεσξ 
εὐαιπσπίου, ΠΟΥ ἔμοτε 15 ἃ Ξυγθ] ]οΔ] δοίίοη. 
δῖ [οδπι μδ5 ἴῃ βᾶπιδ υἱδίοῃ, συ. χ. 8 [0]].. 
πὶ ἴδοτὸ τὲ 15 ἜἌχργοϑϑοῖ, το 15 μοτὲ ἰεξς 
ἴο ὃς ἰηΐεττεά, (δῖ “’ “οο ας δὲὲ δαά εαίεπ 
Ἱ ἐε ἀεὶ αὐας ὀϊίεγ. ὙΠ6 βυγθοίηθββ ἴῃ [86 
πὰ} ἀδηοίοά {πὶ ἴἃ νγὰ8 σοοά ἴο 6 ἃ 

οὗ 1 1 ογάὰ (ςοπιρ. Ῥ5. χῖχ. το), 
δαὶ ἰδὲ ὈΠογηοας τυ ςἢ δοσοιηρδηϊοά ἰΐ, ἀ6.- 
τοῖϊοά (δὲ 16 οοπιηχϑϑίοη Ὀγουρῆξς ἢ ᾿ς 

πλυςσἢ ϑοσγοῦν, ἔογ [86 τἰἀϊηρθ ὑγογο 5Δἃ δηὰ 
οὐ]. ὌὨΘ βϑυπῖῦοὶ οὗ εαῤπῷ τῆλτκθ τῃδὲ 1Π6 
ννογάβ γγοῦο ποῖ ἴ86 ργορῃεῖ 5 οὐσῃ, Ὀυΐ ρΡυξ 
ἰηῖο δἷ5 του ἢ ὈΥ͂ (Π6 1,οτὰ. Οομρ. Εχοά. 
ἦν. τὰ; Πθυῖ. χχχ. 14; Κοπι. ΣΧ. 8. 

Θ. 210 »ιωην εοῤἰε)] ἴο ναγίουβ πδίϊοῃβ 
υϑίηρ ἀΐνοτϑο ἰδηριιαροβ. Οὐοἴηρ. δον. Χ. 1ἱ. 

97, α οἰγαησε “ῥέεορ απά 9 απ ῥαγά ἰαπ- 
Ξ"αρε] ἩΗξεῦτ. ἃ5 ἴῃ πλᾶῦρ. ἀεερ οΓ ἢ απά 
ῥεαυν 97 ἰοησμξ. Οοἴῃρ. 581. χχχῆϊ. στο, οὗ 
ὦ ἀξερεν “«ῥεεερ ἐδαπ ἐδομ ἐαποὶ ῥεγεεῖυε, ο ἃ 
“ἱαωρογίης ἰοησισέξας ἐδοι απο πο μπάεγα!αηα. 

ϑωγεί»} ὙΠῸ (πουρῆξ 15 ἴδδὲ ἐχργεβδεα ΟΥ̓ 
ουὖς ϑανίουν ΗΪπιϑοὶὲ (Μ δεῖς. χὶ. 21---24). ΤῊ 
σμ]άτεῃ οὗ [ϑγαθὶ νγεῦθ 1ἰκὸ (Ὡς μοδίμεη, ΠΑΥ, 
[ΠΟΥ νγεῦο ἔὰσ νγοσϑο, ἔοσ μδά 1ῃ6 μϑαΐῃθη Ὀθθη 
ὙγΑΛοα [{κὸ ϑγδοὶ, {ΠΟΥ νουὰ ποῖ, {κὸ 
ῖ5γδεὶ, μάνα ἑυσηθὰ ἃ ἀθδὲ δᾶγ ἴο ἴῃ6 τναγῃϊηρ. 

7. ἐριρμάεη Ματρ. “ἢ ὁ ,ογεῤεαώ, 
ς Ηδεῦτ. ἐραςαᾷ, ἴμ6 5ᾶπιὸ ὑγνογά ἃ5 1π υ. 8, 
σίγοησ, δπὰ ἴῃ [π6 πᾶπὶὸ οὗ ΕΒ Ζεκιοῖ, Ἡθογ, 
εεῤκεζεῖ (5ε6 [πιτοάμυςῖ.). ὝΓΒΕΓε ἰ5. ἃ ΡΪΑΥ͂ 
οὐ ἴδε ψοζὰ Οοά ῥαγάφρηε! ἴῃθ6, αραϊηϑὲὶ ἴῃ6 
ῥαγώεπεά. 

8. 1όῤανενπαάε.. ἐδγ )ογοῤεαά εἰγοης} 1 Πᾶνε 
Εἴνοη [66 ἃ 5 γοηρίῃ ϑαρογίοῦ ἴο ἴμεῖτ5. ὙΒ6 
Τλθίδρδοσ 15 ἰάκοη ἔγοπι πογηθα ΔΠιτΏΔ]5. 

9. αὐανιαπὴ] ὙΠῸ6 ννοσὰ ἰ5 τεπαεγοά ἀϊα- 



2 ὃ 

ΠΟΘ ΕΡΈΒΡΕΣΙ ἘΝ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΤΙ]. 

ποῖ, πεῖπε δὲ ἀϊδπιαγεά δὲ {πεὶγ 
Ἰοοκβ, τῃουρῃ ΠῈΥ δὲ ἃ γϑρε]]ίουβ 
Ὠοιιβα. 

10 Μοτγζεονυεγ ἢς 84] ιἱπῖο πιε. ϑοῃ 
ΟΥ̓ πῃ. 411 ΠΥ νγογάβ τπδὲ 1 582]} 
βρεαῖὶς υπίο τῆες γεςεῖνε ἴῃ τῆϊης Πολγῖ, 
δηά Βεαγ τ τὨ]Π6 ΘΔΓ8. 

11 Απά ρο, ρεῖ ἴΠ66 ἴο {Πεπὶ οὗ 
18 σἀρενιγ, υπῖο τῆ6 σὨΠάγεη οὗ ἢ 
Ρεορὶς, δηἀ βρεὰκ ὑπο τῃδηι, δηά ταὶ] 
τη, ΤῊϊ5 841} (6 [,οτὰ (ΟΡ ; 
νεῖ ῦ ΠῈΥ νΨ}}} Ππεᾶγ, οὔ Ψ ΠεῖθΟΣ 
ΤΕΥ ν"Ἱ}} Ποε θεῖ. 

12 ἼΠεη τΠςῸ 8ριτὶς ἴοοκ πιὰ τ. 
Δηά 1 πεαγά Ὀεῃ!πὰ πιὲ ἃ νοῖςς οὗ ἃ 
δτεδῖ ἡτανμο ταγίηρ, Β]εβθεα δὲ τῇ8 
δίογυ οὗ τὴς ΠΟᾺΡ ἔτοπι ἢϊβ ρίδςε. 

12 7 ῥεαγά αἶδο ἴῃς ποῖβε οὗ ἴῃ68 

"ποπά ἴῃ 6τ. χυὶ. Σ, αὐαν»ιαιΐ ἴῃ ΖΟΟΝ. ΥἹ]. 12. 
ΤΠ σοπιράγίϑοη δεΐνοοη [πὸ δἰωπομά ἀπὰ (Π6 
[πὲ 5 Ἰηϊγσγοάυορα ποῖ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο ἜΧργθβ5 σγοδῖ 
δαγάηρϑϑ, θυϊ Ὀδοδυϑε ἴδ6 ἀϊδπιοηα νγᾶ85 6πὶ- 
Ιογεοὰ ἴο οευξ Βης. Τμι5 ἘΖΕΚΙοΙ 5. ΠΤ Ώ655 
ἰῃρ (δὲ οὗ ἃ ἀϊδιηοπά, ἢ βῃουἹὰ εὰυϊξ ἃ 

βδίγοκθ ἤοσῖθ ἴο 86 μαγάδθηρα δοαγίβ οὗ ἃ σὸ- 
Ὁ] ου5 ΡΘΟΡΪΘ. 

11. 16 εὐϊἰάγεπ οΥΓἹ 1δν }εορἰ] ὝΒΜεΣΕ 15 
Ποῖ, 8ἃ5 ἴπ ἰϊ, ς, 80 ΙΓΤΟΩΥ͂, 2ῤὁ7 Ρθορὶθ, ποῖ 
Οοῦ' Ῥθορίὶο. 

12. 1 ῥεαγά δεῥίπα πιο] ὙἼΠ6 σοτητλ βϑίοη 
Βανίης Ὀδθθη ρίνεη, δηὰ [πὸ ργορδεῖ ἰγδωβρογίοα 
ἴο {π6 ῥίασε οὗ ἢ15 στῃϊηϊϑίσυ, ἴῃ6 σμδγιοῖὶ οὗ 
ἴΠ6 ν]ϑίοῃ ρᾶβ565 ΔΎΥΔΥ νὰ [16 ὈΓΟΡΟΙΓ ἰοΚοη5 
(.-. 24, 22). Οπε οὗ {μεθ6 ἴοκθηβ 15 ἃ τοίζε 
7 ον αὐοῦυε ἐδὲ ἥγηιαριεπί, νυ ἢ 15 ον Ὠεαγὰ 
Ῥγοοϊδιπλῖης ἴΠ6 ἠϊνῖπα ΡΊΟΓΥ. 
ον δίς ρίας) ΤὨδ ρίδος νῆογε [86 βίου 

οὗ [ῃ6 1οτὰ Βδά γενεδὶδὰ 1156} ἴῃ {Π6 νἱϑίοῃ. 

18. δὲ ας ἐγεσίμγες ἐδαὶ ἰομορεά ᾿οπδ 
αποΐῥεγ] ΤῊΘ ᾿ἰν ΠΡ σγεδίαγοβ ἀϊὰ ποῖ αἰννᾶγβ 
ἴουςσῃ δᾶςῃ οἴδεσ, Ὀυΐϊ ἴῃ ποῦ Ηρ ΠΟῪ 
ΓΑϊϑοὰ {Ποῖ ννϊηρϑ, 50 85 ἴο ἴουομ ϑᾶσἢ οΟἰΠΟΥ. 
866 οὐ ἷ. 11. [1ἴ ψουϊά Ὀ6 Τῆογο 116 γὰ] δηὰ 
ΤῊΟΙῸ οἶθαγ ἴο τοδὰ ἐσποδῖπβ [ῸΓ 264: “ομοβεά. 

14. ἡδεά »ιο Ὁ} [1 15 [Π6 βϑὴθ ὑνοσγὰ 85 
56 τοπάεγοὰ Ἰοοζ γιὸ τὸ ἴῃ Ὁ. 12 Δῃὰ ὠνῇ 
ἴῃ 1: Κ. χνἹ. 12. Ὗν ὁ ἅτε ποῖ, ἢοννόνοσ, ἴο 
ΒΌΡΡοΟΞΘΟ ἴμαὶ ἴΠ6 Ῥγορῃθί νγᾶβ τηϊγασυ ]ΟἸ5}Υ 
ἐγδηβρογίοα ἔσζοπὶ οπθα ρἷδοθ ἴο δποίπεγ ἱπ [Π6 
Ἰλπὰ οἵ δ]5 σδρενι γ. Ηδθ «ὐεπὶ ἀηὰ εαρπε. 
(Οοπ!Ρ. ν. 22, αἶ5ο χὶ. σ, 24; Μαῖί. ἵν. τ; Αςἰβ 
ΥἹ. 29.) Ηε μδὰ ὕδθῃ ἴπ εςἼβίδτς νυἱβίοῃ 
( 1), δηὰ ποῦ συϊάεά ὈΥ [Π6 ϑρίτϊ μῈ βοδβ 
ΓΙ διηοηρ ᾿ἰ5 σουπέγυσηθη. 
ἐπ δἰ εγηξι.} ἴῃ ΒΟΥΤΟΥ͂Ν ἔοσ ἢ15 Ῥθορΐθ, 
ἐδε ἐμαὶ φῦ »:7 “ρίγι1 ἘᾺ]}] οὗ [6 πρῃΐϊεουβ 

[ν. 1ο-- 17. 

ννηρβ οὗἩἨ τῆς. Ἰνΐηρ; οσγεδίιιγαεβ (δὲ 
ἔτους ομς δηοίπεγ, δηά τῆς ποίβε ! Ἠεδ. 

: Μερά. 
οὗ τῆς. ψ ἢ θε]5 ονοῦ δραίηϑε ἴμεπὶ, δηά 
ἃ ποίβ6 οἵ ἃ ργϑδΐ γιιβϑῃϊηρ,. 

[4 80 ἴδε βριπὸ ᾿πεὰ πὶ ὑρ. 4δηά 
ἴοοῖκ τς ἀυαῦ, ἀπά 1 νγεηΐ ἴπ ' δἰτέετ- 1 δ, 
Ὠ688, ἴῃ ἴῃς ἰμεδὲ οὗ ΤΥ βρίπῦ; δυῖ Ἵ: Ηεῦ, 

ανρέν, (ἢε μαπὰ οὗ ἴῃε ΠΟᾺΡ νγᾶβ8 βίγοῃρ 
ὉΡΟη πε. 

ϊῖς 4 ὙἼΠεη 1 σαπιε ἴο ἴμ6πὶ οὗἉ {πε 
ΠΑΡΌΝ δὲ Τ εἰ δι, τῆλε ἀνεὶς ΌΥ 
τε γἰνεσ οὗ Ομ εραγ, πὰ 1 82ῖ ψἤεγα 
ΤΠΕΥ 84ῖ, ἀπά γετηδίηεα τῃετα δϑίοη 5" 
δἀ διηοηρ ἴπ6πὶ βενθη ἀΔγ3. 

16 Αῃπά ἰτ σᾶπις ἴο ρᾶ858 δὲ ἴῃς επά 
οὗ βενθὴ ἀδγϑβ, τπλί τπ6 νγοτά οὗ τῆς 
ΠΟᾺΡ σᾶπια ππἴο πη6. 54 ΥἹηρ; 

17 “ϑοη οὗ πδῃ, 1 Βᾶνε πιδάβ {Π66 7. 

Ἰηἀ!ρηδίίοη, νος Οοάα ἱπεορίγοά, δὲ 186 ϑἰη 
ὙΏΙΟἢ Π6 ννὰ5 ἴο ἀδποιηςθ. 

δὲ8μὲ ἐδὲ ῥαπά οΥ δε 1.0Κ}}] διὰ 1δὲ ῥαμά 9 
ἐρε 1ιογά. 

σίγοης (εδασαὉ)}}) Τῆθ 1, οτὰ ϑπἰσεηρεμβοηρά 
δ1πὶ ἔοσ ἢὶ5 πλϊϑϑίοη, 866 οὐ συ. 7. 

16. Ζεἰ-αὐϊὸ ννὰ5 οὐ ἴῃς τίνοσ μθθασ (1. 
3)» [86 οΠϊεῖ ϑϑδὲ οὗ (ῃ6 [ϑννῖϑα Ἔχ 165 ᾿η ΒΑΌΥ- 
Ἰοπίᾷ. 7] τηθδῃβ8 ὀεαρ οἵ υπομπά, ἃτιὰ 15. ἃΡ- 
ὈΙοἀ Ὁγ 6 Ατδὺβ πονν ἴο [πὸ ἤθᾶρβ οὗ Ὀσίοὶς 
ἔοιιπά 50 ἔγθαυ θη ἴῃ 1πΠ6 ΒΑΟΥ]οπίδη Ρ] δ᾽ 8. 
ὙΠ πάπα Τεί-αὐ᾿ό (πιοιπὲ 9 ἐαγ: 077 σον) νυ 88 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ φίνθη οἡ δοςοιυηΐ οὗ 115 [ΓΈ ΠΥ. 

1 «αὐ «υδέγε {δὲν “α, ἘἈλίμπετ, “"Απάὰ 1 
5ΔῸ [Βοῖὰ 5ἰ({ἰπρ ἔπογο δηά 1 5αΐ [πογο." 866 
Νοίε δἵ εηάὰ οἵ (μαρίῖεσ. ὙΠ ὀχ ὶθς, θοὴν 
βει δ δ᾽οηρ ἴπ6 τίνοσ Οῃοῦδσ, {π6 ῥσγορῃεῖ 
σᾶΠ6 ὉΡ ἴο Τοϊ-4 010, πὰ ἴΒβογο ϑανν ἃ ὈΟάΥ 
οὗ Ἔχ] 165, δηὰ ἴοοϊκ Πὶβ ρἷδος ἀπιοης {Π6Π]. 

ατἱοηεδε41 Ἐμοῦ, β19πῦ. Ὅς οτγὶρίηδὶ 
ἸπΊρ]165 ῆχοά δηά ἀείεστηϊηθὰ 5ἰϊεηςσαε. (οιηρ. 
ἘτᾺ ἰχ. 2, 4--νῆογο [ῆ6 βαπὴ6 νοσγά οςςιγϑ. 
10 ἐε «ἱἱοηΐ ΜᾺ5 ΟἸδσζαςζοσγιϑοὶς οὗ του γΏΘΓ5 
([μ4π|. 111. 28); 20 «ἱξ (ΠΕΙΓ ργοροῦ δἰτἰτυάο ([ 581. 
1. )λδό:; [ν»4π|. 1. 1); “ευεη ἀαγ5 ἴμ6 ϑοὶ {ππ|6 οὗ 
τλουγηΐηρ (οὗ 11. 1.3). 

σευέη ἀαγ95] ΤὮδ ΠΌΠΟΙ ϑευθὴ νγᾶ5 (46- 
οογάϊης ἴο ΒΜ ἢ τ) ϑυτρο ςαὶ οὗ [6 ςονοηδηῖ 
Τοϊδ οη5 οὗ Ϊεπονδὴ ἴο ᾿ϑγδοὶ, δο [86 χηρθϑ- 
ΒΟΏΡΕΓ 5115 5116ηΐ βδόνθη ἀλγ5, 

16. ΤΟ τὰ συλτάβ Ὀοῖδ ἘΖοκιοὶ δηὰ 
Ὧ15 σουηίγγτηθη ἔγοπι ἀννο! πρ ΘΧο]ϑίνοὶυ ου 
1ῃ)6 πδίϊοηδὶ Ἵμαγδοῖοσγ οὗὨ [15 τηΐϊϑϑίοη. Νοῖ 
ΟὨΪΥ ννᾶ5 ἴΠ6 Ῥθορὶθ ἴο θ6 νναγποὰ δηὰ ἴο 6 
Ρυπιβῃθά 85 ἃ ΠΟΪθ, ομϑ ραγί τοὐεςϊοα, ἀποῖθογ 
(δὰ σεηηδηῖ) ϑραγοὰ δηά τεβίοσοά, δυϊ ἱπ [η6 
ταϊάϑι οὗ [ῃ6 ροποσγαὶ υἱϑβιἰδίϊοηϑβ, ρας ἢ ἱπάϊνιἀυδ] 
νγ85 ἴο βἰδηά 85 1 νγοσὸ δίοπο Ὀοίογο Ηΐηὶ ἴο 
Ταπάογ δοσουηΐ οὗ Πἰ8 ἀοίηξβ, ἀπά ἴο Ὀς )υάρεὰ 
δοοογάϊηρ ἴο ἢ]5 ψοῦκβ, 

« οἾΔΡ. 3} 



ν. 18---22.] 

ἃ νγαῖςβιηδη ὑπῖο ἴῃς Ποιιβε οὗ [βγδεῖ: 
τιετείογε ἤθδγ ἴῃς νγογὰ δῖ ΤΥ πιουτῃ, 
Δηά σῖνε [Π6πὶ νγαγηΐπρ' ἔτοπι ΠΊΕ. 

18 ΏΈεΩ 1 54Υ υηῖο τε ψίςοκεά, 
ἼΒου 5} 8 ΓΕΙΥ ἀϊδ ; Δηά που ρίνεϑί 
πὶ ποῖ ὙΨΆΓΠΙΏρΡ, ΠΟΙ βρελίςεβὶ ἴο 
ψγὰγῃ ἴῃ6 ψοκεά πὶ ἢ 8 νυὶοκεά 
ὙΨΩΥ. ἴο 5ξᾶν6 ἢἰ5 {ξπ : τῆς βᾶπ|6 υσὶςΚεά 
σιᾶπ 5}|}] ἀἷε ἰῃ ἢ18 ἱπίᾳυϊγ; δαυῖ 
᾿ς δίοοά ψ|}} Ε1 τεαυῖϊγα δὲ ταϊπε 
Βλπά. 

Ι9 Ὗεῖ 1Γ τῆοιι σγάγη ἴῃς νυ ὶοκεά, 
Δηά Πα ἕυγη ποῖ ἴτοπι ἢϊ5 νυνο καάῃαβϑ, 
ΠΟΙ ἔἴοπι ἢ΄5 συἱοκεά Αγ, ᾿ς 5}8]]} 
ἀϊε 'π ἢϊ5 ᾿πψυπυ ; δυῖ ἔθου Πιδϑὲ 46- 

ἐἶπρ, τῷ γεγο ΤΥ 9ου]. 
20 Αρδίῃ, Ἴδη ἃ “τρῃίθοιυϑ γιση 

“- ΟἿ᾽ ἴυγη ΠῸΠι Π|8 ᾿ΓΙΡΗΘΟΙΙΒη688,. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, 11]. 

Δηἃ σοπηπλ ἰπἰαυ γ, ἀπά 1 ΔΚ ἃ 
5ἴυ Πρ ΪοΟΚ Βείογε ἢΐπι, ἢ 5}4]] 
ἀϊε : δεσδιβ8 βου Πδβῖ ποῖ ρίνεη Ηἰπὶ 
γγΑΓΠίπρ, ἢδ 5884}1} ἀἷε 'π ἢἰ5 5ἴη, δπά 
5 τρῃτθουβηθθ8 Ὡς ἢ με μδῖῃ ἄμα 
884} ποῖ δὲ τγοηιοιηδογοά, δυῖ ἢΐδ 
δΙοοά νν}}} 1 γτεφυῖγα δὲ της μδπά, 

21 Νενεγίβαεβ88 ἱ τῆου. σγάγη τὴς 
ΠρΗΐεοιιβ σιση, ἴμαξ τὰς γὶρῃΐθοιιβ βίῃ 
ποῖ, ἀπά ες ἀοίῇ ποῖ 5ἴη, ἢ 5}4]] 
ΒΓΟΪΥ ᾿ἵνα, Ῥεσᾶιβα ἢς ἰ8 νγαγηδά; 
αἶδο ἴῇου πιᾶ8ῖ ἀεἰϊνεγοά τὴγ 5ου]. 

22 ἢ Απά τῃε Παπά οὗ [πε [0 ΚΡ 
γν»25 ἴποῦθ Ἰροη της; δπά ἢς 5αἰά ιἱπῖο 
τῆς, Ατίβε, ρὸ ἔογίῃ ἰηΐο τς ρἰδίη, 
Δη4 1 ν}}}} τἢδγε τὶ νι [Π 66. 

22 ἼΠΒεη 1 ἅγοβα, δηά νγεπὲ ἕοστῃ 
ἰηῖο ἴῃς ρἰαίη: λπ4, Ὀ6ῃο 4, τπε ὁ] οτν 

ΤΊ ρῥγιεϑῖς δηά χηϊηϊσίοτϑ οἵ [86 1ογὰ νγοῦδ 
οἴη ς8]1εὦ «υαοδ»»εη. ΗΔΌΔΚΚυΚ βρϑακϑ οὗ 
σίαπάϊπρ ρον δὲς «υαἱερ (ΗδΔΌ. 1ἴ. 1). ἘΖΕΚΙΕΙ 
5 ἘΡρδ ΠΥ ἐϊδεϊηρσυ ϑῃοα ΟΥ̓ {815 ἘΠπ|6 (ΧΧΧΙΙ. 
4“) Τῆι ἀὐυζεβ οὗ ἃ νναϊοῃιηδη ἂτὲ ᾿πτοΐο ὰ 
(1) ἴο νναἱξ δῃὰ νγαῖοἢ νυ μδὶ Οοά ν}}}} ογάσσ, (2) 
ἴο ναῖοϊ. οὐεσγ δηὰ ϑυρεγπίθηά [Π6 Ρθορὶο. 
Ιφυϊδὴ ἀδϑοσιῦεϑ δηὰ σεηϑυσοβ υη δι 860} ννδῖςἢ- 
τωρ ([52]. [τ]. 10). 

18---21. ΤΙ5 ρᾶϑϑαρε δηςοἰραῖοβ (Π6 στϑαὶ 
ΤΏΟΓΑΙ ρηηορὶς οὗ ἀϊνίπο ρονεγησηθηΐ, οηϊδγροὰ 
ὍΡΟυ δηὰ τοοὰ ἴῃ ςἢ. χΥΙΣ., [δὲ Θδ ἢ τηδη 5 
ἐκ  ΥἹ ΔΌΔ ΠΥ τοϑρου 5:06 ῸΓ 815 οὐνῃ δεῖ οη5, δηά 
ψη}}} ὕες υάροά δοοοτάϊηρ ἴο ἴΠ656 δη [Π656 δ]οῃθ. 
ΎΒΕΥ το ἅτὸ δρροϊηϊοὰ ἴο νγαῖςῃ [Π6 500}5 οὗ 
οἴδοτβ πιιϑὶ ΟΥ 1δεῖγ δοςουηΐ οὗὨ {δεῖς ροῦ- 
ἤοπηδληςο οσ ποξίοςϊ οὗ {815 {μεῖς ἀυτγ, δαΐῖ 
ἴδε πῆᾶῃ ττδο 5ἰῃβ 5}8}} ἀϊθ ἔοσ δϊ5 οὐνγῆ 51η. 
Ἴδοα “δαΐξ σωτεῖγ ἀϊς. ΤῺ ῥυπι8] ϑθρηΐσποα 
σε, ἢ. 17) 15 τεϊηξογοβά, σοσρ. Ἀοτῃ. Υἱ. 22. 

[86 ῬΘΏΔΙΥ οἱἉἨ 5ΐπ 15 ποῖ 5 ΠΡ Υ͂ παίῃγαὶ 
ἀεδίἢ, 50 ἃ στ ῃίΐθουϑ πιδη, [που ἱπνοϊνθα ἴῃ 
ἴδε ζεπογαὶ οἰ ἀπά ἐνεη ρεγβῖης 
ἰἢε γεϑῖ, ΣΏΔΥ ᾿νε δηὰ ποῖ ἀϊ6. 

40. ἐά! ὀὶοοά «υἱ] 1 γεφωϊγε] (Οὐοτρ. σεη. 
ἸΧ, ς Δληὰ ΧΙ. 22. 
1.» α «“οπόῥπαφδιοοῖξ δεύογε δέρῃ] [ Ὀτίης 

δῖπῃ ἴο ἐγΓ12] ΕΥ̓͂ ρἰδεὶπρ αἰ που 165 δηά ἰοπηρίδ- 
ἴοης ἴῃ δὶβ 27. ΤἢῈ5 ἴῃ ΥἹὶ. 19, [86 51͵1ν 6 Γ 
δηά “οἰά νϑῖς ἢ πὸ ρϑορὶθ ροβϑεβϑθὰ ἅγε βα!ὰ 
ἴο Ὀ6 ἐδ “ἐρσδῥησδίοοξ οὗ ἐδεὶγ ἀμ με» 866 
Χ]Ιτ. 12 28 εαωσεά ἐδε ῥοισε οΓ Τεγεί το 741} πο 
ἐπίχωιν, Ἰἴ. 45 ἵπ Σρλγρίη, 2667 «ὑογὸ ὯΓ ἃ 
σικσιδίηις δίοες 97 ἐπέφμ!ν 1ο ἐδε βοιμε οὗ ̓σταεὶ. 

Ιῃ χῖν. 3,4 ἴ86 Ῥ6 τὸ 5α]ἃ {ῃογηϑοῖνθς 
ἴο ρωΐ δὲ “᾿ρπδίπρδίοοεξ οΥ Ἰδεῖγ ἱπίφμίέν δεΐογε 
ἐδεῖγ γε. [11 16 ἴτε ἴμδῖ Οοά [επιρὶϑ ΠΟ τηδη 
ἴὴ οτάδσ ἴο ᾿ἷ5 ἀεειπιςζίίοη, Ὀὰΐϊ ἴῃ ἴδ86 Τσοιγϑα 
οἵ ΗἰΞ ρσονϊάεηςε με ρειτηϑ τηεη ἴο δε τποὰ 

ἴπ ογάογ [πὲ {πεῖν ΚΑ] ἢ ΤΊΔΥ Ὀ6 ἀρρτονοὰ, δηὰ 
πη {815 {Π|4] ϑοίὴθ πο 9θθῖ ἴο Ὀ6 πιρὨϊΐδοι8 
[41]. 866 οἡ ςἢ, χυῆϊ. 

δεεαι.9]Ὶ 'ΓῊ5 56 ποῖ [δε ϑοΐθ Ἵσυϑο--- 6 
ἱπάϊνϊάυδὶ νγὰ5 ἰτοὰ δηὰ ἔουπα νναπίπρ, Ὀυϊ 
8580 ὥῶωγ 458 ἴΐθ ριόρμοῖ γᾶ σοποογπθά, (ἢ6 
πορίεςξ οὗὨ 15 ἀυν 5 τεσκοπδά 85 ἴπ6 σαυϑὸ οὗ 
[86 ΘοΘΓ  ΠΡῚΥ στρ ΐθοιυ 5 τηδη᾽5 [8]]. 

δὲ: γισδιεοισπεης., σραλὶ ποὲ δὲ γεριοφιδογεη 
ΤΊ ΕὨϊΘουι5η65565, ἐ. Φ. ἃςῖ5 οὗ ΓΙ θοιιβηθ55. 16 
γΟΓῸ 15 ρ᾽υταὶ, δηὰ ἔπ6 Μαϑογοῖβ ἴῃ (86 τηδσρίη 
Αἰΐοσ (ἢδ ϑἰηρυϊαν ἱπίο 186 ρ]υγαὶ πουη, δπὰ 
1Π15 5 Ὀεΐϊζοσ, ὙΤῈ6 γύρδίεομ: τῆδῃ ἤοσὸ πηυϑί 
6 οὔθ, Ψῆο δὰ Πιϊπογίο ἄοης ἴπ6 δε οὗ 
γίσδιεοισπεις ρτεβοτι θεὰ ὈΥ̓͂ [86 ἰᾶνν, Ὀαϊ ἡ Βη 
ἴΓ|4] σάπια νγᾶ5 56 ἴο ἰδοὶς ἴδ6 φγζποωρίε ἡ 
γὶσδιίεοι πε. 

2]. ἐγ δου «υαγῇ δὲ γί δίεοι. »ιαπ, ἐδαΐ 
δὲ γί δίφοι οἷ πο} ΤὮς τερειτοη οὐ ἴῃς 
Ὑογὰ γισῥίδομς 15 ἴο θ6 ποίοὰ. Ὑμὸ ΓΧΧ. 
ἂο ποῖ τορεδῖ 1, ποιῖμοσ ἀοοβ Γυϊπογ, Ὀυξ (6 
νυΐξ. «πὰ ἴδ6 ΑΨ. Κοορ ο] βου ἴο [Π6 οΥἹρΊπδὶ. 
ὙὝΒΟΓΘ 5665 ἴο Ὀ6 δὴ ἱπιϊπιδίίοη ἴπαὶ 51} 15 
Αἰθη ἴο [6 σμδσγδοίοσ οὗ ἃ γχγιρδίεομς ταδῃ, 
ΤΏ νογάς τὶρῃξς Ὀ6 τεηάογοά ἐκ δος αυὐαγη 
δε γί σῥίεοις τιαπ ἐδαΐ Ἦδ 5}: ποῖ 85 Ὀδοοπιεί ἢ 
ἃ ΤΙρῃΐθεοιϑ δῆ. ΟΟΙΏΡ. Σ ἰοδη 11]. 7---ο. 

28. Αψἅ ἔτγοϑῇῃ σονοϊδίοη οὗ [6 βιίογυ οὗ [Π6 
Ἰ,ογά, ἴο ᾿τῦργεϑθ προ ΕἸ ΖΕίΚΙοΙ ἀποίμοῦ ςἢδ- 
Γλοίοβεῖς οὗ 815 πηϊβϑίοη, ΒΥ δαφίης ἐδὲ γοἱ] 
δ6 ννᾶβ ἰδυφῇξ {πὲ ἢϊ5 νγογάβ βῃοιϊὰ δὸ [ἢοϑὸ 
οὗ ἴῃε ϑριὶπὶ οὗ Οοὐ--ὈΥ δείμσ ὦ «υαἱεῤ»ηαη, 
(Πδῖ Π6 πχυϑί 5σρεακ ὈοΪΑΪΥ δηά νυἱΐβουξ ἔδασ οὗ 
ΠΟΠΒΘαΏΘης65---ΠΟΥν ἢ6 5 ἴο ἰοάγῃ [παῖ {ΠΕΓῸ 15 
Ω ἐΐι 10 δὲ οἰΐεπὲ ἃ5 νγ6}} ἃ5 ὦ 4ἱριδ ἰο σῤεαᾷξ, 
δηά {πδξ ὈΟΪῈ ἅγα δρροϊπῖθαὰ ὉΥ σοά. ΤῊ 
Τοργοβθηῖβ ἐοσο ὈΪΥ [86 δ Ππογιδνο σμαγδςῖοσ 
δηά ἀἰϊνὶπο οτιρίη οὗ [86 υἱϊογαηςοθ οὗ [πὸ 
Ἡφοῦτον ργορβεί5. 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 11]. [ν. 24--}. 

οὗ [τς Τ,ΟΚῸ 5ἴοοά τῆετε, 45 1ῃ6 ρ]ουσῦ 
“τμαρ, τ. ψγῃ ] ἢ 1 “β4ν7 ὉΥ ἴπε τίνοσ οὔ πμεραγ: 

δηὰ 1 [61] ου τὴν ἴδςα. 
24. ΤΠεη τς βρί γε επέεγεά ἱπίο 

ἴλ6. ἃπά βεῖ πιὸ ὕροη ΠΙΥ ἔξεῖ, δπά 
δρᾶκα ψ ἢ πηθ6. δηα καϊά ὑπῖο πΠΊ6, 
(ο, 5ιιὲ ἐγϑεῖξ νυ τηΐῃ της μοιβ6. 

ἃς Βυῖ ἴπου, Ο 8οῃ οὗ πηδη, δ6- 
Πο], {ΠΕΥ 3141} ρᾳῖ θαπάβ προ ἴΠεδ, 
δῃά 5041} διπά 166 σι πεῖ, δηά 
τῃοι 58.418 ποῖ ρῸ ουξ Διοηρ ἴπεπλ: 

24. Ὅο, «δμξ ἐῤγοεὶ «υἱὲῥίπ ἐδιπὸ ῥοι 6} 
ΤΗΘ ργορδεὶῖ ἰ5 ἀϊγοοϊθά ἴο τεῖϊγσγα ἴο ἴδ86 
ῬτίνδοΥ οὗ Πα οὐσῃ σμΑπιΌΕΓ ἴῃ οτγάογ ἴο Γθσοῖυα 
ἃ Τηρϑθᾶρο ἔγοπὶ ἰοποναἢ. ΤὨ15 σῥιεης τ, 
Βονγονοῦ, δηὰ ἴῃ6 ὀαπμάς σχοῖα εἴρτ8 οὗ (Πε 
ΤΔΠΠΟΓ ἰὴ νης ΕΖΟΚΙΟ} 5 σουπίγυπιθῃ νουἹὰ 
αἶοϑθ ἘΠΟΙ͂Γ ϑαγβ, ἈΙπ θεῖ πρ ἈΙΓῚ 85 δι 85 ἴῃ [Ὡθηὶ 
ἸΔῪ ἔγογη ἀδἰινοσίης ἴῃ 6 πγοβϑαρο οὗ 1Π6 [οτγά. 

45. δὲν “δαὶ! ρὲ δαπάξ μῤοη ἐδεε 6γθ- 
ταϊδῃ νγᾶβ, νὰ Κποῖν, δοίι δ] θουπᾶ δηά 1π|- 
Ρτβοηθά, Ὀὰξ νγεὲ βᾶνθ πο τεοοζὰ [δῖ Εἰ Ζθκιοὶ 
νν»85 ἴπ5 {τεαϊοὰ. ὙΠ6 δχργοϑϑίοη 15 ἤἥρσυτγα- 
Ὄνο. ὅεε Νοῖδ δὲ ἴδε επὰ οὗ [15 δδρζεσ. 

26. “1π4 1 «υἱ]] »ν΄᾽αδε] Ἐδίποσ, ΤῈ 88 
ὝΨὝΊΙΠΙ γ»ιαζε. ὙΠῸ ΟΥ̓ΡΊΏΔ1] πλᾶγῖϑ ἴηδῖ ομα 

26 Απά 1 ν}]] πιᾶῖκα ΤΠ ῚῪ τοηριιε 
εἴδανε ἴο με τοοῦ οὗ ΤΥ πιουίῇ, τῆι 
ἴπου 5841: θ6 ἀυπ, δηά 5ῃδλϊς ποῖ 6 
ἴο {πεπὶ ᾽ᾶ τεργονεῦ: ἴοσ ΠΕ {γε ἃ "δ. 
τε ]!Ἰ’ου 5 ἤοιβ6. ις. 

27 Βυῖ ψῆεῃ 1 8ρεαῖς νὰ πες, 1 
γ}1}} ορθῃ ΤᾺΥ πιουῖῃ, ἀπά τῃοι 5114]: 
ΒΔΥ Ὁηΐο {Πεπὶ, ΓΤ ι15 δα! τῆς Γ,ογά 
ον; Ηες τῆλε πελγεΐῃ, ἰεξ Ηἰπιὶ ἤθᾶγ; 
δηὰ Πα τῆλ ἐογδεδγεῖῃ, ἰδξ ἢϊηὶ ἔογ- 
Ῥεδαγ: ἔου ΠΟΥ ἀγό ἃ τεῦ ο]ου5 Ποιι8ς. 

δοίίοη ἰ5 ἔπ6 σοηϑθαυδησοα οὗ ἴα οἴδοσ. Β6- 
οδυ56 186 Ρϑορίθ ψοι]Ἱὰ 5 θηοβ [86 ργορδεῖ, 
Οοά ἴο ρΡυπίϑἢ! [Ποπὶ νν1}}} οἶοϑθ δἰ πιουτῃ, 
(οι Ρ. 58]. υἱ, 9, φυοίοά δηά βαποϊοποα ΟΥ̓ 
ουν 1, οτὰ ἩΠπ561{ (Μαῖξ, χὶ!. 14). 

7. Ἧτ ἐδαὶ δεαγείδ, ἰεί ῥίνι δεαρἹ Τῆς 
}υάϊ!ςεϊ4] ὉΠ: πάπο55 οὗ νυ ῖς ἢ ΕἸ Ζο κῖοὶ σρθᾶκϑ μαὰ 
ΔΙΛΟΔΟαΥ Γ]|Θὴ προη (ἢ6 στοαί ὈοαΥ οὗ (ῃ6 
Ὡδίοη. ὍΠΟΥ μδὰ ϑεγυθὰ 140]5 ἀπά ὕδθθη 8η- 
βυγογοὰ δσεζογάπρ 10 1δὲ »ιμἑἑ ἐμάς οΥ ἐδεὶν ἐδ οῖς 
(χῖν. 4). [π [86 Ἀενεϊδιίοη οὗ δὲ [οδη, 
τγουρῃουξ ΠΟ ὈΟΟΪΚ {ποῖ ἃ οοηκίδηϊ 
τοίογεησος ἰο ΕΖΟΚΙΘ] 5 Ῥτορῃθοῖθα, τὸ Βπὰ 
υἱογαῶσοβ ἴῃ ἔδα βᾶπὶθ βρίσιὶ (ον. 1. 7, ΧΧΙΙ. 
ΧΧ). 

ΝΟΤΕΒ οὐ (ῊΗΑΡ, 11. Σ 5, 2. 

156. αμά 1 «αἱ «υδογὸ δεν “41 1πίδ6 Ηθῦτονν 
[οχί, απά 1 «αἱ ἰ5 τεργεβεηϊθά δΥ (δε! δ) "δ δ), 
(νὴ Δ.) }3).--θογὸ 15 ἃ νδγιοῖυ ἴῃ {86 Ἡοῦτονν 
Μ55,, δηὰ [πε Κ᾽ γὶ 15. ῥ᾽ δ ηΥ ᾿πέορηάοά (ο πὰ 
οἷξ ἃ τηϑδηϊηρ ἔοσγ [86 ὉΠπΙΠ ΟΠ ΡῚ 16 Οδε ὁ. 
Τα δορίυδριηϊ δάορίς ἐδθ Οδεζίό, δῃηὰ ρδϑϑίηρ 
ΟΥεῦ ἐῃς ἡ ἰγδηϑβιδίεβ τοὺς ὄντας ἐκεῖ. ΤΠ 
Ομαϊάθο απὰ νυϊραΐίο δάορί ἴπὸ Κ γ:, διὰ [}15 
15 τοργοθοηϊοά ἴῃ οὐσ ΕὩΡ 9}. νογϑίοη, Ὀυζ 1815 
ἄοεβ ποῖ δοσοτγὰ νγὲ}} συ [Π6 στάση πηδίςσδὶ 
ςοηῃϑίγυςξοη, ἀπά [Π6 στοροιξιοη οὗ “4 56 615 
ττεακ, ΚΙΠΊΟΉΙ οχρίδίης "ΠΝ ἽΦΝΘ, «ὐόεη 1 
“αφυ. ἴπ δοσογάδηςθ ψ ἢ [ἢ]5 ΗΠ ΖΡ ῥτὸ- 
ῬΟΒ65 ἴἰο τρδά Ἵ 7 Αι) απ 1 “ααυι Ὕδο6 αἰΐογα- 
Ὀἴοη 15 ΟἿΪΥ ἰῃ (Π6 ροϊηΐϊβ, δηὰ {πΠ6 βθῆϑὲ 15 ἕὰσ 
186 τηρϑβὲ ϑβδἐϑέδοζοσυ. 

24. ΨΜῊΠ 1Π15 σουϑθο ΠΟ ΠΊΘΠΟΘ5 ἃ 5665 οὗ 
ΒΥΓΊ ὈΟΪ] 1 4] δοϊίοηβ εη]οϊηθὰ ἴο 86 ργορῇδέ ἴῃ 
ογἄδσ ἴο ἔοτγείθ!] {Π6 ςσοπιηρ Ἰυμάρτηρηῖθ. οὗ 
76γυβαοπη. ὙΉΘΥ ἅγ6 σοηϊαϊηοά ἴῃ πε ἔουτίῃ 
δηὰ ΠΗ͂. Ἑμαρίογβ, πὰ ἀθϑεσνα 5ΟΠΊ6 ΡΑΓΕΟΙΪΑΓ 
ΠΟΏςΕ. 

Ὗνε βηά, ἴῃ 1Π6 Βγϑξ ρἷαςθ, δοϊίοης ἀθϑοτ Ὀοά 
τ ΘΙ ΔΡΠΟΓΊΟΔΙΥ ; αν οἶσε, διά α ον, ἀπά 186 
'ἰκὸ : ν ΏΠ6 [86 εἰπια (παῖ [6 ργορῃεῖ σοηΐοπι- 
Ῥί δῖος 15 ἀθβεγι θὰ 45 716 ἀ4ν95 οΥ ἐν οἰϑσε, ἵν. 8, 
Αξαΐη, ὑοῦ τ. δς οὗ 1}15 σῃαρίοσγ ἴο βίᾳφηὰ 
ΔΙΌΠΘ, νγὸ στηϊρῃς 6 ἱπο]ποὰ ἴο τεραγά ἰΐ ςἰπὶ- 
ῬΙΥ ἃ5 ἃ τῃοῖαρῃοσ Ἐχργοϑϑίηρ ἴ86 σοῃϑδίγαϊπε 

ἴο ψΠΙΟΣ ἘΖΕκΙοΙ ττουἹὰ Ὀ6 συδ᾽οοϊοὰ ὈΥ (ῆς 
Ὀεδδυϊοοῦ οὗ 815 Ἴσουπίτγιηθη. Βυΐ, σοχ- 
ῬΑπηρ 1 ψῈ ἵν. 8, νγα ἐδηποῖ δι 566 τῃδὲ 
116 δεοϊΐοη οὗ ῥέμπαϊμρ 18 ΤΊΟΥΟ ΦΟΥΓΤΏΔΙΪΥ 6χ- 
Ῥγοβθοά, ὍΠ15 νγᾶ5 σΟΓΙΔΙΏΪΥ ΠΟ σοϊητηοη δεῖ 
οὗἨ διηάϊηρ, ΟΥ ἱπιργϑοπίης 86 ργορβεῖ. 1 
νν5 Πρυγαίϊνα, ἴο ϑοῖ ἔογἢ ἃ ϑρϑοῖδὶ ἰθϑβοῃ. 
ὟΥε οὔϑοεγνε {παξ ἴῃ ν. ἃς ἰΐ 15 βδιὰ “δὲν (. δ. 
ἴΠ6 ΡΘορὶθ) τῥαλ! αν δαπάς, θὰ ἴῃ ἵν. 8 1 
'5. 5414, 1 ([16μονδ) «υὐῤ ἰαν δαπά:, 50. τπᾶΐῖ 
Ὅ6 δῇ 5ΘΟΔΙΌΟΘΙΥ ἴΔΚ6 ἴῃς 5βἰδίοτηθηξς ἴῃ οἰ ΠΟῚ 
οΆ386 νου πιοάϊβοδίίοπ, Βυΐ [π6ὸ οἵποῦ 
δεοίίοης ΒΒ Ι ἢ ἔο ΐονν, δεῖ οὗ ἃ ποτ ἀοῆ- 
πἰίΘ ομαγδοίοσ, ὍΠῈ ρῥγορῆδὶ 15 Ὀϊάάδη ἴο 
οΟΡΊΓΩΡ Ω τἰογσὲ μῤοπ ἃ ἐκ, ἰο 6 δοιηα ρος 
ῥὶς σά, 1ο ῥγέῤραγε απδ σαὶ ἀοβίοά ὀγεσά, 10 
σῥαυς ῥὶς ῥεαά απά ἀξ υΐάε ῥὶς δαῖν «υἱὲ ἐξδε 
“ᾳυογά, Νεῖα ἴῃοϑθ δηά 5 Π}}}ὰΓ δοΐῖβ. ΓΟΆΪΠΥ 
ἀοποὶ Νον [Π6 ϑυτῃθο οὶ δοΐίοης οὗ τῆς 
οἷά Ργορμεῖβ σγεγε οὔ ἴννο Κίπάβ, (1) ραδῆε, 
50 ἢ 85 ΕΖΟΚΙΘ 5 ϑπρ δπηοηρ ΠῚ5 [6]]ονν- 
ΘΧ]]Ὲ5 ϑονθῃ ἄλγϑ (111. 1), τοπιδί πρὶ σῃυξα 
ἴπ ἢϊ5 Βοιιϑα (1ἰ]. 24). τοπιονίηρ ἢ βοοάς (ΧΙ!. 
3), 5 δίηρ Ὀεΐοσε ἔποῖγ ογε5 (Χχὶ. 6), ἢἷς 80- 
ϑίδι ΠῚ Πρ ΕΓΟΠῚ ΤΟΙ ΓΠΪΠΡ ἔοσ ἢϊ5. ννἹο᾽5. ἀθδίῃ 
(χχῖν. σόν), ἀπά, ἴο ἔβκθ ἂπ ἱπβίδηος το πὴ 
Δηοῖ Υ ρῥγορῃοῖ, πὸ ΙΓ ἀπά πᾶπιηρ οὗ 
15414}5 βοὴ ([58]. Υἱ, 1). [ἢ δυο οᾶ565, 
16 ργορδεῖ ννᾶβ ἴο δὲ δα «7σπ ἴο {π6 ὈεΒοΪάοΓβ, 
ἃηὰά νγὲ οδῇ ΟὨΪΥ͂ υηάοτοίδπά ἴμῈ δοῖοη5. ἃ5 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ, 11]. 

ΠΟ ΤΑΠῪ Ῥογέοιτηθα. Βυϊΐϊ (1) ἴδοτὰ 15 ἀποίπεσ 
Ἱπηὰ οὗ Ξγτηρο] οὶ δοξίοη Ἰηἰοπά θά ἴο ἱπιρτοβς 
ἴὼ ρτιναῖε ὕροῦ {86 Ῥγορδοί 5 τηϊπὰ ἴπ6 ἔτ ἢ 
ΒΓ ΠΟ 15 ἴο ΘηΐοσοΘ Ὡροὴ οἴμοτθ ΟΥ̓ {86 
ἀσο ροη οὗ ἴδε δεϊΐοῃ 885 ὉΥ͂ ἃ ἤρυτο. 
ΒΕ 115 15 ρατί οὗ δὴ εοβίδίς υἱβίοῃ, πὸ 
οπὲ Μ11] Ἰοοῖ ἴοσ ἃ Ἰιῖ6γᾺ] ἱπιεσργοίδείοη [π- 
ὀερεπαθηιγ οὗ [86 δοΐιιὶ ἱπιροβϑι ΠΥ οὗ 
ΑἿΣ ἃ το]] οὗ ραγομβπιθηῖ, γγὰ 566. δῖ οὔοθ 
δὲ ῬγΎορυίεῖυ οἵ ἃ 5ρ᾽ τἰϊιδὶ ἱἰηϊεγρτοίδοηῃ. 
Ιη δὐάγοξωηρ ἴῃ6 ΘΔΓ, 1[ἴ 15 σΟΙΏΤΏΟΠ ἴο 6Π|- 
ΡίοΥ τπεΐδρῃοσ ἴῃ ογάθγ ἴὸ σοηνοΥ ἰάθαβ, πὰ 
τ δα ἀτεβϑίηρ [πῸ ὈΟΔΠΥ ΟΥ πιοηΐδὶ βρης (45 
τῇ ΨΙΒΙ0Π5), γησίαρῥογ 15 τορ᾽ δοθά ὉΥ͂ σγριδοίϊεαὶ 
οεΐοπ, ᾿ς ἈΙΟΝ ἅτῈ ἴο ἴῃ 56ῈΥ 85 γεδὶ 845 1 (Π6Ὺ 
ἘκοΤΆΠῪ ἴοοκ ρῥίδςς, οὗ νυ ῖς ἢ ἢα πο Υ Κηονγβ 
ὩοΓ Βοος τ ΒεῖΠεῦ ΠΟΥ ΠΟΛ ΠῪ [Δ Κ6 ράσο Οὐ 
πο. ἴῃ (ἢ. ἵν. πᾶ νυ. ψγὰ βᾶνθ ΠῸ τθητ 
οὗ ἃ γΞίοη, δηὰ [ἢ6 δοΐίίοῃϑβ γε σογίδι ηγ ποῖ 
ἸπΊρΟ 51 016. {70 ῥογίγαγ ὦ σἰέσε ὠῤοπ αὶ 1116, νγᾺ5 
οὐτησηοῃ ἴῃ ΟΠ] 54 (5ε6 ποίβ οἡ ςΐ. ἰγν. 1), 
2δε δαξιπρς οΥ 1δὲ εαξε: ταὶ  Ὦ ΘΑ5}}Υ μανα Ὀδθη 
ἀοης; θυῖ 1 ψὸ ὀχδπηπο [ἢ δοίοηβ ἃ ΠῚ 16 
ΤΟΤΕ οἰοϑεῖν, ἃ Ξ' ΠΟΕΥ [ΠΠογὰὶ ᾿ηϊεγργοίδίοη 
ἸΞ 5εδῃ ἴο δ6 ᾿ποδρδῦϊ οὗ Ὀείηρ πιδιηἰδϊ πο, 
δε ἀρυίείοπ ΟἹ ἐδε ῥαὶν ὁγ α “«υογά ογ' ζη 7, 
ΘέεΙΏ5 ἃ {ὙἸΠῚΠΡ δεῖ ἔοσ [ῃ6 ῥυόρῃοὶ ἴο ἤδνθ 
Ῥεσέοτπιοα ὑτίναίεϊυ ἴῃ ἢ15 οὐνῃ πουϑ6, ΔΙ ΠΟῸΡἢ 
ἯΓῸ Ο2Π 566 115 ΌΓΟΘ ΨΏΘΠ δηποιιπορά 85 ἃ 
κατε οἵ ἰδὲ συ ϑιςἢ δὲ νας ἴο ἔογείθ}. ὍΤδ6 
ἐπιπῷ οπ οπέ «ἰὖἦδ ἴοῦ 50 Ἰοὴρ ἃ ρεγὶοά ἰς 
ΞΟΓΟΕΙΥ σοησοΙνΔΌΪθ, ἀπὰ πε θγὰ οὔδβογνο 
δαῖτ οὐ ἴΠε6 οὔθ Ὠδηά ἱΐ 15 βαϊὰ [πδὲ 6 5σβου]ϊὰ 
Ὡρῖ στῆοῦο 770,2 ο"6 “οἰάξ 10 αποίδεγ (ἴν. 8). 
ατκὶ οἡ ἴδε οΟἴμοῦ παπὰ (αὶ ἴῃ [6 σοιγθθ 
οὗ ἴδε 2900 ἀδγξ, Β6 15 ἴο ἴδκε σταίη δηά ρτὸ- 
Ρᾶτε ἴἴ ἔοσ ἔοοά, νὰ πηυϑὲ τ] Υ ΔΠΥ [᾿ἴο τα] 
εχρίδηδίίοη. Το τῆϊθ πυσὶ ὈῈ δά δὰ {ῃαΐ 
Βεΐνσεεη ἴῃ6 ΕΠ ἀδγ οὗ ἴπ6 ἔουτίῃ τηοπίῃ 
οὗ ἴδε 8ΠῺῈ γεὰσ (1. 2), δηὰ ἴδε Π6ἢ ἀδγὺ οὗ 
ἴδε ϑιχίῃ τηοηΐῃ οὗ ἴπε διχίῃ γϑᾶσ (11. 1), 
ἔδεσε 15 ποῖ γοοτὶ ἔογ ἴῃ6 430 ἀδὺβ δὌχορρέ 
οὔ ἴΠ6 ϑῃιρροϑιίίοη οὗ 8η ἱπίογοδ  ΑΙῪ τηοηῖῃ 
πι ἴθ ΠῚ γοᾶγσ. Αρϑίῃη, ἴῃ Υ. 29) ἴΠπ6 566 15 
ἀπτεςίοα ἴο δωγπ 2δε ἐδίγά ῥαγὶ οΥ᾽ δὶς δαὶν ἐπ 
4δὲ νπίάτὲ 977 1δε εἰΐγ. 11 15 ΤῊΔ}} Ἐ ϑΕγ ᾿τηροϑ- 
αἰδ 6 1521 [η15 σου ἢαγθ Ὀεοη 1 γα] γ ἄοπο, 
186 ὑχορβεῖ δεῖπρ δὴ δαὶ] οἡ ἴπ6 Ὀδηκ5 οὗ 
Ομεῦασ. Αποίποσ ᾿πδίδηςε οὗ ἴπε6 βᾶτηθ κιηὰ 
ΟΟΟΌΓΞ [ἢ ΧΧὶ. 10 ὙΏΕΤΟ [6 566 Υ 15 ἀϊγοςιοά 
ἴο φρῥοὶπ (1Ὸ.- ἴο »ηαγ ) ἑαυο «υαγ5, ἴοτ 186 
Ὠηρ οὗ ΒΑΌΥΙΟΠ ἴο ἐἤοοθθ. Ἡδγο, ἴδεγα οδῃ 
δε πὸ ἀουδὲ οΥ ἴπ6 βρυτγαῖϊνα οματαςίοσ οὗ 
ἴδε ἀσίίοη ργεβοσρεά. 
ΤΟ 5πὶ|6ὸ ςοποϊυβίοη ΜΠ] 6 αττίνοὰ αἵ, 

ὃ; σοπηραγίηρ Πόσα ὙΠ 5᾽ ΠΉ ΠΥ δοῖοη5. πο- 
ἔκοά ὉῪ οἴβοσ ργορβοίβ, δι σ. δε δοπάς ἀπά 
»έω ἴῃ ]ετ. χχυῖ!. 2, ἀπά ἴδε φυΐπεοομρ οΥΓ 

»ιγν (]6Ὁ. χχν. 1.9); σογῆρ. 4150 Ἐ Ζεῖς, υἱῖ. 23 
γιῶῖε δες ἃ οῥαΐπ. [Ιἴ ἴα δηουρὴ ἴο ΒΌΡΡοΞ6 
[δῖ ἤθη [Π6 ργορπμοῖ ννὰ5 Ὀϊἀάδη ἴο ἀο 5Ξιιςἢ 
δοῖπ, [ΠΟΥ τόσο ηργοϑθοα ὑροη ἢἰ8 τη τ ἢ 
8}1 [86 υἱνϊάποθθ οὗ δοῖΐ)}ὶ ρβουξουσωδποθ, [π 
δρὶτῖῖ, ἢς ρταθρεὰ (π6 σνογὰ δηὰ ϑοδίζεγοὰ 
ἴΠ6 Παὶγ δῃηὰ 5ΔὉ Βοσθίῃ {86 οσοπιηρ ουθηΐβ 
ἴπι15 σγιαθο ]Ζοῶ. ὙΠΟΥ ψου]ὰ ΟὨΪΥ ἢδγςε ᾿οϑὲ 
ἔοτγοθ ὈΥ͂ σι ΒΕ τι ηρ ὈΟΟΙΥ ΤΌΣ πηοηΐαὶ δεΐϊίοη. 
ΤΠ σοπηπιδηὰ οὗ Οοὰ ρμανα ἴο ἔδ8 σὐση 186 
υἱν ἀπ655 οὗ ἃ γθὰ] ἐγδηβδοίοη, δηά [Π6 ρσορῆδξ 
ςοπιπγυηϊςαἰοὰ 1: ἰο ἴΠ6 Ῥεοῃῖε, 7ι5ὲ 85 ἴξ μιδά 
Ὀδοη 5ἰδπιροά οὐ δ15 οὐγῦ πιπά, τ] ΤΟΤΟ 
ἸΤΑΡΥβϑίγθηθθα ἴ82ηὴ σουὰ δᾶτα Ὀδθοη ςοη- 
νεγοά ὃὈγ ἴῃ6 ᾿ἰδησιδρο οὗὨ οὔ ΠΑΤΥ͂ πηεΐδρδοσ. 
ἴη ςἢ.. χχῖν. νγε Βδᾶνθ, 5ἱάθε ὈΥΤ ϑἰάθ, βρϑοϊπηθηϑ 
οὗ {πὸ ἵττο Κιἰπάς οὗ βρυγαῖϊν δοίΐοῃ ἴῃ 186 
Ρτορμβοίοβ οὗ ΕΒ Ζοκίεὶ. Τα βγϑὲ 15, γχὰ 8.6 
ἰο]ά, ἃ ραγαδίς (Χχῖν. 3) 97) α δοίδηῳ ῥοῦ, 
Ἐνεη νου σὰς ποῖςοα 1 ττου]ὰ μᾶνε 
βοιηοννῆαΐ Πλτγὰ ἴο σοποεῖνα δαὶ ΕἸ Ζο καὶ δοῖα- 
ΑΙΥ 5εῖ ἃ οδυϊάσοῃ οὐ ἴῃς ἤτγε, δηά ραυΐζ ἴῃ ἰξ 
ἐδε εροΐος ῥίδεος 97 1δε ερίθῦ Κ᾽ ἐδε  οεζ, δπὰ 
γεῖ ἐδ6 δοϊΐοῃ 5 ἀδβοσιδοά Ὄχδς Υ 845 1 ᾿ξ 
ὍΟΓΟ ΠΠΟΓΔΠΥ Ῥογέοστηθα. Βεϑιάθβ, γα μᾶνθ 
ἴπ [815 σαϑὲ ἰῆς ἤρυγαῖϊνο ἰδλησυδρο οχιοηάίηρ 
ΑἸἾκο ἴο {π6 σῖρῃ δηὰ ἴο {Π6 (Ὠϊηρ 5ϑηϊβοά. ΤῊ 
20 15 ἴο Ὀ6 σε; οπ ἴ86 ἤγε (Χχχίὶν. 3), δῃὰά ἴῃ 186 
ΟΧρ δηδίίοῃ οὗ ἐῃ6 ράγδθ]θ ἱξ 15 ϑαϊά, δε :ὲ 
δεν, δὲ οἶ)ὴ ῤοη δὲ εοαἷς (ΧΧῖν. 11). ΤῊΪΐΘ 
Θῃ ΤῊΔΥ Βεὶρ υὺ8 ἴο 566 1π6 Βρυγαῖίνα Ὡδίυτθ 

οὗ οἴδον δοξίοῃβ ϑβι πα λυ] ἀείδ]ο. Οἡ ἴδ6 
οἴδοσ διδηά, (ἢ6 βοσοηά Ῥσόρῇεου ἴῃ ςἢ. χχὶν. 
Τεβίβ Ὡροὴ νγῆδξ Μ)ὲ σΔῇ ΞΟΔΙΌΘΙΥ νἱονν οἶδεν 
υνῖϑα ἴμδῃ ἃ τε] Ὄυθηΐῖ. 11 ψουἹὰ Ὀ6 ἃ νοΎΥ͂ 
ἔογοοά ἱπἰογργοίδεοη ἴο 587 ἴμαὶΐ ἘΖοκΙ6] 5 
Ὑθ ἀϊά ποῖ ἀϊθ, Ὀυϊ [δὲ Ποῖ ἀθδίῃ νγᾶβ 
ΤΏΘΓΟΙΥ ρΡυξ ἴῃ 8ἃ5 8 ϑυρροκιοη, ἘΠΟτοοπὶ 
ἴο ἄγαν ἃ ποῦ]. Αϑϑυπηηρ, ἴΠϑη, (δαὶ {Π6 
β ΡῈ ἔαςξ ἀϊὰ ἰδκθ ρίαςθ, νγὰὲ βανθ δῃ ἴη- 
βίδῃοθ οὗ [Π6 ΤΊΔΏΠΟΓ ἴῃ ὙνΒΙΟΒ ἴδ6 Ργορδοῖ 
5 Ιηδθ [πη [Π6 ΥὙΟΓῪ ΟἰΓουτηβίδησθβ οὐ ἢ 5 
ἀογηοϑίίς 1 ἃ “ἦσπ ἴο (86 Ῥϑορὶα ἃπιοηΐξ 
συ Βοπὶ 6 ἀννεῖξ (Χχῖν. 24). 
Ιου 65 μάνα ἁσίϑοη, Ὀθοᾶυϑ6 Ἰητογρυθίοσς 

δάᾶνθ ποξ σδοβθῃ ἴο σθοορηϊζεα θοΐἢ Ππ696 τη θ5 
οἵ ΡγΟρ συν; ἂπὰ 50 δοῆθ, ῃὴο ννοι]ά 
δανα 811} Ἰἴογαὶ, μᾶνς δὰ ἴο δοςορί ἴδ6 τηοϑῖ 
ΒΓΔΩΡΟ ἃπὰ ὈΠΗΘΟΘΞΘΑΤῪ δοίίοῃς 25 σϑαὶ, ὑγὨ1]6 
οἴδοιβ, ψγῆο ψοι]ὰ ἤανο 84}1 ἢρυγαῖϊνο, ἢδνθ 
δά ΔιδιΓΑΥΠΎ ἴο ἜΧρ] δῖ ΑΥΨΑΥ͂ 16 πηοϑὲ ρ]αίῃ 
Ἠιϑίογιςδὶ) βέδίεπθηξ ΤΏΘΓΕ ΤΊΔΥ Ὀ6 ἃ αἰ ογοησα 
ΟὗἨ ΟΡΙΠΙΟΠ 845 ἴο νοῦ οἶ455 οὔθ οσὁ οἵδποσ 
ἔρυτο ΔΥ Ὀοϊοηρ,, Ὀυ1 δου 4]}, [Π6 ἀοίοιτηϊηᾶ- 
Ὅσοη 15 ποῖ ἱπηροτγίδηΐ, [86 νυῇο]θ ναῖυθ οὗ {δ 
ΔΥΔΌΟΪΙς ἤἥρυγο γεϑιἀϊηρ 'ἴῃ [86 Ἰοοϑθοη ψΠΙςἢ 

τι ἰ5 ἱπίθηἀθὰ ἴο σοηγυοΥ. 

21 



τ ἘΖΕΚΙΕΙ, ΙΝ. 

ΟΗΑΡΤῈᾺΚ ΙΝ. 
1 ζγαΐε 1.λε ἐνβέ οὗ α εἰκρε ἐς «ἀειυεαῖ ἐδε ἐἐσιέ 
7) ονι ἐλ ἀεγεείίονε ο΄ )εγοόοανε ἐο ἐἠδέ εαρένεϊγ. 
9 Βν ἐλε Ξγουϊείονε ο7 ἐδε σίςρέ, ἐς τἠειυεά 116 
λαγάμεςς οὕ ἦε πε ηέ. 

ΗΟῸ αἴβϑο, βοὴ οἵ τῆᾶπ, ἴακα 
(ες 4 {ἰ|6, δηὰ ἰαὺῪ ἰξ Ὀείογε 

[ν. 1, 2. 

ἔπεα, δηὰ ΡουγίΓΑΥ προῃ ἰδ τῆς οἰ, 
ευεπ Ϊατυβδίθτη: 

2 Απὰά ΙΑΥ̓ 5ἰερε δραίπϑὲ ἰΐ, δηά 
θυ} ὰ ἃ ἴοτε δραϊπϑὲ 1ἴ,) δπά Ἴαϑῖ ἃ 
ταουπῖ ἀρδίηβς ἴἴ; 8εῖ ἴπ6 Τδπρ 4͵80 

ΕΣ Φ 
ι ϑ 

Ξ Ι Οτ, 

δραϊηϑῖ ἰΐ, δηά εεῖ ᾿ὀαῤίεγ!ηρ τάταβ ἃ- ᾿θν οἰ 

σϑϊπϑι ἰς τουπά δρουζ. 

(ΗΑΡ8. ΙΝ. δὰ Ν. Το σογηΐηρ. βίοξε οὗ 
᾿ἰρανμὰ διὰ αἰδροιβίοη οὗ .ΐ5 ἱῃῃδυιϊδηῖβ 
Ὁγείοϊὰ υπάοτ αἰνεγβ συτθοίβ. 
1 νὰ δοςορὶ ἴῃς ςἷἢ μ ἢ οὗ Το ποϊδο  πβ 

Παρ ν"Υ (45 ἰ5 πιοβὲ ργοῦ 0 ]6), ἴοσς {Π6 γϑᾶγ 
ἴῃ Ὡς ΕΖοΚΙοὶ τεςοϊνο [Π158 σοπιηιυπίοδίίοῃ, 
6 ΠΙΔΥ Οὔϑεσνο ἰμδῖ 11 νγὰ5 ἃ {ἰπ|6Ὲ δῖ νυ ςἢ 
βυςἢ δὴ δνεπὶ τνουϊά, δοοογάϊηρ ἴο Βιιπιδῃ 
οδἱουϊδίίοη, μᾶνὸ ἀρρεαγθὰ ἱπιργοῦβθὶθ. Ζεάε- 
ΚίΔἢ νγᾶβ ἴΠ6 σγοδίυγο οὗ ἴπὸ κίηρ οὗ Βαδγίοῃ, 
Τυϊης ΟΥ̓ Πῖβ δυς μου ἰπ πα ρίδοθ οὗ Ϊ6- 
Βοϊδοπίη, ννῆο ννᾶ5 511} αἷϊνε; δηὰ ἴὲ οουϊὰ 
ΒΟΔΙΌΘΪΙΥ πᾶνε Ὀδοη οχροοϊοὰ [παῖ Ζοάοκίδῃ 
του ]ὰ αν Ὀδθη 50 ἱπέδιυδίθἃ ἃ5 ἴο ὑγονοῖθ 
ἴῃς δηῆρογ οὗ [6 ρον! Νεδυςμῃδάπεζζδγ. 
11 ἰ8 ᾿ἱπάροά ἴο ἱπξδίυδίοη {πᾶς {π6 5δογοὰ 
Ἡἰϑίογίδη δϑογῖθοβ (με ἂςὶ (2 Κ. χχίν. 29), Οοά 
ἴῃ [15 ὙΑΥ Οολυγίης ουἕξ Ηἰβ ρυγροβθθ οὗ 
Ῥυπίδηϊης ἴῃ ᾿π!αυ Ὑ οὗ 1πΠ6 Ρθορὶε Ὀγ {πὲ 
Το] Ϊγ οὗ {πεῖν Κίηρ. 

1. κε ἐξδεε α 11] Ἀλίποσ, 8α ὉΣΊΟΚ, 
ϑυη-ἀτοὰ οὐ Κιϊπ-Ὀυσπὶ Ὀγς κα σσογε ἔτοπὶ 
ὙΕΙΥ͂ ΘΑΥΙῪ {ππ|ὲθ υϑοὲ ἴοῦ δυϊάϊηρ νν4}}5 
τπγουρδους πὸ ρῥ]αίη οὗ Μεβθοροίδιηϊδ. (8668 
οη Οεη. χὶ. 2.) ΡΥ [6115 115 οὗ δϑίγοποπι!οδὶ 
οὈϑοσυδίίἼοη οὔ 720 Ὑϑᾶσβ σεοογάθά ὑροῃ 
ὈγοΚβ (' Ηἰβι. Ναῖ.᾽ νπ. 9.7). 76γοπὶθ βρεᾶ 5 
οὗ ἃ βἰπηῖῖαγ ργδςῖῖςθ ἰη ἢ5 ἀαγ. Βεςοοηΐ ἀϊΐ5- 
σογοτῖίοα ἤν Ὁσγουρῆϊς ἴο ᾿ἰρῆξε δὴ ἹΠΊΠΛΘΠ56 
πυπῖδεῦ οἔϑυςῃ ὉΠ οΚ5 δὲ Νίπενθῆ δηὰ ΒδΌγίοη. 
ὙὝΠΟΥ τὸ βοηθεῖ πιθϑ δία ρο ἢ δ ἀρ ΡΕΑΓΒ 
ἴο Ὀ6 {πε ἀονίοθ οὗ {86 Κίπρ ἰπ τνμοϑα σγείρη (ΠΟῪ 
ψοῖο τηδάρ, οὔσῃ Ἴονογοὰ ἢ ἃ κιπὰ οὗ 
δῃδιηδὶ οὐ ΜΠοδ νᾶτίουβ 5οθηθ8 ὙΨΕΙΘ ΡΟΓ- 
(ταγεὰ. Απιοὴρ ἴπῸ ϑυῦδ)οοῖβ ἀερίεϊοά οἡ 
οαςἢ Ὀγῖςκϑ ἀϊθοονογοὰ δὲ Νισγοιά, πονν ἴῃ ἴμ6 
Βηεδῃ Μυβουμι, ἂτὲ (1) Ραγὶ οὗ ἃ νυ θά 
ἴονγεσ ογ ἔοτί; (2) Α σοδϑίϊε σὰ δηρυϊαγ 
δι οπιοπΐβ. “ Ἔμ6θ6, ἢ οἵἴμοσ ἔταρτηθηί5,᾽" 
βᾶγ5 [μἀγαγὰ, “αὐ θη Ὀεΐοης; ἴο ἴῃς 58Π16 
Ρειίοά, δηὰ ρῥγοῦδοὶυ ἴο ἴπθ βᾶπιδ ξΈΠΕΓΑὶ 
βδυδ]εςξ, ([Π6 σοηηιεβί οὗ βοπῖθ ἀϊδίδῃξ πδῖϊοπ5 
ὉΥ 186 Αϑϑυδηβ᾽," (1 ἀγατγ 5 " ΝΊπενε ἢ ἀπά 
ΒαΑΌγ!οη,᾽ οἰ. ν1. Ρ. 167). [ἡ ἴδε τυΐη5 οὗ 
ΒΔΌΥΟΩ ᾿ἰ56 1 βἰ πλῖ]γ ἔγαβτηθηῖβ ἄγα Τουηὰ ἴῃ 
δτεδλῖ πυπιῦεῖβ ([δ1 4. οἢ, ΧΧΙΣ). 

4δε εἰ}}}] Ἀλδίβεσ, ἃ οἰἴγ. - 

ἃ. ἴαν εἰοσο αραΐμσὲ 1 ΒΥ ἃ Πσοπιπιοη ἤριιγε 
πὸ ργορβεῖ 15 γεργεβεηίθα 85 ἀοίηρ {παὶ νυ Β]οἢ 
6 ρογίγαγβ. Οομρ. 7ογ. ἱ. 1ο, δηὰ Ὀείονν, 
ΧΧΧΙΪ, 18, εὐ ἐδερι ἀοτυπ; πὰ 4150 χΧἹ. 2. 
ΤῊΟ ᾿εδάϊηρ ἔεαϊυτεβ οὗ ἃ ϑίεξε ἅγὲ [15 ἀ6- 
Ρἰεῖϊοά, ὍὙΠὲ "ποιηὲ 5 δάτῖ πεαρεὰ ὮΡ 80 85 

ἴο Θηδῦϊο ἴπ6 θοϑίορογβ ἴο ρίδοθ πμοπιβεῖνεβ οἡ 

νδηΐδσο στουπᾶ (|6γ. χχχῆϊ 24) εασ ἃ δαπξ, 

[51]. χχχυῇ. 33), ἴογ βῃμοοϊῃηρ {ΠεὶΓ ΑΥΤΌΥΒ 

πὰ ἀϊγεςιίης Τοῖς δἰΐαςκβ, 866 ποίε οἡ [ετ. 

γί. 6. 
δε εα»} δισαπιρτιθπῦβ ([πΠ6 Ηδεῦγον 

πουῃ ἰ5 ρἰπγαῖ), νν δίς 5 πῖογε [ἰεγαὶ ἀπά 
τῦοτο ὀχργοββῖνο, ἔστ ἴἃ ἀθποίεβ νατίουθ Ποϑίβ 
ἰπ νδγίοιιβ ροβίτίοπβ ἀγοππα (ῃς οἸγ. 
γι] Τοννεγυδρά ἴῃ αβϑβαι]ξ. [{πννᾶϑ ΟΒ(ΟΠΊΔΓΥ 

ἴῃ 5ίεζοβ ἴο σοηϑίπιςς ἴονγοῖβ οὗ ναϑὶ πεὶρῃῖ, 

βοπηχοιίπιο5 οὗ 2ο βἰοιίθβ, ννῃῖϊςῆ νοῦ νυ οοϊρὰ 

ὉΡ ἴο ἴπὸ νν8}}5 ἴο ὁπδῦϊθ {πὸ ὈΟΒΙΘβῸ ΓΚ ἴο γθΆ ἢ 

{πὸ Ὀαϊ]οπιθηῖς νυ τοῖν διτοννθ; ἴῃ [Π6 Ἰοννοῦ 

ρα οὗ βιιςῆ ἃ ἴοννον ἴπογε ννᾶ5 ΠοΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ἃ 

Ὀαϊοτίηρεγαπι. (δεθ Οοβϑθ᾿β " Αϑϑυτ. Ῥ. 301 
204.) ὙΠ656 ἴοννογβ ΔΓῸ ἔγθ] ΘΠ τοργόδθηΐ 
ἴὴ 1πΠ6 Αϑϑογσίδη πιοηιιτηςηί5. 

ἀαιίογίης γα] Α ἴαν Ὀεϊίογ ἰγαπϑίφιοη 
ἴπδη {πο αἰϊογηδίϊνο ρίνοη ἰπ ἴῃς τπαγρῖπ. ΗΘ, 
ἐςατ. Τῇ τσὶ πιοδηΐῃρ οὗ {π|5 ννογὰ 15 δαηιὸ 
(θ οι. χχχίϊ. 14, πὰ δἰβονν μοι), Ποῦ 11 15 
ἰγδηβ θα δαΐίογισ-γανις ΜΈΝ δὴ ΔΙ ογΓηδενΘ 
ταλυρίπαὶ τοπάογίηρ εἰς ἰραάεγε; ἴῃ χχὶ. 22 
{δα δᾶ Ηδοῦτον ννογὰ οσουγβ ἰννῖοθ, δπά 
5 τοπάογοά 'π ομθ οᾶ96 ἐαρίαὲμε, ΤΑΔΓΡ. δαὶ- 
“γίπσ-νανι,---ἶῃ [πε οδπον ὀαλῥογίπσεγανι. ὙΤ ΠΕΓΤΕ 
ολη ὃ ᾿ἰτπἰ6 ἀοιθι. ταὶ δὴ δηρίηθ οὗ ννὰῦ 
56 ποῖα τποδηῖ. ὙΠὸ ἱηνοπῆοη οὗ Ὀαϊίοτης- 
ΤΑΙῚ5 ᾽δᾶ5 Ὀδδη Δϑογ θὰ ΟΥ̓ 5οπὶ6 ἴο {πὸ Οὐτθεῖκβ 
αἱ ἴπθ δἰορὸ οἵ ΤτοΥ (Ρ᾽ϊπ. “Ηἰβί. Ναῖ' 
ΨΙ1. 47), ἰδουρῃ Ηοπιεῦ πιᾶκεθ ΠῸ τηθη- 
ἰἴοη οὗ ἴδοι. Μη γανῖ5 ἀπά Τογί ΠΔη 85- 
εγὶδο πὸ ἱηνοπέϊοη ἰο {πὸ Ὑγτγίδηβ, ννπθησδ 
ἰἴϊ 85 Ὀδδη συρροβθοὰ {παὶ ΝοδυςμδάποΖζΖαγ, 
ἴῃ 5. βἰερθ οἵ Ἴγγθ, δοαυϊγθά {πε κπον]οάρο 
οὗ ἴποϑο πιο ίποϑ νυν ἢ πὸ αβογυναγάβ τυγηοά 
ἀραϊπδὶ 7ογιβδίοπὶ (8.66 Οὐβ9ε 5. ὁ Αβϑυυῖδ,᾽ Ῥ. 
403); δῖ {πὲ τεσεπὶ ἀϊβοονοτῖεβ οὗ Αϑϑγυσίδη 
τηοηυσηθηΐῖβ Ὥσγονο {παΐξ {Ππ686 θηρίηθ5 οὐ ννᾶσ 
μαά ἃ ἔα δίβμογ δηϊ υϊγ. [π ἴδε ΝΟΝΝ. 
Ῥαϊδοο οὗ Νιγουά, ἴπ6 ργοῦδοο ἀδῖο οὗ νυ ῖς ἢ 
45 ἴδε ΤΟΙ ΟδηΐϊυτΥ Ὀείοτε Ομ γιϑὶ (566 
ναυχς “Νίη. δά Ρεγ. Ρ. 4:6; Οὐοββοῖςβ 
(ΑΞϑυγίδ,, Ὁ. 50), δ045-Γε] εἴ αν ὕθεη ἀ18- 
οονοτοὰ ὉΠ σεργεϑοηϊδίίοηβ οὗ ἴονεσβ πὰ 
Ῥαϊοτϊρ-ΓΑπιβ οπιρογοὰ ἀρϑίηβί οἰ ΕΥ̓ νν4118--- 
(ἰμγατάβ "Νίπ.᾽ 11.368, 1849). ΑἸ Κουγαπλ, 
ἔπε ραίδοθ οὗ ϑεπῃδομοσιθ, ἴΠεγε 15 ἃ πιο τηθηΐ 
οὗ {δε 5ἴορβ οὗ πη ἱπιροτίδπέ οἰἴγ, ἴῃ ΜΙ ἢ πο 
1655 ἴδπ ϑουθῆ ὑδιο! Π5 -τάτὴβ ἅγὲ ἐπιρίογεὰ 
([μγατά᾽5 “Νίπ. δηὰ Βδ0.᾽ Ρ. 149). ὙΏΕθε 
Θηρίποϑ ϑθθπὶ ἴο πᾶν ὕθθῃ ὈΘΑΠῚΒ βιιϑρεηοὰ ὈῪ 
οΠδίηβ ξΘΏΘΓΑΙΥ ἰῃ τλονεδῦϊο ἴοννετβ, δηὰ ἴο 



εἶς 

νυ. 3-5.} 

24 Μοτεονεῦ ἴακε ἴβοὺ υπίο πες 
βυῴύχδνρς ΟΠ Ρδη, δηὰ 8εῖ ἴἴ 207, ἃ ννᾺ]}} οὗ 

ἴγοῶ δεῖννεεη ἴπες δηά τῆς οἰ : δηὰ 
8εῖ ΤΥ ἴᾳςε δρδίηβι ἰἴ,) πὰ [ἴ 5}}} δ6 
δεβίερεά, ἀπά τπου 5041} ἰδ ίερε 
ἀραῖϊπϑς 1 ΤΠ «ὀσί δὲ ἃ εἰσῃ ἴο 
ἴδε Βουε οὗἉ [53γδεὶ. 

4 [,ἰὲ του 4150 ὑροῃ τῊΥ ες 5ἰάς, 
ἀπά ἰδῪ ἴδε ἱπίαιγ οὗ τῆς δοιιβε οὗ 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΙΝ. 

1ϑγδεὶ ὕροπ ἴτ: δερογάϊηρ ἴο ἴῃς πυπι- 
θεγ οὗ ἴῃς ἀδγβ της τοὺ 58] 116 
ροη ἰτ τπου 5841: θθαγ τμεὶσ ἱπιυϊεγ. 

5 Εογ 1 δανε ἰαϊά ὕὑροη πες τῆς 
γεᾶγβ οὗ {πεὶγ ᾿Π]4 17. Δοςσογάϊηρ ἴο 
τε πυθεῦ οὗ 1Π6 ἀδγ5. ἴῆγες ἢυη- 
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ἀγεὰ δηὰ πἰπεῖυ ἀδγβ: 280 85ῃ4]: ἴδοι τὴ ροθλα 
θεδγ. τπῸὸ ἱη]αυὙ οὗ τῆς Ποιβα οὗ 
5γδεὶ. 

[στε Ὀδςη ἀρ] δα ἀραϊηϑί {{6 νγ8}}5 ἴῃ [6 νγᾶῦ 
ὥστ ἴο υ5 ἔτοπὶ Οτοοκ δῃὰ Ἀοπιδῃ ἢἰϑίοσγ. 
ΤΕε Βεδὰ οὗ ἴπῸ θεδπὶ ἴῃ ἧδε οδγ σὲ πποηυ- 
᾿ευϊς 25 ἴῃ ἴπε ἰογηὶ οὗ ἃ πιᾶςο, θυῖ ἴῃ 16 
ἴοτο τόσες νγᾶ5 ροϊηίοα ᾿κὸ ἃ ρἰκοῖς μοδά, 
(δα Οσδθε, " Αϑϑυγδ,᾽ Ρ. 300.) Ὅε πᾶπιο γαηε 
ἯΠ25 ῬΕΟΌΘΔΟΝ βίνε ἴο ἀεβοσιῦρ {πεῖς τπηοάθ οὗ 
ορεγδθου.--ο Αϑϑγγίδη τηοηυπηθηΐ γεΐῖ ἀϊ5- 
οὐνεξεὰ ἐσ ἢ: 5 [86 Σαπὶ᾿5 μοδὰ οὗἉ ἰδῖοσ {Ππ|65. 
115 ροβϑδιῦϊε τμδὲ 115 ἔογπι νγᾶβ ϑυρρεϑίοα ἴο 
ἴδε Οεθεκβ Ὁ 186 δηςσίεηΐ ὨΔπι6 οὗ ἴῃς δῃρίηθ. 

38. ὧπ ἰγὸ ῥαη)] Ἴδε Ηροῦτενν σψογὰ ἰ5 
Ὠϑοὲ ἴῃ κεν. 11. ς, Υἱ, 21, ΥἹ, 9. Σ ΟἾτο, 
ΣΣΗΙ, 2, “"ΔΏ ἸΓΟῺ οἷδίθ,᾽) οἡ ψςἢ ὈΓγοδα ννᾶϑ 
Ὠκοά, [45 Ῥεθη πουρμί [Πδΐ [815 ΤερΓθ- 
το ἴδ 6 “νγ2]}} οὗ ἴῃς ςγ.,᾽ οὐ ἴδ6 οἰτουπλ- 
ταδίιοη οὗ ἴ86 Ὀεϊοαρυσγιηρ ποῖ, οὐ ἀραίῃ 
ἴδ αι ρδηδίγδῦ ]ε Ὀαγτεσ, νυ ῃἰςἢ ἴῃς ὈΪΔΟΙς 5ἰη5 
αἴ 18» ρεορὶς ανε ἰηἴς Ὀεΐνγθοη ἴδ 6πι- 
φἰτες απὰ Οοά,᾽" ἴῃ ννῆοβο ρίδοο πονν [Π6 ὑγο- 
ῥδεξ σἰδικὰβ (3εε [54]. 11ἴχ. 2). Βιυξ ἱξ 566ΠῚ5 
πῦτο ἴῃ σΒΑγδαςῖοσ υνἹ ἢ [6 τεϑὲ οὗ ἴῃ6 σῃδρίοσ 
ἴο υπδετείπα [815 νοσβθθ, 85 ἀδθριςηρς υηάοσ 
Δποῖθοσ ἤρογε ἴπε Τοπυπρ βίεσε. Οἡ Αϑϑὺ- 
ΤΠ ΞΟ] ρίιτεϑ ἔγοτὴ ΝΙπιγοιὰ δηὰ Κα ουγυη}}1ς 
ἴδετο ἅγὸ δἰοζοβ οἵ οἴθϑ. ἢ ,ογήν, γ»ηομπῖ: 
χὰ γα; δῃὰ ἰορεῖποσ ἢ ἴἢθθ6 νὰ 566 ἃ 
Κπὰ οὗ 5816] 5εῖ ὕᾧρ οὐ ἴπ6 στουηά, Ὀομϊηὰ 
πΌΓΝ ἌΙΟδοΙ5 ἃγῸ 5ῃοοίϊηρ. δ66. 1 γαγα β 
ὁ ΝΙΩ.᾽ 11. 245. ϑύυςἢ ἃ 5ῃ16]4 ψουϊὰ Ὀ6 ΒΕΥ 
τερτεθεηϊεὰ ὉΥ ἰδ Μαΐ δία!ε Βετὲ βροίκζθη οὗ, 
Ἐεκιεῖ ννᾶς αἰϊτεοίεὰ ἴο ἴδκα δυο 4 οἷδῖ8 
(ρατῖ οὗ Ηἰ5 Βουϑεποϊὰ ξυγη γε) ἀπά Ρἷδοε ἱξ 
δείποεῃ δἷτα δηὰ ἴῃ6 τεργεϑεηϊδίίοη οὗ (6 
αἱ. , 

Δ οἶσπ 1ο {δὲ ῥοισε ΚΓ ΤγαΠ ὍΓῊΪ σίρπ 
ψὼΞ Ποῖ ΠΟΟΟΘΘΑΤΪΥ δοίθα Ὀοίογο [6 ῥθορὶθ, 
[καῖ ΤΟΩῪ ΞΙΓΩΡΙΥ δᾶνο θεθῃ ἀεϑοτ θεὰ ἰο ἐπεπὶ 
ἃ Δ υἱν ἰδύοηῃ οὗ ἴἢ6 ὄνθηῖ νυ] ἢ 
πὶ [ὑτετοϊὰ ( Νοίοδ δὲ δπά οὗ {ΠῸ ργθοθάϊηρ 

). Βα ργορμεῖ Βεῖὲ ἀρρ 1ε5 [86 ξεπε- 
ὯΪ ἴατῃ [γι οὶ ἴο [6 Κιηράοπι οὗ υἀδλῆ. 80 
ἃ5ο ἴϊ. 7, 7, Υ-. 4, ΥἹ}}. 6, δηὰ εἰβϑοννθεσο. 80 
Ὦ ἴδ Βοοῖκς οὗ Οδγοηῖςοΐοβ υυτί το ἴῃ [86 
ὕπις οὗ οἵ δεν ἴδε σαρΕ ΠΥ, 4 ΟἾτο. χχὶ. 2, 
γεδαεδαρδαί, ἀἰπρ 97 Τεγαεὶ, δηὰ χχυϊ. ΑΕΓ 
ἴδε ςὐρίν! οὗ {πε ἱεα ἰγῖθε5 μὸ κίηράοπι οὗ 
πὐτὰ τερτεβεηϊεὰ ἴδς ψγβο]ε παίΐίοη, ἀπά να 

δοῖὰ Ηοζοκίδη δηὰ οϑίδῃ ς δ] Ἰηρ οἡ Ξυς ἢ 
αἴ ἰδς ἐγῖδες οὗ [ςσγαοὶ 8 δά Ὀδβεῃ Ἰεῖ ἴῃ [Π6 

γοι. ΥἹ. 

Ἰαπὰ ἴο Ἰοΐῃ {πεῖν Ὀγεΐῆγθη οὗ [υὐδἢ ἰῃ Κοορ- 
ἴῃ ἃ τηοβὲ βοϊεπηη Ῥάβϑουοῦ (2 ΟἾσοΟ. ΧΧχ.Ὶ, 
χχχυ. 18). Ηδρηςο ρσορβεῖίβ νυ τ ηρ αἴτεον (ἢ 5 
δυθηΐ σοηϑίδη ΠΥ δά άγοϑα [ΠΟΣῚ ΠΟΙ ΓΥΓΤΊΘΏ 85 
6 Ὠομδεὲ οὗ ἴἰβϑγδθὸὶ σοι αἀἰδαποϊοη οὗ 
{π0ε5. 866 [Ιηἰγοά. ὃ 6. [ἰ 15 ΟὨΪΥ οἡ 5:.ς.ἢ 
Ὀσοδϑίοηβ 85 ὑεΐονν (νυ. ς, 6) ἴπδὶ [86 ἐϊ9- 
εἰποϊίοη Ὀοΐννεθη 1 γα πὰ ωάαϑ 15 Κερξ ὕρ. 

4. ΤΠο οἰοζο Ὀοίηρς ἴπιι9 τεργεβοηϊοά, 186 
ςοπάϊίίοη δπὰ 5ιβογίης οὗ ἔθ πῃ Δ ὈϊΪΔηῖ5 τὸ 
ἴο ΡῈ ργεῆρυγεά, ῬὙἘΒΕΥ͂ ἅτε Ἄχ ΒΥ [Π6 
ςοπάϊιοη οὗ οὔθ, Ψῆο, Ὀουπά 85 ἃ ὈΓΞΟΠΟΥ 
οἵ Ορρτγοξϑθοά ὈΥ͂ ϑἰσκηθϑβθ, σδηηοῖ ἴυγη ἔζοπι 
ἢ15 ΠΡ 546 ἴο Πἰ5 Ἰεῖ, ὅδ ργορδεῖ ννὰϑ ἴῃ 
50 Γἢ ἃ 5ϊδῖθ. Φ 

σόα! ὀεαγ ἐδεοῖγ ἐπὶ φμ1}.7}.}) Ἰἢδ βοδροχοδέ 
νγ85 ἴο δεαν ὠβορ δίγε αἰἱΐ ἐῤοῖρ ἐπέφμδῖδε πο ἃ 
ἰαπά ποί ἱπῤαῤ[ἰεά (1,εν. χνὶ. 21, 22), πῃ οΥάοΓ 
[Παὲ {Ποὶν β'ῃ5 τσ ἴὰ5 Ὀ6 τοπιονθὰ πὰ ὃς 
τοπλο οτοὰ ΠΟ τηογὸ---80ὺ νγ8 ἴπ6 Ῥσορβεί, 
ἴῃ ἃ ἤχυτο, ἴο θᾶ {Πεῖγ ᾿η]αυϊῖε5 ἕοσ ἃ ἀχοὰ 
Ῥεγιοά, ἴῃ ογάοσ ἴο 5ῃδνν δῖ, αἴοσ ἴῃ ρεοὰ 
1.5 ἑοτείο]ά, [86 Ὀυγάδη οὗ ΠΕΙ͂Γ 51Π5 5Βῃοιυϊὰ 
Ὅκ ἴδλϊκεη οὔ, ἀπά ἴδε ρθορὶθ ὕὲ ἑογξίνεη. 

56. «ἀεεογαϊπρ ο ἐδ περιδοῦ οΥ ἐδεὲ 44». 
ἘΖΟΚΙΟΙ 15 ΠΠΔΏ  ΘΕΥ τοξεστίηρ ἴο Νυπη. Χὶν. 
34, ῬΏΘΓΟ [86 γεαῦβ οὗ νυδηάοσίηρ ἴῃ ἐπα νν]]- 
ἄεγπθϑα σοϊτοθρομά ἴο ἴδ πυροῦ οὗ 447. 
[πδὲ [86 5ρῖ65 βοασοῃοὰ [86 Ἰδπηπάὰ. Ὑνδδῖ “γογα 
[86 γολῦβ ὙΠ ἢ [Π656 ἀᾶγϑ ΈσῈ ἴο σγοργοϑθηϊὶ 
δοιὴθ σοηρσεῖνο ἔπδαῖ ΤΟΥ τοτα [6 γοᾶσβ ἀπ γίηρ᾽ 
ὙῈΙΟΒ 5γ86] δὰ Ἰδὲ οἰππεά, δηὰ {δΕΥ 
ΤοΟΚοη ἴῃ νϑγου5 Αγ 5 ἴῃ παπΊθος οὗὨ ἔμοθα 
γελῖβ, ἀδίϊηρ ἔογ ἰπϑίδησα ἴῃ ἴμ6 σᾶϑε οὗ 5γδοὶ 
ἔτοτῃ Τεγοθοδπι5 γε! ]οη (45 ἰη πα ποδλάϊῃρ. 
οὗ οὐγ ΕὨρ 5 ΒΙΌΪε5), ἴο 6 ἔἰπλῈ δὲ υ Ἐς ἢ 
ἘΖΟΚΙΕΙ τυσοίθ, 4 ρεσιοὰ σοϊσεβροπάϊης ψἢ 
τοϊογαῦ]6 δοσιγαοῦ ἴο ἴδ6 290 γεδῖβ: ἴῃ ἴδ6 
ο836 οὗ ΤΠυάλῃ ἔγοπιχ οβίδὴῃ 5 σεξογτηδίίοη, δὲ 
ὙΠΙΟΩ Ἐπὶ ῥγονίουϑ 81ηὴ8 ἃσὸ ϑυρροθεὰ ἴο 
δδνθ Ὀδοη Ὀϊοϊἐεἃ ουΐ, δηὰ ἃ ἔτ 5} βίασί Ἷοῃ- 
ταθηςθὰ. ΕΠΟδμοστ, ὁ Ὠ]6 ΒΙΌ], Ῥτγορβδεῖεη,᾽ 
ΡΕ. 11. Ρ. 369, φυοϊεὰ ὈΥ Ἀσοπεηπλθ]εσ, Βυΐ 
ἰξϊ Θϑθτβ ἸογΟ 1η δοοοσγάδηςθ ϑ] ἢ [6 ΟἴΠΟΣ 
σίγηι, ἴο ΒΌΡροδα ἴδπδὶ ΓΠΘΥ͂ σεργεϑεηξ ποῖ 
(1Πλῖ ΟΝ πᾶ8 Ὀδθη, ὃυῖϊ ταδί ὙΏΙΟΒ 5841} 
6. ΤΠ πυπιθοσ οὗ ἴῃ ἴ86 ψΒοΪς 15 
430, ἴδ πυτηθοσ δε σποά οὗ οἷὰ ἔογ [μ6 Δ ]ςςίοη 
οὗ (πὲ ἀσδοοπάδηϊβ οἵ Αὔγαθδπὶ (Οεη. χν. χα; 
Εχοά. χί!, 490). Ηοβοᾶ ἢδά δἰγοδάν ργϑάϊοϊοά 

ς 
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6 Απά ψβεη τῆοι μαβὲ δοζοπὶ- ἴμεε ἰΐἴοπι οἱς 8146 ἴο ἀποίμεγ, 1}}} πον, 
Ρ]Ι8η6 ἃ τδεπι, 16 ἀρδίῃ οὐ ΤΥ τῖρῆς του ἢᾶβῖ επάδά [ἢ ὑεν οὗ ΤῊΥ 5:6 ρῈ. «ἰώ ἐσ 
βἰάε, δα τῆοιι 5ιΑ]ς θεᾶγ ἴῃς ἰηίαυιϊζ 9  Τακε τποὺ αἷδο πηῖο ἴἢες “""" 
οὗ τῆς Βουβε οὗ Τυάδῃ ἐοΥΥ ἀλΥϑ: ἷ ννδβεδῖ, δὰ θαγίεγ, δηά Ὀεδηβ, δηά 

πεν ας μάνα Δρροίμιεά ἴμεε ἰδαςῃ ἀΔΥ ἔῸΓ 4 ἰεπί]εβ, δηὰ πλ]]]οῖ, ἀπά βίο με8, πὰ ' Οτ ἢ 
γεαν, αἰαν ὙΘΆΓ, Ρυς τῆεπὶ ἱῃ οπς νεβ8εὶ, δηὰ πηᾶῖε 
“προ , Ὑπετείοτε ἐποῖι 5μαῖς 8εῖ 1 γ ἴλοα τῇδε δγεαά τῃεγθοῦ, σερογάίης ἴο {δε 

τοννγατὰ τὴ6 5ίερε οὔ εγυβαΐίεηι, δηὰ 
της δΙηὶ ΝΩ δφ υποογεγεά, δηά 
ἴδοι 58α]ῖ ργορθεβυ δραϊηϑβὲ ἴζ. 

8 Απά, Ὀεμοϊά, 1 ν}}}] αν Ὀαπάβ 
Ὁροπ ἴδες. δηά τμοῖὶ 50] ποῖ ζυγη 

ΠυΠΊΌοΓ οὗ τῆς ἀλγ8 τῃδλϊ ἴδοιι β8ῃαϊ]ς 
[6 Ὡροη ΤΩΥ 546, ἴῆγες δυπάγεα ἀπά 
ὨΪΠΘΙΥ ἀλγϑ8 584]: (που οδῖ {πεγθοῦ, 

ΙΟ Απὰά τὰ ποδὶ ψῃ]ςἢ τἴδοιι 58.411 
οδῇ «ῥα Ϊ ἐε ὉΥ ψεῖρ ἢ, τὐγθητγ 586 κε ]8 

ἃ τορος ὕοη οὗ [86 δΙσίουυ οἵ 1ϑ5γδοὶ ἴῃ (86 
ΔΙ ςτοη5 ἀρουξ ἴο σοπθ ὕροη {πεπὶ ἕο {Ποῖ 
831η5. Οποῦ ποτὲ βΒῃουϊὰ (ΠΟῪ 50 ΕἘγ [Π6 πιῖβ6 
οὗ Ὀοπάδρε ἰπ ἃ βίγαηρε ἰδηά. Ἐρόγαϊνι «ῥαὶ! 
γεΐωγα ἱπίο Ἐφγρὲ (Ηο8. Υἱ]ϊ. 13. 1χ. 3. (οι. 
ΑἸΟ5 111. 7, 8). ΤΠ ογῖν γεαγ Δρροσγιοηδά 
ἴο πάῃ Ὀτίηρ ἴο Οὐγ τηϊηά5 δῖ οηςς ῃ6 ,όγιν 
͵)εέαγ: ῥῬαβϑθὰ ἴῃ ἴῃ6 ψ]άογηεββ; δηὰ 85 {686 
ΕΓ γΟΔγ5 Ὡοΐ ΟὨΪΥ οὗὨ ρυπιϑμηηοηΐξ, Ὀυϊ 4150 οὗ 
ἀἰϑορ μο δη ὑγοΓδ ργορΑγδίοσυΥ ἴοὸ σεβίογδίοηῃ, 
80 1ἴ 566πὴ5 (Πδὲ ΕΖΟΚΙΟΙ τνουἹὰ ᾿π|ϊπιαῖο (ἢ 6 
αἀἰδδγοηος Ὀοΐννθθη [86 ΡυηΙΒὨπιθπΐ5 οὗὁἨ 15γδεὶ 
δηὰ οἵ [πάδἢ, [86 οπα οἵ στχιςοὴ ἸοηροΓ ἀπγ8- 
(ἴοπ ἢ πὸ ἀοβηϊῖα ἤορε οὗ ΥἝσΟΥΟΓΥ, [86 
οἴμοσ ἱπηροϑεὰ ψἹὮ [ἢ6 ΟΧρτοβ5 ρυγροβα οὗ (ἢ 
ΓΈΠονναΙ οὗ τηρῖογ. ΤῈ ΓΧΧ, τοδὰ 190 
ἰπδίεδά οὗ 390, δῃᾷ 50 σηϊδ5 ἜπΌσεοϊυ {ΠῸ σὸ- 
ἴεσθηςο ἴο {86 ραϑσέ. Ὑδὲ ομοόϑθθη ρθορὶθ ὑνοῖα 
ἴο ποῦ ἸΡΟ᾿ ἃ ποῦν σοπηπηθησοιηοηΐ οἵ {ΠΟΙΓ 
Ὠἰδίοτγ, ἴο νος ἢ {ΠΟῪ ϑβου]ὰ Ὀς ἱπίγοάιιορά, 
85 οὗ οἷά, ΕΥ̓͂ Ἔχ! 6 δηὰ ὀρργεβϑίοῃ. 

7. ἐδοι αὐαϊξ “εἰ ἐξ 7ε61-- ποῖ “« Δεΐ! Δ ΠΥ 
ἴυγηῃ [ὨΥ ἕδοθ ἴο {86 ροσίγαγοά 5ιορα," δυΐῖ 
ταῖπον, “" ἀϊγοςῖ ΓὮΥ ταϊηὰ ἴο [Πδὲ βυι)]θοςῖ.᾽" 

ἐῤίμο ἀγρε “ραΐ δὲ ὠπεουεγε [Ιτὰ οαβίοσῃ 
σΟΙΠΓ65 ἃ τηδη Ρυϊ ἔοσίἢ 15 ἀγπὶ ἔγοπι ἴΠ6 
Ἰοοϑα βίθοανα τυϑὶοἢ ΡΘΠΟΣΑΙΥ σοποοαὶθά ἰΐ, ἴῃ 
οὔάος ἴο νυ7ιοϊὰά ἃ τυοᾶροη. Ἠδσποες Ζ2ῤεὲ δγρ 
δαγεά ΟΥἩὨ μποουεγεα τγᾶ5 ἃ 5ῖδσηι οἵ [6 Ἔχεουζίοη 
οὗ νεηροδποῦὸ ([58]. 11]. ΣΟ). 

8. 7 «υἱ}} ἴαγ δαπάς ὠῤοη 1δε6] ἽΏΘΓΕ 5θθΠ}5 
ἃ τοΐδγεηςα ΌΥ ΨΥ οὗἩ ςοπίγαβί ἴο ᾿ἴϊ. 2ς. ΤΠΘ 
ῬΘΟρΡΙθ ρυΐ σοῃοίγαϊπε προη δ Ργορπῃεοί ἴο πίη- 
ἀδγ Ἀϊτῃ ἔτοπὶ Ἔχογοϊ ϑίηρ 15 οβῆςθ. ΤῊΟ Τοτὰ 
Ὑ111 ρα σοπδίγαϊης ὑροη Ἀΐπιὶ, ἴο σδυϑ6 ᾿ἰπὶ 
ἴο Θχογοῖϑα 1. [}ἢ {86 τϑεγεπιχθηΐ οὗ ἢ5 ἤουϑο, 
ΠρυΓγΑ ΝΟΥ Ὀουπά δηὰ ὑπάροσ ςοηπεοίγαϊηΐ, δ 
58}} ποῖ οθ456 ἴο ὑσοοϊδίπι [ἢ ἀοομὶ οὗ [Π6 οἰἴγ. 

ἐ ] ἐδοις δασέ ἐπάεά ἐδε ἀἄαγε οΚΚ᾽ ἐδν «“ἰερο] 
ὙΤΠ6 Ργορῃεῖ 15 ἀδθβοπροα ἃ5 είς ίρισ ἴῃς 
ΟΙἵγ Ὀδοδιιϑα ἢ6 ῥγοῆριιγοβ. δηά ργϑάϊοεῖϊς [ἢ 
(υν. 2, 2}; 2 εὲ ἀαγ5 ΟΥ 18} σἰορο ἅτὸ ᾿πογοῖογο 
ἴποϑο ἀυτγίηρ νὩΙϊοἢ ἰδοῦ 58α]ῖϊ ἰπ5 ξοτγοίοὶ] 
[86 ΔρΡΡσοδοδίηρ σατο τγ. 

9. ΤἼΤνο ἰδίηρα ἅτε ῥγοῆριτοά ἴἢ ἴἢ6 τὸ- 
ταδί ηάοσ οἵ [ἢἰ8 οβαρίοσ, (1) [86 Βαγάϑῃϊρβ οὗ 

ὀχίο, (2) {πὸ ϑβιγαϊποϑ5 οὗ ἃ 5ίοροθ. Τὸ ἰδῆς 
ΡΞορὶε οὗ ᾿ϑγδεὶ, βεραγαϊθα ἔγοπι ἴδε τοϑὲ οὗ 
(Π6 Ὡδίϊοηβ ἃ5 ΒΟΙΥ, 1ἃ νγὰβ ἃ ἰοδάϊηρ ἔδδαίῃσο 
ἴῃ ἴδο σδ᾽δπλ 165 οὗἉ ἐμοῖγ ὄχῖϊο ἔπαὶ {ΠῸῪ τηιϑὲ 
Ὀ6 πιχοὰ Ὁρ ἢ οἴδοσ ἡδΌοηβ, αηὰ οαἴ οὔ δεὶς 
ἴοοά, ψὨοὰ ἴο ἴμ6 [ὸγ8 νγὰβ ἃ ἀοβ)οπηιθης 
ΠΟΠΊΡ. ΑἸηοϑ8 Υἱϊ. 17; Πδη.]. 8). [ἢ ΠΟ 6Χ 1] 6 
5ῃπου α δ ἔ 1616 ἃ [ἢ6 ργορθεον οὗ Ηοβϑα, Τρεν 
σῥαὶΐ ποὲ ἀαυεὶ! ἐπ ἐδὲ 1,ογ": ἰαπά, δμέ Ἐρῥγαῖπι 
σδαδὶ γείμγπ ἰὸ Ἐφγρὲ ἀπά ἐδεν “δα)} εαὶ μπείραη 
ἐξίησι ἱπ 4πργία (08. ἸΧ. 3). 

ὀέαημ] ὙΠῸ ννοσγά ὁσοιιῦβ ΟΠΪΥ ΟὔςΘ ΤΟΙ 
ἴῃ ϑοεπρίαγε (2 8. χνῇ. 28): ἐπεῖδε ( 8. χυῇ. 
48; Ὅεῃ. Χχν. 34}} εἰ ε: (ἨΕΌγ. ἀοεδαη) 
ΟΟΟΌΙΒ ΟὨΪΥ Βοῖο. ἼΓΠΟΓΙΘ 15 ἃ βρθοῖθϑ οἱ τ᾿ Ποῖ 
σα] δὰ ἀμάαη ἴῃ 56 ἀιλοηρ (ἢ6 Ατδὺς ἴο [ἢϊς 
ἀδλγ; Μίεβε:, 5865 ποῖθ οἡ Εχοά, ἴχ. 22. “" 1 ἰ5 
ἃ 5ρ6.[65 οἵ ννβοδὲ ἢ 5ΠΟΓῚ Θᾶτβ "ἢ (5 πι ἢ 5 
ὁ Ὁ ιςῖ.). ὍΤΠο ΕπρΊΘἢ ννογὰ ἥδε: 15. υϑοὰ 
ἴῃ οὐὖξ Α. Ν. ἴῃ 58]. χχυἹ. Ἂς, ΠΟ [Π6 
Ἡδῦγενν νοσὰ ἰ5 ποΐ {ΠῸ βϑπηθ ἃ5 ποῖθ, δυΐ 
[μ6 δαυϊναίεης οὗ δίαςξ ομρηρι»γιΐ». 

ἦπ ὁπό δα Ἰῖ νγὰβϑ Ἐϑρϑοῖδ!ν ἐοτοϊάθη 
ἴῃ 116 [ὰνν ἴο “οοὺ ἐδὲ φγοιια «υἱέρ τπὶησίρά 
σεεας (1μον. χῖχ, το; οιῖ. χχὶ, 9). Ἡδποο ἴο 
ΤᾺΪΧ 411 [Π656 νδγιθὰ ϑϑοὰς νγᾶβ 4η ἰηάίςδίίοη 
[παῖ [86 ρϑορίθ ἃ΄δῈ ὩῸ Ἰοπρὸγ ἰπ {Πεῖὶγ ονσῃ 
ἰδληὰ, Ὑνβεγα ργεοδυϊίοηβ δραιησὲ βυσἢ τηϊχίηρ 
οὗ βοϑάβ γεγο ργοβοσι οί, 

ἐῤγες δωπάγεοα ἀπά πίμεὶγ ἀαγ.1 ΤΏ ἀδγβ 
οὗἉ Ι5γδ6}᾽5 ριι ηϑῃσηθηΐ, Ὀεσδιι56 ΠΟΙ 5 ἃ ἔρια 
οὗ πε εὐ ίφ ΤΟ σοΏςοΓΠ5 4}} {π6 ἐγίθοϑ, ποῖ 
οἵ [86 «ἱκσε ΒΓ ἢ σοησοτηβ [πἀδῃ δοηθ (568 
δῦονθ, Ὁ. 3). ὙΠ ἀδίοβ ρίνεπ ἴῃ 2 Κ. χχν. 
1-- ἀο ποΐ δάπιξ οὗ {π6 ποζίοη ἔμπας [ῃ6 
βϑίθξε οὗ Ϊειβαϊοπὶ Ἰασίθα 390 ἀδΥ5. 

10. ἐδν γιεαὶ.. ῥα! δὲ ὃν «υεισ δ ΤΙ 
Ρᾶτ οὗ {πε ἤξωγε ὈοΙοηρθ ἴο {86 οὐξσε, ΜεαΣ 
15 ἃ ΞΌΠΟΙΑΪ ἴθ ἔοσ 2004, νν Ὡς ἢ ἴῃ [15 ςᾶϑθ 
ςοηϑῖϑίβ οὗ χγαΐη. 80 ἴῃε ογεγίηρ ΟἹ ἥομν 15 
οδ]]θὰ ἴῃ οὐγ Α. Υ. ἃ ριεαϊ-οὔεγίης (ἴμϑν. 1}. ας 
δηὰ Ὀεῖονν, χὶν. 24). [πϑίοδα οὗ τηθδβϑυσηρ, 
1: ννᾶϑ ΠΘΟΘΞΘΑΤΥ ἴπ ΘΧΙΓΕΠΊΘ ΘΟΔΙΟΙΥ͂ ἴο φυερ 
ἴτ ([μεν. χχνΐ. λό; δν, νἱ. 6). 

ἐφυεπῖν σῥεξείς α ἀα»] ΤὮΘ «ῥοζοὶ ςοπίδί ρα 
δῦουϊζ 220 Κ»,ΔΙΠ5, 50 ἴμᾶξ 20 5ῃοῖκοὶβ ψψοιϊὰ Ὀ6 
δοουΐ ς ΙΌ. 



ν. 11---ἰ.] 

ἃ ἀλγ: ἔτοηι τἰπλε ἴο τἰπὶῈ 8α]ς ἴδου 
εδὲ ᾿ἴ. 

11 Του 5841: ἀγη]ς α͵8ο ναῖε ΕΥ͂ 
ὩΟΔΘΙΓΟ, [Π6 5ἰχίβ ραγί οὗ δὴ ἢΐῃ: 
οῦι ὥπις ἴο (1π16 50ῃ41 τῆου ἀτίηΐς. 

12 Απά τδοιι 3Π4]1: εδὲ ἴξ ας θδγὶς 
οκεβ, δηά ἴδου 5ῃδῖίξς δακε ἱξ αἱ ἐά 
ἄμηρ τῇλῖι ςοπλεῖῃ ουζ οὗ πηλη, ἴῃ τΠεὶγ 

ῖ, 

ΕΝ Απά δες ΠΓΟᾺΡ καἱά, ἔνε τπι.8 
(ὃς «δι άγεη οὐ 183γ26] εαξ {Πεὶγ 

ἀεδῖιοά Ὀτγεδά ἃπιοῆρ τῆς (ΟΟεηςι]ε8, 
ποθεῖ 1 ψν}}} ἀτῖνα τδειλ. 

14 ἼΒεη κδἰ4 1, Αἢ 1,ογὰ σου! 
᾿εΒο] 4, στ 580} παῖ ποῖ Ὀεεη ροΪὶ- 
ἰυτεά : [ογ ἔτοηι πὰ γουτῃ ἂρ ἐνεη 1|}} 
ΠΟῪ Βάνε Ϊ ποῖ εδἴεπ οὗ τῆλε ψ Ὡς ἢ 
ἀειὴ οὗ ᾿5ε]ς, ΟΥ̓ 18 ἴογῃ ἱπ ῥίδοςββϑ; 
πεῖβες σας {πεῖς Δρομιίηδοὶς Π65ἢ 
ἰπῖο ΓΩΥ͂ τηουτῆ. 

Ὶς ΓΒΕ ἢς 5λἰά υπίο της, ἴ,ο, 1 

ἘΖΈΕΈΚΙΕΙ, ΙΝ. ν. 

ἢανε ρίνεη δες σονν᾿5 ἀπηρ᾽ [ῸΓ τηδη 8 
ἀἄυηρ, δηὰ ἴδοι 88αϊξ ργερᾶγες τὴγ 
Ὀγεδά τῆογεν ἢ. 

16 Μοτεονεγ ἢς 5414 υπΐο πε, ϑοη 
οὔ πγηδῃ, δεμο]ά, 1 νν1}}} Ὀγεαὶς τς ὁβιδῖ ὁ 1,5". 56. 
οὗ Ὀγεδά 1π Γϑγιβαίεπι: δηᾷ ἘΠΕΥ 5}8]] ἐδ. ὁ Τα, 
ελῖ Ὀγοδα ὉΥ͂ νγεῖρῃϊ, Δπ4 τ ιἢ οᾶγε; 
ΔηΔ ΠΟΥ͂ 5112}1} ἀγιηκ νγδῖαγ Ὺ πιθᾶ- 
8.6, ἀπά ὙΠ ἀϑίοη ϑῃπγεηῖ: 

17 ὙΠμαῖ {ΠΕῈΥ̓ πιᾶγ τνᾶπὶ Ῥγεδά δηά 
ννδῖογ, δηά δὲ δϑεϊοηιθά οὔθ νυ δη- 
οἴδει, δηά Ἴοπβϑυπια ΔΥΨΑΥ͂ ἔογ {πεὶγ 
Ἰπ]αυϊῖγ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ν. 
1 κε, ἐδε ἐγῥέ οὗ λαὶν, 5. ἐς «λειυεῖ {Δ λιμζρ- 
νι ΟΥ ϑεγμεαίορε 707 ἐῤεῖγ γεδοίζέορ, τὰ ἐγ 
“ανείμε, σευογά, απο οἰἐπρε7 εἰρη, 

ΝῺ δου, 5οη οὗ πγληῃ, κε δα 
ἃ 8πάγρ Κηϊέδ, ἴᾶκε πες ἃ Ρδτ- 

θεγ᾿ 8 γάζοῖ, δηὰ Ἵδιιβ6 1: ἴο ρᾶ88 ἸΡΟα 
τὨϊπε μελά δηὰ ὕροη ΤΥ Ὀελγά : τπεη 

απ εἰσιε ἰο ἐρμε)] ὙὝΠοιΙ 584]: τεοεῖνο δηθὰ 
ΩἹ ἃ αἱ ἴ:6 ἀρροϊηϊοά ᾿ἱπίεγνα]β οὗ ὦ ἀν δῃὰ 
Σὶ τηὸ οἶδεσ ἔσθ [Ι͂ἢ 1 Ο(ἶτο. ἰχ, ἃς, γα δᾶνδ 
ἴδε πιο Ρθταϑθε τ [86 βϑπὴς στηθδηΐηρ, ἴ86 
Ἰίετυ]5 ἔμπεσε Ὀεΐηρ 97 “εὐ ἀ4γ:. 

11. αυαέετ ὃγ »πεασωγ ] Ὑ Ὦ5 ΡΓΟΌΔΌΪ σοΙτο- 
Ὧ2 Κ. χχίϊ. 

12. Αποῖδεσ οὗ ἴθ υ50.2] «δίδυμος οὗ ἃ 
δε ἢ 1 δαβίεσῃ σου σίο8 
πἰετε ἔυεὶ 15 δοᾶγος ἴῃ "αηΐϊ 15 50 Ρρ) δ ὉΥ 
ἀποὰ ςουν-υης ἰδἱὰ υρ ἔον ἴδε υυἱηΐοσ. 

δαγίεγ εαἰε:} σσετὸ ὑακοὰ υπάογ δοὶ 453}65 
τῆδουΐ 20 ΟΥὐΘΉ, 85 15 ἴς συπίοηι ἰη ἴα Ἐπεὶ 
Ὃ ἴ- ἄλν. ΤῊΣ ἄυηρ Ἰπογοίοσο γῶ5 ἴο δὲ 
νασαῖ ἴο 2556ς, δῃὰ ἴμο 25}65 50 εῃρ]ογοά. 

13. ΤῊ ἀεδιοπηεηΐ 15 Ἂς ἐχργεϑϑοὰ ὉΥ 
Δ ἩῚ δἴγδηρο ἤρυτε. Α 6 Τογοιῃοηϊαὶ 
αὐόξιδηςες ἰὼ γεϊδοη ἰο ἱοοὰ ννεσο, πο ἀουδέ, 
ἰἰευάδ τὸ Κορ 186 Ὡδίοη ἔγοθ ἔτοπχ ἰάοἱδ- 
ἸΟῸΚ πξλρὸϑ; ἐυεσγννβετε διηοηρ 86 Βοαΐηθη 

{ελοὶβ Τοστηοὰ 4 Ἰοδλάϊηρ ρᾶγῖ ἴῃ {ΠΕΟΙΣ σὸς 
ΞΕΙΎΊΓΕ5, Δηα 10] πηοδῖβ ὑσογα ραγίδκοη 

ἴ οὐπποη τ, ὙΠΕΟΙ͂Σ ἀἰϑρεγβίοη διηοης 
ΟεπΏ]ο5 πηυδὲ δᾶνα ὄχροβϑοὰ (ἢεηὶ ἴο 
ὙΒΙΟΣ ΒΟΥ τεξαγάθαὰ 85 σοποη δηά 

οοηρ. [εν. χχ. 25; Ασςίβ χ. Χ4). 
οὗ 1.5, 81 Ρεΐεσ 5 οὐ]ες Ιου ΠΡΡΗΙ 

νγ83 ϑεῖ αϑϊὰθ θδοδυβο [6 {ἰπ6 μιδὰ ςοπὶὸ ἔῸΓ 
411 ἀϊξ!ηοιίουβ οὗ ἕοοὰ δηά ῃἠδίοηδι εν θείην 
ἀομθ Αὐγὰῦ. ἴη ἘΖΕΚΙ6]᾽5 οᾶϑ ἴμποτθ νγᾶβ ἃ 
ταϊ δέοη οὗὐ πὸ ἀοβίοσηθηξ, Ὀυξ 5111 Ι6ρᾶ] 
ἀοβ]οτηθηΐ τοιηδιηθά, δηὰ ἴδ6 σἤοθοη Ῥδορὶθ 
ἴῃ Ἔχ]]6 πόσο ϑδυ)]οοίοα ἴο ᾿ξ ἃ5 ἴο ἃ ἀορτδάδ- 
[ίοῃ. 

14, Οορ. Εχοΐ, χχὶ!. 241 δῃὰ ΠΏ δῃ. 1. 8. 
αδοριέπαδίςε 3:52] ΕΟ παῖ δὰ Ὀδοοπηδ 

σοιτυρὲ δηά ἔοι] Ὁ ονογκεορίηρ, ΤὭυ5, [,ον. 
ΧΙχ. γ, ἤοϑἢ οὗ [86 οβεγίηρ 18 Κορὲ ἴο [86 
(διγὰ ἀαΥ̓ ννᾶβ ουδίἀάθη ἴο ῬῈ εαΐεῃ ὉΥ͂ 186 
ΡΙοϑίβ 85 σδοριϊπαῤίερ. 

16. ὙΤΘ 560. σονεσγίβ ἴο {[Π6 βρθπογαὶ ϑιιὺ- 
͵εεῖ οὗ ἴδ 5ἰοζο δηὰ ἀδθοΐδγος [δῖ σοὰ ν]}} 
ὀγεαξ ἐῤὲ εἱαῇ 97 ὀγεαά. ἘΒιεδὰ 15 50 ςδ]]δά 
Ὀδοδιι86 1 ἰ5 (ῃ5ῖ οὐ ὙΒΙςἢ τ ΔΙΉἾΥ ἴδ6 5υρ- 
μὴν ΟΥ̓ 1 ἀερεηάβ, Οοχῖρ. 5αὶ. 1, α; 

5, ΟΡ. 1ς. 
«υἱὲ αείοπέεδηοι } ΔΊ ἀἸΙΒΊΔΥ δηά δηχὶ- 

ΕἰΥ δὲ ἴῃς σδίδια τ ε5. ἡ ΔΙΟΒ ἅτε Ὀε Δ] την {Π δηλ, 

ἄπ] ὙΤὌδα νογὰ 
ΟἸἾΒΟΣ ἴοσ ἃ ϑσνυογά 

ΟΗΑΡ. ΚΝ. 1. 4.Ρῥα 
Βοῖδ σοηάεγοά μος 15 
(85 ἰῃ σ. 3) ΟΥὉΪῸΓ ΔΗΥ͂ 5Π4ΓΡ ουξίηρ ἰηβίσιι- 
τηεηΐ ([οβῇ. ν. 3). ετγε ἴδε χ Χ. δηὰ ψ υἱξ. 
τεηοσ 1 “ἐ δυγογά." Οὐκ ἰγδηβίδίοσβ βεγῃδρ8 
νυ ϑμοὰ ἴο 5: ΡΠ Ὗ [86 δοΐίοη. [86 υἱὸν τη 
Νοῖδ δὲ οῃὰ οἵ οἷἢ. 111. Ὀ6 ἴακοη, 4}1} ἀἰ βῆ οἱ 
ῖ5 τηονθή, Βαΐ ὄνξὴ 1 [Π6 δοῖίοη νγοσὸ Ἱμογαὶ, 
[86 υϑὲ οὗ 84η δοίιιδὶ συνογά υνοι]Ἱὰ θεβδὲ δηξοσοθ 
[Π6 5ΥπΌ 0108] τοδηϊηρ. Οὖυζ ἰγαῃϑδίοιβ μβᾶνα 
4150 πορ!εςιοὰ ἴδε κι Πχ ( ἴο δ βεσςοηά ἠαξες: 
ἑαξε ἐδέε α ραν “«υογά, ἴογ᾽ ἃ ὍΔΒΣΌΘΣ' 8 
ΤΌΣΟΣ ὕπο Βῃ8]10 ὕὍδ,χθ 1Ὁ᾽ [806. 

ἐαισο ἐξ ἰο ῥα] ὍΒῈ δεαά τερσγεϑεηΐβ ἰἢς 

ς 2 



ἘΖΕΚΊΕΙ, Ν. 

ἴλκε ἴπεὰ δαΐδηςεϑ ἴο τνεῖρῃ, ἀπά ἀ]- 
νἱ]άς τῆς δα:γ. 

2 Του 81μα]ῖὲ δυγη ἢ ἤτα ἃ 
(Ὠἰγά ραγῖ 'π τῆς πκὶάβὲ οὗ τς ςἰἴγ, 
ἤθη τὴς ἀλγ8 οὗ ἴΠ6 5ίερε γα ἢ} 8]- 
Ιεά : δηά ἔδοιι 58α]ς ἴᾶκε ἃ {ηϊγά ρατγῖ, 
απά βυιῖῖα δῦουῖ 1 τ ἢ ἃ Κηϊέε : δηὰ 
ἃ ΤὨϊγὰ ραγῖ μου 8Πδὶς βοδίζεγ ἴἢ τῃ6 
ννἱὶηά; δηά 1 ν}}} ἀγανν οιἱἷ 4 βννοτὰ 
δἴζεγ τῃεπι. 

4 Του 8}Π4]ς αἰδο ἴακε τμεγθοῦ ἃ 
ἔενν ἴῃ πυπάθεγ, δηὰ διπά τἢεπὶ ἰη ΤῊΥ 
᾿ς Κιγῖβ. 

4 Ἴμαη ἴακε οὗ ἴπεπὶ δραίπ, δηά 
οδϑὲ ἴδηι ἱπίο {6 τάς οἵ τῇς ἤτγε, 

οἰμοῖ οἶἴγ, ἰἢ6 δαίγ ἴ6 ᾿πΠδὈϊ Δηΐ8, 115 ΟΥ̓Δ - 
τηοηξ δπὰ ρίοτγ---ἰῇθ δαὶν ἐμὲ 7γορι ἐδε ῥεαά 
[86 οχ!]θς σδϑὶ ἑογίἢ ἔγοσῃ {Ποῦ ποπιοβ. [{ δα ἀ58 

Στὸ ἴδιο ἔοσςθ οὗ ἔπ σχοργεβεηϊδίίοη ἐμδί 70 σφαυε 
ἐῤε δεαά νΙ85 ἃ ἴοόκεη οὗ πιουγηηρ ( [0Ὁ 1. 20),- 
δηὰ νγ»ὰ5 Τογυϊ!άθη ἴο {ΠῸ ῥγοϑίβ ([μον. χχὶ. ς) 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ ἔογ [Π18 σράβοῃ : 58 Δἢ ς4}}5 ἴπ6 [η- 
βιπυτηθηΐ οὗ Οοὐβ γαῖ ὦ γαπξον ἐῤαὶ ἐς δἱ γεά 
([34]. νἱῖ. λο)ὴ. Ὑυβ ἴῃ ΤῊΔΩΥ͂ ὑΥΔΥ5 15 [ἢ15 
δοίοη οὗ ΕΖΟΚΙΟΙ ἐδε ῥγίϑιξ βἰρηϊβοδηῖ οὗ οᾶ- 
Ἰατηἱγ δηὰ συΐϊη. Ὑποοάογεξ βαγ8 νγεὶϊ, “ὙΠΟ 
ϑυνοσὰ 1πάϊςαῖοβ [6 ἀνεηρίπρ ρον ; ἴῃ 6 5ῆαν- 
πῃ οὗ ἴῃς μοδὰ 1ῃ6 ΓΕΙΠΟΥΔ] οὗ στᾶσα δηὰ βΊοτΥ ; 
ἴὴ6 5.δ]ο5 δηὰ τνοῖρῃϊβ 1ἴη6 ἀοίοιτηϊ δ Οη οὗ 
ἀϊνῖπο ᾿υ5ι1|ς6. Ψνε βῃά ἃ 51:π||ἋΓ τὨγθοίο]ά 
αἰνιϑίοη ἴῃ Ζεςἢ. ΧΙ. 8, 9. 

4. 16ε ἐῤιγά ραν διγπί ἐπ ἰδὲ νη 9 ἐδὲ 
εἰἢγ τοργοϑθηΐβ ἔθοϑο 0 ρεγιβϑῆδοὰ νη 16 
ΟἿ ἀυπηρ ἴμ6 5ίορε; δε ἐῤίγα ραγὲ σ»ιλξίδη 
αδοιιῖ «υἱὴδα ἐπὶ) ([Ὧ6 Βοτχα, ποῖ α ἐπμπὶ7ε) 
ἴἢοϑο γῆο ννεσὸ Κι Ἰοὰ τη ἤρῆῃϊ ἀυτίηρ [86 58 π|6 
Ῥεποά: 4ῤ0ὲ ἐῤὶγά ῥαγί “εαἰογεά 9 ἐῤὲ «υἱπά 
πόθο ῆοὸ Αϑἔὲσ ἴπῸ βίορε οσὸ αἰβρογϑοὰ ἰπ 
ἔογεῖρη ἰδηά5. 

ἐπ ἐδε »ηάτέ ΟἹ δὲ εἰ} }}] ΤΠ ργορδεξ 15 ἴῃ 
Οχ 6, δηὰ 15 ἴο ἐο [15 ἐπ ἐδ »εἰδσέ 977 ἐγ 
“αἰρ»»ι----Ἐῆο δοϊίοῃ Ὀείης ἑώρα! 15 ΒΕ δϑϑρηθά 
ἴο ἴΠ6 ῥἴδοθ τυ βὶοἢ [Π6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΘΟΠΟΕΓΏ5 (566 
Νοίδ δἷ επὰ οὗ ςἢ. 1}1.). 

αὐδέη ἐδὲ ἐαγ: οΥ ἐδὲ σἰορο αγὸ ζμἰβ{ἠεα].--- 
Ὡοῖ “ἐγ Βεη ογυϑαίοπὶ μ45 Ὀδθθη ΔΓ Δ] 
βίεχοὰ δηά ἴδίοη," δυῖὲ ““Βεη ἴΠ6 ἀδγ5 οὗ 
186 ἤχυγαῖϊνο σοργεϑεηϊδίίοη οὗ πὸ βίθορθ ὅγὸ 
Γ]Β|οἀ." 

1 «υἱὴ! ἄγααυ ομὲ α “εὐογἡ αἴέεν 49ε»]) 
ΟομιρΡ. 1.ον. ΧΧΥ,. 33, 1 «υἱὴ} ἄγακυ ομὲ ἃ “«υογά 
αν γοι: Οὔϑοτνα ἴοο ἤοσὸ ἢον {πὸ ἤχυγε 
δηὰ ἐΐ5 Κι ἸΔΊπιοηξ ἅστὸ τηϊχοὰ ἰορθῖπου. 

8,4. ΟΥ̓ ἐπϊγὰ ρατγί ἃ [εν τὸ γεί ἴο ὃς 
[Δκοη πὰ Κορ ἰῃ 1Π6 ἐοϊὰ οὗ ἴπ6 ραιπηοπὶ 

Τοβε της ἰδοβα 51}}} ἴο σοπηδίῃ ἴῃ ἐδεῖὶσ 
Ὡδίινα ἰδ) δηὰ γεῖ ἐἽνθη οὗ ἴδοβε ἔξνγ 508 
ἅΓῈ ἴο ΡῈ ολϑῖ ἰηΐο {6 δ. δυςῖ τννᾶβ ἴῃ βίο 

[ν. 2---7, 

δηὰ Ὀυγη τ επὶ ἴῃ τῆς ἤτγε; 397 τῃεγθοῦ 
808] ἃ ἥτε Ἴσοηῃχα ἰοστῇ ἱπίο δὶ} τῆς 
Βοιιδε οὗ ἰβΞγδεὶ. 
͵κ ΦΤΠυβ κα} τῆς Ἰ,οτά σου; 
ἼΠΙ8 ἐς [εγυβαίθην: 1 ἢᾶνε 8εῖ ἴζ ἴῃ 
16 πιϊάϑι οὗ ἴῃς πδίίοηβ δηά σουηίγε8 
ἐῤαΐ ἀγέ τουπά δθοιιζ Π6Γ. 

6 Απά 586 Βαῖῃ ςπαηρεά τῇ )υάρ- 
ΓΤ εη8 ἰηἴο τ] Κεάμεββ πλοῦ ἴηδη τῃς 
παῖίοηβ, δηὰ ΠΥ ϑἰδίυϊζεβ πιοῦε Ἃτἤδη 
[86 σουπέγίε8 τῆλ “7 τουπὰ δδουϊ 
Ποῦ: ἴογ {ΠΕῈῪ Πᾶνε τγεβιβρα ΠῪ Ἰυάρ- 
πλεηῖβ Δηἃ ΠῊῪ 5δἰδίαζοϑ, {ΠΕῪ Πᾶνα ποῖ 
νγαϊΚεὰά ἴῃ τῃεῖη. 

 Ὑεγείους τῆυ8 βατῇ τῆς [,οτά 

οὔ εδς “ἢ ϑδιὴρὸ Δῆοσ [Π6 ἀεπίγαςτοη οἱ 
ΘΓ 5416πὶ (7 6γ. χὶ,, χὶ.). ΤῊῸ τ ΠοΪΘ ὕὉσὸ 
" οπθ οὗ ΕΣ αὐ τε προ Ὗνὲε ᾶῖὲ θὰ, αὐβτε 
ἴο {Π|πκ 80 πηυςἢ οὗ 4 τεπηηδηΐ Ὀγοβεγνυθα Ὁγ 
ἔτδοθ, 85 οὗ ἴπ6 πυπιῦοῦ οχοπιρίεα ἔτοπι [δὲ 
ἴουπιοσ Ἰυάρτηεηῖϊς δἀπὰ γοῖ ἤοΐ ἀεσβιποᾶ ἴο 
ἔβοᾶρο; ἱδουρῇ, 48 ποῖ αἱ ἅτ οαϑὶ ἱπίο {86 
ἤγο, ἴῃ6 ϑϑηΐθηςθ 15 ποῖ ΟΣ ΘΟΠῚΊΘ ΓΣΌΘΟΙ- 
νδίϊοῃ. 

4. ,“ῶὥν ᾿Ἰδεγεοῦγ] ἔσοτα ἴμθ:69, ουἢὲ οἵ 
ἴῃς πηϊάξε οὗ (Π6 ἢσχο.Ό Σὸν» (ποξ ἴῃ 186 οΥΠξί- 
Π4}} 15 δεϊίεγ ιν  (οοπιρ. [υάξ΄. ἰχ. τς; [6γ.Ψ 
ΧΧΙΪ, 29). 

δ. 7 αυε «εἰ ἐΐ ἐπ δὲ νιάεέ οὗ δὲ παίοη:] 
Οοπιρ. χχχυῇῖ. 12. Ὅῆο τη 416 ρ᾽δοα νγᾶ8 ἴῃ 
{πὸ Εδϑὶ {Π6 ρίδοθ οὗ Ββοπουσ, δῃὰ τ νγᾶβ ποῖ 
ὑπ δι] ἔῸΣ πδιίϊοῃβ ἴο σερασγὰ [μ6 βδηοίυδγγ, 
ὙΥΠΙΟΒ (ΠΟΥ͂ πηοϑῖ σενογοά, 85 [6 ςοπέγο οὗ ἴδὸ 
εατίῖῃ. [π ἴῃς οᾶ586 οὗ [ῃ6 ΗΟΪΥ 1,δπὰ [ἢ15 νυ 
ὈοῈ παίυγαϊ Δηὰ ἀρρτορτίδῖθι Ἐφγρὲὶ ἴο ἴδε 
δουίῃ, ϑγτίδ ἴο 6 Νογίμ, Αϑϑογτία ἴο ἴδ Εδϑὶ 
δηὰ {πες [8165 οὗ ἴῃς Οεπ}]65 ἴπ [Π6 Οτεδὶ 868 
ἴο [6 Ννεβῖ, σεσὸ ἴο (6 [ὃνν ργοοῖβ οὗ ἴδ6 
Τεηίγαὶ ροβίοη οὗ 8 ἰδπὰ ἱπ [ῃ6 τηϊάςξὶ οἵ 
ἴδε πδίίοῃβ (ςοσρ. Ϊ6Γ. 111. σ9). ὙΠῸ μδθὶ- 
ἰδίίοη δϑϑίρποὰ ἴο ἰῆε Ἵποβεῆ Ῥϑορὶε νγᾶβ 
ὯΟ ἀουδί Ρυγροϑοῖν οπόβθοη ὈΥ ομπονδῆ. [ἰ 
Ὑγὰ5 50 40]6 αἱ [86 ἢγϑι ἔοσ βορασγαίίηρ {δεπὶ 
ἤτοπὶ ἴμ6 πδίϊοηϑ---[ ἤδη ἔοσ {Π6 ϑραῖ οὗ ἐδ ναϑὶ 
ἀοπιϊηίοη οὗ δοϊοτηοῃ, σδσυυϊηρ Π5. ἀύτὴβ δηά 
ΠΟΠΊΠΊΘΓΟΘ ἴῃ ἀϊγος!οη---ἤξη τνβοη ΠΟΥ 
ἰεασηξ ἔτοπη ἐμοῖσ ποῖ ουτϑ ἴῃς 140]. τοσβδρ, 
ἀραῖηδὲ ΒΟ ΠΟΥ νγογῈ ϑρϑοῖδ!]γ ολδ]]οάὰ ἴο 
Ρτοίεβι, {ποῖτ σθη Γαὶ ροβιτἰοη νγᾶϑ5 6 δουγοθοῦ 
ἐποῖτ ρυ πῃ πηθηῖ, ΜΙάνναυ Ὀδίννθθη δ τα ΒΥ 
ἐπηρῖγες οὗ Εργρί δῃὰ ᾿Αϑεγγία ἴῃς ΗΟΪΥ 1,δπὰ 
Ὀεσᾶπηα ἃ διε. πο] ἔογ {πῸ πγο ρόνγοῖβ, δπὰ 
βυβετεὰ δ] εγπδίεϊ Υ ΠΤῸΠπι Ἐς. 85 ἔοσ με Ἐπιεὺ. 
1 θεσδπιο Ῥσεάοπηπδηζ, 

ἐδαὲ ἀγε γοωπα αδομὲ ῥὲγ}] δαὶ αγὸ (ποῖ ἴῃ 
{δε οὔρίηδ!) ννουἹὰ 6 Ὀεϊζεσ ἄνγᾶγ. 

Θ. “ὃν ἐδὲν δαυε γεζιμσε] ΤΏαΥ, “(πὸ ἴη- 
᾿ιδοιδηῖ5 οὗ [ογαβδίοση," ποῖ “" ἰὸς μρείοης" 



νυ. 8---14. ἘΖΈΕΈΚΙΕΙ,. Ν. 

σοῦ; Βεοδυβε γε πλι]εἰρ] !εὦ πιοῖς 
ἴλη τῆς πδίϊοπβ τΠδλὲ αγό τουηά δθοιι 
γου, σπα μάνα ποῖ νγαϊκαὰ ἴῃ ΤΥ 82- 
ταῖεβ, ΠΕΙΙΠΕΙ πᾶνε Κερὶ ΤΥ ἰυάρ- 
ποηῖβ, ΠΕΟΙΓΒΕΓ ἤᾶνα ἀοηθδ δοςογαϊηρ 
τὸ τῆς Ἰυάρτηεπ5 οὗ ἴῃς πδίίοῃϑ {παῖ 
«γε τοιυπά δρουΐζ γου; 
8 Ὑπμετείοτε τῆ βά} ἔπος 1, οτά 

σου; Βεβο]ά, 1, Ἔἐνεπ 1, ἀπε δραϊηβῖ 
ἴδες, ἀπά ψν}}} ἐχεςυΐς ᾿υἀρπιεπῖβ 1η τῃ 6 
τοϊάξτ οὔ ἔδεε ἴῃ ἴῃς εἰ ρῃτ οὔ ἢ πδιίοηβ. 
9 Αῃάϊ]ὶ νἹ}} ἀο ἴῃ τπες τῆλι Ὡς ἢ 

Ϊ πᾶνε ποῖ ἄοπο, δηά ψῃοιευηῖο 1ὦ 
Μ11} ποῖ ἀο ΔηΥ πιοσαὲ (6 [1κ6, δ6- 
οδιβε οἵ Δ1] πη ΔροπιΠΔ ΙΟΏ8. 

ἴα 1ὸ ἹΓΒετγείοσγε ἴῃς ἰδ οῖς 4 5}4]] εαξ 
Σκώ ἴδε Ξοῇβ ἴῃ ἴῆς πκάκϊ οὗ ἴῃε6, δηἀ4 τῆς 
Ἄς κι ϑ0η3 5841] εἴ {μεῖγ ἔίμεγβ; δῃά 1 ψ}}}} 
" ἐχοςεῖς ἡπἀρτηεηῖθ ἱπ ἴῆεε, δηὰ τῇς 
καον πῃοὶς τεπηπᾶηῖ οὐ ἴπες νν}}} 1 βοδῖίεγ 
5 κηἴὸ Δ]] τῆς νυἱπάϑ. 

1ι ΥΝνΠετγείογε, δὲ 1 ]ἰνα, βδ τδ6 

Ι,οτά σου ; ϑυτεῖγ, δασδιιβς τπου διαβὲ 
ἀοἤ]εα τὰῪ 8δησίιδγῦ τνπἢ 411 τὴν ἀε- 
[αϑῖδθ]ς τῆΐηρβ, ἀπά τι 411 τῆϊης 
ΔὈοπ ΠΔΙΊοΠ8, ἱπεγείοτε ψ}}}} 1 α͵5ο ἀϊ- 
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ΤΑΙ Π]80 {ῤέό; διλθῖτῆος 5841} ἡχὶηθ Ἔεγο ὀ.βλρ. 7.4, 
δρᾶγε, παι Πεγ 11 1 ἤᾶνε ΔΠΥ ρ ἴγ. 

12 ΤΑ {πϊγά ραγὲ οὗ τες 5}21] ἀΐβθ 
ἢ τΠ6 ΡεβΈ!]εηςς, δηά ἢ ἕδληγίης 
8411 [ΠΕ Ρὲ σοηϑυπιεά ἴπ τπα6 τηϊάβε 
οὔ ἴῃδε : δπὰ ἃ τηϊγά ραγί 5.411 411 Ὁ 
τῆς βυνογά τοιπά δδουῖ τες; δηά 
Ψ1}] βδοδίζεγ 4 τπϊγά ραγὶ ἱπίο 11] τῃς 
Ὑ]Ω45,. δηά 1 νν}}} ἀγανν ουῖ 4 ονογά 
αἵτε ἤδη]. 

13. ΤΏΙ5 5}8}} πλῖπς Δηρογ δὲ δ.- 
ΠΟΙ ρΡ 58:64. ἀηἀ 1 υν]}}} σδιι8ε ΠΥ ΤΥ 
ἴο τεϑὲ ὕροη 1 6η}, ἀπὰ 1 ν}}}} θ6 σοπ- 
ἴογιεά : δηὰ {ΠΕΥ 584} Κπονγ τῆλ 1 
τὴ6 ΓΠΟΚῸ πᾶνε βϑροκεη ἐξ ἰπ σὰν Ζαδὶ, 
γἤεη 1 μαναὰ δοσοιηρ  ἰϑμε τὰν ΔΙΓΥ 
ἰπ τῃςη1. 

14 Μοτεονεγ 1 ννῇ]} πιᾶκε {πες 

7. Βείσισε γε νει ρἰφα] Ἐξ. “ Βεσδυϑε οὗ 
τοῦῦ τ] ρ᾿ γιηρ.Ἶ ι.56 ΤΠγουρἢ Οοὐβ 
ἕστουῦ γὲ πάνθ ὈδοοπΊΘ ἸΏΟΤῈ πυμηεσοιβ ἴμδη 
ἴδ πδοηυβ στουηὰ δροὰαΐ γου, δῃηὰ γεῖ.... 
Βαὶ ἴδε ᾿τογὰ σεῃάοσγοὰ γεερὶν ΤΑΔῪ τ 68, 85 
τ ΡΞ, 1. Σ. γε πωπιδμομἷγ (580 σβθῃ. δηὰ 
Βθτπ). ΤΉ15 9δθεπὶς Ὀγεΐεγδυϊο :-- -Βϑοᾶυϑε γα 
δνε γταρϑὰ τυὐσπλυ]τιουϑὶΥ πιοτὸ 1Πδῃ. 
δείδεν δαυε ἄοπε αζεογάϊηρ ὁ {δὲ ἡμάφνιεηις: 

5 1δὲ παίίοΣ} ϑοῖης οῦτεν Μ55. οχηῖε [86 
Βεγλῦντο ἰπ ἴδε οἴδιιϑο, δοσοζάϊηρ ἴο ψ ΠΟ ἢ 
ταν [86 ῥεορὶς οὗ βϑγαδθὶ δὲ τερζονυδά, 
Ὀρεζιβε ΠΟΥ πάᾶνὸ ποῦ Κορὶ ἴδ6 ἡυἀρτηοηΐβ. οὗ 
δεδουαδ, Ὀὰϊ δαῦυε ἀοηε δοσογάϊης ἴο ἴδ ̓ υάξ- 
τορτιῖς οὗ [6 πδουμβ. Τῆϊ9 νουϊὰ Ὀ6 [Π6 τηοβῖ 
οὗτίους ςοηίγασὶ, Ὀυ. (6 ψερῆς οὗ διο- 
ΠῸ Βὶ ἴπ ἔδνουγ οὗ ἴΠῸ τοδάϊηρ δάοριδα ὉΥ͂ 
σὰς ἰταηϑἰδίονς, δοοογάϊης ἴο ψΒΙςἢ [ῃ6 τὸ- 
ὑτοδςἢ 15 ἴ):δὲ {πη [9 γδο 1165 ἢδνο ἢοΐ ὄυθῃ Ὀθθη 
ἃς ΗΒ ΐ ἴο {μεῖτ πο ἴπι|6 Οοὰ 85 ἴδ Ὠδί!οη8 
δατε ὈΘο ἴο {πε 2156 ροάβ. (ΟΡ. χνυΐ. 47. 

8. ἐχεζιῖε ἡμάρηισπι.} ἃ5 ροη ἴμε 156 
ξούς οἵ Εξγρί (Εχοά. χἱ". 12; Νυχῃ. ΧΧΧΙΙ. 4). 

9. «υδίεό 1 δαῦυε ποί ομεῚ Ουγ ]οτὰ ἴῃ 
μι ςηρ [6 814] ννοὶβ οὗ [εγιιϑλ]6 πὶ ΘΠ ΡΙΟΥ5 
ἴδε οζης ρῆγσαϑθς, “μοῦ 4: «υα: ποΐ σἰπες ἐδὲ δὲς 
χίπείης οΥ δε «υογά, πείέδεγ «ὁαἰ δὲ (Μαῖϊ, 
χχῖν. 21). ὍΒὲ ρυπιϑῃπγεηῖβ οὗ Οοὰ ἅτε εὐ- 
τυϊλῦνο, ὌΠ6 οΔἰ Δ 165 οὗ (86 Βαδγυ]οηΐδη 
νΈΓῈ συγραϑοοῦ ΌΥ [δ6 Ε οπιδη 5ίοσε, δπ4 [Π 656 
ἀξζδῖη ψοσὸ Ὀυϊ Δ ογοϑηδλάουηρ οὗ 511}} σηοσο 
Ὀστδὶς ἀεσισυςίίου δὲ ἴμο Δϑὲ ἀδγ. 

10. ὥσεωρ. [,εν. χχυϊ. 292; Ὠθυϊ. χχυ!!, 
431 ]6-΄ χίχ ο; 1.2π|. 11. 2ο. 

. 19.---ἸΉ7. Το] υάρτηοηΐβ οἵ χαρεέρο, βου δοπος, 
δηὰ 186 “«υογά, ὙγΟΓΘ ὈΙΓΘΟΒΟΙΥ ἴῆοϑα ψ ΓΝ 
δἰϊεηπ δὰ ἴΠ6 σοπληρ 5ίθρθ οὗ Ϊογιβαϊθηι, οσ. 
χυ. 2, [0]. ῬὍΤμε ἀγαςυΐμρ ομὲ δὲ σ«υογά 7267 
ἐῤερε ᾿πιἀϊοδίος (πδι [6 δηροῦ οὗ Οοὰ νν1}} 20]- 
Ἰονν ἴδοεπη δνθὴ ἴο ἴδε ἰδηὰ οὗἨ {ποῖσ οχ!]ο 
(οομιρ. Ϊ6τ. ΧΙ, 19---2ὲ; ἴκν, χχυΐ. 2.5), 
ἃπα ἴδ ἴδ Ὠοστοσβ οὗ (ε ΒΑΌγ]οηίδη 5ἰοσζὸ 
ἅτ Ὀμπῖ ἴῃ6 Ὀορίπηϊησ οὗ [Π6 βοστονν8 οὗ ἴπ6 
πδῖϊοῃ. Ὧνὲ ΤΏΔΥ ϑρροθα ἰδὲ [86 ἰηϑριγοὰ 
Ρτορδοῖ, 85 ἔγοπι ἃ ννδίςῃ-ἴονγοσ, Ἰοοκοὰ οῃ- 
νναγὰ ἴο ἴδ οῃά, δηὰ ἴῃ ἀθ] νοσηρ [6 δοηΐθηοο 
ψΏΙΟΒ ΝΕ ΒΔἀποΖΖΔΣ νγὰβ 50 δοοῃ ἴο δχθ- 
σαΐο, νγὰβ σοπηηϊβϑίοποα ἴο ἀθοΐαγθ 150 [86 
ΠσΟΠΠ ΠΟΙ ΓΆΙΘΕΓΥ ἀεδιιπεὰ ἴοσ ἴδθ οὔζε- 
ἔανουϊοάὰ ρεοορὶς οὗ σοά. 

18. 1 «υἱ]} ει ραν ΚΓ 10 τεσ ὠβοη {δεν 
ἴο δυϊάδθ, 80 ἃ5 ῃοΐ ἴο ρᾶ55 ἀυΎΔΥ (Ὀεΐονν, ΧΥ͂Ι, 
421, ΧΧΙ. 17). 

1 «υἱἱ! δὲ εο»ιζογίε] ὌΠ οτἱρίηδὶ ννοσὰ 
ΤΆΔΥ ΕἸΚΠΟΓ τηθᾶπ ἴἰο γε εοπηρα ἷοπ ἴοτ ΔὴγΥ 
ΟΠΘ, ἃπᾶ 50 ἴο στϑρεηΐ οὗ οὔδβϑ δῆροσ, οΟὔΓἠἨἁ ζ0 
εοπσοἷς οπε, “εἰ δηὰ γεεἰ ταἰλ αείίοπ ἐπ βμπ- 
ἐπδίηρ; σποδ ἴο συεησε ομε: “εἶ ὝΠΟ ἤγοί 
τηεδηϊης Μὰ δηὰ ἴῃ Νυπ). ΧΧΙΙ. το; Ὠραΐ. 
ΧΧΧΙΪ. χ6; Ῥ5. σχχχν. 14---ἰθ Ἰδίῖοσ ἴῃ Οεη. 
ΧΧΥΙΪ. 42: [54]. }. 24, πότε [6 ΑΟΝ. [85, 1 «υἱὐϊ 
ἐα56 γε (ςοτηρ. Ὀεΐονν, χχχί. στό, χχχὶϊ. 21). 
Δοςογαάϊηρ ἴο (δ ἔουτηογ ἱπίογργοίδτίοπ τὸ 
5Ποι]ἃ 866 ἢορο μοϊά οιἱἽ͵ οὗ ἃ οἴδηρο ον ἴδ 
Ὀεϊίοεσ. [πη {Π6 ἰατίεσ, Ἰυάφτηεπέ αἰοηθ 15 ἔογο- 
ἰοϊά, πὰ {15 ἰδοῦ ἰβ. ἴῃ 5 γιςσϊοσξ δοσογάδηος 
σὰ (ἢ ἴοπε οὗ ἴπ6 σοὶ οὗ [Πϊ5. ὑχὸ. 
ῬὭοςοΥ. 
Το ΖΌΣΥ 15 ἴο γεσξ ὕὑροῦ με. ὍΘ σεροηε» 



« Ὧουξ. 48. 

37. 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΝΟ ΓΙ. 

νγαϑῖε, δηὰ ἃ γεργοόδοῖ ἀπιοηρ ἴΠ6 πᾶ- 
[ἰοπ8 τπαῖ 47 τουπά ανουΐ (ἢες, ἴῃ 
τῆς 5'ρῆςξ οἵ 4}1 τἢδξ ρ888 Ὁγ. 

15. ὅο 1ἴ 5Π4]} ΒΕ ἃ “σερσοᾶοῇ δηά ἃ 
ἴδυηῖ, Δη ᾿πβιπισείοη δηά Δη δϑίοῃ 8ἢ- 
τηοηξ υὑπίο ἴδ δ οηϑβ τλῖ αγ γτουπὰ 
δροι ἘΠε6, ἤδη [1 5}4]1] ἐχεσυίε Ἰμάρ- 
Τπεη8 [πη ἴῆ66 ἴῃ ΔΠΡῸΓ δηὰ ἱπ ἐΥΥ͂ 
δηα ἰῃ διγίοιι8 σεῦ ῖκεβ. 1 τπς ΓΟΚῸ 
ἢανε βρόοίεῃ “ζ. 

1Ι6 ν οη 1 5}411 βεηά ἀροη ἴπεπὶ 
τῆς εν] ἀγγοννβ οὗ ἐδπιίηθ. τυ! ἢ 514]] 
δε ἴοσ ἐῤεὶγ ἀεβιγιυςζίοη, σπά ννῆϊςἢ 1 
Ὑ}}}} βεῃμα ἴο ἀεβίγου γοιι: ἀπά 1 ν}}} 
ἰπογθῶβα ἴῃς ἔδληϊίηε πρὸ γου, δηά 

41αν. 16. ψ2}}} Ὀγεαὶς γουγ ἐβιδῆ οὐ ὑγεδά: 
οἶα. 4. τό. 
ἃ τ4. τ. 
«Ἷ,εν, 2ό. 
92, 

17 ὅὃο Ψ1Π1 βεηἀ προη γου ἔπλὶπ 
ΔῃηἋ “6.11 ᾿εοδϑίῖβ, δηὰ τΠΕΥ 5}|4}] Ρ6- 
Τεᾶνε ἴδε; δπά ρεβϊεηος δηὰ δ]οοά 
8|4]} ρᾶ8585 τἈγουρῃ τἢεε; ἀπά 1 ν}} 
Ὀτγίπρ, ἴῃ6 βνγογά τροὴ ἴπ66. 1 (6 
ΠΟΚῸ πᾶνα βροΐκεη 22. 

[ν. 15---ἰ, 

ΟΗΑΡΤΕῈΕΒ ΥἹ. 
: 7Άε ῥμαρνηοϑε οὐ 7εγαρὶ 290» ἐλεῖν ἑδοϊαίνγ. 8 
4 γρηπαρέ σἠαίΐ δὲ δἰεσεεὐ. τι 7Ζλε αἰ λιμἰ 
αγε ἐχλογίρά ἐο ἐανιεηξ ἐλεῖγ σαἰαπεξσ. 

ΝῺ τῆς νογὰ οὗ τς. ΓῸΚΡ οδηὶε 
ππίο π|ς6. βΑγπρ', 

2 ϑοη οὗ πηδη, 8εῖ ΤὴΥ ἔδοθ ἰονγαγὰ 
πε “πιουητϊδίη8 οὗ [8γδεὶ, δῃὰ ργορῆεθν 1 Ῥ 
ἀραϊηβί [ἢ 6ΠῚ, 

2 Απά 9388γ. Ὗε πιουπίδίηβ οὗ ἸΞγδεὶ, 
ἤδᾶγ ἴῃ6 νογὰ οὗ ἴῇῆε ,ογὰ σον; 
ΤΠυ5 8411} τῆς Ι,οτὰ (σοῦ ἴο τδε 
τιαουηϊδίη8.9 ἀπά ἴο τῆς ἢ1118, ἴο τε 
γίν εγβῳ δηὰ ἴο ἴῃς νδ]]εγβ; Βεβο]ά, 1, 
ευεη ἷ. ν}}} Ὀτίης ἃ βυγογά ὑροη γου, 
ἈΠ 1 νν}}} ἀεϑ,ΓΟΥ γόουγ ἽΝ ΡΙΔςεϑ. 

4 Απά γουγ 4]ζατβ 8841} δε ἀεϑοϊαῖε, 
δηὰ γοιγ ᾿ἰπηᾶρεϑ 3411 Ὁς Ὀγόκεη: 
δηά 
δεΐογε γοὺγ 14ο]8. 

Η 

5 ΑΠΔΙ ν}}}} ΠΠΔῪ τῆς ἀεδά σάγοδϑεβ [Ἐδ 
οἵ εἶ ἢ] άγο οὗ [βϑγδοὶ Ὀείοτγε {Ποὶγ 

ίέεδνποπὶ οὗ ἴΠ6 ἀἰνίπθ ἀΠΡοΥ 15 ποῖ ἴδε δορῃ- 
φ2 σίοπ ἴῃ ἴμεῈ βεῆϑε οὗ Ὀσπρίηρ ἴῈ ἴο ἃ οἷοϑε, θαῖ 
1η [06 56η56 οὗ σαγτγίηρ ἴἴ οὐ ἴο ἴπῸ 11. [1 
5 ΨΕΤΥ͂ σοιπσηοη ἔογ ὅδ6 ρσορβεῖς ἴο ἀθβοῦῖθα 
ἴδε ρυγροβοβ οὗ Οσοά ὈΥ αἰ θυζίηρς ἴο Ηΐπ ἴῃ 6 
ἔξο]ηρβ οὗ ἃ ΙΏδη. ὮΠ15 οὗ σοιιγϑα 15. ΟἿΪΥ ἃ 
ῬΑΓΙΑΙ ἀπά ἱτηρεγίοςϊ πηοάθ οὗ γοργοϑθηῖης 
Οοὐἷβ ἀρδιηρε τη, Ὀυῖ, 45 δε γοθάοῦ 
ΟὔΒοστοβ, “" [Π6 σοι] οἰ δυτηδη ο]οί μη οὗ 
ἰάθδϑ ἴῃ [ἢ]5 ρᾷββαρὸ 15 ἃ 5θηϑι δΪ6 γθρσοϑοηϊδίοη 
οὗ (Π6 Ῥοσβοηδιγ οἵ Οοά ἴῃ Η!5 Βείηῃρ δηὰ ἴῃ 
Η!5 δοϊϊοηβ.᾽ 

ΟΗΑΡ. . ΤΠ ἔουΤΠΘΓ ργορἤθοοβς σοηςο Π- 
εἁ {πὸ οἰγ οὗ Τετιϑαίθπλ δηὰ [Π6 ᾿πΠδϊ δηΐβ οὗ 
ἐλρνθα ΤὨΟ ῥγοϑοηΐ 15 δά ἀγεβϑοα ἴὼ 86 σγῃοὶθ 

ἀ δηὰ ροορ!θοῦ [5Ξγδεῖ, ὑνῃ] ἢ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἱποϊυἀδὰ 
ἴῃ ἃ {ἰκὸ Ἰυάρτηθηῖ, Ὅὅδο στουπά οὗἉ ἴδε Ἰυὰρ- 
τηεηΐ 15 ἑδοίαιγ, ἀηὰ ἴῃ6 μος τοϑίβ οἡ Ὠευῖ. 
ΧΙΙ. Ὑ ΠΟΤΕ δὴ 1] ΠοΙΊΟη ννᾶ5 ίνεη ἴο [Π6 Ρθορὶα 
οὗ σοὰ ἴο τοοῖ ομξ δηὰ υἱζευ!ν ἀοπίγου ἰάοἱς 
δηὰ ἰάο] «Ὑτοσβθῖρ. ὙὨῖ5 ΠΟῪ δδὰ ποῖ ἀοηε--- 
ὩΔΥ͂ ΠΟΥ δά {ποπιϑεῖγος Ἰοϊπθὰ ἴῃ 1ἢ}15 4156 
Ὑοσσηρ. ὙΠοετγείοσε 7οβουδὴ ν.1}} Ὀτίηρ δρουῖ 
ἐαῖ ἀδϑίγυςοη, ΙΓ ἢ ἔμοΥ δὰ α]θὰ το ἰη- 
ΒΙςῖ, ἀπὰ νὙ1}} πολ ὁ (ἢοβα ἢο ἢδνο τμ5οἱποά 
Ἐποπ ϑοῖνοβ ἴο (6 μοδίμοη. Ηθηςθ ἴῃ ἔἕοσοθ οσ ὦ, 
ὄυεπ 1. “1 ΜΜ]1 Μγϑεῖῖ ἀο ψϑδὲ γουι 5ῃουϊά 
αν ἄοπθ." ὍΤηθ Ῥγορἤῆδου 15 δραϊηςξ ἴδ 
γποιρίαίη: οἵ 15ταθὶ, ποῖ 50 τη ο ἢ Ὀδοδιιϑα ἴδ. 
ἰδλῃὰ οὗἁ [3γδοὶ νγδβ σμαγδοίοσζοὰ ὈΥ͂ »"ομηέαίρ: 
δηὰ ἀδὸρ νδ]]εγ8, 85 Ὀεοδυϑθο [πὸ τηοιυηϊδίη5 
δηὰ ν8]|16 γγ5 τσοσγα [86 9θδίβ οὗ 140]-νγοσϑμΐρ. 80 
ἴτ Ββδὰ θδεῃ νν ἢ [πε Οδηδδηϊίεβ (Πευῖ. ΧΙϊ, 2), 
80 1 ςοπεηυδὰ ἴο δδ ἱπ ἰαῖες {Ἰπλ65 (2 Κ. χν!. 

1ο, 11). Οοπιρ. 7εγ. 11. 6 Ῥαγα] οὶ ἴο ἴ8|5 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ. 866 ποῖδ οἡ [,εν. χχνὶ, 

Βυΐ 85 115 υἱΐεγαηοθ οἰοϑθβ οἠς αἰνίβίοη οὗ 
ἘΖεΙκΙο1 5 θΟΟΚ, 50 1ξ σδγτῖο5 ἴῃ6 ϑυδ]οςΐ οἡ ἴο 
186 οπὰ οἔὗἉ 81} [πϊηρ5. (566 [ηἰγοάυςξίοη, ὃ ΧΙ.) 
Γι 15 [ΠῸ ῥσοοϊαγηδίίοη οὗ ἔμ ΗΔ] ᾿μάρπιεπί οὗ 
Ιϑγλςὶ. [1195 [Π6 ρὶςΐυγε οὗ 186 ἀμ Ὲ Ἱπάρ- 
τηρηΐ οὗ [86 ννοτ]ά, 

8. γε ΟΥ̓, γαυΐπει, δυο ἢ 85 ἴδε 
ὙΔΑΥ5 ἀεϑοσι θα ἰπ ϑίδηϊογ'β " δίπαὶ δηὰ Ῥαὶ- 
ἐϑίπε,᾽ Ρ. 1ς- ὙῈῈ ψοσγά οσςουτβ οὔξῃ ἴῃ 
ἘΖΕΚ. δ. 5. Χχχὶ. 12, ὅζς., ἰγδῃϑ]αϊοα τπτουξὰ» 
ουξ γίῳεγ. [ἢ Ῥϑ, ΧΥΙΪ. τς δῃά [581]. ΥἹῖϊ. 7 
1ξ 18 σοπάοσοα Ἴφραηπες. ὍΤῆς ὀχαᾶςῖ πλδᾶῃ"» 
ἴῃς 18 ἃ ἀδερ δοίΐοαυ, δοηρ ΒΙΟΝ ἃ τνεῦ 
ταὶρῃ τὰπ. [ἢ ἰ5 Ὀοιου πο ἴο σϑοιγ ἴο (δ6 
ΟΣ σίπδὶ τιθλπηρ ἴῃ ΟΥδσ ἴο Κϑαρ ὩΡ ἴδ φοῃ- 
ἰγαϑὶ »πομπέαῖν πα δὲ τ, γαυίπσι απ ααἱίρ. 
Π ΟΡ σαν π68 νγοσα, {ἰκὸ ἴῃς πχουπίδίη5, ανουπία 
δεδῖβ οὗ 140] σἱξεβ ( Κ. χχὶδ, το), 1Δ}}Υ 
οὔ δε Ῥμαεηϊςίδη ννοσϑῃὶρ οὗ Αϑίαγίθ οὔ Αϑῇ- 
ἰλτοῖὰ 

4. ἱἐριαγε:) 58ε6 ποΐβ οὔ 
εν. χχυΐ. 20. ᾿ 

ἐ4ο[1] ἼΤῊΘ βᾶπιθ τυοσὰ οσσυγβ ἴπ ἴ,ΕΥ. ΧΧΥ͂Ϊ. 
20, ΠΟΙΟ 866 ῃοΐο, 6 ῬΠοσηΙοΪΔη5 γε ἴἢ 
[Π6 ΠΑΡ οὗὨ 5εΕ Πρ ἊΡ δεαρ: οὐ 2 λαγ: οὗ βἴοῃε 
ἴῃ Βοηου οὗ ποῖσ ροάϑ, νυ ῃϊςἢ σεηάοτβ (86 υ56 
οὔτε τνογὰ πιοῖὸ δρρτστορτίδίθ, ὙΠ ΟσΟ 566Π|5 
ἃ ἀϊξεϊηςϊ τείδγοηος ἴο [15 ρΡ4554 ΡῈ ἴῃ 1, ον συ. 
Ιη ὈοΐῈ ἴδετε ἅγὸ ἔπε σωπούσασει, ἴ86 ῥάοίς, ἴα 
(αγεΩσΕ: ΟΥ̓ σἰαὶπ εασὶ ὀοογε {δὲ ἑάοίς. 45 
ΠΟΥ δὰ ἀοδ]οὰ (Π6 Ἰαπὰ τὰ τΒεὶγ 1ἀο]5, 50 
θείῃ ϑἰαίῃ ἔογ ἴμΟΙΣ βδἰηβ ΠΟΥ βῃπου]ὰ γεῖ 

οἰ ΘΠ -ἸτηΔ 65. 

νγ1}}} σαϑὲ ἀονγη γουγ 5ἰδίῃ χιῃ Ὥω 

' 

Ὧν 



Υ. 6---12.] 

ἰδοΐβ: δηά 1 ν1}} δοδἔζεγ γοιγ ΟΠ68 
τουπὰ δρουΐ γοιιγ Δ᾽ ὯΓβ. 
6 [Ϊπ 41] γουγ ἀνε!!! πρρίαςεθ τἢς 

α)ε5 581} θὲ ἰαϊ ἃ νγαϑῖς, ἀπά τῆς ἢϊρῇ 
εἶδλσεβ 5}}} Ὀε ἀεϑβοϊαῖε ; ἴῆλξζ γουγ 
δἰιαιβ ΠΊΔΑΥ δε ἰαἱὰ νυαβία δηὰ τηδάβ 
ὀεξοϊδῖς, ληὰ γοιι "4015 ΠΑ δε Ῥγοίκεῃ 
ἃ ςεᾶ8ε, Δηά γὙουγ ἱπιδρεβϑ ΠΊΔΥ δὲ 
οὐ ἄοννη,. ἀηἃ γοιγ νγοῦκβ ΠΙΔΥ Ὁς 
δϑο 5Πςἀ. 

7 Απά τ:ἢς 5]δίπ 582}} (8}} ἰπ τῇς 
πηϊάςξϊ οὗ γοιι, ἀπά γε 621} Κπονν παῖ 
Ι»-- τὰς [ΟΚΡ. 

8 4 ὙΥεῖ νυ} 1 ἸΙεᾶνε ἃ γεπηηδηΐ, 
ἰχλῖ γε ΠΙΔΥ ἤᾶνα “0ηι6 ἴηι 5}]}] 68- 
ωρε ἴῃς ϑβυνογά διποηρ ἴ[ἢ6 ΠδΙΟΏ8. 
ΠΕ γε 5}|2]}] Ὀς δοδίίζοεγεά ΓἈγουρἢ 
τὴε σου Γ68. 

9 Απὰά τῇογ τΠδῖ εβϑοᾶρε οἵ γου 5}4]]} 
ΤΕΙΠΕΙΡΕΙ της Δηοηρ [6 ΠΔΙΙΟΏ8 
ΒΙΠΕΥ ΤΕΥ 5Π4}} Ρὲ ολγγςὰ ςἂρ- 
νεβ, Ὀεοσδιιβε 1 πὶ δγόκεη στ ἢ τῆεὶγ 

ἔστῖδεν ἀοῆϊο 1ὃ Ὁγ (δεῖς ἀεδα οί. (ΟΡ. 
θείονν, ἸΣ, 6, ΧΙ , 7. 

7. ἀπά γὲ :δα]} ἐποαυ})] ὍὌΒο Ηρῦτεν ρᾶγ- 
ἐκὶδ ΠΟΤΩΣΟΏΪΥ τγεηάογοά οἴδη ςοηπεοῖβ 
πο οἶδιιϑεβ, οὗ Ὡς ἢ [ἢ ἰδοῦ 15 {πὸ ῥγίης!- 
ῬΑ Δεϑεσύοη, [Πς6 ἔοστηοσ ἴΠ6 σοπά πο 5 ὑμάοσ 
πες [Δὲ Δϑϑοσίίοη μοὶ ἀβ σοοά, Τῷ «απ 
“δα {αΠ][, ἀπά γε «δαἱ! ἔποαυ, ΤΑΘΔῚ.5 τήοσο οχ- 
ὩΓὌΥ τβδη ἴδ 5]21η 5}2}} 741], ἐῤεη αὐ ἰα: γὲδ 
52] πον. ὍΏι5, ἰδ κιηρ ν. 6 ἴο ΡῈ ράτθη- 
τεῦ οδὶ.--ὰ ἔσχες ἀεηυποεϊλίίοη οὗ Ἰυάρτηεης 
ἱπϊγτοάυςεὰ ἴῃ ἴδ6 σουγθο οὗ ἴδ6 ῥτορἢοῖ 5 
ὑτξεγδηςε--- ἢ ἔοσοο οὗ νυ. ς ἴο 7 1} Ὀ6 1815: 
ΦΤΒΡΏ ὙΠΟ 1 5}1}} αν ἰα!ἃ [6 ἀοδά ςδγ- 
δες οὔ [86 ἙσὨΠ]άγεη Ὀοίοσγο {πεὶγ ᾿άοἷβ, δηά 
5Π δᾶνε βοδίϊεγο γοῦγ Ὀοποβ Ὀεΐογο ΥΟῈΓ 
Δῶτα. ἢ επ (ἢ 5141} 5881] [4}1 ἰὴ {Π6 πάςι οὗὨ 
ΤΣ ἘΡ ΒΕ ΞΕ ΞΕΟΣΣ ἘΠΟΝ ΠΕ [τὰ ἴδ6 

Τετο ἰ5 [γουφσδοιυξ ἘΠ15 σὨδρίοῦ ἃ ἔσοχιθηΐ 
οὐδηρθ ἔγοσα ἐδείγ ἴο ζοωγ, δηὰ ἔγοπι γον ἴο 
ἐδεῖγ, ἩΨΏΣΏ [86 Ξ2Π|6 ῬΕΙΞΟΏ5 ἃ.ΓῸ βροίζθῃ Οο, 
Ταις αὶ φυϊίε ἴῃ ἴμ6 τηδῆποσ οὗ ΕΖΟΙϊκοΙ. 

8--10. ὙΤἢε ρῥγορῆεῖΐ [45 δ: [παὶ [Π6 
επἰάτεη οὐ ἴϑγδεὶ 5}4}},) ὉΥ 186 σοῦγϑθο οἵ 
ἀϊνίης Ἰηάρτηοπῖ, Κπονν (μαΐ οπονδῃ 15 [Π6 
[οτἀ--αηὰ ἃ οὐ ἴο πεῖς οοσ. Ηδστο ννα 
στὸ 1ῃ9 Ξςπιὸ τεΐγδιη [ο ον 4 αἰδετεηῖ 
ἑςοῦτΓΞε--- ἢ σουγϑο οὗ τερθηΐδηςε---ἴῆο Κπονν- 
ἰεκάγο 1δετείογο ποσὸ ἱπΊρ}165 ἃ τεςσορηϊοη οὗ 
(δὲ τπηοτοῖ] ἱπεπὶ οὐὗὁὨἨ [ἐβονδῇ 5 ἀϊβρεηβαίίοηϑ, 
δτκὶ ᾿πεγοίογο ᾿τρ] 165 ἃ ἤορο οὗ γτοβ[ογδΈοη. 
ΤῊ ᾿οποιγυςίίον 15 ἴῃς βάππιὸ 45 [πδΐ ἴῃ συ. 7: 
τ. 9 5 2ὴ ἰηϊγοάιςϊίίοη ἴο στ. το, “Ν Βεπ 

ΕἘΖΕΚΊΕΙ, ΝΙ. 

ΜΟΥ 58} Βεαγί, τνῃϊς ἤλιἢ ἀερατγίεά 
ἔτοπι πιὸ, δηἀ στ {Πεῖὶγ γεβ, ἩνΒΙΘἢ 
δο ἃ Ψϑογηρ ἀἤεγ {πεῖν 1Δο]5: δηά 
ΠΟΥ 5841] Ἰοῖδε τῇδιηβεῖνοβ ἔοσ τῆς 
ἐνῖς ΜΠΙΟἢ ἘΠΕΥ ἤᾶνα Τσοπιηλιτεοά ἰῃ᾿ 
411 τῆεῖγ δΔϑοπῃ δε οΏ8. 

Ι0 Απά {ΠοῪ 8141} Κπονν ἔἰδὲ 1 σηι 
τς Ιοκ, ἀπά ἰῥαὲ 1 πᾶνε ἠοῖ δά 
ἴῃ νᾳίη τῆδς 1 νου] ἀο τἢ!]5 δν}} υηΐο 
[Π6Π]. 

τι {ἼΠιυ8 541 τ[Π6 [,οτγὰ σοὺ; 
ϑηγῖς ὄννἢ τῆϊπς ἢδηά, δηὰ ϑ8ἴδπιρ “ἤν. 5:. 
τυ ΤῊ ἰοοῖ, ἀπά βαγ, Α128 ἔοσ 1} Ὁ 
[6 6ν}] δϑοπιιηδίοπβ οὗ [ες Βοιβε οὗ 
βγδε] ' ἔοσ τΠΕῪ 58}4]] [4}] Ὀγ τῆς βυνογά, 
δγ τῆς ἔπιίης, Δηά ὈΥ τῇς ρεβ:]!εηςΒ. 

12 Ης τῃδῖ 15 ἔαγ οἱ 5}4}} ἀϊε οἵ 
πε ρΡεβίϊεηςε; δπὰ δε τῃδὲ 18 ΠΘΔΓ 
81.411 [ἃ}} Ὀγ τῆς δννοτά ; δηά ἣς τῃδῖ 
ΓΕ ΔΙ πεῖν δηᾷ ἰ5 δεβίερεα 5841] ἀϊε Ὁ 
τε ἔλπιίπε: 108 Ψ|1Ζ τοιήνιν 
ΓᾺΥ ἔΌΣΥ προ ἢαηι. 

ἘΠΕΥ 1ῃδῇ Ἔϑοᾶρο 5}8]1, ἰῃ ἔδο Ἰαηὰ οὗ [πεῖς οχίϊο, 
ΤΟΠΊΘΙΊΌΟΥ τηθ, ὑνΠ 6 (ΠΟΥ 5}}8}} Ἰοα 6 ἐμοπιβεῖνεβ 
ἔοσ {μεσ 5ἰη9---ἤοη δὲ 1δϑξ 5}}4}} ΠΟῪ Κηονν 
[088 1 ἃπὰὶ ἴπ6 1οτά, ἀπὰ (ἰπδῖ ΤΩΥ͂ ΡυΓΡΟΒα ἴῃ 
Ργοπουηοίηρ ἔδμοῖγ ἀοοιὰ 45 ποΐ Ὀδθῃ ἴῃ υδίῃ." 

9. 1 αν ὀγοζο"]ὴ Οοὔρ. εγ. χχῇδ, 9. 
ΤΟ οὐ ψίπαὶ ννοσά 15 ἴῃ ἃ ραϑϑῖνο ἔοτη. ὙΤΠ6Ὲ 
1,ΧΧ. 5θετὶ ἴο πᾶνὸ μδὰ δὴ δἱϊορείδοσγ ἀἴοσγοηξϊ 
τοδλαϊηρ. ΤῸ Μυϊγαῖο, ἰο]]ονηρ [86 Ταῖ- 
ξυμ, ἰγαηϑἰδίοβ ᾿ξ ΟΥ̓ δὴ δοίϊνο υϑγὺ οομέγευί, 
Δηὰ [Π|5 ΤῊΔΥῪ Δ ΕΪΥ 6 δάορίοά, ὍὙδὸ ψογὰ 
ὀγοζοη ΔΡΡ]165 ἴο δεαγί, δῃὰ ϑοπὴδ οἵδοσ νογὺ 
ἰ5 ᾿τιρ θὰ νυ ῖς ἢ γου]ὰ τλοτα ὈΥΟΌΔΟΪΥ Ὀαϊοης 
ἴο 47ὲ’ ἰῃ 16 οΟἴδοῦ οἰδιιϑθ, Τυγδηϑίδία (ἢ5: 
δεεαμο 1 ἈΔΥΘ ὍΣΟΪΚΘΙΣ “ῥεῖν «υδογεὗ δεανγίῖ, 
«υδιεῤ ῥα ἀρβαγίεά 7,» πιο, πιὰ ἘΒΘΙΣ 
0068, ὅτε. 

δίποθ ΕΖοκίοὶ ἰ5 δ ἀγεβϑίηρ [6 Οδυγοῦ οὗ 
Οοά τδγουξὰ [5γϑοὶ (5εα [ηἰγοά. 8 11}, γγΧ8 ἃσ8 
ἴο ποΐο πεγὸ [πΠδξ ἴΠ6 φόπογαὶ ῥγηςρὶς οὗ ἴδ6 
ἀϊνίπο δάπηϊηϊδιγαϊϊοη 15 ἰδκὶ ἄονσῃ. ϑδ1η 16 δ 8 
ἴο ἡμάρστηεηϊ, Ἰυάστηεπξ ἴο τεροηΐδηςθ, τορδηΐ- 
ΔΠΟΘ ἴο ἔογξίνοηοββ, ἔογρίνθηθϑα ἴο τοσοης }]8- 
τίοη, σϑοοης ἰδίου ἴο 4 κπον]οάρε οὗ ςοι» 
τουπίοη ἢ Οοά, 

11 14, ΤὮε γφἴθδπι οὗ πόρε 5 δυὲὶ ἰΓΔη51- 
ἴοτγ. άγκηοβα ἀραὶ ψαῖμειβ τουηάᾶ, ἔῸΣ 85 
γοῖ [6 Ργορδεῖ 15 ργϑαϊσξης ᾿μάρτηθηΐ, 

11. δ»..)16 «αυἱ!δ ἐδίπο δαμαῖ---ἃ 6 }1-Κπονσῃ 
τοῦθ οἵ οχργεβϑηρ δτίεῖ, Νυπὶ. χχίν. το; 
Ὀοΐονν, Χχὶ. 17, ΧΧΙΪ. 13. Οἷα ἐδὲ δαπά! δπὰ 
"“αρρ δὲ ἴδε ΕἸΚΠΟΣ ἴῃ ΘΟΙΓΟΥ͂ 85 ΠΟΤΟ, ΟΥ ἴῃ 
οι ϑιοη ἃ59 χχυ. ό.. : 



40 ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΝΙ. ΝΙΙ. [ν. 13---9. 
12 ἼΠΘΠ 5}}8}} γε Κηονν (πὲ 1 ἀσι 

τῆς ΓΚ. ἤδη ἔδἢεῖγ 5λίη σιόρ 5}4]]} 
δε δπιοηρ {ΠεῖΓ [4οΪ8 τουπὰ δδουῖ 
{πεῖν Δ᾽ γ8,) ἸΡΟῺ Ἔν Πρ ἢ}, ἴῃ 
411 τῆς ἴορβ οὗ τῃ6 πχοιιηΐδ!η8, δηά 
ὈΠάΟΓ ἜΥΘΙΥ͂ ρΊΈΘη ἴγθ6, ἀπά πάρ 
ΘΥΕΓΥ͂ τηϊοῖὶς οἴ, [ῃς ρίδος τνθεγε ΠΟΥ 
ἀϊά οὔεγ δύνεεῖ βϑάνοιιγ ἴὸ 411 {ΠεῚΓ 
ἸάοΪ8. 
14 80 ΨΊ111 Ἔ βἴγεῖο ἢ οὐδ ΤΥ Παπά 
ὍΡοη (ἢεπὶ, ἀπά πλάκα τς ἰΔπ4 ἀς5ο- 

δηὰ ν1}} βυάρε τες δοςοσγάϊηρ το ΤῊγΥ 
ννΑγ8) ἀπά ΝΕ ἢ ̓γδοοιρθηβα προη ἴῃ ες ὙΙΣ 
411 της δϑοῃλπδίοῃβ. : 

4 Αμπά πιὶπε γα 8181] ποῖ βρᾶγε 
{πε6, πεῖῖδοῦ 1} Πᾶνα ργ: δὰῈ 1 
111 γεσοσρθηβα ΤΠΥ ὙΤΑΥ8 τροη τῆ 66, 
πὰ της Δϑοπιὶ Δι Οἢ8 85}4]] Ὀε ἰη τῆς 
Τα άβὲ οὗ τπδε : δηά' γε 8841] Κπονν ἐμδῖ 
Ι ἀηι τῆς Π,0ΒὉ. 
ς ΤΒυβ βδ} τῆς Τιογὰ σου; Απ 

ΕΥ1]. δῇ ΟὨΪΥ εν!], θα μοΪά, 15 ςοπια. 
Ἰ Ον, αἶεος Ἰλῖ6, γᾶ, ᾿ πλοῖα ἀεβοϊδῖε (ἤδη {πε ψ}}- 6 Αη οεπά [18 οοπιο, ἴῆ6 επά [5 
ἕα ἢ μ ς . ! 
συβρυμ ἀσγπθββ τονγατά Ὠ1δ᾽δῖῆ, ἴῃ 411 Ἐμεῖς σοπηα: [τ ᾿ννδῖοβεῖῃ ἔογ ἴμεε; Ὀεἢο]ά, ἘΕΕΡ ὦ 
γιδϑξ. Παδιδεοηβ: δηά {ΠεῪ 5}4]] ἰζηονν [ἢ [ζ 18 σοπα. ᾿ 

Ιχπ| τὴς Γ,.Ὸ ΒΡ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΓνΠ. 
: 71ε “κα αετοίαίον 97 7γαεῖ. τό 714 »ιοιη- 
,“αΐ γεῤεπίαπες 7 ἐἦενε λας σροαῤέ. 4ο 7}Ζ 
ἐπεεῖσς οἷος ἐδέ ταποίμα» ὄεζσισε οὐ 1ἀξ 
2:γαφίζεν᾽ ἀορεένκαζοης. 43 ὕμαάεν ἐλε ἐνῥέ 
97 α «λαΐ» ἐς «λειυεά ἐκεῖν τιΐσεγαὐΐφ καῤέένηγ. 

ΟΚΕΟΨΝΕΒΑ ἂς νοχὰά οὗ τῆς 
ΤΟΟᾺΡ οδηδ πηῖο Π1ε, 84 γ]Π 0, 

2 ΑἾβ8ο, τῆοιι θοῇ οὗ πιᾶῃ, τ1ἢι|8 
βδῖ ἢ τῆς Τ,ογά (ΟΡ ιἱπίο ἴα ἰδληά οὗ 
βγδεῖ; Απ επά,. τῆς Ἵπά ἰβ σοπης τιροῃ 
τῆς ἔοιΓ σογηεῖβ οὗ ἴῃς ἰληά. 

4 Νον ἐς ἴδε επὰ δον ὑροη {δ 66. 
ΔΠᾺ 1 11] δε πα πλὶηε ΔΠΡΕΓ ὑροη ἴδεα, 

7 Τῆς ἜΡΠῈ 18 ζοΠΊ6 ππίο [Π6ς, 
Ο τδοιυ τπαῖ ἀνε] εβε ἴῃ τῆς Ἰδπά : τῆς 
τἰπ6 18 σοπια, ἴπς ἀΔΥ οἱ ττοιυδ]ς ἐς 
πεᾶγ, πὰ ποῖ ἴῃς ᾿βοιπάϊηρ δραίῃ οὔ" 0. οὖν 
16 πγχουῃίδίη8. 

8 Νονν ψ}}} 1 5ΠογΕ ροὺυγ οὐ ΠΥ 
ἔυΓΥ ἀροη ἴδεε, Δπα δοσοιηρ 5} πιΐπς 
ΔΠΡῈΓ ὕροη τπεε: δπά 1 ν}} Ἰυάρε 
ἴἢε6 δοσογάϊηρ ἴο ΤΥ νγᾶγβ, δηά υν}]} 
τεσοπίρεηβα {π66 ἔογ 811 τἢϊπε δϑοιηὶ- 
ΠΑΔΙΙΟΠ8. 

9 Απά πιῖὶπε ἐγ 5141] ποῖ βρᾶγο, 
πειῖμοῦ Ψν 1} 1 πᾶνε ΡΥ: 1 πψΨ1}} τεσοι- 

: ἐδ. Ρεηβ6 'μες δοσογαΐπρ' ἴο ΤῊ νγᾶγβ ἀπά ' μεν 
1ῆ1η)6 δροπηιπλιίοηβ “ῤαΐξ ἂδἵὸ πῃ ἴῆο 

18, “«υοεὶ “αοιγ}] ἘΦΘΌ. «συον οΥ γε, 
Οεη. Υἱ, 21, ἃ ἔοιππιυ δ δρρὶ δὰ ἴῃ ἐδὸ {ἃ ἂνν, 
ἴο ἴῃ 5π|01] οὗὨἨ βδουῆςος δϑοθηάίηρ ἴο ἤοάνθῃ 
δηὰ δοοορίοα ὈΥ Οοά; 50 δρρ]!δὰ ἴο ἰΔο]-5Δοτὶ- 
ἤςεϑ ἴῃ ἱΣΟΠΥ. 

"14, »ιογὸ ἀκοίαίς ἐβαπ ἐδ «υἱάεγηξ,. 1ο- 
«υαγα Δ δα! ] ἰδίαι, ποῖ ἕουπά οἰϑονν ἤογὸ 

᾿ δὰξ δι δίαλῥδαι»ε (οΥ ἴἴνψο Ὁ 1Ὀ]Δ ἢ 5 ἐδ ἘΠῚ. 
ΧΧΧΙΪ, 46: 6. χὶν}!, 22), οπα οἵ ἴῃε ἀοιδ]ς 
οἰξἴ65 οὗ ΜοδΌ (866 οὔ Χχύ. 9) ἴο ἴδε εαϑὶ οὗ 
ὙΈΙΟΒ ἸΑΥ (Π6 φτεδὲ ἀδϑεγί οὗ Ασγαρίδβ. Τῇ 
ΠᾶπΊΘ, ἴῃ [6 χτηοάϊβοάὲ ἴοστα δι δίαίῥαπ, ἰβ 
τουπὰ οὐ ἴδε Μοδθιε βδἴοπθ [εγεπιίδῃ πδὰ 
ΑΙΤΟΔΑΥ Ῥγορβοβιοα ἀσϑοϊδιίοη δραϊηϑὲ Ὠ)1014- 
(παῖτη 1156], Οἡ {μ6 Μοδδίεὶς βἴοηδ ννὲ πὰ 
ὈοΐΒ Κίγγαὶδ θὰ Κἰγγαίδαπ ἴο ἀεποίθς 186 
58ΠΊ6 ρίδοθ, δὲεθ ΧΧΥ. 9. 

ΟΗΑΡ. ΨΙ1. ΤΙ τς σπαρίου 15 4 ἀἴγρο γαῖ Ποῦ 
ἴδῃ ἃ ργόρῆοου. ὙΠ ργόρμδξ ἰδηθηΐβ οὐοσ 
[6 ποῦ ἀρρτοδοῦ οὗ [6 ἀδὺ υνδογοίη (ἢ δηΔ] 
Ὀ]ονν 584}} Ὀ6 κίσυςκ, δπὰ ἴπθ οἵ Ὀδ6 πιδάδ 
[Π6 ΡΓΕΥ οὗ ἴμ6 ΟΠαϊάδδῃ ἰηνδάεσ. ϑυρροκίηνς 
ἴπ6 ἀδίε οὗ ἴῃ6 Ῥγορῃοοῦ ἴο Ὁ6 ἴἢ6 Ξαπὴθ 89 
τΠδῖ οὗ ἴδ6 ργοοεάϊηρ, [ποτ γεγο ποὺν Ὀπὶ ἔουγ, 
ΟΥ̓ ΡΕΣΠΔρΡ5 ἴῆγθο, 7: ἴο ἴπ6 πη] ονεσίῆσγουν 
οὗ {86 κίηράομι οὗ ᾿υάδῃ ὈὉΥῚ ΝεδυςδδάποζζΖασ. 

8,4. Ὕ ο56 νεγϑοβ ἔοστῃ ἃ Κιπά οὗ σεΐγαδϊη, 
αἰδὰ ἴῃ σύ. 8, 95) ἃ5 86 οἷοβο οὗ δῃοίΐδογ 

βίδῃζᾷ οὗ {πὸ ἀἴγρο. 

5. 4" οπἷν ουῇ Αἔῃ οὟἹ] οἰῃρυϊαν δηὰ τὸ- 
τ ΔΙΚΔΌ]6 ἀῦονο 4}1 οἴ μοῦβ. 

6. ἐδὲ ἐμά ἱς εονμο: ἰξ «αυαίοδείδ Ὁ ἐδεε) 
1. “Ἰἤθγο 15 σοπὶα ὕροη {πε ἐδε πᾶ Ζδαΐ 
«υαξεί ὁ " (ΗεὍ. ῥακάείᾳς ῥαξξεγίπ, ἃ ΟΪΑΥ ὕροη 
Ὑν ΟΓΑ5)---ἰῆθ οηα (ρειβοηιῇοά) 50 ἰοῃρ 511π|- 
ὈΕΠῚς πον ἄνγαῖεβ δηὰ σοπλεβ προη ἢ 66. 

7. Τὲ ν»ιογηὶημο)] Ἐδίπεγ, Τὸε εοπεϊμοίοη. 
566 Νοῖο δῖ οηὰ οἵ (παρῖίογ. 

ἐδ ἀα7) 9 ἐγομδίε.. «πὰ ποΐ ἐξδε “οισιαϊέηρ 
ἀραὶη Οὗ 1δὲ »ιοιρ αἰ". ὈΔΘ ὯΔῪ 15 ἸΘΔΣ, ἃ 
ζΛυχιυ]ῦ, ἀπά ποῖ ὕδ 9 ΘΟ.Ο οὗἁὨ [186 ΣΔΟΤΣ- 
4118. 

ἐδὲ 417 9, ἰγομδί ὙὍΠὸ νψογὰ τεηάοσοά 
ἐγομδίε -- [τα] του}5 Ποΐθθ, 45 ἰῃ Ζεςἢ. χῖν. σ 2, 
Ω 5γεαὶ ἐμρμέξ ἤγουν ἐδε ἰαπά “οιπάὶης αραὶν 
(πᾶτε. εορο). Τῆς Ηρῦγον ννογὰ οσουγβ ΟΠ 
ἮρτΟ, 1 5 4}1|οϑἱ ἴο ἃ ννογά ἐοιηά ἴῃ [34]. χν]. 
1ο; [εγ. χχν. το, ἀδποίηρ ἴΠ6 Ἰογουβ βουπὰ 
οὗ ἔδβει νυ (μελγὰ ἴοο οἴϊδῃ ἴῃ [ῃς Ἰάο]αῖσιθβ 
οὗ ἴδ ἰἸαη4). (οπιρ. Εχοἀά. χχχί!. χ). ΤΒ6 
σοηίγαϑὶ 5 δεΐννεοπ [86 υυἱἱὰ τυπιυ: οὗ νγᾶῦ 
Δηα [86 Ἰογου 5Βῃου5 οὗ δυο} 85 Κθὸρ μοϊάδγ, 
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τηνὲ οὗ ἴῆεε; ἀπά γε 3Π4]1] κποινν (δὶ 
[6»--Ὃτῆς ΓῸΒΡῸ τῃδῖ βηλτεῖῃ. 

10 Βεποὶά τὴς ἀδυ, Ὀεμο]4, ἰξ 15 
οὔτε: ἴῃς πιογηΐηρ 18 ροης ἔσῃ; 
τε τοά μδῖῇ δ]οββοπιεά, ρὑγἀς μὰ 
δυάάςα, 

11 Ὑίοίϊεηος 8 σίϑεη ὉΡ ἱπίο 4 στοά 
οἵ το Κοάηεϑ : ποηε οὗ ἴῆεπὶ σαί γε- 

ἰὼ πΩῖΪΜν, ΠΟΥ͂ οὗ τῃοῖγ ἔπιυϊ τυ 6. ΠΟΥ οὗ 
'ὰ θεν ΔΠΥ͂ οὗ ᾿τΠεῖγό : πείτῆογ εαἰ! ἐδέγς δὲ 
παν 

-" 
ἩΓΔ τ ρ ἔογ (Πςη]. 

12 ΤΠ6 τἴπις 18 σοηλδ, (Π6 (ΔΥ 
ἀγάνεῖῃ πεᾶγ: ἰεῖ ποῖ τῆς δυγεῖ τε- 
)οίος,, ποὺ ἴδε 561]6γ πιοιγη : ἔου ὑσγδῖῃ 
Σ ὕροη Δ11 τῆς τιυϊθξυάε τΠετγεοῦ. 

12 ἔογ τῆε 586116γ 854}1} ποῖ σεζιγη 
“τὰ ἴ0 ἴπλῖ ὙΓΉΙΟὮ 15 8014, ΓΑΙ ἘΠου ἢ ἘΠΕΥ 
ἀσὲς ἅχετα γεῖ Αἶϊνε: οσ τῃ6 νἱβδίοῃ ἐς τους ἢ- 
ταν ἀ, ἵπρ' της γγΠο]ς τηυϊεἰειιάα ἘΠογεοῦ, τοξίεὐ 
“νζ. 852] ποῖ σεζυγῃ; παῖ 8141} ΔηΥ 

βίσεπρίμεπ Βἰπιβοὶ ἐἴπ ἤτῆς ἱπίαυ!εγ [τι τυίριν 
οὗ ἩΪ5 [1ξπ. ἀξξ ἐπ φεεέ- 

14 ἼΒΕΥ πᾶνε δίοννα ἴπε ἐγυπιρεῖ, ῬΗοδ. ἀἱν 
Ἔνεη ἴο πιδίζε Δ}] γτεδάγ; διυῖὲ πος ἐκ". 
δοοῖβ ἴο [ἢ δαῖι]6: [ὉΓ ΠΥ Ὑυγδῖῃ ἐς 
ΡΟ 411 ([ἢς παιϊττυάς τπογεοῦ. 

Ις ΤἼο 5 γψογά ἐς ψιδοιζ, δηὰ τς 
ῬεΞΌ]επος ἀπά τῆς ἔδπιης νη : 6 
τδαῖ ἐς ἴῃ τῆς Πεϊά 5}4}} ἀΐϊε ἢ τῆς 
βνογά; δηὰ ἢς τπλῖ ἐς ἴῃ τῆς οἰ, 
ἔλυλϊηας πὰ ρεβῖ!εησε 5}4}} ἀδνοιγ 
ἈΠ]. 

16 4 Βυῖ {λεγ τῆδϊ Ἔβσᾶρε οὔ [ῃθηὶ 
814}} εβοᾶρε, δηὰ 514} δε οἡ ἴῃς 
πχοιιπίδίηβ {κε ἄονεβ οὐ τῃς νδ]]ε β,., γ7..; .. 
411} οὗἩἨ τῆεπι πηοιγηΐῃρ, ἘΥΕΓΥ ΟΠ6 ἴογ 1. 
Ηἷβ ἰηἰφαίτγ. : ἐᾷ 

17 ΑἹ] “μαπάβ 5}.2}} Ὀς ἔξεδ]ς, δηὰ ὑπέο 
411 Κπεεβ 541} ἴδε ννεᾶκ ἂς ννδίεγ. ὁ Ἰδαῖ. το. 

18 ὙΤΉΕΥ 5}8]] α]5ο ἐρίγά ἐῤεπιςοίυες εἶ 48. 37. 

10. γσοὔδ] δῦ. »"αὐεῤ. ὙμῸ Ἡδῦτεν 
ποι '5 ΠΟΠΊΤΊΟΠΪΥ υϑοὰ ἴον ἰτῖρο, Εχοά, χχχὶ, 
1; ἃ4͵ἴ5ο ἔοσ ἃ στοὰ υϑοά ἴο ρυπίϑῃ, Μ|οΔὮ νἱ. 9. 
ΤΡ φρεορὶς οἵ [υάδὰ δᾶνὸ Ὀϊοσθοιμθά ἱπίο 
κκουὰ Ἰυχυτίδηςε 

Ἡ, ποίεπεε ἐὶ γέσεη μρ ἱπίο ὦ γο 97 «υἱεξοά.- 
-“Ἰ Τῇ τοὰ οἵ υἱἹἱοκοάμοθς Βοτὸ πηοδὴφ ἰΠ6 
τοῦ ἰο ρυη:5ἢ το κράηδ55.--ἼἽὖαο υἱοΐοηοο δηά 
ἔχ οὗ [6 ἙΠΟΓῚΥ Βᾶνο σίϑοη ΠΡ 50 89 ἴο ὃδ6- 
οὐῦς ἃ τοῦ ἴο ρυῃίϑῃ {86 νυ]οκοάμεθα οἵ (86 
ρέορίο, ὙὝΒΟΙΟ 15 ἃ ὈΪΔΥ͂ ὕροη ἴ86 νοσγὰ στοά. 
Τ στοπιδίηάοσ οὗ [}15 γεῦϑο 15 ᾿ἴοσα ν Ἐπι18 

-- πυοί τῸπὶ ἴβεπὶ δηὰ ποῖ ἔγοπι {ἢ ΘΓ στλι}}11- 
τοός, ἀμ ποὶ ἔτοπὶ Δὴγ οὗ {ἢεῖτ5, ἀπὰ ἴΒοτο 15 
Ὧ0 ΟἿδ Διο της δπηοηρ {Π6Π|.᾽" 
Τετο ἀγὸ αἰ ἔεσοησοβ ἰπ [86 τοηάογηρ οὗ 
βύτη οὗ [π6 νυογβ ἴῃ (815 ράΞϑᾶρθ, 85 15 1η6}}- 
«Διεά ὈΥ {πε τπαγρίηδὶ νγεῖιεβ, θὰ {πΠ6 δῦονε 
(ταπαίδίίου 965 ἴο ὕὉδ {86 {Γ6 οπθ, ὍΤΠῸ 
τ ΔΠτς ΒΟΤΕΟΙ 5111} ΓΟΠΊΔ1Π5 ΟὈϑουΓο, ΟΡ 
ἴο ἴο Ὀτιοῦ δηά δηϊρτηδίς ἔοστῃ οὗἨ [86 υἱΐογ- 
Δηορ, ἮΈ ΤΏΔΥ δύορί [Βς [Ο]οννηρ ἜΧρΙδηδίίοηῃ. 
Τῦς [ετὺ7 Βδὰ ἐνεσ ὄχυϊ θὰ ἴῃ Ποῖγ ΠΔΈΙΟΠΔ] Ρτ]- 
ΜΠ] εξ ε9---δυεγ την στοδί δηὰ ὩΟΌΪΘ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 
ἴτοπὶ ἐπεπὶ δὰ ἔγοτῃ {πεῖσϑ ; θαϊ ἢον [οπουδὴ 
[255 ἘΡ {μ6 τοὰ οὗ {πὸ ὀρργοϑθοῦ ἴο σοηΐουπὰ 
ἀπά ρυπιϑἢ [6 τοά οὗ 15 Ῥθορὶθ. Τῆε που 
Ομδιάζδη 825 θθςοπια δῇ 1ποίγυπηοηΐ οὗ οὐ β 
ττλῖδ, πάθε τυ} ρόοννοῦ ετπδηδίϊηρ ποῖ 
ἴτοαι 186 [δὺ7ὺν5 οὐ ἴτοπι ἴθ πὰ 6 οὗὨ {Π6 
7:5, οἵ ΔΠΥ οὗἉ {πεῖν ἙὨΠ]Πάσθῃ οσ ρθορῖε; 
ὨΔΥ͂͵ (86 ἀοοιγυςτοη 58.2}} Ὀ6 50 σοπιρίεῖο {μδΐ 
ὨΟΠ6 5}2}} ὃς ]οἿ ἰο πιᾶῖο Ἰδιηθηίδι!οη ΟΥΟΥ 
18επὶ, 

15, 726ε 4.7] Οὐοταρ. Ϊοεΐ 11. 2; Ζερῆ. ἱ, 
τι, Ἰδν ἀδγ 97 ἄοο»ε, εἰἴβεγ οἵ [επηροσαὶ οἵ ἤπδ] 

Ἱμάξτηεηϊ. 

12, 18. Ιὶ νγᾶῪδβ δβγίονοιιβϑ ἔογ δὴ [5γϑο}116 
ἴο ρα σι} Πἰὶς Ἰληὰ, Βυὲ ποὺ [86 56 116 
ποοᾶ ποῖ τῃοῦγη διἰ5 1055, ποῦ [Π6 Ὀυγοῦ ἐχα]ξ 
ἴῃ ἢἰ5 χαθῆ. Α οοπίποη Γυΐῃ 5ῃοι]ά ΟΔΙΣΥ 
Ὀοΐὰ ἀνναῦ; ἔπ6 ὈΌγοΥ που] ηοΐ ἴδκο βοβϑθϑ- 
βϑίοῃ, ΠΟΥ 5ῃοι!ὰ 186 56 116 σεΐυγῃ ἴο ρσοῆξ ὉΥ͂ 
(Π6 Ὀυγοτ᾿5 ἀῦϑοησθ, ϑῃουϊά ἢς ᾿ἰνα χἴ ννουἹά 
Ὀδ6 1ἴπ οχῖο, ΑἹ] 5ῃοι]ά Ἰῖνὸ (η6 ῥ᾽] ᾿νε οὗ 
5Βέγδη  Γ5 ἰπ Δποίμοσ ΠΟΙ ΠΓΓΥ. 

18. αἰέδομρῦ δέν «υεγε γεῖ αἰ υε] ῬΒΟΌΚᾺ 
ἘΔΘΥ Ὅ6 γθοῦ διθοὰβ ὅδ ἐν. Τὴ 
ΓΌ]ΠΟΣ σῖορ ϑμουϊὰ Ὀ6 δῇϊοσ ἐδεγεο, 

«υδἱεν «ῥαΐ ποῖ γείμγ"}) ἈΘ (ἰ.6. ἐδ “οἰΐον) 
“δα! πο γείμγη. 

ποίῥεν «δαὶ ἀπ “ἰγεησίδεη δίρισοὶ ἐπὶ ἐδό 
ἐπιφωίν 9 δὶς 7,8] απᾶ, ΘΥΘΙΥ δὲ 1ἱνῖπ κα 
ἦπ Ἀ185 Δ] ααλῦὺν, ὉΠΟΥ͂ 8881] ΚΘΊΒΟΣ 50 
βύτοπ κῦμ. [ἰἴ. “Δ4πὰ ΘΥΟΓΥ πηδη---ἰῃ ἢ 1η1- 
αυϊίγ, Β]5 11ξ6--Π  Υ 5881} ποῖ βίγεπρίμοη {Ποηη- 
5εἶνθβ." Εχὶὶα Ὀείηρ 186 Ῥιη!ϑηπιοηξ δὲ [η]- 
αυϊῖγ, [πὸ ΟχῚϊο8 ννεῦα βαιά ἴο ἠΐθε 12 “δεῖγ 
ἐπέφιαγ. 

16. ΜΒμὶ δεν ἐραὶ σεεαβε, ἅς. ὍΤΕ σοη- 
βἰσυσίοη 15 1μδὶ ποῖδαὰ δῦονοθ, νἱ. 9. “"Βιυξ 
ψ ἤδη ΠΟΥ [ΠΔ8 Ἔβοᾶρα ϑἢδ}} ὄβϑοδρθ, ἴπθη {ΠΕΥῪ 
5.4}} 6 1κὸ ἄονοβ οὗ [Π6 νδὶθγβ οἡ ἴδε τηοιη- 
(Δ1η5." ΟοιΏΡ. 5. χί. στ; Μαγκ χ, χ4; ΠὰΚ6 
Χχί. 21. Α5 ἄονεβ οβο πδίυγαὶ δροάθ 15 [Π6 
γΑιϊογ5 νγυβοη ἀγίνεη ὈΥ ἴθασ ἰηΐο [π6 πιουη- 
(Δ1ηὴ5 τηοδῃ ᾿δηθη ΔΌΪΥ, 50 5}4}1} {πῸ σεπιπδηΐ, 
ὙΠῸ μάνα ὀβοδροά δοϊιδὶ ἀθαῖῃ, πιοδῃ ἰῃ ἴΠ6 
Ἰαπὰ οὗἩἨ {δμοῖγ οχῖϊθ. ἼΤοῸ »πουγ Ζ, Ω ἄσουε, 
ΠΟΙΊΡ. 58], ΧΧΧΥΙΙ. 14. Χ. ΙἹ. . 

18. Ναγίοιιβ 5ἰδπβ οἵ πιοιγηίηρ σομλπιοη 
ἴῃ οαβίογῃ Ἴουπίσιθβ. δαςξείοίδ, 566 Ὀεοΐονν, 
ΧΧΥΪΙ. 21: εουεν ἰῤέηι, 0 σοῦ ἐε ὕάε οὐ {4 
᾿γ25 ΔποῖΠοΣ 5ίση, Μίοδῃ ἢ]. 7; σϑαριθ μροη αἱ 
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ἢ βδοκοϊοιῃ, ἀπά ἤογγοῦ 8504] σονοῦ 
1Π6πι; δηὰ 5ῃῆδπις σῤαϊ δὲ ὑροῃ 4]]} 
ἔλοεβ, απὰ μα] πε88 προη 411 [Πεὶγ μεδάϑ. 
19 ὙΠΟΥ 5841} ςαϑὲ ἐμεὶγ βίνεσ 'π 

τῆς βίγθεῖϑ, δηά τῆς! ροἱά 5}|2}1 Ὀς 
ΗΘ δον Ἰγεγηογοά:: τῆείγ ἐβίϊνοσ ἀπά {πεὶγ ροἱά 
ξἰσπ,οτρμς 5821] ἠοῖ 6 Δ0]6 ἴο ἀεἰϊνεῦ τΠεπὶ ἴῃ 
ἐἴξαππεει. ἢ 6 λυ οὗ ἴῃς τγαῖ οὗ τῆς ΓΟΚΡῸ: 

1.8, ΠΟΥ 504]} ποῖ βδιβεν τΠ 6 }Γ 8018. Πεὶ- 
Ἐκεὶας.58. {Π6Υ Π]1 (Πεὶγ Ὀονναὶβ: ᾿θεσδυβα ἴξ 185 
εαμεε ἐκείν ΤᾺ δι ΠῚ] ΠρΌ]οοῖς οὗ τμεῖγ ἱπί φαΐ τγ. 
Ὡς 20 4 ΑΚ ἔογ τῆς δεδυΐγ οἵ Πἷβ ογῃδ- 
εἰμνεδίέηξ- γγοηῖ, Ἦς 56ῖ [ἴ 1 ΠΊΔ]6ϑΥ: δυΐ {Π6Ὺ 

τηδάβ [6 ἱπιᾶρε8 οἵ {πεὶγ δροπιῖηδ- 
ἄοῃβ σπά οἵ τῇθιγ ἀειεβιλθὶς ταΐηρβ 

"Οτ, μιαάρ τῃεγείη ἢ τῃεγείογα μάν 1 ᾿βεῖ ἴξ ἐγ 
ἔτοπι τῃειη. 

21 Απὰ 1 ν|}] ρίνε 1ἴξ ἱπίο τῆς 
Παπάς οἔὗἉ ἴῃς βγδῃροῖβ ἴογ ἃ ῥγεγ, δπὰ 
ἴο ἴδε νυιοκεά οὗ τῆς φαγῇ ἴοσ ἃ 8ροὶ] ; 
δηᾷ {ΠΕῪ 5}]] ρο]]αῖα [ξ. 

ἕζ ΓΙΤῚ 
φῳηςείξα 

,)μεει, Ἶ6τ. 11. ἐσ Μι|ίοδὰ νἱῖ, στο; δαϊάπει., 
ΕΖΥΑ χ. 1: οῦ 1, 2ο; Τοῦ. χὶνὶ. 2)η, ΤῊϊ5 
νν 25 ἑοσυιἀάδῃ ἴο ἴΠ6 5τγδο] τος, Ποῖ. ΧΙΝΟ ΩΣ, 
ὙΏΟΓΟ 866 ποΐθΘ, ΤΟΥ͂ θη, δοννόνευ, ἴῃ 
Ἰλίοσ Ὦπηθ ἴο δᾶνο δάορίεά ἴπῸ συκίοτῃ οὗ 
ἔοσεῖσῃη Ὡδοηβ ἴῃ ἢ 15 χηδίϊου, ποῖ σου 

Ισϑίοῃ. (ΟουΡ. 54]. χχὶϊ. 12; ΑΠΊΟΘ υἱ]]. 
1ο; Μιοδὰ 1. τό, αἷϑο Ὀείονν, ΧΧΥΪΙ, 31. 

10. 126» ῥα] εαεὶ ἐδεῖν εἰδυον ἐπ ἐδὸ ΕΓ εε!. 
ἴῃ [Π6 Βυτγ οὗ ΠιρηςΣ ΠΟΥ 88.411} σαϑὶ ΔΥνΑΥ͂ 
τΠοῖν ἐγεάθυγεβ 85 .56]658. 

“ῥαϊ] δὲ γεπιουεά]--- ΗΠ Ὁ. “.5}}41} Ὀ6 8δῃ υη- 
οἴοαῃ ἘΠ ηρ," ον. Χχ. 2σ, τποῖς ψοϊὰ 5}4}} θὸ 
ὉΠΟΙοΔη δηὰ Δοπλί δ Ὁ]6 ἴῃ ἘΠΟΙ͂Γ Ἔγο5. 

ἐδε «ἰρμῤϊπσ ίοεξ 9 ἐδεὶγ ἱπίφωμ!!γ} 866 
ΔΌΟΥΘ, 11]. 2λο. ὙΠΕΙ͂Ρ Ροϊὰ ἀπά ϑἰἶνοῦ νγαβ τπὸ 
οσσαβίοη οὗἨ {πΠεὶγ 510, δβρθοία!γ 825 υϑοὰ ἴη 
ΤΑ Δ κεν Ἰτηλρο5, ΗΟ. 11. 8, νὴ}. 4. 

20. ἐπ »πα)ε5}.}}] Απᾶ δὲ δεαμίγ οΥΓἹ δὲς 
ΟΥ̓ΠΩΡΘη, δὲ “οὐ ἰξ ἴἷο Ὁτῖᾶο. Ἧσ, [6 ῬϑορὶἊς 
οΔ]]δὰ εἰἴπετ δὲ οὐ ἐῤεος. ν αΐ νγᾶβ ἔοσ ἐμοὶγ 
ογηδιηθηῖ [ΠΟΥ υυϑοὰ ἔογ ῥγιάθ. 

ῥαυε 1 “εἰ ἐξ γαγ ἥγονι 18 ε»9]---τοαάθ ἴὲ ἃ 
ἀεἢ)οπιεηῖ, 566 4150 Ὁ. 19; πο μάν τηδάθ 
ΔΌΟΓΑΙΠ40]6 ᾿πλαρὸβ  11---ἰποοίοσο παν αἰ 
τηδὰς 11 {μον ἀθη]οπιθηΐ ἀπά ἐμοῖσ ἀΐβρταςο. 

ΔΩ. “.γ1)] Ἡϊάάδη ἔογ [πΠ6 ρυγζροβο οὗ 
φτοίεςζιοη, 5. ΙΧΧΧΙΠΪ. 4, ἐν δίἀδεη οπες, Ἰμο56 
πρᾶον (ὮΥ ῥγοίθοϊίΐοη. ΜΥ “εεγεῖ ρίαες 15 ἴῃ 
ἵπηῸῚ βαποΐυδσΥ, μιἀάθη ἔτοπι ἴπ6 πιὰ] 6, 
Ῥτοϊθοϊθά ὈΥ ἴῆς Μοβῖ Η!βΈῈ. 

γοὀδεγ] [1Αϊ, “πηθὴ πηλκίηρ Ὀγοδοῆοβ." 
Ηρηςοθ ἴΠ6 τηλγρῖηΔ] δ᾽ οσιδῦνο, δεσρίφγο. 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΥἹ]. [ν. 19--26. 

22 Μγ ἴλςε Μ1]11 τυγῇ αἷ8ϑο ἔοπι 
τῃδηι. Δπα (ΠΟΥ 5121 ρο] αἶα ΤΥ βεογεῖ 
ῥίαεε: ἴον ἴμ 'σοῦθεγβ 5}2]} εηϊεγ 'πῖο ε μα ΠΜΣ 
τ) δηὰ ἀεῆὶς ἰξ, 

223 ἢ Μλζοε ἃ ςδαΐπ: ἔογ {δε ἰαλπά 
15. [1] οὗ Ὀοοάγ οτίπιεβ, ἀπά τῆς οἰ 
18. Ἀ11]1 οὗ νἱοϊεηςε. 

24. ὙΝΒογείοτε 1 ψ|}} δγίπρ τῆς 
ὑγοΐϑδῖ οὗ τῆς Πεδίῃεη, δηά {πε 53}4]} 
ΡοΟβ8688 {Πεὶγ Που865: 1 ν71}} 4180 πγαῖκα 
με ροπὴρ οὗ ἴδε βίσοηρ ἴο ςεδβα; δηά 
ἐΠεῖγ ΠΟΙ Ραςε8 8}}}} Ρε ἀθβῆϊεά, 1οτ, ἐᾶι 

2ς ᾿εβιγαςείοη σοπιείι ; δηά ΓΠΕΥ ἦε ἐλεεν 
881} βεεὶς ρεᾶος, ἂπά ἐῤεγε ταὶ! ὅε ἀπ, 

βοπε, ΡΒ 
26 ΜιβοβίεΓ 58.411 σοπὶα τρομ πχ15-- 272: 

οἤιοῖ, δηά σιυπιοιῦ 5841} 6 προ σιι- 
του ; τἤδη 51] (ΠΥ 8εεἰς ἃ νἱβίοῃ οὗ 
τῆς Ρεορβεῖ; δυῖ τὰς ἴαὺν 5812}} ρεγ ἢ 
ἔτοτη ἴῃς ρηςβῖ, πὰ ςουηϑεῖ ἤοπὶ (Πε 
ΔηΟΙΘΠἴ8. 

29. Μαΐε ὦ εραΐη] Ηδφῦ. “16 οδ41η," 1.6. 
ἴδ οἰαῖπ οὗὨ ἱπιργιϑοησηθηξ ἀοίοιπηϊποὰ δηὰ 
δρροϊηϊοά ἔογ ἴδεη. Ῥοσξο 1:86 οδδίῃ, 
566 ῃοίθ Οἢ 11]. 24. 

24, 1δὲ «υογ!ΐ ΟΥ ἐδὸ ῥεα! δε} Ὧδε τροβῖ 
ΟΤῸ6] δηά ἰοστῖδὶς οὗ πδίϊοηἷς---ἰἢθ Ομδιάζρδηϑβ. 
Οομρ. Ὠευῖ. χχνῆ]. 49 [01]. ΤῊ]5 ὀχργοϑϑίοη 
5 οοηϑδογεὰ ὈὉγ Επνα]ά,  Οὐϑοδιςἴο ἀδς Υ Οἶκο5 
[5γα6],᾽ 111. 781, ἴο ἰηάϊςαῖο [πὲ δἱ [ἢ]5 Ἐπὶ 
[06 ἀλε ῤωριας Ετηρῖτο σοηίδιησά ἴῃ ἰξ Δη εἰ6- 
τηθηΐ οἵ τυάο, σουρῆ, δηὰ υπουϊϊναίοα τνδῖ- 
ΤΟΙΒ, ἩΔ16, δὲ [ἢ6 βᾶπιο ἔσηθ, ἴβογε σηυϑὶ 
Βαανα θθῃ ἃ ΒΙΡΏΪΥ εἰν] Ζοὰ ρορυϊδέοη Ἰοης 
βειοὰ ἴῃ Νίπονοῆ οὐ Βαδυίοη. ΤῸ ἴνο 
ἘΠ ἐς ΔΙῈ τηρη!οηθὰ ΟΥ̓ ἩΔΌΔΚίκυϊ, “ἢ ἢ. 1. 
Δηά 1]. 

δε ῥο»Ρ Οὗ 1δὲ “ἰγοπ] ῬὍΤ86 βασι Ἡδοῦγονν 
ὑογὰβ ΒΙΟΒ ἀγα τοπάογεα ἰῃ 1,ον. χχυΐ, 19 
δε ῥγίάφ οὔ βοαυεν. Ὠϊ5 15 ἃ τορε! οη οὗ [π6 
ναΓηρ ἴῃ 1 ευῖςυβΒ. Τό σἵγοηρ ἅτὸ πόθο 
Ὑ8Ο ῥσχίάδ [Ποπιϑεῖνεβ ἴῃ ἸΓΔΔΘΊΠΑΓΥ Ξἰσεηρίῃ. 

ἐδεὶγ ῥδοῖγ ῥίαςες “ρα! δὲ ἀἀοβίε] Τ]οτοπιθ 
ΓεΠΊΔγΚΒ ἴμαὶ ττρδὲ οἰϑουβοσε 15 οδ θὰ Οοα': 
Ἡοΐγν Ῥίαεε 15 ἢετε ἐῤεὶγ δοὶν ῥίαεε:, Ὀδοδυβ 
Οοά ἀΐϑονγῃςβ πὸ ὑσγοΐδποαά βαηοίυασγ. [6 [86 
ΤΑΔΥ ΠΑ] τοηάογίηρ Ὀ6 δάορίοα ἐόν “δαὶ! ἱπ- 
δεγὶξ, 1δὸν ταυϑβὶ τβθδῃ ἐδε αυογοΐ 97 1δε δεαίδεν. 
866 ΟἹ ΧΧΙΪ. Ιό. 

26. Μμοεδίοῦ «ῥαϊ οονιθ προς πιϊεδὶς 
ΟὐΟτΡ. 58]. ΧΙΥΣΣ. 

γρηομν σα αὶ δὲ βοὴ τισπογ} Τοῦ ςἢ. Ἰ. 
, ἐδεπ “δαὶ ἐδεν “ἢ α υἱδοη} ΟΟΙΡ. ΧΧ. Ι, 

41) ]εγ. χχχν, 17) ΧΧΧΥΪΙ. 14. 



Υ. 27--2.} 

47 Τα Κίπρ; 8}} πιουγη, δηά τῃ6 
Ῥἤηοδ 5}12}} 6 οἱοιῃεά τὶ ἀεβοΐδ- 
ὕοπ, ἀπά τῆς Βαπάβ οὗ {πε ρεορὶἜς οὗ 
ἴδε Ἰλῃὰ 5}4}1] θὲ ἐγτοιδίεἀ : 1 ν}}} ἀο 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΝΙ1. Ν ΤΙ. 

τπηΐο πεπὶ δἴοσ ἘΠΕΙΓ ὙγΑΥ, 
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κρο. ἸΗΣ. 
ἀπά ἶδο- "ΕΟ ων» 

ςογάϊηρ, ἴο τμεῖγ ἀεδβεγίβ Ὑ}}}} 1 Ἰυάρε γμάρ- 
ἴπεπιὶ; ἀπά ΠΕΥ 5841} Κπονν {πᾶς 1 ἂρ τα 
16 [ΟΚὉ. 

ΝΟΤΕ οα ΟΗᾺΑΡ. ΥἹΙ. 7. 

ἐδε »πογπὶπ 5) Ἡεῦ. ΠΒ Π. ὙὨε νοσὰ οο- 
ατϑ εἰϑοννβεσε ΟἹΪΥ ἴῃ 154]. ΧΧΥΪΙ. ς. ΤΟ αγϑξ 
πιρληϊηρ ἴ5 4 εἰγεί,. ἨἩθηος ἴῃ 1581 Δῃ δἰ ααε,γι---το 
δὶ Βοτδ ὑπογηιέπρ, 858 ἃ ἐγοαυη οὗ επί. Βυΐ 
σεϑεῃ. γομασκβ ἰδᾶῖ ἴῃ ϑοσρίυγαὶ ἰδηρυδρα 

πς ἱπαϊςδίος ποῖ ἔδ6 Ὀεριπηϊηρ Ὀυῖ [δ6 
εὐ οὗ ἴσου] (Ρ5. χχχ. ς). [ἢ ΟἿΓ ῥῬᾶϑϑᾶρθ 
ὥς ψοτα 15 ΕΓ Ὑαγ] ΟἸΞΙΥ ἰγαηϑἰδίοα, ΕΧΧ. 
«λοκὴ (8 «αυγεα! δ), ΝΪΣ. εοπίγ ο, ΤΥ. τος- 
παπε ἃ δἰεσάονε (ἀετινοὰ ἔγοπι ἴπῸ Ἰάθα οὗ ἃ 

στοῦγῃ, δηὰ γοξοιτίης ἴο ἴῃς ἀρργοδοὶ οὗ (ἢ6 
Κίης Νορυςμδάποζζαγ). Ῥεσγῆαρβ εοπμοίμοϊοι 
(νἱπάϊηρ ἃΡ) ν»}}} Ὀεβδὲ ὄχργεββ {π6 τλεδηΐηρ, 
8ἃ5 ἃ ἍὮΟ]6 96γίοϑ οὗ Ἵυθηΐβ 845 ἴξ ὝΟΓΟ, 
βιυπιπηθὰ ὑΡ δηὰ Ὀγουρῆϊ ἴο 4 οἷοθ6--- ἢ ἃ 
ΒΡ ΠῸΥ ἀϊογεπὶ βμδάθ οὗἁἩ πιοδπίηρ [ἃ μ45 Ὀδεῃ 
ἴλκοη ἴο ταθᾶῃ ἴδ6 σουοίμέοη οὗ δνυθηΐϑ, ἴῃ [ῃ6 
ΒΔ ΠῚ6 ΤΊΔΠΠΟΓ 85 ἴπ6 σοάάεθ5 ΕΟγζυηΘ 15 ΓΕΡΓΕ 
ϑοηϊοά ἢ μεν φυῤεεί, 

ΓΗΑΡΤΕΚ ἢ. 
1 Σεεξεεῖ, ἐκ α υἱεῖορε οὗ Οοά αἱ ϑγωσαζονε, καὶ ἡ 

ἑἠειυεα ἐᾷέ ἐνεασε οὗ ΤΑλλυίας ἡ τε μέμμ οα 
5 ὥπαρ, 13 ἐλδ ΤΒΟΜΡΡΕΣ Ὁ» 7 »ἘΡΆ22, 
15 “4: τοογτάλῥε᾽-: ἐσισαγαῖς 16 τ». 18 Ουά᾽: 
τὩγοΐά 79» ἐλεῦ τάοζα. 

ΝῺ [τ ολπλε ἴο ρᾶ88 ἱπ (ἢς 5ἰχίῇ 
γεᾶγ, ἴῃ τῆ 5ιχίἢ σιομέδ, ἴθ τις 

ΔΑᾺ αν οἵ ἴῃς πιοπίῃ, ας 1 5αῖ ἴῃ 
τηὶπα ἤουβα, δηά τῆ6 εἰάετβ οὗ Γυἀλἢ 
βαῖ δείογε πιθ6. ἴπαῖ [6 δπαπὰ οἵ τῆε 
Ι,ογὰ σον ξ6}1} ἐμεγε ὑροη πΊ6. 

2 ὙΒεη 1 θεμεἰά, ἀπά ἰο ἃ ᾿Κϑηεβ8 
45 ἴῃς ἀρρεάγαηος οὐ τε: ἔτοπὶ ἴμε 
Δρρβάγάαποβ οὗ ἢΐβ8 ἰοΐῃβ Ἄνεὴ ἀονγῃ- 
ννατά, ἔτε; ἂηά ἔτοπι [8 Ἰοΐῃ8 ὄνεη 

ΟΉΗΑΡ»Β5. Ν111---ΧΊΧ. Α ἀδλίο ἰ5 ὑρτεῆχϑά το 
ὧς δῖ (14 τηοπῖ!5 αἴεγ [86 ἀδίε οἵ [88 ρτε- 

γιβίοῃ5) ; ἴδε ποχί ἀδῖο βίνθη 15 ἴῃ ἴπ6 
20} οδδρῖοσ. ὙῈδ ργορβιθοῖεβ σοηίδιπθα ἴῃ 
ἴδε Ἰπίογυεηὶπρ Ομαρίειβ πιυϑὲ ἐμεγείογε 88]] 
αἰῖδιη οἰδνεη τηοηΐῆ5. ΑἸΓΒου ἢ ΠΟΥ σνεγα 
Βοῖ 21] ἀοἸ νεσοὰ οὐ [Π6 54π|6 ἀδγ, ἘΠΟΥ ΤΑΥ͂ Ὁ 
τεξγαγάεα 5 ἃ ο]6. ὙΠΕΥ ςοηίδϊη ἰη ἕδεϊ ἃ 
τετίενν οὗ {8 σοπάϊοη οὗ π6 ρεορ]ε οὗ Τυἀδῇ, 
τος υηρ ἤοϑε τ ἢο συοτὸ 511}}1η 6 ΗΟΪγ [,Δηὰ, 
δηὰ ἴΒοϑε το σγεῖε νυ] [Π6 ργόρμοῖ 6Χ1165 ἴῃ 
(δ) 22. 
ΤΙ ἰ5 Βτϑέ τορτοβοηίοά ὉΥ ἃ υἱβίοῃ ἴῃ ἘΙΟἢ 

ὃδκ ϑθεσ 15 ἰγαπϑρογίθα ἴῃ βρί τ ἴο {πε ἰετιρὶθ οὗ 
]επυιδαΐοεση, πὰ ϑθὲβ ἴμοσο Ἰἀοἰδίσυ, 50 οἤξῃ 
ὈΡΕΙΪΥ Ῥγας5θὰ ἴῃ (πδὲ οἰ (Υ111.); ἴπε Ῥυη- 
Εἰηοηΐ οὗ 411] Ἔχοθρῖ ϑιισῇ 45 ᾿δὰ σοοεϊνθα 
Οοὐ 5 τρᾶσκ (χ.). Ης 5665 ἴῃε βὶοσυ οὗ {πε 
[τὰ αυὸ ἐπ ἰετηρὶς (Χ.), Ρυπιβηπιοπὲ [8]}]} 
ὕροη ἴπ6 ῥγίησοϑ, δηὰ ἴδε ρίοτυ οὗ ἴ86 [μοστὰ 
ἰγανε ἴδ6 σἵγ (Χ}.). 
ΤῊ νἱβϑίοῃ εἢ δηὰ (6 ργορῇῃοὶ μανηρ 

λξλῖη ἸΔΚδη Π5 βἰδπὰ 45 ἃ πιδῆ Διο ῃρ ΠΊΘΏ, ἢ6 
δΥ ἃ Ἰο8] δεῖ ὄχργεϑϑοβ ἴο [5 ἔδθίϊον- 

ςοπηρ τοτηουδὶ οὐ ἐπε ὶγ σουηίγΥ θῇ 
ἴτοη [εγυϑαϊεπη ἀπά ἴπ6 Ηοὶγ [,Δηὰ ἀπά [δὲ 
ὁσοπι οἵ {πεῖς Κίηρ (ΧΙ].), δπὰ δάάγεβϑεβ ἃ 
πιατηίηρ οὗὨ [2156 ργορδμεῖβ, νεῖ μου ἴῃ Ϊογυβᾶ- 
Ἰκηὶ οἵ ἰη (μδιζα, ὑνῆο ψογὸ Βοϊ ἀὴρ οὐ [4156 

186 ἀοοπὶ οὗ ἴῃ6 οἰ νου Ὀ6 
(Σ1".). ΤΒε ρεορῆδξ ποχί υγῃ5 ἃ ϑεᾶσοῆ- 
ἴο δε Ὄχι θα (μοπιϑεῖνεβ, 656 αϊρϊ 
βόδι ἔγοε ἔγοῦλ ἴμ6 οδάγρο οὗ ἀΟἸΔΙΓΥ 

((ογ ἔδε ουξννατὰ 5ἴη ντᾶβ ποῖ οοπιπεὰ ὈΥ͂ 
ἴδοπὶ 45 ἰξ νγᾶβ δὲ [6τιβδίθτι), Ὀὰὲ ἔδοτε τιϊρἢς 
Ὀ6, δπὰ ὑπμΑρΡΡΙΎ τνᾶ5, ἃ ϑρίτίξ οἵ 14 ἰδ γΥ 

νυ ἰςἢ ΤςΔΠ]16ἀ ἔοσ βίοσῃ γεῦυκο (χὶν.). Ηε (Πθη, 
ΒΥ ἴμε μαγαῦ]β οἵ δὴ ππέγυϊτζα! νῖπε, ἀερίςῖβ 
ἰδῆς 5ἰδίε οἵ Οοάβ ρεορὶε (χν.), ἃπὰ σενίενϑ 
ππάεσ δποῖμοσς ἄξαγο {ΠΟΙ ραϑὶ Πιϑίογυ, μόνης 

μον [86 πδίϊοῃ μδὰ ἐδ], δῃά γεὶ μοϊάϊηρ ουΐ 
Πορεθ οὗ τσοβϊογαϊίοη (χυ!.). ΒΥ ἃ 5 πκίης 

ἤξυγε Βα ᾿Π]σίγαῖοβ ἵπὸ ἀοοπὶ οὗ ἴμε παίϊΐοη, 
ὙΨΆΤΏΒ ἴΠοῖὴ ἀραίηϑί [Ποῖγ ἔ8 156 Πορϑϑ οὗ ἀν ΕΥ 
ἔτοτῃ Εξγρί, δηὰ βδιενν5 [μδὲ ἔπεὶγ Γαΐαγε ὨΟρΕ8 
τοδί ποῖ οὐ ἴδε ρτεβοηΐ τυϊος (Ζεάεκίαμ), Ὀὰξ 

οη ἴπα ἔδει οὗἩ μἰπὶ σγμο μ85 θθεη ἀἰβρίδοθά 
(ανΐϊ.). 1με5ῖ, Βονγενεγ, με το] οὗ {δε 
51ῃ5 ΟὗἩἉ ραϑὲ {ἰπιὲ5 βμβου!ὰ Ἰεδὰ ἴπε ρθορὶβς ἴο 

ἱτηδρίπα παῖ ΤΠΕΥ ἡνετγε ἴο βυδεγ, ποῖ ξογ {πεῖν 

οὐσῃ,, Ὀυΐ ἔογ οἴμετβ᾽ ἔδυ 5, ἴμ6 ργορδῖ σοστεςῖβ 

115. πιϊβαρρτγεμθηϑίοη (χυἹ].), πὰ οἰοϑεβ [15 
δροϊΐοῃ οὗ 58 ργορἤθου ὉΥ ἃ ἰδτπθπὶ οὐεῦ ἈΪ8 
τυϊηοά σουπίγυ (ΧΙΧ.). 

1. 186 εἰάεγ: ὁ ϑμάα}} Τα ρτορδεῖ 5 
πον τοςορηϊζοά ὈΥ Πἰ5 [Ἐ]]ονν το Χ! 65, υἤο ΑγῸ ΠΟ 
Ἰοηροῦ ἀηνν Π]ηρ ἴο ΠΡΆΓ Ἀϊπὶ 45 ἴῃ Οἢ. ᾿ϊ. διεείης 
8ἃ35 ΠΟΌΣΠΟΙΘ. ὅ66 Οὐ ᾿ἰ. ᾿ς. ὙΠῸ τηρϑϑαρθ 
ΠογΟ 5 ποῖ σοπηποη ἴο 81} ἔπε ἀεβοοπάδηϊβ οὗ 
ΑὈγαμαπὶ (85 ἰπ τἱ. 2), Ὀπὲ ἀἰβιϊηοΥ ἴο 
ψιάαῤ, ταὶ ροτξίίοη οὗἩ ἴῃε ρεορὶα βοβε εἽχὶὶς 
Ε ΖΕ ΚΙεὶ ϑμαγθά, 

Δ. δὲ ἀῤῥεαγαπε οῦ 3γε] 1 15 ἴμε βᾶπ|ὲ 
ἀρρϑᾶγδηςα 85 ἴῃ ἱ. 26, ἴβετῈ 5θδῃ ἃ58 ἴπε αῤῥέωγ- 

ἀπεε 9 α "παπ δῃϊ σοηθὰ ὑροη ἴπε οΒεγυἷΠι. 



«2: ς. 5. 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΨΜΙΠ1. 

ἀρνναγά, 248 ἴς ἀρρεάγδηςς οὗ Ὀγρῃῖ- 
Π688, 88 ἴδε ςοΪοιυγ οὗἉ διθετ. 

2 Απά Βε δρυΐζ ἔοτῃ ἴΠε ἔογηι οὗ 
Δῃ Πδηά, δηά ἴοοΐς πὲ ὈΥ 4 ἰοςκ οἵ 
ταῖηθ μεδά; δηά τπ6 βρίγις ᾿ππεὰ τὴς 
ἪΡ δεῦνεε {με δαγῃ ἀπά {πε ἤδάνβη, 
δηὰ Ὀγουρῆςζ πα ἴῃ [ἢ νἱ]βίοηβ οὗ (Σοά 
ἴο Τ7εγυδαίεηι, ἴο ἴῆε ἀοοῦ οὗ τῃςε 
ἵππεῦ ραία τῇδ Ἰἰοοίκείμ τονγαγά τῆς 
πογίῃ, ψῆογε τὐάς ἴῃς 86δλῖ οὗ [6 
ἱπιᾶρε οὗὨ εαϊουβγ, ϑνῃϊ ἢ ργονοόκοῃ 
ἴο 76 δ ουϑυ. 

4 Δηά, ΡΒεδοϊά, τς ρου οὗ τῆς 
(οὐ οἔὗὨ ϑγδεὶ τυσ:ς ἴπεγε, δοςογάϊηρ, ἴο 

δ σπαρ, χ. ἴῃς νἱϑίοη (ἢδῖ 1 ὄδανν ἰῃ τῃ6 ῥ]δίη. 
28. ς {ΤΠ εη κα] 4 ἢε υπῖο πιε, ϑοη οὗ 

[ν. 3--γ. 

Ώλη, "τ ἀρ της ἐγεβ ποῦν [6 ὙΧΑΥ 
τοννγαγά ἴῃ6 ποῖ. ὅὃο 1 |δεάὰ ὺρ 
ΤΆΪΠηΣ ογε8 τῆς ὙΨΑΥ͂ τονναγὰ τῃῆ6 ποιῇ, 
δῃηὰ δεῆο]ά πογιυγαγά δὲ τῆς ραῖα οὗ 
τὰς ΔΙῸῺΓ [818 ἱπιᾶρε οὗ εδίουβυ ἴῃ τῇς 
ΘηζΓΥ. 

6 Ηε αἰά διγίπογηιογα ππῖο π|6. 
ϑοη οὗἉ πιλη. 86εβῖ ἴδοι ννῆδῖ {πε γ ἀοὺ 
εὐόη τῇς ρτελξ δϑοηιηδίοηβ ἴῃδὲ τῆς 
δοιι6 οὗ 15γ46] σοιηπλτεῖῃ πεγε, τῆλε 
1 5ῃου!ὰ ροὸ ἔλγ οἵ ἴτοπὶ ΤΥ 8δηο- 
τυλῖγ ἡ δυὰς ἕαγῃ τῇδε {τ δρδίη, αμαὶ 
ἴδοι 51.410 866 σγθδῖεγ Δ πλ Δ [ΙΟΠ5. 

γ 4 Αηά Βε διουρῆς πιὲ ἴο ἴῆ6 
ἄοοτ οὗ ἴτε σουτῖ; δΔηὰ ψνῆεη 1 Ἰοοκεά, 
Ὀε ΠΟ] ἀ ἃ ΠοΪς ἴῃ τῆς νν]]. 

Ἡδτγο Ηο 5ἰδπάς δρατὶ ἔγοπι ἰδ ἰῇσοηθ γενθλ]- 
ἴῃς Ηἰπιβοὶξ ἴο Ηἱ5 ϑεγνυδηΐ. δ66 Νοῖδ δὲ ἐπὰ 
οὗ Ἑςδδρῖογ 1, 

α΄ ἐδε αῤῥεαγαπερ 9 ὀγί σδίπει:, ἂς ἐδὲ εοίομγ 
0 α»ιδεγ 866 οὔ ἷ. 4. “πᾶ ζγορε ῥὶς ἰοίπα, 
ἔευεη ὠῤαυαγά, ΔΘ ΔΌΡΘΒΕΣΔΏΟΘ οὗ Ὀσίεδὺ- 
ὯΘ05ΒΒ, Κὸ τ᾽: 8᾽ οὗ ὈΌΣΩΙΒηοα μβο]ά. 
ΤὮς ἀουθ]ο α- ἰ5 υδεὰ ἴο ἱπίοη5: Υ (6 οοχηρᾶ- 
τίβοῃ, δηὰ 85 ννὸ 54Υ, “"ἴ|κὸ τπηδϑίογ, 1Κ6 πηδη.᾽" 

8. ἐπ δε υἱείοη! Κ᾽ Οο4] [Ιἰ 15 ποῖ ἴο ὃ6 
τπουρῆς ἰπαὶ ἘΖΕΚΙΟΙ ννᾶ5 ἰγδηβρογίθα ἐπ δὲ 
δοάν, Ὀυϊ ταρὶ ἐπ “ῬΙΓὶδ, ν 116 ἢΘ 511} 5ἴ δι! ϑὲ 
186 οἰάοτβ οἵ υἀδἢ. 866 ΧΙ. 24. [{ νγᾶϑ ρῖο- 
ὈΔΟΌΪΥ 4 πιϊϑιιπάἀοιθίδηάϊηρ οὗ ϑυς ἢ Ῥαβϑαροβ, 
τοἀυςίηρ ([Π6 σρέγίτμαὶ ἴο ἴδε εγαὶ, ΜΏΙΟΙ ἰοά 
[)6 δυΐπον οὗ [86 Δροςῦυρῃδὶ Ὀοοκ οὗ Βεϊ, 
Υ. 26, ἴο τοργεϑοηὶ ΗδΌλκίκυς 45 θὰ ὺρ 
ὈΟΔΠΥ ὈΥ «ἃ ἰοοᾷ Ὁ δἰ: δαὶγ., " 

ἐδεὲ ἱηπεγ σα! 6] ὉᾺ9 ξαῖθ οὗ 80 ΠΠΟΣ 
ὁουσχι. ΤΤῊΙ5 ραΐο ἰοὰ ἔγοτῃ 86 οὐοῦ ἴο 106 
ἵππον σουσί (16 ςουτί οὗὨ ἴδε ρῥτιθβίβ), ς δ] δά, 
΄. κ5 ἐδε σαΐε ο7 δὲ αἰέαγ, Ὀδοδιιξα ἰξ νγᾶ5 ἔγοπὴ 
(15 5ἰάθ τῆδὲ (ἢ ῥγδϑίβ ἀρργοδεδβοά [8 Ὀγαζϑη 
ΔΙΈΑΥ (5εῈ ου χὶ. 3ς δηὰ 27 ἔ0]}.). Τδ ργορδεξ 
15 ου ἴδ6 οὠξεάε οὗ [815 ραίθ, 80 [δὲ [ῃ6 ἡπᾶφε 
φ 7εαίοιαγ ντᾶϑ 5εῖ Ὃρ ἴῃ ἰῃ6 Οὐξεῦ ΟΥ̓ ΡΘΟρ] Θ᾽ 5 
σουγέ οΥοῦ δραϊηϑδὲ 6 ποσίβογῃ δηΐγδηςς ἴο [ἢ 6 
ΡΙοϑῖβ᾽ οουτῖ. 

ἐδε ἱνριᾶψο 9" ἡεαἰοι.}}) ὍἘ6 ἱπιαρὸ οἵ ἃ [3156 
ξοὰ ργονοκίηρςρ εποναῖ ἴο ἡεαίοιαγ (θυ. 
ΧΧΧΙΪ, 1ό, 21: τ Κ. χίν 22). [π ἰδὲ Κιηράοτῃ 
οὗὨ Ι5ΞΓΔ6Ι ΑΒΔΌ ἢδὰ δεῖ ὮΡ δὴ ἱπηᾶρὸ οὗ Β48] 
ὙΥΠςἢ επογάᾶπι ρυΐ ἀννᾶγ, 2 Καὶ .11],2. Μδῃδβϑθὴ 
δεῖ Ἂρ Δη ἱπιᾶρε 2 δε ῥοιυθ οὶ Οοά, ,, (Ὦτο. 
Χχχίὶ!. 7). [[ἴ πᾶν Ὀ6 ἀουδίοά ννΠΕΙΒοΣ ἴδ 
δόδῆθβ ἀθϑοιροὰ ἰη [815 σμαρίεσ τὸ ᾿ηἰθηάοά 
ἴο τορσγοϑεηΐϊ ννῆδίὶ δου} οςσουττεά. ΤΠΟΥ 
ΤΩΔΥ ἰάθδὶ ρἱσίαγε ἴο ἱπάϊςδίθ (δ 1άο]- 
δῖγουβ σοττυρίίοη οὗ ργδϑίβ ἀηά ρθορίθ. Αηὰ 
{Π:15 15 1η δοοογάδηςθ νυν [Π6 ΞΥπΊΌΟ] ᾿ς] σἢδ- 
τασίοσ οὗ ἴπ6 ηυθογ ως; ἴΠῸ ἔουγ ἰάοϊα- 
{γ65 γεργεϑεηίηρ (Π6 ἸἀοἸΔίΓΙ65 ἴῃ 411 186 ἕουγ 

΄υδγίειβ οὗ 186ὲ νοΐὰ. Το ἔλ]96 ροάβ οὗ 
Βοδίμοηάομμ ἃσο Ὀσγοιυρῆΐς ἰηῖο ἴ86 ἰοηλρὶθ ἴπ 
ογάορ (παὶ ἘΠΟΥ πᾶ Ὀς ἀείοςιεά ἀηὰ ἐχροβοὰ 
ὈΥ θείης Ὀσουρῃῖ ἕδοο ἰο ἕδοθ ἢ 16 Οοὰ οὗ 
τονοϊδιίοη (δοδγοθάθσ). 5811 ΠΙβίοΟΣΥ Ῥγόνθβ 
1ηαϊ ἴῃς ἰάοΑ] ρἱσέιγο ννὰ5 ϑυρροτίθα ΟΥ̓ δοΐυλὶ 
ἔλοεῖβ ψ ῃϊοἢ πδὰ οσουττοὰ ἀπά γεγο ὁσουγστηρ. 
866 Νοῖβ Α δἵ εηὰ οἵ ἴπς Ὁμαρίεσ. 

[πὶ 186 οροηΐηρς νἱβίοῃ ἴΠ6 βίογγ οὗ (86 1, οτάὰ 
᾿δὰ Ὀδθη τηδηϊξοδίοὰ ἴο [πΠ6 ργορδεῖ ἱπάδρθης- 
ἀεΠΕΥ οὗ ΔΗΥ͂ 5ρεςῖὰὶ Ἰος δ] "γ. 
Νον [6 15 οδιτ δὰ ἰῇ βριγξ ἴο {παῖ ῥἷδςοθ 

(με ἰεπιρὶθ) Ὡς ἢ ἀνε 1ὴ6 σἰοβθη Ῥθορ]θ) 
ν 45 ἴδε ρΡδουϊας ἀνε! προ ρίδος οὗ [86 βἴοσῪ 
97 δὲ Σοῦ. 

4, ἐδὲ σίονγ 9 δὲ Οοά οὗ Τεγαεὶ φυας ἐδεγε] 
Ὗνε Ἰοάσῃ 1ῃ ἰχ. 2 ἴδδῖ {86 σίογν οὗ 1δε ΣΟΚΡ 
«ὐας σκοπὸ μΡ ἥονι ἐδὲ εϑεγμὸδ «αυὐϑέγε δ “4 10 
ἐδε ἐῤγω οί φ δὲ δοιμδ; ὙῸ ΤΑΔΥῪ ἴπογοέοσα 
ςοηοϊυάο τπδὲ [Π6 σἴοσυ οὗ (86 ΠΟΚῸ μᾶνίης 
πονν ἀορατίοα ἔγοπι Η!5 5οδῖ Ὀεΐννθθῃ (86 σβοτι- 
Ὀΐπιβ ἴῃ ἴῃς ΗοΪγ οὗ Ηο]ἱο5 γοϑίβ ἴῃ ἴῃ6 [ἢγ 5 }- 
οἰά οὗ ἔῃ ἐοταρῖθ, ἴο ἐχοοαΐα νεηρέδησα Ὀδέοσα 
1 υϊΐ5 [Π6 Ὠοιϑ6 δϊορείμεσ (χ. 18). ὍΤΒα 
866 5ἰδηάς ἱπάἀδοὰ οἡ ἴδε ουϊϑιάς οἵ ἴπ6 χαΐθ οὗ 
{86 ἴπποῦ σουγί, Ὀὰϊ δ6 ΣΊΔΥ ννῈ}} 566 [ἴῃ 6 βΊΟΙΥ 
οὔτ ΓΟΚῸ νος ἢ 15 Ιη : 50 ἐῤεγε τηϑῖ 
τρϑδῃ ἴῃ ἴδῃ ἱπποῦ σουτγί, ΜΙ. ννᾶ5 Τα ον 
ἐδὲ ὀγισδίπεις οὗ δὲ ΖοκΡ5 σίογγ (Χ. 4), ἀπά δέ 
[μ6 γαΐθ οὗ νος ἢ ΕΖΕΚΙΟΙ ϑἰδηάϑ. 

7. 4δὲ ἄοον ο ἐδὲ εομγε] 6 56ῈῚ 15 σου δὲ 
ἴο ἀποίμοῦ βροῖ. ΤῊβ ννᾶ5 ῬγοῦδΟὶΥ ποῖ [86 
βΒᾶη6 ραΐο ἃ5 (ῃδὲ ψὩο ἢ ἴῃ τ. 3 15 οδι θὰ δ 9 
ξαῖο οὗὨἩ ἴ8:9 18:ὸ: σουχί. Τε ἐομγὲ ὮΘΙῈ 
ΤΏΔΥ δὲ ἴΠ6 Οὐΐόῦ οὐ ἱππὸσ οουγῖ. ὍαῈ οὐϊΐεῖ 
οουτί νγ»ὰβ ἱπάοροα ἢἤγϑδε Ὀσγουσῆϊς ἱπίο Ὄχαςῖ 
8 ΟἸΓΥ ἰπ ἴῃς νἱβίοῃ οὗ ἴδε ἰοπηρὶθ (Χ].), 
Ὀμξ ἴῃ ΕΖοκίο 5 ἀπιθ ἔθοσὸ σνεσε βυηάγγ Ὀ014- 
ἰῃρϑ οη ἴδ βρᾶοθ δγουηὰ ἴῃς ἱπηοῦ σουτί ΨΒΙΟΒ 
ἔοστηθά ἃ οουγ οΟΥ οουγΐί5, ποῖ ἱπλργοῦΔΌΪΥ 
ἱποϊοθοὰ ὈΥ͂ ἃ γγὰ}} (ϑ8εῈ Νοῖβ δὲ επά οἵ Ἵβδρ. 
Χ]). Ἴδε Ηεοῦτενν ψοσγὰ ἔου «Ἂυαὐ (ἀ1γ) 15 



Υ. 8-- τ4.} 

8 ἼΓΠεπ κά ἢς υπίο πιο, ϑοη οὗ 
πιλῃ, ἀἰρ' πονν 'ἴῃ τῆς νν8]}: δῃηὰ ψῆδη 
Ι Βλὰ ἀϊρρεά ἴῃ τὰ ννδ]], 6 Πο]ά ἃ 
ἀοοτ. 

9 Απά ἢε 8414 υπίο πη6, Οο ἰη, 
Δπὰ ὈεἢοΪ]ά τπε ψιοκεοά Δθοιπλ Διο 8 
τἢδῖ θεν ἀο Ποτζε. 

ΙῸΟ 801 νεηΐ ἴῃ δηά εν; δηά ὃε- 
ΒΟΙΪά Ἐνεγὺ ἴογπι οἵ ογεερίηρ τπϊηρϑ, 
δπὰ δροπιίπαῦὶς Ὀελϑῖβ, δηά 4]1] τὴς 
Ἰ οἷς οὗἩ τῆς δουβε οὗ ἴβγδεὶ, ρουτγ- 
τγδλγεο προη τῃς νν4]}] τουπά ρου. 

Ι1 Απά τἢετε βἰοοά δείοσς τῃ θη 
ΒΕΥΕΠΙῪ τηθη οὗ 1Π6 δηςίϊεηῖβ οὗ τς 
ουβξε οὗ ἰβϑγδεὶ, δηά ἴῃ τὴς σηϊάβξι οὗ 

ἰὰς ἵεστ ἔογ ἴῃε νν8]} οὗ ἃ ςἰ Υ, οΥ οὗ ἃ νῃοΐθ 
κοὔεςθσῃ οἵ Ὀιυ]άϊηρ5, ταῖποσ ἰὩλῃ ἔοσ δὴ ἴῃσν 
ἴετστιαὶ νι 4}} ϑεραγδίϊηρ οὔς ρασγῖί ἔτῸπὶ δηποΐπμογ. 
ΎΤΗἊ ἸάἀοἸδίσιεβ. πότ ὙοσῸ νἱονγοὰ 45 ἰακίης 
Ρΐῶος ἴπ ϑεςσεῖ, δηὰ ἰξ 15 ποῖ ἴῃ δοσογάδηςα 
σἹἢ [6 ἴετρ]6 ἀγγαηροτηθηῖβ ἴο ΘΌΡΡοΟσο [δῖ 
δυσὶ σΒΑΤΉΌΟΙΓΒ Δ5 τοῦ ]Ἱὰ σῖνο σοοπὶ ἴῸγ ἴῆοβο 
Γος ϑῃουϊὰ Ὀεϊοηρ ἴο 1Π6 ουμοῦ (ἤδη ἴο 186 
ἸΠΠΕῚ σουτί. ΤΠ 56 Ὸ 7 15 ΠΟῪ Ουϊϑϊ6 [Π6 νν4]]} 
οὔτδο ουδεσ σουγί, ΟΥ̓ {πε ἀοοῦ νοΐ Ἰεδάς 
τοῖὴ 11 οὐ οὗ ἴπ6 ἴ6Π10]6 ὈΟυΠάΔΥΥ. ΒΥ ὈγΘΔΚ- 
δὶς ̓ ησουρὴ [ἢ 6 νγὰ]} 6 δπίουβ ἰηἴο ἃ σμαη ον 
πῆς ἢ οἰαπᾶς ἴῃ {πὸ ουΐοτ σουγί δρδιηϑσὶ (Π6 
ΚΔ] προσ 86 καΐο. 

α δοϊ] Α νἱπάουν οὔ ϑοπὶε ορεηΐης ποῖ 
ΞΟΠ ΟΙΘΠΕΙΥ ἰάσρὸ ἴο δάπιξ οὗ δηΐγαποθ υπ|] 
ἴδο νυ]}} 15 Ὀσγοίκεῃ ἰπγου βῆ, δηα [ἢ6 566 γ δηΐου- 
ἸῈΖ ΠοΙηθ5 ὩΡροη ἃ ἀοοσ ὙὮΙΟΝΒ δάπ5 Ὠἰπὶ ἴο 
ἴθ οϑοεῆς οὗ :Δοἰδίσυ. 

10. ὝΔετο ἰς9 οἰθα 4 τσοίογρηςθ ἴἰο ἴπ6 
ἰὐοϊδίτγ οὗ Εργρίὶ. δεὲ Νοῖβ Α δὲ επὰ οὗ ἴΠῸ6 
Ομδρίεσ. ΒΒ. ΖοῃἹ β ἀἸϑοονεσίοβ ἴῃ ἴΠ6 ΘΑΥΪΥ ρατὶ 
οἵ ἴῦε ὑγεϑευξ σεηίυσΥ ὑὉσουρῖ ἴο ΠΣ Ὠ ΤΔΗΥ͂ 
φιὐιετγδηεδῃ ΟὨΔΤΊὈΕΤ5 ἴῃ τος 5 ὩΡΟῦ (ἢ 6 5ΠΟΓο8 
οἵ τὰς ΝΘ. Ὑθθθο τετῈ υϑοὰ 45 ΞΕΡῸ ΓΟ ἢγο5 
βοΐ ἕογ Κιηρβ δηά ῥγῖνδίθ 5. Το νυ2]}}5 
ὍΟΓΟ ὈΠΙΓΟΙΤΉΪ δάογηρα ΟΥ̓ Ῥαϊηϊοα ἤξιυγοβ, 
ἀερίςηρ, Ἔτη θα55)65 ἔγοπι ἔογειση δίϊοηβ, Οὐ 
τἴθε οοσσυραίίομβ οὗ ογαΙΠΔΓΥῪ 116, ἀπ ὉΥ͂ ΠΪ6- 
το γρδϊ δ] ομαγαςίεσξ, βοὴ οὗ ΒΟ ἢ σνετῸ 
τερτεϑεηϊδῖῖινε οὗ (86 οὐ]οςίβ οὗ ἱἰάοϊδῖγοιβ 
ποῖξῆρ. ΤΏ παοϑσὲ σεπιλικδῦϊε οὗ ἴπε56 
οὐδσθετε 21Ὸ ἴῃ το 5 οὗ [86 κίηρβ δὲ ΒιῦΔῃ- 
ἐν Μοϊουκ, δηὰ 4150 δἱ σσουγηεῖ πεὰσ ΤΠΘΌ68. 
Βείζοη! ἔουηα δοοθςβ 1πἴο οὔδ οὗ ἴΠε86 ΌὉΥ ὦ 
ῥοῖρ πὶ 1δὲ «υαἱὶ, ᾿ς ἢ ζάνθ ΠῸ 5ἰξῃ Η 
ΤΟΣΌΪΥ εηἴγδηςς (56 (ὐοδθε 8 “ Μοηῃηυπιοηΐβ 
αἴ Εξγρί; Ρ. 6). ὁ δᾶνθ Π0Ὸ εὐἱάδησο {μδὲ 
ἴδεθο ἤδη ΌΕΙ5 τόσο ιι5ε6 25 ρ΄δοο5 
οἵ ποτϑρ, δαὶ ἰδεῖ Ροβι ἴοη, δηὰ (86 δάοσγῃ- 
τοδηῖς, σοῖς οὗ τ ΠΟ ἢ δὲ Ἰθαϑὶ ννοσὸ οδ]εςῖ5 οὗ 
ἰἀοϊλίτγ, βεϊοαὰ ἔδεπι ἴοσ ἴῃς ϑοθηο οὗ ἴῃ ἰάθδὶ 
Βίεῖυγο ὈῚ ἩΙΓὮ Ἐζεκιοεὶ τερσγεβειίεὰ ἘξΥΡ- 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΨΝΠΠ. 

τῆ 6πὶ ϑιοοά [ΔΔΖδηϊδῇ [π6 5οη οἵ 5}2- 
Ρἤδηῃ, ὙΠ ΘΥΕΙΥ τΔη ἢ]5 σΕΠβΕῈΓ ἴῃ 
ἢϊ5 απά; δηά ἃ :τῆϊοῖς οἰουά οὗ ἰη- 
σεη86 ὑχεηΐ τρ. 

12 ἼΠεη 5414 ἢα υπἴο π|6, ϑοη οὗ 
ἴλη, ᾿ιαβϑῖ ἴποιι βδεεὴ ννὴῆδλὲ ἴῃς Δῃ- 
οσἰεηῖβ. οὗ τὴ6 ἢοιιδε οὗ ἰϑγδεὶ ἀο ἴῃ τὴς 
ἀαΥκ, ἜνεγΥ πιᾶπ ἰὴ ἴπε Τμαπηθεῖβ οὗ 
ἢ5 ἱπιαρεῖγ ἰοσγ {ΠῈὺ 84Υ, “Ἴἢς ““13Ρ.9.9. 
ΓΟΚῸ 86θοῖῃ 8 ποῖ; ἴῃ [Ὁ Βα 
ἔογϑακβϑη [86 γῇ. 

132 “ Ης 8414 αἷδο υπίο πιε, Τύτγη 
πες γεῖ δραΐη, απά ἴῃοιι 50]: 8εςὲ 
δτοδῖογ δδουλπδίϊοηβ τας ΤΠ6Υ ἀο, 

14 ἼΠεη ἢα διουρῃς τὴς τὸ τῇδε 

ὈδΔη ἰΔοϊαῖγγ. [ἢ τεΐογοηςο ἴο Ἐργρὅδη νψοῦ- 
5810, Απηηπίδηι5 Μ δυο! πυ.5, ΧΧΙΙ τς (ᾳυοϊοά 
Ὀγ Κοβοημλ 16 τ), σροᾶκϑ οὗ ““ςοτγίδίη συ ίεγγα- 
ΠΟΛΛΉ ΟΑΥΘΤΤ 5, 5414 ἴο ἢάγο Ὀδοη σοηϑοϊπιςϊεὰ ὈΥ͂ 
ΤΉΘη ῥγας θα ἴῃ δηςίεηΐ τἱΐο5, οἡ ἴπὸ ννα]}}]5. οὗ 
το σοῦ ΡοΥγαγοα ΤΔΗΥ Κἰπάς οἵ ὃδιτάς 
δηὰ θοδϑίβ, τυῖς ἢ ἔθου τ) ὨΙΟΓορ ΙΥΡΐς5.᾽" 
δ ως Ἐργρίίδη νου οὗἨ δηϊπι8]5 15 ννῈ]]} 
ΠΟΙΨΗ. 

11, “ουεπῖν ριοη}] ὙὯὙδὲ εοωπεὶ ΟΥ̓ ΒΟΥΘΠΕΥ͂ 
([δῪὲ δαῃπεάγιπι) ννᾶβ ποῖ ἱπϑετυϊοά {Π] (86 
τεϊυγη ἔγοτῃ σδρενγ---Ὀυϊ σευεη: οἰάεγ δὰ 
ἴῃ Ὀπ|65 ραϑὶ ὕξεεῃ σἤοβδεη ἴο σεργοόϑεηΐ [πὲ 
ὙγΠο]6 Ρθορ]ο ἴῃ Ὀομο]άϊην ἴῃς ρίοτυ οὗ [εδον 
νδῇ (Εχοά. χχῖν. 9, 10). 

ΤΠΟ ΥἹβίοη ΠΊΔΥ ἢᾶνο ρΡοϊοϊσδά ἴἰο ἔπ 6 σοηίγαϑσε 
Ὀεΐννεθη ἴδ {{π|ὲ5. ΤῈ ΠΟΠΊΌΟΣ “ευερ 15, ΤΏΟΣΘ- 
ΟΥ̓́ΕΣ, 5Υτθο] 1 4] οὗὁὨἨ [6 σονεοηδηΐ Ὀείννθθοῃ 6- 
μονδὴ πὰ Ηἰ5 ρεορῖίθ, δηὰ 50 186 “γυεηίγ τῆθῃ 
ΘΧὨΙΌΙΕ ἔΌγοΌΪΥ ἴθ6 Ὀγθᾶς οὗ ἔπε σονεηδηῖ. 
11 15 ἃ ἤξιχε οὗ ἴδε οονεγίὶ ᾿άἀο]δίγΥ οὗ ἴῃς 
ὍΠΟΪΘ ΡΘΟρὶο, 
.ασχαπία }} Τῆο Ὡδπὶθ τηθᾶῃ8 εῤουσ ἐς 

ἐμ!επίηφ. Αὐοπίγαβὶ ἐδε ΖΟΕΡ ῃ Θμονδ ἢ} “οεί 
μοί ἴῃ υ. 11. ασπκαπίαρ ν785, ἈΟΎΤΟΥΟΣ, ἃ τοδὶ 
Ροΐβοῃ, οπὸ οὗ ἴπ6 Ἵοδίοξ [ενν5, ἀἸϑε! συ 5ηθα 88 
τοπ ΟΥΓ ϑδαῤῥαη ἔγοτῃ ἀποίμο [442ΔηϊΔῃ (χὶ. 1). 
ΤΠ πᾶπὶὸ 4͵50 οσςυ5 ἴῃ 2 Κ. χχν, 22. 

α ἐδίεξ. εἰομά ο᾽ ἱποησε] ὅ8ε6 Νοῖβ Β δὲ εηὰ 
οὗ Ομιδρίοσγ, 

12. ἐμ ὲδὲ αν] Ἡ!άάρῃ 85 ἴἴ σσόγὲ ἴῃ (Π6 
βεοσγεῖ ρδοθβ Ὡς [6 θεοῦ ἀυν τοι ἐδ 
νγ4}} ἴο ἀἸβοουοσ, 

ἐΌΕΡ "μπᾶη ἐπ ἰδὲ ἐξδανιδεν, ΟἹ δὶ ἡρια εν] 
Ἀδίποῦ, 15 δ15 ΟΠΔΙΙΌΘΣΒ Οὗ 1ΠΒΕΑΘΣΥ. 
Οδα»ιδεγ: Οὗ ἐπα Γν τα ΟΠΑΥ Ό6Υ5 ραϊηϊοὰ ἢ 
ἱπᾶχεβ. ὙΠῸὸ ννογά [ῸΣ ἑγιαρεῦ7 15 ἴΠ6 5876 ἃ5 
ἴῃ 1,ον. χχυϊ σ. Ὁνμδί [86 ρσορδεῖ ῃδὰ ϑϑδη 
νγ5 ἃ ϑΔ1ηρ]6 οὗ 811. Α11 σψόσγὸ νυ υβδρρίην 
{πεῖ γ στάνθῃ ἱπλαδοθ5. 

14 ὝὌΠεΕ 5667 15 ΠΟῪ Ὀτουρμὶ δδοῖ ἴἰο [Π6 
5816 μαῖα 8ἃ5 ἴῃ σ΄. 3, 



46 ἘΖΈΕΈΚΙΕΙ, ΝΙΠ]. [ν. 15-8,. 

τουνγατά τῆς ελ8ῖ; δπὰ {ΠῈγ ὑγογβῃϊρρεά 
{Π6 8 τονναγὰ (6 εδϑβῖ, 

1η 4 ἼὝΠεη ἢε 84ἰὰ υπηΐο πιθ. Ηλεῖ 
ἴπου βεθῃ ἐῤίς, Ὁ βοὴ οὗ πιδη δ 15 τα 
ἴτ ἃ Ἰίρῃς (πϊηρ ἴο τς Βοιιβε οὗ [ιἀδῇ ἐἰας 
τῃαῖ ΤΠΕΥ σομητε (Π6 ΔΡΟΠΙΪΠΔΙΙΟΙΒ εζακ 
νης ἢ ΠΕΥ σοπληνῖς Πεγεΐ ἔογ {πεν πα 

ἄοογ οὗ {δε ραῖε οὗ τῆς ᾿ΟΚΡ᾽8 ἤουβε 
ΠΟ τοᾶς ἰονναγά τῆς ποσίῃ ; δηά, 
Ὀ6 ΠΟ], (ποτε 54 ὑγοπιθη ὑνθερίηρ, ἴοῦ 
ἼδηιηιΖ. 

Ις 4 ἼΠεη 5416 ᾿ς υὑπίο σης, 
Ηδϑοὶ τῆοι βοὴ Ζῤ΄:, Ο 80η οὗ 
τλη ἢ ἴυγη ἴποε γεῖ Δρδίη, σπαά ἴδοι 
8041 566 ρτδδίοσ. δΔροῃλ Δ ΟΠ85 [ἤδη 
1Π 686. 

Ι6 Απά δε δγουρῇῖ πὶς ἱπίο τῆς 
ἱππεῖ σουτγὲ οὗ ἴῃς ΚΡ 5 Πουβο, δηά, 
θεΠ 014, δὲ τῆς ἀοογ οὗ τῇς ἐεπιρὶς οὗ 

᾿νε Α]]εἀ τῆς Ἰαπά νυῖτ νἱοΐεηςθ. δηά 
ἤάνα τεϊυγηθά ἴο ῥγονόκε π16 ἴο δῃ- 
βεγ: δηά, ἰο, {ΠῈῪ ρυῖ τῆς ὈγάποΟἢ ἴο 
ΠΕΣ Πο56. 

18 Ἰεγείοτε Ψ0|}} 1 4180 ἀθ8] ἴῃ, 
βΙΓῪ : τηΐης 4εγε 5881} ποῖ βρᾶγε, πεί- τς ἂλε 
{πε Ψ{ΠΙ πᾶνε ΡΥ: ἂπὰ τρουρῃ κα πτ' 
ΤΕΥ “ΟΙ π᾿ πλΐηθ δᾶγβ ἢ 4 Ἰουὰ ἴΞῖ τοῖς 
γοίςς, γε νν}}} 1 ποῖ πδᾶγ τῃδπη. ΠΈΨΙ 

ἴ[ἢεὲ ΙΟΚΡ, Ὀεΐννεεη τς ροῦςῇβ δηά 
τῆς Δἰϊαγ, τυεγε ἀθουξς ἥνε δηὰ ἔσθ η 
τδἢ, ὙΠῸ τΠ6ῈΓ θᾶοκβ τονναγσγὰ τῆς 
[επρὶς οὗ τῆς ΟΚΡ, δηά τπεὶγ ἔλςεβ 

Ἴδε Φοκος δοι.ε) 15 Βογὸ ρὰΐ ἔοσγ ἴῃ νυ ῃοῖς 
[επλρὶε (ΟΣ ἰῃηθγ) σουτί. Τδ6 5θὲσ βδἰδηάβ ἰῃ 
(86 ουῇος σουγί, ἀμ ἔπογὸ ἅτ ννοιηδη ἰδίην 
Ρατί ἴῃ [πε Τ βαπγηγυζ- οβεῖναὶ. 866 Νοίβ Α δἱ 
οῃὰ οὗ ΟΠπδρίοσ. [1 15 ποῖ ςεγίδίη ἰδδιὶ (818 στὸ - 
ἔξτβ ἴο Δ 5ρεςῖδὶ ἂςῖ οὗ Τ βαιηηι 2. γοσβ ΐρ. 
Ἴ86 τποηΐ ἴῃ ΒΟ [ἢ6 νἱδίοῃ ννᾶς ϑθθῆ, 1ῃ6 
δ ΧῈ ἢ πποηἢ (δερίεπηθεγ), ννᾶ5 ηοΐ [Π6 πιοπίῃ 
οὗ ἴῃ6 ὙΤΒβαπηπλΖοσε5. Βυξ ἐπαὶ δυο τιῖεβ 
δὰ Ὀδθῃ ἀρήβΝϑαὸς ἴῃ Τεπιβαίομι [μογα σδη δ 
Ἰπ||6ὲ ἀουθῖ. {2 «υονιεη «ὐδὸ «υουε βαπρίηρ! 
ῶν 1 δὲ ξγουε ὧν ἐδὲ βοιΐε ΟἹ δὲ Ζόκ (ἃ Κ. 
ΧΧΙΙ, 7) νου ]ὰ Ὀε γοδάγ ἴο Ρ]ΑΥ ἐμοῖς ρατί ἔογ 
ὙὝΠδτηπλαΖ. ὟΝ ογηθη ἅτε πιθηΠ πο δβοηρὶογεὰ 
ἴῃ ἴδ βοσνίοε οὗ Ἰάοἱβ ἰπ [6γ. υἱῖ. 18. 

16. Ηδς πον δηΐεγβ :ῤε ἡμμοῦ εομγί ((ἢ6 
σουγῖ οὗἩ 1π6 ρῥγίθϑίβ). δεὲ ἀθϑοτιριίοη οὗ ἴῃ 6 
ςουγίϑ ἰη Νοῖεδ δῖ επὰ ο ςδ. χὶ. 

αὐομὶ ἥυε από [αὐεπίν ».η}] ἘἈδίθου, 85 10 
ὝΟΣΘ ῥυε απά ἰπυεη!}) πῆ; 85 18 ἯΘΙΘ 
ὑεῖπρ ἀρργορτδίε ἴο ἃ νἱϑίοῃ. [{ ννᾶβ ποί δῃ 
ἰηάδοῆηϊθ ἡυροσ τἌκοὴ δ σταηάοπι, Ὀυϊ τῃς 
ΔΌΣ ΟΥΠ6 Βοδὰς οὗ [6 ἔν ΠΥ -ΟῸΓ σουγϑεβ 
ΜᾺ (6 ΠΡ ῥγίεσξὲ ὑγοβδιϊπρ ονασ ἔμοπλ. 
ὙὝΠοβο Ποη νετα [πὸ τεργεϑοηίδενοβ οὐ τῃ6 
Ῥτίοσίβ 85 πὸ ϑευθητΥ γεσγε οὗ ἴἢ6 ρεορὶθβ.0 [πὸ 
186 Τεπιρὶθ [86 ϑεδὶ οὗ [6 Ὠὶνίης Μ)6ϑιυ ννᾶ5 
δῖ {86 νεβῖ, ρουμδρϑβ ἀρροϊηϊοά ἕο (15 ὙΘΓῪ 
ῬυΓΡοΚο, ἴο ψιδγά δραϊηδί ἴῃ 1ΙΔοϊδίσουβ δος: 
ταϊΐοη οὗ (ῃς6 γιβίηρ βϑῃ, ὙΠεγεοΐογα ἴΠ6 1άΔοἷδ- 
ἴτοιι5 ῥγίεβδίβ τηυδὲ ἰῃ νγοσβῃιρρίηρς [86 [4156 
δι η-5οα ἴυγῃ πεῖν θάοκβ ἄροη ἴπ6 Τπιθ. [ἢ 
νγ»ὰ5 ἃ ἔυγῖ ΠΟ ἀρρταυδίίοη οὗ (πεῖς ἀδγίηρ ἰπὶ- 
Ρἰεῖγ ἐμαὶ [ΠῸγ ἰοοῖ ἃ ροβί ἰοῃ βοδλσοεῖν ροττηϊοἀ 
ἴῃ 186 ψνουβὮρΡ οὗ [επονᾶῆ. Ὑδ ΤΥ ΠΑΥῪ 
Ρίδος οὗ [86 ῥσιοϑῖβ ννᾶϑ5 ἴῃ ἴ86 ξογοοουσί ἴο {Π6 
Θαϑῖ ΟΥ̓ ΠΟΙ οὗ ἴΠ6 Ὀγάζθ 412 ννΠογο 
ΠΟΥ 5δοσίβοθαά. [ἃ νγᾶϑ ΟὨΪΥ ἴῃ {{Ππ|65 οὗ ὃχ- 
᾿ΓΔΟΓΙΠΑΓΥ σδ Αγ Ὕ ὑπαῖ ΤΠΟΥ ἄγον πρᾶγ ἴο 
ΘῈρ Ὀοΐννοοη ἴῃς ρογοῖ δηὰ [πε δἱΐδῦ (7οεὶ 1. 
17), ἰυχπίηρ οὗὨ σουγϑθ ἴο [ἢ6 νγεϑί οὗ 186 
ΉΤΟ 

17. ,ῶγ ἐδὲγρ δαυε “4 ΤΏΘΥ 5εοστὰ ἴο 
ἘΒΙηΚ 50, ἔἕοσ {πον δδᾶνο ἢ] ]θὰ, 

αἱοίεης 6) τερτεβθηΐβ 51η5 ρίηϑδί σηδῃ, αδο»»ῖ- 
πΩΠΟΊ, 5115 ἀραϊησὲ σοά. ὙΒεϑο ννοπί ἢδηὰ 
ἴῃ μδηά π᾿ [εγυβάϊεπι, (ΟΡ. Υἱῖ. 23, 1Χ, 9. 
δηὰ Μι|ἰοδὴ νἱ. 12. 

ἀπά ῥᾳυε γείωγ πε] Αἴἔοσ ἴμε τεϊοστηδίίοη 
οἢεοίοά ἔὸσ ἃ ἔἰπιὸ ὈὉῪ [οϑίδἢ 5 Ζϑδὶ, ἘΠΟῪ ἢν 
ξοπα ὑδςοκ ἴο πεῖν οἷά βἰδῖθ. τῴ ῥαῦε ξοπὲ 
ὀσεξαυαγά από ποΐ ϑογευαγά:, 6γ. νἱῖ. 24. 

2γουοίζε 6 ἰο απρογ) Ὠϊ5 γεπηηά8. υ5 οὗ 
{δε ννογάς οὗ ἴμ6 1 σὰ 85 ἰο ΝΜ δηδϑβεῃ δ τυυϊοῖ- 
οἄηρθ5, ἃ Κ. χχί. ὡς, 1:ό. 

ἐδέγ ρμὲ ἐῤφ ὀγαποῦ ἰο ἐδεῖγ ποι] ὯῊΪ5 85» 
5406 σοηΐδίῃ8 ρϑου ταῦ ρἢγαϑθος οσουστίηρ ἴῃ 
ΟὨΪΥ οπδ ρῥΪαᾶςθ, δηὰ νι δὴ δἰ] ϑίοη ἴο ἃ Ἐμθη 
ἔλυλ αν Ῥγαςίίςθ, οὗ Ὡς τὸ πὰ πὸ οἶθασ 
ἰγᾶσθϑ δἴϑευνῃοσο, Μοάσγῃ σοπητηρηίΐδίοιβ ὉσῸ- 
Ῥοβϑθ σοη͵θοίισγαὶ επιοπάδίίοηβ, ὑΒῖο ἢ ΟἾΪΥ 
ΘΟΓΥΘ ἴο δεν (86 ἀἰσυ Ὑ οὗ {86 
ἼΠε πιογεδηοσίεηϊ νογβίοῃϑ, ἱποϊἀϊης ἘΠ ΓΕ Χ,, 
ΘΘΕΤΩ ἴο Βᾶγνο σοδὰ 85 οὐσγ ργεϑοηῆΐ Ηθῦτον ἰοχῖ, 
ὙΠ Οἢ νγᾶβ ΘΟΥΊΔΙΩΪΥ ἴμδὲ οὗ {86 Ψυϊγαῖο: ννὸ 
ΤΆΔΥ ἴδοη ἀβϑυπλε τμδὲ {π6 Μαβογείὶς γτεδάϊηρ 15 
σοιτεοῖ. Το νοσγὰ ἔοσ ὀγαμορ οὁσσιγβ 6156» 
ὙνΠΟΙΕ (ΧΥ. 2 ; Νυπὶ. ΧΙ, 22; [58]. ΧΥΪΪ. 10), 
δηά Αἰνναγϑ τῆθᾶῃϑ ἃ Ὀσγάποὶ βενεγοὰ ΠῸπὶ ἐΠὸ 
ἴγδθ, ΘΟΠΙΊΠΊΟΠΙΥ ἃ υἱπο-ῦγαποῃ. Τεὶγ ποῖ 
τας Ὀ6 “ἸΠΕΙΓ ψτδίἢ,᾿" [06 ννοσὰ ἔογ πουῊ 
5 τροδηΐηρ “ταί. ὙὍὙ8ὸ ΤΟΙ] ον 8τὸ 
πε οδίοξ ᾿πίεγργείδτίοηβ, Ὀιξ ποπθ οὗ ἴβοσὰ 
βϑεη ἴο βδίδηἀ οἡ ὙΘῚῪ ϑυσὸ στουηά, ϑοπδ 
566 ἰῃ (86 ὀγσποῦ τῆς ἐῤγγε οὗ [Π6 Βδοσῆδηδ- 
᾿ίδῃβ, ἀβϑϑυπηης ἰμδὶ [86 νγοσϑῃρ οὗ ἴδ. Οτοοκ 
Βασοδιι ννᾶβ ἀεγινεὰ ἔγοπι ἴ[Π6 Ἐδϑβίοσῃ τγοσ- 
βῃϊρ οὗἩ [6 5ση. ΟἸΠοΙ5 δἰϊερὲ [86 ουπίοηι οὗ 
ἴῃ6 Ῥαγβϑοβ, ῆο Ψ 816 δάοτίηρ ἴδο ϑαςγοὰ 
ΕἸτο μοϊὰ 4 θυηςὴ οὗὨ ἔννὶββ οὗ ἴμο ἰδηχαγιὶς 
Ραἷπὶ δῃὰ ροπιορταηπδίθ. 5 ὈυΠΟἢ νγᾶ5 οδ] θεῖ 
Βατβοῦι, Βαγεςπιδὴ (ϑδρίερεὶ, “Ανεβϑίδ, 11. ἢ. 
ἴχν!. Ιηϊγοὰ.). [1 νὰβ βεϊὰ ποὲ Ὀείοσεο 
[Π6 ποθ δυὲῖ ὑὈείοτθ [π6 τηουτῃ (δέγαδο, ἸΣὉ. 
ΧΡ, Ρ. 732). Βαῖ πεῖῖίμεσ οὗ ἐμοϑο σι σον 



-.ἘΖΕΚΊΕΙ, ΝΙΙ1. 

ΕΧΔΟΕΥ τεργεβεηί5 ΟΌΥ Ῥῶγαϑο. ΤΉ 15 ἤγαὶ 
κατὰ οὗ ἴὴὼ δηεδίεσῃ Αϑὶα ἰπ ἴ86 ἔὐπιὸ οὗ 
Ογτας, υΐ ἴ ἸΩΔΥῪ πᾶνε Ὀδθη ἴῃ 156 ἴῃ δδυϊθῦ 
Ὦπιος, (12) 1ἰρπιίίοοῖ ἴδκος {86 ρῆγαϑε ἴο Ὀδ 

Δ], ἀπά, ἐχρ δι πῖην ζδεῖγ «υγαΐδ ἴο πηϑδῃ 
ὧν τττδῖ ἀυς ἴο ἔποτη, Ἔχρἰδίης ἴὶ 85 “" Ὀσι πρίησ 
ξιεπσοοά ἴο ἴδ συλ ἀΐὸ ἴο {Ποηι,᾽" οἵ, ἃ5 νγὸ 
φουὰ ΞΑΥ, “' δΔἀάϊηρ ἔποὶ ἰο μεῖς ἤχει." Βιυῖ 
ἴδε ὑγουεσὸ 15 ποῖ Κπονῃ, ἀπά [86 Ἔχρ᾽ δηδέοη, 
αὖ ἐδεῖζ αυγαΐό ἰησκιοδὰ οὗἁὨ ζδεὶγ ποιὲ 15 Τοτοϑὰ, 
(3) Το ΧΧ.- δὰ ϑοῆε οἴμοσ δηςίδηϊ νοῦς 

ϑίου5 ἱπεπιδῖο [ἢ ἰηϊογργείδθοῃ, “" ἔΠΟΥ Βοϊὰ 
ουἱ [86 ὈΓΔΠΟΝ 85 ἴῃ τοσκοῦυ,᾽, Ὀμὲ 1 ἀοο8 
Ὠοΐ 566πὶ Οἶδα δρδίηϑσὶ ψ8δῖ οὔ͵εοσὲεὲ δβυςὶ 
ΤΔΟΟΪΚΟΙΥ Μου]ὰ Ὅδ ἀϊτοςίοὦ. (4) Ηδρηρϑίθῃ- 
Ὀοτς 5 ἐχρ δηδίίοη 96 επ|5 ἴδ6 τηοδὲ 58 {15[Δς Ιου. 
Ἐ ΖΟ κίε 18 ἀοϑοσ δἱηρ ἴῃ6 ἀαἰτυάὰο 508] ἰη 5 ςἢ 
ἀονοϊοηπβ, ἴδ6 Ὀγδηςἢ μοϊὰ Ὀεΐοτο (Π6 του ἢ, 
δυῖ νϑπίηρς ἴο γερχεϑεηῖ ἰξ ἰῃ ςοηζεπιρίυοιυ 
δηὰ ἀογοραίοσγ ἴοστηβ, Ὧ6 50 Ὀ5Ε 65 [6 νγοσὰ 
ποιό ἴον »πομΐ δ, 

ΝΟΤῈΕῈ Α, 

ΤΗΕ ΙΡΟΓΑΥΤΒΙΕΒ ΟΥΡ ΙΌΡΑΗ ΙΝ ΤῊΗΞ ΤΙΜΕ ΟΥ̓ ΕΖΕΚΙΕΙ͂, 

:. Ομπκααπεὶς Ἵεὐογδῆ. ὙΒα οὐδ] ἄγε οὗ 
ἰωπδοὶ συβεη {ΠΟΥ επίοτεά ἴδ Ἰδηὰ οὗ ργοπιῖδα 
ἰουπὰ 186 ἸΠδοιϊδηῖς ἀενοίοα ἴο πδίιιγε- τοῦ - 
βλρ, ἐχργεββεά ἴῃ τΐε5 πιοβῖ Ἵγιοὶ δηὰ ἱπιρυγα. 
Τδεβε πΐεθ5 ἴοο βϑοοῇ ὑζονεὰ ὑεΓῪ διίσαςέϊνε ἴο 
ἴδε οσπα εσοσβ, δηὰ τσείδιηοὰ {μεῖς Βοϊὰ ἂρ ἴο 
ἴδο πιο οὗ [ες ἀεπίγιιοξίοη οὗ [οιϑαϊθηὶ ὉΥ͂ 
ΝεδυςδλάπεζζΖαγ, ἐδουρῃ οἴδπῃ σοργεβϑοὰ ὉΥ 
Ρου5 ΓΌ]οῖβ, δησ ὄυθη ῬΑΓΙΔΙΥ συ ρρΙδηίοὰ ὈΥ͂ 
ΒΕῊ ἃ Τόσο ΡΟΡΟΪΑΓ ἤουτηβ οὗ Ἰἀοἰδίσυ, 
80 ἴδδῖ τῇ ΕΒ. ΖΟΙ161᾽5 {ἰτη6, 1. 6. ἰῃ [86 τείρῃ οὗ 
Ζεάεκιλῃ, τ16 σὨγοπιςΐογ (6115 ὡ5 Παὶ αὐ 2ῤε 
εὑ φΓ 1δὲ ῥγίω: ὡϑπά δε ῥεορίο ἰγαασγο τα 
ὉΠ πε αὔεγ αἱ δὲ αδονμὐπαιοης οΥΓ δὲ 
ἐεκα κε (2 (ἾὮτο. χχχυϊ, 14). 

2. Ὁ ρέαεε: ἀπά σγουε.. ΤὨϊ5 ψγουβῃῖρ 
[8 ὑπχὸ ρίακε: νγᾶβ Ὡοῖ ἴῃ 411 σϑϑεβ ἴΠ6 Ὑγοσβῇρ 
οἵ 19. ροάς, δου Ὡο ἀοιδῖ ᾿ξ σοπΕΠΌΔ}}} 
ὠξξεπογδίοα ἱπίο 1, 8:6 ποῖ οἢ σ Κ. Σ. 2, 
ἃκὶ 2 Κα. ΧΧΙΙ. ο, δηὰ 15 τερτονεὰ ὈΥ ΕΖεκιοὶ 
ἃ5 ὁπὸ Τοστῃ οὗ 1 ΟἸ]ΔΙΓΥ (ΧΧ. 29). 

3. Ἐρχγρίαπ ἑάοία! 7 Ἰιηροτοὰ ἁιηοηρ ἴῃ6 
ἴῃ ὑπῦες ἴῃ [86 ολἶνοβ οὗ ἤδη δηά Βείδεὶῖ, 
δαΐϊ τὶ ἀο ποῖ Κκπονν ἴδαῖ 1 ἀρρεοασγοὰ ἴῃ [86 
Ἰποράοσῃ οὗ Τυάδῃ, υπ11]] ἃ ἰδίοσ ροσιοά, βθη 
χε ἃ βοᾶϑοῃ Ῥθδσγδοῦ- ΝὍοθο κυ θ]εςϊοά {Π6 ἰδηὰ 
0 δὶ5 ΘΌΑΥ͂ (2 Κ. ΧΧΙΠ. 24), δὲ ΜΒΙΟΒ {1Π|6 
τὴῦκὶ δδνε Ὀδεπ ἰηἰτοάυςεα τἢδξ Κη οὗὨ 14ο]4- 
{τ πιο οπρὰ ΌΥ ΕΖΕΚΊοΙ (Ὑ11}. 10), οοηἰἰπυρὰ 
δεκὶ [οίεγοα ὉΥ [86 ξαϊ56 Ὦορο5 οηἰοσίδιποὰ οὗ 
ἴδο δεοϊϑίδησς τυ Εξγρὶ πὐρξ γεῖ αβοζγὰ 
ἀξειησὶ ἴπ6 (Π Δ]: η5. 
ΤΊ» δῦους 'σεσε 81}1} νδύουϑβ ἔοσπιϑ5 οὗ ἘΠ 

πογεῦρ, Ὀθ1 ἴῃ 5 Ὀδοαυσηξ ἀδγ5 ἀγοϑα δηοῖμοσ 
Ὠπά οἵἁ ἸἀοΟΪΔΙΓΥ γοῖ στηογε αἸ5Ε ΟῚ δηΐασο- 
πεῦς ἴο 186 5εσνῖοα οὗ [επουδῇ. 

4. ὙἼΤὮς ἀϊπεποῖννε «ὐογυδὶρ 975) Βα] νγᾶβ 
ἱπιτοάποεα ᾿πίο {86 κιηράοιι οὗ 15γ26] ΌΥ 626 - 
δεῖ ἔτοση Ἴ Ὑτε, δηὰ 50 [πγουρὴ ΒΟΥ ἀδυρδίοῦ 
ΑἸ ἱπῖο (παξ οὗ υάλῃ. ὅδ66 ῃοΐβ οὐ 
: Καὶ χυὶ, 2:1. ὙἘ5 νγ͵ὰβϑ ἃ ὙΟΥΞΩΙΡ οὗ [86 
βελν Ωγ Ὀοάϊες, σα! νγᾶβ (86 “ἐοσοά ἀπὰ 
ΜὼῸ διδοοίδλίε ἢ Αϑπίογεί ἃ (Αϑίασίο, 
000} {8:6 ξοάάοςς5 οὗ ἔπεα Ζίἀοηῖλπ8. βααίίι 
τὶ “Μεδίαγοιδ (ὈοΪὰ ἱπ ἴδε ρίυγαὶ [ΟΓΠῚ) 
οσσυστιηρ, Τορεί μεσ τ [δὲ Ρ]ΌΓΑΙ ΠΥ οὗ 
ἴδε δου 977 δεσυεν, νοΟσῈ ΨΟΣΞΏΙΡ Ὀγονδι θὰ 
ἀπσης [Ὡς ΤὨ] τη οὗ [5γδεὶ Ἰοὴς Ὀείοσε {86 

Β4Δ]- τοσϑῃϊρ ἴοι Τ γγὲ ([υἀν. 1. 12). ΤΕ 
ὙνΟΓΒὮΙΡ οὗ ΒΔ88] 15 ςοηπεςϊοὰ νὰ [δδὲ οὗ 186 
δοκῖ οὗ βεάνθη ἴῃ 2 Κ. χχὶϊ!. 4. 
1 Βα5 θϑθὴ ἰδουρδὲ ἐμαὶ Βαδῖ, Μοϊοςξ, δηὰ 

ΟΒοπιοϑ ὑοτῸ ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ ἀἰβεσγοηϊς Ὡδπ)65 οὗ 
ἴδε βαπιὸ ἀν πγ. ὨΪ5 οριηΐοη ϑθθπ5 ἴο Ὀ6 
ςοηβιτηοὰ ὈΥ ἔπε εἰγουτηδίδηςς ἴμΐ ΒΔ] --Ρθοὸσ 
15 ῃδηγθὰ 85 ἴδ σοὰ οὗ (6 Μοδθιῖοβ (Ἰπ Νυιῃ. 
ΧΧΥ. 1---2} Ὠοβο πδίϊοηδὶ σοὰ νγὰ5 ἙΟΒβοπλοβῃ, 
δηδ ΌὉΥῚ Μεβμδβ ἱπηπλοϊδίίοη οὗ 5 δϑοῦ ἴο 
ΟΒειηοβῆ, 8δη ἂἃςΐ οδμαγαςίογιϑεῖς οὗ ἴθ σιΐεϑβ οὗ 
Μοϊοςϊβ, 2 Κ. 11. 27). Αξδίη οὐ ἴε Μοδδιῆς 
βίοῃε οσσυσβ ἴδ6 11|6 Αϑίδαγ Καπίοβ, αΑϑίδσ 
ὈΕΙΩΡ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἴδ6 τηδ]6 αἰν]γ, οοτο- 
βροηάίης ἴο [86 ἴδπιδὶ Αϑῃίογειῃ (δοδίοζί- 
ΤΑΔΠἢ 5 ὁ διοροβδυϊο,, Ὁ. λό). [ἢ ἴδε σουγϑα οὗ 
ἄπιθ Βονσονοσ (δ6 αἰ εγοηξ Ὡδίίοηβ ἀθνεϊοροά 
(Ποῖγ τ68 1η ἀϊβεγοηΐ ἔογῃγβ, πὰ ἴ}5 ργοάἀυςεὰ 
ἀϊξιιηςτῖνα ὑνουβὶνῖρϑ. 

5. ϑυπταυογδίῥ. ὙΠῸ γουβμῖρ οὗἉ ἔπ Πεᾶ- 
ΨΘΏΪΥ Ὀοάϊεβ νγὰ8 οπὸ οὗ [δε θαγ]οϑὶ ἔοστηβ οὗ 
Ἰάοϊδῖσγ ([οὉ χχχί. 26) δῃὰ ννδβ ἘΣΡΓΕΟῚ ἔοτ- 
Ὀϊάάρῃ ἴῃ ἴῃε ἰᾶνν (Πευΐ. χνυῖ!. 3). Βυΐ δθοην 
[Π6 Ατδῦϊδηβ, ἴῃ 115 θαυ οϑὲ ἔοστ, ἱξ ννὰ8 σοῦ - 
ἀυςίοὰ ψιδουξ ἐπ ἱπιογυθηςτὶοη οὗ ἱπὰ 
{δε δάοσγδίοη βείῃρ δά ἀγεϑϑθά ἴο ἐδ ΒθδυθηΥ 
Ὀοάϊες {δοιηϑεῖνεβ. ὙὨΪ5 ἔοστη, Ἴοπεηυοα ἃ- 
τοηρ [86 Ῥογϑβίδηβ, 566 Π|8 ἴο πανα Ὀθθη ἰηΐτο- 
ἀυοοα δίτθβῃ ἰηΐο [ογυβαίεπιὶ δὲ {86 τἰπι6 οὗ 
ἘΖΕΚΙεὶ (ν1}. 1:6). (οππηοοῖεά τ] {818 ἔογπὶ 
οὗἉ ἸάἀοἸΔΙΓΥ σσεῦα 2ῥθ δογιθ; ἐδαὶ ἐδε ἀἰησι (Γ 
ωάαό ῥδαά σίυεμ 10 δὲ σωπ (4 Κι χχῖϊ, 11), 
δα ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ, [μ6 αὐδαγ: «υδἑειιυενε οπ δὲ 1οῤ 
9 δὲ ὠῤῥὲν εδανιδεῦ οΓ᾽ δας (1 Κ. ΧχΙ. 12) 
δηδ ἴΠ6 ἡγψιαφες (πιᾶγε. 5:1} -ἰἰΠ]8565) οὗἨἩ ΕΖΟΚ. 
ΥἹἱ. 45) 6, νν ῖοἢ τόσα σΟΙ υΠΊη5 56ῖ ὉΡ ἴῃ ΠΟΠΟῸΓ 
οὔ Βο 3ιη, ἠοῖ ἱπιᾶροϑ 'η δυιπηδη ἔοστη. 866 ποῖθ 
ου 2 Κ. χχὶ. 2. Βυϊὶ [815 5 πλρῖοσ τηοάο οὗ 5ιη- 
ὙΥΟΓΘΏΙΡ νγᾶ5 σοοὴ οῃδηροα. ΤΠ 5δυη, οΥ ἴῃ σοὰ 
δ ΡΡροϑεά ἴο ργεϑι δ οὐδὺ 1ξ, γγχ5 γεργοϑοηίθα 85 ἃ 

Ὡ, ὙΠΟΘ6 ἱπιδρὸ νγ7ὰδλβϑ ϑεῖ ὉΡ δηά δάογοά, 
ἰπθὰς ν6 πὰ ἴῃ Εξγρί ἴδε χοὰ Κα, ἴῃ Ῥμαπι- 
ςἷΔ Βααὶ, ἰὰ Οτεεοα “ῥοἤίο, δηὰ ἴμ6 [κὸ. Βυῖ 
Δι δουρὴ Βααϊαυογ δὶ νγᾶ5 ἴῃ 115 ἸΏΠΟΣ πηθδῃ- 
ἵηρ ἸΔεπᾶςδὶ νυν ἢ σπεςυογυδὶρ, τ ΟΥ̓͂ ΠΟ πηϑδῃ5 
ἔο]Ιοννβ ἰμδὲ 6 ρεορὶθ γῇο ρσγας[5δἀ 1ξ τϑσοξ- 
πἰζοὰ [ἴ 45 σους. Απποης ἴδ ῬΒορηἰςίΔη5 "4- 
ἐωγεταυογ δὲρ πὰ φίαπεί-αυογσδίῥ, ἰοῦ ἢ οτρ!- 
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ὯΔ} ἀϊοηςξ, ττεγῈ τηϊχοά ὑρ ἰορείδοσ, δηά [86 
ΠΟΠΙΠΊΟΗ ὈΘΟΡΪΘ δὲ Ἰεδϑὶ Ἰοβί ΔΗΩΥ͂ Ξυμθο  οΔ] 
τιοδηϊηρ ἴμογο τσ Ὁ ἴῃ οἸ ΕΠ οΓ, δηὰ χεοογηζοὰ 
ΟἾΪΥ͂ ΟἸΕΒΟΣ ἃ Ὀείηρς νυ υπιδη ρδϑϑίοηβ δπὰ 
δυπηδη ἴογπὶ (45 Ἔβρεοίδ! γ ἰῃ Οτδβοςε) ογ Ἰοο- 
δὰ ὕρο δε 5ἴοςκβ δηὰ 5ίοῃος, (86 τοῦ οὗ 
{δεῖγ ονσὰ Ββδηάϑ, 85 ἴμ6 σϑῦῪ ξοάβ ννυβοτῃ {ΒΕΥ͂ 
ὕνεσα ἴο ργοριἰ4ἴ6 δῃὰ ϑεσυο. 

6.κ. ΤΡαν»:»ες-αυογδίΡ. ΤὮΘ τνογὰ 7ω;»- 
γμς ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ ΕΖΟΕΚ. ΥἹ1Σ, 14, δηὰ πουνῇοῦρ 
Εἶβὸ πῃ ΗΟΪΥ ϑεγίρίυτγο---υΐ Τα»: 15 ουηὰ 
δηιοης ἴα ἢδηι65 οὗ [6 πῃ η 5 ἸΏ 156 δἀπιοηρ 
[86 ]ενγ8 δῆεσ ἴ86 γσεΐϊυγη ἔγοπὶ Βαυ]οη. ΤΒ6 
τηοη Τδαγιρες ννὰ5 ἰδὲ οὗ [6 5 ΠΛ ΠΊΟΓ 50]- 
βίῖοσθ. Ὑδδ6 πᾶπιθ ἃ5 ἰξ οσσυτβ ἰῃ ΕΖΟΚΙΘΙ ἰς 
ἸΠογαΪΥ Τ1ὸ2ε Τρανινιας. “ΓῊΪ5. νγᾶβ ὈΓΟΌΔΟΪΥ͂ 
ἃ οοηίετηρίιοιβ ἔοστῃ οὗ ὄἜχργοβϑίοη 85 ἐθϑὶρ - 
πδίϊηρ 4 ἰπηρ ταῖθοσ ἴηδη ἃ ρεΐβϑοη, Τὴ 
ψογὰ 15 δοκηον)εάροδ ἴο 6 ϑειηῖς, δηὰ 
ὙΑΥΙΟΙ15 ἀογινδϊίίοηβ ἤν Ὀδθη βυξρεβίθα, πο 
οἵ ψ ΠΟ ἅΓΘ ὙΟΣΥ 5δἰϑέδοϊοσυ. ὉὙΠ6 τηοσο 
δηοίθηϊ ψογβίοπϑβ (ἀπιοηρ ᾿ν ἰςἢ ἰΒ ἴδε Γ1,ΧΧ.) 
ΒΙΠΊΡΙΥ τεργοάυςς ἴδ6 νογὰ ᾿ἴϑο] , ὙΒ6 Νὰ]- 
ξαῖα τϑρηάουβ ἴὸ ὈΥ̓͂ “ον, ἀτιὰ ογοπὶθ οχ- 
ῬΓΕΒΒΙγ 5ᾶγ5 ἐπί [πε ἐξδίιναὶ οὗ Τϑαριρτιης ν᾽ 5 
ἸΔἀοηξῖςο8] ἢ [86 Οτσροῖκ “δοπίας. ΓῊΪ5 ΤΥ 
Ὀ6 δοοορίοα 85 {Π6 τηοϑῖ δποίθηϊς ἰγδάϊξίοη, ἔοσ 
οἴδοσ Ἰοζοπάς οὗ Τ βαπηπιυ σίνθη ἴῃ ἈΔΌΡΙηἰοδ] 
ὙΥΓΙΟΓΘ 566 πὶ γδίπου ἴο δ6 ᾿ἱπνοπίίοηβ οὗ ςοπ- 
τηδηΐδίουβ τροη [5 ράβϑαρα ἴῃ ΕΖΟΚΙοΙ, Ἄνα 
Κηονν ἱπάεοά ἔοσ Ἴςογίδίη [μδὶ {Π6 νγοσβῃΐρ οὗ 
Αἀοηΐβ δὰ 115 μοδά -αυδτίειβ δἱ ΒΥΌ]Οβ, νυ θοτο 
δὲ σετίδίῃ ρεηοάβ οὗ {πε ὑεᾶγ ἴ8ε βίγεαπι, δ6- 
οοτηϊηρ, 5Ξἰδιπθά ὉΥ πιουηΐδιη βοοάπ, νγᾶ8 ρορυ- 
ἸΑΥΙΥ 5] ἴο δ6 τεὰ νυν ἢ (ἢ6 Ὀ]οοὰ οὗ Αἀοηΐξ. 
Ετοπὶ ΒΥΌΪο5 ἰξ βργοδὰ νυἱάεἷγ οὐὸσ {86 Εδϑῖ 
Δηὰ νγᾶβ ἴβεπος ςατγιθὰ ἴο Οὔεεοθ, Ζοάοκιδῇ 
Πδὰ οπάεανουτγοα ἴο δηραρο ἴ86 Μοδδιίοβ, [μ6 
ϑΥΤίΔη5 δηὰ οἴδποῦ ῬθΟρίε5 ἰῃ ἃ ἰσᾶριια ἀραϊηϑί 
Νεδυςμδάποζζαν ([6γ. χαν!. 3) ἀπά {δ 1ῃΐοτ- 
σουτϑο μυ5 ορεποά σι Βοαῖ ἤθη ὩδίϊΟῃ 5 ΠΊΔΥ͂ 
ΨΕΓῪ ὙὙ6}1] ἤν ἰοά ἴο 86 ἱπιγοάιςίίοη οὗ δῃ 
ἸἀοἰδίγΥ ὙΒΙΟΝ δὲ (ἢ15 {ἰπ|6 νγὰβ βρθοίδ!ν 
ῬΟΡΟΪΑΓ ἀπιοὴρ ἔπε οδαϑίεγῃ παίίοηβ. ΤῊΪ5 
ΘΟΪΟΤΔΠΠΥ͂ νγὰ58 οὗ ἃ ἱννοΐοϊὰ οπδσγαςῖογ, ἢγϑῖ, 
ταὶ οὗ πιουγηίηρ, ἰῃ νυ ἢ [6 ἀθδίῃ οὗ Αἀοηὶβ 
νγὰβ Ὀονναι εὰ νυ ἢ οχίγανδραηί κοῖτον; δηά 
ἴθοη, αἴτεῦ ἃ ἔδυν ἀδγϑ, {πε πηουγηϊηρ᾽ κάνε ρἷἶδοθ 
ἴο νὰ τεϊοϊςϊηρϑ ἔοσ [5 χεβιοσαϊϊΐοη ἴο [1ξ6. 
ὙΠ15 ννᾶβ ἃ σενῖναὶ οἵὗὁἨ παίΐυγο- νΟσβηρ ὑπάογ 
ΔΠΟΙΠΕΓ ἔοστη--- [ἢθ ἀθδίι οὐὗἨ Αἀοηΐβ 5Ξγτηθο] Ζοά 
186 συδρεπβδίοη οὔ ἴμ6 ρσγοάιυιςϊῖνο ρονγοῖβ οὗ 
πδίυγο, ννὨ]ς ἢ ἸνΘΓῸ ἴῃ ἀθ {{π|6ὸ τονϊνοα, Ας- 
ΠΟΥ ΠΡΙΥ ἴμ6 ἔἰπιθ οὗὨἨ {15 ξοβεῖναι νγᾶ5 186 
ΒΌΓΣΩΓΊΘΓ 505 ]ςθ, ννἤθη ἴῃ ἴΠ6 Ελλϑξ Ὡδίυσο 566 ΠῚ5 
ἴο ΜῈ ΠΟΥ δηὰ ἴθ υηάον ἴΠ6 βοογοδίηρ ποαΐ οὗ 
1ῃ6 5ιη, ἴο Ὀυγϑῖ ἔοσίἢ δρδίη ἰπῖο 116 δὲ {86 
ἄν βοᾶϑδοῦ, Αἱ ἴῃε βᾶπι {ἔἴἰπὸ ἔποσο νγᾶς ἃ 
ςοππεσζίοῃ δεΐνγεθη [815 δηὰ [ῃ6 βιιη- ννουϑῃρ, 
ἴη [Πδἱ {πὸ ἀδοϊπα οὗ [86 ϑυη δηὰ ἴδε ἀδςο πο 
οὗ πδίυτθ πὴῖρῆς Ὀ6 4|1κ6 τεργοϑοπίθα ΌΥ ἴπ6 
ἀραίῃ οὗ Αἀοῃϊβ, ἀπά 50 νγὲ ἂτὲ το]ὰ ὈΥ͂ ϑοπὶδ 
[Δὲ Αἀοηϊθ νγὰβ ἴ86 βϑυη. Βυΐ ΔΙΓΠουρὰ ἴῃ 
11:15 ὙΨΑΥ͂ τηγϑίῖοδὶ ἱπίογρσγοϊδιίίοηβ ταϊρῆς Ὀτίηρ 
ἐορεῖμες [86 ἴνγο ἔοστῃβ8 οὗ ἰάο]δίσυ, Ὡδίυγε- 

᾿ἸΤΟΣΒὮΙΡ ἀπά ρἰδηδί- τουβῆρ, (Π6 Ἔβϑοηοθ οὗ [86 
Αἀοηίΐδςο χίϊο5 νγᾶ8 Ὠδίυγο- νοσβηὶρ. ὍΒὸ οχ- 
οἰϊοσηθηΐ δἰἐοηάδηξ Ὡροῦ ἔδεβο οχίσαναραηςσθς 
οὗ αἰϊογηδῖθ νυν δῃὰ οχυ]! δοη νγοτα ἴῃ 
ςοτηρ εῖς δοσογάδηοθ νὰ ἴμ6 οπδγαςῖοσ οὗ 
ὨδίυΓο- νοσϑθρ, νυ ἢ ἴογ [ἢ]15 γοάθοη νγᾶβ8 50 
ΡΣ ἴη [6 Εδϑί, θββρϑοῖδ!ν νυν ννοσηθη, δηὰ 

ΟΥ̓ ἱπονι0]6 σοηϑοαυσποο ἴο ὑπρταϊοὰ 
Ἰίοεποθ ἀηὰ ὄχοθβθ. δυςἢ ννᾶβ 'π Ε' ΖΘ ΚῚ61᾽5 ἀΔΥ͂ 
ΟὨΘ οὗ ἴδε πιοϑσῖ ἀείεπίδὈϊο ἔογπιβ οὗ 1 οἸδίγΥ. 

ἴῃ δὴ δηςίδοηϊξ δΌϊ]οξς σγοσθη ἢ ἀοοὶρμογθά, 
{ποτ 5 4 Βαθυ]οηίδη ἰορεηὰ οὗ ἃ ροάάθβ8 
Ιϑἰδσ, φυἱάοευ οὗ τῃε ““ϑοη οὗ 1,6," ἀδϑοεπάϊησ 
[Ὠγουρῇ τὴ6 δενθη οἰγοΐθα “οὗ {86 ἰαπά οὗ 
᾿πλΠΊΟὈ ΠΥ": [86 5ΔΠ|6 8ἃ5 ἴἢς Οτθοῖς Ηδάσβ, 
Δηᾶ δϑοεηάϊηρ ἀρδίη δήῖοσ υδυοιβ νυἱο βϑι 65. 
ΤὨδ ϑυρροβεά ροϊηξ οὗ οοπίδςξ Ὀεΐννοθη (ἢ ϊ5 
Ἰεροπὰ δηὰ (δὲ οἵ  βαυηπι2 1165 ἴῃ [ἢ6 ΠΔ16 
οὗ {Π6 “ἐϑοη οὗ 1,6, Ὠυ-Ζὶ οὐ υν- τὶ, τς ἢ 
δοςοσάϊηρ ἴο Ἰ,οποιτήδης ψνῆο οὔϑεσγνοβ 86 
ςοηϑίδηϊς ἱπίογοδηρε οὗ ἴδε Ἰεἴοτα Ὁ δηὰ Τὶ, 
δηὰά οὗ ΝΓ“ «ηὰ Μ, νν8 ἰγδηβέοστηθα: ΟΥ̓ 86 

6 οὗ ϑδυτία δηὰ Ῥαϊοβδίίϊης ἰηῖΐο Τ ΜΖ, 
ουγαὶΖοά ἱπίο Τ βαπηπηυΖ. Μαϊπιοηϊδς στὸ - 

ςογάβ ἃ οὐγίοιυβ ἰοροηά, [αἴ οὔθ ΤΠδπηπλυΖ ἴῃ - 
νἱἱεὰ ἃ ςογίδιῃ Κίηρ ἴο δάοτγο πὸ ϑενθη ρ]ηοῖϑ, 
δηά ἴΠ6 ἔνγοῖνο ϑἰβηβ οὗ {πὸ Ζοάϊδςο, δηὰ ννᾶ5 
ὉΥ 1818 Κίησ στο! ]Υ ραΐ ἴο ἀδδίῃ: δηὰ (δαὶ 4]] 
ἴδε 1Δοἷς οὗ 6 ἀϊἔογοηξ σου ΠΕΓΙ65 45ϑο Ὁ] 
{Πεπηϑεῖνοβ 'ῃ [Π6 [οπιρὶς οὗ Βαδυοη, πθὰσ [ἢ 6 
ξοϊ]άδηῃ 5ἰδίιιο οὗ [6 δὴ ἴο τηουγη ἔοσ Τ ΠΔΠ|- 
2 ([μϑποιτηδηΐ, “Ῥγοπη γε Οἷν} 5] οῃ8;,᾽ 
ΥΟΪ. 11. ΡΡ. 82---99). Βοίἢ Βετγὲ ἃπά ἴπ πε Ἰερεηά 
οὗ θυ-Ζ1, [ΠΟΥ 15 ἃ τηδη1δ5ϊ γεΐσγφηςς ἴο ςοἾ65- 
τἰΔ] ρβεποπιεηδ. ΤῸ ργεζῖϑε ρυγροσῖ οὗ {δε 16- 
δεηάᾶς 15 ηοΐ οχρἰαἰποά, δυς ἐμ ννάονν γοορίης 
ἴογ [Πς 1055 οὗ Ὠυ.-Ζὶ 15 ποῖ Ὁη]1Κκὸ {πε ΕρΥΡρ- 
[ἴδῃ 1515 τηουγηΐηνρ ἔογ Οϑιγῖ5, [6 Οὐοεκ  εμις 
ἔοσ Αάοηΐβ, δηὰ [6 ϑγγίδῃ ννοσήθη ἔοσγ ἾΤδτ- 
ΤΏ. 2. 

γ. ἙἘπεδαηρπεη. ὙΠ656 ἴῃ νδγουϑ 5ῆδροϑ 
ὙοΓΟ [Π6 πδίυγαὶ δοσοιῃρδηϊπιθηΐβ οὗ συ ρεγϑι!- 
ἐίοη, δηὰ 580 ννὸ ηὰ τΠεηὶ στ δ δὲ 411 {{π|68 ἴῃ 
[86 ὨἰδίογΥ οὗ {Π6 σθῦθ]]οι5 σμΠ]άγθη οἱ 1ϑγδοὶ, 
δηὰ δραϊπδὶ ἴποπιὶ ἘΖΟΚΙΟΙ μαὰ σοπίϊηυ}}}7 ἴο 
55 Ρ Πἷ5 νοῖςε (ΧΙΙ, χ7). 

8. Ῥγοζαπαίϊου οΥ ἐδὸ βοιδε οὔ δὲ Ζογά. Τὶ 
ὙγΔ5 50Π16 {Ππ|6 Ὀοΐοτο 4156 ροάϑβ ννογε δοῖι 
Ὀγουρῆς ᾿ηῖο [δ6 σουτί5 οὗ (Π6 1,οτὰ δ Ποιιϑθ. 
δοϊοπιοπ 5 1Δ0]- [ΟΡ ]65 νοῦ οὐ ἃ ϑΞεραζαΐδ 
ομμϊηθηςο, 266 »πομπὲ ὁ εἰ βς ἐὐήμ (α Κ. χχίϊ. 
14). ΑἸΠΒΔΙΔῊ 5θοπὴ5 ποῖ ἴο πᾶνε νοπίυγοα ἴο 
ἱηῖγυ δ Ἰηἴο {Π6 βδσγεὰ ρῥγεοίηςίβ, [που ἢ 5Π6 
ἴοοϊκ νϑβϑϑεὶβ ουἱξ οὗ {πὲ τοπιρὶα ἔῸΓ ΠΟ μοι οἱ 
ΒΔ4] (ςοπρ. 2 Κ. χί, 18 ἀπά 2 Οἶτο. χχίν. 7). 
1 ννᾶ5 γτεϑεσνοὰ ὅθγ ΑἶδΖ, οὔθ οἵ 6 νϑῦῪ 
ννοῦβὶ οὗ (ἢθ Κιῃγϑβ οὗ [υὐ δῇ, ἴο ἱπίογοσγο ἀϊγοςῖ- 
'γ νὰ ἐδ6 ἔδηπλρ]ς 1156} Ηδ ἱπιίτοἀυςσεὰ 8 
Ὧδνν αἰΐαγ δϑῖοσ {86 ραϊζοττι οὗ οὔθ 5θεπ δἱ [)8- 
Τηδϑοῦβ, δηά τηδὰθ σοοπὶ ἔογ 1 ΟΥ̓ ἀἰπρίδεῖης 
{86 Ὀγάζθη δἰϊᾶσ οἵ ϑοϊοπιοῃ (2 Κ. χνὶ. χο). 
ΤΠ ἰηναβίοη οὗ ΠΟΙΥ στοιπὰ νγᾶ5 Το] νὰ ὉΥ 
γεοῖ ψοῦϑα δηὰ τῆοτε ἀδυηίηρ βδογορο, [ἀ0]ς5 
Ὑγ6ΤΟ 5εῖ σὉΡ ἀπὰ ὑγουϑῃρρεὰ ἴῃ ἴΠ6 ἴοτηρ]ς 1ἴ- 
861 πος Μαπδϑϑεῖ δηὰ Ατηοη: δηὰ ὑπόοσ 



Υ.1, 2. 

Ζ2εδεκι ἢ νὰ δτνο ἴη δά πίοη ἴο ἴΠ6 ἰγδηϑρτοϑ- 
ἕο οὗ ἴδε ρῥτὶεσὶβ δῃὰ ρεϑορὶς υοϊοα ὑπάογ 
1 ἰὃς τοςοτά ἔδλὶ [ΠΟΥ ὐρρεῆ πε δουϑο οὗ 
ὃς [,ογὰ ννῆϊς ἢ Ης μιδὰ δια] οννεὰ ἴῃ [Θγι54]6πὶ 
(: Οσο. χχχνῖΐ. 14). 

9. 1ἴ νυδβ σμαγαδςίοσιξες οὗ [εὐν]5ἢ ἸΔΟΪΔΙΓΣΥ, 
ὑχ τῖῆ]]6 ἤενν ΓΟΥΤῚ5 σϑΙὴ6 ἴῃ, {πο οΪ4 ἐΟΥΠῚ5 
βετες ἀἰοὰὰ ουξ, ἀπά 90 ἴῃ ἴῃ δΔροπιπδιίοηβ οὗ 
Μχιλοοοῖ χὰ πη ἴδ νατγίουϑ Ἰ οἰ 65, 51:1Π|- 
πρὰ ἊΡ ἴῃ οὐδ ἔδαγῃι) οδίδίοσις, Ηἶ δ αὔὲν 
ἧς οδωσέπαΐίονε οὗ δὲ δεαίδεπ «ὐδο» ἐδ ᾿ογά 
ι6Π οκῖ,...δε διέ μῷ αραὶπ δέ διό ῥίαεες,...δὲ 
παγεα ὦρ αἰΐαγ!: γ᾽ Βααί, ἀπά »ιαὐέ κα Ξ,γοῦε,... 

ΝΟΤᾺῈ Β. 

4 εἶδες εἰφωά 9 ἱποθησο, ΤΠΘΡΙΓ ΓΦ, 
Τυῖὶς. ταροῦ πεδία ἀε ἐδωγε. ἍΤ) σαρογ, οὐ- 
απ ΟἿΪΥ Βετε δηὰ ἴῃ Ζέερἢ. ἴ]. το, 9 »ν 
πρράσπ!:. ΜάδηΥ Τοπηπηδηϊδῖοιβ πουνευοῦ σοῆ- 
Βεοῖ τ ὙΠῸ 4 ϑυγίδς ννογὰ 53:50} Ὑ71Π 5ΠΊΟ ΚΟ, 
- ὃ 1ΧΧ. δηά Νυϊς. ννηϊο οὐγζ ΑΟ. 
ἰοῦονπ, 2δέεξ εὐομα Ὀεϊπρ, ἐηυϊναϊοπξ ἴο 5ΠΊΟ ΚΟ, 
Βυὶ ἴε στε οσιηρ ἰῃ ΖΕρὨδηΐδῃ ἐο]]ονν5 τμδῖὲ 

ΟΗΑΡΤΕΚΒΚ ΙΧ. 
1 Α͂ υἱεέονα, τυλεον οὖν ἐς «“ἀσισαΐ ἐλε Ξγασοσυασίον 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΙΧ, 

απά αὐογδίρῥεά αἱ! δε δου οὗ δεανεη,...δὸ δι 
αἰαγι ἐπ δε δοῖσε οΥ τε Ζογά,...δὲ δωὴ! αἰανε 
2 ν αἱ εδε δοσὲ ὁ, δεαυέη ἐπ ἐδὲ ἑαυο εοωγί: 
ἐδε Ζογα ῥοισε, δὲ ν»ιασΐδδ δὶ: σοῦ ρα: ἐδγοι 
ἐδε ἥγε αμά οὐμεγυεά “ἔπιες ἀπά τσεαά ἐποδαπ- 
"πόθ, απά ἀεαΐ «υὐἱὖ ζανεεδαν “βέγι. «πᾶ 
«υἱφαγάς ( Κι. χχί, ,---6). ΤΤῊ15 νγὰ8 ἴδε βἴδϊθ 
οὗ τηϊηρβ Ὡς 58} 5 Ζϑα]ουβ ὀχοσίοης ἰη- 
τοστυρίοα ἴοσῦ 4 {ἰπῸ,Φ| Ὀιυιΐῖ οουϊὰ ποῖ ΕεὐΓο. 
ΤἸοβίαν ἀϊοά---Π6 θονν οἰδγί θα Ὀδοκ ἴο 115 δεηΐ---- 
δηὰ ΕΖοϊκιοὶ βανν [Π6 ἸΙἀο]αίσιος οἵ Μαπδβθοὰ ἴῃ 
ἢ1}1} 5  οὐοσ ἢ15 Ἰηατυδίοα σουπίσγτηδη. 

(ΟΝ ἁ. 11.) 

οὔ [δὲ Ηοῦγενν νοῦ ἽΓΠΨ, πο ἢ ΑἸ νταγ8 τηθᾶη8 
ἐπίγεαί. Οδη. Χχν, ΑΙ, ἀπά οἴβοννβογο. ΗἩοηρϑίοη. 
ΔΟΟΟΥΙΩΡῚΥ τοηάογβ ἴΠπΠ6 σσογάϑ, “δηὰ [6 Ὀσᾶύου 
οἵ ἴδε οἱουὰ οἵὗὨ ᾿πορηϑ6: [η6 οἱουά οὗὨ ̓ ποθηβ6 
Ὀεῖηρ οΔ]]οἀ “ἐς ργάγον,᾿ Ὀϑοδιιϑο 1 νγᾶβ ΔΠ 6Π|- 
Ὀοάϊοά ργαγεσ. εν. ν. 8. {2ε οάσμγ. (Μᾶτα. 
ἡποθ5.6) αγὸ δὲ βγαζεγ: Ὁ ταἰπῖ. 

ἴο ἀγανν ΠΘΆΓ, ὄνθῃ Ἐν ΈΎΥ πιᾶη τοί 
8 ἀεδϑίγογίηρ, νγεᾶροη ἰπ ἢἰβ μαηά. 
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τοι, 5 α»παά {λέ αἰεείγμεδορε οὐ ἐλὲ χα, 
" Ἐ’ Δος πος ἐν βηνεαίοαα ΩΝ ἡλδρῆ: 2 Απά, Βεἢο]ά, 51Χ πιθῆ σΔΠ16 ἔγοπι ἐ Ἠεν. 

ἴἢς ΨΥ οὗ τῃ6 Βίρβεγ ρδῖβ, 'ψῃῖςι μα ἢ 
᾿ἰΙε ἢ τονγαγά τῆς που, δηά δνεσγ δ. α ἘΞ ετἰοὰ δἷϑο ἰπ πιὶπθ ϑδῦβ νυν 

φυέεαβον οἤ 
ἃ ἰουά νοῖςος, ϑβαγίπρ, (ὕδιιβε 

ἴδεπὶ τηδὲ ἤᾶνς σῆδγρε ονθῦ τῆς οἰ Υ 
τΔη ἰ8 5]λιιρῃ τεῦ ὑγεᾶροη ἴῃ ἢἷ8 ἢδηά ; λὲν ὀνκαί- 
ΔΠ4 οἣς τηδῃ ἃτηοηρ {Πεπὶ τυ: οἷοι δα κίε 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. Τῆὸ κῃ ἴδς ὕθοη ἀδθογι θά, 
ΤῊΒ ςμδρίεν ρογίγαγβ ἴμε ρυηϊβῃπιεηξ οὗἉ 186 
ἐπελεῖς ἢ [ἘΠ :54]6Π1. 

1. ὥσεμε...ἴ1ο ὦγακυ μοαγ)] 8566 ΟἹ ἷν. 2.) 
ΣΕ. 2. Τδενε δαὶ δαῦυε εἐδαγσε συνε, ἰ6 ννογτὰ 
ἴο5 τεηάεσοα 5 ἃ που: τοηάοτοά ουεγεῖς δέ, 
Νύμη, 1. 412; οὗἶεεν, τ᾿ (το. χχῖν. 3; εὀαγρὸ 
(ἶτ. σ1):---βεῆςε “ἼΠοϑὲ 80 δᾶνε ἴδ ονεγ- 
φῆ," οἴξεέεγ!, ἃ Κ᾿ χὶ. 18: 1 ΟἾτο. χχνῖ. 
30: 521. [χ. 17. [Ι͂ἢ [ογεπ δῇ 11 18 ΠΟΠΗΠΊΟΗΪΥ͂ 
ποιαϊοὶ αὐ αέίοη, ἴεγ. ΥἹ1}1. 12 δηά εἶβο- 
ἘΠΕΙΟ.---ἰἔ τὸ δάορι 180 ἰτγαηβίδιίοη ἰπ οὐ 
τρις, τ δαὶ δαυε εὔαγρε ταυϑὶ Ὀ6 [6 Δηρο}5 
πὸο ανὸ σῆδγξο ἴο ὀχοουΐε οὐ ̓β βοηΐεπςθ, 

ΘΌΕΤΥ "πῶῖ}] “πρεῖς, ποῖ σιοη, ἅτὸ ϑρόκϑη 
οέ ὕοπρ. Κον. ΙΧ. τς. 

Ὡ. εἰχ πε) ΑἸρεῖς οὗ ντδίῃ---ἤρυγαιῖϊνο 
οὗ ἀεειτςίοη, ΤΕΥ σοπὶα ἔγοπι (6 ποιίῃ, 
ιθε ἔτοτῃῃ ΜΙ Ὦ Ἰηγ δ πρὶ ἌΓΓΩΪ65 6Π- 
ἱεσεὰ 10 ΗΟΙΥ [,Δπὰ. ϑοιθ 54Υ ἴμαὶ (ἢϊ5 
Βαδος ἀεηοίεα ο«ὐχ ἀν βίοη5 'π νὨϊοἢ ἴῃ 
Οδιάχζδη ὩΣΤῚΥ οάτηθ Ὁροὴ ἴδ6 ΟΥ̓ ; Ὀυΐ ννὰ 
ἀο ποῖ κῆονν ἴδλῖὶ πεῖ 'νεῦε δῖχ ἀϊν᾽ϑἰοηϑ5, 
Τρ “ἐκ δηροῖὶς, ἘΠ [δῈ οπε αρριοης {δερ, 
ἃ ΞΌΡΕΟΤΙΟΓ ΟΥ̓ΕΤ ἴδε 5ἰὶχ (ηοΐ οὔδ οὗ [πὸ 51Χ), 
καὶκρ ὕὉρ ἴδε ΠΌΠΌΕΣ σ“ευεη, ἃ ὨΌΤΩΌΕΙ 5011" 

οι. ὟῪ. 

ὈΟΪ ΓΔ] οὗ Οοά δ σονοπδηΐ τ Ἠ]5 Ρϑορῖδ. 
δε Οὐ χἶῖν. 1). (Οοιρ. δν. υ]}}. 2, χνυ. 6. 

ἐδὲ ῥίσῥεν καί) ὙΤΠ6 ποτϊῇ ραΐο οὗ τὴ 
οουτέ οὗ {ῃ6 ρῥγιεϑίβ. ὙΠῸ ἴοθηρὶς τόθ ὈΥ͂ 
Ρἰίίοστηϑ; 85 ἴπετο νγᾶβ ἃ πουΐῃ ρμαίθ ἴο {86 
Ουἵος δηὰ «ἶθο ἴο [6 'πηοσ σουγί, Π6 ἰδέζογ 
Ὑγ45 ὈῬΓΟΡΟΙΙΥ ἀπε Πρ 5ηοαὰ 45 ἐδο δίᾳοῦ 5αἱε. 
866 Νοῖίε αἵ δηὰ οὗ ςἢ. χὶ. ὙᾺ15 δίσ δεν σαΐε 
νγ45 Ὀ011}} ΟΥ̓ [οἴ βᾶπὶ (2 Κ. χνυ. 35). 

εἰοίδεά «υἱὲ ἰποεη] ὙὨ15 ννὰβ ἴῃ6 ῥΓΙΘσΪΥ 
ξαιτηεηῖ (Εχοά. χχυἹῇ. 6, 8; [μδν. χυὶ. 4). 
ἴῃ Ὅλη. χ. ς Ὸ δᾶνθ ἴΠ6 ἀρροάγδῃηςβ οὗ ἃ 
ΤΏΔη εἰοϊῥεά ἱπ “πο, ὙὮΟ 15 τηδη 5} 7} 16 
ΒΑΙῚ6 ἃ5 Ηὀδ ψθοπὶ δὲ οῆη ἀθϑοσιῦθ8 ἃ5 
ἐδε δὸπ 977 ν»ιαη εἰοέῥεά «υἱ α σαγηιερὶ ἀοαυη 
ο δε οὶ (Ἀεν. 1. 12). ὙὨ5 Ομε Μαη ἴῆθη 
νγ)ὰ5 6 “ηρεὶ 7 1δε εουεπαηΐὶ, ἴῃ 6 στοαὶ ΗἩ!Ρἢ 
Ῥιηοϑῖ, ΒΡ ΟΣ ἴο ἴποϑθα ΟὈΥὉ οπὶ Ηδ ννᾶϑ 
βιυττουηάοά, γτεϑοεινιηρ ἀϊτεςΐ σοτηπιιηϊοδίϊοη 
ἔτοπι {86 [,οτγά, ἰλκίης ἴΠ6 ςο4]5 οὗ νὙδηρθᾶποθ 
ἔτοπι Ὀεΐνγοθη [86 σῃογυ ὶπὶ (χ. 2), δὰ σοτηϊην 
ὙΠ ΠΊΡΓΟΥ ἴο πε σοηίγιθ 85 ΨΜῈ}} ἃ5. ψ ἢ 
νδηρόδης ἴο {Π6 ἱπιροηϊοηΐϊ;-- 0 ἠοοξ τροπ 
Ἡῖρ 1δὲ ὥόγηι 97 α γιαπ,ὶ ἼΟ σομρ δὲ ποὶ Η 
οαυ «οἱ ὁμὲ ἐδε «υἱἱ ΚΓ, Ηἰς Ἑαΐδὸνρ (] ΘΒ 
ν, 20), Ψῆο νγᾶβ «εὐ ον δὲ γαἰ αμά γισίης 
αφαΐῃ οὗ νισηγ ἰα ᾿γαοὶ (Ἰλικα 11... 34), 0 

Ὦ . -- 



ξο 

ΙΦ: Ὁ. Ἢ 
τον ἀΐς 
ἐοί»ς. 

ἢ Ἰίποη, ἢ ἃ Ὑυγιτοτ 8 ̓ηἰἤογη 
θγ Πὶ5 54ε: δπά {ΠῈὺ ψψεηΐ ἴῃ, δηά 
δῖοοα δεβιάς τῆς ὈγάΖεη Δ] ᾺΓ. 
ς Απά τς ρίοιγ οὗ ἴῃς Οοά οὗ [5- 

ΤΑοὶ ῬγὙὼῶ8 ῬῸΠΕ6 ἃρ ἔτοπι τῆς σἤογυ, 
Ὑνογουροη ἢς νγά8,), ἴο (ἣς {Πτοϑῃοὶ]ά 
οὗ τῆς Ποιϑ6ὲ. Απά ἢς ςΔ]]εἀ ἴο τῃς 
πιλῃ οἰοιηεὰ νι ᾿ἴπθη, Ὡς ἢ ὀαά 
τῃ6 νυ τογ᾿5 ἸΠΚΉΟγη ὈΥ ἢ 8 5ἰάε; 

4 Απά τε ΓῸΚΡ 544 ιἱπίο Ἀϊΐπι, 
Οο τὔγουρῃ ἔῆς πιίάϑε οὗἩ τῆς οἰ, 
τὨτουρῃ τῆς τιϊάϑε οὐ Τεγυβαίεπι, δηά 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΙΧ, [ν. 3--β. 

ἴβεῖ 44 πιᾶῖκ ὑροὴ τ8ε ἰογεμεδάς οὔ "᾿ς 
(6 πηδη τῇδ βρῇ δηά (δῖ οτγ ἔογ ἃ]] »»"αν, 
ἢ δϑοπιηϊπαϊίοηβ ἴπδε δὲ ἀοπὲ ἰπ τῆς 2 
τηϊάς: τΠεγοοῦ, 5 δ 0 ἔεν 

ς ΓΤ Απὰά ἴο τε οἴδεῖβ ἢε 844 ἴῃ 
᾿πιίης Ἠεαγίηρ, ὁ γε δἤεγ δΒίπι " Ηεὶ 
τΠγουρῊ ἴῃς οΙΥ., δηά 5πιῖε: ἰεῖ ἠοῖ ἰὼ 
γουγ εΥα δρᾶγε, πεῖ εγ ἤᾶνα γε ρῥἰ(γ: 

6 δ΄δῃ ᾿υττετ]γ οἷά σπά γουπρ, ΒοτΒ ΗΕ 
ταδὶ ἀ8.0 δηά [ἰπ|ἰε οἈ]άτεη, δηά τγο- ξέρα. 
ΘΠ: δυῖϊ σοπθ Ποῖ ΠΟΔΓ ΔΠΥ͂ ΠΊΔΗ 
Ὄροη Ψηοπὶ ἐς (ἢς πιλγκ; δπά θερίῃ 

σαριδ 10 “επ ἥγε ὠῤοκ 1δὲ εαγὶδ (Ἰλικο χιϊ, 
49), Ὀυΐ «50 ἐο εαἱὶ τίππεῦς 1090 γεβεπίαποο 
(Μαίξ. ἰἴχ, 12), γγῖο 58:4}} 106 ποθ 97 ἐδοιε 
αὐδονε 1δὲ αΐδεγ δαὶδ σίυεη Ηρ (7 Πη νἱ. 
49). ΑἹ] ἴμεθο διϊγ θυ ΐοβ ἀγὸ Ἄχ μι [θὰ ἴῃ τὰ 6 
Ῥούβοῃ Βοῖο χουθαϊοὰ ἴο ἘΖοκίοὶ, 

«υἱ!δ α «υγίογὶς ἱπδδογη ὁγ ῥὶς «σἰΔ46] “ΤῈ ἰ5 
5111} συιϑίοπλατΥ πῃ 186 Εδϑῖ ἴο ϑυθαγ 6 ἐπξϑογη 
ἴῃ [6 ριγάϊθ, ϑοσιθοβ νοῦ ἘΠῈπὶ σΟΠΒ(ΔΠΕΥ 
ἴῃ Το ῖΣ ρίγά]οβ, ἀπ τηϊηἰσίουϑ οὗ δἰδίθ ὑγΟΑΣ 
ποῖ ἴπ [Π6 5 Π|6 ΤΩΔΏΠΟΓ 845 βυπῃροἶ5 οὗὨἨ {ΠΟΙ 
οἵςο. Τδὸ ἔογπι ἴῃ πιοϑδὲ ΚΟΠΘΥΑΙ 96 15 ἃ 
ἢδὲ οᾶϑ6 δῦουξζ πίπθ ἱποθϑ5 Ἰοῆφ, ὈΥ̓͂ Δῃ ἴῃπεοῖ 
δηὰ ἃ φυδγῖον Ὀγοδά, δηὰ δ] δὴ ἴπομ ἘΣΟΚ, 
ἴΠ6 Βοίΐονν οὗ δῖος βοῦν ἴο σοηίδίη ἴΠ6 
τερὰ ρεπβ δηὰ ρεηκηϊθ. [1{ 5 ἔτη ἰϑμοὰ δ 
οπ6 οπὰ ἢ ἃ ᾿ἰὰ δἰϊδομοὰ ὉΥ͂ ἃ ῃΐπροθο. Τὸ 
[86 ἢδλί ἐπὰ οὗἉ ἴΠ6 5ηδῆ ἰονναγὰ ἴπ6 οεπὰ ἔωυγ- 
Ὠἰϑμοὰ ἢ ἐδ ἸΙὰ 18 βοϊἀογοὰ [86 ἱῃκκ-ν 556] 
νης [ᾶ5 αἱ [86 ἴορ ἃ δίηρο δηὰ ἃ οἷἶδϑρ 
ΠΙΓΠΡ νΟΥῪ οἰοϑεῖγ. Τἢ6 1ηΚ- 6556] 15 Ὁ5112}}} 
ἔννίοθ 85 εᾶΥΥ ἃ5 ἴῃ6 5ῃδῆῇ. Τθα Ἰδξοσγ 15 
Ῥαϑϑθὰ [ἤσγουχῇῃ {πὸ ρίγάϊο ἀπά ργοενοηϊοὰ ἔγοτὰ 
δ! ρρίηρ Τγουρῇ ΌὉγΥ {Π6 ῥσχο εςσξπρ ἰπ|ς- ν 6556]. 
ΤῊ γγῆο]6 5. υϑ04}} Υ οὗ ρο 5ῃοα πιείδὶ, Ὀγά585, 
ΠΟΡΡΕΓ ΟΥ 5ἰϊνοσ." ΚΙζίο. 

ΤΗΘ γιαπ «αυἱδ ἐδε ἱπξδογη Ἦαβ ἴο τυτῖΐο ἴπ 
186 Βοοκ οὗ [6 (Π6 ὨλπΊ65 οὗ ἴῇοϑθ γγῆο 5118] 
ΡῈ τπιγκοά. ΤὍο πηείδρθοσ 15 ἔσοσὰ ἴπ6 οσιϑίοπι 
οὗἉ τορι ϑίοσϊηρ [Π6 πδπῖθ5 οὗ ἴῃς 5γδο θ5 ἴῃ 
ΡΌΡ]Ις τοὶ. 866 οἡ χἱϊ. 9. Οοπρ. Ἐχοά. 
ΧΧΧΙΪ. 23; 5. Ἰχῖχ. δϑ; [54]. 1ν..1; ῬΆΠΠρ. ἵν. 1; 
Ἀν, 11. ς, ΧΙ, 8, ΧΥΙ. 8, ΧΧ, 12, Δηἀ ΧΧΙ, 27. 

8. ἐδὲ σον ο ἐδε Οοά Γ᾽ ̓ εργαεὶ «υα! 3οπὸ 
μῤ ονι ἐῤε εὐεγιδ)] ὍΤὨΟ ἐδεγμὸ 15 τῃδξ ὑροπ 
[Π6 πηογογ-ϑοαΐ οὗ 186 ἂαὐκ ἰῇ ἴπ6 ΗΟΙΪΥ οὗ 
Ἡο]ῖο5, ἴῃ6 ῥγόροσ βϑοαΐ οὗ [86 βίοσυ οὗ [86 
1 οτὰ ἴπ ἴδε πλιάσὶ οὗ 15γϑεῖ. 866 Νοῖο δί εῃά οὗ 
οἢ. 1. Απά πον Οοά [5 τεργεϑοπίοά 85 σγληης 
ἔτοπὶ δεΐννθθη {{|6 σπογι πὶ ἴο ϑοδίου ἢΐ5 6Π6- 
165 (Νυπι. χ. 35). 80 Ὀεΐονν, Χ. 4) 18, 19. 

4. ΜεΙΟΥ ρῥγθοδάδϑβ ᾿πιάρτηθηξ. 80 ἴῃ πὸ 
οᾶ56 οὗ ϑοάοπι, σξεηῃ. χίὶχ. (Οοχῆρᾶτγο {86 5'βπ 
ο [Πε6 ἀοοτ-ρΡοβίβ ἰπ Ἐργρί, Εχοά. χίὶ. ΤΠετα 
1π6 ὀχοιηρίοη 15 παῤίοπαί, Ἦογὸ ῥεγσοπαί, 80 
Οὐγ Ποσὰ ρῥγϑάϊοϊβ τῃαξ [ἴ 541} Ὀ6 ἴῃ [86 ἰδϑὶ 
ΟΑΥ ({υΚο χχί. 18, 28), δηἀ 50 ἰπ εν. ΥἹῖ, 1. 

ΤῊϊ5 δοοογάς τ (6 Θποῃδίοϊοριςολὶ σπασγδοΐον 
οὗ ες ργεάϊςοηβ 'η [815 οβμαρίοσ. (866 [π- 
ἰγοάδυςξιοη, ὃ 8). «Α »ιαγὰ, Ἡδεῦτγ. Τα, τῃ6 
πδῖὴδ οὗ {πε ἰΔ5ὲ Ἰεξίεγ οὗ ἴπ6 δἱρῆαθεῖ. ΤΠἢδ 
οἷά ἔοιτῃ οὗ ἴμε Ἰοίζοσ νγᾶβ ἴῃδὶ οὗ ἃ ογοβϑβ. 
Οτρθη [6115 υ5 [μὲ ἴῃ 5 ἀδΔΥ {πὸ [οννβ ἱπίογ- 
Ῥτοίοα {Π15 ϑἰρτι νδγ οὐ 5] Υ, 5οπΊθ σοηβιοσ πη 
1ῃαξ 744, θείης [ἢ Ἰαϑὲ οὗ ἴῃ6 Ηδρῦγονν Ἰεϊέογς, 
δηᾶ 950 οεἱοβδίης [ἢε δἱρῃαθεῖ, ἀσποῖο Ἵοοπι- 
ΡΙεΐθῃεθθ, δηὰ ἔδ5 (ἢ6 τλδτκ ᾿ Ἱπάϊοαϊοα (ἢ 6 
Ποιηρ θἴθηθβϑ οὗ ἴδ6 ΘΟΙΤΟΥ͂ ΖῸΓ δίῃ ἴῃ ἴποβο 
ΡΟ ψδοῖλ 1 νᾶ ρδοθά. Οὐδοῖβ ραίῃ 
οὐϑογυοὰ μδὲὶ χω ννᾶβ ἴθ ἢγϑξέ ἰεϊίεσ οὗ ΤῊρ- 
ΤΑῚ (ἐδὲ Ζααυ) απὰ ἴμδὲ {Π6 ξογεδμιοδάβ νγεσα 
τηδυκοὰ 85 οὗ πθη οὐὈεάϊεηξ ἴο {86 αν, (ἢ γὶ5- 
Ε[12Π5 ἀραῖῃ, [6 [6115 15, ΠΟΙ εξ {Π6 ΓΕΘΟΙ Ὁ] Δ ΠΟΘ 
οὗ {118 Ἰοζίοῦ ἴῃ 115 τηοβὲ δησίοηξ ἴοτῃη ἴο 4 

ΒΑ ΠοΙΕΙΠ ἃ ΓΕίδγοηοθ ἴο ἴδ Ἴγοββ 
ὙΠ Ἐς ἢ ΟἸ τ ϑιδῃ5 ἡγοῦ οἰσηεὰ. (Οτίξεθῃ, 
υοίεά ΕΥ̓͂ Ἀοβοηχλ 116.) [1 15 οὮ οὗ 
οὐϑογυδέοη [παῖ 1 ννυᾶ5 συ πϊ ΟΥΏΔΥΎ [ῸΓ οδί ἤθη 
ξοάϑ δηά {δεῖγ υοΐδυίεβ ἴο Ὁ6ΔΓ Τεγίδιη τηᾶγκϑ. 
ΟἾΒΟ Εργρίίδῃ Αρὶβ ννὰβ ἐϊβειπρι ϑηοα ὈγῪ 
ἃ ΜΗΠΟ {ΠαΠΡῖΘ (οὐ 5340.4τ6), ἴῃς ϑβἰρηαΐιτα 
οὗ {π6 ροννεῦ οἵ παΐυγε (ογ οὗ ἴῃς ννογ]ὰ). 
Οἡ ἴπ6 οσεμοδά οὗ {πθὸ [πάϊδη ϑοδῖνα 15 
τῆς ἵπᾶρὸ οὗ ἰδ6 Οδηροθ σχίνεσ. δϑοβιναῖβ, 
ΟΥ̓ Βῃηοοβ ο'ξῃῆ, νγὰβϑ ἱπιργιηϊθοα οἡ {πῸ 
ἔογομοδά οὗ (6 Ηἰπάοο, ῇῆο ννᾶ5 ρυτβεοὰ 
ἴπ (86 ΒΟΙΥ νγαῖοσ.0 ὙΠῸ [ρᾶποϑα ΠΟ ὑπάογ- 
(λκο5 ἃ ΡΠ Ρτ παρὸ ἴο [6 Τορὶς οὗ Τοι5ο 
[δὶ 8ιπ, γϑσοῖνος ἃ5 ἃ ἔλσεννοὶὶ ἰοκϑη ἃ 5π|4]} 
Ὀοχ οἡ ψΠΙςδ ἰ5 νυτθη [Π6 παπὶὸ οὗ (Πε βοή, 
ἀῃὰ ὙΠΙΟΒ Π6 σλγιθ5 δοὴῆθ Ὀουπὰ ἴο ἢὶ5 
ξογομῃοδά. Μαγκίηρ οὐ ἴῃ6 ξογοῃοδὰ ννᾶβ ἰῃ 
1.56 ἴῃ {π6 ΜΊσα τιγϑίογοβ᾽" (ϑοῃγοθάσυ). 
ὙΠΟΘΘ ΑΓ σου δ 4016 ἰηβίδποδβ, πῃ ἢ ἢ αΟοά 

γγ858 ρ᾽οαϑθὰ ἴο ἜΊΡΊΟΥ 5υτΊ 0} 15π|, ΈΠΟΓΑΙΥ ἴπ 
1.56, ἴο ΟΧΡΓ655 Ὠίσθεῦ δηὰ ἀϊνίποῦ τὰ ἢ. Τῆς 
δίψῃ οὗ [Π6 σγοβϑ ἴῃ Ὀδρίϊϑαι 15 Δη Ουνυναγὰ 5 σῃ 
οὗ ἴπ6 ἀοεοιρηδίίοη οὗ Οοὐ β εἰθσῖ, σῆο αἱ (6 
δὶ ἀδύ 5141] Ὀ6 ὀχοπιρίοα ἔγοπὶ ἴῃς ἀεπισχυςίοη 
οὔ πα υηροάϊγ (Μαίί. χχῖν. 22, 31). 

6. δερίη αὐ γιῦ “αποίμαγν) ΤῊ6 ἤγθι ἴο 6 
Ρυπίϑμοά ννογα ἴποϑο ννῆο ἢδὰ Ὀτουρῆῃΐξ ἸΔΟΙΔΊΓΥ 
ποαγοϑῖ ἴο [Π6 ΠΟΙΥ ρἷαςθ. ὍΤῆα τὐνοϑηΐγ-ῆνο 
θη ψἢο Παά 5ἴοοά νυν ἘΠΟΙΓ Ὀδοκ5 ἴο [Π6 
ἰδ νγοσο {Π6 ἤγοϊ ἴο Ὀδ 5]Δ]π. 



τ, 7-2.} 

δῖ ΤΥ β5δποίιαιγ. ὙΠεη (ΠΕΥ ὃς 
ἂἱ τῆς Δηοϊεηΐϊ τπθη νν Ὡς ἢ τυόγε Ὀεΐογς 
ἴδε Βουιε. 
7 ἈΑπά Βε 58:4 υπίο τἢεπὶ, Πεῆϊς 

ὧδε ἢουξε, δηὰ 411] τῆς σουγί8 τυ ἢ τῆς 
δἰλίη: ΡῸ γε ἔοσῖῃ.Ό Απά {πε} νψεηΐ 
Ὅπἢ, Δῃα 51ἐν ἰη τὰς ςἰγ. 
8 4 Απά [ἰ ολπις ἴο ρᾶ58, ψ ἢ ]ς 

(δΕΥ σγέγε βἰδγίηρ ἴΠθηὶ, ἀπά 1 νγᾶβ 
κῆ, τῶδὲ 1 [61] ὕὑροῦ Ὧν ἴδςς, δηά 
ἐπεὰ, δηά ςΞδλἰά, Αἢ 1] ογά σοῦ! σἱ]ῖ 
ἴου ἀςϑίγοΟΥ 411 (ἢε ταβίάιις οὗ [ϑγδεὶ 
ἴθ (ὨΥ Ρουγίηρ οιἽξ᾽ιοὗ [ΠΥ ΔΙΓΥ ὑροη 
[ετυκα] δῆ ὶ Ἵ ὠων ότι 
9 ἼΒεη 5414 δε υπΐο πις, ΤῊς ἰη- 

ΠΌΠῪ οὗ {πε ἤουβς οὗ βγεῖ δηὰ ι- 
ἀλῃ :ς ὄἼχοεςάϊηρ ρτεδῖ, δηὰ (πε ἰδπά 
'ς [1] οὗ Ὀϊοοά, ἀπά τῆς οἰ 41] οὗ 
ἱρΕΓΥΟΥΒΕΠ6535: [ῸΓ {ΠΕ 880. ὁ Τ Ὡς 
ΙΚῸ Βδῖῃ ἰογβάκεη πε δλγῇ, δηά 

ἔς ἴῃς ΓΟΒῸ 56ε ἢ. ποῖ. 
ἰἀφε ΙΟ Απά δ5 ογ της Ἶ5ο, πιης “εγς 
ὡς 51}} ποῖ βρᾶγε, πεϊῖῃεγ ψ|}} 1 μᾶνς 
ὄ-, μέγ, δει2 1 ψ1}}} τεσοπιρθηβα τ εῖσ ὙνΑΥ 
ἐξ ἃ προπ τοῖς Παδά. 

11 Απά, Ῥεβο]ά, ἐἢς τηδη εἰοιμοά 

ΤΕὰ. 
βου ν 

""Δ 
ἔς ᾿ 

ἐκ ἀπιεπέ »ι6} ἃἋτὸ ἴοβεο νγῆο νγεῖο δῖ 
ὧς ἄοος οὗ {πὸ ἰδπιρ]ο ἰῃ Υἱῖ. τό, οῖ ἴα 
ϑΡΕΠ  ΔΠποοηῖϑ, Ὑ]}}. 1Δ. 

Ἴ. εβῖο ἐδὲ δοιωε 
ἀπ Ὀοάγ νγᾶ3 ἃ ἐδ 1 ἐ (Νυπι. χῖχ. αὶ 20]].). 
ἔτ ἴο ἴουςὮ ἃ θοάγ δηὰ ἴπθη ἴο ἱοΐῃ ἴῃ 
Εἰ οοτησπιοτι ννοσϑῆϊρ, σι δουΐξ Ὀεΐηρ ἤσϑί ρυγ- 
βεά, πλϑ ἴο εἶδε ἐῤε Ἰαδεγηαεῖς ΟΣ 1 Σογά, 50 
ως ἴθο ΔηρΡῈ 8 οὗ σταῖδ ψετε ἴο ἀμί {δὲ 
ἑπις Ὁ Β5ΠΠτὴρ [ἢ ἰετηρ]ο δηὰ 115 οουτγῖϑ ἢ 
ἴδς δοά!ε5 οὗ [;ς "ἰδίῃ. δ6ε χἹ, 7. 

8. ακὰ ] «υα: 1] ὙΠα ῥχγοϊοςξϊηρ τηλυῖς 
ἘΣ οεῖ ΠΡΟΤῚ 5016 ἴῃ (Π6 ΟἸΥ, ὉΡΟῺ Ὡοπα ἰῃ 
ὥς [εχ ρὶς 1561, ΤῊε ῥγορβεῖ νγδβ [εβξ δίοῃς, 
ΔΝ πο μδὰ Ὀδε δγοιηά ἢ1Πὶ ὑγΟΓΟ 5]δἴη. 
1 κεἰ] ὡροῖε σῖν πε) ἴὰ ἴῃ6 δἰιτυάς οὗ ἃ 

ἰθπί, ὙΒ6. ᾿πἰοσοσββϑίοη γγ),ὲϑ ἴῃ ναΐῃ ἴοσ 
ἢ «οὰ 48 δὰ ποῖ [Π6 τηδλῖῖκ ὕροη {ποπὶ. 
Οὐ 5 ἰηϊεσοεϑϑίοη δῖοπθ 15 εἴεςίυλὶ ἔογ 4]}. 

11. γχεβογίεά ἐδὲε »ιαί!ογ] 1.6. “Ὀγουξζῆξ Εἰπὶ 
ποιά," ὅεῃ. Χχχν 14: Νυπ). ΧΙ. 2ό. 

ηΑρ. Χ. ῬΦὕΤῆθ ὑγορῃεῖ 8. ογὸ 89 Ὀδθη 
ἀπε ἴῃ [Π6 ἔννο ῥγεςθάϊης οἰδαρίοι ἴο {Π6 
ΘΔΉΠΙΣ ροορΪς, δηὰ ἴο [86 τηϊηἰσίειβ οὗ ἀϊνὶπα 
πιὰ, [{ 15 ΠΟῪ δεηῖΐ, 845 ἰη οἢ. ἱ., οἡ [δ6 
πϑοη οὗ [86 δΊοιυ οὗ ἴδε Ἰοτά, ἴδ6 μαγ- 
κυ ϊλτα ξίντεη ᾿θπο σης ἴδε ἴννα νἱϑίοηβ. 

1, δε εὐεγεδίν».7--: 115 δηξοραίθ8. ν᾿. 2ο. 
δες Νοῖδ οὐ ἌἽἢ. ἰ. 

ΤΠ ῥγόθοηοθ οὗ ἃ 

ἘΖΕΚΙΕΙ͂, ΙΧ. Χ, ἘῚ 

νι Ἰίηεη, νος δαά τῆς ἱπκΚῆογη ὉΥ 
ἢϊ5 5146. ἱγερογίβά τῆ6 πηδίίζογ, βαγίηρ, 
1 βανε ἀοπε 48 ἴδοι πδϑῖ σοῃπιπηδη6(4 τονε. 
τις. 

ΓΗΑΡΤῈΚ Χ. 
1: 7} υἱείογε ὁ ἐλε εραῖς οὗ γέ, ἐο δέ τεαϊεσεαῖ 
ρου ἐλε εἶν. 8 71.ἀε υἱείορε οὐ ἐδέ εὐεγμδΊ»15. 

ΗΕΝῚ 1 Ἰοοκεά, δηά, Ὀεηο]ά, ἴῃ 
τῆς “ βγτηδπιεηΐ [ἢδὲ γγὰ8 ἅρονςε 5 Ἅἶββρ. σ: 

[6 Βελά οὗὨ (ἢ σμογιθίπιβ (μοτα ἅρ- ἢ 
Ροαγεα ονοῦ ἴπδπὶ 48 ἴξ ὙγεῖῈ ἃ 88ρ- 
ΡδΙγα δἴοπα, 48 ἴῃ ἀρρεάγδηςς οὗ τῃ8 
᾿ΙΚεη 658 οὗ ἃ τἤτοπε. 

2 Απά ἢς β8ρᾶκα υηΐο ἴῃς πηδηῃ 
οἷοι ῃοἀ τῇ πα, δπά οἱ, ο 1ῃ 
Ὀδεΐνεεη τς ἢ εεἾθ, δυεη ὑπάεγ τῆς 
σἤεγαῦ, 4πά Η]1 "της βαηὰ νυ Ἰἢ ςοΑ]8 ᾿ς. ̓ ἪἜ 
οἵ ἔτεα ἔγτοπι δεΐνγαθη τῆς σῃ στ  ΠῚ58., ἐλύιε 
πὰ βοδίζευ ἐῤέπε ονεῦ ἴῃς οἴγ. Απὰ “πα 
6 νγεηΐ ἴῃ ἴῃ ΤᾺΥ͂ 5 ρἢϊ. 

24 Νον τῆς Τδογιθίπι8 βιοοὰ οὐ 
(ῃς τίρῃς 8146 οὔ 6 Ποιιβ6. σῆδη τῆς 
ΙΔ Μοπΐ ἴπ; δηά τῆς οεἷουά Ἀ]1οἀ 
τῆς ἱππεῖ σοιτί. 

4 ΤΒεη τῃς ΕἶοΙΥ οὔ ἴτε ΓᾺΡ 
ἔἤχαηῖ αρ ἔτοπι (πε σἤογυδ, ἀπά τἐοοά ἐὑγεά «ρ. 

Ὡ. δὲ :-ρῥαζεὴ ΤῈ Ῥογβοη θηϊῃσγοηθά, 845 
Χ. ,, δὲ εαἰἰεά. 

ἐδὲ ἐρεγωδ)ὴ Νοῖ 85 ἵπ ἴχ, 3, δυῖΐ 186 Ρᾶτῖ- 
εἰσυϊαγ σμοστο Ὁ το νγὰβ ἴο μβδηὰ ἴμ6 οοδὶβ ἴο 
186 τηδη οἱοίβοὰ σἱἢ ᾿Ἰπθη, Ὁ. 7. 

εοαῖς Γ᾽ γε] Νοῖ ἴο ρυγξο, 85 134]. νἱ. 7, 
δυξ ἴο ἀεϑίτοη, 8. Οσχχ. 4; 1534]. χ. τό; εν. 
111. ς, ΧΥ. 7. 

8. οπ δὲ γὶρδὲ ἰὐα ΕΠ [06 βουΐ, 50 
ΧΙν. Δ. ὍΤΒο ἰάο]αίτίοβ ῃδά Ὀδοη ϑθεη οἡ [ἢ 6 
ΟΣ 5146, Οπ ἴδ6 βου κἰοοὰ (ἢ6 εὐεγμόί»ε 
ΤΟΔΑΥ ἴο τϑοοῖνα δηὰ ὉδΑσ ΑΥΡΑΥ͂ {86 δἴοσυ οὗ 
186 1, οτά, 

Α. ΑΦἅ τεροϊείοη οὗ ἶχ. 3. ΤῊΪΒ 15 ποῖ ἃ 
πον ςῖ, Ὀυΐά τοουττεῶςς ἴο γΠδΐ [45 Αἰ γεδα 
Ὀδδη ἀεϑοσ θὰ. 12επ, 11τ, ἐἐδηὰ,᾽ ἰγαηϑιδία ἴῃ. 
ΟΙ ποαυ. Ὑ8Π6 βᾶπιδ ἴϑηϑϑ 8 υϑεὰ ἰπ Ηθργ. ἴο 
ἜΧΡτοβ5 ἴῃς Ρεγέεςϊ οἵ ρ᾽υροετέεςῖ. Ὅ ραγίοἷς 
τοηάογοὰ οὐ 15 οἴθῃ δαυϊναϊοηῖ ἰο 29. ΝΟῊῪ 
06 ΚΙΊΙΟΣΥ ΟΥὁὨ 180 Ποχά δά 5019 Τὸν ΣΟΙ 
8:9 ΘΕΟΣ ἤἢο ὉἈ56 ὑΒΣΟΒΒΟΙά οὗ ΓῺΘ 
Ὠοτιδ06. διοοά 18 ποῖ ἴῃ ἴδε οτψίπαὶ. ὍΤΠῈ 
ἐδνειδοϊά νγᾶ58 ΒΟΙΥ, ΖΕΡΉ. 1. 9: 350 ἰῇ ΠλΑΡῸΠ᾽8 
τοπρ]ε (1 5. υ. 5) δε δοισθ «υαι βἰεά. (ΔΟτΆΡ. 
Σ Κ. ΥὙἹῖ1. 1ο, ΣΙ. 

οῖσος 4---ὀὋ ἀεοοτῖϊῦο τ ῆαῖ Παὰ οσουττοὰ 
Ῥοΐογο ἴδ »η»χϑ «ὑεπὶ ἐπ; ἴῃς γχυϑῇ οὗ ἴπ6 ννῖῃ 5 
οὗ [86 «“δογυδῖπι μδὰ Ὀδόη δοαγά, δηὰ ἰῃογο- 
ὙΠ ΤΠοῪ Πδάᾶ σοπιε ἴο (ΔΚ {πε ροϑβι το, 
ΠΟΤ [ΠΟΥ “γετε ἰο σεςεῖνα ἴ86 βίοσυ οὗ {π6 

2 

ΤῊ Θ. »6- 
ἐμγηξάΐ ἐλξ 

Ἐς. τας 
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Ὁ οἮΔΡ. τ᾿. 
84. 

ἘΗοδ. 
δεν’ γί, 

ἘΖΈΚΙΕΙ, Χ. 

ΟΥΟΥ ἴῃς {ἢγοβῃο]ά οὗ (ἢς δοιιδα; δηά 
[ὴ6 Βοιιϑβαὲ ννγὰ8 81|64 σι τῆς οἰουά, 
ἃπἀ {πὲ σουγί νγὰϑ ἅ1}} οὗ τῆς ὈΠρΗϊ- 
Π6858 οὗ ἴῃς ΠΟΚ᾽ ρίουγ. 

5 Απά τς δϑβοιπά οὗ τῆς οδοετι- 
ὈΙΠι5᾽ ὙνΠρ8 νγβ ἤθδγά δὐέμ ἴο [ἢ6 
Οὐἴοῦ σουγῖ, 45 ἴῃς νοῖςς οὗ τῆς Α- 
πυρῖεν (οὐ ψ ἤδη Πα ϑρβάκείῃ. 

Απά ἴ σάπια ἴο ρ458,) ἐῤσέ ἤεη 
ἢς πὰ ὀοπιηδηάεά τῆς τπηδηῃ οἰοιμεά 
νὰ Ἰἴπεη, βαγίηρ, Τάκα ἢἤγα ἔτοηι 
Ὀεΐνεοη τῆς ννῆςεΪἶβ. ἤοηπι δεΐνεεῃ 
106 σΒογαδΙπλ8; [6 η δ6 ψγεπῖ ἴῃ, δηά 
βίοοα δε5ἰάς τῆς ψνΠεεΪ8. 

7 Απά ομὲς σμεγδ 5 τεῖος ῃεά ἰοστἢ 
ἢ15 μαπά ἔτοηι Ὀδεΐνγεθη [Π6 σἤετ 1 Π|8 
υπίο τῆς ἔἢτε τῆδλξ τυας Ὀεῖννεθη ἴῃς 
σματι δ᾽ π|8) δηὰ ἴοοῖκ ἐῤέγεοίς ἀπά ρὰζ 
1 ἱπῖο της Βαῃάβ οὗ ῤένι ἐδαὲ τυας 
οἰοιμεά ψἢ ᾿ἰπθῃ : ψνῃο τοοῖς 2{,) ἀπά 

ἵν. 5-ὄ.4. 

9 Απάὰ ψῆσϑῃ 1 Ιοοϊκεά,, Ῥεμο]ά τῆς 
ἔουγ ννῆδαὶβδ ὉΥ τῆ6 σμοτιδ᾽π15, οης 
ψνΠΕῈ] ὈΥῪ οὴς Τσμοταδ, δηά Δποῖδεῖ 
νν ἤθε] ὈῪ Δποῖμοῦ σμθγι: δηά τῆς Δρ- 
Ρεδγδηςα οὗ πε γῇ Ἰβ τὲ 28 τῇθ 
ςοΐοιιγ οὗ ἃ “6 1] 5ἴοπα. ἐαρι 

ΙΟ Απὰά 4ἀς Μὴν τπεῖγ δρρεάᾶγδηςεϑβ, ὴΝ 
(ΠΟΥ ἴουγ Πιδά οπε [ἰκεπεβ8, 25 ἴΐ ἃ 
ΠΕ] μδὰ ὕεεη ἴῃ ἴῃς πιϊάξι οὗ ἃ 
ψὨςεεὶ. 

ιΙι. Βεη {πὲ ψεπῖ, {ΠΕΥ επί 
ὉΡΟη {Πεῖγ ἔοιΓ 51468 ; {ΠΕΥ ταυγηεά ποῖ 
838 ΤῃΕΥ ννεηῖ, δι το τῃε ρίδςε νι τΠοΓ 
186 Πεδά Ἰοοκεά {πεν [Ὁ] ονγβά ἴἴ; τ8εγ 
ξυγηοα ποῖ 48 ΠΟῪ ννεηΐ. 

12 Απά {πεῖγ ψμο]ς ἰδοάγ, ἀπά ΠΗ. 
{ΠΕ ῖσ θΔςοΚ5, δά (ἢεῖγ ἢδηάβ. δηά τῃεὶγ 
ὑνίηρβ, δηά τὴς ψγΒ6εἾβ, τέσ [1] οὗἁ 
ἐγε8 τουπά δροιιΐ, φυός ἴῃ6 τυ ἢεεὶϑ 

ἴ [ΠΥ ἴουγ Παά. 
13. Α58 ἴογ ἴτε ψῃθε]8, "1 νγδβ οὐδ [Οηἃ 

ππῖο Πα πὶ ἴπ ΤΥ Πελγίηρ, Ο ννῆθεὶ, οὐ 
14. Απά ενετῦ οπς δά ἔοιιγ ἔϑςεβ: 7 τὰ 

τῆς ἢγβὲ ἴλςς τᾶς {π ἴδςς οὗ ἃ σῃογυῦ, “ΟἹ 

ψνοηΐ ουΐϊ. 

8 4 Απά (δεῖε ἀρρεάγεὰ ἴῃ (δε 
ςδογυδὶπι5 ἴδ ἔογηι οὗ ἃ πιδῃ β απά 
ὉΠᾺΘΓ ΤΠ ΕΙΓ ννἸΠρ5. 

1,οτά---ὐ. 6 ὈΓΠ;5 υ8 ἴο ἴδ6 δᾶπ|6ὸ ροϊπᾷξ 88 
ν΄. 3, δὲ »ιαπ «ὐεπὲ 7. 

6. δευίάε ἐδὲ «υδεο 1 1.1, (δὸ ἤθε], [86 
ῥα ἰοῦ ]ΔΥ νυ θοὶ, ὈΥ̓ ν] ἢ Βα ννεηΐ ἴῃ. 

7. ομὲ ἐρεγμδ)Ἔ ὯῈ6 ερεγμό, ἴπε σἤογὰ 
τσῦο βἴοοά ποχί [6 Ὑγ866] ὈΥ ἴ86 546 οὗ ψ βίο ἢ 
[86 πηδη βἴοοά, 

ῥίγε ἐδαὶ «υας εἰοίδεά «υἱἱό πεη] ὙὍὌδὲ τὸ- 
Ῥτγοβεηίδενο οὗ [Π6 Ὀσ ἘϑΕ Υ οοα ρῖνεϑ ΠΡ 15 
Ροϑβῖ οὗ γσεσοῃο]δίοη, δπὰ ὈδσοπΊθ5 5 ΤΩΡΙΥ 4 
ΤηΪ βίου οὗ σσγαῖῃ ; ἀποίδεσ κίση ἴμδὲ Οοά ν]]}} 
ἴυχῃ ἔγουῃ [ογ 5416 Π]. 

Θ. Απ οχρίδηδίίοῃ ἔο]]ονσίησ ὑροὺ (ἢ6 
τηοηϊίου οὗἁ [Π6 ῥαμά. Ιὲ 15 οδβγδοίομβις οὗ 
1Π15 οδαρίοσ [μδὶ [06 Ὡδιγδίΐνε 15 1ηἰεστιιρίεά 
ΟΥ̓ ἐΧρίπδίοσγυ οοπιπμεηΐβ.Ό. ὍΠΒῈ παγγαίέυε 15 
ςοηίδιηοά [ἢ Ὁ. 1--2., 6, 7) 13.) 1-ς (βεβί οἰδιιϑθ), 
18,19. ὙΠ οΟΥΠΟΣ γεσϑε8 σοηΐδιη [86 ἐπέ 
2ουεά ἐκρίαπαξλίο,ς. 

9. οπε «υδεεὶ,. απο δεν ἐδεγεδ)] 1.1ϊ.. “οη6 
τ Π6 6] ὈΥ ἴ[ῃ6 οὔδ οδβειπιῦ δηὰ ἴδ οπὲ νυ ῆδεὶ ὉῪ 
[6 οὔθ σδοσι,᾽" ἀἔοσ {πὸ Ἡρῦγοενν ΤΠ ΔΏΠΕΥΣ, 
(Βαῖ 15, "πα νν661] Ὀγ δδςἢ οδογιῦ.᾽" 

ας ἐδε εοἴομν οΥ ἃ δεγγὶ “οη6] ωΔκ9 α δενγὶ 
4105. 566]. 4. 

11. 420ὲ δεα4] ἩἨἩδεηρΞῖ., ΗΖ. δὰ Κεῖ, 
“6 Ἰοδάϊηρ νυ ἢθοὶ νυν ῃϊο ἢ [Π6 οἴ οῖ5 ἔο] οννοά.᾽" 
Μοτγτὸ Πκοῖγ, δε ῥεαά 15 ἴῃθ Βεδὰ οὗ ἃ σβογιῦ 
(06 ἔοσ 11), ἴῃς ἀδβοσιρίίοη ραϑϑίηρ ἔτομι ἴῃ 6 
ὙΠ θεἾ5 ἴο {86 σΠογι πη, τ. 12. 

1.5. πὶ. 18 δὲ γίπσι ΟἿΪΥ ἅτὸ βαϊὰ ἴο ὃ6 
Ἄμ! οὗ σε:. Ἡδετε, 85 ἴῃ Ἀδν. ἰν. 6, 186 νυῃοὶα 

Ὀοάϊε5 οὗ ἴῃς Ἰνηρ σγεδίιτεβ ἀγὸ 4150 γε οἵ 
ὅγέ:. ϑϑθοῃὶ. 18. 

18. Το ἔννο σοπάογιπρβ οὗ (13 νοῦϑβο, ἰῃ 
(ἢθ ἰοχί δηά ἴῃ [Π6 τηδγρίη, Ὀοΐ ἀόϑοσνο ποῖςο. 
115 ἴο Ὀ6 οὐϑογνυθὰ (δὲ 'ἴῃ σύ. 2, 6, ἴπο Επρ οι 
ὙγΟΓὰ «υδεεῖς τορτοϑοηβ ηοΐ {π6 υϑὺ4] Ηοῦτεν 
ὈΪυγᾺ] που (9 ἌΤΗΝ Ὀυΐζ ἃ 5ἰηριυϊαγ ςο] ες 
ἔν ποὺ (φαίσαί) τε α χοἰ ηρ ἐδίπρ ; 50. ἴγᾶπ5- 
ἰλιθά (1581. χνὶϊ. 13), Ασοοσάϊηρ ἴο [δὲ 
ΠΛΔΓΡΊΏΔΙ τοηάογτίης [86 Ὀγεθοηῖΐ νΟγϑα χρίει 
ὍδςοΚ ἰο συ. 2 ἀπά ό, δηὰ ἴ6]}5 υ5 [δὶ (Π6 ὨΔΠῚ6 
αἰσαὶ νγᾺ58 ξίνθῃ ἴο ἴ86 νυ θθοῖβ 'ἰῃ [86 9661 5 
ολσίηρ. 815 966 Π|5 οι δὲ ἴδ δηά οὐἵ 

οὗ ρίδοθ; ἔοσ 1ξ [ῃ6 ϑρ]6 οὈ)εςξ Ὀ6 ἴο ὀχρίδιη 
{86 πχεδηϊηρ οὗ χαίσαί!, ᾿ἃ σου] πδίυ σα! ν πάτο 
Ὀδθη ἱπίσγοάποοά ἤθε (6 τογάὰ νυᾶς ἤπεὶ 
ι5εἀ, Βυϊ ννὸ τηιιῖ ποῖα ἴ86 ἱπίοστηϊχευσγο οὗ 
Ὠδιταῖῖνα δηὰ Ἂθβουρίίοη (566 οὐ Ὁ. 8) 
τ. 14 5 ἃ ἀεοογ ρίίοη ἴδυ5 ἰηδοτῖο. [Εἰ ν. 1ς 
πὰ ξΟἸ]οννεά ἱπηπιοά δῖε] οἡ ν. 12 [6 πηδλῆ- 
ἴῃ νοι ]Ἱὰ πᾶν Ὀδδῃ οἶθασ. [Ι͂η 1π6 Βοδσιηρ οὗ 
[Π6 560 4 νοῖςθ .]}}ῖ5 ὑροῆ ἴπ6 νυν ῆθε]ς, δηά, 
οὐδάϊοπί ἴο [6 ς“8]}, [86 ἌΤδεγυδίπι ἀσὸ ἢεὰ 
υρ δηὰ [86 νυ μοοἷβ το] οη. - ΤῊ15 15 [6 ΖΌγοδ 
οἵ ἴδε ἰγδηϑἝδίίοη ἴῃ ουὖΐ ἰεχί. [{τσῃξ, Βονν- 
ἐγοσ, Ὀ6 δὴ ἱπηργονεπιθηῖ ἰξ [Π6 νογάὰ χαῤψαὶ 
ὙΈΓΟ τοηάογοὰ “σμαγιοῖ)" ᾿πϑιοδα οὗὨἨὨ «υδνεί; 
“ρΒδσίοῖ"" χοργθϑεπίηρ ΥΕΓΥ ννῈ}} [Π6 ςο]]οςοη 
οὗ «υδεεῖ:. 866 Νοῖε οὐ ἢ. ἱ, 

14. δὲ ἤιε: πε... ΤῈ 9 ἔδο9 Οὗ Το ΣΙ σὲ 
88 ἴπ10 7800 Οὗ ᾽ἢὉ 9 ΟἌΘΣ ΤΙ, δπ ἃ ἢ.) ζδοθ 
οὗ ᾽Ὅ8)0 δΒθοοπά ἯΔ88 89 ζἴδ0ο0 οὗ ἃ ΣΔ81, 
δρᾶ 1ὉἈ86 ὕῬδῖτα ἴπ9 ζδΔ00 οὗ ἃ 1οΣσ, δοά 



ἐκ 

Υ. 15---1. 

δηᾷ τῆς βεςοπά ἔδςς τας τῇς ἴδςε οὗ ἃ 
π2η. ἀπά τῆς (Ὠἰγά τῆς ἴδςε οἔ ἃ Ἰΐοῃ, 
δηἀ τε ἔουπ πε ἕλος οὗ Δη εδρὶε. 

ιῖς Απὰ τς ςδεγυθδίπιβ ννετε πε 
υρ. ΤΠ 5 ἐς [Πα Ἰἰνίπρ ογεαῖαγε ἴπδῖ 
[52-»7 ΌΥ ἴδε τγῖνεγ οὗ ὠμεθαγ. 

16 Απά νψῆξεη 1τἢς ςμεπιδπι5 νγεηΐ, 
(δε ἤθε] νγεηΐ ΟΥ̓ {Ππεπὶ: ἀπά ψῃεη 
ὧς “Πετιίπλ5 ᾿ππεὰ ὩΡ ἘΠ εῖγ νηρβ ἴο 
ποῦπτ Ὁρ ἤοπι (ῃ6 εαγί, ἴπ6 βάπιδ 
μθεὶς δἷϑο τὐγπεά ποῖ ἔἴτοτλ Ὀεβιάςε 
ἰδεηι. 

17 ὝΒεη {πεν 5ἰοοά, ἐῤέτε βῖοοά ; 
λπηὰ απ ΠΕΥ ψνεῖε Πππεὰ ἀρ. ἐῤέηε 
᾿τοὰ Ρ τῆ απΊβεῖνεβ σίρος ἔογ (πε βρ᾽ γι 
ἰοῦ τῆς Πἰνίηρ, σγεδίαγε τῦᾶς ἱπ {ΠεπΠ|. 

18 ὙΠεπ τῆς ρίοιγ οὗ τῆε ἴοκΡ 
ἀερατῖεἀ ἔτοπι οὔ τῆς τἈταβῃο]ά οὗ (ῃς 
δουςε, Δπ4 5ἰοοά ονεῦ ἴῃς σβθιι δ! ΠΊ5. 

19 Απά τε ςδεγυδίπι Ππεὰ αρ 
τπεὶς νσίπρβ, ἀπὰ πιουηῖεά τρ ἔγοπι (ἢ 6 
ἙΔΠ ἰπ ΓᾺΥ̓ 5ρῃῖ: ψβεη [ΠΟΥ τψεηῖ 
ουἵ, τῆς νγ ἢ 66 }5 4150 τυεγέ θεβίε ἔΠεπὶ, 
ληὰ δύ ὁπε βϊοοὰ δὲ {πε ἀοοΥ οὗ τῃε 
εοῖ γδίῖε οὗ [δε ΤῸΟΚΡ᾿Β ἢουβε; δηά 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, Χ. ΧΙ. 

δε βουυ οὗ τς (ἀοά οὗ Ιβγδλεὶ τᾶς 
ονεῦ 1Π6πὶ ἀθονα. 

20 ΤΔβ ἐς τῆς ΠΠνὶηρ ογεδίαγε (πὲ 
1 εν υπάεγ τς (ὐοά οὗἉ ἴϑγδεὶ ὃγ τῆς 
Γῖνεῦ οὗ Ομεδαγ; δηά 1 Κπὲεν τἢδὲ 
1ΠΕγ τυέγς τὰς σμογα Π18. 

21 νεῖ οης δά ἔουγ ἔδο68 δρίεςθ, 
Δηἀ ΘΕ οης ἔουγ νυίηρβ; δπά τὴ6 
ΙΙΚαηθβθ9 οὗ τῆς παπάβ οὗ ἃ τηδη τὺᾶς 
Ὁπάογ ΤΠ ον ν]ηρ5. 

22 Δπά (ἢς ΞΕ οὗ {πεῖν ἔδλεεβ 
τυας τῆς β84π|ς ἔλοεβ ψνῃῖοἢ 1 88νν ὈΥ͂ 
(ἢ γῖνογ οἵ δμεθαγ, Ππεῖγ Ἀρρελγδηςαβ 
84 {πεηλϑεῖνεβ: ἘΠΕΥ ψΘηΐ Ἐν ΟΓΥ Οὐδ 
βίγαιρἢιε ἔογνγασα, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΝ ΧΙ. 
Σ 71ε 2γετμριλέίονε οὗ ἐδ φγίρεσς. 4 7 είν εἶμ 

αμπα ἡμαργμεη. 13 σεξιο εονεῤἠαϊπέρρ, σοά 
«ἀαιυείλ ἀΐνε λὲς δμρ,2ο56 ἐρι σασίηρ ὦ γ ρα, 
“ἴ απά ῥωεπίλέης ἐλέ τυϊοζεά. “τι 7 ἀε ρον» οὗ 
Οοά ἐκαυείά ἐὰξ εἶζγ. 44. κεξίεὶ ὃς γεμγηεαῖ 
ὅσ 1λε εαδένην. 

ΟΚΕΟΝΨΝΕῈΚΒ [δε ερίπε Ππεά 
τὰ 8 ὑρ. Δηἀ Ὀτγουρῆϊ πε ὑπῖο 

τῆς ελϑὲ ραῖς οὗ τῆ6 Γ,ΟΚΡ᾽ 5 Βοιϑε, 

ἐλο Τοπσὶν Ἐμ9 ζἴδ06 οὗ 8) 068616. ΟΥ̓ 6 

ἴοαι ἕλοις οὗ εἀςἢ Ἵβεγυῦ, {πῸ 566. πᾶπΊ65 ΟΠ]Υ͂ 

ἀπε. ἴδμο ἴβοο Ἰοοκίηρ ἴῃ ἔπε ἀϊτεςσξίοη ἴῃ ν ς ἢ 

ἰσῖ εὔεσυδ Ἰεδάς ἴ86 πιοϊίοῃ οἔὗἉ 6 σμαγῖοί. 

οὔα εὐετμδ) 1.11. οΥ 6 εδεγμὸ, ἰ. 6. ἴδε ςἢ6- 

τοῦ ἀεδηεὰ τὖν. 2, 7. ὙΤδ6 56ΕῈ7 5ρεᾶκβ οὗ ἐδέ 

εἰκτεῦ Ὀείοτο νυ ῃϊςὶ δο σἰοοά, Ἰεαυίηρ υ5 ἴο ᾿πξογ 

ἤοῖι τοδδὲ ἔο ]οννβ (μαι (ΠῸ ἕδος 1 ἢ ργεβεηΐς 

εὐ 5 το πὶ ννᾶ5 {πὶ οἵ χη οἱ. Θῃ {Π6 

κε ἰοοξίπρ πογίμνναγά ἢγσί βὰν {πε σμσῖοῖ (Π6 

ἐχείαεε ντὰβ ΟἹ ἴδε ἸΘΗ 5ἰάε (1. το). ΤῊ5 νου]ά 
πιᾶχο ἴῃς ον - σε ΊοοΚΚ εἀϑίνγαγά, ἀπά 11 15 ποῖ πη- 

πκοῖν τιδὲ ἴδ πιδῃ τὶ λΐ ἀρργοδοὶ [ἢ 6 σδαγοῖ 

ἴσα ἐδ φου -οδϑοΐοσῃ ρᾶτί οὗ ἴπε ἵπηετ σουτί. 

15. ἐδε Ποὶπο ἐγεαίμεγε] Τδα ἔουγ σΒεγὰ- 

πὶ Ἐῖἢ [δὲ νυ ἢθοὶς ἀγὸ Β6ΓΕ Θροκθῆ οὗ 85 οπέ. 

δες Νοῖο δῖ επά οὗ ςἢ. ἱ, δηὰ Ὀεΐονν, Ὁ. 17. 

186, 17 ἅτε τοῖ 4 παγταίΐοῃ οὗ ναὶ ΠΟΥ 

ἀκευττεά, Ὀυϊ 4 τορεϊ οι οὗὨ ἴπ6 βέπεγαὶ ἀ6- 

κτρίοη οὐ πε παίυγε ἂπά ςοπηεσοῃ οἔὗ 

ἴδε τατίους ρατί5 οὗ {με νυἱβίοῃ, ἀπά (5 18 [6 

Ὡοτε ἀρργορσίδίε 45 ββεννὶηρ ΨΥ ΠΕΥ ΜΕΓΕ 

πελιλοὰ 5 οπσ ἰδίην ἐγεαίμγε. ὙΠῈ Εἴεο εἰν 

Βυΐεο μετα δϑορτδά ἴο ἵμοπὶ 5μενν ἕμδὲ [ΠΘῪ γΕΈΓῈ 

ρασνδώοά ὉῚ οπε τι! ]]--ὐδο “ῥίγ!ἐ οὗ 1δὲ ἰυΐης 

πσεαίαγε (ποῖ, 85 ἰῃ ταλυρίη, ἐθε “ῥίγὶ! οὗ ἐμ) 

κα! ἐπ δεν». 

19. Τῆς σδοσυ πὶ (ο σδατοῦ) δὰ κἰοοά 

ἔπξὶ οῃ δε 1Ὠτεβμοϊά οὗ τῃς ἰεπιρ᾽ο-ἀοοτ, δηά 

ἰἶκτο τοςείνοά τῆς ρίοσγ οἵ ἴπεὸ [τὰ ὙΠΕΥ 

ὦκο πο {πεῖς τυΐηξϑ, τοϑο, ἀπά δῖ [λε [εστηρὶς 

Ὁ ἐδὲ εατὲ σαΐε οἵ ἴδ ουΐοῦ σουτί δἱ ἐδε ἐπί γαῆτο 
οὗ ν» Εἰς ἢ [ΒΟΥ ποῦν ἔογ ἃ {{π|Ὲ βιοοά. [11 ννγᾶβ 
Ὁγ {πὸ οαϑὶ χαῖο οὔ (Β6 ουΐογ οουτί [πδὲ [Π6 ΡΊΟΙΥ͂ 
οὗ [πο 1,οτά τεϊαγηοά ἴο ἴΠ6 πενν [οτρ]6, ΧΙΗΣ, 4. 

“πὰ ξΌεΓ οπδ “ἰοο] ΕΕὙΕΓ ὁπε 5. ποῖ 1 
[86 ογἶρίπαὶ, δηὰ 966 πὶ5 ἕο βαᾶνθ Ὀδθη ἰηϑεγίοα 
Βδοδιϑο ἴθ νοῦ “2οοἱ 15 σἰησμίαγ; Ὀὰΐ (ἢ5 15 
80 Ὀδοδιϑο ἴπ6 σδογιδίπι ἀηὰ νυν ἢθοΪς ἀσὰ νυἱοννθὰ 
83 ὁπὲ ἰδυΐις ἐγεαίωγε. 1ἴ που]ὰ Ὀ6 Ῥεζίεγ ἴο 
δυοϊά δι δίρυ Υ ὉΥ ἰγδηϑίδτιηρ απ ὉΒΘΥ “1ο00ά. 

20. 1 ἔπεα ἐδαὶ δε «ὑοῦ ἐδε ἐῤενμδὶ»4}. 
ΤΠ βίουυ οὗ 18εὲ 1ογά ᾿δὰ ποὺ τηδη! Ἐ5ΠΥ 
ἀορατῖοὰ ἔγοπι ἴμ6 ἴοτηρὶς, δά ἱπ {μ|5 ἀεραγ- 

ἴυζο [Π6 566 Ὁ γϑοορηΖεβ ἔοσ ἴῃ6 ἔγϑι {{π|6 {Π6 

[0] πιοαπίπρ οὗ ἴμ6 νἱϑίοῃ ψῖσῃ ΒῈ μά ϑθεη 

ου δε Ὀδηκβ οὗ Ομεῦατ. ΔΝ δεη δθ δὰν7 ἴζ 

ποτ, Βα ἀοιθέ]ες5 υπάεγβίοοά μὲ ἴΠ6 5υτη- 

ΒΟΙΙςὶ ἔοιπτηβ δὰ [6 βΊΟΥΥ ὙΒ ἢ τοδί οἡ 
{ποπὶ τοβοιη θά ἴμ6 ΦΊΟΥΥ οὗ [μΠ6 1ογὰ ϑεαίϊεὰ 
Ὀεοΐίνοοη 6 Ἑποπυδίπι ἱῃ ἔπ ἴοπιρίθ. Ηδς 
Κπονν ἴξ ἴο 6 [6 πιδηϊεκίδίίοῃ οὗ ἴΠ6 54 Π|6 

Οοά. Βαΐ ἐμῖ5 ἀϊὰ ποῖ γεῖ ἱπιρ]Ὺ [παῖ Ϊεβονδὰ 

δὰ ξογβάκοῃ Ηἰβ δουϑθο. Νοῦν [δ]5 15 πιδὰθ 
εἶθασ: ἴθ ΟἸογυ μᾶ5 Ἰεῖ ἴδε ΗΟΙΥ οὗ Ηο]ῖε5, 

8ιᾶ5 ἀρρεαγεὰ ἰπ ἴῃς σουγῖ, δ45 Ὀδεη ἐπί μγοπθά 

οὐ {π6 1ὐνίηρ Εουτ, ἀπά ψνἹ ἴλεπὶ μᾶ5 ἀορατίεά 

ἔγοτῃ πα ἴοιρῖθ. [{ 15 ποῦν οἶδα ἰΒδὲ [8656 

συγ (ἴὴ ἔοττη 5ἰπηϊαγ ο, γεί ἀἰ βετίηρ ἔγοπι, ἔΠ6 

σδοσγυδίπι οὗ {μα τοπρ]6) ἀτὸ ἰηάθοά πε σμοΓα» 

Ῥίπι, ἰη ἴπ6 πιάσε οὗ σβοπὶ ἴῃς 1μοτγὰ ἀνγε εἴ. 
866 Νοίε οὐ οἷ. 1. 



δ4 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΙ. ἵν. 2--.6. 

ψΠϊοῆ Ἰοοίκει ἢ δαβινγατά : ἀπά δεμοϊὰ 
αἴ [ὴ)6 ἀοοῦ οὗ τῆς ραίς ἔνε δπά 
ἔνε τῆδῃ ; μέρ ἐν ψἤοπι 1 8ὰνν Δ- 
ΔΖΔΠΙΔἢ τς 50οη οὗ ΑζΖιιτ, δῃὰ Ῥεϊδιιδῃ 
(ῃ6 5Ξ0οη οὗ Βεπηδίδῆ, ργίηςεβς: οἵ τῇς 
Ρδορϊεα. 

2 Ἴδη 5414 ἢς υπῖο της, ϑοη οὐ 
ΤηΔΠ, ἴπε86 αγό ἴ[ῇς τῇδ [πὶ ἄεν!β6 
τ ἰβο θεῖ, δηά ρον υυιοϊκεά σοιπ56] ἴῃ 
1}}5 Ε 

ἴον, τς. 42 ΝΏΙΓΝ βαγ, Γ7ὲ ᾽ν ποῖ “ποᾶγ; 
πο ἰδῖ α8 δι}14 Πουβε5: τη 5 οἱδν ἐς τὰς 
ἄρμεες φΑΪάγοῃ, ἀπά ψψὲ δε ἴῃς ἤςϑβῇ. 
ἀΡει3. 4. 4 Τπμεγείογε ῥργορῇαϑῦ ραϊηϑβὶ 

τΠεπ., ργόρῆαβγ, Ο 5οη οἵ πιδη. 
ς Απά τβδε ϑρίγιε οὗ τῆς ΙνῸΚ Ὁ Ε]]} 

ὩΡΟΠ τη6, ἀπά 5414 ιἱπίο πε, ϑρεδλκ; 
ἼὨυ5 5841 (ἢς ΓΟΚΡῸ; Τῆι Πᾶνα γα 
βαϊά. Ο Βοιυβε οὗ Ιβϑγδεὶ: ἔοσ 1 Κπονν 

(86 τιῖηρβ (δέ σοπλα ἱπῖο γοιγ μχϊπά, 
ευε7 οἥέ οΥ Ἰμετῃ. 

6 Ὗςε πᾶνε παι] Πρ] 1εἀ γοιγ 5]4π ἴῃ 
(ἢ15 οἱἔγ. Δη4 γε ἤἢανε Ἀ|16ἀ τς 8βίγεεῖβ 
τῃογοοῦ ψ ἢ τῆς 5]δίη. 

" ὙπΒεγείοτε τλ8 βατῃ τς Γ,ογά 
Οου; Υὔοιι 5Ϊϊπ ννβοτι γε μαᾶνβα ἰδἰά 
ἴῃ τῆς πιϊάβι οὗ ἴἴ, (ΠΥ γε τῆς Άς5ῃ,, 
Δη4 {ἢ 15 εὐέγ ἐς τὴς ςα]άτοη : δῖ 1 τυ} 
δείηρ γοῦ [Οτἢ οὐκ οὗ (ῃε πιάϑι οὗ [{. 

8 ὟὙε ἢᾶνε δαγεά τῆς ϑυγογά  δηά 
1 ν}} Ὀτίπρ ἃ βυνογά ὑροὴ γοιι, βδίτῃ 
[ἢ ],ογά σοὉ. 

9 Δμά] ν}]}} δτίηρ γοὺ ουξ οὗ δε 
ταϊάϑε τηεγεοῦ, δηά Π Πνει γου ἱπῖο 
της Πηάβ οὗ βίγδηρεγβ, δῃά νν}}} εχο- 
σε ᾿υἀρπγθη8 Δτηοηρ γοῖι. 

10 Ὗαε 5411} (Δ]1] ὃν τε βϑνοτά ; 1 
ΨΊΠ Ἰυάρα γου ἰῃ τῆς θεν οἵ 1βγϑεὶ; 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 2. 26δε ἄρον 9 ἐδε σαϊε}] ἴδ6 
ξαῖο οἵ ἴδε ἴδπρ}]6 οσουτί, ποῖ δὲ ἄοον Γ᾽ ἐδε 
ἐφρηρίδ, 45 Υἱϊ. τό. Οὔὔϑογνα [δῖ [86 σχήε νγ88 
186 ρίδοθ οὗ υάρτηεηξ. 

ἔνε απ ἑαυεπὲν »εεη] ἼῊΘ ΠΟΣΊ ΌΟΥ ΟΑΓΙΤΊ65 τ15 
ὈΔΟΚ ἴο νἱῖ. στό, Ὀιυιξ ἐΒΟΥ ᾶγὸ ποῖ [Π6 5416 Τηδῇ, 
Το ἤνο δηὰ ἱννθητΥ ἴΠ6γῸ ὙΟΓῸ Σοργοϑοηϊδίνο5 
οὔτμοηγέσσές, ἴδο56 οὗ [6 2γίπεσΣ. ΤῊ ὨυσθοΓ 
15, Π0 ἀουδέ, 5γτηθο ΓΔ], τηδάς ὑρ, ργο ΔΌΪΥ, οὗ 
τνυγοηίγ-ἔουΓ πηθη δηά {πε Κίηρ (ΚΊΙεΟ18). ΤΘ 
Πα ΌΘΥ ἐννοηξγ-ἔου Ροϊηΐβ ἰο {π6 ἘΠῚ 065 οὗ 
υηάϊνιἀεα σγδθὶ (566 [ηἰτοάμπςξοπ, ὃ 2). [ἴῃ 
: Οἴγο. χχυϊ.. νὰ τεδὰ οὗ ἔννεῖνθ ἀἰνιβίοης οὗ 
{πὸ ΔΙτΥ (σοηϊλμηρ, οᾶςοΒ 24,)0ὁοο τ6}}) Ὑ]Π 
ἔννεῖνε οἀρίδιῃ5 ονογ ἐμοπὶ, δηΐὰ 1 15 γοσηδ 0 ]6 
ἐμαξ ἴῃ ϑοπὶς οὗ ἔμιοϑα αἰνιβίοηβ ἐμθ σαρίδίῃ μ89 
ἃ οοδάϊυϊοτ. [Ιῃ ἴπ6 5ᾶπιθ σμδρίοσ νγὰ βᾶνθ 
νοεῖν Ἑἢοῖβ οὗ {|065; 50 [δδί, ΒΟΟΣ ννὸ 
τοοκοη δὲ ἔνγο σαρίδι 8 ἃζὰ ἴλκοη ἔτοπὶ οδοἢ 
ἀϊνίϑίοη οὗ [ἢ ΔΙτΏΥ, ΟΥΎ ἔννγο συ] εῖ5 ΠΠῸΠπι ΘΔ ἢ 
ἐτῖδο, οὐ ἔνγεῖνε δσταῦ οδρίδίηβ δηὰ ἔνγεῖνο {ὙἸῸ 6 
ΤΌΪΕΓβ, νγα διτῖνε δί ἴμῈ σθαι βϑιίς ΠΌγηΌΕΓ, 
ἐνγθηςγ«ἔουγ, ΠΕ τεργεβεπίδζνε οὗ [86 ῥυηοο5 
οὗ [6 ψνΒοΐθ ρθορΐδ. 

ασκαρίαθ... Ῥείαια}}] ἌΝ κηονν ποίδίης 
ΣῆοΓο οὗ {δεϑ6 θη, ὙΔοῖα ἰ5 πο δης ᾿ἱποοῦ- 
δἰϑίοηϊς ἢ [86 164] σμαγαςίοσ οὗ [86 βδοθῆδ ἴο 
ΒΌΡΡοϑο (πδὶ ἔνγο σρϑὶ ροσβοηδροβθ ὍΈΓῈ ἰηἴΓος 
ἀυςοά. ὙὍΠδ ἀοδίῃ οὗ Ῥείαξίαδ 86θπι5 ΟἸ ΔΙ 
ΔῊ Ὠἰδίοσιςδὶ ουθηῖ, Ὑ86 πδπιο οἵ: ὑαακαμίαῦ 
τῦᾶϑ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ σοπιπιοῦ δὲ ἐμδῖ {π|6. ὟΝ ὁ δᾶνα 
δΔηοίποῦ σακαρμίαδ, ΥἹἱ. 11. ὙΠῸ Ηδοῦχον ἰς 
ἔοπὰ οὗ Δἰ]υϑίοηβ ἀἰϑοονογαϊο ἱ πᾶτηθ8. 80 ἴῃ 
{1686 ἔνγο οὯ565 ἴπογο 15 δὴ Δ]]υ5οη ἴο {86 8156 
Βοροβ Ὡς ἢ ἘΒΕΥ Ὁρμο]ὰ. ϑασκαμπίαό (Ἶεδο- 
ὙΔῈ ᾿ἰϑίθηθῖ ἢ) “05 ΟΥ “χων ([Π6 ΗεΙροτ) ; δεία- 
ἐαὖ (Οοὰἂ τεβουθί}) “ο5 ο΄ Βεμαίαὐ (͵βμονδῃ 
θυ] 61). [ἢ 1Π6 ἰδϊίοσ οᾶϑ6 ἀθαῖμ ἴυγῃ5 [86 
ΔΙ] υϑίοι ᾿ηΐο ὈἰΓΟΥ ἸΓΟΏΥ. 

8. ΠΡ ποῖ πεΩῦ] ἴῃ ςοῃέγδαϊςςου ἴο νἱ!. 2 
Δηά χὶϊ. 22. 

ἐεί μα ὁμὶ δ ῥοι61] Ὅ{ὸ διωδ4 ῥοιτθς ἸΤΆΡ] 65 
ἃ 56η56 Οὗ δοσυγγ. ογοηλιδῃ Ὀδά6 {Π6 εχ ]δ8 
διά ῥοισει ἴῃ ἃ ἴογείσηι Ἰδηὰ Ὀδοδυϑε πῸῪ 
νου ]ά ποῖ βοοῦ 4υἱξ ἰἴ ([6γ. χχῖχ, ς ; οοϊῃρ. 
7εῦ. χχχυ. 7). Τθοθο ἔλ]σδα σου η96}10 15 Ῥτο- 
τηϊϑοά ἴο {ΠΕῚΓ σουπίγγτηθη ἃ συγ δπὰ --- 
ποηΐ δροάδ ἴῃ {86 οἰ ΒΟ Οοά Πδὰ ἀοοτηρὰ 
ἴο ἀεκέπιεϊίΐἾοη, Νὸο ποοά, (ΠΟΥ 5, ἴο ξὸ ἔωγ 
ἔῸΓ 54 :ΈΥ ; γοῖ ἃγὸ Ῥογίδοι 77 δδΐδ δἴ Βοπιο. 
115, βοννενεσ, ἀουδίπι! τυ βεοῖμογ ἴ6 ΗδΌγει 
οδῇ δθδσ {πῸ τηδδηΐηρ βίνθη ἰῇ οὐγ ἰοχί, ΤῊ ϊ5 
[5 ἰοὰ ἴὸ ἃ πιαγρίπαὶ σοπάθγηρ μῖ ἢ 5 ἔὰγΓ 
ἔγοπὶ 5 93δοΐοσυ. ὉΤῆς ΠΠεγαὶ τηθδηϊηρ οὗὨἩ (ἢ6 
ΟΠΡΙΠ4] δοςογάϊηρ ἴο ἴΠ6 Ἀεϑὲ δταιηπλασίδῃ 5 ἰ8, 
Ι 15 πο πόαρ ἰ0 δωά ῥοισες. 1 νὰ δοοερῖ 
[815 νγὰ ΠΊΔΥ Ἐχρ δίῃ [ἴ 85 βροίκθῃ ἴῃ Τῃ  ΚΟΣῪ οὗ 
ΒΓ οουηϑεῖ Ὧἃ5 ἰμδὲξ οὐἠἨ |6γοπηδῃ: πηδίίοιϑ 
δᾶνθ ποῖ ϑοῃθ 50 δι 85 ἴο ποοδβαιίδίθ δοισό- 
διμϊάϊηρ ἴῃ ἃ ἔοτείρῃ Ἰδηὰ. Ὁ βᾶπηθ ἰἄθὰ 18 
ὀχργοβϑοὰ ΟΥ̓ ἴπ6 ἱπιᾶρο οὗ [Π6 ἐσίάγοη; νναῖ- 
ονοσ ἀδναϑίδί!οη ΠΙΑΥ͂ Γάρὲ δοιὰ (δ οἰ, νὰ 
ΔΓ 5αἴδ Ἱ Π 1 115 νγ8}15, δὰ ἤθϑ ὙΠ ἃ ςα]- 
ἄγοι ἰ5 ἀπρυσιΐ ὈΥ ἴδ Ξκυγτουπάϊηρ ἤτο. ΤῺῊΘ 
5816 ᾿πΊΔΡῸ 15 Εηρὶογοὰ δηὰ ἔισίβοῦ ἐπ]ατροὰ 
Ὁροη Ὀεΐονν, χχίνυ. 6. ὙΤὨ6 «εεῤῥέηρ- ρος οΥ 
εαἰάγονι (ἴον 1ξ 15 [ῃ6 βδλπιδ υνογχὰ ἴῃ {86 οτιρίηδὶ 
5 υϑοῦ βρυγαξνεὶγ ὈΥ Ϊογεπιίδῃ (1. Σ3) νυνὶ 
ἃ δοιῃοιμδί ἀϊβοσγοηΐ δρροδίσοη, 

. Ὑοιν» εἸαίπ,. δεν ἀγὸ ἐδε 3ε52}] ΑἸ! ἰδὲ 
521] τοπιδίη ἴῃ [86 οἰ ἀχὸ ἐμῃ6 υυγοα ἀρδά. 
ΒΙοοάϑῃεοά δηά πιυγάοῦ ψψεσα αἵ [ῃ15 Ἐ{ππ|Ὲὲ σιΐθ 
ἴῃ [Θγυϑαίθηχ, ἀηα (ἤεϑ6 νοῦ δτηοηξ [Π6 οἢϊοί 
οὔ πλοϑ [Πδὲ νγογὸ ὈγΓηρίηρ ἀοννῃ Ἰυδχπιοπί ροη 
186 εἰἴγ. ΑΙΙ 186 ᾿Ἰπῃδοϊζδπίβ ἴ[ῃδὲ βῃμου]ὰ γεῖ 
ΒυΓννα ὙγΟσῈ ἀοδιηοὰ ἴο Ὧ6 ολττίοα ἀὐνᾶν ἰηΐο 
ΟΧΊΪΟ. 

10. ἐπ δε δογάεγ φῦ Τεγαε] Ἡαριαΐ νη 88 



γ. 1τ1-ι,.8.} . ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΙ. 

δηὰ γε 50]} ποὺν (Πα 1 ἂγι τῃε Ι1ς ϑοὴη οὗ τηδη, ΤΥ δγείῆγεη, δύδη 
ΙμοκΡ. ΤΥ Ὀγείῆγεη, (6 τηεη οὗ τὴν Κιπάτγεά, 

11 ΤῊ!8 εὐ 5021} ποῖ δὲ γουγ “81: δπά 1] τῆς ἤουϑε οὗ [5γδεὶ ΠΟΙ ν, αγέ 
του, πεῖτῃεγ 58.411] γε θὲ τῆς ἤδϑἢ ἴΏ ἴπαῪ ὑπο ψἤοπη τῃ6 ᾿πηδδιΔηῖ8 οὗ 
(δε πιάϑε τηοτεοῦ; ὀκπέ 1 ψν}}} Ἰυάρα 76τγυβαίεπὶ ἤᾶνα 8414, ες γου ἔτ 
γου ἴῃ ἴῃ Ὀοτάετγ οὗ [5γδεὶ: ἔγοπι 6 ΓΟΚΡῸ: ὑπίἴο ιτ15 18 (ῃϊ5. Ἰαηά 

12 Απὰ γε 5}}} Κπονν τμδὲ 1 σηὶ δρίνβη [π᾿ ροββθϑϑίοῃ, 
εἰ τῆς ΓΟΚῸ : ̓ογΓ γε ἢᾶνε ποῖ νγαϊςά 16 ῬὙιεγείοτε βᾶΥ. ΤΏυ8 84} τὴ 
“ ἷπ ΠΥ βιλϊυϊεθ, πείιπεγ Ἴχεουϊεὰ ΠΥ Γογτὰ σορ; ΑἸΕΒουρῃ 1 Πᾶνε σᾶβι 

Ἰυάσπιεπῖβ, θυῖ πᾶνε ἄοπε δίϊεγ τῆς {πεπὶ ἔτ οἱ ἀπηοηρ ἴῃς Πεδίμεη, δηά 
ἸπΔηπεῖβ οὐ τῆς Πεδίμεη ἴπαΐ αγόέ Αἰ Πουρἢ 1 ἤᾶνε βοδίζεγεά ἴῃ επὶ ἀπλοηρ; 
τουπά δδοιι γοιι. τῆς σουπίγιθβ. γεῖ Ψ}] 1 θὲ ἴο τῃεηὶ 

11  Απά 1ἴ σάπια ἴο ρᾶ55, ῇεη 1 48 ἃ [Ππ||6 βδποίυδγΥ ἴῃ [6 σουηίΓ68 
Ργορμεβίεά, πὶ Ῥεϊδιίδῃ τπ6 δοὴ οὐ γῆεγε ΤΕΥ 51] σοπια. 
Βεηλίδῃ ἀϊεά, ΤὙΒεη {6111 ἀοννη υρ- 17 ΓΠογείογε 88γ.0 ΤΏ 5411ἢ τῆς 
ΟΠ ΤΑΥ͂ ὥςε, ἀπά οπδὰ ψιἢ 4 Ἰουά Ιογὰ ὅορ; 1 ψ}}} ὄἌνεη ρδῖδογ γου 
γοῖος, ἀπά 5414, ΑὮ Ἰωοσά (ΟΡ! ννὴε ἔτοπι τς ρεορὶε, δηά 4356π}0]ς γοῖι 
ἴῆοαυ πιᾶκε ἃ 1] ἐπὰ οὗ τὴς τεσηπαηῖς ουἱ οὗ τ[ἢ6 σουῃῖγ68 Ώεγα γε ἤᾶνα 
οἵ ἰςγϑοὶ ἡ θθαη ϑβολίζεγεά, δπὰ 1 νψ1}} ρῖνα γου 

14. γαίῃ τῆς ννογά οὔ 16 ΚΡ τἢς ἸΔηά οἔ [Ξγδεϊ. 
ολτηε υηῖο πγ6. 54 Υ] ΠΡ, 18 Απά τΠδὺ 5841} σοπὶς {αι ποτγ, 

ἰδο πογβεγη Ὀογάοσ οὗ 15γαεῖ (1 Κ.. νἱ]]. ός ; Ἰογὰ ; υπίο 5 15 1Π15 Ἰληὰ βίνθη ἱπ ροβϑοβϑβίοῃ. 
2 Κ. χῖν. 22). Αἵ ΑΙΌΪΔΕ ἴῃ Ἡδπιδίὰ {πὸ Κη .. ΔΙΚΠΟΟΣὮ 1 πᾶν οαϑὲ ποπὶ ἔᾶσ οἵδ δπλοην 
οὔ Βαδγίου Ἰυάσεά δΔηὰ σοηάδετηηοα ΖΟοάοἰκιαῃ, {δὲ Ποδίμοη, δηά δου ἢ 1 ὕᾶνο βοδίξοεγεά [Πο πὶ 
“πα “ἶρεν αὐτο οἱἱ δε βγάέπεες 9 συμάαδ, ]ετ. 111. διθοης ἴμ6 σουπίγίες, γοῖ νν}}} 1 θὲ ἴο 1Ποηὶ 85 
9, 1ο. ἃ Π|||6 βαποίυδιγ,," ὅς. ὙΤμα ργορμοῖ Βοσε 

;: Σ Ἰἀδη 65 ἴΠ6 δα οθ οὗ ᾿υἀδῃ νν18 ἴδοϑα οὗ 18. Ρείαιϊαδ... ἀρ 8εε ν. 1. ὙῈῸ ἀθαῖ ὦ ; 
Ῥεϊδάδα τας ςοπιπιαπίςαϊοά ἰῃ (8 νἱδίοη, { δεν 568 ἱπιτοἀυςίοη, ὃ ΥἹ, 

τὰς ἢ τεργεβεηϊοὰ 6 4}}} [6 ἸΔοΙΔΙΓΥ ἴῃ Ὡς ἢ 16. α: α ἐμεἰς σαπείμαγ}) ἘΔΙΒΟΥ, Σ Π11 
Ῥαϊλαδλιη μδά δεῖυδι Ὀεεη ἐογεπηοϑῖ. Ὅ9Ὸ ἴο ῬῬΏΘΙΩ ΤῸΣ ἃ 110010 Ὑ8110 ἃ δ5δ850- 

. ὉΌΔΣΥ. ΤὍδὸ ὈΪοβθηρ νγᾶ5 Ῥιου βίοηδὶ, ΠΟῪ 
15. ἐδ ἐἰπάγο ἡ ὙΠ ΤΧΧ,, “ΠΥ ςᾶρ-. ναὸ ἴο Ἰοοῖ ἑογιγᾶγά ἴο ἃ Ὀϊ]εσϑίης ΤΔΟΓΘ ΠΟΙΏ- 
τς ἀκόμα πε ΡῬἰεῖθ. (ὐδηδδῃ νγᾶβ 511] με ΗοΙγ 1,2πὰ, [86 

Ρὰγ ὕροα ἐμε ννοσάς, 5 '5 οσῃπιοη ἴῃ δεῦτε, ΡΓΟΡΕΣ Ρίδος οἵ Οοάβ ργέβεποε, οι ἃ {{{π|Ὲ 
ΤὨε ξυπάληηοηϊδὶ τποδληΐϊηρ οὗ 6 σοοῖ-γοσῦ ἰ8 ὙγΒ}}ς ΤΠΕΥ ψέγε ἴο ὍῈ βα[ίϑῆεὰ ψμ Η]5 
ἴο «απείοοιε Οἵ γείγαε. Ἡξηρβ ἴο γεάρονε ἃ Ῥτοτ' τ ογα α πόδε, " κα ἡτὴξ δὲ ἰληά, ἐπ Υ 
ΡΕΓῚΥ ὈΥ Ρυγοβᾶθο, οσ ἃ ὑσοπρ ὈΥ͂ γεπροᾶποθ,Ἠἢ σε τς ἯΞ υὐῤο εὐν᾽ Ἢ 8 Ἰβρν Ἐπ 
ΤΒυϑ ἰί ννᾶβ [μος ἀυΐγ οὗ ἔπε ποχέ οἱ Κίη ἴο πες. ἔτ ογυ, ἤρδο ποὶ ἘΠΡῸῸ ] ηὐβὸς 
ἄρεπε ἴδε ἱπμετίίδποα οὗ ἃ ἀδοεαϑθάὰ ροβϑέϑϑοσ ποίμα ἀ065 ποῖ πλέῃ ΠΕΓῈ γοῆατο ΟΥ 47 η μηπ, 
Ἐπρο ΠΥ ὉΥ ἃ τηδττίαξο νυ ἢ ἐμ νυϊάονν, 866 δυὲ 5ἰγςγ [π6 ΗΟΙΥ Ῥίδοε, ἴδ Ταθεγηδοὶα 

ΚΝ αν ἰν, ἀρὰ ἰ6 σύκησὸ ἔδο τουτήες οἔ οἵ ἱῃῈ Μοδὲ Ηξῃ : }εβονδα νΎ} ΗΪπιβεὶξ δὲ 
ἘΞ κίπες ζάμπι. χχχν, 19)ὲ. ΤῊΣ οὔρίπαὶ ἴο ἴδε εχἕϊεβ ἴῃ [86 μίδςε οὔ ἴδ 1ος 8] 5δδπο- 

νοτὰ ἕος ἀϊπάγοά ἰ5 ἀεπίνθά ποπὶ μἰ5 τοοῖ, (μΆΥ, ἴῃ ὑγβῖοβ ἐπ6 7εν5 οὐ εγυξαίοπι 80 
ΠΣ ὑκττον 1μὲ κἰρας Γ᾽ γόδεῤρλιί πὰ του ςοἢ τ ἀθὰ τμειηϑεῖνεβ. “ὁ Ὅ)ὲ πᾶνε βετὲ ἴπ6 

Ὡς ἀλδραν: τ; δὰ ΜῈ ΊΗ μοπὰ οΕ ἀὐ)αγεά. ὅξέτα ἔγοσῃ ὑν ΒΓ ἢ 18 ἀενεϊορεα Χ]---ΧΊΝΠ!,, {ΠῈ 

Τὴν ποπὶ μεχε ἐδητεγε ἔποίετοκο ἃ σοι αὐ τος: ΡΊΞΕΙ ΠΓΕ ΟΣ. 186: Εἰπέ θην ὍΕ ἸΘΟΩ Ἴπ' ΕΞ πενν 
ῥγορκὰ ἴο 186 τἰ δ 7 τς ΜΕ ῈΡΙ Ἑ ἀλθιρο .ο ζρππῃ, ἴῃ 118. πιδ)εϑς Ρεγδοοη, νὰ 105 

τελὰγ ἴο οδϑὲ Οἱ᾽ {πὲ ζἰαίπι5 οὐ Ὀἱοοά-τεἰδεϊοη- Ῥουρῖιβ, ὕγβηςβιεϑ, Ἰεᾶνεβ, ἀπά Ὀἱοββοτιβ, δὲ 
581, δηά δὲ {π6 Ξᾶπιο ἘπηῸ ἃ Πορο οὗ τεβίογαδϊίοη ἜΠΠ Ὲ δεῖ ἔοτῖ "Ἶ ἴδε δδποζυδιγ δι περίτ 
ἴο ἴδοδε ψτθο Βᾶνε θθθὴ συ οἱ ῦ Τπγουση δϑίάδ. ΣὝΠ ΤᾺ; ΠΟ. ΕΣ ΤΠΒΗΥ ῬΑΘΞΑΒΈΞ Ια 

Τῖν ποτά Ὡ  ΘΕ ἸΝ ἀπδ. οὐιοιναὶ, ἀπᾶ Ῥϑδίῃιβ, ὑνὩ]οἢ βἤενγ ΠΟΥ ὈΠΙΨΕΙΒΑΙ νγὰ5 [86 
που δε αὐϑὴ κοὴ σῦν, Τὸ τω δα ἐν πε δήραι βρί γι[2] υἱενγ οἵ {με ἴερ]θ, ὑνμῖ ἢ ἸοοκΙηρ’ 

αἷ, τὸς ἴτε ΝΑδτοδο νέαις εὐιθὰ ἴη ἐπενοτας., ΣΤ ΠΕΠ πε, Πύδξ,, Πχθὰ 15: τεξαγα, ὍΡΟΣ ΒΕ 
α΄ [κεβοναν επίγυοιοὰ ἴο ΕΣ Ῥτορβεῖ5 υἱϊετο Κεγηεὶ, ἀπά ὑροῦ ἴμε Α]-ππετγοῖι] Ῥχέϑεηςα 

Δῃοε :---- ΤῊΥ ὑτείδγεη, [ἢ γ Ὀγείγεη, {π6 πλϑη οὔ δε [οτά Ηιπιϑεῖξ" Ηεπρββίεπρετε. 
αὐ 1Ὲγ Κιπάγοά, δπὰ 21} ἴῃς βουϑε οὐ ἰϑγδεῖὶὀ [18. {ἐς} «δαὶ! εονπὲ ἐδίιδογ] {θγσ, ἴδε 
πϑοῦγ, τμκῪ υὑπίο βοτὰ ἴδε ἱπμδοϊξληῖ5 οὔ οἰ] τε οὗ 15γδεὶ, ἃ ἰγαῃβί το ἔγομι ἔμ ϑεσοπά 
Ἰαπδεστι βάτο σὰ, Οεΐ γοὺ ἕδσ ποτὰ ἴῃ6 ἴο ἴδε ἐμἱγὰ ρεέγβοῃ. 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΙ. ΧΙ]. 

ΔηΔ {ΠῈῪ 5411 ἴᾶκα ΔΙΑΥ 411 τῆς ἀς- 
[εϑῖἍ 8] 6 τῆϊηρβ {πεγεοῦ δηὰ 411] τῃ68. 
Δδοοπικίηδίϊοηβ τπεγεοῦ ἔτοπι {Πεηςε. 

Ι9 Απά 1 ν}} ρίνε τῇῆεηι οπα 
Βελγῖ, δπά 1 ν}}] ρυῖ ἃ πενν βρίτιῖ 
νη γου; δηά 1 νν}}} τλῖκα τὴς βδἴοην 
Πεαγί ουἍξ οὗ {πεῖν βεβῇ, ἀπά ψ}}}] ρὶνβε 
τῃεπὶ 4η πεαγί οἵ ἤδβῃ: 

20 Ἴμαῖ ΠΕΥ πιὰ γα ]ὶς 1ῃ ΓΩΥ͂ 
βίδζιιϊοβθ, ἀπά Κεαρ πλῆς ογάϊπδηςεβ, 
πὰ ἀο {Πεπὶ: πὰ {ΠΕῪ 541 Ὀ6 ΠΙῪ 
Ρθορίθ, Δη4 1 ν}}}} θεὲ (πεῖς Οσοά. 

2: Βυῖ ας 3ῶγ' ἐδέμι ψίοβα ἤρατγί 
ΑΙ Κεῖ δἤεσ τὴ6 Πεαγῖ οὐ {πεῖς ἀε- 
τεϑίδῦϊς [Πηρ8 δηἀ τΠ6]Γ Δθοπλ Δ ΓΙΟΠ 5, 
1 ν}1}}] γτθοοσρεηβε {πεῖ γ ἂν ὕροη τΒεὶγ 
ον διεδάϑβ, 88 τὴς 1, ογά σοὉ. 

22  ΊΠΜΕεη ἀϊὰ {πὸ σΠογυδίτ8 ΠΕ 
ὉΡ τῃεὶγ ννίπρβ, ἀπά τὴς νγῇδεὶβ θεϑιάβ 
ἴπεπι; ἀηὰ ἴῃς ρου οὗ τς (ἀὐοά οὗ 
1ϑγδεὶ τυᾶς ονεῦ Ἰροι αῦονε. 

23 Απά τῇς ρου οὗ τῆς ἴοκΡ 
γνεπέ ὋΡ ἔτοπι {πε πκιάδς οὗ (Π6 ςἰἴγ. 
πὰ βοἴοοά ὕροπ ἴῃς τηοιηΐδίη ννῃ ] ἢ 
ἦς οἡ τῆς εδϑῖ 8146 οὗ τῆς ςΥ. 

[ν. Ι 9--3. 

24  Αἰἰογνναγάβ τῆς 5ρ᾽ γὶς τοοῖς πα 
ὉΡ, 4π4 Ὀγουρῆξ πι6 ἴῃ ἃ νἱϑίοῃ Ὁγ πε 
δρίγις οὗ σοά ἱπῖο Οδαίάεα, ἴο τε τὶ 
οὗ τλε ςαρτν]γ. ὅ80 τΒὲ νἱβίοη τῃδὲ 1 
δά βεβὴ νεηΐ τρ ἔγσοηι ΠπΊ6. 

Ὡς ἼΠεη 1 βρακε υπἴο {πεπὶ οὗ {Π6 
σδρεν[γ 411 τῆς τπϊηρϑ τπαῖ [6 ΠΠΟΚῸ 
Πλά 5ῃεννεὰ πη6. 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚ ΧΙ. 
1 7.1ε ἐνδε οὗ" Ξε εεξίοδ᾽ς» γεσιουίηρ. 8. 7) «“λεισεῖ 
44 εαρέένεν οὗ Ζεοάρξίαδ. 17 Φκεξέος.ς ἐγένε- 
δέπσ «ἀφιυοίλ ἐλΦ ἔσιυε' ἀἐσοίαδίον. χἵἱ 746 
δειυε᾽ 2γεεριῤίμοις ῥγουεγὸ ἐς γεῤγουεά. 46 
7ΖᾺε “2εεάίρεες οὗ 1}ε υἱδίον:. 

ΗῈ νυοζγά οἵ ἴῃς. ΚΡ 4Ϊ5ο οδπα 
ππῖο τη, 5 γ]ηρ. 

2 ὅϑοη οἴ πηδῃ, ἴπου ἀννε]]οϑῖ ἴῃ τῃ6 
τηϊάβε οὗ ἃ γϑῦε] ]!ουβ ἤουβε, ΙΓ ἢ 
ἢδνβ εγεβ ἴο 866, ἀπά 8ε6 ποῖ; {Π6Ὺ 
αν ΘλΓ5 ἴο ἤδᾶσ, ἀπά ἤϑᾶσγ ποῖ: ἔοσγ 
1ΠΕΥ ἀγὸ ἃ τεῦς] ]Πἰου5 Ποιι56. 

2 ΤΠεγείογε, ἴῃου δοη οὗ πηδη, ργο- 
Ρᾶῖς τῃ6 "5108 ἰοῦ γεπιονίηρ, δηά τγε- ' Οτσ, ἐπ 
ἴὭονε ΟΥ̓ ἀδΥ ἴῃ {Πεὶτ τὰ Δηὰ τῆου ἑώκεν. 
5ἢ.] γεπῖονα ἔγοπι (ΠΥ ρίδοβ ἴο Ἀποίδεῦ 

19--21. Τρ 5 [ὔγονσῃ ρου (ἢ 15 
5ᾶδε, ὈΥ ἃ τοΐδσσεποθ ἴο δον, χχὶ, [ἡ {παΐ, (ἢ6 
ΟἸοβίηρ νἱδίοη οὗ ἴὴ6 ἘἈονρίδιίίοη, τὰ σᾶη μᾶνο 
ῃ0 ἀουδῖ, [δῖ [Π6 566 Γ σοῃίοιαρ αἴθ {ΠῸ δηδὶ 
σοΟηϑ Διο, δηά ψὲ οΟὔϑοσνθ [ῃ6 534Π16 
ῬΒΓΔΘΘΟΪΟΡῪ ἂπά ἴῃ6 βαπὶθ ογάεσ, βεῤοίά ἐῤε 
ἑαδεγηαοῖν 9.7 Οοά ἐς «φυῖδ »ιρη, απά δ «υἱἱ! ἀᾳυεἰ! 
«υἱ!δ ἐδένι, απά ἐδεῦ «ῥαϊ δὲ Ηΐ ῥεοῤίε, απ Οοά 
Η»πείζοραϊ δὲ «υἱέδέῤενι ἀπά δὲ δεὶγ Οοὐ (υ. 3). 
“54 Ηε ἐῤαὶ “αὐ μῥοη δὲ ἐδγογε “αἱά, Βεῤοίά 1 
γπαάε αἰΪ ἐδέησε πϑαὺ (υ. ς), δῃὰ [Πδη ἔο]]ονν5 ἴΠ6 
5416 σουηϊογραζί οὔ Πα ρὶςζυγο, Βωὲ δὲ γεαγζμὶ 
απά μρδεουίηρ, ὅς. (υ. 8). ὙΠ15 ΙΔΘΠΈΓΥ οὗ 
(πουρ δηὰ Ἰδηρυᾶρο τη ἘΖΟΚΙΟΙ, ργθάιοϊίην [Π6 
ποῦν Κιηράοχῃ οἵ [5γδεῖ, δπὰ ἰῃ δ: [οδμη, ἔοτείεϊ- 
᾿πρ [6 Κιηράοτῃ οὗ ἢρᾶνεῃ, ἔογοθϑ ροη ι1.5 ἴῃ 6 
σοποϊιδίοη Πδὲ ἴπ6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ΕἸ ΖΘ οἱ [5 
Δ ὉΠ] πιαῖθ γοίογοποθ ἴο [Πδὲ οἰ πιὰχ νυν διςοἢ δῖ 
]οΒη ῥ] αἰ ΠΥ ἱπάϊοδίθβ. δ66 [πἰγοά. ὃ Χ, 

19. οπὸ δεαν] ὍΠΠΥ ἰ5 ἴο Ὀ6 σπαγασίεγ- 
ἰσῖῖς οὗ [Π6 πὸνν βριγϊ, 80 Ἰοηρ 85 {πὸ 15γδοὶ [65 
ὙγοτῸ ἀἰπιγδοϊθα ΌΥ ἴῃ6 βοσυίοθ οὗ ΤΏΔΠΥ βού, 
ΒΌΓΝ ὉΠΙΓΎ νγᾶ5 ᾿πηροβ518]6, δὰ πονν, γΒθη ἘΠΟΥ͂ 
5}4}} πᾶν Δ Κθῆ Αννα [6 αδορηίραζίοη ἔΓΟΤᾺ 
το Ἰαηά, ΠΟῪ 5}4}} θῈ τπιηϊζοαά ἴῃ Ποατὲ ἴο ϑοῦνδ 
186 ἔπιε σοά. 

“ἰ0Ώ} ῥεαγί..«ῥεαγέ Κ᾽ 3.22] ὍΤὨΘ ρβγαβθο- 
ἸΟΣΥ 15 Ροου δῦ το Ἐ.ΖΟΚΙΕΙ ; [86 σοηϊγαβί ἰ5. ποῖ, 
ἃ5 υ5..4], Ὀεΐννοοη [86 βρὶ τ ἀπά ἴΠ6 ἤδϑῃ, Ὀὰξ 
Ὀοΐννεοη ἴῃς πεοατέ υππηδίυγα! [Υγ παγάοποά, δπὰ 
τὰς Πολσί γε-υνακοποὰ ἴο ἔδο! ηξρ ΡΓΟΡΕΙ ἴο πιδῃ. 

28. 26ὲ »ιομπίαίη «υδίορ ἱξς οπ ἐδὲ οατὶ σἰάδ 
φ 1δε εἰν] ΑΜΒογινατάβ Κπούνη 85 [6 Μοιυπῖ 
οὗ ΟἸῖνοβ. Ὑπὸ ΚΑΌΌΙ5 σοχητηθητηρ οὐ 1815 
Ῥαάβϑαψο ϑαϊὰ ἰπδΐ 186 δῃθομιπδῃ τες γα οαϑὶ- 
ννατὰ ἴο [6 Μουηΐ οὗ ΟἾῖνο5, ἀπά ἴδοτὸ ἔοῦ 
τῆγοα γεᾶγβ Ἵδ θὰ ἴῃ νδίῃ ἴο [6 ρϑορὶθ σι 
ὨυπΊδη νοῖςο [δαῖ [ΠΟΥ 5ῃου]ά γερεηῖ. δίδηϊογ 8 
ῬΑ βπο,᾽ Ρ. 86. Οη [δῖ πιοιιπίδὶη (ἢ γικῖ 
βἰοοά, νοη Ηδ νορὲ ονοῦ ἴδ6 ἔδιγ ον 50 
800ὴ ἴο 6 ΟἱΓΟΥΥ ἀοοίτογοα. Ετοπὶ (δα 
τηουηίδιη Ηδ ἀοδοοησοά πιὰ Ἰουιὰ Ἡοϑαπηδ5 
ἴο οηΐοσ [86 ΟΥ̓ δηὰ ἴετλρ]ο 45 ἃ [υάρο. 

σηαρ. ΧΙ]. 2. Οοιιρ. ει. ἱ. χό . [58], 
νἱ. οἱ στ. ν. δι; Μααίϊ. χὶδ 14; Κοπι. χ. 
Ὧι. Ὁ τεροςτοπ οὗ βϑιιο ἢ νγογὰς ἔτοπὴ ἃρῈ 
ἴο ἅξο, 5ῆσννϑ ἴδ (Ὧ6 ργορῇῃοῖ 5 ννογὰς 4.6 
ἱπίθηάοαὰ ἴο τϑδοὴ Ὀεγοπᾷ [Π6 ροποσδίοη ἴῃ 
νι ςἢ ἢ ᾿νε, ὅδ66 [ηἰγοά. ἃ ΝΠ. 

3. μὰ ἢ 7 [18 85 ἴῃ πιλγρ. ἐπαίγμηιοηῖς, 
(παι ἴ5, αἱὶ δυσῖ [Πρς 45 ἂγὲ ἴο ΡῈ ργϑραγρὰ 
Ὀγ ἴθοβο ψῇο ψεῖθ δοιΐξ ἴο 5ὸ ἱπίο εχίϊο, 
Ταϊπιθηΐ, νϑϑϑοὶβ, δηᾷ ἴπῸ {Κ6. 
γερο) Ὑδ6 ννογὰ 15 σΟΠΊΠΊΟΩΪΥ ἴγδης- 

ἰδϊεὰ ΤΡ ΜΟΙ (45 ἴῃ Ὁ. 4) (-Ξέχίε, 566 οἡ 
:. χ). ὙΠὲ ψ8ο]6 Ρἤγαβθο, φγέραγε ἐδες ἰῇ 
)ῶγ γοριουΐησ, Ὄσσυγβ ἴῃ [οτ, ΧΙν]. το, συ ΒΟΓΕ 
11 ἰδ ἰγαπϑιαίοά, Μεγπὶ εὐ ἐδγεοί ἰο χο ἵπΐοὸ ἐαρ- 
ἐδυέέν, τολτρ. πιαῖε ἐξοό ἐπ ΕἸ ΓΙΩΡΦΉ: ΟΥ εαῤῥτυϊν. 
ΤὨϊβ γογιουὶπς νγ5 ἴο Ὀ6 οὗἩἨἁΤΠ6 Κὶπά [μαᾶϊ 
δοσοτηρδηϊοα εχ εχ, Μ Ὠϊο ἴδ6 δοίΐοη ἰβ ἰῃ- 
τοηἀεοὰ ἰο ροτγίοπά. 



ν. 4--.3.} ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙ, 

Ρἷδςε ἰἱπ {πεῖν βίρῃῖ: ἴξ ΠΊΔῪ δὲ τῆς 
γν1}] σοηδίάετ, [μου ρἢ {ΠῈγ δὲ ἃ τερεὶ- 
[ἰου5 Ποιιβ86. 

4 ΏΘπ 58}21ς τδοιῖι Ὀτίηρ ἔοστῃ ΤὮΥ 
0} ΌΥ ἀΔΥ ἰη {Πεὶγ βρῇ, 48 δι ἔοσγ 
τετπονιηρ: δηά που 5Π4]1 ρὸ ἔογῇ δὲ 

Ἐπ ενςῃ ἴπ τΒεῖσς βίρμς, ᾽Δ5 ἴπεγ τπδῖ ρῸ 
“απ ἰοῇ ἰηΐο ολρίνιγ. 
πὰς 5. ἸΏὨῖρς τᾶου επγοιρα ἴῃς νν8}} ἱπ 
ΠΣ {δεὶγ εἰρῃϊ, δηὰ σλγγγ οὐ Γ{Πογθῦγ. 

6 ἴῃ τμεὶγ βίρμς 5ῃδ]: τῇοι ῬΘΑΓ ἐξ 
ρου 267 5πουάειβ, σημά ΠΑΙ͂ 1: ἑογῃ 
ἴῃ ἴδς τυὺ]Πρῃϊ: τὰου 5ῃ4]ς σονεγ ΤὮΥ 
ςε, τῆδὲ ἔποι 8ε6 ποῖ {1π6 ρτουπά: 
ἴογ 1 πᾶνε 3εῖ {πες 327 ἃ βίρῃ πηΐο [ἴῃς 
Βουβε οὗ ἰϑ5γδεὶ. 

7 Απάϊ] ἀϊά 80 48 ] νγᾶ8 σοπηπηδηά- 
εἀ: 1 Ῥτουρῃε ἰΌΓἢ τὴν βίυ ὈῪ ἄδγ, 
25 511} (ογ σδρεινι, ἀπά ἰη [6 Ἔνεη 

ἐπ ξς 1 Τάϊρρεά τὨγουρῇ τη 8 νγ8}} ὙνἸῈ} πλης 
᾿ς Βαηά; [ Βτγουρῆς ἐξ ἔοστῃ ἴῃ {86 τννῖ- 

Ἰιρῆνς, σηά 1 θᾶγα ἐξ Ὡροη γι) 5Βου Ἃεγ 
Ἰη τῇο!γΓ βρῆς. 

8 ᾽ Απά ἴῃ {6 πιογηίηρ, σάπια (6 
ννοτά οὗ τὰς ΓΟᾺΡ ὑπίο π|ε. βϑαυίηρ, 

9. ὅοη οὗ πηδῃ, παῖ ποῖ ἴῃς Πουβα 
οἵ [βγδεὶ, τῃε σεθε]]ίοιιβ μοιι86, 5414 
πηΐο {Πε6, δῖ ἀοεβὲ τποι ἡ 

ΙΟ ϑδ4γΥ ἴδοι υηΐο [Πδπλ, ΤΉ 541ἢ 
τῆς ],οτά σοῦ; ΤῊϊ5 δυγάδη εὐηε67- 
εἰ τῆς ρῥγίπος ἰπ [γυβαΐθπι, δηὰ 41] 
ἴῃε Βοιι86 οὗ βϑγδὲὶ τῃδὲ αγέ δπιοηρ; 
τῃ6η,. 

11 Αγ. 1 ἀπι γουΓ βίρῃ: {{Κκ 25 1 
ἢανε ἄοπε, 80 534} ἰξ ὃ6ε ἀοπε ιἱπίο 
ἴπεπι: ᾿ΕΒΕΥ 584} γεπιονς απά ρὸ ἰηῖο "εν. ὃν 
σΑρτν ΠΥ. ἀν ϑούις 

12 Απά τῇς ρτίπος τῃδὲ ἐς ἀπιοηρ “ ῥησὴν. 
{Πεππὶ 541} θεασγ Ὡροη ὁδί; Ββου άσθσ ἴῃ 
(Π6 τυ Πρ τ, πὰ 5.41} ρὸ ἔόσίῃ : τΠῸῈῪ 
85}.4}} ἀρ [ἢγοιρἢ τῆς νν}} το σᾶγγυ ουξ 
{Πεγοῦγ: ἢ 58}4}} σονογ [8 αςς, τῇδέ 
δε 866 ποῖ [δε ρτουπά ψν ἢ δὲς αγα8. 

12 Μν “πεῖ αδἷβο ψ1}} 1 βργεδά ὑροῃ α ομαρ, 17. 

Ἀϊπ|, Δἃπ4 ἢς 58}.4}} ὃ6 ὭἌΚθη ἰπ ΤΥ 
Β8ΠΆΤΕ : Δη4 1 ψ}}} Ὀτίπρ' Εἰπὶ τὸ Βαδγ- 

ΤῊ τ Βο]6 δοσοιηῖΐ οὗἉ (ἢϊ5 ἐγαηϑαςτίοη πιϑτκα 
Ἶ 25 ἃ γελὶ]ὶ δεῖ (5ε6 Νοίΐθ οἡ 1. 24). ΤῈ 
Ῥτορμεῖ νῦᾶβ ἴο Ὀδ 4 «“«ἐσπ ἴο ἢϊ5 σοι ΓΥΠΊΘη, 
αὶ [86 ἐχελος ἃ5 νγ6}} 45 ἴἢοβο [δὶ σχοιπηδιηθα 
ἴὴ [υἀ2ὰ δὰ περά ἴο Ὀὲ ἴδυρῃέ [815 ἰθβϑοῃ, 
ἴγ ᾿ἰμβουρ {ποιηϑεῖνες ὩΣ ΑἸΤΑΥ, {πῈγ Ἰοοϊκοά 
ἴο [ἐππιβδίοπὶ 45 ἴποῖσ Ποπιο, δηά ννοῦὸ ΞΟΔσΣΟΟΪΥ 
ἰεϑβ ΘΑΡΕΤ ἕοσ ἰἴ8 βδέειυ (8δὴ [86 ἱπηδοιδηΐβ 
1δμοσιϑοῖνοϑ. 

4. Οοιμρατο ἴδο δοοοιιηΐ οὗ Ζϑάθ δ ἢ 8 
ἤιε: 2 Κ. χχυ. 4 δπά |εγ. χχχῖχ. 4. ΑἹ] 
(86 ραττςυ]ατα νης ἘΖΕΚΙ6Ι] Βοτὸ ἐογειοϊὰ 
ἴεη ΔοΙΌ Δ] οσσυττεά, θυ δ (ῃϊ5 πη 
ΖεάεκΙΔἢ ϑεοτηθαὰ ἴο Ὀ6 Ῥγοβδρογοιβ, ἀπά {πὸ 
}επ5 αἵ [ειϑαϊοπὶ ἐχρεοϊθα, 1ἰ 15 οἰθαγ, ἃ Ἰοης 
(οππηυδῆςε οὗ ἢϊ5 ῬγοϑρευΥ. 866 οἡ Γῇ. χνὶϊ. 
Τα ὑγορδείςδὶ Ἵσμαγασίοσ οὗ ἴῃς ραβϑᾶρθ 

ἰδ υπδουδίεά ({π6 ρῥγορδεῖ 15 ἀδοϊαγοά ἴο ὃδ 
α .1{5})---ἰθὸ βϑοη πο η655 οὗ ἴῃ6 ὈΟΟΚ ἀπά οὗ ἴΠ6 

, δηά [Π6 ροσιοη οὗ ἴμ6 ῥρᾶββαρὸ ἴῃ 1Π6 
ἀὐπορξοι θεογοηά ἀϊϑδρυῖο : ἴῃ [δ ἢΙβίογις Δ] Ἔνθηξ 
πὸὶ ἤλνο δὴ Ὄχδςεῖ δ} 6]πηοηΐ. ὍῊΘ ΟΠΪΥ ]ἸΘρΊἰ- 
τηδῖς ἱηίεγοηςο ἰ5 [πδί [86 ρῥσορμεῖ σεςεϊνοὰ ἢἰβ 
ἵποσοάρο ἔγοπι ΔΌΟΥΘ, 

θ. “δαΐὲ δοι δεαν 1 Ἐδίδοσ, ἐδοι «αὶ 
καρ ἃ Ὀπχᾶθῃ ἕο ἐδ «δομίάεγ. ὌΠδὶ 
πῆ γὰ5 Ὀογπα νγὰ5 ποῖ ἐῤδε σἰ Ὀεΐογο- 
τῃεηϊοηφεῖ, υΐ ϑ8οπὶα οἴμποῦ ροσγίίοη οὗ 16 
ξοοάφ, 1π6 Βοιιεδοϊ ἃ χοοάβ ἢ ξΈΠΕΓΑΙ ὑγοΓΟ 
[0 δὲ οαιτίοὰ ἔοττ ἴῃ πὸ ἀδγ : δ πίρῃξ, [86 

νγὯβϑ ἴο 5ὸ ἐοττἢ ΠΙπΊ56 1} ἢ 4 ᾿οδάὰ 
ὑροῦ ἢ! 5 5ῃοι ΕΓΒ, 25 15 ι15112] υγῇθη ΡΕΓΘΟΙ5 
φυ (δεῖς Βοπιθβ 1 βΒιςῃϊ. 

ἐμ δὲ ἑαυ 1] ΤῈ [9 ἄδγκ, ὍΠὸ οτἱρὶ- 
14] νογὰ Τὁσουγβ ΟἿΪΥ δοῖα δπὰ Οεῃ. ΧΥ. 17. 
ΤΠουξα ἰ γὰ5 ἀδλγκ, {86 ποιρουτβ τηϊρδξ 
οὔϑογνα 186 δεῖ. 

ἐδοι ραἷ εουεν 17. γαοε] Α 5ἰξη οὗ πηουσῃ- 
ἴῃξ (566 χχῖν. 17); αἰϑο οὗ Ζϑάοκίδιι 5 δ]1πά- 
Ὧ655 (νυ. 12). 
,ῶν α οἰση] Οομρ. Ζεςδ. ἰ11. 8, ».η φυορα 

ἀεγεά αἱ, Ἰιϊ, “τλθη οὗ ἃ 8ϊ'5η.᾽ ἘΖΟΚΙΕΙ, {κὸ 
ἴποθε ἴο γοπὶ Ζεομδσγιδῃ γεΐογβ, ννᾶ5, ὈΥ δἰ5 
δοίίοηβ, ἴο ὈῈ Ζ “ἐσπ ἴο ᾿ἷ5 σου ΠΕΓΥ ΠΊθη, 

10. δωγάεη)] Α σνογὰ υϑοά ἴο ᾿πάϊςαῖο ἃ 
Ῥτεάϊοϊοη οὗ νοῦ ἴο Ὀ6 Ὀογῃθ ὈΥ͂ Ξοπὶς ἰηάϊ- 
γἱάν4] ΟΥ ρμϑορὶθς ([58]. χὶ!. τ; Μ8). 1. 1). 
Ἐ ΖΘ κΙεὶ, ὈΘΑΠηΣ ἢ15 “ὦ οὐ ἢϊ5 5Βῃου δ, ννᾶβ 
ἃ 5'ρη οὗ [ἢ ννοῖρβξ οὗ σδ]δ Υ σοπιίης ἀροη 
Κιηρ' δηὰ ρθορΐβ. 

αὐἱϊ ἰδὲ ῥοισε 97 ΤγαΠ ΑἹ] ἴπ6 οπ] ἄγθη οὗ 
5γδϑὶ, ἱποϊυάϊηρ δυςἢ τοπιηδηΐῖθ οὗ [6 ϑἰϑίεσ 
Κίπράοπι 85 διδά ἰπ ἰαΐοσ ἀδγϑβ ἰοϊπθὰ {πε τ 
Ὀτεΐῃγεη ἰπ [Θγιι546Π|. 

18. Μν μπεὶ αἷδο αὐ]! 1 «“ργεα] (ομρ. 
[ἅτη. ἷ. 13. οβερῆιβ [615 5 (΄ Απείᾳ.᾽ χ. 
10) 1δαῖ ΕΖΕΙΙΘΙ βοηΐ (ἢ]15 Ργορῆξου ἴο τὰς 
58 ]6 πὶ 1π ογάδγ ἴο βι ρρογί [Ἐγοπη δῇ, ἴο ἡ ΠΟ ΠῚ 
Ζεοάοκίδῃ νγᾶς Πα] Ἰπο] ποὰ ἴο ᾿Ιϑῖοπ ; Ὀπὺὲ (παῖ 
1π6 Κίπρ οὔ σοιηραγίηρ ἴπῸ ργόρἤοςιθ5, δηά 
Βηάϊηρν παῖ ἘΖΟΚΙΘΙ ργοάϊοϊοα {πὶ ἢ6 5ῃου]ϊά 
ποῖ 58ε6Ὲ Βδθγϊοη, νυ ἢ 16 [ογοτμιδῃ ἐογοίο]ά {παῖ 
δ 5ῃου]ά 6 οσἀττίοα σλρνο ἘΠ Πογ, ἀἰβθοενοὰ 
1Π6πὶ Ὀοΐῃ, ἱδουρσῇ (ΠΟΥ ἀρτοϑά 1η 41} οἴ οσ ρᾶγ- 
τἰουϊατθ. Βοῖἢ ργορθοῖβ ννεγα ἴῃ ἔδοΐ ᾿υ5Ε {6 ἀ, 
Ποη Ζοάοικίδῃ νγᾶ5 σαττιοὰ ἴο Βαδγίοη ἢ 
[8 δγεβ ρυΐ οὔ. ἘΖΕΙΙΕΙ μδὰ ἱπάθοὰ, ἴῃ 



ἘΗ Ὁ. »ινκ 
φπ 

κῷ ἘΖΕΚΙΕΙ͂, ΧΙ 

ἴοῃ ἐο τῆς ἰδηά οὗ [ῆς ΟΠ ΔΙ ἀεδη5; γεῖ 
8}}} ἢ6 ποῖ 866 1, [πῃουρῇ ἢδ 5}}8]] ἀϊα 
τῆογε. 

14 ΑΠ41 ν1}} βςαϊίον ἰονγασζά δυεῖῦ 
νυνὶ πα 411 τηδὲ αγε δϑοιξς ἢϊπι ἴο Παρ 
Ἦϊπι, δηά 4]1] ἢἰ8 θαπάβ; δηά 1 νἹ]}} 
άγανν οιἷἱἍ τῆς ϑυνογά δῆϊεγ {π6η]. 

Ις Απά {δ εΥ 5841} Κηονν τῃδῖ 1 ἀπι 
τῆς ΠᾺΡ. ψΏδη 1 5841] βοδίζεῦ τἢεπὶ 
διηοηρ ἴῃς παιίοῃβ, δηὰ ἀΐβρεῖβε {Πεπὶ 
ἴπη ἴῃς σου ΈΓΙ68. 

16 Βυΐὶ νψ1|}} ἰΙεανα '8 ἔδβιτν πιεη οὗ 
᾿τδεπι ότι ἴῃ κινοτγά, ἔγοπι ἴῃς ἐλπιίη 6. 
δηἀ ἔτοπι τῆ6 ρϑβί!]δβηςα; τηδί {ΠΟΥ͂ 
ΠΛΑΥ ἀδοίαγα 411 τῆεῖγς Δϑοηλ Δ ΟΠ 8 
διηοηρ ἴῃῇς Πελίμεη ἈΠ ΠῈΓ {πον 
ςοπγε ; Δπ4 {ΠΕῪ 584} Κπονν τῃαῖ 1 ἀηι 
6 ΓΟΚΡ. 

17 4 Μοζγεονεῦ τῆς νψνογὰ οὗ τῆς 
ΤΟΚῸ οδπλε ἴο τη6, 54 γ]ΠΡ᾽, 

18 ϑοη οὔ τηδη, εδῖ τῃγΥ Ὀτγοδὰ νυ τῇ 
υλκίηρ, ἀπα ἀγηκΚ [ΠΥ νγαῖεσγ ἢ 
{τε 8] 1πρ Δπὰ νυν ἢ σΑγεβι] 688 ; 

19 Απά 884Υ υπῖἴο {Π6 Ρθορὶε οἔ τῆς 
Ιαπά, Τἢυ8 5411 τῆς 1 ,ογτὰ (σον οὔτμς 
ἸΠΠ δ τληῖ5. οὐ ξεγυβαΐεπι, σπά οἵ τμὲ 

[ν. 14---2 5: 

Ϊληἀ οὗἨ Ιϑγϑεὶ; ὙἼΠΕΥ͂ 512]} εαξ τῇεῖγ 
Ὀγεδα νυ ἢ σαγοι ] 685, δηά ἀγίη Κα ΤΠ εὶγ 
ννδῖεσ ψῈΓΠ Δβιοπιβηπιεηῖ, τπδὲ Ποῦ 
ἰλπὰ πιᾶὺ δε ἀεβοΐδῖε ποσὶ ᾽4}} (ἢδὲ 18 ΕΙΣ 
(Πογεῖη. δοοδιιβ6 οὗ τῆς ν]οίδποα οὗ 4]] ἵϑίδτν: 
ἴῃ επὶ τΠδὲ ἄννε!] τΠεγείη. 

20 Απά τΒε οἰείεβ τῃδῖ ἂγὸ ᾿ημδδὶτεά 
8141] 6 ἰαἰἀ νγαβϑίθ. δηά τῆς ἰδηά 5}]] 
δε ἀεϑβοϊδίε ; δηά γε 5}8}} Κπονν {παῖ 1 
απι ἴῃς ΓΟΚΌ. 

21 ἅ Απά {πε ψογὰ οὗ τε ΓῸΚὉ 
ολπης ππΐο π|6, ϑΑΥἹΏρ, 

22 ϑοη οὗ πιδῃ. ννῆδλῖ ἐς (δὲ ργο- 
γοῦν ἐῤαὶ γε ἢδλνε ἴῃ ἴπε Ϊδπά οὗ [βΞγδεὶ, 
ϑΑυηρ, 1 Ὧ6 ἀδγβ ΔγῈ ργοϊοηρβά, δηά 
ἜΝΕΓΥ νἱ βίο ἐΔΠ]6.ἢ ἡ 

22 ΤῈ] τΠεπὶ τΠεγείογε, ΤΉ 5! ἢ 
τε [ογά σου; [{ ψ}} πχαῖτς τῇ 15 ργο- 
νεγῦ ἴο σϑᾶβα, Δπα ΓΠΕΥ 541] πὸ πιοῦα 
1138 1ξ 248 ἃ ρήονεγῃ ἴῃ [βγδεὶ; διιῖ ϑᾶῪ 
απίο ἴΠεπι, ΤῊΘ ἀδγϑ γε δῖ ἢδηά, δηά 
(Πς εβξεςξ οὗ ἐνεῖγ νἱβίοη. 

24. Εογ ἴῆεγε 888}} ΒῈὲ ΠΟ πΊογε ΔῃΥ͂ 
νδΐῃ νἱβίοῃ ποῦ βδίζεγίπρ αἰν! παδίίοη 
νη τῆς Ππουβε οὗ βγδεὶ. 

25 ἔογ 1 δὯγηι ἴτε ΙοκῸ: 1 ψ}}} 

[815 γογϑθ, ροϊηϊοὰ ἴο (δες βοϊαίίοη οἵ ἴδε ἀϊ5- 
ΟΙθρδῃου. 

16. ,Μμευ] 1,1{ 0 Ὰ]]γ, 45 ἴῃ τ λυρίη, »πεπ ΟΣ 
μμριδεγ, 50 ἔενν, (μδί ΓΠΟΥ σδῃ ΘΔ5}}Υ Ὀὸ σοιιηΐοα, 
Οθη. χχχῖν. 20} 5381. Χ. 19. 
δαὶ ἐδ εν »ιαν ἀεείαγε) {|| “πυτηθοτν,," (μα 

15) ““τοοουηῖΐ,᾽) ἃ ὈΪΑΥ προη ἴδ γοσγὰ “ἡ οῦ. ἢ 
Οπε Ρυγροϑθε ἴο ὕε οβεοεϊοὰ Ὀγ (ἢ]15 ϑούοσε ρῃ- 
ἰϑῃτηθηΐῖ, νγ85 ἴο ᾿υ 5} }ΥᾧΤ Το 5 ννᾶγβ ἴο πΊθῇ,---- 
[πὸ ἔδνν ῇο 5δου]ά ὄἜϑοδρε ἀεβίσγυςσίίοη 58ου]ὰ 
ΤΏΔΚΟ ΚΗΟΥΤΏ ἴο 411} ἀπιοης ννδοπὶ ΠΟΥ 5βου]ὰ 
ἄνν6}}] ἢονν στοαῖ δδὰ Ὀδοὴ ἴδ νυ κοάμποβα οὗ 
16 Ῥεορῖθ, ον ιι5ῖ 1ποῖγ ρυπιβῃηοηῖ, ΤῈ 
ΒΔ Π6 (βου ΡΒς 15 ἀχραπάδα ἴῃ χῖν. 22, 223. 

18. Οοπιρ. ἰν. 9φ. στο {δὲ 5ίρτ 15 ἴο ὃ6 
ἔουπὰ 'ἴπ ἴδ6 ἐχβιδιοη οὗ σις ΤΟΙΤΟΣΙ 85 σ ἢ 
ἴη 16 ἀδηρον οὗ ἃ βίορεε εηἰογίδίη, 

19. ὠπίο ἐδε ῥεορΐε φῇ “δε ἰαμαΠ ἴπθ ῥθορῖὶς 
τοϑιἀθηΐ ἴῃ {Π6 ἰδαηὰ οἵ μαι άξα, ἴο οπι [86 
ΡΙΌΡΠΘΟΥ 15 δά ἀγοββαά, 

Τριω “αἱ! δε ᾿ογά ΟΟὉ 9 1δε ἱηδαδἰ!απ!:} 
ΤΡε Τογά Οοά «αἰ ἐδώ Γ᾽ (ἴῃ τεϑρεςῖ 10) 26ε 
:ηδαῤίἰ!αηΐ:. 
4 εεοἰαίε ἤονι αἱ] ἐδαὶ ἐς ἐδεγεὶ} 11, 6 ἔσοπὶ 

[6 ΔιΙΪπο55 ἰΠογοοῦ," 2.6. δ Πρροὰ οἵ 411] 115 
ἀπ μδΟϊϊδηίβ5 δηά οὗ 4]} 115 Ὑγθϑ] ἢ, 

19, 20. “1 ἰ5 ἰο Ὀ6 ποϊεὰ (Πδὲ δὲ ομθ δπὰ 
πα βᾶῖὴθ {{π|6, [ογοπι δ νγὰ5 χορ μοϑυηρ ἰῃ 
7εγυβαϊεπι, δὰ ἘΖΕΚΙΘΙ ἴῃ ΒΑΌΥΟη (οσ χαῖβοσ 

(Βα) 54); ἴλ6 ργορῆθοῖοβ οὗ [Π6 Όστωοσ ψσεῦο 
βεηΐ ἴο [86 ΘΧΙ]65, δηὰ ἴβοϑβο οὗ ΕΖοκίοὶ ἴο τῃ6 
ἀννεῖϊεῦα δὲ [εγυβαΐθπι, {πδὲ [ἢ συϊάϊπρ Βαπά 
οἵ Ομε Οοὰά ἴῃ ἀϊβεγεηΐ ρ]δοθβ σαϊισίς δὲ τηδάθ 
οἰθασγ, δηά τηδῖ 411 ννῇο οασγά ταϊρδξ υπάοτ- 
βίδηα [δαῖ ννβαΐῖ Ῥ6 8] [Π6 ρεορὶε μαρρεπαὰ ποῖ 
ΟΥ̓ ἴμ6 ρονγεῦ οὗὨ ἔ3156 ροάβ, Ὀὰξ ὈΥ ἴδε οοση- 
τιδηὰ οὗ ἴδε ἴγιις Τοτὰ." [ογοπιο. 

2]--98. ὙΠε ἔοστηεσ ρα οὗἉ ἔδο ςδβαρίεν 
ΟΑΓΙ͂ε5 ὉΔΟΚ ἴο ἴΠ6 51 611|5 ἴῃ ἷν., ν. ἀπά [πὸ ὑγο- 
ῬΠΘΟΥ ἴῃ νὶ. Νονν, 85 ἰῃ υἱΐ., [ῃ6 Ὠρᾶγῃθϑβ οὗ 
[86 Ἰυάρτηρηϊξ 15 ἔογείο]ά. 

2. ἐῤὲ ἰαπά 9 1γαεὶ, Ῥὰϊ ῬοΠοσΑ ΠΥ ἔοι 
{πε Ἰδληὰ ψν πεσε 186 μη] άγεη οὐ [5γδθὶ ἀννεῖς, 
ΒΕ Βεσ δ Βοπια, οσ ἰῃ οχῖϊθ, ὙΏΒεΓγο ννᾶβ Ρτο- 
ναϊθηΐ ἃ ἀϊδτοζαγὰ ἔοσ ἴμο ἴσιο ρσορμεῖσβ, νυν! ἢ 
15 ἐνεσ ἐο]οννθὰ ὈΥ͂ ἃ χεσορηίοη οὗ 1ῃ6 41]56. 
ΕἸγϑῖ, [π6 {γιὰ ρσορμδὲ 15. σοὐθοϊθα Ὀδοδιιϑο 1ξ 
15 ἰοῦσι [δὲ 15 ργορμοοῖθβ [4]. Μεὴ ν}] 
ποῖ νναϊὲ Οοὐ᾽ 5 {{π|6 ἔοσ. δοσουρ] πη Ηἰὶς 
ονῃ ἀθοτεθβ. ὙΠδη (ΠΟΥ ρεγϑυδάθ ἘΠποπηϑοῖνος 
(Πδὲ 1ἢ [Π6 ῬΣΌΡΠΘΟΥ δὲ ἔχε ᾽ξ σεβρεοςῖβ ϑοζὴθ 
ἀϊδίδης πη, δηὰ ἰμδῖ {86 πιθη οὗ {πὸ ργεϑθοπξ 
Βεπογδίίοη ποοὰ ποΐ ἀϊδίυγὺ (Ποπηϑοῖνοβ δροιΐ 
ἴ. Οὐομρ. 6γ. ᾿. 11; Απιοδ νἱ. 4: Μαῖῖ. 
ΧΧΙ͂Υ. 41; 1 ἼΠ655. ν. 2; 2 Ρεῖ. 111,4. Αγρδίηςς 
Ὀοίδ ἴΠπ656 ἀο]ιιβίοπβ ΕΖΟΙκ16] 15 σογῃμη5ϑοποε 
ἴο ῥτγοίεβί, δηά 50 ἴο ἰορδὰ {ΠῈὸ ψὯὺ ἴο Πὶς 
ςοπαοτηηδλίίοη οὗ 5 Ἴσουπίγγιηθη ἴοσ τμεὶς 
ὈΠπὰ τεϊίδηοε οἡ 2196 ρσγορβείϑ, 



ν. 26-ο.] ΕΖΕΚΙΕΙ. ΧΙ]. ΧΙΠΙ. 59 
βρελῖ. δηά τῆς νγογά (πὲ 1 5}.4}1} βϑρεὰς 4. ὈΤΉι8 5 ἢ τς Γ,ογά (00 ; ΝΥοό 
8.2]1} φοπια ἴο ρά88; ἰΐ 8Π8}} δΡ6 πὸ πιογαὲ πο 1ῃς ἐοο ἰ8ῃ ργορδεῖβ, τμδῖ ᾿ξ ονν ἐΗςΡ. 
ριοἰοηρεά : ἔογ ἴῃ γουγ ἀδγβ8, Ο τεθε]- τμεῖγ Ἴνγῇ 8ρίγίῖ, ᾿δηὰ ἤανα βθεῃ πο- αγεν. 
ἰοὺ5 Βουβε, Ὑ{|11 8Δγ τῇς ννογά, δηά {τπίηρ ! "Ὧν 
Μ1}} ρεγέοιπῃ ἴξ, βδἢ τῆς 1,οτὰ ον. 4 Ο Ιβ8γδεῖ, 1 Ργορμεῖβ αγα 1|κ6 χδίοὰ αο 

46  Αραΐίη τῆς νοι οὗ τὴς [οΒ ἔπε ἔὈΧαβ ἰπ ἴῃ6 ἀεβεζίβ. "οἔ σεεν. 
πε ἴο 116. 84 γ]ηρ. ς Ὗε δᾶνε ποῖ ρΌΠπΠΕε ὕρ ἱπίο [δε 

27 ὅϑοῃ οὗ πῃδῃ, δ6ῃο 4, ἐδεν ὁ τῆς ἔρᾶρϑβ, πείτμεγ ᾿πιδάθ ὰρ τε μεάρε ἔογ "τ, νι, 
δουϑε οὗἉ ϑγδεὶ 8ᾶγ, ὙΠ νι ϑίοη πᾶς (ἢς ἤοιιϑς οὗ ϑγδεὶ ἴο βίαπά ἴῃ τῃ6 "ἢερ. 

πες ἢς βεεῖῃ ἡ: ΣΟΥ τλλην (Ὧγ8 10 οὐνῖδ, ἀμ 4 Ὀφῖ]ε ἴῃ [6 ἀΔΥ οὗ [6 [0 ἈΡ. Ἡβο ϑϑ ὰ ὅν 
ὃς Ργορβαβίειῃ οὗ τῆ6 τἰπ|68 ἐῤα αγς 6 ΠΟΥ͂ ἤᾶνα 866 Π νδη! Δπὰ Ἰ᾿γίηρ 
τ οἵ. αἀἰϊνϊ παιίοη, βϑαυίηρν Τὴ6 ΠΟΚΡ 58}: 

28 ὙΠΒεγείοζε 847 υπΐο ΤΠ6 πη, ΤὮυβ δηὰ τπὴ6 ΠΟΚῸ ΒΑ ποῖ βδεπὶ τμαηι: 
βαἢ τὰς ΓΤ ογὰ ΟΡ; ἼΒεγα 8Π41} ποπα ἂἀπάὰ {πε} ἢᾶνα τηδάς οἱῤέγς ἴο Πορβ 
οἵ τὴγ ὑνογάβ ὃε θα Ν᾿ ΔΩΥ τόσα, τπδῖ {ΠΕΥ νου ]ά ςοπῆγαι [Π6 ννογά. 
δυῖ τῆς ψογὰ νῃῖς ἢ 1 πᾶνε βροόκβη 7 λνε γε ποῖ βεδῃ ἃ νδίῃ νἱϑβϑίοῃ, 
8.2} θὲ ἀοης, 8411 τῆς 1,οστὰ ορ.. δπηά ἢᾶνε γε ποῖ ϑροίκεηῃ ἃ ἱγίηρ ἀἰϊν!- 

ΟΗΑΡΤΕῈΒ ΧΠῚ μδίίοη, ὙΠ ΘΓεΔ8 γε 58Υ, 1Π6 ΟΒῸ 
ἱ ., 5811 “2; αἰδεὶξ 1 ἤᾶνα ποῖ βροίεῃ 

᾿ ΠΡ 8 Ὑπεγείοτε τῆι βαῖῃ τῆς Τ,ογὰ 
“εν ῥέλίστυς. σου; Βεοδιιβὲ γε πᾶνε ϑροκεῃ νδῃϊγ. 
ΝῺὨ ιἂς νοζγὰ οὔιῃε [ΟΚῸ εοᾶπὶθ δηά 86δῃ [165, {πογείογε, δε μοὶ. 1 ὅγε 
πο σῆς, ϑδυ]ηρ, ἃραϊηβῖ γοιι, 54 τῆς Γ,ογά (Ὁ. 

ἀκ. 2 900 Οὗ ΠΊΔΠ, ΡΙΌΡΠΗΕΞΥ ἀραίπβε τς ο9. Απά πιίπε μᾶπά 5}4}} δὲ ὑροη 
τ αΡ ριορμεῖβ οὗ 1ϑεδοὶ τῃλξ ργόρθεβθυ, ἃπ4 τς ργορἢεῖβ τῃδϊ 866 νδηϊγ. δηά {παῖ 
γα ΔΥ ἴοι ὑηῖο ἔζῃεπὶ [παῖ ργόρἤεθυ ἀϊνίης 1165: ἔΠΕΥ 5}.8}} ποῖ ὃ6 ἴῃ τῆς 
“- ουζ οὗ {Πεὶγ οὐνῇ “μιεαγίβ, Ηθᾶγ γε ἴη6 556 ΠΊ]}Υ οὗὨ ΠΥ Ρεορίε, μοὶ μεσ 5}2]] " Οτ, 

4σογεί, οἵ, 
(Ὁ ποτὰ οὔ τῆς ΓΟ; Πογ θὲ νπίζεη ἴῃ τὴς συ ΠῸπρ οὐἁ [ἢ δρκοκοι, 

σηαρ. ΧΙΠ. ὙΠῖς σδαρίοσ τηυβὶ Ὀ6 τοδὰ 
τορεῖμεν τ ἴΠ6 λητὰ οὗ [ογεπλῃ. ὉὙΠῈ 
ἰδεῖ ΠΥ οὗ ρῃγαϑος δηὰ ἰάθαϑ ἴοσοθ ὕροη 5 (Π6 
«οὐοϊυθου ἰμαὲ {86 δυΐμον οὗἩ ἴῃ Ομ πηιιδῖ 
μανε δὰ [πε οἵδες Ὀείοτθ θῶ. νὲεΐίκηον ἴπδὶ 
Ἰετετηῖδι᾽ 5 τι [55 σγέτε ἔοευναγάθα ἴο [86 ἴεννβ 
ἴὸ (Βλιάζα ({ετ΄| χχίχ. ἀπά ἴμοσο 15 [ΠΟΥ ΌΓΕ πῸ 
τεδθοῦ ἴο ἀουδὲ [μ4ὲ ἘΖΕΚΊΕΙ ἰοοῖς ἃΡ ἃ νγ6}}- 
ἔδουσι ρτΌΡΒΕΟΥ ἴο εηΐογοε ἃπὰ Δρρὶγ 1ΐ ἴο ἢ! 
ςομραποσιβ ἴῃ οχίϊο, ὙΒΟΥ ΡΓΟΌΔΟΙΥ μὰ σεδὰ 
[«τατοῖδ 5 νγογάβ. 85 σείεσγιηρ ἴἰο οἴδμοῦβ ἴῃδη 
(βεπιβεῖνες. ἘζΖοικίοὶ θοὸν σγουϊά ἰολοῖ ἴΠ6πὶ 
[μαι ἰ ἰ5 ἠοῖ δῖ [ογυϑαϊοπὶ δίοηθ ἴμδὲ 2156 ργὸ- 
ρΡἀεὶς ἅγὸ ἴο θ6 ἀϊἰδοονοσγεὰ δηὰ σεργονοά. Τα 
Ῥθθεηΐ ςἰαρίοσ ἐπεγείογε τηυϑὲ δ6 ἴἌΚοθη 845 δά- 
ἀπεωοὰ ἴο 2 δε «δαυ-: ἐπ ἐχίΐε, ΜὨΙΟὮ ἀρστοθϑ 18 
ἴἰε τ ΒΟ ]6 ἸΘΏΟΥ, 366 [ῸΓ Ἰῃϑέδῃςα υ. 9. 

8. “δε )οοΐμὸ δε.} 1,11. “16 ργορῇοβ, 
ἴῃ: ΠΡΟΣ Ἧ μὲς ὑϑᾷ 50-(Δ]164), τῆς οοἱἷΚ5 
(ἃ ἐπ), ἔοοἱὶβ θεσδυϑε {ΠΕΥ ἅσε βοάϊεβϑβ, Ἐ5. 
χὶν ἜΣ 
δαί γοϊοαυ ἐδεῖγ οαυπ “ῥίγὶ!, σπά δαυε σεεπ 

κοι ῤίη) ὍΠ6 ΓΙΔΓΡΊΩΔΙ ΓΕΠΔΕΤΠΣ5 γα ΠΊΟΓΕ 
εχδεῖ. Α ἡγιμς ὑσορβεῖ (ἸΚὸ ἘζΖοκίεὶ) ϑροκε 
τἀν «ρογά οὗ ἐδε Ζογάϊ, αὐτὰ ἀεοϊλτοὰ νυ μδί μὸ πδὰ 
δέῃ ἐπ 28 οἱπίομ 07, Οοά. ὝΒεδα ρῥγείθπαεῖβ 
ἅτε Ξἱρταδι Ζεὰ ἴῃ ΒΟΟΣ ὁ ΡΓΟΡΒείβ οι οὗ {δεῖν 
στῇ δρασίϑ,᾽ “5615 οἵ Ὑλὲ {ΠΕΥ Ὠᾶνα ποῖ 
ϑεζῃ.," 

4. χω Ἐαϊδε ὑσορβοίβ ἃσὸ 4150 οδ]εά 
«υοἷνε: (Μαῖϊ, νἱῖ, :ς; ΔΑοῖβ ΧΧ. 29). 

ἐπ δὲ ἀε:.γ1}] Ἐοχεβ Βηὰ ἃ βδμεϊζεῦ δηά 
ἸοτηΘ διοης ἴΠ6 ΣᾺ Π58 1 ἃ ἰαπὰ νυ] ἢ [45 
δοθη τηδάδ ἀθϑοϊδίθ, Βδεσισε 47 1δὲ »ομηΐαὶη Οὗ 
Ζίον, «υδίεδ ἐξ ἀεποίαϊε, δε 7χε: «υαἱξ μῤοη 
ἐξ ([8πι. ν, σ8), (Νεὰ. ἵν. 3). 80 ἴδε ῥγο- 
Ῥῃεῖβ πὰ {δλοὶγ ργοῆς ἴῃ [Π6 σχυΐη οὗ {ΠΕῚῪ 
σΟΙΠΙΣΥ. ϑοπῖα μάνα ουπὰ Βοτείη Δ 4] ]υ5106 
ἴο Ιβγδϑὶ ἃ5 α υἱπε (1381. ν.), οὐ Ὑβῖομ 266 
"χε ῥγῷ (ϑοης οἵ 80], 1, 15). 

δ. Ιηδίπηο οὗ 5ίερε βθη ἔδποτὸ ἌΣ γα 
οΥ ὀγεαεῤε: ἴῃ ἴῃ6 νν4115, 1ἴ 15 ἴῃ ρατί οὗ [6 
Ιοδάετϑβ ἴο σὸ ὉΡ ἴο ἀεξεπά ἴδοπὶ (σοπιρ. θεῖον 
Χχῖ!. 140; 5. ΟΥἹ. 23}) δπὰ ἴο ἴῆχτονν ὺᾧρ 
γο 5 ἴο βίορ ἴδε ἰητοδά οὗ [Π6 δῃθαγ. |6δο- 
ὙΔἢ 15 ποὺν 8554 }}Ἰππρῷ Η 5 χὴν 85 Δ ΘΏΘΙΙΥ 
(ςοτηρ. 58]. ᾿χ!ϊ, τὸ δηὰ 0} χνὶ. 1:ἵ--- 4), 
δηἀ νυν βεῖδ ἀγὸ ἰἤοϑθ ὑγ8ο οἶδιτὰ ἴο Ὀ6 ῥσορδεῖϑ, 
Ἰολάεσϑ οἵ ἴῃ ρεορὶεὶ 

6. «απά 1δὲγ ῥανε νιαάς οἱδέγ: 10 δοῤε ἐδαΐ 
ἐδ «υομἱά εοηβγηε {δε «υογἢ Ἐδίδεσγ, "δηά 
{ΠΟῪ ΒοΡο ἔοσ ἴπεὸ σοηπβτητηδίίοη οὗ {δεῖγ τνοτγά.᾽" 
ὙὝΒΕΥ σοπιδ ἴο Ὀεΐϊενο {πεὶγ ονστὶ 165, ΟΥἍ ἐξε 
1ογά ῥα ποὶ “ἐπὶ ἐῤέηι, “ἴῃαῖ [ΠΟΥ 5μου]ὰ 
Πορο,᾽" 2.6. 80 [αὶ {ΠΟΥ 5βουϊὰ μᾶνθ σγοιπήϑβ 
ἴο Βορο ἴπδὲ ἔπεὶγ ννογὰβ ν1}} Ὀ6 σοηβχγηηοά. 

9. α::ενιὁ }}) ὙὍΒδ οτρίπαὶ ὑογὰ πλεδῃϑ8 



όο ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΙΠΠ. 

ἤοιιβ6 οὗ [5γδεὶ, πεῖ ΘΓ 5841] [ΠῈΥ εη- 
ἴεγ ἱπῖο [ἢς ἰαπά οὗ ἰϑγδοὶ ; δπά γε 
8.4}} Κηονν τῃδὲ 1 τὶ της Ιογά 0}. 

1Ιο 4 Βεοδιβθ, Ἔνθ δεοδιιδα {ΠΕΥ 
ἢανε ϑ8εάυςεἀά ΙὩΥ ρδορὶθ, δβαγίηῃρ, 

δ)]ετ 6.14. ὅῬραςα; δηά ἐῤεγέ τυᾶς πὸ ρεᾶος; δηά 
ΕΟν, ὰ 
εἰϊσάέ 
«υαξΆέ. 

οπα θυ} αρ ᾽4 ννα]], δπά, ἰο, οἵ βεῖβ 
ἀλυδεά τὲ ἢ πητεπιρεγεα ηιογ δῦ ᾿ 

11 5ΔΥ ὑπο τπεπὶ ΜΏΟἢ ἀδὰ ἐΐ 
ἢ υπηϊεπιρεγεά πιογίεγ, τμδὶ ἰξ 58}}8]]} 
[4]}}: τῆεγε 514} Ὅς δὴ ονεγῆοννιπρ 
δῆοννεγ; δἀπὰά γε, Ὁ ργεαῖ μιδιἰβίοῃεβ, 
864}} (2]}; δηά ἃ βίογμηγ 'ψιη4 584]]} 
γα Πα 11, 

12 ἴ,ο, ἤδη ἴΠε νν»Δ]] [5 [811επ., 384]] 
1 ποῖ ὃς 5414 υηΐο γοι, Πεῖε 25 τῆς 
ἀλυδίηρ ννβεγεννιἢ γε μάνα ἀδυθεά ἐὲῇ 

12 ᾿ΓΠεγείογε τ βατῃ τπε Ἰμοτγά 
ον; 1 νῊ}} ὄδνθὴ τοπά 2 νψ ἢ ἃ 
δΟΓΠΩΥ ῬΨΙΠὰ ἰπ ΠΥ ἔΓΥ; δηὰ {ἢ οτα 
504} θὲ δὴ ονογβονιηρ βἤονγεσ ἴῃ 
ΠλΐηΘ ΔΠρΡΟΥ, πὰ ρτοδί ἢδιἰδίοῃθβθ ἴῃ 
ΙΥ ΤΥ ἴο σοηϑβιιπΊς 22. 

[4 ὅο ΨηΠΙ: Ὀγεὰκ ἀονγη τῆς ννᾺ]} 
τἢδῖ γε ἢανε ἀδιιρεά νχτἢ αηϊεπηρετοά 
ΟΦ, Δηὰ ὑγίηρ ἴ ἄονγῃ ἴο [δῈὲ 

[ν. το-οιϑ. 

στουπά, 80 {πὲ τῆς ἰουπάλιίϊοη πετεοῦ 
8Π8}} θ6ς ἀϊδοονεγεά, πὰ ἰτ 5}41]} [8]]. 
Δηἀ γε 8}4]} Ὀ6 σοπδιιπχαά ἰη [6 πηϊάϑς 
τΠογεοῦ: δηά γε 81.4}} Κηονν ἴῃδὲ 1 ἀπ 
τῆς ΓΟΚὉ. 

ϊΙς Τῆι ΜΙ]  δοςοπιρ 58 ΠᾺΥ͂ 
τγδῖ ἢ ὑροη ἴπ 6 νν 811, δὰ ὑροπ τπεην 
[Πδλὶ πᾶνες ἀδιδεά 1 νν ἢ υπιειρεγεά 
ῬΙΟΥ ΦΥ,, ἈΠ Ὑ}11 881Υ7ὺ υπῖο γου, ΤῊς 
ΜΔ} ἱς ὯῸ 7π07γ 8, ΠΕΙΙΒΟΓ (ΠΟΥ τμδῖ 
ἀδιδεά 1; 

16 70 ευἱΐ, τῆς ῥτορβεῖβ οὗ 153γδεὶ 
ὙνὮΙΟἢ ΡΓΟΡΠ ΒΥ σοποεγηίηρ [ἐγιβ4] πη, 
δηἀ Ὡς ἢ 866 νἱ᾽ϑίομϑ οὗ ρεᾶςε ἔογ δεῖ, 
Δηά ἐῤέγξ ἐς ἢῸ ρεᾶςε, 84:1} τε [,οτγά 
σον. 

17 ΔΊ Κενβε, ποι βοὴ οὗ πδῃ., 
86ῖ ΤΥ ἴδος δρδίηϑε {πε ἀδυρῃίετβθ οὗ 
ΤΥ ρδορὶς, συν ϊσ ἢ ΡῥγορἤἜοῪ ουϊ οὗ 
{ΠΕΣ οννὴ Βιοαγῖ; ἀπά ργοόρπαϑυ ἴδοι 
ἀραϊηϑῖ {ἢ 6πὶ, 

18 Απὰά ξαγ, Τμι5 541} τῇς ΤΙ, ογά 
σου; Ὗνοε ἴο ἴδ ετυορεφη τῃδὶ ον 

φ 

ΡΙΠοννΒ ἴο 811 ᾿δγπιῃο ε8, ἀπά πιᾶκε "Οτ, 
Κεσολεῖβ ἀροη ἴῃς Πεδά οὗ ἐνεῖν 814- 
ἴυτε ἴο Βυπῖ 505} ΨΨῊ] γε υπὶ τἢς 

“(ἃ ΠΟΙΊΡΔΗΥ Οὗ ἜΡΟΝ 5[{ἰρ τορείμον ἢ 
ὙΠΕΙΠΟΓ ῸΓ εομμυεί (45 ἴοσ, Χχῆ!. 18), ΟΥ̓ ΤῸΓ 
ἔΓΙΘΏΟΙΥ [ηϊεγοοῦγθο, [{ 15 αἷς υϑοὰ ἴοσ ἃ 
σεσγεῖ, ἀον ϑθα ἴῃ 500 ἢ ἃ τηθοϊίηρ (Ρτον, χὶ. 13). 
Ἦδστγο “ἴΠε σοηρτερδίοη οὗὨ {π6 ρθορ]θ." ὙΠ656 
1196 ρσορῃοῖβ ψεσὸ ἰο 6 βίγιιςκ ΟΥ̓ ἔγοπι [ἢ 6 
ΤΟ] 15, 10 ΒΓ ἢ [Π6 Πδηηθ5 οὗ 411] [5γδϑὶ 65 ὑγ ΓΘ 
τορι ϑϊοσγοά (οοιῃρ. Κ5. Ιχχχυ!. 6: Εχοά, χχχίὶ, 
32}, 8ηἀ 50 ψἜδη {Π6 τεβίογδίοη ((ογοίο]ὰ χί. 
17) 514]1 [46 ρίδςθ, [π686 τηδη 5}.4}} ποῖ δᾶνθ 
Ῥᾶγῖ ἰῃ 1, 866 ΕΖΓΔᾺ 11. 62. 

10. «υα (Ηερ. Οδῥαγίία) ἃ φῬαγθθοη 
γγ4}}. Ὀυΐ ἴῃ Ὁ. 12, (δὸ Ηοῦτον ἰ5 Κὐρ, (ἢ6 
.5114] ννγογά ἔογ [6 οὐΐοσ νν4}} οὗ ἃ ἢουδδ οὐ 
εἰἴγ. [1ἴ ΠΊΔΥ δ Ὀδοδιο (Π6 18}} οὗἩ [6 ρατγίϊ- 
τίοῃ νν4}1} Ἰηνοῖνοβ [ἢ6 41} οὗ 186 ννβοΐθ ἤοιιθ6, 
δηά ἐπογοΐοσο ἴῃ στ. 12 [ἴΠ6 ζθηοσγαὶ ννοσγὰ ἔογ 
ὙΥΔ}} 15 υϑοὰ. 

μπίεριρῥεγεά γογ ΕΓ] ἩΘΌ. Ταρ δε. “ΤῊΪ5 ννογὰ 
ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ [Π15 ρᾶβθαρο δηὰ χχὶϊ 48. 
Αποῖβοσ Ταρῤῥεί, Ἰάοπέςαὶ ἱἰπ τ[ἢ6 Ηδρῦγ. ὑυΐ 
βῆοννῃ ΌΥ Ασδθϊς ἴο ὃ6 οὗ ἃ ἀϊογεηΐ ογιξίη, 15 
ἔουπά ἴῃ Τοῦ νἱ. 6, ψνογὸ 11 15 τεπάογοα ὡπ- 
σ“αύομγ, δηὰ ἴῃ 1, ,831η. ἰΐ. 14. ,2,0οὐδε ἐῤίηγε. 
Ετοπὶ [Π15 δοοοπά Ταῤῥεὶ σοπιε5 Τρία (]6γ. 
ΧΧΙ. 13}, “ον (τπλλγρ. απ αὐσεγά ἐδίηρ). Ιἱ 
566ΠΊ5 ρΓΟΌΔΌΪΟ (μαΐ Ἐ᾽ ΖΟὶκ6] 15 γεξουτίηρ ἴο [Π6 
Α55ΔΡ6 ἸΝ ἈΕΓΤ ΠῚ (866 ποία δ ποδά οἵ ςδδρ.) 
Υ ἃ ΜΟΥ -ΡΙΔΥ ποῖ υποοιηηοη ἴῃ Ἡρῦτεν,. 
ΤΟ ψογὰ [[5618 Ποτὲ τηθᾶπ5 2᾽ασίεγ, ἐταρίογθά 
ἴο ρδῖο ὕρ ἃ νν8]}, 50 85 ἴο βίνε 1 δΔη ἄρρϑᾶγ- 

ἄπο (πουξ ἴῃ6 τϑα] 7) οὗ βγη δηὰ 
Ὀεδυΐγ, σοπηρᾶτο ἴῃ6 «υδὲίϊεί σερμίεγε: οΥ̓ 
Μαῖί. χχῇ. 27, δηὰ ουῤίϊεά «υαἱί, Αεἷθ χχῆ. 
34. δὲ ἃζὸ δἷϑο οδιτι δὰ θδοῖκ ἴο ν. ς; ψ81}1}6 
[πὸ νυδίῃ οὗ 186 1,οτὰ 15 βίοστηίης {Π6 ογ, [μ6 
Ῥέορ]θ μθάρϑ [πμοπηϑοῖνεβ ἰῃ υν ἢ ἔΆ156 ὑνουβ 
δηά {4156 σοηβάδξηςε, ἐῤεν διά α «υαἱ!, ἀπὰ 
{Π6η. 65ὲ ἴδ χοϊζοπηθβ5 οὗ {πὸ Ὀυϊννασκ 5ῃουϊα 
6 ἴοο δρραζοηΐ, ἴθ ργορῃοίβ ἀϊβειιῖϑε [15 ὉΠ. 
ΒουΠπ 655 ὈΥ Ὀχοϊθηἀθα νυἱϑίοῃβ δηὰ 2156 ριῸ - 
ἀϊςὕοηϑ, 

11. ταὶ πὶ “δα]} ἰΠ ὝὍΠο τυΐη 15 ρτοςϑοῖν 
ἐπαὶ ΒΟ ἢ οἷν 1 οτὰ ἀεϑοτῖθεβ (Μδΐε. νἱῖ. 27}, 
δ ΓΟ ἢ 85 ΠΊΙΡ ΠπδίυΓΑΠΥ οσςὺΓ δηϊά {86 νἱο]οπξ 
ταὶ δηὰ μαι] ϑξοστηβ οὗ δου βοσῃ σους Γ165. 

17--8. ΑἜὕσϑῦυκο ἴο [Π6 ξδ]56 ργορῃεξ- 
65565, δΔηά ἃ ἀδοϊασαΐϊΐοη ἰδὲ σοά ν}}] σοηξουπά 
ἴΠοπη, δηά ἀεϊνογ τποὶγ υἹοςπ ἔτοπὶ τποὶν 
Βηδτο5. ὉΜΟΠΊΘη ὑγ6ΓῸ βοπιοίπγε5 ᾿ηϑρίγοὰ ΟΥ̓ 
ἴῆ6 {πιῈ Οοά, 45 Μιγίδπι, ἢοῦογαῃ, ΗἩδηηδῃ, 
Ηυϊάδῃ, Βιυΐξ Ὧη οτάετ οὗ ργορῃείδβϑϑοβ. νγῶβ 
ὉΠ Κηονσῃ ἀποηρς ἴδ ροορῖο οὗ Οοά, δπά [6 
οχ  βίθηςθ οὗ βυςῇ ἃ οἶ455 ἴπ [δ Ἰαϑῖ ἀδγς οἵ (ἢ 
Κιηρϑ οὗ Τυἀδὴ ννγᾶ8 ἃ ἔγεβῃ Ἰηϑίδηςε οὗ ἀθοϊθῃ.- 
βδίοῃ ἰηἴΐο θδίμοη υϑᾶρ65. 

18. “εὖ ῥίϊίοαυ: Ιο αἱ αγνιδοίε: ϑοπὶα 
ἢανο βρροθοά ἃ σείθγθῃοθ ἴο 4 πιᾶριςδὶ τῖθρ, 
Ὀυΐ νγὲ Βᾶγθ πὸ Κπονϊθάρθ οὗ δὴν δυςῆ σιῖθ. 
Οη ἴδε πιρδπίης οὗ ἴπ6 ννογὰϑ φιέγοαευ: ἀῃὰ ανηε- 
ῥοῖφι, 866 Νοῖο δὲ οπά οὗ ἔδθ Ἁμαρίεσ. ΘΤ8Ὠ6 



γ. 19---22.] 

8015 οὗἉ ΠΥ Ρεορΐε, ἀπά τ} γε ϑᾶνε 
τε 5ου]5 αἰῖνε 24: εοπιφ αῖο γουῦ καὶ 

19 Απα 1 γε ρο]]αζα πὶ ἀπλοηρ 
ΠΥ Ρεορΐε ἔογ βαπάξι} οἵ θδυεν μὴν 
[ογ ῥίεςες οὗ ὑγεδά, ἴο 5|4Υ {ῃς 80ιι}8 
τὰλὲ 58οι)]ά ποῖ ἀϊε, δηά ἴο ϑᾶνε τῆς 
δου β αἰΐνε τπδὲ βῃοι 4 ποί Ἶΐνε, δῪ 
ους ᾿γίπρ ἴο ΠΥ ρβορὶς ἴῃαϊ ἤεαᾶῦ 
"σιν ἤεοὶ 

20 ὙΝΒεγείοτε τδι8 8} ἴῃς [οτά 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙ. 

21 Ὕουτν Κκετο ιεβ αἶθο νν1}1 1 (δᾶγ, 
πὰ ἀεἰίνεσ ΤΥ Ρεορίβ οιὖξξ οὗ γουτγ 
ἢδηά, ἀπά {παὺ 8}.4}1} θῈ πο πιοῦα ἰῃ 
5: βαπά ἴο δὲ μυπίεά ; ἂπά γε 504} 

ΟΥ̓ ἴῃαῖ 1 γι τῆς Π,ΟΚὉ. 
22 Βεοδιιδε ψγ| [168 γε πᾶνε πιδάς 

τῆς Ποατί οὗ τῆς τρῃΐθοιβ 544, ψν ῃοτῃ 
1 μᾶνε ποῖ πιδάς 544; δπά βίγεπριμεη- 
εὦ τῆς Βαπάβ οὗ ἴῃς νι οκεοά, τας ἢ6 
85ηου 4 ποῖ τεΐυγῃ ἔγοπι ἢ 8 τὶς Κεά 

ον; Βεβοϊά, 1 σγι ἀραὶπϑς γουσ ρ!]- 
ἰονβ, τ πεγεν γε τπεγα δυηΐ τῆς 

νὼ 501} 15 ̓ ο πιᾶῖε ἐδέπι Αγ, ἀπά 1 νἹ}]} 

ὙΑΥ. ᾿ ΕΥ͂ Ργοπιϊδίηρ ἰπὶ [ἰξε : ἐμ πημ ὴ 
23 ὙΠετγείογε γα 834] 5866 ΠΟ πΊογε ταῦ ἀν 

Φ .Φ . . . Φ 4, . 

νΔηἰγ, ποῦ ἀϊνίπε αἰνϊπαιίοῃβ: ἰοσ 1 ΓἬερ. ὃν 
ΤΡ τελγ τῆεπιὶ ἔτοπι γοὺγ δἃιτη8. ἀπά ψ}}} 

ει τε 5οιυΪβ σο, ευεπ [με 8οιι5 [ἢδί γε 
ἱπιης ἴο πλλίςς ἐῤέηι ἢγ. 

1} ἀοἸνεῦ ΠΙΥ ρεορὶς οὐ οὐ γοιτ ζμέσξοις 
ἐς’ ἀδηης 

Παπά: δηά γα 5}]1] πον τμδὲ ἴ ἀπι 
τῆς [0 

αγπ-δοΐε! πὰ ἴΠ6 δεααά: ἡγε οογίδιην ἴποϑο οὗ 
ἰδὲ ρεορμοῦσϑϑεβ {μοιηϑεῖνεβ. εγοδίςῦ ΟΥ̓ΥΘΙ], 
ΤῊ γὲὶ] νυᾶβ ἃ ἐμρὴ αὐϑεῦμοι ογηδσηεηΐ ἴῃ 1ῃ6 
Ἑδεὶ, πὰ νγᾶβ ὝΟΓΩ ΟΥ̓ πιλρὶοἰδηθ ἴῃ ογάσγ ἴο 
πο ἸΏΟΤΏ 5ΘΕΙΏ ΤΏΟΓΟ ΠΥ ΠΟΣ5 δηὰ ἀννῇι!]. 

ἐδε δεακὶ 977 εὐεν “ἰαίμγ}] ὙὉΝοτθη νγδδῖ- 
ἔτες ὃς {μεῖγ Βεϊσζῃξ ραξ οὐ ἴμ656 γε] ]5, 
ἐο ὀπιπὶῷ “ομἱ] ἴο δηβηδσο θη. δϑομΐ ἴῃ [δ6 

ΟΙά Τοεθίλπιθηξ πιθᾶῃδ οἰ ἴΠμογ “ὁ [6 Ὀγοδίῃ οὗ 
Εἶπ" ΟΥ̓ 5. ΠΙΡῚΥ “ἃ ᾿ἰνηρ Ρεβοῦ." ϑ86ὲ ποία 
08 χνΐ. ς. 

ἐδε ταμἦε αἴέυε ἐδα!ϊ εον! πϑπίο γο}] Ἐδίμοσ, 
δ ἢ 50} ]5 τὶς ἢ Ὀεϊοηρ ἴο γου,᾽ 2.6. γουχσ οὐνῃ 
ρΡαθοῦς. ὍΠδ βΞιιῤϑίδηςε οὗ {86 οἶδυβε 15 1815, 
ἯΙ γε δηΐχαρ οἴδεῖβ ἴο πιᾶκο ἃ ᾿ἰνίης [ὸσΣ 
γουτπεῖτες ὃ 

19. “οϊκίε »Ὦ παριδ, ῬἩτοίδῃθ ἴξ ΕΥ̓͂ ΥγοΟὺ 
δε. πτοῖΐάς, τνδ ἢ γ6 ργείεπά ἴο δε ΠῸπι π|6. 

ἐμμε Γ᾽ δαγὶ}Ἱ ϑυς}β ψετὲ ἴδε ειἕἔβ 
τῇ πΉ ΓΟ πρὶ υϑεὰ ἴο ΔρΡργοδοῇ ἃ 9ΕΈΕΓ. 
(οιΡ. 1 8. ἰχ. 7, 8; 1 Κ,, σχίν. 1. 

10 “.ωγ..) ὝὍΟ ἀεβίου (ΟΥ̓ οςοτχτιρίϊης) 
ΜΥ νεορῖο {πδὶ ββουϊὰ ποῖ 6 ἀεϑιγογεὰ, δπά 
τὸ ΚΘΟΡ γουγϑεῖνοβ αἰῖνο ἴμδὲ ἀο ῃοΐ ἀδϑεσνε ἴο 
γ6. 
δεαν γοω}" ἠδ} 1 ἰδίῃ ἴο 1168, (ΠΕῪ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 

δεαγ 1165, Ὀυϊ ξΥΘΘΟ ΣΙ δῖα [Πθῶλ ἴῃ, 

20. 7ωνι φαΐ γόων ῥέἠοαυ:, «υδεγοαυ 
76 ἐδεγε] Ὄῆο Ηρῦτενν ννογὰβ δογὸ σεπάογοά 
«υδεγεαυλεδ.. ἐδέγε ἄγὰ θαυ ϊνδίθης ἴο ἘΠ6 5ἰπρὶθ 
νοτὰ ἯΒΟΣΘ. Τῆς ρῥγεροϑι(ίοη στεηάετοὰ α- 
ξαϊπσὲ 15 ΕἸΒΟΙ 210 ΟΥ εῤροη ψἸῈ ἃ τιοζίοη ἴο- 
νναγάβ. Ηδηςθ ἴδ6 γνοσὺ ἴο Ὀ6 Ξυρρ δὰ 15 ποῖ 
4’η, Ὀμΐ δ: ΟΣ π 8. 1 81ὶ ΘΟΙΟΊΠ ΕΚ ΠΡΟΣ 
ΌΤΙΣ ΘΒΆΣΙΩΔΒ, ὙΠΘΣΘ Υ... 

ο γιαξ ἐδερι 7} δ66 Νοῖδ δῖ [6 οηά οὗ 
ἔπε Οδδρίογ. 1{ {πὸ τρδγρῖπαὶ τοδαϊηρ ἐπίο ραγ- 
ἔεης Ὀ6 δάορίοά, ἰξ πηυδὲ πηεδη, Υ6 δηίοθ πθη 
ἴο {6 ψαγάθῃβ ΟΥὐὁ ξτονοβ, ἩΏΘΙΘ σηδλρίοδὶ 41γ8 
ΔΙῸ ργδοῖ ίβεά. Ὑδαΐ ζτόνοθ γοτῸ υϑεὰ 0Γ (15 
ῬύγΓροϑο 15 ποίοσίοιιϑβ. 

ΝΟΤῈΣ οὐ (ΒΑΡ. ΧΙΙΠ. 17--.22. 

Τῆο ϑεςὔοῃ κἰδηάς δἴομο, δπὰ || 6 οὐ πὸ 
᾿χὶπ ἰια [ἄγονση ὑροὴ ἴξ ΟΥ̓ ἴπ6 βυττουπάϊης 
μορδεςῖεβ. ὟΝ ὅγε ἰβεσείοσγε ἰεῆὶ ἴο ἀἴβοονεῦ 
ἴὰο πιοληΐϊηρ τοτη 4 ολτγεῖι] οχδτηϊηδίίοη οὗ ἴμ6 
ρβάδδαζε ἰίβο!ξ, ὅϑόοζὴς ἀἰΠς Υ Αγῖϑε5 ἔτοπλ 
πογὶς ἩΠΠΓΝ τὸ ἔουπά ἴῃ πο οἴδεῦ ρᾶτὶ οὗ 
Ηον ϑετρίυτε δηάὰ ἤτοπὶ οἴμεῖβ ὙγὩῖοἢ Πετα 
ΟἸΚΏΓ ἴῃ Ὧπ ὑπυϑι8] ϑεπθ6. ἼΒ6θῈ πιυϑὶ δ 
βιοὶ εχρίδίποὰ. 1δενι δαὶ σεαυ. ὙἼἴ8ὲ νψοσά 
(85) ἰ5 ἐοιμηά ἴῃ ἴπγεθ οἴβεγ ρίδοεβ, σεῃ. 111. 7; 
ἰοῦχν!. ας; Εσροϊεβ. 11,7. ΙῺ 81} 18 ἰδ τεπάεγεά 
δι ἴδς ΑΟΥ, ὉΥ «εεν, δηὰ ἴῃ {ΠΧ Χ, ἀπά Ν υἱξ. 
Ὁ ποτάς οηυϊνδ]θηῖ ἴο ἰδὲ Επρ σμ στοσά. 
δοας ἐἰπηκ ἰδὲ 1 Ξπου!ὰ τδίμβος Ὀ6 “"Ὁππς 
ὉεΣΓἾ οΣ “ διηα,᾽" δηά 411 {8 ῥραβϑαρεβ δάχηϊ 
ἀγι2Πγ οὔ {815 Ξεῆϑε. Ὅ8ε Ρ]εὶ ἔογπι, ἃ πιοάϊ- 
βκδὅοη οὗ ἴῃς νογῦ, ποῖ σχ ργεβϑ]ε ἴῃ ἘΠ 15}, 
ἄτονβ ἃ Κίπεὶ οὗ ἰγοηΐοδὶ οοπίοτηρί ὕρου [86 

δεϊίοῃϑβ, 85 νγὸ τι ΞΑΥ ἐαΖιΐς ἰηϑἐολά οὗ Ζε]], οΥ 
σεγίδδίον ἴον σεγίδε. Ῥμίοᾳαυς (Ἰἡ ΠΌ3). ὙΠὲ 
νοτά ἰ5 ποῖ ἐοιυιηά εἰϑενμεσο. Τῆς ΓΧΧ. 
ἃπά Νυὶξ. στοπάοσ ἰ ΕΥ̓͂ ψοταάβ δαυϊναϊοηΐ ἴο 
2.ἠοαυ: οΥὐ εμσῥίοσ. Ὅῆς Ἐπ] 5ῃ ψογὰ φήϊϊοαυ 
5 ψίἀθ ἐπουρῇ ἴο ἀδποῖα μδξ νυν ῃ οὶ ΤΉΔΥ Ὀ6 
ΟἿΟΣ υϑοὰ οἡ ἃ ςουςἢ ΟΥ̓ [Δϑἰοηοά ἰο ἃ ἐγοςς 
ἴοσ νᾶ ΟἹ 5 ρυγροϑεθ. ϑΟΠῚΘ ΓΕΠἋΟΣ 1 “6 4565, 
ἐ. δ. (4585 οὐ Ἰεαῖδοσ οὐ ρατοηηθηΐ σοηΐδιηίπα 
δι εῖ5 ΟΣ σμάστηβ αἰἰδομοά ἴο {86 5ίϑοενοθς, [κα 
186 ΡΗγ δεΐοσίεβ οὗ (86 [ενν78 ἴθ οὖν ϑανίοιιγϑ 
ἴθ. ΑἹ] ννὸ κῆπον οἵ ἴῃ6 ΟΥΡΊΠΔ] τνοσὰ ἰ5 
(πδὶ 1ἴ 15 ἀρραγθηί ἀογνοά [ΓῸΠῚ ἃ γοσ τηδδη- 
ἴπξ ἐο εουεῦ. «Ἄγηπεδοίος (Υ ΟΝ Δ9Ά6), ΠΠΘΤΑΙῚΥ 
ἐς. 7οπί5 οὗ ἴδε ἔπῦο παπάϑβ:᾽" Βδῃὰ ΤΠΔΥ Ὀς [ἢ 6 
ὙΠΟΪΘ ἄστη, 580 ἴπδὶ [ἢ6 ὑγοζὰ ΤΩΔΥ ΠΊΘΔ} “ἢ 6 
βῃουϊάοτβ," ““ἼΠὸ εἰθοννβ,,) ΟΥ̓ “186 τυτϑίβ,᾽ οὐ 
η6 βΏοΓ5,᾽) οὐ "ἴα κηυοκ 65.) ὉΠ 5ΔΠ0 



62 ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΗῚ, 

᾿νογὰ ἴῃ ἴεσ, Χχχνυ. 12. 15 υϑϑἃ ῸΓ ἀγριρί!. 
ΤΡραὶ »ιαξδε ΤΑᾺῪ ὈῈ “ἴηδξ Ρυΐ οἡ." ΑΚεγοίο 
(ΠΊΠΒ. 9). Ὑε ψογά ὁὀσσυτβ ΟὨΪΥ Βετε. [(5 
ΘΕΥΤΔΟΪΟΩΥ͂ ΠΊΟΓΟΙΥ 5ῃεννβ [μδὲ 1ξ 15. βοιῃθί δ! 
ὮΙ ἢ ἤδηρβ ἀονγῃ. [{ πιᾶν Ὀ6 “4 ποδ-ἀγεβ8," 
(ἐᾷ νο}},,) οὐ᾽ “84 τηδη[16:᾽) 1ἃ [45 4150 Ὀδθη 
1ουρῆξ ἴο ὃ6 βοῦα ἀρρεπάλρε ἴο [86 πεςῖ, 
ἰρροῖ," ““ςΟΙἸΑτ,,") οὐ “συϑιοη." διαλωγο 
(ΠΡ). Ὑδε Ἐπ] 5} ττογὰ ϑεὲπιβ βυϊδοὶς 
ΟΠΪΥ ἴο ἴδε σοῖς ἤξυτγε, ἴῃ [Πς ΟΥ̓ ΡΊΩΔΙ «(εἶδ- 
γδίΟΩ,, ἃ ργορεσ δάϊυηςξ οἵ ῥδεαδά, ἴο ὌΧρσο88 
ἴδε Βεῖξς οὗ ἃ ρείβοῆ. μπὲ (ὙΠ), πιοτα 
ΡΓΟΡΟΥΙΥ “' ΘΏΒΠΑΓΟ,᾽," ΟΥ̓“ Εηΐγαρ,᾽" 25 ἃ Ὀϊγά- 
σδίομοσ ϑθοιιγοβ ἢἷ8 ὈΓΕΥ. 70 »παὴε ἰῥένι ΛΜ 
(ΠἸ ΒΡ). ὙΠῸ νγογὰ ἴδιι8 τεπάογεά πιρῆξ 
Τοπιο ἔγοπὶ ἃ Ηδεῦγενν γετὺ (ὙΤΒ) ὀγεαξ γογιθ, 
οἵ" ὀίοσεονι, ἀνὰ τ8}18 διδ8 ἴο ἴδε πηλγρίηδ] 
τοηοτηρ σαγάεπι, ΟΥ ὈΪοβθοπιηρ ρῥΐδοθβ. [ἰ 
ΒΘΟΙῺ5 ΒΟΥΘΥΟΙ ΤΊΟΓΤΟ ὈγΟῦΔΌΪο (παΐ ᾿ξ σουλ685 
ἔἴτοπὶ ἂπ Ατσαπηδίς νεγῦ (ΠΠἼ5) Αγ. Ἐο] ον της 
1ῃ15 ἀογίναίοη βοπὶα ἤανε ἰηϊογργείδα ἰδ ““ἴο 
τηδίκο [Πότ ΗΥ ἴο γοιι,᾽"" οἴδογϑβ, “"ἴο τηδῖκο [ποπὶ 
ΠΥ ἴο ἀεείγυςίοι." Ὅῆὸ ἰδοῦ νγὰβ ῬγΓΟΌΔΟΪΥ 
ὅδε ποὔοῃ οἴου Τ δηϑίδίοσβ Ενσακὶ πόνγονοῦ 
δηὰ οἵδε ζοοά Ηδῦγονν βομοἶδιβ ἱπίεγρτεί [ῃς 
ψοσγὰ 6616 Ὀϊγά5,᾽ γὲ δῃβηδιο 5ουἷβ 88 16 ἘΠΟΥ͂ 
Ὑοτο ἱγάς, δπά εἰς εἶἰνοβ ἴδε Ὀεβῖ 56ῃ56. 
Ἡνογηϊοῖ ὈΥ͂ ἃ ρυγε σοη͵οοΐζαγο, ἐὉ]Π]ουσίηρ Ὁ 
της Ἰάορα οὗ βργουξίης, ὈΪοββοηγίην, Ηοιυτγίϑιην 
Ιυχυτίδποο, τεηάειβ ἴῃς ττοσγὰ ““ἴο νναπίοη- 
1655," οὐ ““ἴο ᾿γδηΐοῃ μ᾽θάϑιινοβ,᾽"---Ὑε δητς6 
δου}5 ἴο τνυδηςοηποβ5. 

ΗἩδνὶπρ οχαπιποά [δ6 ῥχίης! ρα νυογάβ οὔ 
το ἢ ἴὰΡ ἐχρίδπαϊίοη οὐ δε ρϑϑθᾶρο [ιΓΏ5, 
ἴν ΔΙῸ ΠΟΥ Ὁ. ἴο δηΐοῦ ὕροη 115 ναγίοιιβ 
ἰηἰοτρτοίδοηβ. [{ νν}}} Ὀ6 βυηςοίοηξ ἴο Ὠιοη- 
Ὥοη δοϑὲ ὑπάος ἴῆχοο μβοδάϑ. 

:. Μορβὲ δησίθηξ ἱἰηΐογργοίοιθ πα ΤΆΔ 
τηούογῃ μᾶνς υπάογοϊοοά τἢ6 2έϊοαυ: δὰ 2εγ- 
εδίο, οὐ νυ μδίονου εἶϑθο [656 ννογὰβ ΠΊΔΥ ἀδποΐθ, 
858 ΔΌΡ]ἰΔησ65 ἴο ψὨϊοἢ 186 ΒοΓοογοβ ἢδά γεβοτῖ 
ἴῃ ΟΓΥΟΣ ἴο δἰίγαςϊ ποίϊσθ, Ατμοηρς ἴπ656 ἴῃ - 
ἰογργοΐοιϑ ἔβοτα 45 Ὀδθη πηιςῇ αἰ βογοηςθ νγῃθ- 
Ποῦ φέἠοαυ: σχοῖτὸ υϑοὰ ἔοσ ρδάάϊηρ οὐ ἴοτ 
ογηδπιοηΐ οὐ ὙΠεῖΠοσ Δπλυ]εῖϑ δη σΠΑΓΤῚ5 ὑγ6ΓῸ 
ποῖ ἴθ {ππρα ρυΐ οη---Ὑ Βείδος ἴΠεθ6 ρ]]- 
ἴονγβ οὐ ομδῖτηϑ ὑσοῦο σοσῃ οὐ ἴδο 5ῃοιυ]άσγ, 
[6 ΕἸ ον, οὐὁἨΎΥ̓́ΪΠ6 υυτιϑῖ--- ΠΟΙ ΠΟΥ ἀραὶ ΠΟῪ 
Ρυϊ οὐ ἃ ῥϑουϊ αν μοδά -ἀγοβθ, οὐ ἃ υε]], οὗ ἃ 
ΤΑΔΠΓΪΟ, οὐ ὄνθη ἃ Ὀδηὰ σουπά [6 πεοῖ. Βαυΐ 
1Π686 ιοοίίοηθ, ἔοσ (6 βοϊυτοη οὗ νης ἢ τὸ 
ἢδγε ὯΟ οογίδιῃ ἀδίδ, ἃγῸ γϑϑ]] ἱπιαιδίογα!. [ἰ 
ἦς [Π6 ρύγροβε, ποῖ [86 Ἔχαςΐ παΐυγο οὗ ἴπε ἃρ- 
Ῥ᾿δηοο58 νυ "ἢ νος ἢ τὰ δδνὸ ἴο ἀο. 

4. Οἰδεῖβ ἰδ κῖπρ ἴπ6 2 οαυ: ἀπὰ εγοδίος, 
οΥ, ἃ5 ἘΒΕΥ του] 5ΑΥ, ““ πεςῖκ- συ ϑῃϊοη 5, ἴο 6 
υϑοὰ βρυγαδξί νου, οοποοῖν [μαξ ποτ 4 στοῦαΐϊο 
ἰ5 ἰηϊεπάοα ἴο δυο 85 ἴ.}}] Οοαβ Ρϑορῖθ ἴο 
ἔΑ158 ϑεςυ Ὁ ΟΥ̓ ὙνΒΙΒρεπης, Ρεᾶσε, γῃετο ἘΠεγῈ 
15 ὯῸ Ρεᾶςθ. ὍῊΪΒ ΥἹΟῪΝ 15 1 6Ὲ}} Ἔχργεϑϑοά ὉΥ 
ὙΒβοοάοτες (ᾳυοϊδὰ ΕΥ̓ ἘἈοϑοητη 1167) : “ΒΥ 
μεϑε νγογάβ ἄγε στοργουθὰ ἴῃ ἃ ἤρυγε ϑιῃηοοῖῃ 
ϑηὰ ΕΑΞΥ δάἀάγρβϑοϑ, ΕῸτγ βοξϊ ουυβῃίοῃϑβ ἴοσ (Ἐς 

ῃροῖὶς ΟΥ̓ ἴῸΣ ἰδ6 δἴτὴ8 Ὀτίπς ἰηἀδοοὰ ἰο [86 
[πιὸ νος ἢ ΠΟΥ συρρογί 4 Ἴοετίδιη κιηπὰ οὗ 
τεδὲ δηὰ σε θῖ, δηὰ 50 βιῃοοῖι δά ἄγοϑϑος δεὶηρ 
αἱ (ἢ 54π|6 {ἰπι6ὸ ζ2156, ἔοῦ ἃ βδϑᾶϑοη ἰηάδοοὰ 
Ἐἰο κῖο [86 δαγ, Ὀυξ ἴῃ ἴῃς δηὰ ντοάκοη δηὰ ἀ15- 
ἰοσί [Π6 5800}. ὙΒοθα ηο σβρουϑε [ἢ}15 υἱοῦ 
ἌΡΡΘΔὶ ἴο π6 ἀδβογ  ρΡΌοη οὗ ῤε «υαἱὶ ἀσωῤεα 
«ὐἱὴδ ὠπέφηιρεγεά ὙΟΓΊΓ, ἃ5 ἃ ἔρυτο οὗ [86 
βάτο Κιηὰ, Βιυῖ 1195 ἤγιυγεαῖνε ἱπηίεγργοῖδ- 
ὕοη, ἴῃ ᾿ξ96 1 ἑοσοϑὰ διὰ μηπδίυγαὶ, [2115 ἴο 
ἴῃς στουπὰ δἵ οηςδ, Βα ἴτ 15 οὐϑεσνεὰ [Πδξ 
ἔτοπι υὐ΄. λο, 21 ἴἴ 15 οἷοασ [δὲ ἴΠ6 ΕΊΣ 
δηὰ Ζεγο δίς, ΟΥὍἨ ΤΥ Βδίουοσ γ71ὸ ΤΏΔΥ (8]} [Πόπὶ, 
ΠΟΓΊΔΙΠΙΥ ετῈ υϑοὰ ΌΥ, ἀπά νγότὸ ἴο Ὀ6 ἴογῃ 
ΑΥΤΑΥ ἴτοπι, ποῖ {πὸ ρϑορίο, Ὀυξ [86 ὕῬγο- 
Ρμοίοϑ965 ἐμοσηϑοῖναβ. 

.. Ἡβνογηϊοῖκ 8665 ἰῃ (ἢ15 ρδϑβᾶρὸ ἃ Γὸ- 
εγεποθ ποΐ ἴο ἴπθ πιοάεβ οὗ ἀϊνίπιηρ Ὀυξ ἴο 
[6 Ἰισδηϊίου9 μδ0115 οὗ ἴδεϑε τοσηδη Ἰυτίην 
τίθη ἴο [δος τυ ᾿ἰκὸ [π6 σέγαησε «υογαπ ἴτπι 
Ρχγον. Υἱ. δηὰ νἱῖ. Αοσοοτγάϊης ἴο πὶ (86 δέ οαυς 
ἅτ [06 508 οσυξῃίοης ΒΓ ἢ ΠΟΥ ἀγγᾶηροὸ ὕΡΟΏ 
{μοῦ Ὀεβ οὗἩ ἸυΧΌΤΣΥ, ἐμ6 δεγοδις ῦΣ οΥὁἨ ταῖμοῦ 
(ἰ ψ6 115) ἅτ ἴῃ6 σις δθσε ὙΠῸ τ ἰς ἢ ΠΟΥ 
ἄθοῖκ ἐποηλϑοῖνος ἕο σαῖς πιοη. Βυΐῖ, 45 ἰπ [06 
ς856 οἵ ἴΠ6 ἔλῖ56 ργορδμοῖβ γεδυϊκοά ἴῃ δῃ ΘΑ ] Σ᾽ 
Ρᾶτ οὗ ἴδε οπαρίοσ, [Ὁ 15 δραϊηβὶ [6 356 π655 
οὗ τεσ νγογάϑ, ποῖ αραίπδε [86 ἱπηπλ σΑ Υ ΟΕ 
{πεῖν [ν68, [δὲ [δ6 ςοπάσηηπίηρς νοΐοδ 15 γαϑϑα. 
Μογϑουοσ [86 ΨΕΣῪ ϑιγδηροηοβα οὗ [6 τογὰς 
ΘΠ ΡΙογοὰ 8θοπὶ ἴο 5ι:1} δείίεγ δίγδηρο τίς 
(ϑιιο 45 ἴμοϑθο οὗ αἰϊν!πδίίοη) ἴπᾶη ΠδΔ01 15 
ψΙςΒ, Ὀοΐηρ οἰϑουνβογο ἀσϑογδοά, ννου]ὰ ἰη 41} 
ῬΓΟΌΔΌΠΠΥ πᾶν Ὀθοη βροΐίκθῃ οὗ ἤϑῖδ ἴῃ βοπηδ 
Αἱ Ιοαϑὲ οὗ ἴ6 ϑβϑᾶπηθ νγοσάβ. Βυῖ Ψ 16 Ίη (86 
Ῥγονεσὺβ χὰ δυὸ δε ἀεοκίπς ΟΥ 1δὲ δεά «υἱῷ 
ἐαῤειῖγγ, ἴῃ6 νγογάϑ υϑοὰ ἴῃ (ἢ]5 σπαρίεσ ἀο ποξ 
Οὐοουγ. ὙΠΟΓΕ 15 ΟἿΪΥ ομα ᾿νοσγὰ σοσηπΊοη ἴο 
(Π6 ἔνο ρᾶβϑᾶρεβ, Υ]2Ζ. ἴο δμηξ (οσ εη"μαγε), 
Ῥτον. νἷ. χό. 

Οπη ἴδ6 σοῖς ἴΠ6 ἤγοε ὙΑΥ οὗὨ Ὄχρίδι ππρ᾽ 
ἴΠ6 ρᾶϑϑδρδ ϑθρη5 Π6 Ὀεσί. [{ 45 {6 Ξξῃαρροτξ 
οὗ ἴδε γτοδίοῦ πυτθοῦ οὗ ΘΑΥΪΥ ἱπίογργεΐοσξ 
(ἰποϊυάϊης ἀρράγθηῖν {π6 ΓΧΧ, δηὰ ἴδε Ν υ]- 
Ελῖο) δηὰ 15 δάορίοά ὉΥ Ενναἱά, Εθὺτγϑῖ, Κὶατὶς- 
ΣΌΠΟ {ΓΑ πϑἰδίοσ, πα ΒΟΉ 56 ἢ, δηὰ [ἰ ἰς 'ῃ δεσογά - 
ποθ [ἢ [ἢ6 ΞΕΈΠΟΓΑΙ ϑρίσιξ οὗ ουὐῦ Αὐϊποτγὶ Ζοα 
ψειξίοη, ὑνδιςῖ πονγονοῦ σδη βοδσοεῖν Ὀδ 5δἰὰ ἴο 
δὍο 45 ὨΔΡΟΥ 85 υϑυδὶ ἰἴῃ βοπῖθ ραγίβ. οὗ [ῃϊς 
βεσοηῃ. τ΄. 18--- Ι ΤΊΔΥ Ὀ6 ὈοΙΓΟΓ γεηδογοὰ 
{Π15 :-Ἶοε ἰο ἐδὲ «υο»ιοη ἐδαὶ ῬῸ ΟἌΔΙΤΑΕ 
ΟἹ ΘΥΘΥΥ͂ ΤΙΣ ΚΟΣ-Ἰοἱπὶ, ὑὉπδὺ δβοὺ ΥὙ60118 

ὌΡΟΣ οδΔὰδβ Οὗ ΘΥ̓ΘΣΥ ὨΘΙΚῦ Ο ΘΒ ΔΥς 
ΒΟΏ18. "11 γ6 ΘΒ ΔΙΘ 16ὲ “ομἶε ΟΥΓ νιν ῥεορίε, 
διᾶἃ ἸΘΘῸ ΥΟΌΣ ΟὟΣ ΒΟ01Β 811γὁ9, δυᾶ 

11 70 ὉΣΤΟΐδ1θ0 ΣΗΥ͂ ἸΔΙΔΘ ΩΙΟΡ Ὁ" 
}εορίε ὃν δαπά με: οΥ᾽ δαγίεν ἀπά βίσεει 9 ὀγεαά, 
ἴο σἰαγ ἐδ “σομἶς ἐῤαὶ «ῥοκίά ποὶ αἰ, απά 1ο 
ΚΘΟΡ Δ811γὁ6 76ς «ομίς ἐδαὶ «ῥομά ποῖ ἴξυε, ὃν 
ἐγίπς 10 "7 ῥεοῤίξ Χο ᾿ἰβῦθπ ἴο ὦ ἤεῇ 
Ἡῥενούογο ἐδ σα δὲ 1Ζιογά Οοά, Βεῤοί ΣΙ 
Ὑ111 ΟΟΣ89 ἼὭΡΟΣ ΥΟΌΣ ΟἾΔΥΣΒΒ, ἮΏὮΘΣΘ 
ψ»}ΘθΦΔΙΘ ΘΒ ΔΥΙΙΚ Ὅ89 ΒΟῸ]18 110 Ὁ1ΧΣᾺ8"»- 

αηπδ 1 «υἱδ! ἐεαν ἐδοηε ὕγονε 70" ἀγη ἀπά «υἱδᾷ. 



γΥ. 1--ὕ.} ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΙΝ, 

ἐὲ ἐδὲ σοκΐ: χὸ το, οσδε 1δὲ “ομΐε ΤΟ γ80 70.» δακάᾶ, από ἐδεν “[α]] ὅδ. πὸ γιοῦ ἐπ Σ ιν 
ΔΙΘ ΘΕΒΗΔΙΙΣΚ 11Κο ὈϊχάαΒ. γοὼ γ0118 ῥαωπά ὁ δὲ ΘϑπβπδΊϑᾶ; αηά γε “ῥα ἔποαυ ἐδαξ 
αἰτο «ν! 1 ἐεαγ, μά ἀείμυοῦ »7 ῥεοῤὶε οἱ Ὁ,Γ7 1 ἀπὶι δε Τογά. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙΝ. 
1 Ορα ἀπηιοεγία ἑσοίαίεγς σεοογαϊρφ ἐο ἐλεεῖν 

σισπ ἄξαγί. 6 7λξφγ, αγε ἐχλογίεα ἰο γεῤενέ, 
"Ἐν μα οἱ γμαϊσηεερεῖς, ὧν νιεαμς οὐ “εὐμεεά 
τὸοράεξίς. 15 Οοά) ᾿γγευοεαδίς σεπέερες οὐ 72- 
πῆρ, 15 Οὗ ποΣο» 6 ὀσασίς, 17 ΟΥ 4} σιυογά, 
19 αμα 7 ῥετέζορες. 41 ΑἹ γεγιπαρ σα δέ 
γεεν υεαΐ )ο» ἐχανεῤέε οὐ οὐλεγε. 

ΗΕΝ  ολπιὸ Τςεσγίδίη οὗ (6 εἰάετϑ 
οὗ ἰϑΞγδεὶ υπίο πιο, Δπη4 54ῖ θεΐογε 

της. 
2 Ἀπά εἶε νοχγά οὗ {πε ΤοΟΚ σάπια 

ὑπῖο Π|6. ΞΑΥΊΠΡ, 
3 ὅοη οὗ πηδη, ἴπεβε πλεη ἤᾶνα 8εῖ 

ὉΡ τῆεῖγ 1418 ἴῃ ἐπεὶγ πεαγῖ, δηὰ ρυΐ 
τς συλ ὉΠ ΠΡ ΌΪΟΟΚ οὐὗἩἨ τῆδῖγ ἸΠΙ ΜΠ Υ 
δείογε τῃεὶγ ίαςε : 5ῃοιυ)ά 1 θὲ ἱπαᾳυϊγεά 
οἵ δὲ 411] ΒΥ {Πεπιὶ 

4 ἸΒογείοσε βρθαΐκ υηΐο πε, δηά 
5Υ πηῖο {πεηι, ΤΉυ5 5α 1} τῆς [ογά 
ον; Ενετιγ πιλη οὗ (ἢε Βουβε οὗ [5- 

ΟΗΑρ. ΧΙΝ. 1---11. ΑΑἍἔὄὔἀϊβιϊηςϊ ενοπί γανα 
οκοζώοῃ ἴο ἴδε ἔο] ]οννίηρ Ρρσόρῆοου. Βυΐ πῃ 
ϑΞυδ)ρςῖ 1 ἴ5 οἰ οβοῖν οοπηρσοίϊοα 8 [ἢς ῥτὸ- 

. ὙΠαῖ ννᾶ5 ἃ τεργτοοῦ οὗ ἔλ͵]56 ρσορδοίϑ, 
ὑὲς οἵ ἴοϑο 8ο σοηϑαξ με. ὍὙδ6 ο]ΔΙτὴ5 
οἵ Ε ΖΟΚΙοΕΪ 45 ἃ ργορμοῖ ἃζὸ ποὺ τοοορ ΖΕ ὮΥ͂ 
ἰπς Τουπίσυτηθη. ϑοπὶ οὗ (δ6 σἤοῦ ΟΧ!]65 
οὐ ἴο ΠΙτὴ 85 ἴο οὔθ Ψ»ῆΟ 45 Δι. ΒΟΥ. 
ΤΉΕΥ Ἰοοῖκ ἔοσ οῃοουγαρομλοπί δηά σοϊῃέοτί. 
Βαϊ ἘΖεκιοὶ ἢ 186 σοπιης Ῥγορμεῖὶς ϑρὶ τς 
5.665 ἀδορ ἴπἴο ἐπε Ποαγῖϑ, ἘΠ} πὰς ἔδοπὶ δ 
τ ληςθ ἢ ἀςσνοίοη ἰο ἔπε πὸ Οσοὰ. Τ8ὸ 
κἰοὶς οὗ 5οἰἴ--νῷῦἃΒθ᾿[ δηὰ υπϑιι δι βϑίνθμθββ ἃγῸ ϑοῖ 
τῷ ἴδετε. ὍΠὸ ρῥγορμοξ ννᾶση8 ἴἤθπὶ {μα 
τὰ 11} πο ΡῈ ἱπφυϊτοὰ οὗ ἴῃ βιιςἢ ἃ βρι Υῖ ἃ5 

εἰώτ; 97 Τεγαελ) (ΟὐΟτρ. Υυἱῖϊ. σ, οἱάδγ: οὗ 
δκάαρ. ϑοῖῆθ δάνα {βουρῆξ (παῖ (Π}]5 ννᾶ5 ἃ 
ἀρυϊδύοη ἔζοτῃ 186 ᾿ἸημδὈϊ Δηῖ5 οὗ Ῥαϊοβίπθ; 
οἴδετο ἴθδὲ {μΕΥ σαπιὸ ᾿ΤῸΠὶ [πο δασ ΕΣ 6Χ}]65 οὗ 
ἴδε ἰεη ἐπ|065----υῖ 1 15 ἔδσ πῆοσο ργοῦδΌ]6 ἐπα 
(δκοο ποῦὸ οὗ ἴῃς [6]]ονσΟΧ]] 65 οὗ ἘΖοκίοὶ, 
ἃτοηρ τὸ Βοπὶ δ6 πλϊηἰσίεγοα, (οτηρ. ΧχΟσ δπὰ 
ἰηιτοἀυςποη, 8 ΝἹ. 

3. 2δὲ “ἱρηπδἠασόίοοξ, ΚΓ ἐδεὶν ἱπιφι] 
(οπρ. ἀδονο, Υἱΐ. 19. 

4 «υἱΠ πηπσαυεῦ δίρε ἐδαὶ το» })] ὙὍὌΠ6 
πογάς 2: εο»"εὦ 5μῃου]ά 6 οπμεοα, 

ἀπιαυ.7)] ὙΒὲ ἴογαι οὗ ἴδε νεγὺ ἴῃ ἴδε 
ΟἸἾΖΙΠΔ] ΤΑΙΠΟΙ δχργεθϑοϑ, 1 0} ἢᾶνθ Βϊπὶ 
δησισογοα "---ἂ5 ννὸ 5ῃου]ὰ φᾶν, Ηδ 5}4}1} ἤᾶνα 
ὡς λησνοσ---Ὁὰξ 1 ἰ5 ποῖ ψόοσῖ ΨΈῈΠῸ ἴο 

τοὶ (Πδΐ βειεῖ ὑρ δὶβ 14οἷ8 πη ἢ 18 
Πεαγῖ, δηά ριυτίειἢ Πα βιιΠλὉ]] ρ]οοΪς 
οὗ δῖ5. ἱπί4υ  Βείογα ἢ 8 ἔλςθβ, δηά 
οομλεῖῃ ἴο ἴΠ6 ῥγορῃεῖ; 1 τς [0 ΚΡ 
11 δῆϑνγοῦ ἢἰπὶ τῆδὲ σοιμοίῆ δοςογά- 
ἵηρ ἴο ἴδε συυϊξυάς οὗὨ Πἰβ ἰάο]8 ; 

ς Τα 1 πΔΥ ἴάκε τς Πουβα οὗ 
1ϑγδαὶ ἴῃ τῆεῖσ οσσῃ μεαγί, δεοδιιβα [ἢ 6 
ἃΓῈ 411] δϑίγαηρεα ἔτοηὶ πὶ8 ἐπα ὼν 
1Πεῖγ 140]8. 

6 4 ῬὙπεγείογε 84Υ υπίο ἴῃς Ποιιβε 
οὗ [9γδεὶ, ΤΉ ιι5 βα ἢ τὴς 1,ογτά (Ὁ ; 
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Ι 1 Οτ, Κερεπῖ, ἀπά τυγῃ ᾿γοωγεείσες ἔτοτα γουγ 0 τ, 
Ἰάο]5; δπά τυγῃ ἌΥΑΥ γουγ ἔλοθϑ ἔτῸ πὰ “ 
41} γοιιγ Δροπλ ΔΈ ΟΠ. 

7 Ἐσγ δνεῦῦ ομς οὗ τῆς δοιυβε οὗ 
15γδε], οἵ οὗ τῆς βίγδηρεγ [μδὲ βοϊουγη- 
δ.ἢ ἴῃ [βγδαὶ, νυν ςἢ βεραγδίεις ἢ Πἰ πη56 1 
ἔτοπι τῆθ, δηά βεζίει ἢ ἃρ Πἰ5 1Ἰάο]8 1π 
ἢ15 Ππεδγῖ, δηά ρυζίεῖῃ τπ6 5ιιπιθ] ]ηρ- 

δἰίεπηρὲ ἴο δχργοβθθ (ἢ πῖοθ ἀϊϑεϊηοίίοη ἴῃ 
Ἐπ 5ἢ. 

αεεογάϊησ 10 ἐδο τιμάς οΓΓ δὲς ἑάοἰ--ι 
ΕἸδοσ, 1 Μ{11 δῆϑννοσ ἷἰπὶ ΟΥ̓ Ρυπίϑῃίηρς 15 
ἰἀοἸΑΙΓΥ, 845 ἰῃ σύ. 7, 8, οἵ, 1 1} σῖγα Ὠϊπὶ πῃ 
ΔΏΒΥΟΙ 8ἃ5 ἀο] σῖγα 45 6 14.015 ν ἢ 6 5οῦνθβ 
ἃ5 Μ|Ιοδίδῃ δηβυνεσοά Αἢδῦ, ᾿ Κ. χχιϊ 1.5). 
6 Ἰδίζοσ ἱπϊοσργοίδιίοη 15 ἴο Ὅς ῥγεξοττεά, 

566 Οὔ ὕσ-. 7. 
δ. Τραϊ 1 »"ᾳ7 1αἦε ἐδὲ ῥδοιωθ οΥ᾽ Τγαοὶ ἐπ 

2δεῖὶγ οαὐσπ ῥεαγ]ὴ ΕΠΒΟΓ, ἴμδξ 1 ΤῊΔΥ ΙΑΥ 
Βοϊ]ὰ οὗ μοὶ ποδτέ δηὰ νη ἐποῆὶ τπηΐο ΜΥ- 
561 ΌΥ͂ πιθδῃ5 οὗ ἴδε ριιηιϑῃπηθηί ψΏΟἢ 1 
56.411 ᾿πβῖςΐ, οὔ, ὙΒΙΟἢ 5θοπὶ Ὀεϊίογ, ἴηδξ 1 
ΤΩΔΥ͂ ἴδίκε [Π6πὶ, 45 'π ἃ 5πᾶτζο, ἀδοεϊνθα ὃγ {μεῖς 
οὐ Βοαγί, (66 [54]. χ]ῖν. 2ο.) 

6. μιγηγομρεεὶυε:} ῬΓΤΟΌΔΟΪΥ, “ὙουΓ ἔΔο 65." 
βῃουϊα Ὀὲ 5 ρρΡ]Π δὰ ἔτγοσπι {π6 ξΟ]]ονσης οἶδιι86 
Ἰηϑιοδα οὗ γομγιείυεις, ποῖ 858 ἴῃ [86 τηλτρὶηδὶ 
τοηάοσγίηρ οὐδεγ:. ὅ866 ΧΥΙΙ. 20. 

7. ον φῇ "δε εἴγαησογ] ΤὮΏοϑο Μη 5ο᾽υση- 
οἀ διῆοῃρ [5γδθὶ (που [ΠΟΥ σγογα ποΐῖ οὗ 
Ιβγδοι νεῖ θουπά ἴο δοϑίδιῃ ἔγοπι ἰάο]- 
ὙΟΥΒΗΙΡ ([μογν-. ΧΥΊ]. 1ο, ΧΧ. " 

1... «υἱ]} απϑαυον ῥίηι ὁγ νιγεοὶ] ΤῊ σοηδίσις- 
το 15 ργθοΐβεὶ Υ [Π6 54Π|6 85 'ῃ υ. 4, (86 ραγίοϊθ 
ἴδογο γοηάογεὰ χεογάέηρ 10, θεῖν Ποτὲ ὁν. Ηδ 
ὙΠῸ ΠΘοΟΠΊθ5 ἴο ἱπαφαῖϊγο ἃ πραγ ὅ1}] οὗ 
ἰἀΟἸΔΙΤΥ 5411 ἢᾶνὸ ἢϊ5 δηϑυνοῦ, (1) σερογάϊης 10 
δε τιωδἐδιάς ΟΣ ῥὶς ἰ4οἱ:----ἰῃ ἀρ] απο, (2) ἀε- 
εογάδίηρ 10 ἐδ ῥοϊέπεις ἡ Οοά---ἰθ Ῥυηἰϑῃτηθηξ, 
ΤῊΣ ᾿ἱπΠαΌΪΓΥ νγὰ5 Ὠγροογ τς] ἀῃὰ πηγολ]--- υξ 
Οοά ν} δῆϑνγεσ ποῖ ὈΥ ἔθ σπου, Ὀαϊ ὉΥ͂ 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΙΝ, 

ὉΙοΟςΚ οὗ δἰ5. ἰπἰφυ γ θεΐογε ἢ 8. ἔλςε, 
Δηἀ σοπλεῖῃ ἴο ἃ ριόρἢεῖ ἴο ἱπαυῖτε οὗ 
ἢϊπὶ σοποεγηίΐηρ, πιε; 1 τῆς ΘΚ Ὸ ν]]}} 
ΔηΒυΤΕΓ ᾿ἰπὶ ΟΥ̓ τηγϑοϊῇ: 

8 Απά 1 ν]] 8εξ τὰν ἕδος δραίηϑε 
« Ἡευξ. «8. [ἢδι τηΔη., ΔΠ4 γν}}] πλάκα Ηἷπὶ ἃ “ϑίρῃ 
Σδὰρ. ας. ἈΠ ἃ ργονεῖδ, δηά 1 ν1}} οαξ δἰπὶ ΟΥ̓ 

ἔτοπι [ἢ πιλιάβϑὲ οὗ ΤΥ Ρεορίε; δηά γε 
8}}8}] Κπονν παῖ 1 αγι τὰς ΓΚ. 

9 Απά ΙΕ τῆς ργορῃεῖ 6 ἀεςεῖνεά 
ψῆδη ἢς Βδῖῃ βροΐίζδη ἃ τπίηρ, 1 τῆς 

δὲ Κίῃ, δ ; ΣΡ δ. ΠΟΚΡ ἡδᾶνα ἀεοείνεά τπδὲ ῥγορδοί. 
δηὰ 1 ν}}}} Ξἰγεῖς ἢ οὐδ ΤΥ παπά ὑροη 
Ἀϊπι, δηὰ νν}}] ἀδβίγου πίη ἔτοσι τῃς 
πλάι οὗἉ ΤΥ Ρεορὶε ἰϑγδεὶ, 

[ἢε μαηά, ποῖ ὉΥ ψογὰ θυΐ ὈΥ ἀδεά, ποῖ ΕΥ 
ΒΡΟΘΟΙ Ὀυΐ ΟΥ̓ ἃ ΞοουΓβθ. 

8. εὐἱ »ιαἠε διμ)ά, ΤῊΪ5 15 ἃ ἰγαπϑίδίοη 
οὗ ἃ οοττθοζίοῃ οὗ τεδάϊηρ στηδάθ ἴῃ [86 πιλγρίῃ 
οὔϊμε Ἡρδγον Βιῦϊ6. ὙΤῆο πνογὰ ἴῃ (δὲ οτὶρὶ- 
ταὶ τοχί τηθδη5 “1 Ὑ71}}} πλλῖκο ἔπ 6 δηιδζο ᾽" 85 
θεῖον οἢ. χΧχχὶ!. 1ο. Ετοπιὶ [Π6 5833Π|Ί6 ὑοτῦ 
σοπηο5 ἴπ6 ννογὰ σοηἀεγεά ϑεζομλεῤηηοηΐ τὰ Ὠεαξ, 
ΧΧΥΪΙ. 47, ἐδος “ραδὲ δέον αρ ἀσ:ορ 76 η:, 
α ῥγουεγό͵ απάὰ α ὀγευογά. "5 9668 ἴο 
σοπᾶττα δα οτἱχίηδὶ γοδάϊης Ὑνῖ ἢ 18 ἴο 6 
υδηϑδίοα, “"ν1}} πιλῖκα ἢϊπὶ δϑίοη ϑηθά, [50 89 
ἴο 06] ἃ 5:5 δηὰ ἃ ργοόνυεγθ.᾽" 

9. 1 δὲ Ζοκρ ῥδαῦυε ἀεεελυεά ἐδαΐ ῥγοῤῥεῖ] 
ϑοπὶ ἢάγθ ὀχρίαἰηθὰ [8686 ννοσάϑ, “1 πᾶν 
2ενν ἐφ τδῖ ργορδεῖ ἴο θῈ ἀεοεϊνοα,"" οη {86 
δτουπὰ [π1ἰ Οοἀ ἀοοθ5 ηοΐ οδυ9α πὶ τ 
ἴπ6 ᾿παυ Υ ψὩϊςΒ Ηδ 1} ρυπίϑῃ. Βυΐ ἃ 
ἄφθορον {τυ 1165 Ὀθηθδίἢ (Π686 ννογάβ, νἱΖ. [ῃδὲ 
Ον] 85 "ν6}} 45 ροοά 15 υηᾶοῦ Η:5 ἀϊτεςίοη 
Ὑ0 ἴὐγῃ5 ἰξ 45 Ηὄδ Ὑ1]}, οι ρους [ἴ ἴο ἰεσὲ 
1Π6 5ἰ ποθ οὗ τλεη, δηὰ [8.5 πιακίηρ 1 υ1- 
ΤΩΔΙΟΙΥ σοπίπδυΐο ἴο ἴμ6 Ρυγβοδίίοη οὗ Η!5 
Ῥβορὶε, ἴο ἴπε σοηδβιτηδίίοη οὗ {86 τρίβου, ἴο 
16 ἰπογρᾶβϑο οὗ {πεῖν δ ἸΟΥΥ δηὰ ἐ οϊγ. ὙΠ 5 
Ῥτποίρὶα οὗ ἀϊνίηθ ζονογησηθηξ ΤΊΔΥ 6 ἰγδοθὰ 
οἴϑοννῃοτο [Ἂ}ἢ δι. ΧΙ. 11 15 ἀδοϊασθά (δὲ 
ἴῆοθοὸ ψο ᾿ἰϑσίθη ἴο δ͵ϑε ρσορβοῖβ ἃγὸ τὸ - 

᾿ Βροηϑϊθ, ὄνθη ἰπουρὰ [86 ργορμεῖβ σοηβττη 
τδεῖς ψογάβ ΟΥἩΘ ψοπάειβ [ΠδΔὶ σοπιθ ἴο Ρᾷ55, 
Οοὐδβ ρϑορὶο ννότὸ ἔσο ὈΥ͂ 186 ργεϑθῆσθ δίμοῃξ 
μεπὶ οὗἁὨ ἔλ]5ε ργορβεῖβ ἰυϑὲ 45 [ΒΕΥ͂ ὑγεγα ὉῪ 
[86 ργόϑθηςο οὗ ἸΔἀοϊδέεσβ. δ0ο 8. [οδη Ὀϊά5 πλθη 
ἐγ δε «ρίγς δεραισε γαᾶην ἕαδε ῥγοῤῥεί: ἀγὲ 
οπδ ομὲ ἱπίο ἐδε «υογἱά (1 Ϊοἢη ἰν. 1), δηά [ἴἴ 

15 οὗ ἴπ6 ἀᾶγβ οὗ ἴ)6 Μεβϑείδῃ (δῖ Ζεοοπδγίδῃ 
φγεάϊςῖ5, 1 «υἱὴαισε ἐδὲ ἡπρδὶ γοῤῥεί: ἀπά “25 
εἶκαμ “ῤῥίγὶ ἰο ῥα. ομὲ οΥ ἐδὲ ἰαπά, Ζεοςΐ. ΧΙ, 2. 
ΤΠΟ οἂϑο οὗ ἴῃς 1956 ργορμοῖβ ψῃο ἀδοεῖνοά 
Αμδὸ (: Κ. χχί!.) 5 ἃ 5βι γΚὶπρ γσεργεϑεηϊδιϊοη 
οἵ 1815 ρτγποίρίε. Ὑῆε Ἰμοτὰ βεπάβ ξοσἢ δη 
Εν] 5ρι τὶ ἴο ρεγϑυδάθ Πἰπὶ ἴο ἢΪ5 γυΐη. 

Τοννατάςβ ἴμ6 οἱοβα οὗ ἴ86 Κίπράοπι οὗ Ϊὺ- 
ἀλἢῃ [8196 ργορποῖίβ ΨΟΓῈ Θβρος Δ! στρ, [ἢς 

[ν. 8ὃ---- ε 4. 

Ι0Ο Απὰά {ΠΕῈΥ 5141] θεαγ τῆς ρυη 5}- 
της οὗ {πεῖν ᾿ΠΙΔυ Υ : τῆς ΡΠ 58- 
τηεηΐ οὗ τῆς ρῥγοόρῆεῖ 541} Ὀ6ς ὄνεῆ 858 
[ῃς6 Ρυπιὶβῃπχοηξ οὗ Ὠἰπὶ τῆδὲ βεείκειῃ 
μηΐο ῥίηι; 

11 Τἢδῖ (ἢ Βουβε οὐ 5γ6] ΠΙΑΥ͂ 
80 ΠΟ πηοΐα Δ53.ΓΑΥ͂ ἔτοπὶ ση6, ΠΕ οΓ 
δε ΡοΪ]τεὰ ΔΠΥ͂ πλοτα τυ 411 τῆ 6]}Γ 
ἘΓΔΏΒΡΤΕΒΒΙΟΠ8 ; δι τῃαΐ ΓΠΕΥ͂ πᾶν ὈΆ 
ΤΑΥ͂ ΡΕορΐς, ἀπά [1 πιδΥ ὃς τδείγ : 
58 τῆς Γ,οτὰ 0}. 

12 ΤῊ ψοτγὰ οὗ [Π6 ΓῸΚΡ ᾿λπης 
ἈΡΔΪ1η ἴο Π16.) Δ ΥἹηρ., 

12 ὅοη οὗ πιδῃ, ἤδη πε ἰλπὰ 5[η.- 
ποῖῃ δραϊηϑί τὴς ΌΥ ᾿γαβρδϑβϑίηρ οτίαν- 

δσῃ δηὰ ἴπῸ ρυπίϑηπηοης οὗἁὨ σοττυρίίοη. [ἢ 
115 νὰ ἴδο (δουρηῖ5 οὗ πηδη 5 μβοαγῖϑ ὑσεγε 
τονοδϊοά, [86 σοοὰ ϑοραγαϊοι ΠῸΠπιὶ (ἢς Ὀδά, 
δηά ἴδ6 ρεορῖο (ἔδο γτεπηηδηΐ οὗ δεῖ) ρυγροὰ 
ἔγοτῃη ἴῃ6 δἱηβ ὉΥ Ὡς οὗ ἰδΐθ γοᾶσβ ἴῃς 
ὙΠΟ]Ὲ παίϊοη πδὰ δθθη ἀθῆϊο. 80 δῖ Ῥδμ] 
ΤΆΔ Κο5 ἴΠ6 ϑοηάϊηρ οὗ γα ῥγοῤῥει: ἃ Ἰολὰ - 
ἸῺ ρατί οὗ ἴμ6 αϊνίπε ἀἰβροηϑδίοηβ ἴπ {ἢ 6 
Ἰδὲ ἀλγϑ---σοά “δα τοπά ἐῤενε “ἰγοηρ ἀεί. 
σίοπ, ἐῤδαΐ ἐδεν «ῥομίά δείσουε α ἰδ (5 ΤὮο55. 11. 
11). Ὑεῖ (δϊ5 ἀο]υϑίοη ἀοο5 ποῖ ορογαῖο ὉΚῪ ἃ 
Τηλξὶς ἱγτ ϑϑι 1 0]6 ἔογοο---ΠΟΥ 80 Ἰἰἰϑδίθῃη ἴο 
[δὸ 4|96 ργυορῇοῖβ ἀο 50 οὗ ἔδεῖγ ον νν}}}, δη 
11 τπογθίογο 6 0517. Ἰἰα Ὁ ἴο [86 ᾿ταῖῃ οὗἁ 
1π6 ἔστι Οοά. Ῥγορδεῖ δηά ἱπηυγεσ δἰ 6 
5811 θδασ {πὸ ρυηϑῃπιεηϊ οὗ (πεῖς ΠΥ. 

11. “(οά,᾽" 1 μὰ5 Ὀδθὴ 5διά, “"ρυηῖϑῆος 
5105 ΟΥ̓ πΠΙ6Δη5 οὗ 5ἰη5,᾽" δυΐϊ 1Π6 ὁηὰ 15 ἴῃ6 τὸ - 
Θϑἰ Ὁ] 19 ῃπιθης οὗ σχἱῃίθουϑηοθθ. Η!5 ρεορῖϑθ. 
Ρυγδοά ΟΥ̓ {Π|4]5, νν}}} εἴεανο ἴο Ηἰπὶ ὑνβοτ 
ΒΟΥ πᾶνθ ἔογβαίκδση ἂπὰ Ὀδοοπια ἃ ςοηνεσίθα, 
βδησίῇοα ρθορὶθ Ἰοϊηοὰ υπίο ἐμεῖς Οοά ὃὈγ 8 
ςονοηδηΐ ψῖς ἢ ΤΟΥ νν1}}} ηοΐ Ὀγεδκ. 

1.--Δὸ. Ιπ Τεῖ. χῖν. χνυν. γγὸ πᾶν ἃ τὸ- 
ΤΩΔΥΚΔΡΙ6 ΡάΓ4116] ἴο [815 ργορῆθογ. ἕνὲ δηεὶ 
{ποτα (ἢ6 Ρδορὶθ ᾿παυϊτίης δηὰ [86 [ογὰ 
ΔΉΏΞΥΥΟΣΊΩΡ, ἃ νναγηῖηρ ἴο 2196 ργορπεῖβ, δπὰ ἴο 
ἴῆοϑθ γῆο σοηϑ]ξ ἔδοηι, 4 ἰΠγοαϊθηϊηρ οὗ [δ 
ων διπάς οὗ Ἰυάρτηοηξ, ἀηὰ ἃ ἀφοϊαγδῦοη 2, 
Ἥωε: απάᾶ ϑανεμοὶ εἐοοα δεογε »1δ, γοΐ »17 γερο 
εομά ποὲ δὲ ἰοαευαγάς δὶ: ῥεοῤίρ. Ἡδρτο, ἃ 5 
οἰβονσβογο, ἘΖΟΚΙΘὶ 15 σοιηπ)ϑϑιοηθὰ ἴο ἐδ] 1.4 τ 
ἴο 186 οχἑϊθβ (ἢ6 ΞΔ Π|Ὲ πηδβϑαρο υν Β]οἢ [ΘΓΕΠγ}." 
ΠΟΠΨΟΥ͂Β ἴο {86 ἱπμδυϊϊδηϊ5 οὗ ἀπ. ΤῊ 
ΔΏΒΥΟΙ ἀἰδοονοῖβ ἴη6 παίιγο οὗ [86 φυρϑίοις 
ΜΉΙΟΒ δὰ Ὀδθθη οχργοϑϑοὰ οὐἠ ἱπηρ θὰ. 1. 
ὕδη Οοὰά οδϑῖ οἷ ἃ Ρεορὶθ ΠΟ ἃτὸ ΒΟΙΪΥ υηΐο 
ΗἸπιϑοῖ Δ. 15 ἰἴ υ5ὲ ἴο ρυπὶδα (ποτὰ ψὶῃ 
υἱίοῦ ἀδϑοϊδίοη ΓΘ ΡΙΌΡΠΟΣ δηϑνγεῖθ; 1. 
Τιδὶ ἤθη ἃ ρεορῖο 19 80 σοιτιιρέ 85 ἴο ςδὶὶ] 
ἄοντῃ πδίιοῃδὶ Ἰυάρτηοηΐ, πα! νΊ 118] ΡΙΕΕΥ 5841] 
βᾶνο ποπὸ Βυΐ ἴδε ἱπαϊνιά 415 [Ποπηϑοῖνοβ. Οοά 
ν}}}} πο Ἰοηγος σεραγὰ 6158 |6 πὶ 85 ἃ ΠΟΘ, 
Ὀσϊ φοςὰ ἰηἀϊνιάι2] πχιιϑὶ σἰδπὰ οἵ [41] δοοοτὰ - 



Υ, 14-22.] 

ουεῖν, {πεη Μ11ΟὈΕΔ ϑἐγεῖς ἢ οὐξ πιίης 
εἰ ά, Βλπα ροῃ ἴξ, ἀπά νν}}} Ὀγεαῖς {πε “5.2 }Ὲ 
ἀφιὰ οὗ τῆοε Ὀγεδλά (Πογεοῦ, δηά ν}}} βεηά 
5 ᾿ηγΐηα Ὡροη ἰϊ, ἀπά νν}}} οὐξ ΟἹ τπδη 

ληά Ὀελϑὲ ἔγοπῃ ἴξ : 
Ι4 “ὙΠουΡΙ τἋΠπε86ὲ ἴτε τηδῃ, 

Νοδῆ. [δηΐεὶ, δηὰ οὔ, σγεῦε ἴῃ ἰΐϊ, 
(εΥ 580] ἀεἰῖν εν δωέ (Πεῖγ ον 8005 
ΤΕΣ Τρ Ὠςεουβη 6585, δα ἢ τῆς ,ογὰ 

Ὁ. 
Ις Π [{1 οδιιϑε ποίϑοπχα δεδϑῖβ ἴο 

ᾳ βα55 τγουρὰ {πε Ἰλπά, δηὰ τῆεγ " 5ρσ!] 
“- τ 50 ἴῆδλῖ ἴἴ δε ἀεβοίαδϊε, [μα ἢο τηδη 

ΛΔ Ῥάώ585 ἴὨτουρῃ ὑασαυβα οὗ τῆς 
δελϑ5 : 

16 7 οιρὺ τμεβα τὔγεα τθῃ τυεγέ 
βὰ ἃ ἔῃ 15. δε] ἰΐνε, βαἢ ἴῃς Ιμογά ὅου, 
4“« [ΠΕΥ 5}2]1] ἀεἸνεῦ ΠΟΙ ΠΕΥ 80η8 ΠΟΥ 

ἀλυρῃίετβ ; {Π6Υ̓ ΟΠὨΪΥ 5841} θῈ ἀ6] νοῖ- 
εἀ, Ὀυς τῆς ἰλπα 5}.4]} θὲ ἀεβοϊδίε. ᾿᾽ 

1) ΦΟΥγΥῚΙ υηρ ἃ ϑυγογά τροη 
ἴδδι ἰληά, δηὰ 88 γΥ. ἽΜΌΤΙΣ Εο τὨγουρἢ 
τὰς ἰλπ ; 580 [δὲ 1 εὐϊ οἵἕ τηδη δηά 
δεαεῖ ἔσοῃι ἰῖ: 

18 ἼΓΠουρὮῈ ἴἢεδε τῆτες πλδπ τυέγε 
ἰη ἴ, σε 1 ᾿νε, βδαιὰ τῆς 1,ογά ον, 

ἤξπο. 

᾿ΕΖΕΚΊΕΙ, ΧΙΨΝ. 
ΠΟΥ 8141] ἀεἶίνεῦ πεῖ Ποῦ 308 πού 
ἀδυρῆτεγβ, δυῖ ΤΠΘΥ ΟὨΪΥ 881} ΡῈ ἀε- 
Ἰϊνεγεά τῇ Θηλβεΐνεϑ. 

Ι9 ὅ Οἵ 11 5επά ἃ ρεβϊεηςς ἱπίό 
(ἴδε ἰδηά,, Δη4 Ροιιγ οἷ ΤᾺΥ̓ ΔΙΓΥ͂ προη 
ἱξ 'η Ὀ]οοά, ἴο ςσυῖ ΟἹ ἔγοπι [ξ τηδῃ δπά 

ΟΒοδϑξ:: 
20 ΤΒουρΡῃ Νοδῇ, [δηϊεῖ, δηά 

οὗ, τυεγς ἴῃ ἰξζ, ας 1 ᾿νε, βατῃ τῆς 
τὰ (σον, {ΠεΥ 3211] ἀεἰϊνεσ πείτμοῦ 

80Π ΠοΙ ἀδυρῇτϊοῦ; ΠΟΥ 51|2}} δκέ ἀθ6- 
Ἰῖνοσ {ποὶσ οὐνῃ 80υ]5 ἔν (μεῖὶγ στρ ϊ- 
ξουϑβη688. 

21 Ἐογ τῆι 5 ἢ τῆς [,οτά ον; 
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ον πυςἢ πιο ψνἤεη 1 8επηά ΠΥ τον 
ἔουγ βογα ἰυάρπιεηῖβ προη [Θγυβαϊθπι, 
(ἢ βυνοτά, ἀπά τπ6 ἔδληιίηθ, πὰ τῆς 
ποίβοπης δεδϑῖ, δηὰ τπ6 ρεβϑίϊεηςς, το 
οὐ ΟἹ ἔτοπὶ ἴξ πηᾶη ἀπά Ὀεαβϑὲ ἡ Ὁ 

22  Ὑεῖ, ὈεΠο]4, τπεγοῖῃ 50.411 ὃς 
Ἰεῖς ἃ τεπιπαπῖ παῖ 8}}4}} ὃς Ὀτουρῆξῖ 
ἴοστῃ, δοέῤ βοη8 δηά ἀδιιρἢζοΓ8 : Ὀ6 ΠΟ] ά, 
{ΠΕΥ 5118}1} οοπλα ἔουτἢ υηΐο γοιυ, δηά 
Ε 5}2]} 8εεὲ {Πεὶγ ὙΨΑΥ δηά τπεῖγ ἀο- 

ἴηρ8: δηὰ γὲ 8141] Ὀ6 φοπιίοτϊεἀ ςοη-. 
ςογηΐηρ, [Π6 εν} τῆαξῖ 1 μανεὲ Ῥτοιρῃς 

πῷ ἴο δὲ οὐνὴ ἀοΐηρβ. 4. ΤὭδῖ υἱίον ἀσϑίσις- 
ὕσα 588}}] σοῦ Ὡροῦ 86 οἰγ, δηὰ [μδί [ῃθη 
ἴδε οοστιρίὶ σοπάϊθοη οὗ ἴδ Ῥϑορὶθ 5811 Ὀδ 
τολῖδ 50 πιδηϊξοσῖ, ΤΠ ποπθ ΨῚ1 δ6 δοϊο ἴο 
φμετύοη ἴ86 Λυπίϊςα οὗ σοὰ ἴῃ ἀελ]ης ἴδ05 
ϑενεσεὶνγ τ ΤΠ οπὶ. 

18. ευὐδεν δὲ ἰαμ] Νοῖ ἐδε Ὀυΐ 8 ἑαπά. 
Τῦο οὔϑο ἰς ἢσϑῖ ρυῖΐ 1 ἃ ξεπεγδὶ ἔοττη, δηὰ 
ἴθεη ἰΞ Ὀσουξῃϊ ἢ ἱπογοδϑεὰ ἴογοθ δοσὴθ ἴο 
Ἰεσυβαίεσω. Ὑμε 80]. οὗ ν. 13 15 ἴδε 53.0- 
Ῥοδοὶ οῶϑο, υ. 14 ἰ5 ἴῃ6 σοῃϑοαυθησο, Ὑ86 
12. νεῖβο 5Βῃουϊὰ 6 τοηάδοσοα ἴδ υ5:.---ῬΖεη 8 
ἰωπά εἰπεῖ αν αἰρα πιὸ 7 ἐγερασεσρ στιευοισίν, 
δὰ 1 δίχοῖο; οὐ. πίη δαπᾶ ἊΣ “, διὰ 
Ὅτοδκ 106 εὐδίζ οὐ Ὀχοδᾶ ἐδεγεοῦ, διυᾶ 
δοιὰ 78 1οῖ:9 ον 1 απά οαὐ ΟἿ »ιαη αμά 
δκ! :---ἰδομοῦ ἡδεῖς ἰδγές γιοη, ὅζς. 

4δε “α οΥ 1δε ὀγεα] ὝὙὍῈ τπεΐδρμοσ 15 
ἴοτα ἃ 5 τοῖκ οὐ ὙὮΙΟΝ Ομδ ἰθδη5 ἔοσ βυρροτῖ, 
]α. χῖν. 1)η. ὙΠ ρῥγορῃβεῖ δάορί9 [δε 
ἰδγολιοηΐηρϑ ἀἰΓΟΔὙ Ῥγοπουπηοοὰ ἴῃ [ὃς ἂν 
δξλίησὶ 186 ἀϊϑοδοάϊεηῖ. 966 [,εν. χχνὶ. 2Σ 
[οἷ ἀπὰ ΤΠ ευϊ. ΧΧΎΪΙ. 2 ς 0]]. 
4. λνοαῦ, Ῥαπίεὶ, απά .7006] ΤΉγεε βεσ Κίς 

ἰηείλησες οὗ τπδῃ Ὑ80, ἔογ {ΠΕῚΓ ἱπί ΤΙ Υ, ὑγεσα 
ἀεϊνοτο ᾿μοσιϑεῖνεβ ἔγοπὶ ἔπος συΐϊη ΒΟ Σ ἘΕ]] 
ροῦ οἴδετβ. ΝΟΔΉ, ργεβεγνυθά διηϊάϑε ἃ ρεσβΒ- 
ἰὴξς ποχὶ ἀ---Π)δηϊοῖ, δάνδηςοἀ ἴο Βοποὺγ ἃ- 
ποῦν ἐχ!]65 ἰὼ ἴδε πιοϑδὲ ργοσδίγαϊες σςοῃάϊοη--- 
[οῦ, φυγνῖνοῦ οὗ ἃ ὁὔοβ Ὠυπηεγοῦβ ἀπά ἤουτ» 
αἰϊης τᾶςθ ϑοπῖθ δᾶνο βου ΡΠ 1 κίγδηξε ἱμδὶ 

γο:. ΥἹΙ. 

ΤΌ δηϊοῖ, ἃ ςΟΠΟΙΠΡΟΓΑΓΥ, ἀπὰ 5111] γουηξ, 
δῃουϊὰ Βανο Ὀδθη οἰαϑϑθὰ τυ [ἢ6 ἴπσο δηςίοηξ 
ψοστ 165: δηᾶ δᾶγὸ βυρροδίεα [δδῖ δοπηθ ΟἴΠΟΥ 
Ῥεῖβοη (ποῖ εἰϑενσβοσα πδιηθὰ ἴῃ ϑοτγρίυτο) 
ἴδῃ Πλαπίοὶ (π6 ὑσορδβοῖ ννᾶβ ἱηἰεηἀδὰ : οἴποῦσ. 
(δὲ [ἢ198 πάτο οἵ Ὠδηϊοὶ [45 Ὀθθη ἰηἰεγροϊδίο 
ἴῃ [86 (οχῖ, Βυΐ ποιῖδονς οὗ ἴπ656 οοπ)οςΐζυγοβ 
Νλ458 ΔΠΥ͂ 5τοιιηὰ οὗ ξυρροτί, Οἰδοῖβ ἀραίη ἤδνα 
ἔουηά Βοτοίῃ δὴ ἀγγυγηηῖ ἀραϊηβὶ [6 σοημη6- 
[655 οὗ [86 Βοοκ οὗ ΕΖεκίοὶ. Βυΐ [πὸ δοσομηί ἰῃ 
Ῥδῃ. οἢ. 1ἷ. 5ῆοννβ, [δὲ Ὁ [815 ἔἶτης Ὁ δη16] νγᾶ5 ἃ 
Νεξϑ ὁ ἀδυβοβεδε οι τηδη (815 νυϊδάοῃι 15 
ἰο Ὀεΐονν, χαυῖ. 3), δηὰ ἴδ6 ἰηἰτοδυςξίοη οὗ 
[6 πᾶπιθ οὗ ἃ σοῃ οΠΠΡΟΓΔΙΎ δ͵ῖγε5 ἔογος δηὰ 
ἸΗῈ ἴο ἴΠ6 ΠΙυσιγαϊίοη: “ὁ οσα ἴποτθ ἴῃ ἰἴ [Π6 
τηοσὲ οὗ 411 τπῖϑη ἴπδὲ ἤανα Ὀδεη οσ [δῖ 
Αῖ6 51}}} Πἰνίηρ, ἘΠΕΥ 5δουϊὰ ἀνδὶὶ ποίη ἴο- 
τνναγα 5 ̓ητογοθάϊηρ ἴοσ ἃ ἰδηὰ δἰγοδὰγ ἀοοιηϑὰ 
ἴο ἀεδίσιςοη᾽" ((αϊνη). Ὑμοῖο 15 ἰπ ἐδὸ 
ΟΥάοσ ἰῇ ψῆϊο ἢ ἴῃς Ὠδιὴθ8 οσουῦ ἃ Κιηά οὗ 
οἰἰπιᾶχ. Νοδὴ γοϑουδά ποῖ ἔμο βΌ ΠΥ ντογὶά,, 
Ὀυΐ ἀϊά οΑΙΓΥ ἔοσῖῃ ἢ δἷπὶ ἢ15 ψυτἕδ, δοῦ8. 
δηὰ 80η8᾽ υῖνοβ, δηΐοὶ σαϊϑοὰ ΟὨΪΥ͂ ἃ ἔεν, 
Ὀυϊ Πο ἀϊά ταϊ986 [ἔγχος οἵ 8158 σουπηίσγηιθη ἢ 
δῖτπῃ ἴο Ββοπουσ. Το Ϊοῦ νγᾶβ ῬΝ ποῖον 
ΘΟΏ ΠΟΥ ἀδυρπῃίοσ, Απά (δὸ ἐδίϊυτο 15 {6 
ΤΏοτΟ βἰγἰκίηρ ἴῃ [οὐ 5 οδ96 Ὀδοδιϑα γα δἃ.6 
ἰοϊὰ [πὶ μΒο ἐδ τηϊετοοάρα ἕοσ ἔδοια (οὗ ἱ, 
5). (Βἄνειπιςοκ.) 

Δ, 23. γ6 :ῥα]} δὲ εο»»"γογίεά, ἅς. Ὗς 
5121} μάνα γοὺγ πιϊπάβ ϑβεϊ(Ἰεὰ ἴῃ ἃ ἔπιε 68- 
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ἔμοϊ ; τῆς τε ἀενουγοῖῃ ὈοΓἢ δος οηά8 
οὗ ἰἴ, Δῃηά τῆς πιϊάϑ8ὲ οὗὁὨ 1 18. Ὀυγηςά, 
ς ἰξ πηθαῖ ἔογ σην ννοκ ὺ ἐπεῦς 

ς Βεμοϊά, ψβεη τ νγὰ8 ψνῃοΐς, ἴξ φνορῥεν 

[ν. 23--.-. 

προη Ϊεγυϑαίςπι, εύεη σοηςεγηίηρ 41] 
ἴπλὲ 1 ἢᾳᾷνς Ὀτουρῃξ ὑροη [τ 

23 Απά {ΠΕΥ 5041} ςοηιίοτγξ γοιι, 
ῬΠΘη γε 866 ΤΠΕΙΓ ὑγὰγ8 8π4 τΠεῖγ ἀο- 
πρβ: δηά γε 814}1 Κποὺν ἴπδὲ 1 δανε 
ποῖ ἄοης ψιτουΐζ οδιιβε 41] τῆδλί 1 ἢδνς 
ἄοης ἰπ ἰτ, βα ἢ τῆς 1, ογτὰ σοῦ. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΥ. 
: 8» ἐδ ὠπδώνκεε 97 ἐὰξ υἱμς δγαπελ ΡΥ αν 
το 6 ἐς “ἀεισαί ἐδ γεϊεκκίΐονε 97) δέγμσαζεν:, 

ΝῺ ἂς νοζγὰ οὗ ἴδε ΓΚ σδπὶς 
πηΐἴο ΠΊ6, ϑαγἱηβ, 

2 ϑοη οὗ πιᾶη, ΝΥ Παὶ 18 ἴθ νἱπε 
ἴγεε τῆογε ΤΔη ΔΠΥ ἴγζεα, οὐ ἐῤαμ ἃ 
Ὀγάποῦ ΜΠ ἢ 8 διηοηρ ἴῃς ἔτεα οὗ 
(ἢς ἔογεβεὴ 

2 584]1] ννοοὰ δὲ ἰλίκεη {πεγεοῦ ἴο 
ἄο ΔηΥ͂ ψοῖκὺὴ οἵ Ψ]]] γιόρ ἸΆΚεῈ ἃ 
ΡΙῃ οὗ ᾿ξ ἴο Βδλῃρ ΔΩΥ͂ νε896] τΒετε- 
οην ᾿ 

4 Βεδοϊά, ἰξ 18 οςἂδϑὶ ἰηῖο ἴῃς ἢγα (Ὁ σ 

ῇ . ἐ Ἡεῦ. νγΑ8 ᾿ἱπιεεῖ ἔοῦ πὸ νοῦ: ἢονν ταυςἢ ΗΟ 
688 8411 11 ὈῈ τηδεῖ γεῖ ἔογ ση. ψνοτΐ, 
ψν ἤδη πε ἤγε ἤδίῃ ἀενουτεά τ, ἀπά ἱξ 
8 θυγηεά ἡ 

6 4 Ἰπετγείογε τῶι 58 ἢ τῆς Τ,οτὰ 
Οου; Α58 ἴδε νἱπε ἵἴγεβ ἀπιοηρ ἴῃς 
ἴγε68 οὗ ([ἢ6 ἐογαβῖ, νυ ῃὶς ἢ 1 Πᾶνε ρίνεῃ 
ἴο ἴῃ6 ἤτα ἔογ ἔπεϊ, 580 Ψ11 Ε1 ρὶνε τῆς 
ἐπ Βδοϊτδηΐ8 οὗ [Θγιιβα θη. 

7 ΑΠΑΔΙ νν}]} 8εἴ πιΥ ἔδλος δραϊπβῖ 
τ πὶ ; {ΠΕΥ 5141] ρὸ ουξ ἔτοπι ὁπό ἤτα, 
Δηα πμοῖῤεγ ἔτεα 5041] ἄδνοιιγ {μ6ηὶ; 
Δηὰ γε 514}1 Κπον (δὶ 1 σηὶ 16 
ΠΟκΌ, Βεη 1 8εῖ ΤΥ ἔλςε δρβίηϑβς 
τΒεηι. 
“8 Απάϊ] ν}}] παῖζε τῆς ἰλπὰ ἀεβο- 

' ; ΗΘ, ἰαῖθ, θεσδιϑε ἘΠΕῪ μάνα ᾿σοπληχτεά ἃ πος 
4Σ ἔγεεβο (Γεβϑρᾶ88. 53211ἢ τῆς 1,ογὰ σοῦ. 

{παῖς οὗ (ἢς ἀϊδρεηβαίίοῃβ οὗ [6 ΑἸπη ΡΠ Υ. 
Τδοβα ὑηϑεῖι ς πὰ ἀϊΞκιγαςσιίϊηρ ἀουδίβ οὗ 
Οοὐ 8 ρυζροϑο, δηά οὗ Ηἰ5 ἰυεϊςθ, 5141} Ὀ6 
δῖ δὴ δηὰά. Υοιι 5|8}} τϑοορῃ!Ζο ἴΠ6 {π|6 
οδιδγαςίοσ οὗἩ ἰδοϑε τ οπὶ Ηδ Ὧδ25 υἱβιίοά, δπὰ 
8.41] υηάοτείδπα ἴπαῖ (15 νἱϑιιδίίου τγᾶβ ἴῃ- 
οὐϊῦ]α δηὰ νγᾶβ 51. ὙὝΠΕΙΟ ἰ5 ἃ ηιοδέίοη 
νυ Ββοίπον [Π]6 ρᾶβθαχο 15 ἱπιοπάθα ἴο ὄχργοββ 
ἃ τι ραϊΐοη ΟΣ δὴ ἀρρταναίίΐἼοη οὗ ἴδε ἱτη- 
Ῥοηάϊηρ οΔἰλτΥ. οηΐϑοι ἰδικίηρν ἴΠ6 ἴοτ- 
ΤΏΟΥ Υἱόνν τγδηϑἰδίοβ [Π1.3:---(υ. 21) “ ΑἸΒουρὰ 
1 μᾶνὰ ϑεπξ ἔοσ[ἢ ΣΩΥ ἴΟῸΣ ϑοσὸ ἡπἀρτηοηῖς...... 
(νυ. 22) γεῖ Ὀεδοϊὰ ἰβοῖὸ νγὰβ ἰεῖ 1ποσοῖῃ ἃ 

-τ  πΠ-- υρδίουβ: ςοπδ ἔοστῇ....... ; 
ΤΒουξὮἢ ἱπ ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ ολ965 [6 τὰς οὗ παίϊοηδὶ 
ἡυάφτηεηίβ ἰ5 80 βϑεύεγε, ἰξ 5881} θὲ τηοάεγαϊοά 
ἴῃ (ἢς οἄ8ε οὗ ΪΤετγιυδλΐοπι, ἃ γοηληδηΐ 541} 6 
Ἰοῆ, τὴς ἐαὶϊεβ 5}121}1] Ὀ6 ςοτηξοτίοα, δηὰ 5}2]] 
ἀἴϑοουεσ ἴδο ζγαςίοιι5 ρυγροϑο οἵ Οοά, δῇιςοϊ- 
ἴῃς ἴδοῦλ ἰῃ ογάοσ ἴἰο ἰποῖγ τεδίοσαϊίοη. Βιυξ 
δε ἴεηοσ οὗ 186 ὙΠ οἷ ΤΤΟΡΒΕΙΤΣ 866 Π15 ἴο 

υἷτε τἴπ6 οἿδοῦ οχρδηδίίοη. ὙΒετο ψ]}] 
ἴῃ Ὅδ ἃ τεξηηδηῖ νυ ἤδη [6τ 5416 πὶ 5114} δ6 
ἀεπίγογεά, Ὀὰϊ ἘΠΕΥ νν}}} θὲ Ἰεῖϊ 85 ὦ τἷσπ απά 
2γουεγὦ ἴο ΒΌΘΥ τηξ, Ὁ (πεῖς ἀερταάδίοη δηὰ 

ἸΒΟΣΥ͂, ΠΟΥ͂Ν 5ουθγεὶν δὰ γεῖ ποὺ υ51}7 Οοά 
298 ὃ ἢ [6 ἰγδηϑριοβθοῦβ. [ἰ 15 ποῖ 
αυϊο οἰδᾶγ ἰῃ ὙΙοΝ 9εῆϑθ ΟἿἿΓ ἰγδηβίδίοσβ 
Ὀπάογείοοά [86 : ἴδε Βοδάϊηρς "ἃ Γοιη- 
Ὡδηΐ 5Π2}} 6 κά ἔοσ ἴῃ6 οχαπιρίο οὗ οἴμοῖς᾽" 
ΒΟΟΣΩῺ8 ἴο ἱπο ηῸ ἴο (6 ἰδίίον νίενν ; δηὰ [86 
Εχργεββίοῃ εορε ογιεά ἴο {Π6 ἔοιτηογ. 

ΟΗΑΡ.ΧΥΨ,, 2. ε6ε υἱπε..ἢ ΤΣ ἱπιᾶρὸ 15 
ξιουηάεα οπ ἴδ6 ννεὶ] πον ἤξυγε σερσο- 

ΒΟ ἴἢ6 σΠοϑθη ῬθΟρΪὶο 85 ἃ υἱηο (5. ἰΙχχχ, 8 
[01]. ; 154]. ν.). ὙὍὙῆο σοπιραϑοη Ποῖ 15 ποῖ 
Ὀεΐννοδη ἴδ υἱὐπὲ δηὰ οἵδοσ ἡγεε:, Ὀυϊ θεϊτνοοι 
[Π6 φυοοά οὗ [86 νῖπο ἀηὰ [Π6 φυοσά οὗ οἴμος ἔσθος, 

4. ΔΒεῤοϊά, ἐξ ἐξ εα4ὲ ἱπίο δὲ γε] ὍΤΒΘ 
ὑγοοά ἰ5 ἴῃ [561 υ.96|655 ἔῸΓ ΔΗΥ͂ ΡΌΓΡΟΘΟ (συ ἢ 
85 ΤῊΔΙΙΉ 8ΔΠ ἱπηρ᾽οτηθηξϊ ΟΥ̓ ονθη ἃ ἰδηΐ-Ρ6}). 
δυΐ ννῆδί 1 1 πᾶνε Ὀδθη οαϑὶ ἰἸηἴο ἰδῆς ἦτε, ἀπ 
ΒΑ} Ὀυπιξ, νγῆδὲ οὗ 1 {Βοηὶ 

7. δὲν :δα!] κο ομέ οι οὔ ἥγε, απὸ 
αποῖδοῦ ἥγε “δαϊ ζω 2ὁε»)], ἈΔδίδοῦ, ΒΨ 
ὮΔΥΘΚΟΣΘ ΖΟΣΤῈ ΖΣΟΙΆ 89 ΖΙΣΘΟ, Δ ὃ: 
ΧΟ ΒᾺΔ11] ΔΘΥΟῸΣ ἔμβοσι. Τῆι σοΙῃράγίϑοῃ 
τουδὶ θ6 σΑΓΟΪΥ αἰϊοηἀοὰ ἴο. ὙΠ 6 ςοπάϊ ο 
οὗ ἴῃς ροορὶθ 18 βεῖὸ ἀδρὶεϊοά. ὙὌΠ6 ρθορὶς οὗ 
[5γδεὶ μδὰ δἰγοδαῦ Ὀθοοπιθ νου 8 1655, υ5οίο55 ἂς 
ἰηϑπίγυπηθηῖθ ἔργ Οδειγίης οοὖἱὐ Οοὐἷβ νογκ. 
Τῆδ ϑοραγαϊοα Κιηράοτῃβ διά, ἴῃ ἴυτσι, Ὀδο, 
Ἰλιὰ νναϑῖθ. [5γ86] νγᾶβ θη γοὶγ Ὀγοκθη ὑΡ. 
γυάδῃ μδὰ 5πυβεγεά ἴῃς ἀρ νυ οὗὨ μοῦ Κίς 
(7 εσοπίδἢ), δηὰ στ ἰπὶ ἢῸ Ἱποοπβιἀθγαῦὶθ 
ϑμὰὲ οὗ ἴπ6 σοτηπηοηδιίγυ. ὍΤΠὸ Ὀγάποῆ ἴογῃ 

τῇ ἴδ ᾿ἰνιης 5ἴεπι μδὰ {||} Ὀδδη οδϑὶ ἱπίο 
[86 γε, νος δὰ ἀσνουγοά ὈΟΓΒ οηάϑ οὗἉ ἰζ; 
νυ Ὠδί τοσηδι πο νγᾶ5 ἃ Ὀγδηὰ μ᾽ υςκοὰ ἔτοσῃ ἴῃ 6 
Ὀυτγηΐηρ. Ὑθοθο ῆο δά οϑοδροά ἴΠ6 ΣΟΏΘΓΑΙ 
ΟΔΙΔΙΠΥ σΕ͵Ὸ γεβογνοὰ ἔογ ἃ [ἰκὸ ἐδίδ. 
ῥαά οπε ογι δ ἤονε ἐδε ἥγεο, 890 ἴῃμογ ἁ 
δυϊ ἐδε ἥγε «δομίά γεὲ ἀξυοι ἐδενι, 50 Οοὰ μδὰ 
ἀδογοθᾶ, (Οοπιρᾶτε ἴπο Ῥαγδῦϊθ οὗ ἴδ ν᾽ηδ 
ἴπ Ιοδῃ χν., νβοῦ [86 νυ γί] ϑεηθθβ οὐ [Π6 
ὙΠ ΟὈσγαπο ἢ ϑονοσγοὰ ἔγοπι ἴπ6 ἴσο βἴοςκ, δηὰᾶ 
[δε σοηϑοηιοηΐ σαϑίηρ οὗ ἃ ἰπ 186 ἔγο, 1109. 
{γδίε9 (ἢ18 Ῥγορβθογ οἵ ἘΖοκίεὶ. 



Υ, 1---6.] 

ΓΗΑΡΤΕῈᾺΚΝ ΧΥῚ. 
1 ὅὕὅπαεν ἐζλε εἰσεείμας 977 ὦ τυγείκλεα ἐπα» ἐς 

Ξἀειοεα ἐδέ παῤμγ αὐ τἱαίέ ΟἹ ενισαίζη. 6 Οοα'ε 
ἐσ αον 6.7.) ἔὥσυό ἰσισαγας ἀφ΄. 

ΟΑΙΝ ἂς πογὰ οὗ τῆς ἴοκν 
ΓΔπιε πηἴο ΠΊ6, 5ΑΥἹΠρ; 

2 ϑοῃ οὗ πηδῃ, οἽδιυβὲ [εγιιβδΐθη) ἴο 
Κηονν ΠΕ Δδοπλ ΠΔΏΟΠΗΒ, 

3 Απά β8γ, ΤἬι5 841} πες Γ, ογά 
ας. ΟΟ ὑπο [Θγυβαίεαι; ΤῊΥ ᾿Ρίτα δηὰ 
κῶς. (ὮΥ͂ ὩΔΕΝΠΥ 1: οὗ τῆς ἰλπά οὗ (ὐδηλδῃ ; 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΥΝΙῚ. 

τ ἔδέμογ τας δΔη Απιογῖτε, δηὰ τὴν 
τλοῖθοΓ δὴ Η πε. 

4 Απά ἂς ,2ὴγ' ΤΥ πανί ἐγ, ἴῃ τὰ 
ἀδγ ἴδοι νγαϑὲ θούη ΤΥ ΚΑ Κα ποῖ 
ουΐ, πεῖδεῦ νγαϑὲ ἴδοι. νγδϑῃθά :ἢ 
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! ΜῊΝ ι Οὐ, ταῖεη Ὑνδῖεγ ἐἴο βυρρ]ς ἐῤδεθ; βου νγαβϑὲ ποῖ "0 ν, μὴ 
βαϊοἀ δὲ 8]}, ποῦ βυνγδά]δά αδἱ ἃ]]. 

5. Νοηςβ εγε ρἱἰϑὰ τπδς, ἴο ἀο ΔΠΥ 
οὔ τπμε86 υπῖο [Πεε6, ἴο ἢᾶνε ςοπγραϑϑίοη 
ὕροη πες; δυὲ ἴποι νγδϑί σδϑέ οἷἱ ἰῇ 
ἴῃς ορεῃ δε]ά, το τε ἰοιῃίηρ οὗ τὰγΥ 
Ρεΐβοῃ, ἴῃ ἴδε ἀδγ τπδὲ μοι γνγαϑῖ 
Ὀοτγῃ. 

ρου ἴδ 66. 

6 ΦΑμπά νδεπ 1 ραϑβεά ὈΥ (δες, "Οτ, ἐνυά- 
πὰ 887 ἴῆες 'ροΙ]υϊεά ἴῃ της οὐ ἢ ἡ 

ΓΗΑΡ. τον Ἐ Βα [ἀο]αῖτΥ ἰ5 ἔτγο- 
Υ τεργέϑεῃ 6 Ργορδοῖβ ὑπάοσς ἐπῸ 
οὗ υυϊξε᾽ 5 ὉΏΓΑΙ ΤΠ 1] 655 ἴο ΠΕΣ Βιυιπθαπά. 

ΤΙ ᾿πλδρο 15 με 50 ροσίγαγοα, 85 ἴο Ἔἐχῃιθὶς 
ἴδο ἀρρταναίϊίΐοη οὗ [5:86}}8 σι] ΌΥ τρᾶβοῃ οὗ 
ἘΕΟΙ οὔ δηὰ ΘΑΥΪΥ Ὠἰϑίοιυ. Ὁδδ οτἱξίμδὶ 
δϑοάδ οὗ ἴδ)6 ἐμ χνλῤ ναοὶ οὗ [06 τδοθ, ἔΠ6 ἰδῃμὰ 
οὗ ὕδδδη, ἀθῆ]οὰ Ὑἱ ἸἀοἸδίγΥ δηὰ πηοταὶ 
οὐετορὕοπ, ἰ5 ἱπίγοδυςεά ἴο Βεὶξ ΐεη τῆς ρἷο- 
ὯὮπε. Τῶρ ὑγορδμοῖ᾿β ἢγϑϊ δ1πὶ ἰ5 ἴο ϑδονν ΠΟῪ 
ἘΠΕῚ εκοτυξε [6 ροορὶθ ννᾶβ ἔγουῃ ἰὰς ἤγσί 
οἵ Ζγ εἴδῖτη ἴο 186 Κίη αν ϑῃοὰ προ ἴ, 
ἰπδεὶ νγσὰ5 πὸ ἃ ομ]ὰ Ὀογῃ ἴῃ ἃ ροϊ]υἱοὰ ἰΔπά, 
δαπδουοα ἔτοπι 15 Οἱτίι, Ἰεδ Αἰ δι ρατγθηΐϊβ 
δ [86 τηοϑδὲ υἴζεσ πόρος ἰο {86 ς6 χερασά 
αἵ ΔΩΥ͂ ΡάΞεεσ -Ὅγ. (ϑυςἢ νγᾶ5 ἴδ δίδίε οὗ [86 
Ρεορὶε ἴῃ Εδγρί.) (υ. 3--5.) Οπϑυς ἃ ομΠ]ὰ 
ἃς 1τὰ Ἰοοκοά ἢ οἱἵγ, ἰοηάοά, δἀδορίεά 
ἅ, ἀεςκοῖ 1 ὙἹ 411 [δᾶξ σουϊὰ στᾶοθ δηὰ 
δίοσι ἢ, ἴηάος βυςἢ οᾶτο ἴἴ στενγ ὉΡ ἴο ὃ6 
ΟΥΣΠΟΙΥ διμκὶ Ὀοδδιι .}, δηὰ ἴδε 1,οτὰ Ἰοϊποὰ 
ἢ ἰο Ηπηιϑεὶξ ἴῃ (μδὲ οἶσθα πηΐση, ὙνΒοἢ 15 
βεξυγτοά ὈΥ ἴῃς Ὀοπὰς οὗ νυούϊοοκ. ὙΠ 1 οτὰ 
δορί πὲ ποῖ ΟἿΪΥ 48 Ηἰ5 οἰ] Ὀμξ 45 Ηἰ5 
ϑροιβε. (Τε Ἄοονοηδηῖβ πηδάθ υὑηᾶοῦ Μοϑοβ 
ἀεκὶ [οϑ0.2 τερσεϑεηΐ [815 41112ης6.} (υ. 6---8.) 
Τὰς μορὲκε ἄρον ποῖ ἀννεὶ] ὑροη ἴΠ6 5.5 δπά 

Σ οἵ [5τδεὶ υυμὶς ἢ ΣΟ] οντεὰ 50 οἰοβο 
ρου Βτϑὶ ςονεηδηΐβ, δι Ἰρτνϑς οὐ ἴο [86 
ϑοδϑοῃ τεαϊοσε ῬγοβρογῖΥ, ΤΟΙ 5 οὗ 
δανιὰ ἀπά βου ποὺ, τῇδ [5γϑοὶ βδῆοηο ἢ 

τδὶ ΡτΌΘΡΕτΙγ, δά Ὀ6- 
ΕΥ̓ ΔΠ6 ΡΓΟΒρεσοῖβ (Ὁ. 9 

ὙΤΒο σεπιδίησεσ οὗ ἴπ6 ἢιϊ5ὲ Ἂς [ ὁ... 
δοῖν ἀϊνιάεὰ ἰ9, ἴῃ ἴΠ6 Ῥτορδοῖ 5 ἐγδ, ἃ 

βϑιζογαου οὗ ἀείεεςίοη δηὰ ἰοη τηδγκοὰ 
ὃγ ἰδ ἐτεςου οὗ ΒΙΡὮ Ρ]Δοε5 (υ. 1:6), ὈΥ͂ 186 
ποσῶν οὗ Βοιϑεθο αἱ ἰάοἷβ (ν. 17), ὈΥ ἴδ 
δόουιηλθίο γῖθα οὗ Μοϊοςἢ (τ: 4ο). Απὰά 4]1 
δὲς νεῶβ ἰοϊονγοά ΌΥ ὈΠΒΟΙῪ 411|18ποὲ5 τ 
ἰσεεῖση, ταῖϊουβ: Ἐφγρὲ (νυ. 26), Αϑϑγτία (υ. 
48), Ομλι χὰ (νυ. 29), Ὑδιοδ πδίίοῃβ 

οουσίεα νυν ῥγοβοηῖθ δηὰ οδ δὰ ἴῃ ἴο 
ἴλας τίη (τ. 33), ϑυςὶ δἰπβ σεῖε 800 ἴο 

τηθοῖ ἐπεοὶς ἀϊς ρυηϊϑηπιθηῖ, Α.5 δὴ υηΐ8]}}» 
ζω] υυῖθ τυᾶ5 Ὀσουρδί Ὀδίογο [6 ρεορίθ, οοῃς 
νἱςἰοά, ςἀϑὲ οι οὗ Ποῦ Βοχηο, βιοηθά, 90 
δδουϊὰ [86 [,ογὰ πιᾶκο Η:!5 ρθορὶθ ἃ ραζίηρ- 
βῖοοϊκ ἴο 41} [6 ῃδίίοῃυβ τουημά του ἀορτῖνθ 
ἴδοι οὗ 411 ἐπεὶτ ροβϑοβδίοῃβ, δηὰ οὗ ἐμεὶν οἰ, 
ἃηὶ οαϑὶ {μέτα ἔοστἢ ἂς Ἔχῖϊεβ ἴο δὲ βροϊϊοὰ δπὰ 
ἐεϑίγογοά ἰῃ ἃ ἔοτείζῃ ἰδπὰ (υ. 2.ς--- 42). 

8. Τὸν ὀΐγ 8) ὍΤΕ Ηρῦτενν ννογὰ ὁσσῦΓγα 
ΟἿΪΥ μετὰ ἀπά χχὶ. 20, παῤῥυλίγ, δπὰ ἴῃ χχὶχ 
14, ῥαδῥίῥαίοη, τλλτρ. διγίδι τ150 18 ῬΓΟΡΔΌΪ 
σοπηροϊοα νὴ ἃ νογὰ 5:5 γίης ἴο οὑξ ΟΥ 
ἄδᾳ οἱ, δηὰ τοργοϑεπίβ ογῦσιΣ πάθον 86 ἤχυϊο 
οὗ ἐδε ομὐτηρ “ΟΦ 7γονὲ ὦ φμαγτ)γ. ΟΡ. 
[ἴ5ϊ. 11. 1. 

ἐδγ 3αἼϑεν τᾶς απ “νιον 6] Ἐμ6 “Ἄ“γιογὶδδν, 
ἃ ἴεστὴ ἀθηοίηρ ἴἢ6 νυβοὶο ρεορὶθ, ΤῸ Ασηους 
169, Ὀοίης 4 ῥυηοῖραὶ Ὀγδηςἢ οὗ ἴδε (ὐδηδδῃς 
165, ἃγτο οἴδη ἰδκθῃ ἴο σοργεϑοηΐ ἴῃς ψΒοΪὶ6 
βίοοϊκ (Οξδη, χυ. σός; 2 Κ'. χχί, 1:1). 

απ Ἠ 12] ἽΒΟΣΕ ΤΩΔΥ ὈῈ ἃ σονοσγὶ 4]]υ5οη 
ἴο 06 ἀαμρδίεγ: Κ᾽ Ηρ νος ἢ ννεσα ἃ σγίῦ 
9 τνιἱπά ἴο Ἀδθθεκδι, σσεη. χχνΐ. 2ς. Βυῖ [([Π6 
ΓΑΔ 1168 5 (δὲ [86 [5γδο 68 ὈῪ [Ποῖγ ἀοίηρϑ 
Ργονεβὰ {βεπιβεῖνεβ ἴο ὈῈ ὙεγῪ οὨ]Π]άγεη οὐὗἁ [ΠῸ 
Ἰἀοϊδίσουβ πδίίοης 8ο οὔςθ οοςυρὶοαὰ [86 
Ἰληά οὗ σδῆδαη, ἴη {86 δηυπλογδίίοη οὗἁὨ {8εϑ8 
παϊϊοηβ ἰῃ οι. χχ. 17, 266 ἩΣῈ δὰ ἐῤέὲ 
«Ἵν»ιογὶο βἰδιιὰ δ ἴδε Βεδά οὗ ἴδε 1ῖιςΞῖ, Ὑδβαῖ 
ἀεοάβ ἱπάϊςδῖε ρδξεγη γ, σοπιρ. Μαιξ, 11]. ο; 
7οΒη νἱϊ, 44. ΑἾ5ο σοπῃρ. [58]. 1. Το. 

6. ΤΒΘΙΙ Ρδδβδοᾶ ὉΓ 8:66... 8) 5816, 
1ὶῖ, “Απά [ ραϑϑοὰ ΌΥ ἴδε6... δης 5414. ΤΠὸ 
ἀονίδξίοη ἔγοπι [86 ᾿ἰτογα] γοηθοτίης ἴῃ [15 ο856 
ΤΑῖθου αἰπλϊηἶϑηθ5 ἴπΔη δά 8 ἴο (ἢ ἔογοθ οὗ 
186 ρἱοΐυγο. ὙΠῸ ἤγθιὶ σπά ταὶρδί θὲ Ὀεῖζοῦ 
τοηάεγοά, 85 ἱΐ οἴδῃ 15, Ζῤεπ. 
2οἰϊμι4Ὶ πδιϊονσίηε. Ὅῆε βᾶπις ποσά 

ΟΟΟΟΒ ἴῃ Ὁ. 22, ὙΓΏΟΙΟ ἴ 8 4150 τοηεζεὰ 2οίω 
με΄. ΤΠ τοοῖ νοῦ 5 ρη18 68 20 ἡγοαδ ὠπάορ 
οι. δεῦρο ἴδ6 ΤΩΔΓΡ. τεηάθγίηρ. Βυϊΐ 186 
ἔοντα υϑοὰ ΠΕΙῸ 1Π1ρ}165 γαῖ Ποὺ ἃ γεῆσχῖνο δοϊίοη, 
4 τοδάϊηξ ὕροῦ Ομ θ᾽ 561. νυ 

Ἐ2 



68 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΥΙ.. [ν. γ)--ττΣ, 

Ὀϊοοά, 1 5114 υπίο ἴπδ6 τυδέη ἐῤοι 
τυαεί ἴῃ τὴν Ὀ]οοά, [μἱνε; γε, 1 54ἰά 
“απο {πες τοότη ἐδοι τυατέ 'ῃ ΤΥ Ὀ]ὸοά, 
[νο. 

εἰ νος ΤΣ [πᾶνε ᾿σδυβϑεὰ [66 το τυ ΡΥ 
« μεῤέον. ἃ5 ἴῆα διά οὗἩἉ τῆς Ηε]4, δΔηά ἴποι Πιαϑβῖ 

Ἰηογελϑοὰ πὰ νγάχϑη ρτεδῖ, ἀπά του 
ΕΣ, “᾽ν ἅτ οοπὶς ἴο ᾿ Χο δῆς ογπδπιεηῖβ : 6} 
σγηα-ὀ Ὀστοδϑίβ 16 ἐϑῃϊοηεά, δηά (Πϊπ6 ἢδὶγ 18 
ὠμὰ ἔνι; Βα γοᾶβ ἴποιυι τυσεὶ ηλκοὰ δηά 

ΔΓΕ, 
8. Νον ψΠεη 1 μαϑ8εἀ ὃγ (πες. ἀπά 

Ἰοοκοά ὕὑροὴ ἴμεςθ, Ὀεῃο]ά, ΤΥ εἰπὶς 
τυας τῆς τἴπη6 οὔϊονε ; πὰ 1 βργεδὰ τῇ Υ 

γε, 1 «αἰά...1: ἢ ἴῃ ἴδε οὔρὶπαὶ (δ6 
᾿ογάς ἅΓῸ 5 ΠΊΡΙΥ τορεδῖεά. 
᾿ς ἐμ δ ἡἀϑαλ᾿ ΤΩΔΥ ὉὈ6 οοηποοίοα οἰἴΠοΥ ἢ 
"1 «αἱά οὐ νιϊὰ Ζυε. ἴῃ [δ Ἰαίζοῦ οδᾶϑθ, ἴῃ 6 
᾿δἰίδίς οἵ Ὀἱοοὰ δηὰ ἀρῆϊεπιοπε 15 πιδὰς [δὸ 
ΔΕΟΥΥ͂ οδιι86 Οὗ 116, Ὀεσαυδε ἴ οα]οὰ ἔογ ἢ 186 
Ῥὶν οὗ Ηἰπὶ γ8ο ξάνα ᾿ἴρ. ΗΠ ΖΙΣ σαρροϑοβ 
486 οπδ σοῃπηροίζίζοη 'π ἴδ ἄχος οἰδιιϑο, [6 οἵδοσ 
ἴῃ ἴδο βοοοπᾶὰ,, “.Απά 1 κΞαἰὰ ἴῃ [Υ Ὀ]οοά, 
1λνὸ; γοᾶ, 1 βαιά, [πὰ ΤΥ Ὀϊοοά ἴἱνε.") Α.5 ἴῃ 
186 Μοβδὶς 1νἂνὺ ὀίοοα νγὰ5 Ἔβρεοὶδ!ν ἀςῇ]ηρ, 
50 νγ»85 ἰΐ 4150 [86 ̓ α Ἀβαν ἰπδίτυστηεηΐ οὗ ρυΠ- 
βολίίοη. Τὴ Οδαϊάθε ραγαρηγαβὶ (αποϊοὰ ὈΥ 
Ἀοϑοηγαῦ]εγ) ἱπιτοάμυςοβ 1158 ποίίοῃ, “ δηά 
116 ΠΊΘΠΊΟΥΥ οὗ ΤῊΥ σονοηδηῖ ἢ ΥΟῸΓ 
ἔλιΠογβ σλπλὸ ἸΡΟῚ πιὸ, δηά 1 γονθδὶ θὰ στη γϑοὶ 
10ΔῈ 1 πῖρμῖ γεάθοτι γοι!, Ὀδοδυ56 1 δᾶνν δαΐ 
γου ψογὸ διοίοαὰ ἴῃ γουῦ δοπάλρο, δηὰ 1 
βαϊὰ αηἴο γου, ἴῃ {πε Ὀ]οοά οὗ οἰγουπιςο!ϑίοη 
[1] ΡΓΥ γου, ἃπὰ [ 5414 υπῖο γου, [η ἴδ6 
Ὀ]οοά οὗἩἉ 6 ρμάαβϑονεῦ 1 ν}}} τεάδετῃ γοιι." 

7. 71 εδυδΒθοά ζδεέ 1ο γε 1} αι δὲ ὁμά οΥ 
ἐδὲ Μεϊά, απὰ ἐδοι ἃιᾶΒ᾽ ἴποσθδ8ο αμά ὙΔΧ 
σγεαὶ, ἀπά ἐδοι 1 δὲ ΘΟΣΔΘ 20 ὀχοείϊεπί Ὅθ8- 
ΤΥ; 287 ὀὄνγεαπ: 9190 , απ ίοπεά απο ἐδίπε δαὶγ 
ἯΠ2λ8 ΚΙΟΤΙ, γοὺ Ὑδαῦ ἐῤοι παξεα απαᾶ δαγό. 
ΤΠ σῃδηρὸ οὗ ἴδηθο ἴῃ 86 ἘΠΡ 15} ΑΟΥ͂. 15 

ποῖ δοοογάϊηρ ἴο [86 Ηφθῦτενν, Ὑν]οὮ ΟΧΡΤΈΞθο5 
ἃ5 Ὀοίοτο δηὰ δῆεσ δα" ἐΐριθ. ὝΠ6 ργορποῖ 
Πιᾶ5 ΠΟῪ υτίνοὰ δἱ (Π6 ἔἰπιὸ δί ἢ ἢ [86 ἙΟὨΠ]ὰ 
τα ὕρΡ ἴο τιδίυγγ. Οοὐ ργοϑοσνοὰ [δ 
1 οὗ ἴ86 ἱπέθδπε σιϊςἢ πλιϑδὶ πὶ βουΐ Ηἰ5 
Βεῖρ βανθὸ ἀϊοὰ (υ. 6); δῃηὰ ποὺ ἴπὸ οὨ]ὰ 
στον ὑρ ἴο ποιηδηδοοά, Ὀυξ νγᾶ5 511} ἀ650- 
ἰλῖο ἀπά υπρτγοϊοοϊοα. ΤῊ15 τοργοϑοηί5 ἴπὸ 
βοΐουστι ἱπ Ἐργρῖ, ἀυτγίηρ ὙΠ ςἢ [Π6 Ρεορ]ο 
ἑηογεοαϑοά, θὰ  τνοσα ποῖ Ὀουπά, 85 ἃ πδίίοῃ, 
ἴο Οοά ΌΥ ἃ οονεηδηΐ. 

εασιμεά ἐδεδ 10 ἐῤᾳ οὐ, Ἐογ ἃ τηοπιεηΐ [δ6 
θγορδοῖ ρᾶ5865 ἔτοπὶ ἴὩ6 ἤρυγὸ ἴο ἴΠ6 σϑϑὶγ. 
(οτῃρ. Εχοά, ἱ. 7. 

εχοοί εμέ ογπαριοι 1] ΓῊ5 σδηποῖ τοῖο ἴο 
πὸ ἔδὶγ ἀγεβϑ δῃάὰ Ἰοννεῖὶβ ἢ τ ῃϊςἢ Οοά 
ἱηνοϑίοα [π6 ἀλιιϑοεὶ βοη δ οὔοϑο Ποῖ ἔοσ 

δ Κίγι Ὄνοῦ ἴπδ6, δηά ςονεγεά [ΠΥ πᾶ- 
Κεάηεββ: γε, 1 βύναγε υπίο ἴπεε, δηά 
εηἴετεά ἱπίο ἃ Ἴσονθηδηῖ ψΠ τῆ66, 
δα ἢ τῆς 1,οτὰ σοῦ, δηά που δεολτ- 
αϑξ Πλ1Π6. 

9 ΤΠ δ ννδϑπεὰ 1 πες τυ νγαΐοῦ 
γε, 1 ἘΠγοΟΌΡΉΪΥ νναϑῃεὰ ἀνγὰΥ (ΠΥ 
δ]οοά ἔτοιι πες. δπὰ 1 δηοϊηϊεά τῆες δ λ ν 
ψ ἢ οἱ. 

10 1 οεἰοιπεά τῆδα δἷϑο υνἱτἢ Ὀτοϊ - 
εγεά νύοσκ, δῃὰ 5ῃοἀ ἴῆδε ννἢ δαάρετο᾽ 
βΚίη, δηά 1 ρίγάεά πες δϑουῖ στ ἢπς 
Ἰίπθη, δηά 1 Ἴοονογδά τῆδε τῇ 581, 

11 1 ἀεοκεά τες αἷδϑὸ ἢ ογπδ- 

Ηἰὶς Ὀγά6. ΤὙμδὲ ἰ5 ἀδθϑογίθοα ἴῃ σὺ. 1ο, 1Σ. 
ὝΒο Ηδρδγονν τνογὰϑ ε- ογηαηηθηΐ Ο77 ΟΥΩΡΙΡΡΣ: 
(πιατᾳ.) Βᾶνθ Ὀδθθη γα τοηάεσοά. 868 
Νοῖο δῖ οεπὰ οὗ (μαρίοσ. ᾿ 

αυδεγέας ἐδοι «υαεὶ παλε] ΟὟΥ γα ϑδίοτα, 
ΤΑΙϑο, 45 1ξ ϑϑοτηβ, ὉΥῪ (π6 ὑτογὰ ογ απ, 
Πᾶν 50 τρηδεγρὰ ἔπε νγογάϑ 45 ἴο σοργθβοηὶ ἴῃ 6 
παξεάποα; ἃ5 Ῥαϑϑοὰ ἄννδγ---Ὀυϊ ἴδε οτἱρίηδὶ 
«ἰοε5 ποῖ Ὀθᾶσ 1}}}5 οι. ; 

8. Ννοευ αὐδέη 1 ραπε ὁγ δε} ΤδΟ 
ΒΆΤΊΘ ὈΠΠΕΟΟΒΒΑΓῪ Τἤδηρο οὗὨ οοποιγυσίοη 15 
τηδάὰθ ΟΥ̓ ουγ ἰγδηβίδίοσβ: ἤθε 85 'ἰπ συ. ὅ, 
Ῥεγῆδρβ (πιϊϑ]εά ΕΥ̓͂ ἴπΠ6 ννογάϑ ογπαγιοπί φῦ 
ογπαριοπί5) ἴμογ ἀϊὰ ποῖ 5ε6 (δὲ ἴνγο υἱϑὶ 5 ἃσὸ 
ἱπάϊοδίοα, (1) ἴπ Ἐχγρῖ, υ. 6; (2) Ὧὲ Μουπὲ 
διηδὶ, ν. 8Ἅ, ΔῸΣ Σ »ϑδϑδοᾶ ὮΥ ἴ8660,,.4πάᾶ 
ὉΘ8Ο]ά. 
, ἡβγεαά τὴν “ΑΓ οὐεῦ 4666) οταρ. Ἀυ8 
11]. 0. 

ἡῥοι δεεαγησεῖ ηημε] ἘΛΓῈ ἦν. 12, “δε «ὐἧςξς 
δὶ: «υΐζξ, ᾿ιἴ, 8356 Ὀεσᾶτηθ ἢϊ5.) Ηοϑβ. 11}. 4, 
ἐῤοι σῥαϊὲ ποὲ δε 7ὃγ σποδοῦ ρ: 2 τ [Ώου 5.21 
Ὡοῖ Ὀεσοπηδ ἃ πιδη8 16. ὙΠ ἐβροιϑ8] οὗ 
ῃ6 ἀδληιϑεὶ τοργεθοηία Οοὐβ δηίζοσίηρ ἱπίο 
σονοῃδηΐ ὙΠ} [6 ΡΘΟρὶῈ ἴῃ [86 τ] ο τ 655, 
Ἐχοά, χχχίν. 27. 

Θ ἀεοροῖθοβ {π6Ὸ υϑυᾶδὶ ρυτιβορίίοπς ἔογ 
τηδιτίαρο. ΟομΡ. Ἀὐυ.ὴ 11}. 3; ἘΞ1Π. 11. 12. 

10. ὁὀνοίάεγεά «υογὰ (8, ΧΙΥ. 14)...«δαάφεν 
“ἀϊη} ῬΓΟΌΔΟΪΥ [Π6 5κιη οὗ ἴ6 ἀοὶρηϊη οὗ 
ἀιϊιξοηζ. 866 ποΐο οἡ Εχοά, χχνυ. ς. 
πε βπεη} 866 μοῖεβ. οὔ Οεῃ, χὶϊ. 42 ἀπὰ 

Εχοά. χχν. 4. 
“2] Ἡδεῦγ. »"οηδὶ, συ Γα ΟἾΪΥ Ποῖα δηὰ ἴῃ 

α.18. ΤΠΟΊΧΧ, ἰτγαηβίαϊο ἴὰ 85 α ραγριδηξ 
9 δαὶν, ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ ΟΠΙΥ Ὀεδοδιιϑα {Π6 (Πγεδ 8 
ὙνΟΓΕ 50 ἤπΠ6 85 ἴο γθϑοηῦ 6 δαὶν ἰῃ [15 τεβροςξ. 
ΎΠΟ ψοσγὰ ἴπ ἴπ6 ΨυΪΣ. οχργοϑϑοθ ἤμοηθθβ οὗ 
ἰεχίυγο, ὙΠΟ οδη ὃὉς ᾿1{π|6 ἀουδὲ (δὲ πὸ 
ψογὰ ἰ8 ῬΓΟΡΕΓΙ͂Υ τοργοβοηϊοα ὮΥ̓͂ ουῦ νοτὰ 
σἰᾷ, υϑεΐθες ἔοτ ἃ τοῦς, ἃ [γΡδη, οὐ (85 ζ4υ.26) 
ἔος ἃ ὈδΔηβραγοπί γε]; Ὀυϊ [Π6 ἀογνδιο οὗ 
ἴδε ννογὰ »ποσδὲ 15 ταῦ ἠϊδρυίοά, . 



ν. 12---518.} 

πιεηῖβ, δηὰ 1 μι Ὀγαςαϊεῖβ ὑροπ (ὮΥ 
Βληά 5, ἀπὰ ἃ οἰιδΐῃ οἡ (ὮῪ πεοῖς. 

12 ΑπαΪ ρυῖ ἃ 7ενγεὶ οπ ΠΥ ἔοτε- 
βελά, λπά δαγγίηρϑβ 1η της εῶγϑ, δηά 
ἃ θεδυῖ ι} σγοννῃ ὑροη {πἰπε Πεδά. 

12 Τἢυ8 τνᾶϑὲ τῆου ἀεοίκεά τυ 
ξοϊά ἃηὰ 8ἰϊνεγ; δηὰ ΠΥ ταϊπιεηῖ 
τα: 97) ἢῃς Ἰ᾿ἴπεπ, Δηά 5:1|ς, πὰ ὑγοϊά- 
ετο τνοῖΐ ; που ἀϊάβε εαἰ ἥπε βοιιτ, 
δηὰ ΠΟΙΟΥ͂, ἀπά οἱ]: δπὰ ἴπου νγαβῖ 
εχοθεύϊηρ Ὀδεδυζίίι!, ἀπά τμοι ἀϊάϑὲ 
Ῥτοϑβρεγ ᾿ἱπῖο ἃ Κίηράοπι. 

14 Απὰ ΠΥ τεηονγη ὑεηῖ ἕογ 
διποηρ ἴδ 6 ̓ιολῖμδη ἔοσγ ΤΥ ἘΠῚ 
ἴον τὲ τυ: ρεγέεςξ [ἤχου ρἢ ΠῚ ΤΟπΊ6]1- 
πέ58. νυ μος ἢ [1 ἢλά ρῥιυϊζιροη τ(ἢεε, 5411} 
τᾶς [τὰ ον. “- 

:ς 48Βυϊ τποιι ἀϊάϑ: ἐγιβὲ 'η της 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ, ΧΥῚ. 

οὐγη δαλιίγ, ἀπά ρῥἷαγεάϑε (δες διατιῖοὲ 
θεοδυβε οὗ [ΠΥ ταπονγῃ, Δη4 ρουγεάβε 
ουξ ΤΥ ἸὈγηϊολίίοἢΒ οἡ ΘΥΕΙΥ͂ οἠς [δὲ 
ΡΑβϑϑεὰ Ὀγ; ἢΪδ 1 νγᾶϑ. , 

16 Απά οὗ ΤΏΥ γχαγαιοη8 ἔποιι ἀϊά8. 
ἴλκε, δηὰ ἀεοϊκοάβε (ΠΥ Πρ ρίδςεβ 
νυ ἢ} ἀΐνετβ σοϊουγβ, ἀπ ρῥἰαγεάβε της 
μδτῖοῖ τπεγευροη: 264 ἐφ ἐδίήηρς 8}2}} 
'ποῖ φοπιθ. ΠΕ ἢ ογ 8}4]} ἰξ δα “0. 

17 ἼΠοιι παβὲ δίϑο ταίζεη (Υ ἔδίγ 
)ενγεὶβ οὐ ΠΥ ρο]ά ἀπά οὐ τὴν 8ἰϊνεῖ, 
ΜΠ ςἢ 1 Πδά ρίνεη δες, δηὰ πιδάεβὶ 
ἴο {ἈΠ γ86]Γ ἰπιᾶρε8 [οὗ πιεπ, δηά ἀϊάξε δ φ' 
σοπιηχ τννυβογεάοαχ νὴ ἢ τῆ ςηι, 

18 Απά τοοκεϑβῖ (ΠΥ ὑτγοϊἀεγεά ρδι- 
ΓΕ, ληά οονεγεύϑβι (δηλ : ἀπὰ ἴῆοιι 
᾿ιαϑὲ 8εῖ πλὶπα Οἱἱ μά πΐηθ ἱποεηβδ 
Βείοτε τπεη]. 

11. δυγακίε] Οδεη. χχῖν. 22; Νυπι. χχχὶ. 86 οὗ [Υ τεπονγῃ ἴο Τςουτὶ ἰάοϊδῖγοιι5 Π8- 
50. 
4 εδαϊπ) ΤῊϊ νγᾶβ ἃ 5ΐξῃ οὗ ἀϊξηῖγ, Οεη. 

χιν 42. 

12. « ἱεᾳυεὶ οπ ἐδ ονεδεα] 1, ἃ 
ΒΟΘΕ- ΓΙΠΡ Οὐ [ὮΥ ποσί γι}. ὙΠ Δ] ΟΥ̓Δ Οη ννγᾶ5 

ρᾶϑϑᾶρο ἴο πιοάογῃ 
εὐδίομλβ. [ἰ ἰ5, μοισγόνοσ, ἴο Ὀ6 οὐϑοσγνοὰ [ῃδί 
κτοῖιε ἴε1}5. ι.5 1μ2ὲ ἴῃ ἢ18 ἀδΥύΥ ὑτοϊθη ὙΟΓΟ 
οὐ ἴδ ἐογοδβοδὰ ἰεννεὶς Ὠδησίης ἀονγῃ ἴο ἴδ 
ὯΟΘΟ. 55:6 ποῖδ οἡ Οξῆ. χχῖν. 22, ῬΏΟΤΟ (ἢ6 
ποτὰ πέσὰ γεηἀεγοὺ ἡεευεί 15 ἰγαηϑἰδιο σαγγίπν, 
80 ἀουδὲ ἔογν [6 52π|6 γεᾶϑοη 45 16 σβδηρὸ 15 
πυλὲο ΠΟΤΕ, ὙΠοΓΟ, 45 ἐαγγίσα, ἕο! ονν, δηρῖδβοσς 
ποτὰ Βδὰ ἴο ὃ6 Ξυυδδθτυϊοά, - 

13. “οωγ, απά δοπεγ, απάὐ οἢ ὙΠ696 
ψεῖς οδιοίοεσι Κίπά8 οὗ ἐοοά---πε  ομτ" 
σοῤ οἱ σουπιπυϊοὰ (6 »"εασ -οὔεγίηρ, 1.εν. 1], 

(5111 υπαϊνιἠε() αἰἰαϊηεαὰ 1[5 πἰρξεϑῖ ΡΠΟΒ οὗ 
ξιδηάροτ. 

14. ρεγχεωα (οπιρ. χχυΐ!. 4, 4. 
-} εο»ν»εὔπε.} Ὑ86 ἴπ6585 νγᾶ8 ποῖ 

ταῖυταϊ, θυϊ [86 ΙΔ οὗ Οοά, 

ΤΒΟ ργορμεοῖ ποὺ ἀσϑοσῖθεβ [πὸ ἸάοΪΔ- 
εἰ οὗ [6 Κίηρβ. ὙΠῸ δδγίοῦ 

ἰῃ ἴδ). ἔπι οὗ ἴΠ6 [υάρ65 δἴὸ ποῖ 
Βεῖην δὴ ἐξ ραντήμον ἐμῷ ἐὐρρ 

οὔδε ρεορὶε Υ 2γοωῥεέγε 
ὦμο ὦ ἐέπεραάονε 5 ἴο Ὀε ἀεΞδογυεά. 

ἐχεσς 977 127 τεέποςυη)] Ἴδοιι ἀἰάδξ τρᾶκα 

ἴς 3, 
ΒΚ 

᾿ΒΟΙΔΌ0]6 ᾿πϑίδποε (Αὐδίορἢ “ 

[ἰοῆ8. ΤΟ σηλιτίδσοβ οὗ ϑοϊογμοη υνἱἱἢ Ποὰ» 
(πο τνῖνοβ, ἀπά 815 σοηβοαιδης ᾿ οἰ δίΓ68, ἃΓῸ 

᾿ἃ οἶθαῦ ἰηϑίδηςο οὗ 50 ςἢ πίϑιιϑο οὗἉ ζίογυ. 
δὲς  «υα ΤὙῃς Ηδοῦχενν πόσο ΟΧΔΟΙΥ 

ΤΏΘ2η5, ““ ἢἰ5 1 του] 6," 25 νγὸ υ36 «υοωδά δὲ 
ἴο ΟΧργθβ8 Δη ΠΑ ἴυ2] οοπἀϊοη. ΤΥ Ὀοδυ 
νου Ἱὰ ὃς δὲ ἴΠε ἀϊπροβΑ] οὗἁ ἜΥ̓ΟΌΥ Ῥᾶβϑϑεσ- Ὁ, 

16. [π2 Κ. χχίϊ. 7, νὸ σεδὰ οὗ νογηθῃ 
᾿υεαυΐπρ ῥαησίπρ, 70 1δὲ στουε, ἀπὰ ουγίδὶη5 
ΨΈΓΟ ΠΟΠΒΓΔΩΓΙΥ οπρϊογοά 'π ἴμ6 ἀεσογαίοη 
οὗ πεδίδοη ἰθηλρὶοβ, δυιςῖ εὐγίδ!ϊ 4 ΕΓ ὑγούθη 
ΜΠ δξζυγεβ σοργοβοητηρ, ἀςίΙοη5 οὗἩ ἴδε μοὰς 
οὐ Βεγοὺβ (51π|}8᾽5 " ὈὨϊςῖ. οὗ Απίᾳ." Ατὶ, 
Κεῖ. Ὄποὸ ἕδπιουβ γε] οὔ Αἴδοπθ 15 ἃ 

."᾽ 423). δύς8 
ἀεοογδίοη οὗ ἰάο]-ἰοτρ]65 ἴῃ ΗΟΙ͂Υ 1,δπὰ 
δῃοννοα δον [6 υηρταίοξι]! ΡΘΟρΙΘ νγόσὸ ἀονοῖ- 

11 δοθεῦ 5 ΟΟὨΞΙΔΠΕΥ τηθηοηρὰ ἴῃ δογίρειτε “ηρ [Π6 νγθΔ8]}} διὰ ἐπεγρῖεβ νοι [εβονδὴ 
βδὰ κίνεη ἴποῖι ἴο (6 ϑεγνίοα οὗ ἴθοϑο [2196 
ξοάβ, ἴῃ ττῆοθε Ἰγοσδῆ!ρ Ηδ τῦδλϑ Θϑροςδ]} 
ἀϊξμοπουτοά, , 

δὲ δε ἐδέησι: “δα κοὲ εονπ, μείέῤεν «δαὶ 
ε .0] Ὑ8ὸ δδοπγϑηδίίουβ τοδομοὰ [ἢς ὙΟΙΥ 
υππηοοεῖ---ποιίηρ ΥΥἱ}} οὐοσ Βεγοδῖῖοσ Ὀ6 80 
δὰ 45 ἴμοϑο βδανθ Ὀθθῇ. 

17. ϑοπὶδ βιρροθο [διαὶ ἔΠΟΓΘ 15 δη 8]]υ13οη 
ἴο ἴῃ6 οσυβίοπι οὗ Ὀδασην ἀρουΐ 1ΔΌΘΤΠΔς]65 ΟΣ 
δῃγποβ. Οοπρ, Απιοβυ. 26; Αεοῖϑβ Υἱϊ. 42... 

18. »ἱμό οἱ απά γπἷπὸ ἱπεπ 6] Οοτρ, 
ΧΧΙΪ, 41. ΤΠ ΟἹ] νγ»ᾶβ ἴδ6 Ῥγχγοάυςϊ οὗ [86 
Ἰλπὰ, {π6 ἑπεοε τοοοϊνοὰ ἴῃ ἐχοῆδηρο ἔογ βυοἢ 
᾿Ῥτοάυςο, δηά 50 Ὀοϊἢ τγεῖο ἔπ στῆς οὗ [ἐδονδὴ 
δηὰ Ὀεϊοηξεά ἴο Ηἰπι. εβι θβ, ἴΠ6 οἱ] δηὰ 
ἸπΟΘΏ86 Ῥγεραγοὰ ἔοσ ἴΠ6 ϑεσνίςες οὗ Οοὰ νόσο 
υιδεὰ ἴῃ ἰάο]-ννοσβῃῖρ. Οὐ] νγᾶβ8 ἃ βρεςίδὶ ἴῃ.- 
δτοάϊοηϊ ἱπ ἔπ οἴδογιηρβ ργεϑοσ υ6α ἴῃ (ἢ βογνίοδ 
οὗ {86 ἴδιαρῖε:; ἔογ δηοϊπίίηρ, ἔον ᾿ρἢ5 (ΕΧοά, 
Χχν, 6), δηὰ ἔογ ἴΠ6 πιοδί-οἴδγίηρ (Εχοά. χχίχ. 
40). δΡρθοῖδὶ ἀϊγθςιοῃϑ ἔοτ ἴμε ὑσγεραγαίίοῃ οὗ {86 



0 

[Ηδςδ. ὦ 
ταῦυονν 97 
γεεί. 

ΤΉ ὃ. ὦ 
ἴσον. 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ, ΧΥ!. 

᾿Π19 ΜΥ πιοαῖ αἷϑο ψῆϊςῃ 1 ρὰνς 
ἴῆες, ἤπα ἤοιυγ, πὰ οἱ], δηὰ ἤοπεγ, 
«υρεγειυ 1 [δὰ της, του ἢαβὲ ὄνθη 
86ῖ ἱξ θείοτε τΠ6πὶ ἔογ ἴδ ϑυνεεῖ βᾶνοιιγ: 
πὰ ἐῤες ἴξ νγλβ8, βαῖἢ (ἢς 1,ογά σοῦ. 

20 Μογτεονεῦ ἴδου παϑὲ ἤδκεη ΓὨΥ͂ 
80η8 4πά (ὮΥ ἀλιρἢίογβ, τσποπὶ πο 
ἢδϑὲ ὕογηθ υὑπίο πιὸ, δπὰ [8686 ἢαβῖ 
ἴδοι 9αοτ βοοά υπίο τπδπὶ ἴτο δε ἀθ- 
νουγεά,. 171.. δὶς οὗ [ῊΥ ψβογεάομηβ ἃ 
8Γ1Δ}] πηδίζει, 

21 Τμδῖ ἴπου Παβὲ εἰδίπ ΠΥ ςἢ}}- 
ἄγοη, δηὰ ἀεϊίνεγεά τῆθπὶ ἴο οδιιβὲ 
(ἄεπὶ ἴο ρ438 Τῃγουρῇ ἐῤέ 3γε ἰοῦ τπεπὶὶ 

22 Απὰ ἴῃ ἃ]1 της δροιπι δι ο8 
ΔΠ4 [Ὺ ψπογεάοπιβ ἴδοι, λϑὲ ποῖ 
Ταπηχεηιθεγεά (ἢ6 ἀδγ8 οὗ ΠΥ γουτῇ, 
ψγδη ἴδοι νναβὲ παϊκεά δηά θᾶγο, σημά 
νναϑῖ ΡΟ] ϊεά ἴῃ τὴ Ὀ]οοά, 

22 Απά ἰξ οδηπιε ἴο ρᾶ88 δεν ]] 

ἴδες δὴ ᾿εηγχίπεηΐ ρίδος, δηά ἢδβῖ πιδάς 

[ν. 19--27. 

(γ νιἱοκεάπεβ8, (νος, νος υηΐο τπ66 
858 ἢ τῆς [,ογά (σοῦ ς) 

24. ῤαῤ τῇου ᾿ιαϑὲ αἶϑο θυ] υπῖο 

ἴΠ 66 δὴ ΒΙρῇ ρίδος ἴῃ δνθγΥ ϑέγεεῖ. 
25 ἼΤ μου Παβὲ Ὀ0}} ΤΥ Ἀΐρἢ ρΐδςοα 

αἴ ΘΥΘΙΥ Πεδὰ οὗ τῆ6. ννᾶγ, δηὰ ᾿δϑὲ 
ταλᾶς ΤΥ Ὀοδι ἴο Ὀ6 δϑῃοιγεά, δπὰ 
ἢαϑῖ ορεπαά (ἢγ δεῖ ἴο ὄἜνεῦγ οπα τἢλὲ 
Ραβϑ8ε4 Ὁγ. δῃά τυ] ρ| 164 τῆ γΒογε- 
ἀοῃ,8. 

26 ΤΤΒοιι Παβὲ ἷβο σοηχηχίεοὰ ἔοΓ- 
πἰοδείοη νι τῆς Εργρτίδηϑ ΤΥ πεῖρἢ- 
θοιγβ, σγοδλὲ οὗ ἤθβῇ ; Δηὰ ἢδϑβὲ ἱπεγεδλϑεὰ 
ΤΥ ννυῆηογεάοῃιθ, ἴο Ριόνοκε τὴς ἴο 
ΔηρΈΓ. 

27 Βεδο]ά, ἐπεγεΐογε 1 Βᾶνε βίγεϊοϊ,»- 
᾿Θἀ οὐκ ΤΑΥ͂ παπά ονεῦ ἴῃ66, ἀπά πᾶνδ 
αἰ παι ]8ῃε 4 (πα ογάϊπαιγ “0οἀ, δηὰ 
ἀο]νοεγεά {πθ6 μηΐο τΠ6 νἱἹ οἔ τπεπὶ 

δοίν ἡπεέπς, Ἐχοά. Χχχχ. 34. [π παΐιγο- υΟσϑΒρ 
[δα ννουβῃρροῖβ σατο βρϑοῖα γ αν ϑὴ ἴῃ νθ- 
.ΒεῖλὈ]ε ῥγοάιςοίβ ᾿ἶἶκα ἰπσθηθθο Ὑη6 Βαθγυ]ο- 
ὨΐδΔη5 δἱ [ὴ6 δηηι8] ἔοσιϊνα] οὗ Βο] Ἵοπϑιιπιοὰ 
Σροο ἰδ]θηΐβ οὗ ἰησθηθο (Ηετοά. 1. 183} 

18,19. ΑἸ]υπίοη ἰς ΠοΥῸ πιδδ ἴο ϑοπΊ στἱΐθ 
ἰἰκὸ [6 Ζοοεεγπία, οοτατέοη ἴῃ ἰδίοτ {ἰπι68 
διηοης ἴδε Ἀοπιδηβ, ἴῃ ννὩϊς ἢ Ρυ ]ῖς (4065 
ΓΟ 56ῖ ἔογίἢ ἴοσ ἔξαϑίβ ἰῇ δΒοηουγ οὗἨ Ἰάο]9: 
Ἡδοτ. 1. 27. 3; ΝΊΓΣ. “Δ ποϊά,᾽ ΝΙ1. χορ; Ονἱ]άὰ, 
4 Ἐαϑῖ.᾽ 111. 761, ΕῸΓΣ εσυεγίηρ οὗ ἸάοἷΞ ΠΟΙ, 
1541. Χχχ, 12. 

40Ο,. 21. δογῆξ ὠπίο »|6] ὙΠΟΙΕ 18 ἃ βίγοηξ 
δ ΡἢΔ315 οῇ ΜῈ. ὅδ Ἑςδηάγεη οὔ ΪΕΒΟΝ ΑΗ 
πᾶν Ὀδθη ἀονοίοά ἴο ἥοϊεεῦφ. ὙΠ χἰϊοβ οὗ 
Μοϊδοὰλ οὗ Μοϊοςϊ σέτὲ ἱνοίοϊά, (1) ΤῈ 
δοῖυδὶ! 5δοπῆἔςο οὗἨ πιρῇ δηὰ οἢ]άγοη 85 6χ- 
ΡἰαίοΥΥ 58. υῆοοβ ἴο ἔμ |96 χοάβι (1) ὙΠ 
Ραβϑίπρ οὗ ἔποπὶ {σγουρὰ ἔμπα ἅτε ΟΥ̓ ΨγΑΥ οὗ 
Ρυπβοδίίοη (566 Νυπι. Χχχὶ. 24), δηὰ ἀδάϊ- 
οδοη. ῬῬΓΟΌΔΟΙΥ [86 ἤγϑθέ 18 δἱυάθά ἴο ἱπ 
γοΙβ 20; ἴῃ {πὑῪὸκᾶ γίΐ68 ἰοροίμοῦ ἴῃ Ὁ. 2:1. 
τ 15 ἃ ουτίου5 ᾿]Πυϑἰγαϊίίοη οὗ {86 ἔγθαυθηοῦ 
ΟΥ̓ [δὲ ἰδίίεσ σΐς τπδὲ ἰξ 15 οχρζοβϑοά ἴῃ 
Ἡδεῦγενν βἰπιρὶῪ ΕΥ̓ ἴθ ποσὰ εὔεσε ἐο ῥα: 
ἐδγουσό, ἴὰ ποῖ θεῖηρ βουρῆξ ποοθβϑαγυ ἴο 
δάὰ 26. γε, συ Ἀϊς ΒΒ οὐἷσ ἰγδηβιδίοιβ αν ἄοπε 
ἴο πιλῖκο ἱξ οἶθαγ ἴο Ἐπρ 5} τοδάεγβ. 866 ἀθονο, 
Νοῖς Α, ςβ. νἱϊ!. 

48---9256. ΤὙἤοθα Ὑοῖϑοβ 8ΓΘ ἴδ ΘΠ ΠΊΪηΡ 
ὮΡ οἵ νῆδὲ 845 ὈδΟη ὈΓΟΥΪΟΙΒΙΥ δἰδίοα : ἴα 
Θγοςοϊίοη οὗ δίρῃ ρἰδοθβ δηὰ ἴῃς ἴἀο]-νυοσϑηὶρ 
“πεύθοη, ἱποϊυάϊηρς [Π6 τος οὗ Μοϊοςν, νγοσὸ 
Ἴδ6 Πποιῃο- τον 50 ἴο βρεᾶῖκ οὗ ἴδο Ἰδπὰ οὗ 
"δηδδῃ. ἈΠῸ 41} [8 ἷ5, Ὀσϑίθς {Ππ696 (Ὠίηρς, 
-ἴνᾶϑ [Π6 ᾿ἰηἰγοάπςείοη οὗ οἴδοῦ Ἰἀοϊδίτουϑ γος 
ἕγομι τ[Π6 παίίοης τ νοι [δσδοὶ μδὰ ἱπίος- 

σουγϑθ---ἔσοτῃ Ἐργρῖ, οση Αςςγτία, ἀπά ἔτοζῃ 
Ομαϊάζα. ΤὕΤηε σοπποοίίοη οὗ ἴμεϑς ἢ ον. 
λό Μψου]ὰ Ὀ6 ΠΊΟΓΟ ΠΟΣΙΘΟΌΥ τοερτεβεηίοά (ἢ : 
“1.4 ἐξ εανιὸ ο ρα5.---ὔέν αἱ ἐδν «υἱεξεάμεις 
(τυοε, «υοὐ μπῖο ἐδέέε, ταἱἐδ᾽ ἐδ Σιογά (οὐ[)[--- 
Δίου ὕὉἈπδὲ ποὺ ἀϊἀδὴῇ Ὀπ1|14 “20 ἐδεὸ 
ἂπ εριξρλοπὶ ῥίασε, απά ἀιᾶδὴ τλῖκο ἐδεέ ὧπῇ 
δίφό ρίπεε ἐπ ξυεγ “ἰγεεί---ΘΙΈ ΟΣ Ἐμδὶ ποτὶ 
ἀ! δὲ Ὀπ118 ἐόν δὲσ ῥίαςο αὐ ἐδὲ ῥδεαά Σ᾿φ 
ΦΌεΓ αὐαν απά ἀϊᾶΒὲ τα 8 ,κ6.. 1} οαὕπ ἰο βῶδο, 
τραῷ ἐδομ ἄιᾶβθ α0 Θοτλταῖδ ,ογηϊοαίίοι, 

ς, 

24, απ εριίπεμέ ῥίαο ΤΙ}, “Δη ἀτοϊιθα 
Ὀυ]άϊη." ϑυςἢ Ρίδοεβ νγετῈ υϑεὰ 45 Ὀσοῖῃε]5, 
δηά 50 ἴ6 ψογὰ 15 υϑοὰ ἴογ ἃ ρίδοθ οἵ Ἰάοϊ- 
ὙΝΟΓΒΗΙΡ, Ρυγβυΐηρ [6 54π|6 τηοίδρῃοσ ἃ8 ἰδ 
ετηρἰογοὰ [πσουρδουΐ ἴΠ6 Ἑ“πδρίογ. 

260. ἐδε Ἐργρέίαηφ. στοαί 97.,212] Ἐδγρ- 
ὕλη ἰάοϊαίσυ, ἃ νοσβὴ!ρ οὗ [6 ρονεῖβ οὗ 
Ὠδίυγο, νγᾶ5 ΘΠ ΠΘΠΓΙΟΥ δθηϑθυδὶ. ὙΠῸ ΠΟΕΥ 
ΒοΙα βροΐϑῃ οὗ ἰβ ποῖ 50 πιυςῖὶ ἰπαὶ ψὩ] 
[5γαοὶ Ὀσου δὶ Δ ἴδεπὶ ἔγτοπι Ἐσγρί, ᾿δουρἢ 
[Π6 σλΙ ξονγουβὮ!Ρ 566 π|5 ἴο βῆσνν ἴπδὲ [δ τὸ- 
τηδίῃβ οὗ δὲ ΠΟΥ δὰ ἰεαστξ ἰη Εξυρὶ εἴυης 
ἴο ἴῆοπὶ [Ὠγουρδουΐ {ποῦ πδεϊοῃδὶ ἐν Ὁ 15 
ΓΑΙΒΟΥ [Π6 ἸΔΟΙΔΙΓΥ͂ τς Ὦἢ ϑυθδθοαυδηΐς ἰπίογ- 
οουγϑο ἱπίγοάιιοοά, 85 ἰη ἴῃ6 πιο οὗ ϑοϊοπιοι 
δηά Ἀεδοδοδπη. 866 ποίς ου ἔχοάυϑ χχχὶϊ. 4. 

27. ῥαῦνε ἀἀἰνιϊμσεα ἐδὶπο ον ἑμανΥ ξαῆ 
]υδῖ δ5 ἃ δυβθαπά ἀ64195 ἢ Δη ὑΠ2] 
ὙΠ, Ιεβϑοηΐηρ ἰῃ ἴἢ6 ἔχε ᾿πβίδποθβς [86 Ξὰρ- 
ΡΥ οἵ βυςοἢ τϊηρϑ 85 τηϊηἰϑίοσ ἴο Πεσ Ἰυ ΧΌΓΥ---- 
850 αϊά [86 ογά ἱπ σοπθοηυδηςς οὗὨ ΠΟΙ υἢ- 
ΓΑ} Π 1 ]η655 οὶ [5γαοὶ βμοτὶ, ποῖ αἰνίηρ ἴο ΒΟΥ 
ἴη6 [0}} ρονγεῦ δηὰ ἰσοηρίῃ νης ἢ δδά Ὀδοη 
ἀεβισηοα ἔοσ Βοσ, δὴ 506 τοπιαίηοε οἰοά δες 
ἴῃ πο δορίδηοθ. 

"Ον, 
ὀνοξάε 

' ἄσιωε. 
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εἰδὲ Βαῖς τῆςς, (6 ᾿άἀδυρῃίεῖβ οὗ τῆς 
ῬΒΗΙϑεη 65, νυ ῖς ἢ ἅγα δϑπδιηθά οὗ (ῊΥ 
Ἰεννά νυγ. 

28 Του παβὲ ρ]αγεά τς ττδοτα 
αἷςο ἢ τῆς Αβϑυγίδηβ, θοσᾶυϑε τῆοα 
νγλϑῖ ὉΠ5Δ[|20]6 ; γοάᾶ, ἴπου παῖ ρἰαγεά 
τῆς Βαγῖίος νυ ἤδη, ἀπὰ γεῖ οιϊο τος 
ποῖ ὃς 51[|5Πεα, 

29 Ἴ οι Βδβῖ τηογθονεῦ πλ0{ἰρ] 16 
τῆγ ἰογηϊοδλάοη ἰηῃ τῆς ἰληά οὗ (ὐδηδδη 
ἀπῖο ΟΠ Δ] 68; απά γεῖ ἴῃοιι νγαβὲ ποῖ 
βα βῆςα Βεγον ἢ. 

20 Ηον νελκ ᾿8 (πίπε πελγί, 841} 
τῆς 1, οτὰ ον, ϑ8εείηρ ἴπου ἀοεϑβὲ 41] 
τῆεβε ἐῤδίηρεν) τὰς νοῦ οἔδη ἱπηρεγίοιυβ 
ΒΟΥ ΞὮ ὙΤΟΠΊΔΠ ; 

421 "1π (ἰδῖ ἕπου δυ}} 4658: Ἐπΐπα ἐπικὶ- 
πεηῖ ῥΪδος ἴῃ ἴῃς Πεδά οὗ Ἔν ΓΥ ὙΨΑΥ͂, 

ἘΖΕΚΙΕΙ͂. ΧΥῚ. 

δη πηγαίκεϑὲ τὨίης ᾿ἰρἢ ρἷδος ᾿π δν ΥΥ 
βίγεεϊ ; δηὰ ἢδϑεῖ ποῖ Ὀδεη 48 δὴ δδιίοξ, 
πη τῆδι τῆοιι ϑοογησϑβῖ Πίγας 
42 Βμὲ σε ἃ νγῖε ἴδε σου εἢ 
Δάυ]ΐοτγ, τοῤίεῦ ὈΚΕῖΝ βίγδηρεῖβ ἱπ- 
δίεδά οἵ πε δυκδαπά 

23 ΤΠΕΥ ρῖνε ρὶ 8 ἴο 411] τ οσαβ : 
δυς του Ρ᾿ ΤΥ ρῆδβ τὸ 411 τὴγ 
Ἰονθῖβ, δῃ 

ΤΥ ψΠογοάοηι. 
424 Απά τῆ6 ΟΘΟΠΊΓΑΓΥ ἰ8 ἰπ ἴἢδς 

ἔτοτῃ οἱδεῦ ννοπγθῃ ἴῃ ΤῊΥ τυ βογεάοηηβ. 
ὙΠ εγοα8 ΠΟη6 [Ὁ] ]ονγεῖῃ πος ἴο ςοπ- 
τ ἩΠογεάοτλβ: ἀπά ἰῃ τῆδλι ἰῆοιι 
ρίνοϑῖ ἃ τενγασά, δπά ἢο γονναγά ἰΒ 
σίνεη υηΐο (ἢεε. τηεγείοσγε ἴοι δῖ 
ΠΟΠΙΓΑΓΥ. 

ἀσερ δίετ; 97 1δὲ Ῥδὶλ τέο. ἼΠ6 5141] οἰ 168 
αμς ἃΤῸ 866. ς3,) Δηά ΧΧΧΙ!. Ιό, 

ἃδο ποῖ οὔ Ὁ. 2:1. ὍὅΤ8ὲ ΡΒ Πςηθ5 ἤᾶνὸ ἰος 
8 τεοοτὰ οὗὨ [ΠΕΙΓ ΒΌΡΓΟΠΊΔΟΥ ἴῃ [δ6 ρεστηδηεηξ : 
πῶτοο οὗ 16 ΗΟΪΥ 1.,Δηἀ---Α]οσίῖπθ. [ἴ ννᾶβ 
Δ ΡΕΘΏΪΊΔΓ 5δδπια ἴο Ὀ6 50] εςϊοα ἴο 50 51η2]} 
ἃ ΡΟΥΤΕΙ 45 [δὶ οἵ ἢ] 5ῖῖα ; ὃυῖ [Π6 νοΣῪ 
ῬΏΣ]σΕμ6 5 σεσὸ δομδιηθά οὗ [υἀλ}}5 υη211}- 
ὐἱπεςα, δὰ ὑσεσὸ ποηιϑεῖνοβ {γῸῸΥΓ ἴο {ποῦ 
8Ἐε ξοάς ἴλη ᾿υὐδῃ νγὰ5 ἴοὸ Το Βονδῇ. 

412ε διμεπε, Οσσυργης [ἢ6 5βουΐδογῃ 
δοεάεις οὗ δε Ἰαληὰ οὗ (δπᾶδη, ὑγεσὸ ἔτοτα ἐμὸ 
πππὶ, ἀπεὶῖ σοπθπυεα [Ὠγουρῃ (6 ΒοΪ6 οὗ 
[πτλεῖῖς Ηἰϊσίοσγ, ἰδοῦ ἴῃ [Π6 5ἰἀε5 οἵ {πὸ 
Ῥεορῖε: ἴῃ 186 {{π|65 οὗ ἴδε ̓ υᾶρεοπ, οὗὅἁ ϑαπιιοὶ, 
αἵ ϑι2υ), οὗ αν, δηά ἴῃ ὙΠΟ ἰδίου {1π|65 
τς ἴςοἱ χὶν, 29), ΨΕΓῸ ᾿πϑιγιπιοηῖς 
ν ε γεῇ ἴο Ῥυπιϑδὴ ἢ15 ἀΐδο- 
δεύάοηϊ Ῥεορῖίθ. 866 2 (ῆτο. χχν, 18, 

48. Το [5γδθ ἴο5 μδά ἴδίζθη ραγὲ ἴῃ {ΠῸ 
Ἰδοϊλεσιθς οὗ ἴδε κυττουηπάϊηρ πδίοηβ. ΕἸηά- 
τις ἰ12]6 Βεῖρ ἔτοπι [πῖ5, {ΠΕ σουτγίεά ἴδε 
ΔΉ λησο, δηὰ ἴῃ ἀοίηρ 50 ράνθ {ποιηϑοῖνοβ ἴο 
ὼς 215. στουϑθῖρ, οὗ [86 Κιηράοπι οὗ Ὠ)4πιᾶ5- 
εὰ5, δληά ἰπδη ἀρδῖη, 5ἰτγοίςπίηρ διγΠοΓ δηὰ 
Ποῖ 51], σου σῆς δ ἔτ ἀ5} 1} οὗ {Π6 ἐλ ΔΙ 
Αφγτίδῃ, ληά οἵ δἷ8 ροάβ (2 Κ. χν], 10). 
ἰάΔοϊδίγγ, 1:6 Ξρισιτυ2] δά] ΤΥ, ἱηναγΙ Δ Ὺ δς- 
τὐπιραηίο ἔμαθε ὉΠΠΟΪΥ 4] ]1Δησε5, ἀπά Ὀγου δεῖ 
πη ἀϊθλοίεσ δηὰ συΐη. 

ἰδ ἴο ἴδ6 τοῖο ἰαπά οςςσυριοά ὉΥ ἴΠ6 
μάτοη οὗ [ςταοὶ. ΤὮδ πιοηϊίοῃ οὗ ἴπ6 ῬΉ]}}5» 
ἔδιος πὶ Ὁ. 27 ΟΓΓΙΕΒ 1.5 ὈαςΚ ἴο [86 πιοῖὸ τὸ- 
εἰποδὰ τορδηίηρ οὗ ἠδὲ Ἰαηπδ 9.7 Οσηααπ. ΤΠΘ 
ὐπάτοη οὐ [526] νγοσὸ Ὀγουσς ἱπίο οοπίδεϊ 
εἰ ἔππ ἢ Βοαῖθοηβ τοίη δῖ: {ΠΕῖΓ ΟἾΤΕ 

Ὀογάετβ. Ὑἤοη (ΠΕῪ οχίεπάοαά (ποὶγ ἱπίουσουγϑθο 
ἴο ἐογεῖσῃ παίίοῃβ, ἰγδάϊηρ δηὰ ἑοσγηίηρ 4111Δηοθ5 
ψΓἢ ΟΙΔ] 45:8, ἀπά ἴῃ 50 ἀοίηρ "γεγο δι[σαςϊοὰ 
ὉΥ {μὲ ἰἀοἰδίτίεβ οὗ ἴῃοβϑα ἢ νυβοῦὶ ΠΟΥ͂ 
ολστι θα οἡ σοπηπιοσοθ. ΤῈ Ργορμοῖ τυ 15865 ἴο 
ἀορίςξ ἰἀοἸΔΕΓΥ ἴπ ἰϊ5 σγοσβὲ ἀϑροςΐ: δηά 50, 
Ραϑϑίῃρ ὈΥ̓͂ 411] ΘεσΟὨΑΙῪ τηοξῖνοβ, ρΟΙ ΕΟ 8] οσ 
ΠΟΙΠΊΘΓΟΙΔΙ, 5065 5ίγαίῆς ἴο ἴδ τοοῖ οὗ (6 
6Υ1],--- ἘΠ} ]π655 ἴο ἔδ6 ἴσῃ [ογά, 

80. «υεα4}}] ΜνηΠογοά, νυδϑιθα ἄυσαγ; ὉΥ͂ λὴ 
ὉπΠι.50.4] ςοποισυςοη, 1πΠ6 Ηθῦτγονν ψογά ἔὸσγ 
Ποασί 18 ζευπῖπθ, Κ πιο Ηΐ βαγ5 (δαὶ {86 Βοδγί 15 
τογατὰεα 85 αἰ πλ πΙϑῃϑαὰ ᾿ῃ 5126, δηὰ ἰ8 σοηθθ- 
υΘΉΕΥ βροΐκθη οὗ 'ῃ ἴδ6 ἕξι. 1) σοηϑοαιθηοῦ 
οἵ 115 ἱπέθσῖοσ Ὡδίιγο, 

81. 15 ἐδαὶ ἐδοι δμϊ δε: ὙἨΐΒ ἰ6 18 
τγδηβίδίϊου σου ἱγ δάοριοὰ, [ἢ ἔοσ τιβϑ- 
ΤΩΔΌΟΔΙ τοᾶβοης (45 δος {πη κ) [1 8 Ὠδοδϑ.- 
ΑΙ ἴο ἴδκο [Π6 1η2] τεπάεγηρ, ἐπὶ ἐδ 
ἐπυσδίογε τηυβϑὲ τυρδῃ ἐπ ἐξ εἰτδα 
ο" υὐδίαρεΣ, Οοτρ. Νυπι. χΧχὶ. Δς, ὙΠΕΤΟ 
υἱδασε! 15 ᾿ΤοΓα ΠΥ ἀσισδίογε. ὙΠῸ ἴδηβα ἴῃ 
1}158 νϑῦβα βῃοι ϊὰ γαῖμοσ 6 ἴπ6 ᾿ιδέοσις ραβδὶ, 
ἀϊάπτ Ὀπ114--ἀ14δ᾽Ά'΄ ΣΔΔΙΟ-- δα ποῖῦ-- 
Βοογηθάβῆ. 

ῥα} ποί ὀερῃ αὲ αῃ δαγίοΐ, ἐπ δαὶ ἐὸν Σοον πο: 
ἡὴ, ΤΙς 2156 Ὑν1δ 15 ὑσοσβα ἴδῃ [6 αγίοι 
ἰπ ἰδδΐ 586 ἀοε5 σταζιυ οι! ννδὲ ἔπ6 ματὶοῖ 
ἀοοβ ἔοσ ΒΙΓΘ, ᾿ 

3838. ΤΈο ρῥἱεΐυγο 5 πο ῃἰοηθὰ ὉΥ 1Π6 σοης 
ἐγδϑὲ Ὀθίννεθη οὔθ ΠΟ 45 ἃ ὑῥγοδβιϊζυϊο γϑοοῖνοβ 
Ηἶτο ἔοσ μοῦ βῆδιιθ, δηᾷ ομο "νῦο 85 ἃ 16 15 50 
ὈΠΟΣΙΥ ἀραπάοποά 45 ἴο θεβῖοννυ Ποῦ μυιβοαπὰ Β 
ξοοάβ ἴο ΡῬυγζοῖδθε ον οὐ αἀἰδῃοηουτ. ὙΠῸ 
ςοηάυςΐ οὗἨ ΑἢΔ2 ἴῃ Ρυγοδιδδίηρ δἱὰ ἔγοπι ἴἰὸ 
Κκὶηρ οὗ Αβουγδ νἱτ (6 5ἵνοῦ ἀπά ροϊὰ ἐμαὶ 
νγ85 ἔουπά ἴῃ [Π6 Βουϑ6 οὗ ἴπ6 [ογὰ (1 Κ. 
Χυΐ, 8) ἰδ Δη οχδιΐ ᾿ΠΠυδιταϊίοῃ, ἀπ ΤΑΥ͂ μεῖ» 
δᾶρ8 Ὧδ γεξεσγεὰ ἴο ἴῃ [δ 158 νεσῦ ρδξδβᾶζο, 

ΤΒίγεβς τῆθαι, τῆλε {Π6Ὺ ! Ηοδ. : ὀνέδεε!. 
ΤΩΔΥ ζοπα πο ἴΠ66 Οἡ Εν ΕΙΥ 8:46 ἴοσ 



ΗΕ, 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΥΊ. ἰν. 35---.43. 

ης 4 Ὑνδειείοτε, Ο μιαιΐοῦ, ἢεᾶγ 
τῆς νοτγά οὗ ἴῃς [οκῸ: 
᾿.:.26 Τὺ βατῃ τῆς [οἱ ΟΟοὺ : 
Ἔεολιιβο τὴν ΔἸΚ ἢ 688 νγᾶ8 ρουγεά οὐἵ, 
ΔΠᾺ ΤΥ παϊζοάηε88 ἀϊβοονεγεά [γουρἢ 
τὴν ψπογεάοπιβ τυ τἢ ΤΥ ἰονεγβ, δπά 
ἍΤ ἢ 411 τῆς ἰά018 οὗἉ [ὴγ δϑοπιὶπδῖίοηϑ. 
ἃπὰ ὉΥ͂ (6 δὶοοά οὗ τῇγ ςμ]άτγεη, 
ΒΟ ἢ τδοιι ἀϊάδε ρῖνε υπίο τΠδηι; 

47 Βεβοϊ]ά, τπεγείοσε 1 νν}}} ρδέθοῦ 
1} ΤΥ ἰονοῖβ, νυ τῃοπὶ ἴπου Πιλϑὶ 
ιΚἌκεη ρἰεάϑυγε, δηὰ 411 ἐῤθνι τπδὲ του 
αϑὲ ἰονεά, στῇ 411 ἐόν ταὶ μου 
αϑὲ μδῖεά ;; 1 νν}}} ὄενεῃ ρδῖμεγ (ἤδπὶ 
τουπὰ δδουξΐ ἀραίπδὶ ἴπ66, δηὰ νψἹ]}} 
ἀἰἴβοονεῦ ΤΡ παίκθάπαβ8 ιἱπῖο (ἢεπι, 
(δὶ ΤΠΕΥ ΠΙΑΥ 866 11] [ΠΥ πακβάπεββ. 

48 Απάὶ ψ1}} Ἰιάρε τες. [48 ψψο- 
ρλ μ᾽ γδῃ τηδλὲ Ὀτεαῖς τγθάϊοος ἀπά βῃεά 

Ὀ]οοά ἀγὸ Ἰυάρεά ; ἀπά 1 νν}}}] ρῖνε τῃες 
δ]οοά ἴῃ " Δπὰ ᾿6ϑἰουβγ. 

ος 40 ΑπάΪ Μ1} αἷϑο ρῖνε ἔδεε ἰηΐο 
᾿ ἀδεῖγ Βαπά, δηά τΠ ΕΥ̓ 83114}} [ἤτον ἀοννῃ 
᾿ τῆϊης Θηχίποηξ οἷδε, πὰ 3}4}1] Ὀγεαῖ 
᾿ ἄοννπ ΠΥ Πρ ῥἷδςεβ: ἴΠῈγ 3841] 5: Πρ 

(δες ͵ϑο οἵ (ΠΥ οἰοιδε8, πὰ 5}2}} ἰαΐκα 
ΤΥ ἔῖγ εννεὶβ, πα ἰεᾶνα τῃ6ς παϊςο " Ηςδ. 
δηὰ Ῥᾶγε. ο ὩΣ ἐλ 

40 ΤΉΕΥ 5141] αἶϑο ὑγίηρ υρ ἃ οοπγ- ὅτ 
ΡΔΠΥ δραΐηϑβὲ [ῃεε, Δηὰ {ΠΕΥ 3}]] βῖομε 
τες νὰ ϑἴοποβ, δηά τἢγιιϑς ἴῃθς 
(Ὠγουρ ἢ (πεῖν βυγογάϑ. 

41 Απά {πε 584} “θυγῃ τῆΐπε “5 Κ: 
δουϑεθ ὙΠ ἔτεα, δηά δχεουΐῖς ᾿υάρ.- ἦες. 5: 
τλθηϊβ προη τῆ 66 ἴῃ τἴῆ6 8ῖρῃ! οὗ ΠΙΔΗΥ͂ 
ΜοπΊδη: ἃπὰ 1 9} ολυβ86 ἴῃε6 ἴο 
οαᾶϑα ἔτοηι ρίδγίῃρ ἴθ δΒιδιῖοῖ, δηά 
ἴδουι 450 5ῃδὶ᾽ς σίνε 0 Πΐγε ΔΠΥ͂ πιογε. 

42 8ο Ψ1ΠΠ1 τλκα πιῦ ΠΥ τονναγά 
(ἢες ἴο τγεϑβϑῖ, δπὰ ΠΥ τα βδα 8.21} ἀ6- 
Ρατὶ ἔγοηι ἔπεα, δηὰ 1 τψῦ] δὲ αυϊεῖ, 
Δηά νν1}}] θὲ πῸ πιοῦα ἈΠΡΤΥ. 

43 Βεοδυϑε του μαϑῖ ποῖ Γεπιθπ- 
Ὀετοά τε ἀλγ8 οὗἉ [ὨΥ γουτῃ, δυῖ ἢᾶβῖ 
{τεϊττεἀ πγς ἴῃ 411 τπε8εὲ ἐῤίπρε; ὈεΠο]ά. 
τπεγείογε 1 αἷϑο νυ]! τεσοιιρεηβα ΤΕΥ 
ΑΥ ὑροῦ ἐῤίπε Ἠλὰ, β8 ἢ ἴῃς Ιοτγά 
σοῦ: δηὰ τῆου 814]: ποῖ ςοπιπιῖξ 
(ἢ]5 Ἰανγάπεββ δῦονα 41] [ϊης δροιηῖπδ- 
[ΚἸΟΏ8. 

85--438. ὙΠῸ Ρυπίβῃπηοηῖς οὗ [υἀ δὲ ἰ5 
τοργεβοηϊοὰ ΟΥ̓ {π6 βδῆα ἤχζυϊο 85 ΟΡ δίῃ. 
886 [45 Ὀδεη ρμογίγαγεα 85 δὴ δάιυ) γε, δπὰ 
Δ Ττηυγάοτοβθυ 886 8 ΠΟῪ ζεργεθοηϊοα 85 
τἀὐπάεγροὶηρ ἴῃ6 ρυπιϑηθης δάϊιάροά ἴο δῃ 
δάυ]ζογοβθ δηὰ τηυγάοτεβα, Ὑὴ6 ϑοθῆθ 8 ἃ 
Ἄοουγέ οὗ ᾿υκᾶςο, Ὀεΐογα ννμϊςὮ {πὸ 1 ογὰ Η!η- 
8616 ἌΡΡΟΔΙΒ ἴο διταῖγῃ (6 κυ Ὑ ττοπιδη. 
ἼΒΕοΓΕ ἃ͵Ὸ Ὀγοϑοηῖ [086 ὑγῇο 4ΓῸ πονν ΠάῚ Ἰονθβ, 
“Δηα ἴο96 ΒΟπὶ 586 [45 ἰονοὰ δηὰ ἐἀεβϑοσίοα 
(86 :ἀοἸαίτουϑ πδίοῃϑβ ἢ βοπὶ [υὐδῇ Πᾶ5 
Πδὰ συγ ἱπίογοουζβο), ἴο Ὑ]Ώ655, ἴο 5ῇδγο, 
οὐ ἴο Ἔχ ϊξ ἴῃ ΠΟΙ ἀἶθρταοθο. ἴῃ Ῥγοροσίίοῃ ἴο 
ΠΟΥ ἔοΙΤΏΟΣ ΠΟΠΟΌΣ, 5841} Ὀ6 ΠΕΣ Ῥγόϑοηΐ 5Π416. 
Α5 ἃ ψοπιδη διιβρεςἰοα οὗ ἱπΠα 6} ΠΥ ἴο ΠΟΥ 
Δυβθαηά μδὰ ποῦ μβοδά υποονογεὰ, ὈΥ̓͂ ΨΑΥ οὗ 
«ἀἴδρτάᾶςο, 5οὸ ἴἢ198 σοην!οἰοα δά ογθ55 5.41} Ὀ6 
δισρροὰ Ὀάγθ, ὄχροβοὰ ἴο υἱΐοσ ϑδδηηθ, 5}8]]} 
Ὅε 5ἰοποὰ διὰ βἰδιίη, δηὰ Ποῦ Βουϑ6 5.8}} 6 
τοδὰθ ἀοδϑοϊδίθ ΟἿ ἴῃ δΒοῦ υἱΐεσ ἀδβί πο» 
Ἕοη 58.811 (86 σσγδί οὗ 186 1,οτά, ἰδς ἡεδϊουβ 
Οοά, οδᾶϑο. 

Θ. Μμδίπε:..) Ὅχαδα. ὙὍὙῆο ΑΟΨ. ἔΌΪ]οννϑ 
85 [86 ἈΔΌΡΙΠΙοΔ] ἱπίογρσεϊδιοηυ. Ὅλα 
Ἡεῦτεν εἰμι 8. ἸΠΟΓΑΙΥ “Ὁ γαββ,")  Κ, 
ΧΥΙΐ. 4. ΒΓΔ55 ὮΟΓΘ 18 ΠΊΟΠΟΕΥ͂, 2οωγεά οἱ, ἴδδὲ 
15, ἰδνϑῃοά, Τῆς Ἡοῦσγονβ βΈΠΟΓΑΙΥ βρθαῖς οὗ 
ΤΩΟΠΕΥ͂ 85 σοί ά ([34], χὶνὶ, 6), Ὀὰὲ Ὀχαβ88 οοΐῃβ8 
ὑγεῖε ποῖ ὑηκπόνη (Μαῖξ. χ. ο; Ματκ χίϊ. 41). 
ἘΖΕΚΙΟΙ ΤΑΥ͂ Βοόῖο αν ρὺυΐ γα ἔοσ ροίά ἴῃ 
ΟΥὐάοσ ἴο ξζίνο ἃ οοπίετηρίυοιβ ἔοττη ἴο ἴΠ6 οΧ 
Ῥγεββίρῃ (ἰ5δἱ, ἱ, 22---ς, ΧΙ", ΣΟ). . 

, 38 ε δίοοα οΥ ἐδγ εὐῥάγεπ} Οοτὰρ. ν. 20; ]εζ.Ψ 
1. 24. 

88. 7 ουὴἱ] σίυε ἐδεο ὀιοοά ἱπ 7μ.7}] Ἀλίδοσ, 
Ϊ 11} πιᾶκο (ἤθε ἃ ὈΪοοάγ Ξδοσιῆςο ἴο ἔιγΥ δηεὶ 
)ελουϑγ. Οοιρ. Ρτχον. νυἱ. 24. ΒΥ ἴδο {ὰνν 
οὗ Μοϑβεβ, ἀθδίῃ νγαβ ἴ86 ρεῃδι Υ ἴοσ τηυγάσε, 
Ἐχοά. χχὶ. 12 ; δηὰ ἴογ δά υ]ΐοσγυ, [μεν. χχ τὸς 
ΌΥ 5ἰοηίηρ, υ. 40, 8.66 Ϊοἤη νἹ}}. ς. ΤῊ εἰγουπ- 
βίδῃοεϑ οἵ {86 βίερε οἵ [εγιβαίεπὶ σοττεβροηά θα 
ἢ [86 Ρυπὶϑηπηοηΐ οὗ ἴῃς δἀυϊΐοτεθα; [86 
ΓΟΠΊΡΔΩΥ μαϊδεγοὰ σοιπὰ ἢοῦ ἰο [86 βιστουπά- 
Ἰῃ ἅττ 165, 1ΠῸ ΠΟΣΥ οὗ {πε ᾿εαίου5 δυκοαηά 
ἴο ἴδ. ΙΓΥ οὗ ἴδε διίδοϊκιίηρ ἀγαγ, ἔδ6 5] - 
Ῥίηξ ΟΥ̓ οὗ Ποῖ οττιδπηθηΐβ ἰο 126 ταρίῃθ οὗ 
[η6 5ίορθ, {πὸ βδἱοηίης ἴο ἴῃ6 δαίίοτγη-ΓΑπῚς, 
ΗΣ Ὀίοοαγ ἀραῖμ ἴο ἴδε 5ἰδυρῃίζος 'ἱπ [Π6 

{|6, 

. 42. ΒΘΟΘΟΩΥ͂, 12. Ηδετγο, 45 ἴδογα, [86 ὑσο- 
Ῥδεῖ 5 ποῖ Ὀγίηρίης σοπιέοτῖ, Ὀυϊ δηπουηοῖης 
υἱῖοσ συΐϊη. 80, δηὰ ΟΠΪΥ 50, γἤεδη ἴδοι 5η8}ξ 
να Ὀδδη υἱέουϊγ ἀεϑίτογοα, δηὰ (ΒΥ Πδϑϊϊ» 
Ἤσοηϑ τηδάθ ἀεβϑοϊδίθ, ν7}}} 1 τηδῖζο ΤΥ ΠΥ ἴο 
τεβ. ΜΥ ΔΙῪ 5041} ποῖ τεβί, 611} ἰδοὺ ἃεὶ 
υεΥγ τυϊηθὰ. ἀοιρ. Ὠεαΐ. χχυὶϊὶ. ό:. 

44. Τα ργορβεῖ τεουγβ ἴο ἴδε σοτηραγβοη 
οὗ [Ιυάλὰ νι ϑοάοπι, ἀπὰ νἱίὰ ϑαγηδγία. 
ΤΣ [ἐν ρυἀθὰ ἐδοπιϑοῖνοβ οἡ δοίης υὑπάοτ 
[86 ΡΩΝ Ῥγοϊεςοη οὗἨ επονα. [Ι͂ἢ 186 
ἀονηίι]} οὗ ἐμεῖς πεῖσῃθουγβ, [ΠΟῪ ἐουπὰ ΟὨΪΥ 
Δάἀάϊξίοπδϊὶ στρυπάϑ ἔοσ οοῃβάθηος ἰῃ {Ποῦ ον 
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44 “ Βεδοϊά, ἐνεγΥ οἠς ἴδὲ ὑϑεῖϊ Ὸ φὲ Νεῖίθεγ μδιὶ ϑαπιδγία ᾿οπιηλίε- 
Ρτονεγῦβ 5}12}} υβε ἐῤὲς ργονεγὺ ἀραϊπβὶ (εἀ [1] οὗὨ (ΠΥ 5ἰη8; θυξὲ του Παβῖ 
τες, βαγίπρ, Α53 ἐς τῆς πιοίδοσ, 9 ὃς τα ρ] ̓ς τ η6 Δροπι δ[ΊΟη8 ΠΊΟΓΕ 
ΒΕΙ εκ. ἴλη {Πεγ, ἀπά μιαβὶ 7ιδε πε (ὮγΥ 515- 

45 Ἴοιι 471 ΤΏ πιοῖδογ᾿8 ἀδυρῆ- ἴογβ ἴῃ 4}} τη ἀδοπικίηδίίοπβ νη ϊς ἢ 
κεῖ, ἴδε Ἰοιδεῖῇ ποῦ Ὠυβραπὰ δηά ἤθγ ἴδοι ἢδβὲ ἀοπα. 
Οὐ άτεη; δηὰ του αγῷ (ἴῃς 8ἰϑῖεσ οἵ. 52 ἼΠου Αἷβο, ἢ ῖςἢ ἢαϑὲ Ἰυάροά 
(ὐγ αἰβίοσβ, ὑνῃίοῦ Ἰοιμβεά {μεῖς ἢυ5- ΤΥ 58ἰϑἴεβ, θεαῦ τἢϊπῈ οὐπ 5Π4π|6 [ῸΓγ 
ἰαηά5 ληὰ {μεῖς ΟΠ] άγεπ : γοὺγ πιοῖθοῦ ΤῊ 5:π8 τὲ ἴποι διαβὲ σοπηπιτοά 
τα: ἀὴ Ἡϊςα, ἀπά γοιν δι μοῦ ἅπ πιογα ΔΡοπ ΠΑ ]6 τῃδΔη ΓΠΕΥ : [ΠΟΥ͂ ἅγα 
Απιοσίϊε. ΤΟΓα Γρμίθουβ τπλη ποὺ: γεᾶ, ὃ6 
46 Απά εἶπε εἰάετ 53:86 γ ἐς ϑαπγχαγίά, ἴδοι. οοπίουπάςἀ 4150. ἀπά Ὀεᾶγ (ὮΥ 

ἐς πὰ Βεγ ἀδιρῆτεγβ τμδὶ ἀνε αἱ βἤλπιε, ἱπ τπλὲ που παϑὲ 7050 864 (ΠΥ 
'Βὰ κω 87 ες Βαπά: δῃὰ ΓΓΩΥ γουηροτ βἰβεεγ, βίβίοιβ. 
ἃ ἰμδὲ ἀννεϊ ες δὲ ΤΥ. Πρ παπά, ς 523 ΝΆΕΠ 1 5181] Ὀτίηρ δρδίη {δεὶγ 

ϑοάοτι δληὰ Ποῖ ἀδιιρῆτζειβ. σδρείν!γ, ἴῃς σαρον οἱ ϑοάοηι ἀπά 
47 ὙὟεῖ μιλβὲ ἴῃοιι ποὲ νγαϊκεὰ δῇεγ πεγ ἀδιρῃίειβ, δά τῇς σαρενγ οὗ 

δεῖς ὑγᾶγ8) ποῖ ἄοπα δἴζογ (εὶς αῦο- δϑαπγαγία δηά πε ἀδιιρῃζεγθ, τε π τοί 
'ᾶ. δα ΤΠ Δτοη5: Ὀυζ, ᾽ 28 1. ἐῤδαΐ τυόγό ἃ νεῖ 1]ὀγίηρ ἀραίπ τῆς σλρειν!ν οὗ ΤΕΥ σἂρ- 
ἐπα τ||ς ἐδέηγ, τἴὰου νγαδὲ σοττυρίεἀ πος [ὐνε8 ἰη ἴῃς πιϊάϑὲ οὗ τἢςηι: 

ἴθδη τῆ ΕΥ ἴῃ 411 [ΠΥ τναγ5. 54. Τῆλδὲ τῆου πιαγεβὲ ὑεαγ τῆϊπ 
48 4:1 ἵἵνε, 8411} τῆς 1,οτά σοῦ, οὐνῃ 8384π|6, δηὰ πιάγεϑὲ ὃς σοπίουπά- 

δοάοιλ [ὮΥ 58:516γ μδῖῃῃ ποῖ ἀοπε, 8ῆς εὦ ἴῃ 81] ταῖς τῆοιυι μδδὶ ἄοπε, ἱῃ [δὲ 
ποῖ Ὠεῖ ἀδυρὨίετβ, 485 ἴθου πλϑὲ ἄοπθ, ἴτδου τί ἃ σοηχίοτε ὑπο {Πεη]. 
ἴδοι ἀπὰ τῆν ἀδυρβζειβ. ςς ὝΝεη ΠΥ 8ἰβίεγβ, ϑοάοπῃ ἀπά 

490 Βεδοϊά, ε183 νγᾶβ (ἢε ἱπίαφυ Ὑ Πεὺ ἀδιυρῃζεῖβθ, 8}}8}} γεΐυγπ τὸ {δεὶγ 
οὗ ΤΥ 5,βῖεγ ϑοάοηῃι, ῥὑγίάς, Αἰ πε88 οὐ ἔογπλον εϑίδῖθ, δηά ϑδπιδγδ ἀπά δε 
ὑτελά, ἀπά αὐυυπάδηςε οἵ ἰάϊεπε88 νγὰ8 ἀδιρῆςεγβ 581] γεΐυγηῃ ἴο {με γ ἔογημοῦ 
ἴῃ ΠΕΡ δηὰ ἴῃ πεῖ ἀδυρθεοτθ, πειῖμεγ εϑιδία, τη που δηὰ τὴν ἀδιρῇτοιβ 
ἀϊὰ 5:6 ϑ:Γεηρῖῃεπ (με απά οὗ ἴ8ε 581] γεΐυγη ἴο γοιγ ἔογπιοῦ Ἵϑῖδίς. 
Ροοῦ ἀπά πεεάγ. 56 ον [ῊΥ 53ἰϑίεγ δοάοηπι ννᾶβ ποῖ  Ηεδ. ,ν 

50 Απὰ {ΒΕ τεγ Παυρηῖγ, ἀπά ᾿τηεπιοηεά ΟΥ̓ [ΠΏ πλουῖῃ ἴῃ τὰς ἀδγ “ἢ το 
᾿ οοτηπμτιεαὰ Δροπιϊηδίίοη Ὀαείοτε πλα: οὗ [ΠΥ 'ργάς, ἐς 

ἴα», τῃεγείογς δ1 τοοῖ ἵβεῆὶ ἀυγᾶυ ἃ5 1 ϑὰν 57 Βείοτε (Ὦγ νος κεάπεβϑ νγδβ (15- φγίώες, ον, 
{ϑοέ. ςονεγεά, 45 δὲ [ἢε τίπιχα οὔ 20} τεργοδςὴ ἔρτν 

ψοῦσγγ. ϑοάύοηι νγᾶβ ἴδε ἴγρε οὗ ἃ ἰδηὰ ἃς -Ἤὀ ὙΠῸ “οί 15. (Π48 τπηοπεϊοποά ἴῃ Οεῃ. χυ]ὶὶ, 
τὐγβο, ἴῃ ςοπίγασε ἴο Οδπδδη ἃ ἰδλπὰ δ]εβθεῦ, 21. Ονά “αὐ απ ῥμπίεδεά, 5" 
αἴ ἴᾶς ᾿ οτὰ. Απά, 45 ἴδ πο δρουσπηρ Κίηξ- ὍΡ : [ας 
ὄσπι οὗ ἴδε ἴεῃ ἰγῖθε5 μδὰ ὕδθεη ΟΠ ΒΌΛΙ, 51: ὐηιῆεα ἐρο τονίόν ἭΡΑ : ἅΡ- 
δ σῶς ἴδ [υάλῃ, [υἀδῇῃ 540 ἴῃ {Ποῖγ οχ- ῬΈΑ Πυ5. 1, ΘΟΠΊΡΑΣΟΙ ΜΙ ὡ- 
Ἰειτηϊηλίου ἃ ο2ι136 ἴοσς σεϊοϊςίης, ταῖ μου [Πλη 638. ΤΗϊΐς 15 ποῖ ἃ ὑσοπιϑε οὗ τοϑι Υ ΠΟΙ, 
πλιτίηρ. ἘΖεῖκιοῖ ΠΟῪ ἱῃ βενοσο σόῦυκο οἷδοθβ Ὁπϊ ἃ ἀοπιιποείδίίοη οὗ Ππορεὶθββ στιΐη. ὙνΒοη 
ἃ οὐ Ὧη δηυδλιῖγ. ΑἸΚῈ αν Ὀέεῃ {πεῖς ϑοάοχη 54}}] Ὀδ τοῦ! δηὰ 5}}8}} Πουτγίϑῃ, 
δε, ὀχοορί τθδὲ [υἀλ}} δ28 μαὰ {π6 ργθοῖη!- συ βθη ϑαπηδτίδ 5041] δ6 δρζδίῃ ἃ τι ΒΥ Ῥθορΐδ, 
Βεῦος ἴῃ ΚΠ ΑἾΙΚΘ 5}4}1} Ὅς {πο ῖΣ ρυη5}- (ποη, Ὀυξ ποῖ {Π]1 τε, 5}4}} [ογιβαίθπὶ ὃὲ 

τεβιογοά. 

ΤΟ ἱεπιρὶς Ἰοοκοά ἴο ἴπ6 εαϑσΊ. 8 δ. δομ αγίὶ ἃ εονρηογὶ μηΐο 18 ε»:} ὙῈδ 
ἴΔΥ ἴο {δε Ἰεῆϊ, δηὰ δοάοπι ἴο ἴβῈὲ ἀερτγαάαίίοη οὔ [υάδῃ ψου]ά 6 ἃ Κίπά οὗ 

Ὡξῖὶ δηά, ςοπϑοϊδίίοη ἴο οἴδοιβ, ννῆο ννοϊσοπιοά ἴΠ6 συ ΐϊῃ 

δ." ἐδσε ποῖ φυαϊξεα αγλετ᾿ ἐδεὶγ «υα».«ἢ Οὗ οπε, Ψ8Ο ξοστηευ! ρυἀθὰ Βεγβεῖῖ ου Βετ 
Του μ2ϑὲ δάορίοὐ εὐεη υγοσϑε οοῦγϑεβ. Οορ. ᾿ΠΠΛΙΠΙΕΥ. Οοπιρ. ἰ58ἱ. χῖν, 

τ} 66. «αν ποι πινηεοηεά ἐν ἐν πιομ!] νοα 
δο. “;. 1 “πὸ σοο ΤΒὸ νογὰ γοοά ἰΞ βεϊὰ 'π υἱΐεῦ σοπίειηρὶ 85 ὑπυγου οἱ τρεη- 

Βοί ἰὴ (ὃς οεἰξίηδι, διὰ του θὲ Ὀεϊΐετ ἀναγ. [ἴοῃ οσγ σεξασζά. 
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οὗ τε ἀδυρπίετβ οὗ ᾿ϑυτγίδ, ἀπά 1] ἐδαὲ 
αγε τουπὰ δδουϊ μοῦ, ἴῃς ἀδυρῃζεοτβ οὗ 

"Οὐ, φφοΐ. (ἢς ΡἢΠ5τπ 68, νος ᾿άςϑρί8ϑε [πος 

ΤῊ ὃ. 
δογνᾷ 
ζάε». 

τουπά δρουῖ. 
58 ἼΓΒου Πιλϑὲ 'δογηα ΤΥ ἰενν ἀπ ε88 

αηὰ τῆϊηα δροπκιηδίίοηβϑ, 81 {πὲ 
ΓΆΡ. 

59 ον ἴδυβ βατῇ τῆς Ἰ,ογά ΘΟ. ; 
1 ν}}}} ἐνεη ἀθαὶ νυ τποε 88 ἴδοι Παβῖ 
“ἄοης, νης ἢα8ὲ ἀεβρίβεά τ οί ἴῃ 
᾿Ῥγελίσηρ τς σονεπδηΐ. 

όο 4 Νενεγίβεῖεββ 1 νν}}]} γεπλεπ,- 
ΕΓ ΤΥ σονεπδηΐῖ τ ἴΠ66 ἴῃ [ἢ 6 
ἀδγϑβ οἵ τῇγ γοιῃ, ἀπά 1 νν}}] εβ: Δ] 15ἢ 
ὑπίο πες δὴ δνθγδβιίηρ οονεηδηΐ. 

6: ἼΓΒεη τδοιι 584]ς γεπιθπηθοῦ. ΓΗΥ͂ 
ὙΥΑΥγ8) ΠΑ ὃς Δἀ8ῃδπηδά, ψιθη τἤου 
8ῃα!: γεσεῖνε ΓῊΥ 8ι5ἴθ.β. 1Π]η6 οἰ άδΓ 
Δηὰ τὴγ γουηρεῦ: ἂπά 1 ν}}}] ρῖνε 
τμεπὶ ὑπο τῇδε ἔογ “ ἀδυρῆίετβ, δῖ ς Ὁ: 
ποῖ ὈΥ (ΠΥ ςοναπδηῖ. 

62 Απά 1 νν}}] ἐβιδ Ὁ] 188}: τὴν σοονό- 
Ὠδηϊ ἢ (ἢδὲ; δηά τῆου 5ῃδὶς Κπονν 
τῆλ 1 ἀν τῆς ΓΟΚῸ : 

62 ἼΠπαῖ τποὰ τηλγεβὲ ΓαπΊδηλθεγ, 
δηὰ Ὀ6 ςοπίοιιπάεα, δηά πονεῖ ὀρθῇ 
ΤᾺΥ πιουκῇ ΔΩΥ πλοῖα θεοδίιδα οὗ τῇ Υ 
8πᾶπιθ, ψγπθη 1 δηλ ραοϊπεὰ τονναγὰ 
(Ὧδε ἔογ 1]1 (ἢδξ του ἢα8ὲ ἄοῃα, 54:1} 
τῆς Ι,οτά σον. 

δ7. αἱ ἐδὲ 1» ΟΥΓἹ 167 γεῤγοαοδ οὗ ἐδὲ 
"ἀφ ἐφόβα 9 ϑ»γία] Ἀδίδεσ, ὃ: γεοῤγοχεῤ. 
Ιῃ δ18 Σλλσοῦ τονγαγάβ [ογιϑαΐοπι, Νουα ς ἢ δά- 
ΠΟΖΖΑΥ αἰϊδλοκοάὰ δηᾶ ονοσίῆτγονν Τδηδϑςι8 
δηά οἷδεν δγσγίδη ἴονσῃϑβΊ. Ὁ8ὸ ϑγτγίδῃβ μδὰ 
Ὀδοη οὗ οἷά ἔοεβ ἴο [86 Κίηρσάοπι), οὗ Ϊυάδλῃ 
( Κι χν. 37), ἀπά 90 αἷϑο δὰ ἴῃς ΡΒ] 15Ε1Π65 ; 
δηὰ δῖ [86 ἢσϑξ ὀνοσίῆσγον οὗ {ΠΕΣ Θηθηλθ5 [6 
76 νν5 ῥγουάϊγ ὄχυϊοά, ποῖ ξογοβθείηρ [μδξ [15 
νγὰβϑ Ὀμχξ ἃ Ὀγδουγϑθοσ οὗ ἴδδὲ συΐϊη τ ΔΙΓᾺ 
δῃουϊά 4 εουεγ ΤΠΟΙΓ οὐτ φυδεξεάμε::. 

860. ὙΒε ργοπιῖβε οὗ τγεβέογδξίοη τπηυβὲ αἷ- 
τηοϑδὲ πᾶνε βουηῃάθα 85 β5ἰγδη ΡΟ ΪΥ 845 86 {πτεδῖ 

οὗ ρῥυπίϑητηοηῖ, ἱποϊυάϊης 825 1 ἀϊὰ τποθ6 
οπὶ [υἀὐδῇ ρος μαίοδ δηὰ ἀεδβρίϑοὰ. 
Απά διγίδοῦ, 6 σονοπαπὲ οὗ χτοϑιογαίίοη ἰᾳ 
ποῖ ἴο 6 |ἴκ6 1ῃς οἱά σονεηδηῖ, Νοῖ ὁγ ἐδ 
᾿εουεπαπί, Ὀυϊ ὁ» εουεμαηΐ. ΤὮ6 ρϑορ θ᾽ 5 
οονοηδηΐ νγᾶβ [6 ρἱοάρχε οὗ ορεάϊθῃηοο, Τδβδὲ 
μδὰ Ὀδεῃ ἐουηά ἱηεῆεοςτυδ!. Βιυὲ [δ οονο- 
Ὡδηΐ οὗ Οοάὐ νγἃβ ὉῪ Ὁ ἀβθριοέ Οοπρ. Οδὶ. 
ΝΠ, χ). 80 δεῖ Ποτδ Ἐ.ΖΕϊκΙοὶ δηπουποῦβ ΠΟΥ 
ἢΟΡΘΒ γοϑ ηρ ΟἹ ἃ πονῦ σονεηδηΐ, ἰη δοοοσάδῃςοθ 
8 χὶ, σο, δηά χυἱ!, 41. ΤῊ 15 πεεὺ ἐσυεπαηὲ 
ἷθ ΤΊΟΥΘ᾽ ρΑΓΕ ΑΓ ἀοβοτθοαὰ ΟΥ̓ [ετεπιίδῃ, 
χΧχχί, 421 0]]. 

ΝΟΤῈ ου (ΗΑᾺΑΡ. ΧΥ͂Ι. 7. 

Ογπαρπεμέ οὗ" ογπανιοη. Ἡεῦ. (ΟἽ 9). 
Τῆς νογὰ ΥἽΣ ἰδ σΟΙΠΠΊΟΗΙΥ͂ υϑεὰ ἴῃ 5. ρ- 
ἴυγο Εἰπὸν ἔος [πὸ σοῖς ἀγοβ8 τ οῖδεν οὗ 
ΤΟ ΟΥ̓ΜΟΙΊΘΏ, ΟΥ̓ ΓῸΓ 5ροςῖδὶ ἀσγίοἶοβ σοσῃ 
ἕογ ογηδηηθηΐ, ᾿εννεὶβ δηὰ [π6 |κὸ, Εχοά, χχχῆ, 
4; 4 8. ἴ, 241 54]. χίῖχ. σϑ; ογ. 11. 1212} 
ἘΖοῖ, υἱῖ. λο, χυΐ. 1ἱσ, χχὶ!. 40, Ὀοΐπρ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἀεγίνεά ἔτοπι ἃ ὑοῦ ΠῚ) -- ρυΐ οη, 
ἼΒΟΙΟ ἅγῸ, μοννένοσ, ἔνγὸ ΡΑ95αρῸ5 ὙγΠΟΤΟ ΒΟΠῚΘ 
μάνα τδουρδὲ 1 ἴο Ὀδᾶγ ἃ ἀϊδβεγεηΐ τηεδηίηρ, 
Ῥ5. χχχὶϊ  (ΧΧ. σιαγόνας, εὐεεξ.), οἰ], ς, 
“ἦῃ Ὀοιὴ Ποῖ ΟΣ ἴογβ ἤᾶνὸ σοπάογοη 
τ που, Ὀὰϊ πιοτὸ ᾿ἀλαυκθνν ἐὴ [Πότ 4150 τηθδῃ5 
δἀοτγηπιοηῖ, 866 Νοῖς οἡ 58. χχχὶΐ. 9. [{ 85 
Ῥεοη ἰπουχῃξ ἴο τηθᾶη ““{ἰπ|6 οὗ ἀρ.) (866 
ποῖο οἡ 5. οἰ. ς.) (ἃ) ΗΙἰΖὶς, ηάβ ἱπ τῇς 
τιδδηΐηρ »ποωξδ ἴῃ ἜΧρΙδηδίίοη οὗἩ ΟἿἿ ῬΡ4588ρ6, 
Ης ιἰΔΚ65 (6 ἽΝ τὸ 1 ἀμθὶ 86η56 ΟὗὨἨ ον )ηερῖ, 
δηά ὉΣῚΣ) (μῖς ἢ, ΒῈ οὔϑεγνεβ, 15 ἃ ἀν] ἔοστη) 
ἴος ἴδε ἑευο εδεεᾷ: οΥ ζχεε. Ἴδο οἴδιιϑ6, δοςογά- 
ἷηρς ἰο τἢϊς νίονν, τνου]ὰ πηθδη “" που ἀϊάσϑξ σοπλα 
ἴο (αὶ ὈδδΔιΐῪ οὗὨ ἔδος ὙνΒοἢ ἀϊδοονοῖβ ἰἰϑοὶ 
θη ἃ τηδιάθῃ σγοῦννβ ἴο τηδίυγιγ.᾽) Εγοῖ 
(Ηεῦ. 1,μεχ.᾿ 5ιὺ νοσθὺ τοιλλγκα παῖ [ἢ 5 
ξὶνε5 ὄὀχοο]]θηΐ ϑεηθθ, Ὀὰὲ 85 ΠΟ βιιρροῦί ἔγοπὶ 
ΠΟ ὑδᾶρο οὗ {πὸ ψογάὰ. ΗἰΖὶς σείειβ ἴο [86 

Ατδαδὶς ὁ ., οδοοῖς. (1) Οὐδβεηΐϊὰβ σοϊῃραγες 
186 Ηεῦ. Ἢ -- ργοξιεβϑθ οἵ ἔἶπηθ, δηά ἰδίχθβ 
ΥἹ ἴο δὲ οηυϊναίεηξ ἴο γομέδ. (3) Αθδῃ. 
ἙΖΓΑ ςοηοεῖνοβ (μδὲ 45 ἴῃ χταϊπὰ 15 οδ]θὰ 
4|ογγ--- ἡ τυαάε μῤ, νι) αἴογ), Ῥ58. ἵν}. 8---80 
ἰ ΙΔΥ Βετα Ὀ6 οΔ]]οὰ ογμα»ρηηΐ, ἃ5 Θηυΐνα- 
ἰοηξ ἴο »πἰπά, δῃὰ ἴῃ βῆγαθθ τηρῶ “ ἴδοιι 
ἀϊάϑὲ σοπλὸ ἴο 16 χίογυ 97 ἱπϑοϊϊρεπος." ΎὍὙΒ6 
Ϊλδὲ οὗὐ (Πο986 ἱπίογργοϊδίίοηβ 15 ἔαγίοιςδοα, 
ὙὝΠοΙΟ ἰ5 ποίδίηρ ἴο συϊάδ [ὴ6 τοδοσ ἴο 
υηάογϑίδηἀ ΟΥ̓ ογημαριοηξ 9ΚΓ ογπαπιεπ: τὴ 
“ἐ τηϊηά," οΥ̓ ἑἐ“Ἰη[6]]ΠἸζοηςο." ΤῬὍΠὸ ϑοςοηά, 
ΜΠςἢ 15 δἀορίοεά ΌΥ Ηδβνογηῖςκ, 845 ποῖ 
ποθ, ἱπ [ες ννᾶῦ οὗ δχδιηρὶθβ οὗ ὑϑᾶσο, ἴο 
βιρροτί ἴὲ ἴδῃ ἴΠε ἤχϑί, δηά 186 ἤγϑε βθοπὶς ἴο 
Εἰνα ΌΥ ἔα ἴδε εἰεαγεδὲ δεῆϑο, ὙΤΠ6 56 ἰ5 
Πσοηίοτη ρ]Α ηρ ΟἿΪΥ ουϊνγατὰ σοπάϊ!οης, δηᾶ 
ἀοϑοῦδιης ἴἢ6 σὔδηρο οὗ ὈΟΟΠΥ ἕοττη δηάᾶ 
ἂρρεάγᾶποε. Ἐ8ὲ ἀυδ] ἔοιτῃ οἵ ὈΝῚΡ 15. α]50 
ἴῃ ἕλνουσ οὗ [86 σἤεθκβ θεΐηρ Βοτὲ βροκθη οὔ: 
δὰ Ὑ6 τημρϑδὶ τεπιετλθεσ [παῖ δἰ που ΥἼΣ 
οοουβ οὔἴεδηῃ ἴον ογμαριοη, Ὁ 1156} ΟσςΌΣΒ 
ΟἾΪΥ Βεῖθ. [ἡ Ηεῦγενν ποίῃϊηρ' 15 πιοτὸ ςοση- 
τηοη ἴἤδη ἃ ΡΪΔΥ ὕροη νγοτάβ, ἀπὰ [5 ρεσβδρβ 
ἸΏΔΥ δοσουπὶ ἔογ {πε ρῆτγαθε Ὁ ΤΏ, Μ, 
ογπαριθηΐ οΓ εὐεεξε τε ὈδλυῖΥ οὗ ἔλοο, 

, 



γ. 1-8.} 

ΠσΗΑΡΤΕᾺΚ ΧΥΠ. 
ι ζ καί» ἐᾷ ῥαγαδίε 977 ἑτοο οαγίες σπα α υἱπέ, 

11 ἐς τἀκποεαί Οοαὶ᾽ς γεζρνεεηξ μῤον ϑεγμσαίέπε 
ξαεῖνα Ιο Ἐρν»»ι. τ Οοά ,»΄ν γσενυοξίης 3 οσι 

2τοπεύαα δ ῥέα» 144 εεα» οΥ 116 ξοερεί. 

ΝῺ τῇς ψνογά οὗ ἴτε ΓΟ σδπις 
ὨΠῖοΟ ΠΊ6, 53ΔΥἱ]Πρ, 

2 ὅοη οἴ τηδη. ριυΐ ἔοστῃ 4 τὶ α]ς, 
1ηἀ ϑρελὶς ἃ ραγδῦϊε υπίο (ες Βουβε οὗ 
Ιβγδεὶ 
1 Απά 540, Τι8 βαιτἢ τὰς Τ,οτά 

σοῦ; Α ρτγεαῖ εαρὶε υυϊτῇ ρτοδί νυΐηρβ. 
ἰοηρννίπρεά, (1]] οἱ ἐβδίμετβ, νη ςἢ Πδὰ 

μὰ. ἰβίνεσβ σο]οιβ. σλδ υπηΐο [μα υδηοη, 
δηά τοοῖς τε ΐρμεβε Ὀγδηςῇ οὗ {Π6 
οκάλε: 
4 Ἦε ετορρεά οδ τε ἴορ οὗἁ ΗΪ5 

γουπρ τυνῖρβ, ἀπὰ οαγγεά 1 ἰπῖο ἃ ἰληά 
οἵ τγαϊαςϊς ; ἢς 8εῖ ἴξ ἰῃ ἃ ΟΥ̓ οὗὨ πηεῖ- 
τδαηἴϑ. 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΥῚῚ 

5 Ηε ἰοοΐκ αἷϑο οΓ τὰς ββεά οὗ τῇς 
Ϊληά. δπά " ρἰαπεεά ἴξ ἴῃ 4 ἐγυϊεία! Πεἰὰ ; ΗοὉ. ἐν 
ἢ ρἰδοθά 22 ὈΥ σγεαῖ υυδίεζβ, “μα βεῖ φ' μιγά. 
ἱς ἦς ἃ Ὑ|Πονν ἴγεα. 

6 Απά ἰξὲ γεν ἀπά Ὀεζᾶπὴς ἃ 
δβργεδάϊηρ, νὶπε οὗἁ ἰονγ βιδῖιιγα, ψνἢο86 
Ὀγδηςῆεβ ἐυγηοά τονγαγά ἢ πλ. δηά τῃς 
τοοῖβ βεγεοῦ τγεγα ὑπάεγ ἢϊηι: 80 ἴξ 
Βεσδηβ ἃ νίηθ, ἀπά ὑγουρὰς ἕο 
Ὀγάηοῆ 68, δηἀ 8ῃοῖ ἔοσγί βργίρβ. 

 ὝΠεῖα ννὰϑ8 αἷἰϑοὸ Ἀποῖμεγ ρῥτγεδῖ 
ελρὶς νχτἢ στεαῖ νγῆρβ δηα ΤΠΔΠΥ ἔεδ- 
[Πογβ : δπά, Ὀθῃο]ά, τ 8 νης ἀϊά θεπά 
Ποῖ τοοῦβ τονγασά πίη, πὰ 8ῃοϊ ἰογτῇ 
ΒΕΓ Ὀγάποθαβ ἰονναγ ἰπὶ, (παῖ ἢς 
ταῖσῆε νναῖεγ ἰτ ὈῚ τῆς ἤιγγονβ οὗ με 
Ρἰδηϊδίοη. 

8 [τ ννδβ ρἰδητεά ἰῃ 4 ροοά Ἶ301] Ὀγ ! Ηεδ. 
στελῖ νγδῖουβ, τῆδῖ 1ξ τηϊρῃς Ὀγίηρ ἔοτῖ Ξ: 

σηαρ. ΧΥΠ. Ἐχεκίεῖ, δῇογ ἀθβογ δῖπρ, 
ἱτ ἃ ἄξυτε ἴδε εἰγουτηπίδησεβ ἀπά σοηαϊ ΠΟ ῃ5 

186 [|ετγῊ δὰ Ζεάεκίδη, με γᾶββδὰὶ οἵ 
ρ 1Δῃ τοηδγοῖ, ννᾶστ5 πολ οὗ 186 
ἀεϊιοῖνο ςδπαγαςῖοσ οἵ {Πποῖγ Πορο5 οὗ δεῖρ ἔγοια 
Εσνυρῖ, ὑτοϊεϑὶβ δραίηβί [ἢ ρετβαν Ὡς πιυβῖ 

Υ 5υςἢ 4]]Ἰληςο, δΔηὰ ροϊπίβ οιυἝἪἭ [δῖ 
ὼς τεΞιογαζίοη οὗ ἴδε ρεορὶς οὗ Οοὰ ν}}} Ὀ8 
ἐδειιο υπόοτ ἃ ὙΟῪ αἰβογεηξς ῥγίποθ ἤτοι 
Ζοάεκιλη, ὙὝΒετο νν1}} ἱπάσδοα ἴῃ ιΐυγο {{Π|65 
ὃς ἀεϊνεταποο, ἀπά ἃ ἔγθο δπὰ πὶ ρ ἷγ Κιπράοπι 
ξοτειπεὰ ΌΥ ἃ 50ὴ οὗ αν ἁ, υὑπάεγ γῆοβα 
φἀιλίῖον 11} [6 ἱῃμλοϊϊαηῖβ νν}}} ρδίθοσ ἐμοπι- 
φ«ἶτος 25 σιιδεςῖΞ.ι ΤῊΣ οἷοϑβε οὗ [Π|8 σμαρίεῦ 
Ξ ἃ πιοεῖ δι τι κίης ῥγοθϊοϊου οὗ ἴπ6 Κιηράοπι 
αἱ τὸς ν᾽ εβδίδἢ. 

8. 4 ἥτειαὶ εαρίε..1 1.1 ΟὙΎΒΕ ξτεδὶ 
ξὶο," ἴο ἀεποῖς {μαὶ ιἴ 5 ἴμ6 ρτεαΐεβδὶ οἵ 
εὐρίεβ, ργοῦδΪυ ἴθ Οοάεη Εδρὶθ, ὑνβοϑε ρ]ι- 
προ 25 τῃδῖ νυδιίεῖν οὗ οοἴουγ Βετε ἀορίςϊεά, 
Τῆς εαχίς (ἴδε Κίηρ οὗὨ Ὀἰγὰ5) 15 ἃ πδίυγαὶ τὰ" 
{περεπιδῖτε οὗ πιοπάγοὶϑ (οοτῃρ. [εγ. ΧΙΝΙ. 40, 
χῆσ, 22) ἀπά νγ45, ἃ38 ἴμε ϑου]ρίιτεβ δμενν, δῃ 
ΑΘ γτδῃ Ἔτη Ὀΐοτη 
«τὸ χγεαὶ «υἱπρο, ἰοπραυίπφε } Τὶς. “ρτεαῖ 

αἱ πίη, ἰοὴς οἵ ρἰπίοη, Ὀεσδιιϑὲ ἢ6 Πᾶ5 ϑνγερῖ 
Υἱκϊοτου οὐεσ υυἱάεῖγ ἀϊδίαπί ἰδηάϑ5,-- -οὗ 
ἄτετ:; εοἶοωγ!, Ὀεσδιι56 5 σιιυ)εςῖ5 ἅτ οὗ νᾶτὶ- 
Οἷς τῶος5 ἀπά ἴοηξιεβ. (ΚΙ είο ἢ.) 

ἐῶποέ τσιίο Ζσῥαποπ] [Θτ ΒΔ] θη 15 Πογὰ οδ]]εὦ 
ἴδϑαπος Ὀεσδυβο εὔδποη 15 [6 ΡΓΟΡΟΥ Βοπὶα 
αἱ τὰς οοὐδλτ. ὙΠῸ ἐοῤηδοοῖ ᾿ογὲ 15 [ἐσοηίδῇ, 
τὰκ ρλτα! Κίηρ οὗ [ετυϑαίοπι, ἴῃς γοιρις ἑαυΐρ: 
ὡς οὐάτεη δηα (86 ὑτίποσς ολιτίϑὰ Ὁ Νεδυ- 
ὐλύποζζαν ἴο Βαῦὺγίοη. 

ἰδὲ ὀἐχόκε! ὀγαποῦ ὙὍὙπὲ οὔ ρίπαὶ νοσὰ ἰ5 
μευΐετ το Εζεκιεὶ, ὁσσυττίης Βετε ἀπά υ. 22, 
254 ἰὴ χχχὶ. 1. 10, 14: πῃ ΜΏΙΟΙ τῆγεα ῥδοεβ 

Ὁ 5 τεράετεὰ ἐοῥ. 11 15 ἀεγίνο ἕγτοτλ ἃ νγογὰ 

5 σηϊ ἔγίηρ “ψοοΐ," δηᾷ πιϑδηβ ἴδ ἐβδί ΠΟΙῪ ἴορ- 
«Ποοΐ οὗ ἃ ςοάλσ. [1 ψουϊὰ Ὀ6 Ὀεϊοῦ ἴο σὺ" 
οὔξυαϊεο Σορδϑοοῦ δόῖὸ δηὰ ἴῃ συ. 4 684 ἴοΥ 
Ζοῤ. 

4. αἰπαηδ ς Ἰγαζελ] ὙἘὸ ἰδηὰ οὗἩ Βαδγυοη, 
φ ἰοῦ νγᾶϑ πον [Π6 σοη ΓΟ οὗ 411] σου ΠΊΟΓΟΘ. 

δ. Ἧε ἰοοὶ αἷτο οὶ ἐδὲ “τε οΥ᾽ ἐδὲ ἰαμά]) 
Ζοάοκιδῃ [ἢ Κίηρ᾽5 ὕποῖθ, ποῖ 4 Βαυγϊοηΐδη 
ΒΔΙΓΑΡ, Ῥ,Ὺ58 πιδάδ Κἰπρ. ΤῈ5 βσϑβοοῖ 15 ποῖ 
ἰδηίοὰ ᾿ἰκὸ ἃ οδϑάδσ ου ἴδ ἴορ οὗ ἃ τηουηίδίη, 

“Ὅαυζ ἴῃ Ἰονν στουπάὰ, ὁγ σγεαΐ «υαίογε, ἰξε α «υἱ]- 
ἔοαυ ἐγεε, ἴο Ὀ6 ἔγιτἔιϊ ἱπάσοαά δηὰ πῸ τῆοζθ. 
966 σ΄. 14. 

8. “ῤγεαάίηᾳ} οὐ ἴῃε ρτουπά, πο ἰγαϊποὰ 
ἴο ἃ ροΐο, δαὶ 11. ταῖὶρῃξ μάνα πὸ οἴδβεσ ῬΓῸΡ 
ἴηδη ΝουυςΠδάποΖζΖδσ. 

«υὐϑοσε ὄγαπεδε:.. ἈἘἈδίδοσ, 1π οσάοσ ἴ0 
ἘΣΣΙ ὮΘΣ ὈΣΘΔΩΘΙΘδ5 ἀπο Ὠ1:, Διά ὑπδ 
ὯΟΣ Σοοῦθ δΒῃουἹᾶ 6 ὉπάορΣσ Ἀ11. 

ἡ. αποῖδογ σγεαὶ σαφίε]ῇ ῊΪ5 15 [ῃς Κίηρᾷ 
οὗ Εξγρί, πστγ ἱπάοοά Ὀὰζ ποῖ [κε {πε βτβῖ. 
Τῆς ᾿Αϑϑυγίδη ἰ5 2όε σγεαὶ ἐαχίσ ΤὌΠὲα βϑοοπά 
[48 ΠΟ 2Φἐγίοη! ΟΥ̓ξυεγ: εοίοωγ: Ἰἴκὸ [6 Βτβῖ, 

ὁγ ἐδε ᾿ῤδοωμα Ἀδίδοσ, ὕσουι {ὁ 7μ7- 
γοαν:, ἴο ὃδ6 οοπηεοῖοα νυν] ἐϊά δεμά δηκὶ “δοὲ 
,)ν»"Ὁ. 

Γ᾽ δεν" ρίαπιαιοη"] νθαγε δθ νγᾶβ ῥἰδηξεά, 
8.6 Ὁ. Σο. Ετοπὶ ἴδ6 διιτονβ, ΠοτῸ ἰξ ννᾶ8 
ῥἰδηϊοὰ ἴο Ὀπηρ ἕο ἔγϊξ ἔογ δποίδενῦ, ἰξ 
᾿δδοῖ ἐουίῃ [15 τοοῖβ ἴο δἰπὶ ἐῤδαξ δὲ »εδὲ 
αὐυαΐον ἐδ. Ζοάοκιδῃ νγᾶβ σουχτίης ἴδ ἕδνουῦ 
οἔ Εργρὲὶ νι Βα ονγεὰ ᾿ἷ8. γεσῪ Ροβίοη ἴο 
[86 ὈΟυΠΕΥ͂ οὗ ΑΞϑυσίδ. 
᾿8, Ἠρτο ἴδ υἱμό 5 σοηίγαϑίοά ὙΠ [6 

εὐράα»" 88 1658 τηδ᾽εβϑεῖς : δυΐ εἰϑεννμετα [υἀΔῃ 8 
(ΟΠῚ ἴο ἃ ουἱηε, 845 ἔγυϊ} δηαὰ Ὀ]655εά: 
158ϊ. υ.. 8. Ιχχχ. 8 [0]]., ὑσοσο οὔϑετνε (νυ. 10) 
ἴπ6 Ὀγάποδοα οὗ ἴδε υἱπε ἅτε 85 χοοάίγ εεάᾳγο. 



γὸ ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΥΤΙ. ἶν. 9-:22: 

Ὀγάποῖ 68, ἀπά τῆδι ἴξ τηϊρῆς δεαγ ἔγαϊξ, 
(δε ἰξ πλῖρῃς ὃς ἃ ρΟΟΟΪΥ νἱης. 

9 840 ἴδοι, ΤΉυ5 541 τῆς [,οτά 
᾿ς (Ὁ; 58.411 ᾿ξ ργοβρεῦ 584}} ἢς ποῖ 

φΡυ}} ὺρ τε τοοῦβ τπεγεοΐ, δαπά οὐΐ οἵ 
τς ἐπιϊς τπογοοῦ, τῆδὲ [ὃ ποῦ ἡ ἴξ 
8141} τοῦ ἴῃ 411 τἢς ἰεᾶνεβ οὐ Ποῖ 
βρπηρ, ον υνἱτπουξ ρτοαῖ ρονγεῦ οὗ 
ΠΊΔΩΥ ρεορὶς ἴο ρἱυοὶς τὸ ἃρ ὈΥ τε 
τοοῖβ ἐπογεοί, 

10 Ὗξελ, Ὀεμοϊά, δείηφ ρἰδπιεὰ, 5821] 
ἴξ ῥσόβρογ ὶ 8}}}} ἱξ ποῖ υτίογ!ν νυν ΈΠεγ, 
γε (ἢς εαϑὶ ννἱπὰ τουςπεῖ τοὶ ἵἴ 
8841} νοῦ ἰπ τῆς ἔαγγονν8 τγῆσγα ἵὲ 
σίεν. 

1 4 Μογεοονοῦ (ἢς τνογά οὐ τῆς 
ΤΙΟᾺῸ ΓςΑπιε τπῖο π16, 8ΔΥἹΠΡ᾽, 

12 84Υ πονν ἴο ἴῃ γθῦε]] ου8 ἤουι86. 
Κηον γε ποῖ ψῆδῖ πες ἐδέησε πισση ἢ 
1611} ἐδέπι, Βεμο]ά, τὰς ἰκίηρ οὗ Βαῦγ- 
Ἰοῃ ἰ8 οοηχς ἴο εγυβαίθηι, δηά ἢδῖἢ 
Ὥκεη ἴδε Κίηρ τπογοοΐ, ἀπά τῆ6 ρηη- 
ς68 τπογεοῦ, δηὰ ἰδὰ τπεπὶ ἢ ἢ]ηὶ ἴο 
Βαὐγίοη ; 

“712 Απὰά Βαιῇ τἀἴκεη οὗἉ τῆς Κίπρ᾿ 8 
8664, δηὰ πηδάς ἃ οονεηδηῖ ἢ Ἠ πὶ, 

ΗΝ ἈΠ ΒΑΙΝ Ἰακεη πη οδιἢ οὔ πΐπι: ἢς 
ἀὐν σαι ἈΔιῃ 4͵580 ἴδίκθη ἴῃε ΠῊΡΉ οὗ ἴΠ6 
“Ὁ Ἰαῃά: 

14 Τηδὲ τς Κίηράοπλ πιρῆς Ὀς 
᾿ διαβα, ἴῃδὲ ἴτ πιρμς ποῖ πὶ ἱ5Έ] ἀρ, 

ἸΗΣῸ 9. Τὐμ (ῃδὲ ὈΥ Κεερίηρ οἵ ἰδ ςονεηδηῖ 
εσυεπαπέ, ΓηΪΡἢΪ δίδπά. 
φτανάΐ Ἃς Ἄμε δο τεδε εὰ ἀραὶπϑε ᾿ΐπὶ ἴῃ 

ϑοηάϊπρ᾽ 88 Δπιδαββδάοιβ ἰηΐο Ἐργρίῖ, 
ται {ΠΕΥ περ οἶνε ἰπὶ ἤοῖβαβ δηά 
Τὰς ἢ ρεορὶς. 8841} ἢς ργόβρεῦ ἡ 31}8]] 

Θ. αἱ δε ἰεαυε: 97 δὲγ σῤγίη)͵] ἈἘλδίδοσ, αἱ 
ἐδε ἰεαυξ! 9 δὲγ ΚΤ οΟῪ τ, ὙΠΙΟῺ 5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 
ψθδὲ (86 ἰγδηβίδῖοιβ τροδηῖ.Ό ὍὙῃὸ οὔχίηδὶ 
νογὰ (μοώμα δ) 5 τοηδοτοὰ 26. α«ὐδίοεῦ σγεαυ 
(ἢ στον) Οδη. χίχ 2ς, φυὐδέγε “4 γεν 
ὡς 115 Ζγοςυ! δὴ) ἴῃ Ὁ. το, ἴδο “ργίη χης 8. ἶχν. 
:ο (ῬγαγεγσΒοοκ Ψεγβίοπ ἀπογεαε), ὀγαμεῦ 
]εν. χχὶῖ!, ς, ὀμά οἂ, χνί. 7. 

...20 ρίμοξ ἐ ,ωὦ}] ὙΤΠῈ ψοσὰ ταῖθοῦ τδδη5 
“ο "ΕΒ υρ.,᾽) 90 ἴῃ ν. 14. ΤὙγδηβὶδίο ἴδ8: δᾶ 
ποῦ ἩΠῈ εχοδὲ ῬΟΥΎΘΣ ΟΣ ἩΠῚ} 0 ΠΟ Ὁ 
ῬΘΟΡΙΘ 158 1 ἴο ὍΘ ΣΔΙδ504 Ὦ ΖΣΟΙΏ 108 
χοοῖδ δεδῖπ. (ΟΡ. ν. 17). 866 Νοῖς δἱ 
εῃά οὗ ἴδε (δδρίεσ, . 

17. ὁγ εαἡοδένς 9} 11ῖ, εἴη (δδ σλϑθηρ ὑρ."" 
ἘΉΔῊ οι μείω κὰν ΤΑΣ ΝΣ ὀ ρβαίνραν ακἢ 
Ὠδδ5 ποί οὗ ἴΠ το ουηρς Ὀυϊ οὗ ἴπ6 Ὀεβίοσίην 

6 Ἔβϑοδρε ἴδε ἀοεῆ βυςἢ ἐξίησι οὗ 
80}8}} ἢς Ὀγεολὶς τῆς Τοονεπδπῖ, ἀπά ὃ6 
ἀεϊ!νεγεά ἡ 

ι6 Με 1 Ἰἷνα, Ξ41τἢ τῆς ,οτά σοῦ, 
ϑυΓοὶγ ἱπ ἴῃς ρίδος τοὐόγς τῆς Κίηρ 
ἀπυεί οὐ τας πιδλάβς ἢΐπὶ Κίηρ, ψγῆοβε 
οδίῃ ἢς ἀεβρίϑε, δηἀ ψγῆοβα οονεπδηξ 
Ὥς Ὀγαᾶζα, ουόρ ἢ ἴηι ἴῃ τῆς πκάδς 
οὗ Βαῦυϊοη ἢ 5311] ἀϊε. 

1η Νεείζδεγ 5821} Ρμδγαοῖ υυεῃ }έὲς 
ΤΑῚ ΠΟΥ ἈΓΠῚΥ͂ ΔΠἀ ργελῖ ΘΟΠΙΡΔΠΥ͂ πιαίςα 
ἔογῦ πὶ ἰῃ ἴῃε6 ννᾶγ, ὈΥ σαϑίηρ τρ 
τιουπῖ8. ἀπ δυ!]άϊηρ, ἰογῖβ, ἴο συΐ ΟἹ 
ΠΙΔΠΥ ΡΕΙΒΟΠΒ : 
τ δεείηρ, πε ἀεβρίϑε «6 οδἱ ὉΥ͂ 

Ὀτγελίκίηρ τῃῈ ςονεηδηῖ, τνῆδη, ἶο, ἢς 
Πλά σίνεῃ ἢ]18 παπᾶ, δηὰ πδίῃ ἀοης 41} 
ἴῃε86ὲ ἐῤίηγε, ἢα 541] ποῖ εβςᾶρε. 

19 ῬὙΓβετγεΐοτε ἴμι.8 58 τῆς Τωογά 
σου; “4:1 ᾿νε, βυγεῖὶγ πιίης ὁδί τᾶς 
ἢς μι ἀεβρίδεά, ἀπά πὶ ςονεπδηΐ 
ταῖς Βα δίῃ Ὀτγοΐίκεη, ὄνοη ἰτ ΨΠΠΠ- 
ΤΕσοΠΊρἪΠ86 ὩΡΟΠ ἢ ΐ8 οὐ Πελά. 

20 ΑπάϊΙ ψ]}} “βργεδά ΠΥ πεῖ ρο᾿ 6 οδὲ 
᾽πὶ, ἀπά πα 5}4}} ῬῈ ὮΚοη ἰπ' ΠΥ δ᾽... 
5ηΆΓ6. Δηἀ 1 ψ}}}} Ὀγίηρ πἰπὶ το Βαῦγ- 
ἰοη, δηὰ υυν}}} ρἰεδλά νυ Πΐηι [Ποτα ζτ 
ἢϊ58 ἔγεβϑρα88 τῆδλι 6 δδῖῃ ἐγεβραββϑοά 
ΔρΑϊηϑῖ ΠΊΕ. 

21 Απὰ ἃ]] δ᾽5 διρὶεἶνε8. νι 411 18 
ὈΔηἀ5 8}}8}} [811] ὈῪ τ|6 βυγογά, δηὰ {ΠῈῪ 
(δῖ τεπιδίη 83114}1 Ὀς βοδιζογεά τονγαγὰ 
41} τυϊη 8: δηὰ γε 581} Κποὸν τπδὲ 1 
τῆς ΓΟ ΚῸ Πᾶνε βρόκεη ἐΐ.᾿ 

22  Τιι8 54:1 τῆς Τ,οτὰ σον 91 
ψν}] 4130 ἰλῖςς οὗ τῆς Πίρῃεβῖ Ὀγαποῦ οὗ 
τῆς Βιρῇ σεάδγ, δηὰ νν}}} βεῖ ἐὲ; 1 ψ}}]} 

ἢοβί. ϑοοὶν. 5. Ὑ86 Ὀοϊῖογ ἰγδηρίδίίοη ἰ5 δὲ 
Ροϊπηϊοὰ ουἱ ΌὉΥ Συῖμοῦ, τ μθ 5 ταθὰ οδδῖ Ὁ» 
τοουπδα ηάνπ114 Τοχὲδ ὃἢ0 ἀθεῦσζον ΘΔ 
ῬΟΣΒΟΣΕ. 

ΩΏ. 1 «υἱἱ αΠὁ0}] ὙΠ ΕΓ 15 ἃ ςοηίγαϑὶ ὃὉ6.- 
ἴννοοη ἴδε ἀδλ)}πηρ5 οὗ ΝεοθυςμδάηθΖΖασ δηὰ οὗ 
7]οἤβοναῆ. Νεθιοβδάηθζζασ ἐμὲ οὔ, οθονδ ἢ 
Ὑ}1}1 “εἰ τῷ ἴδε ἰορβῃοοῖ; Νουα 62ΖΔΓ ἐαγ-- 
γί ἐξ ἱπίο ὦ ἰαμά οὔ γε, εθονδὰ νν}}} ράσπξ 
ἐξ ἐπ ἐδε »ιομπίαῖῃ 97, ἐξέ δεὶγ δὲ 9.7 γαε. Νδ-: 
ὈυςδιδάποζζΖαγ 8εῖ 5 ξδνουγία 85 ἃ υἱπε, ἰοραυΐν 
(πουζξῇ ποῖ ροογ, ἴῃ {π᾿ ρἷδος σβογε βυςἢ ἴσοος 
8ἃ5 ἴδε Βυπλθ ας φυῤίοαυ στον δηὰ ῆνο. [Ἐδο-.- 
νδ} 5 ἕδυουσγιῖδ 15 'κὸ [86 ζυ)ν εεάαν, ορεέμεηξ 

ἃ δίχο »ιομπίαὶῃ. 
ἐδὲ δὲ δοοἐ ὀγαμοῦ 9 δὲ δὲσῥ εεάαγ) (υ. 3 αὐτιὰ 

42), [86 ΓΚ ΒΓ] τεργεϑεηίϊδίίνε οὗ ἴδε σογᾷὶ 



Υ. 23, 24.} 

“τὸρ ΟΕ ἔτοπι τπὲ8 ἴῸρ οὗ 8 γουῃρ 
σὶρ 2 τεηάεγ ομς, δηάὰ ν}} ρἰαπὶ :; 
ὑὉροῦ ὅἅη ἢίρῃ πιουπίαίῃ Δπ4 δῃ}]- 

23 ἴπ τῆς πιουπίλίη οὗἉ τῆς Βεῖρῃς 
οὗ ἴβταἷςὶ τ} 1 ρίδης [τ : δηά :ξ 5}4]]} 
δεαπρ ἔοτἢ ουρῆβ, δηα Ὀεᾶγ ἔτι, δηὰ 
νε ἃ φΌΟΟΙΥ οεάλγ: ἀπά υὑπάεγ ἰἰ 3}4]} 
ἐνεὶ] 41} "ἊΣ οὗ ἀνεῖν ννηρ; ἴῃ ἴα 

οι οὐἠὁ Ὀανκὶ, ποῖ [εσοηϊ δὴ οὐ ΖειυθὈΔθοὶ 
μεξ ἃς Με πειδῆ. 

ἐσαώάργ ομῈ)] 80 [54]. 11|}., οὗ (6 Μεββιδῇ, 
βοσουτ ΠΟΥ ροϊηῖβ οοἱ [μδὲ {π6 τηοβὶ δηςσίεηξ 
δὶ Ἰρατοὰ ρρὰ πδρρ ηδεν ευνη Ἰητογργεϊοά 
δδθ ῬΤΟΡΏΘΟΥ Ο 6βϑδἢ, παπηηρ ἰἢ6 
αμάπλδη ἀν ραγαςε, Ἀλῆ, Αὔδη 
Αϑοτδατοι. ῬὍΤὨϊβ ΡΓΟΡΒΘΟΥ χοσὶβ ὕροῦ [58ἱ, 
ΣΙ Σ, ετο ἴδε Μεβϑδῃ 18 ἐογοίοϊὰ 8ἃ58 α σον 
φεὶ ὁΓ᾽ δὲ “δὶ 97 .1ε::ε) ὦ ὄγαπεδ ἴπαϊ “δα]] 
ζΖτοες ομΣ 97 Δὲ: γοο:. (ΟΟΟΤΆΡΑΙΟ 4150 ἴΠ6 τοΐἢ 
ταῖβα οὗ ἴῃ κἀπ|6 σῃδρῖίεγ, νυ δόσε ἔπ6 μαι ΟΠ ηρ 
οὗ πδῆοπϑ ἁγοιιπα [Π15 Θηβῖ η 5 ΕἸ ΡΒΔΓΟΔΙΥ͂ ' 
48 1 δὲ »πουπίσίη Ο7 δὲ δεῖσδὲ οὗ ΠΡ 

Τὰς ρμασδ])οὶ ξε, Χχ, 40, δ ἀ5 ἐπ »1ἰη 
βιδαπίαέπ, ὈΟΙΠΕ ΩΡ ἴο {86 τηουηίδϊη οὐ ΜΜἢϊς 
τὰς τετηρὶς Ξιοοά, Βιιΐ 1ἴ 15 ηοῖ Ποῖδ [ἢ6 δοΐι δὶ 
Μουπὶ ΜοτΣΙΔΗ 50 στηυςἢ 48 ἴδ Κίηράοπι οὗ 
μὶπεὴ [δδΓ τηουπίδίη τγᾶβ [6 Τοργοϑοηδνο, 

φελδῖ οὗ ἴδε ἴὭγους οἵ {πὸ δηοϊηίοά ϑοη οὗ 
Οοὰ, ἈΞ, ", 6; σοιαρ. Ὀεΐονν, χ]. 2. 
4] “οευ 97 αυἱηρ (οὗ ἐν συ Κίπά ἅγὸ 

ἴοος σῆο Ποςκ ἴσοπι 411 ἰδπᾶς ἴἰο (15 Κὶπρ- 

τὰ ἴδ βεῦϑ οὐ ζ,3) (ὦ ἐ. Μ4) ὋΡ. 80 186 
ΧΧ, τοῦ ἐκσπᾶσαι Διὰ ἴπε . ΜῈΊ ευεγίδα 
πεῖ, πὰς ἢ ον ΑΟΝ. {Ο]ονγθ. [{ 15 ΠΊΟΙῈ 
ῥιοδαδίε ἐμαῖ Τὴ ἰ5 δῃ ἱπβπιίνε νετῦ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΥΠΙ. 
ι μδ γοῤγουα 456 τρρεγμσέ ῥαγαδΙἷο οΥΓ 50μ7' 
ταρελδι ἐς μέ. Ξε τἀσαιυείά ἄοτσ ἀέε ακαίείλ τοῦα 
β,ε μάεγ : τὸ τοΐά ἃ τοῤοξεαΐ σον: οὗ ἃ γμδέ 

͵ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΎΥῚ]. 

βϑηδλάον οὗἉἩ τῆς Ὀγαηςῃε8 τΠογεοῦ 508 ἢ 
{Π6γ ἀννεὶ!]. 

24. Απά 41] τῆε ἔγεεβ οὗ τῆς δεϊά 
8.12} Κηον ἴτπδλῖ 1 τῆς ΟΚΡ Πᾶνα 
δτγουρῆς ἀοννη τς ΠΙρἢ ἴγεα, πᾶνε οχ- 
αἰτοὰ τῆς ἴον ἔτεα, μανε ἀγιεά τρ τς 
σίδθη ἴγοθ, δἀηὰ ἤδλνε πχδάβ (ἢ ΟγΥ 
ἔτεα 19 βοιυτγίϑδῃ: 1 τῆς ΟΚῺ Βᾶνα 
δροκθη δηά ἢδλνε ἄοῃε 22. 

ὕοη, ργέθθηϊς οὐ ἴο σοπιθ, οὗ ἴδε Ἰἴηθ οὗ αν ά, 
δηὰ τποτγείη οὗ ἴδ κίηράοτῃη οὗ Οοά. Ὑδεῖ- 
ἔογο 6 ὈΠΏΡ5 Ῥγογλ ΠΟΏΕ]Υ ἔοσγινασὰ (86 ξαϊοσο 
ὀχαϊἑδίίοη οὗ ἴδε κίηρ ; δηά ἢθ ιυγηΐϑῃθβ 115 
ἘΠΟΓΘΌΥ τ] ἢορα, ἐποουγαροπιοπῖ, δηἀ σςοῃ- 
βοϊδίίοη, δ βοῇ {ἰπ|65 85 Ἢ 566 ἴπο σδυτγοῖ 
οὗἩ ΟΠ γίϑε ἴῃ 1κ6 ἀεργοβείΊοη (δ νη 58γ58 :--- 
“Ἡξεηοο νγὸ δῖὸ ἰδυρῆϊ ἴο ἢορα Ὀοιίεσ οὔ ἴθ 
Οδυτοῖῦ ἴδῃ Δρρεδγδῆσοβ νναιτδηῖϊ." ὍΝ Βοη. 
6 566 ἴπ6 Οὐσοβροὶ σγθερίηρ 85 1 ὑσεῦα ὕροη ἴῃ 6 
ΘΑΓΉ, ᾿εῖ 0.5 ΤΟΊ ΘΤ ΒΟΥ (ἢ ϊ5 ραϑβαρθ, ΤΟ Κπιρ- 
ἄοπι οὗ ΘΟ τὲ δοῃθ μᾶ8 Ὀθθῇ 50 6320] }5Ππθὰ ὈῪ 
Οοά δδῖ 1 51,2}} σἰδπὰ ἔαϑὲ 85 ἴθ ϑσυῃ δηά 
τηοοι ; ἴδε Κιπράοχηβ οὗ 6 ννου]ὰ 8 ἘΒοῖσ 
ΕἸογίοϑ 53.12}} ρᾶ985 δΥΑΥ, {Π Ὺ 5841] []} ἰο [Π6 
οαγίδ, ἰπουρὴ {πον μοδάς δ6 πονν θὰ αὔονθ 
ἴδε εἰουά5." ΗἩδρδηρπίοηρετν, "ΟΠ σίβίο]," 'π οςο, 

4. 1δὲ ἱγεε: ο7 1δὲ Με] ἀγὸ [6 Κηράοπ)ϑ 
οὗ ἴῃς ννοι]Ἱὰ 45 σοηϊγαϑίο νυν [Π6 Κίηράοπι 
οὗ Οοὐ. ΤΤιε παῖ δοῖε δηυηςοίαϊοά ἰ5 ἃ 
Εθθοσαὶ οὔθ, 72 ὀγίηρ ἄοαυη, 1 ἐκαΐ, 1 »παξο 10 
“οωγιαρ, 1 1δε Τιογά δοίῥ τὩῤεαξ από 49. “ΤΉ 656 
ἰλϑὶ νγογὰβ ροϊηξ ουξ [δῖ νὴ δὲ ΤῊΔΥῪ 5εθπὶ ἴο 
[π6 ουξνναγὰ 56η565 ἃ ΤΊΘΙῈ ἀγοᾶπὶ, γοᾶ, ἴδ6 
νν] ει οὗἉ ἀγεδτη8, Ὀθοοσησβ, ΌΥ νἱγίαο οὗ Ηἰπὶ 
το Ρῥγοπηϑε8 1ἴ, (86 ρτοδίοδε γα! γ. [1 19 
Οοά νο φίνος ἴδ6 Ῥσγογηΐῖϑθο, [ἃ 15 Οοά ψ8ο 
[0]η}5 1.) Ηδρηρβί. "ΟΠ σιϑίο]." 

(Οεβθηΐϊυβ 5875 ἰξ 15 8 Αταγηδῖς ἔοστῃ οὗ {π6 
ἰπῆη. Καὶ ἢ [ἢ ἔστ, τοττηϊηδίίοη δά θὰ 9 

ἴῃ νοτῦϑ πὉ). Δπᾷᾶ [815 Ξυῖῖ5 ἴῃς νἱονγ [Παῖ [6 
ϑοηΐθῃςθ 15 8η ἱπάδροπάθηϊ 5ἰδίεσηεπί. ὙΠῸ, 
τοοῖ ἐκ) ΠΙΔΥ ὈεΑγ ἴῃς πηεαηΐης οὗ ζβ ἔον 
(πε Ρυγροϑὸ οὗ εἐχαδϊϊδίίοη ([54]. ν. 26), 6βϑρο- 
οἰ} ἴῃ ΡΙο] (Εϑεδεν 11. σ). ὙΙ5 Ἰδιξοσ υἱοῦ 
5 1ῃδῖ δάορίοἀ ἴῃ με ποῖθ οἡ ἘΠ15 ῬΡαββδρθ, 

“7 αἰλεν; 14 τοὴδ α μιεδὲ σοῖς οὔ α τυϊεξεώ γαέλε᾽: 
10 τουϊὰ ἃ τυϊεξεά νηεαρε γεῤερίέηρ. 24. τοὐᾷ ἃ 
7ιϑέ μιαρὲ γευοίηρ. 25 212 ἀγγεράσίλ λὲς 7μ5- 
πα, 31 σμά εχ λογίείλ ἐο γεῤεριζαρεξ. 

(πΑρ. ΧΥΠΠ. ὙΠ ἰδϑὲ νεσβα οὔ ἴπ6 ῥγθ- 
αὐὐμωρ ςδλρίοσ ἀεοῖλσες (μαὶ Οοά 15 τνυοηΐ ἴο 
δέρας ἴῃς ἸΟΠῪ ἀπά ἴο Ἔχαὶὶ (μόδα οὗὨ ἸΟῪ ς5- 

ἰΔῖ6., ΤῊΙ5 ξῖνοβ οσοαβίοῃ ογ ἃ ἀθοϊδγαίίοῃ οἵ 
ἴθ ΡΥ ΠοῖρΙ 6 ὑροη γ πο ἴποϑ ρου άθηιδὶ 
ἀϊθρεηϑαιίομϑ ργοςθϑά, υἱΖ. [πὶ ἐυευ ἱηάϊνίάυδὶ 



γ8 ἘΖΕΚΙΕΙ͂, ΧΥΠΙΙ, 
ΗΕ ποτγά οὔτε ΓΙΟΚῸ Τᾶπιε πηΐο 
τὴς Δρδίῃ, 5 Υἱηρ, 

2 ΠΥΝΟΝ τὲ γε 86 118 
Ῥτονεγὺ σοποογηίηρ ἴδ ἰληά οὗ [ϑγδεὶ, 
βϑαυγίηρ, ΤῊ 4 ΑΙ οΓΒ ἤλνα δδίδη 801} 
δύλρεϑβ, Δπ4 τῆς ςἢΠ]ἀγοη 8 ἴθ ἅγα βεῖ 
ου εὐἀρεὶ 

2 4.1 Ἰῖνε, δαῖτ ἐς 1,ογά σοῦ, 
γε 5411 ποῖ ἤᾶνε οεοαϑίοη ἌΠΥ ΤΟΤΕ ἴο 
1156 (ἢ]58 Ῥγονεῦῇ ἰῃ [8γδεὶ. 

4 Βεδοϊά, 41] βου} 18 ἀγὲ τΐης ; 848 [ἢ 6 
8οι}] οὗ τῆς ἐδίθοσ, 80 αἷἶϑο τῆς 8οιιϊ] οἵ 
ἴῃς 80 8 Π}1η6 : [Π6 801] [Πῖ 5Ιππείῇ, 
ἷτ 51.4}1} ἀϊδ. “νὰ ὡ - "ὁ ἢο 

τὐλδς ς 48Βι:ξ 4 πηδῃ ὃς Ϊιι8ῖ, ἀπά ἀο 
ἡμάρνερν [δι Ὡς ἢ 15 ᾿ἰαννι} ἀπά τρῃῖ, 
ΤΩΝ 6 “5"4 παῖ ποῖ δλίεπ ὑροῦ τῆς 
ὁ αν, τ8, χῃουπίδίηβ, πε ἢ εγ μδῖ Πα ἀρ ἢ 8 
“Ἶκν. τᾶ. Ἔγε8 ἴο ἴδε ἰάοΪΞ5 οὗ τε ἤουϑβε οὗ [5γδεϊ, 
ἄν νο. 186. ΠΕΙΓΠΘΓ μδἢ δἀεἈ]εὰ 8 περ βου Β 
“Ἐχοά, 58. γγιξς, ΠΕΟΙΤΒΟΓ Πα ΘΟπδ ΠΘΔΓ ἴο “Δ 
1εν. το. τ5. Τ) ΘὨΒΓΓΙΟΙΙ5 ὙΥΟΠΊΔΗ, 
ἐ Ἐχοά τα, 7 ΑΠα Πα ποῖ ἐορρτγεββεά δηγ, δέ 
ἴαι, (ς. ΑΙ τεβϑίογεά τὸ τῆς ἀευῖοσ ἢϊ8 “ρίεάρε, 
θεν ες. Βα 8ρο!]εά ποπς ΒΥ νἱοΐεπος, βδῖῃ 
ζι Α, 3 Εἴνεη μί5 Ὀγεδά ἴο τῆε Βυηρτγ, ἀπά 
Μειὴ, ας, Β41ἢ σονεγοά [ῃ6 πλίκοὰ ἢ Δ ρᾶτ- 
ΞΞἜ οὐ, .., πε ηῖ; 
35. 8 Ηε ἐῤαὲ μαι: ποῖ ρίνεη ἔσσῃ 

. 25.236, . 
3. Τκὰν ὈΡΟΩΏ ὅ' ὈΒΌΓΥ, ΠΟΙΈΠΟΓ Πδῖῃ τΆΚΘΏ ΔΠΥ͂ 
Ῥδοϊῖς. ς. ἰδοτοδβα, ἐδαί Παῖἢ νι άγανγη ἢ18 μβαπά 

α Ἶετ, χ:. 

88.4}} Ὀ6 Θαυ 1ΔΪΥ ἀεαὶξ νυ ΠῈ---ἃ ρτίποῖρὶς ἐμδΐ 
ῬΓΘΟ]υἀ65 ἴη6 Ομ] άγεῃ ἔγοπι οἰ ΠΟΥ Ῥγδϑιτηησ 
ου με ἔίΠεσβ᾽ σπεγ8 οσ ἀεβραϊσίηρ οἡ δοσοιιηῖ 
οἵ (ἢ [λϊΠογϑ᾽ κα]. Α ΠΟΥ Πἰπκ Ὀοΐνθοη 
ἴδε ἔννο οΠδρίουβ ΤΊΔΥ ὃ ἀοπνοὰ ἔτοηι [ἢ 6 6χ- 
δ Ρ Ποδῆοη οὗ [815 ρυϊποῖρ]Ὲ ἴῃ ἴΠ6 δἱϊετηδ- 
τἰοη8 οὗ ἔοτίιμηο δηὰ οδδγαςῖοσ ἴῃ [86 ἰδίεσ ηρ5 
οἵ Τυάδῃ, ἔγογῃ [86 (1π|6 οὗ [οἴδαπι ἀονγηνναγάϑ, 
ΤὨ15 σὨδρίοσ 15 Δ δηϊδγροιηθηῖ οὗ [ογ. χχχί, 29. 

2. 2γουεγ  Ῥορυΐασ βαγίῃρ [ἰηαϊοδίοα 
[6 Ῥεορ εβ τπιϊη, δηὰ μουν ον ορροϑϑὰ 1 
ψὰ5 ἴο ἴῃ ἰᾶανν οἵ Οοά, ΟΠ ΧΙ, 22. 

οοπρεγπΐησ 1δε ἰαπά ΟἹ 1εγαε]}] ἘΔΊΠΟΣ, 85 
Ἰ͵ΧΧ. δῃὰ Νυϊζ., 1π δὲ ἰαμά οΚ᾽ ἱεραὶ, ἐ. ὁ. 

᾿ὭΡΟῆ [5Γ86]}5 501}, [Π6 ἰαϑῖ ὑἷδοθ ΒΟΤΕ δυςῇ δὴ 
ΒεδΠοη 5} βαγίπρ μου] Ὀ6 ἐχροοϊοά, Ὅῇὸ 
ΒΑΥΪΠΕ Ὑ͵Ὑδ5 βθηεΓΑὶ διηοηρ ἴΠ6 Ῥθορὶθ ὈΟΙΒ ἴῃ 
Ῥαϊοβϑιίης δηὰ ἱπ οχὶϊθῚ [{ νγᾶβ 18:6 γᾶν ἐπ 
Ὁ ἢ ΤΟΥ οπἀολνουγεά ἴο Ἔχουϑε {ποιπηϑεῖνοθ 
Δϑου ίης {8ΒΕῚΓ ΤΘΟΓΑὉ]6 σοηάϊ οη ἴο Δηγοης 5 
ἕδυϊς Ὀυϊ τπεῖς οὐη--ῥᾧὡἌἅο ἃ Ὀ]1ηὰ δία 5υςὶ 
88 ἴῃ6 Πεδίμοη στεοοορηϊζοα, ἱηοίοδά οὗ {Π6 
ἀἰἰϑοσι πιπδίηρ ᾿υἀρηηεηΐ οὗ ἀη 4.11-Π0}]} Οοά, 
Οομρ. εἴ. χχχὶ. 29. 

ἶν. 1- ας. 

ἔτοπι ἱπίυϊγ, ΠΑ σχοουϊοὰ {ἔπι 
Ἰυάρπηοης θεΐνγθθη πιδῃ Δπὰ πιδῃ, 

9 Ηλι νναϊκεὰ ἴῃ τὰν βἰδιιε5, δηά 
Πα Καρί Υ Ἰυἀρπιοηῖβ, ἴο 464] ἘΠΕΪῪ ; 
ἢς ἐς υ8ῖ, ἢδ 588}4}} βγεῖ [ἰνα, βϑι ἢ 
τῆς Ι,οτά ο}. 

1Ιο ΠῚ Πε θερεῖ ἃ ϑοὸη δαὶ 'ς ἃ 
ΕΟ ΡεΓ, ἃ 8ϑῃεάάεγ οἔ δ]οοά, δῃά "εόσε "ον, ΠΡ 
ἀοεῖν τῆς [κα ἴο ση7 οπμθ οὗ ἴπεβς γα 

1 Οσ, τε! ἐῤίηρε, 
11 Απά τΒδὲ ἀοείὶ ποῖ ΔῃΥ οὔτμοβς ἔρὲν 

μεσ, Ὀὰῖ ἔνθ δῖ δδΐθῃ ὑροῃ {86 ἀπίώτα. 
τηοιπίδίη8) δηὰ ἀεῃ]εα ἢ]5 περ ουτ᾿ 8 
υγιε, 

12 Ηλιὶὴ ορρτεββεδ τ[πἢ6 ροοῦ δηά 
πεεάγ, παῖ 8ρο]6ἀ ὈΥ νἱοΐεπος, ἢδἢ 
ποῖ Γεβίογεά ζῇς ρ]εάρεα, δηὰ δίῃ [1ξ:- 
δἀ ὑρ [8 εγεβ ἴο τῆς 1408, ΒΔ ἢ σοπι- 
ταϊτιοα Δροιηϊηδίίοπ, 

12 Ηλῖὴ ρίνθη (ὉΠ ὕροῃ υδυτγ, 
δηά ἢδιῇῃ τδίεη ἱπογοᾶϑε : 5Π4]] ἢς ἔἤεη 
ἶνε ἡ ἢς 58} ποῖ ᾿ἵνε: με δίῃ ἀοῃθ 
411 {Π686 Δροπλὶ Δ (ΓΙ ο8 ; ἢ 5})8]] 5ι γε ὶγ 
ἀϊε; ἢ15 ᾿δ]οοά 584}} δ6 Ὡροη ἢΐπι. 

14 { Νον, ἰο, ζΧ7 6 Ὀερεῖ 4 30 ῃ, 
τἰδὲ βεοῖῃ 411 ἢἰ5 (δι ἢ εγ᾽β 518 ἢ ϊς ἢ 
ἢς ἢδῖῃ ἄοῃο, δηὰ Ἴοπβίάδγει, δηά 
ἀοδίῃ ποῖ βυςὴ ΙἰΚο, 

15 7ῤαὶ Παῖῃ ποῖ δαΐεπ ὕὑροη τῆς 
τιουηίλίηβ, ποίτῆεῦ μδῖῃ 1 εά υρ ἢϊ5 
Εγεϑβ ἴο ([ῃς ἰάο]98 οὗἩἉ τῃ6 Βοιιβε οὗ [5- 

Θ. εαΐεπ μροη 1δε τιομπέαϊ 5} ΟΟτΏΡ. ΧΧΙΐ, 9. 
ΤὨῖβ οαλμς σγὰβ αἴ ἴ6 ἐραϑὲ οὗ ἰάοἱβ, ἰῇ οοῃ- 
(τδαϊςίίοη ἴο 86 ἰὰνν οὗ Ὠϑυξ, χὶϊ. χ7. 

ἑάο! οΥ 166 δοισε οΚ᾽ ̓ γαθ]] ἸΑΟΙΪΔΊΓΥ τὰς 
Ὀοσοπῆθ 80 ρορυϊᾶν [μδὲ οογίδιπ 140]5 ὑγόσε 
ςουηίοά 85 Ὀεϊοηρίπρ ἴο ἴπὸ ρεορὶο οἵ [5γδεὶ, 
οὗ νι βου [μοναὶ ννᾶ5 ἴδε ἴσιο ὅσα. 

ἐρβίοά ῥὲς πεὶρδοωγ᾽ς «υἍ Οὐοταρ. χχὶϊ. 
ΣΙ. 

7. δαὶ ποῖ οῤῥγεσσεά τον, δὶ δαΐδ᾽ γεσἐογεαὶ 
ο ἐδ ἀἰεδὶον" δίς ῥίεάσε) (ομὴρ. χχὶϊ 7. 
866 ΠΊΔΓΡ. ΤΟΙ; 

8. ὠτὦ7 15 ἴ6 ῥσχοδὲ οχδοίοά ἔοσγ ἴπ6 Ἰοδη 
Οὗἁ ΙΏΟΠΘΟΥ, ἐπόγεασ ἰμαῖ ΜΏΙΟΒ 15 ἰδίκεῃ ἔογ 
ξοοάς; Ὀοϊ ἃτθὸ δἰῖκὸ ἐοσυι ἀάδῃ (1μδν. χχν. 416: 
ευΐ. χχι. χ9). ὙΠΟ ρῥἰδοίηρ οὐ οὗ οφρίμαὶ 
δῖ ἰηίογοβῖ ἴῸΓ σοὺ 141] Ῥυγροϑεβ ἰ5 ηοΐ ἰδκδη 
ἰηῖο σοηϑδιἀεγδίοη δὲ 41}. ὙΠῸ οᾶϑε 15 ἴπαὶ οὗ 
ἘΕΤΕΥ ἰοηΐ ἴο ἃ Ὀγοῖδοσ ἰῃ ἐἰϊπίσεββ, ἴῃ νὩϊοἢ 
ΠΟ δάνδηϊδρε 15 ἴο Ὀ6 ἰδκοῃ, ὯΟΣ ῥτγοβὲ ζὸ 
αυϊγοά. (ΟπΊΡ. Χχὶ!. 12. 

18. δ66 οὐ ἴεν. Χχ. 9. 

[Ἠεὰ 
δέροά, 

" 
κα -αααείβωβασια τρο- “ταὶ 

Ὡς ὦ ἐὰν 3 



ν. τ6---22.} ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΥΙΠΙΙ. 

τδεὶ, βαῖ 8 ποῖ ἀςΆ]εά ἢ 18. περ θοιιτ᾿ 8 

79 

εἴἢ ΔΙΝΑΥ ἔτοπι ᾿ΐ8 ΓΙΡΏΘου5η 688, δηά 
οοπηπλ το ἱπίαυ τ, σπά ἀοοῖι δο- 
ςογάϊηρ, ἴο 411 (δε Δροηχίπαδίίοῃβ (ἢδὲ 
186 ννιοκοὰ γπση ἀοεῖῃ, 5ἢ4}} ἢ ἱἷνεὶ 
ΑΙ! 8 γτἱρῃτθοιιβηε88 τπδὲ ἢς ἢδίῆ ἀοης 
88]} ποῖ ες πιεπεοηςα : ἐπ Ὦ]5 ἸΓΕβ ρα 88 
ἴἢδλιῖ ἢς Πδιῇ τγεβραβϑεά, δηά ᾿ῃ ἢ 8 8ὶῃ 

πῆς, 
Ι6 Νείίδογ βδίῃβ. ορρτγεββεὰ δηγ, 

ὸ λ2ιἢ ποῖ πο άεπ {πε ρεάρα, πο- 
πες θοῦ Βδτα δροῖεά ὈΥ νίο]εηςς, δκὲ Βαιῃ 
Ὦ ἵνεὴ ἢ]5 Ὀγεδα ἴοὸ τῆ Ὠυπρῖγ, δηά 
"έτ. οονεγοά τῃς ἡδίκεὰ νυ ἃ ρδι- 

πηεπῇ, 
17 Ἴϑα ΔΑΒ ἰλκεη οἹΓ᾽ ἢἷ8 παπά 

ποῦ ἴῃς ροοτ, ἐδαὲ Βαῖῃ ποῖ σεςεϊνεά 
υδυΓΥ ΠΟΥ ἱπογεᾶϑα, ἤδῖῃ Ἔχοοιζεά ΠΥ 
Ἰυάρπιεηῖθ, ΒΑΓ νγαϊΚεά ἱπ ΠΥ 5ἴ4- 
τυῖοϑ; ΠΕ 5}2]] ποῖ ἀΐε ἔογ {πε ἱπίψυ 
οἵ ἢϊς ἔδῖῃεσ, ἢδ6 5.41] βιιγεὶν Ϊίνε. 

18 (1 ῶν 8 ἔτμετ, αν τ ἢς 
αἱ γ ορργεβϑο, 8ροϊεὰ ἢΐ8 τοῖο Γ 
Ὁγ νγἱοίεηςε, δηὰ ἀϊά ἐῤσὲ ψῇ]ϊςἢ ἐς ποῖ 
ἔρο Δῖῃμοηρ, 8 Ρεορίὶς, ἰο, ἐνθη ἢς 

ἀϊε ἱπ ἢ 15 ᾿πιυϊῖγ. 
190 δ Ὑεῖ 58γ γε, την ἀοιδ ποῖ 

(δε δοη δεαγ τῆς ἱπίυ! οὔτις μι δεγὶ 
ἵβεη τῆς βοὴ βαῖῃ ἀοης (δὲ ψῆῃϊςὶ 
ὶς ἰλιυσίι! δηή ἐν αμα Ὠλῖῃ Κερὲὶ 41] 
Υ͂ 5ἰλῖυῖεβ, δηὰ δδῖὴῃ ἀοης {Πδπ;, ἢς 
384}} φυγεὶγ [ἶνα. 

τηδὶ ἢ πίῃ βδἰππεά, ἱπ ἘΠ θηὶ 8841] ἢς 
ἀϊς. 

ἃς 4 Ὑεῖ γε δγ, ἘΤΉς νγὰγ οὔτῃς Ὁ οἶιαρ, 33, 
Ιοτά '8 ποῖ εαὺυ Ἡξεᾶγ πον, Ο 
Ββουβε οὗ Ἰδγδεὶ ; 15 ποῖ ΠΥ ὙΨΑΥ δαυλὶ ὶ 
ΔΙῸ Ποῖ γοι ὙγΑγ8 ὑποαι2] ὃ “34. 

λό ΤΏ εη ἃ γιρμίεουβ πισπ τυγηετῃ 
ΑΥΑΥ τοι ἢ 8 γτρϊεουβη 688.) Δη4 ςου]- 
τλϊ το ἰπφυ!γ, ἀπά ἀΐδῖ ἴῃ τῆδπι ; 
ἴον Πΐ8 ἱπίφυ τ τῆδὲ μα Πδῖῃ ἀοπα 5881} 
ἢ ἀϊε. 

27 Αραῖη, ἡ βεη (πε ψοκεά πιαπ 
Τυγηςῖ ἀΥΑΥ ἔτοπι ἢ8 νυνὶ ἰκοάῃεϑϑ 
(δῖ ἢε δίῃ οοπηπιτεά, δηά ἀοσῖῃ 
τμδῖ νυ ΙΓ ἢ ἰδ ἰλνν αι] δηά τρις, ἢ 8}]] 
βᾶνε ἢ15 8011] αἷϊνε. 

28 Βεοδιιϑα 6 οοηῃϑίἀογεῖδ, δηά 
τυγηο ἢ ΑΥΨΑΥ ἔτοπι 811 ἢ͵8 Ἐγάηβρτεϑ- 
βίοῃϑ παῖ ἢς Πδῖῃ ςομηηίττεά, ἢς 5141] 20 Τῆε οι! παῖ 5ἰππείη, ἰξ 53}]] 

ὅεος ἄς, ἾἼἾΒε δο 5}}2}} ποῖ βϑᾶγ τῆς ἰηὶ- 
δι6 Φ οΓτμς βαΙμογ, ποι ἔμεσ 868}} τμῈ 
ς« δον θεδγ τῆς ἱπίαι ΠΥ οΥὗὨ 1ῃ6 βοῇ: 
"5:9. τῆς Πρβιεουβηεβ8 οὔ τη6 τἱρἢζθοιιϑ 582]] 

ΒΏΓΕΙΥ ᾿νε, ἢε 541} ποῖ ἀἷε. 
29 Ὑεῖ 88} τς δοιιδα οἵἁ [5γδεὶ, 

ἼΠε ΨΥ οὗ τε Ἰμοσὰ 15. ποῖ δαυλὶ. 
Ο Βοιιβε οἵ βγδεῖ, γε ποῖ ΠΙΥ͂ ὙγΑΥ8 

δε ὕὑροη Ηἶπλ, ἀπά ἴῃς τιοκεάπεϑα οἵ 
ἴῃς ψς Κοα 5}}411 δ6 τιροη Ὠἰπι. 
2 Βυὲ 1 τῆς ψιιςκοά νν}}}} τὐτη 

ἔοαι 41} Ηἷβ8 5ἰπ8 τῆλὲ ἢθ ἤδίἢ Ἴσοπιχηχίτ- 

640] ἢ ἅγε ποῖ γουγ ὑγγ8 ὑπεαμδὶ 
240 ἸΤπετείοτς 1 ν}}} Ἰυάρε γου, Ο 

Βουβϑα οἔὗἔἩἁ [βγδεὶ, Ἴνεῦγ οπε δοοογάϊηρ 
ἴο 8 νγΆγ8.0 841} τῆς 1, ογὰ (ΟΡ. 
“ Κερεηῖ, ἀηά τυγη 1" γομγτείυες ἔτοπι 81] 1 Μαῖα, 3, 
οι ἘΓΔΠΒΡ ΓΕΘ5ΙΟῊ 8; 580 ἰῃία4 ΠΥ 8}2]] ἔν, 
ποῖ δὲ γουγ γυΐη. ὑῶν 

41 ὅ (ἰλδὲ ἀυνΑΥ ἔτοπι γοῖι 411 γουγ 
ἘΓΔΠ ΒΡ ΓΕ5810Π8, ΝΒ ΘΓΕΌΥ γα ἤᾶνα [ΓΔη8- 
δτεββ6 ; δηά πηᾶκα γοιῖι ἃ "πονν βελγὶ " 7ςτ. 35. 
Δηἀ ἃ πεν βρί τς: [ὉΓ ΨΥ Ὑ111}] γε ἀΐα, ἔβαρ. σι, 
Ο Βουβε οὗ 1β8γδεὶ ἃς .6. 6. 

22 ον “1 πᾶνε πὸ ρ]δβᾶβιιγε 'π τὴς " οθμρ. 33. 
ἀεφαῖ οὗὨἨ δΐπὶ τῆδὲ ἀϊδῖῃ, βαῖτἢ τα 4 Ῥεῖ, 3. 9. 
Ιμοτά ὅοὉ : νβογείογε τυγῃ 'γοκγεείυες, τΟν, 
Δηἀ ᾿νε γε. 

ἰεά, ληὰ ἵζεαρ 411] την βἰδτιῖεβ, ἀπά ἀο 
ἰδλς ψ μοι 8 ἰλννι] δηὰ σὶρῃῖ, δε 
8.2}} φυγεὶγ 1ἶνε, ἢς 501] ποὲ ἀϊΐε. 

22 ΑΙ] Πὶς γΓλπϑργεβϑίοηβ (δὲ ἢδ 
δῖ οοπιπχϊτιοά, [ΠΟΥ 538}4}} ποῖ δὲ 
πιεητοπαά πηἴο Ἀΐπὶ: Ἰῃ ἰδ γρμίθοιϑ- 
πεβ5 ἴῆλι ἢς Πδῖῃ ἀοπε ἢ 584] [ἱνα. 

5 22 λνε 1 ΔΠΥ ρϊεδβιιγα δὲ 11} (πὲ 
ὥε νϊοκεά 5ῃοιυ]ά ἀϊε ἡ 8αἰτῇ τῆς Ι,οτὰ 
Οου: σπά ποῖ τπδῖ δε β5ῃου]ά σεΐυγη 
ἔτοπι Ηὶς ὑγαγβ, ἀπά Ἰνεὶ 

24 4 Βυῖ ψεη τἢε τὶρμίεοι!β τὰγη- 

46. ἐφμαΠ 1.11, ““πεϊρῃεά ουξ, δαϊληςεά.᾽" 
Μδηΐ8 νγῦβ ἅτ δι γασυ, Οοα 8 ἸΥΑΥ5 ΔῈ 
ξονεσγηδά ΌΥ ἃ 5861{-πὶ ἴανῦ, ὙὉΙΟΙ ΣΔΚο8 
811 σοηϑιϑίεηϊ δηἀ δαιτηοηίουϑ. 

10θ. Τὰ ἀοιδ ποῖ ἐδ “οπ δεαγ' 1δε ἐμίφι 
οΓ τὸς 7α!εγ ἢ Ἀλίδοτ, “ΝΥ ἀοίὰ ποῖ [86 
500 ὕξαγ ἴδ Ἰηϊ]γ οὗ ἴμ6 ἑδιβεσὶ " ὙΠΟ 
φιεβίίο ἰ5 50 τμδὲ ἴῃ6 ἀΠϑΥνΟΣ ΓΊΔΥ Ὀ6 
ἔινεη, “ Αηὰ 1 γὲ 520, ΣΙ ἀοἱἈ, ἄτς., 1,5 ἰ5 

οι Ὧ7 τορὶγ ; Ὑ Βεῃ ἴδε 3οῦ, 80. ἐκμγῃ γοιγσοίνε.} 866 ΟἹ ΧΙΥ. 6, 



80 ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΝΙΙΠ. 
ΝΟΤᾺῈ Α, οὐ (ἨΑΡ. ΧΥΙΠΙῚ. 

ἴῃ (ἢ ἔογοροίηρ Ἵοδδρίου ἘΖεκίοὶ δηξοὶς 
Ῥαΐοβ ἰῃ ἃ σοηλαγκαῦϊθ ΤΠ ΠΟ 5οόπιθ οὗ [δ 
Ἰελάϊηνς ργεοορίβ οὗ ἴη6 Οοβρεῖ, δῃὰ νγὰ ἃσ8 
Ποῖ 51 ΠΡ Ὁ ἴο Ϊ5. 45 ἃ Πιοβϑᾶρο οὗ 
ἱποιγιςθοη ξίνεη δοοογάϊηρ ἴο Οοαἶβρεάβυτε, 
Ὀυϊ ἴο σοηποοξ ἱξ τἰοβοῖνγ τὰ [Π6 ἴηθ δηὰ 
εἰσουπιθίδηςεβ Ὡηάοῦ ΒΟ Ὦ ἃ τγγᾶβ ἀοἰϊνεγοά, 
{πε ἴῃ σοηῃ]υποξίοη ἢ τνμδῖ 45 σοῦ 

Το, ἴΈ σοηΠὈυῖο5 ἴο [Π6 ρϑποσαὶ ρυγροϑα 
δηὰ ΠαιτηοηΥ οὗ ἴδε ψνῇοὶς Ὀοοῖ. ὙΤ86 ὕγο- 
ΡΒοῖ μανίηρ βίνθη ἃ ΞΌΠΙΠΊΔΓΥ οὐἨ [86 δΙ5ΙΟΥΥ͂ 
οὗ Οοὐ δ ρεορῖε, ἀπά βουσὶ ΒΟΥ σοπίϊημεά 
ἈΡΟΘΙΔΘΥ δδά Ὀτουρῆϊ δηὰ νγ88 Ὀτίηρίηρ ὑροη 
ἴῃοπὶ πδίϊοηδὶ ᾿πάρτηηθηΐ (το: δηδ μανίηρ 
Ὑγγηδα Κίηρ ἀπά ρθορῖο οὔίδμο ἀθ  υϑῖ νος μαγαςίοσ. 
ΟΥ̓ [ΠΕΙΣ ἤορεδϑ οὔ ϑοδρο, ἔδ6}5 11 ποθ] ἴο συδτὰ 
18δπὶ δραϊηϑὶ δ θυ ν ποῖ σδ] απ 65 51Π|. 
ΡΪΥ ἴο ἴδε 5ἰηβ οὗ ἔῃεὶγ ξοσοίδί ογβ, δηὰ δραϊηβὶ 
τηογρίηρ ἱπάϊνι νι] ᾿ῃ ὩΔΊΙΟΠΔΙ τεϑροηϑ ὈΠΙΪΥ. 
(1) Το κἰξυδίίοη οὗ ἴ)6 ρεορὶθ νγὰβ8 βοῇ 85 
ἴο «411 ἔοσ δῃά 5ιιρροϑβέ βυιςῖ ἱποισυσοη, ὙΠῸ 
Ἰυάρτηοηίβ, ἰπ ἴδ ἀρρσόδοῦ οὗ ψ Ὡς ἢ ΠΟΥ 
δὲ ἰοπρ τοδβιβοά ἴο δοῖεν, τεσ αἵ ἰδϑί 

τηδκίηρ {ποιηϑοῖνοβ ἴοοῸ σηδηϊξοϑι ἴο Ὅ6 ονοῦ- 
Ἰοοκοά. Βυϊΐῖ ἴδε ροορὶθ τεῦ σεδὰγ ἴο ονυδάθ 
[ῃς Ἰεβϑοη νος ἢ ΠΟΥ ϑῃουϊὰ ἢδνὸ ᾿οαγηῖ, ὈΥ͂ 
ΠΑΥΪΩΣ Τεοοῦγβα ἔο [86 Βεδίμεη ργῖηοῖρ]Ὲ οὗ ἃ 
ὈΠηὰ ἐδίδ!γ οὗ τεϊτ δυϊοη, ὑυδιςἢ οἤεγεά πὸ 
ΤΏΘΔΠ5 Οὗἁ Θϑοῶρα ΟἿ ΠοΥ ἴο ἴη6 ἡδίίοη ΟΥΥ̓ΐο 
πανιά ι215, ἀπ 50 ργενθηϊθά σοπϑοϊουϑηθϑβ οὗ 
0} δηὰ οὗὨ ζοϑροῃϑ! γ. ὙΒΟΥ πδά ἱπάεοὰ 
ἃ Τοεσίδίη ἀρρατζεηΐ βτουπά ἴο γεβὲ ᾿τροὴ ἴῃ [6 
δοοοηὰ (Οοχηπδηάπιοηϊ, τογο Οοὐά ἀοο γε 
[δὲ Ηθ φυλὴ υἱὲ ἐδο εἰπε οΓ εδε ζαῖδεγ: μροη 
δε εὐϊάγεπ; Ὀυΐ ἰξ νγᾶϑ ΟἿἹΥ ἀρράγεηῖ. Ηδσετγα 
Οοά επυποῖαίε δαὶ ψ Ὡς Ηξ ἀεοϊατοά 
τγουρδουῖ 16 νυν, ἀπά νυϑϊοῦ δι:ὰ Ὀδθη 
"Ππσιγαϊθαά ἴῃ [Π6 ὑγβοΐο Ἠἰδῖοσυ οὗ 1Π6 ρθορὶο, 
1ῃδξ πα Ο.Δ] 515 5μουϊὰ δε ἑοϊϊοννθὰ ΟΥ̓ πᾶ- 
Κἰοηδὶ ἡυάρτηοπξ, 866 ἴου. ΧΥΪ, 11) 12, ΧΧΧΙΪ, 18. 
ΤΠ15 αἀἰά ποῖ ἴῃ ἔδεϊ ᾿πἴογέεσο τ [δ6 ῥτη- 
εἶρ]ς τμδῖ εδοῖ ᾿πάϊν!άτι] Ξῃου]ὰ Ὀ6 Δησνγογδῦϊθ 
ἴον 15 οὐσσῃ σοπάπςί, δηὰ 5ῃουϊὰ δ6 Ἔα 2 0]}Υ 
ἄθϑῖὲ ἢ, ΔΩΥ τποσγὰ ἔμδη {86 ἕδςϊ [πδἴ ἴῃ 4]} 
Εἰ π)68 ἰε προσ] σοηϑοαιδηοε5 οὗἩ {86 δεῖβ οὗ ἃ 
πδῖίίοη ογ οὗ ἱπάϊνι ἀν415 οχίοπά δεγοηὰ {Ποπὶ- 
β8εῖνεβ δηά (ΠΕΣ ονγῃ {{π|65. ΤὯδ σἴδίε οὗ οχὶΐϊα 
νγ238 ᾿ἰπηἰοπάδα ἴο ἀενεῖορ [815 ρσίπορ]θ, δηὰ 50 
ἴῃς ῥγορδεῖ οὔ [πὸ σΔΡΌΥΥ ννᾶ5 Ἰεὰ ἰο δηΐξὶςὶ- 
Ῥαΐθ ἴῃ ἃ σου ΚΑ 6 ἸΏΔΉΠΟΥ ἰδδ 50] ΔῸΣ 
ΤΔΟΓΑΙΠῪ οὗἩ [86 Οὐοδβρεὶ. δε6 1πἰγοά, ὃ ν. 

Ιη (ἢ15 σμδρίογ 15 βοΐ ἔοσίἢ ΠΥ 186 ἀοςΓίη6 
οὗ ἐπα υἱάμαὶ γειρβομείδιἠγ. ΑἸγοδὰγ πα 5ᾶπὶδ 
1} Βαὰ Ὀδθ ραγίδ!ν ἀϊϑρίανοα ἢ 5ρ6- 
οἷα] γχεΐθγεῃοθς ἴο ἰδοῦ δῃ 
χϑ [0]1.), ἴῃ [ῃ6 ἀδ]νοεγαηοα οὗ ἴδοβα Ὡροη 
ὙΥΒοῦΣ ἴδε πιδσὶς νγὰ5 δεῖ (ἸΧ. 4), δηά ἴῃ {ΠῸ 
ΒΟΓΠΈΩΥ οὗ ἴποϑο 0 σᾶπιθ ἴο Ἰηαυῖγο οὗ (ἢ 
Ι οτὰ (χῖν. 3 011.). Βυξ πεγα {86 δπυποίδίίοη 
ἴ5. ΠΊΟΙῸ βυξίοιηδές δηά σοτηρίεῖθ, ὙΠῸ αἰι69- 
Ὠσῃ 15 πιδάθ ἴο σεϑξὲ ὕροὴ ἴπ6 διπάδπηοηΐδὶ 
Ῥιοροβίξοη, “411 “οὐ αγὸ νιίηο. Μδῃ 15 ποῖ 
ΒΡ Υ ἴο ἀϑοῦῖρε [5 οχίβίεῃςε ἴ9 δΑγΊ Υ Ρ8- 

οἴδυρῃς (].. 

Γοηΐβ, Ὀὰῖϊ ἴο δοκπον θάρο 45 5 Ἑαΐποῦ Ἡ]!ΩῚ 
ὙὯΟ ογθαίοα πδὴ ἴῃ Η5 οὐνι ἱπλᾶξε, δηά τνῆο 
ξᾶνα πὰ μίνεβ ᾿ϊπὶ 106 βρίγὶϊ οἵ 16. ὙΒ6 
τοϊδιίοη οἵ ἔδίΠοσ ἴο ϑοῃ 15 τηογρϑὰ ἴῃ ἔπ σοι» 
ΤΏΟΏ τοϊδίίοη οὗ 411 (ἴδον δπὰ δοὴ 8116) 25 
8008 ἴο ἴπεῖΓ Ηδθδνυθη]ν Ἐδίδοσ. 

ΎἼΠ6 ρῥιοροβιίίου ἰ8 "]υΞίγαϊοα ὉΥ 5ρεςϊδὶ 
Εχϑιρῖε8. (1) Τμδὲ οὗ 2 ἡ »αη Αμπάὰ 
Βεγα ἴδε ποϊίοῃ οὗ ᾿υβέιοε οὐ στ ῃϊθοιιβποββ ἰ5 
ΘηΪΑγροαὰ ἔτοπι {Π6 ᾿οίογ ἴο ἴπ6 βρίτὶς οὗ {86 
νν. ὍΤΠῸ ἀυτίε5 ἄοπο δηὰ ἴδ 51π5 ἀνοϊ θὰ 
ἅτε ἴδοβο ὑνὶο ἄτα ραγίςυ ΥῪ] ποιϊοδὰ ἴῃ 
[80 1 ἂν7νὺ, δῃὰ νγεγα {6 βροοίδὶ ἀυϊίοβ ἀπά 5315 
οὗ 88 οουπίγγιηθη; Ὀυϊ [Π6 [ἃἂνν 15 ρῥδϑϑίην 
ἰηΐο [6 Οοθβρεῖ, απὰ ἴδε ἀυῖϊε5 ὑροὴ ΒΟ Β 
ΒἴΓ659 15 ἰαἰὰ ἅγὸ ᾿5ὲ ἴοϑε νος οὐ 1, οτὰ 
ἴῃ [86 νἱβίοπ οὗ Ἰιυάρτηοπὶ τϑηιῖγοβ οὗ ἴποϑθα 
ὙΠΟ ἅγ6 ἴο ρῖίναε δὴ δοοουπῖ ἴο Ηἰπὶ δὲ ἴδ6 ἰαϑὲ 
ἄἀλγ. Μαῖϊ. χχν. 2ς,26. Βυΐ (6 σοηίγαΞοί οὔ [π6 
νυ Ἰοκοά δηά {πε 751 Ἰοδά 5 ὉΡ ἴο ἃ ἔυγΠοΓ ἄονθ- 
Ἰοριηθεηξΐ οὗ- ονδηροὶςδὶ ἀοςίηο.----τοροηΐδησο, 
δηὰ ἔογρίνθησββ οὗ 5ῖη5. ΤΪ5 ἀοςίγηο 15 θαϑοα 
Ὄροη ἴΠ6 ἴον δηά στρϑσοιιηθϑ οὗ Οοά, ηοξ 
ἱπάεδα ξογροϊζίθη ἰὴ {πὸ 1 νν, δας ποτὲ ΠΗ͂ 
τουθαϊοὰ ἴῃ (ῃ6 (ὐοβροὶ (ςορ. ζοδη 11. σό - 
1: Τίπι, ἰ!. 4). 6 ψο 825 Ὀδοη οποδ 5 
ἴυτῃ5 ἴο νυἱοκοάηοϑβ, ἢ158 ρσγευίοιϑ υ5ῖο6 5}|8}} 
Ὅδ οὗ πο ἃν], Οἡ {δο οἴδβος μβαπά, [86 δίπποσ 
Ψ ΠΟ ἴυΓΉ5 ἔγοτῃ ἪΪϊ5 5 5}8}} δ6 τνεἰσοπιρά δηᾶ 
ογρίνεη. [1 ἰ5 ουξ οὗ ρίδοθ ἴο ἰπαυΐγο Ὑβεῖβοσ 
ἴδε ρεΐβο ἀδβογι θὰ 85 ἡμέ, ῆο δδογνασὰβ 
ἴυγη5 ἴο ψἱοκοὰ γΑγ5, νγᾶ8 ΟἿ]Υ͂ ΡΊΝΠΕΥ͂ 
πὰ ἠοῖ ΤΟΔῚ ννῆδί πὸ ϑεοπηϑή, δὸ οᾶϑ8 
8 Ρυΐ 5ΠΊΡῚΥ 45 ἰΐ 18 βθθῆ ἱῃ [ὃς ουϊννατὰ 
ΔοῦοΩ, [86 ᾿'πηὸρ τη εἶνε δηὰ ὈτΙΠοΡ 65 τσ 
δε Ιε ἴο 186 ᾿υάρτηεηξ οὗ ὧοά. Το οὯ56 
οὗ 186 [21] οὗ οὔθὸ ψτῖῆο νγὰβ οηοὸ σἱϑῆξοου 5 
ἶσα ρυΐϊ ἢτεῖ Ὀδθοδυϑ8 ΤΏΔῃ 18 ἴπ βϑηοσγδὶ 
ΘηοΟΙΡὮ ἴο σοςορηΐζε ἴπ6 ὑτογί }] οϑϑηθϑϑ οὗ 0 - - 
ΤΏΟΣ Υἱγίυθ, ἤδη ομα μᾶς ἃ οαὲ ἔγοπι 1ξ, 
δηὰ Οοὰά ρστουπάβ τρου [85 τοσορηοη οὗ [ἢ 
ΙΔ οὗ Ἰυάρτηοηξ ἰῃ6 ἀϑϑυσδηςς οὗ Η!5 ἶᾶνν ΟΥ̓ 
ἸΏΘΓΟΥ. ὙΠ ἰοβϑϑοῦβ οὗ (818 σπδρίει ἃτὸ στὸ - 
Ρελιθὰ ας ΠΟῪ ἴῃ Χχχῖϊ, 1---2δοὸ, τγθοσα {πὴ 6 
Δρρ]οδίοη 15 πιδάθ (1) ἴο {δ6 παίΐοῃ βΈποΥΑΥ, 
δηὰ [Ποη (12) ἴο ἴδε ἱπάϊνίἀυ.4]5 σοπηροπίης ἱξ, 
στ (6 νον οὗ δυνακοπίηρ ὑποπὶ ἴο τορθηῖ- 
ΔΏςΘ, 

ἼὨ6 σοΟΓΟΪΙΆΤΥ οὗ [Πἷ5 ἀοοίτϊπο 5 (ἢ εἴσοδον 
οὗ τεροηΐδηςοθ, δηὰ ἴδε ς1]} ἴο ἱξ 15 ἰῃ ἃ ἕοστχ 
σμαγδοίοσιϑες οὔ οβρεῖὶ ἰθδο ίηρν. “Ἴαζε γοσε 
Ω πεαὺ ῥεαγὲ σμπά αὶ πεαὺ “ῥίγ, Οοταρ. χὶ. χο, 
ΧΧΧΥΪ. 6. 

Ἅνε οὔϑεσνθ, ἴῃ ἴδε ττϊτηρβ οὗ ἘΖοΚΙοΙ, 
ἃ ἀενεϊορπιθηξς οὗ [πὸ πηρδηΐηρ οἵ ἢ δηῃεῖ 
ἄεαὶδ. “ΓὨΪ5 450 νγᾶϑ οἱοϑεῖγ σοηποοίοα ΙΗ 
[Π6 βἰ[υδέοη οὗἩ {π6 ρθορὶθ. ἴῃ [δ ΗοΐΪγ 1 δε 
[6 βδης(οη5 οὗ αἰνίπο ρονογησηθηΐ ὙγΟΓΟ ἰῇ κᾳ 
ΕΣ ἄερτοα ἰε ΡΟΥΔ] : 50 [λαΐ ἴπ6 ὑσχοπῆῖϑο οἵ 
γε ἔογ οὐεάίεπεε, ἴῃς ᾿Ὠγοαϊοπίηρ οὗ ἀεα!δ ἴον 
αἰ οδεάίσπεο, ἴῃ ἴἢ6 ὈὴοΟΚ5 οὗ Μοβοβ, τε σε.- 
ξΒαγάθα ΞΙΠΡΙΥ 45 ἰοροΟΓγΆΪ] πᾶ πδίϊϊοηδὶ. ἔπ 
1μεῖτ Ἔχ] εἰν οουἹά ποῖ σοππιυς πῃ 115 11} 



Υ.1--).} 

εσιεπὶ, ἀπ ἴδε ὉΠΙ ο ΞΔ ΠΥ οὗ (Π6 τηϊξέοτίυπο 
πιλάδ τηθῃ ἰἴοοὸῖκ ἄδοροσ ἰηΐο [6 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙΧ. 
; Α ἱασεομέα πίον 70» ἐλε ῥγίμεε 97. 7εγαεὶ, τνιἷδῦ 
ἑλε βαναδίε οΥ Ποντ᾽ τυλείῤε ἑαξόν ἐπ α 2“, τὸ 
σπά “ογ γασιιραίον, ὡρπάρ ἐδε ῥαγαδίε οὗ ἃ 
τυα!ίεαϊ ψεηέ. 

ΜΞ ἴλκε ἴπου τρ ἃ 
Ἰατηθηϊδίίοη ἔοσ [πε ρῥγίηςεβ οὗ 

[Ξγϑεὶ, 
2 Απὰά 54γ, ὟΝ Βδὲ ἐς [ᾺΥ πιοιδεγὶ 

Α Ἰοῃεβ8: 56 ἰΔΥ ἀονγῃ διηοηρ ]ΙΟΏ8, 
886 πουΓ5ῃε4 Πα νγῆε]ρ8 ἀγηοπρ γοιιπρ 

2. Απὰ ες Ὀτουρῆϊ Ὁρ οπς οὗ Ποῖ 
8 εἶρε: [ἴ Ὀεσδηλα ἃ γοιιπρ ]ΐοη, ἀπά 
ἴς Ἰεαγηθεάὰ τὸ οδίςἢ (ἢ6 ῥγαΥ; ἰξ ἀ6- 
νουγεά τηεη. 

4 Ἴδε πδιίοῃβ Α'5ο ἤεαγά οἵ ἢϊπὶ : 

ΓΗΑΡ. ΧΙΧ. Α ἀϊΐγζο οσγ ἰατιθηϊδιίίοη ἔοσ 
7εβοῦδδσ δηὰ εδμοίϊδομη. ὅδ᾽ αι. βᾶνθ ϑεθῆ Ϊῃ 
«ἃ. χυῖϊ. ἴθδὲ Ε Ζεϊκῖοὶ τορασάθὰ Ζοάθκιδῃ 89 λη 
πιϊετίορες. [1 ἰ5 ἴῇ δοοογάδηοα ΜΠῈ [815 
Υἱενν ἰἴδαἱ Ποῖα δ Ρᾶ5565 Οὐεσ [θμοίδικῖπὶ ἀπὰ 
ΖΡΔΕΧΙΔἢ 45 τηογὸ ογοδίυγοθ οὗ Εξγρί δηὰ οὗ 
Βανγίου, δηὰ τεςορτῖζεβ [εμόοδμδζ δηὰ 6- 
μοϊδονίη ἃ5 ἴ6 ΟἿΪΥ ἰοριτηλίς ϑβονογεῖζηϑβ 
ϑίποβ ἴῃ ἴπηο οὐ οβίδῃβ. Βυΐ 1τ}}5 αἀἶγρε ἴῃ 
τείεττιην ἴο ἴ86 ραϑὶ ἰοοῖκβ ἔογνναγὰ ἴο ἴπ6 
ἔπΐυτε, δηὰ νγλγῇϑ ἔδ6 ὑϑυγροσ Ζοάεκίδῃ οὗ δη 
ἀρργολοΐηρ [λῖ6 δι πηῖδῦ ἴο ἴμδὲ οὗ ἴΠ6 ἴἔνο 
εὐαγὲς ζίηρς, (566 Νοίβ Α δὲ επὰ οὗ Ὁμδρίεσ.") 

1. ῥγίηκε: οΚΓὶ, πιγαοῆ 5:86} 15 ῃς ὙΒοἷς 
ὉΔΌΣ ΟΥ̓ ΜΜΏΙΠὮ ἴδ6 Κιηρ οὗ [υἀδῃ νγὰ5 {Π6 
τι διῆιὶ φονετεῖση. Οοσῃρ. ἰϊ. 2, πὰ 11]. σ δηὰ 7. 
ΤΙ ΧΧ. μὰς “" ργίποθ᾽" δηὰ Η:Ζὶρ δάορίβ8 
18ὲ5 τεδαϊησ, δϑϑιιπιηρ ὙΠ Εἰνγα]ά τδδὲ 11 5 ἃ 
ἈΝιρῶλς ἄϊγγε οὐοσ Ζεάοκίδη, ττῆο δοσογάϊησ 
ἴο ἰ5 δα ἀτεβϑοὰ [Ὡγουφξδοαυῖ. 

2. δ »"οἱδεγ] ὍΠ6 Ρεορῖς σεργοϑοηίοὰ 
ΒΥ ]υάλῃ, Οεη. τσ, . Νπι. χχὶϊ. 24. 
]εδοίδοδιη 15 δά γοβϑοά, δι βἴπος ἴδ ἕδῖε οὗ 
͵7ἐΒολ δ 15 4150 ἀδϑοσι θά, ἱξ 15 οδ θὰ ἃ ἀϊγρε 
ογεῖ ἴδ δυίπε. 

8. «δὲ ὁγοωσδὲ 0} Αἴ ἴμο ἀδαίῃ οὗ [οϑβίδῇ 
ἢ αίϑι Ὁ 1δὲ “1, τηδάθ ἐήτε ἐδν κίηρ 
(1 Κ. χχιν. 40). 

ἐ2 ἀρυοωγεάί »κῃ.η αἰϊυάος ἴο (6 τ|]ὶςκοά 
οσυτ5ες5 οἵ [εβοῖθμαΖ (2 Κ, χχιῖϊ, 22). 

οι. ΥἹΙ. 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΙΧ. 

Ὑπογείοσε ἴθδ τι586 οὗ τε τυοσὰ ἀϊ8- 
Ἐρι 15} 165 “οπα ἴτουῃλ παῤῥοπαλέγ, δηθὰ 
[Π15 1π ἴ56 1 Ἰηίσοάυσοθ ἃ ἔγεϑῃῃ δηὰ ὨΙΚΠΟΣ 
ἰάοα οὗ Ἵ δηὰ ἐεαϊδ. Ιὶ 5 ποῖ 50 το 
ΠΣ ἀπὰ ἄδαιδ ἴὰ ἃ [υΐυγε σἰδίθ, 485 “7.5 δῃπὰ 
ἤεα!δ᾽ 45 οαυΐϊναϊοπὲ ἴο σοτηπλιηΐοη ὙΠ ΟΥ̓ 
βεραγδιίίοη ἔσοπιὶ Οοἀ---ἰῃδί ἰάθα οὗ 116 δπὰ 
ἀθδῖἢ νης ἢ ννᾶ8 Ἔχρ απο ὈΥ οὐῦ Ἰοτὰ ἴῃ 

1, 7. 

δῚΙ 

Ἴδε Οοβρεῖ οὗ 8: [0ῃπ, ἀπὰ Ὁγ 88 Ῥδὺ] ἰπ ἢῖθ 
ἘΡί5:165. 866 ὄβϑρεςι δ! [οδη νἱ. δηὰ οτΩ, γἱ]]. 

ἢθ νγὰ8 [ἌΚεη ἱπ {Πεῖὶγ ρἷξ, δηά {ΠῸῪ 
δτουρῃς Πἰπι ψ ἢ σμαῖη8 υπῖο τῆς 
ἰλῃά οἵ “Εργρί, 52 Κη. 22. 

ς Νον θη 83}6 8ὰν [Πδὶ 816 πδά ἧδε. αα᾿ τ. 
ννδιῖοά, σηά δῦ ἤορε ννδϑ ἰοβῖ, (ἤδη 
88:6 ἴοοΚ Ἀποῖμεσ οἔ Πεγ ψνῃε ρ8, σπά 
ταλάς Ὠΐπι 4 γουηρ Ἰίοη. 

6 Απάδενδηῖ υρ δηά ἀονγῃ ἀπιοηρ 
τῆς ]οπβ, ἢ6 Ὀαοᾶπιε ἃ γοιηρ ]ίοπ, 
Δηά Ἰεαγηβὰ ἴο οδῖοῃ! [Ὡε ῥγεὺ, σμά 
ἀεδνοιιγοεά πηδη, 
7 Απά δε Κπενγ Ε Βεγ ἀεβοϊδῖα "τ, μὲν 

Ρδίδοςβϑ, δπά ἢβ διά νναϑῖβ {πεὶγ οἰ τ168 : 
δηὰ ἴῃς ἰαπά ννδβ ἀεϑβοϊδλῖθ, δπά τῆς 
ἔ]η688 τπεγεοῖ, ΟΥ̓ τῆς ποῖβε οὐ ἢ 8 
τολγηρ. 

4. Τόε παίϊοης (ἘΕΥΡῸ απο δεαγά ΩΓ δὶ» 1] 
ὝΠΕοΙΟ 15 81) 411υ5]΄0η ἴο ἴδ6 οσυπίοπι, ἤθη [ἢ6 
ΠΟῪ ΑΥτῖνοϑ (δὲ ἃ Ἰ'Ὸη ΟΥ̓ ΟἿΟΣ βάναρὲ Ὀθδϑί 
5 σου Ἰρ το ϊο, οὗὨἨ Δ5ϑο Πρ οὐ 8]} 
5465 ἴο 561Ζ26 δηὰ 5Ξἰδὺ 1 (Μίςμδ6115). Τῆς 
δῃοζί σείξῃ οὗ [εβοδῃδ2 νγλ5 τιδικοὰ ὉΥ͂ υἱο- 
Ἰθηοθ πὰ Ἰἀοἰδίσυ, δηὰ νυδβ οοϑθὰ ὈΥ Ῥῃδγδοἢ- 
ΠΕΟΟΒΟΝ 8 ΤΑιτυϊηρ δπὶ οἀρίνε ἱπίο Ἐφγρῖ, 
4 Κ'. ΧΧΙΙ, 32, 32. 

δ. “ὲ Ἰοοξ «ποΐδογ] Ἰομοϊδοῃίη, ἢ νγὰβ 
ποῖ δρροὶ ΌΥ ἃ ἴογοίψῃ ργίηοθ ουἱϊ οὗ 
ογάσγ, κθ ἢἷ5 ἐδίμον [μοί κίπι, θαΐ συςςεοάεα 
ΤΕΣΌΪΑΣΙΥ ἢ ἴπῸ σοηϑδεηΐ οὗ ἴῃθ6 Ῥεορὶβ 
( Κ. χχίν. 6). Ὑῆε «υαἰείηρ ΟΥἨ ͵1π6 Ρεορὶδ 
νγὰϑ ἀυτίην [Π6 Δῦϑεποθ οὗ ἐμεῖς στρ ῃπιϊ Ἰοτὰ 
16 βοδδᾶΖ, ἃ ςἀρῖϊνε ἰῃ Εσγρί γΒ116 } εμοϊδκίπι, 
ὙΠοπὶ ΠΟΥ ἀθοπηθαά δῃ ι15 ) ΔΒ Οἡ {Π6 
Τῆτομθ. 1{ ννᾶ8 ποῖ {11 ὑεδοίαερὶπ ϑυσοοοάοα, 
18δὲ ΠΟΥ ϑεοπιεὰ ἴο {μοπλβεῖνεβ ἴο μᾶνα ἃ 
ΤΩΟΠΔΙΟΝ οὗὨ [Πεὶγ οννῃ. 

Θ. Τεμοϊδομίη βϑοοὺμ 5μονγεὰ ἢ πηϑο] ἢ πὸ 
655 πηνγοσίῃγ ἐῃδη [ΘΠοδΠ4Ζ:; Π6 5ῃουϊά μᾶνθ 
Ὀοθῆ ἃ τογαὶ Ἰίοῃ, σοροβίηρ ἴῃ τηδ᾽ ἐσ δηά 
διγοησίῃ; δὲ Ὀεοδηα 4 τγαγεηΐηρ ὑεᾶαϑῖ οὗ 
ῬΙΕΥ. 4 Κ. χχῖν. 9. ((οιρ. ογδςοο, Ο ἀ65;᾽ 
1Υ. 4.14.) 

7. δὲ ἔπεαυ ἐδεῖν ἀεεοἷαίε ραίαο.} Ἐδῖδογ, 
δὲ ἔπεαυ Ἀ18 ῥαίαεε:. Ἧς εγοὰ νυ] δε ϑέδοι οὴ 
ταλεηϊβοοηξ ραΐδοθβ, Ὁ ἀροπ ἴπ6 στουῃά, 
ΜΏρηςΘ μα δὰ οὐοοϊοά ἴῃ6 ἔουτθεσ ΟΥΤΏΕΙΒ. 

Ε 
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8 ἼΒΘη τῆς παῖίοπϑ 8εἴ δραίηβί ἢἰπὶ 
Οὔ ΘΥΝΟΓΥ͂ 8146 ἔγοπι ἴΠ6 ρῥγονίποαβ, ἀπά 
ϑρίεδὰ {ῃεῖὶγ πεῖ ονεῦ ἢϊηπι: δε νγδϑ 
τἌΚοη ἴῃ τῆεὶγ ρίτ. 
Ὁ Απά {ΠῈῪ ρυῖ Βίπι ἴῃ ννατά ἔπ 

οἤδίηβ, ἀπά Ὀγουρῃς ἢΐπὶ ἴο τῆς Κίηπρ; 
οἔ Βαδγίοη: {πα Ὺ Ὀσουρῆς ᾿ἰπὶ ἰπῖο 

. ἢο] 45, εἴδὲ ἢἷ8 νοῖοςς βου] ἁ πο πλοῦς 
Ὀε Βελγὰ ὑροῃ ἴδε πιοιιηϊδίη8 οὗ 15γδεϊ. 

ἩΟΤΝΝ ὸν ἸΟ ἢ Προ πιοῖδεγ ἐς {ἰΚε ἃ νίης "πη 
κμέξε, οσ, ἐς [Υ δίοοά, ρ᾽αηῖοαά Ὀγ [6 νγαΐεγβ : 8ἢ6 
ΚΣ χὰ ἐταϊτβι! ἀπά Αι] οὐ Ὀγαπομεβ ὉΥ͂ 

ΓΟΆΒΟΏ Οὗἁ ΤΊΔΗΥ Ὑγδίεγϑ. 
11 Απὰά 5Πς6 Πά 5ἴτοπρ τοάϑβ ἔογ ἴῃς 

βοερῖγεβ οὗ τῃδηὶ τῆς θᾶγα γυ]6. δηά 
ΠαΙ δἴδϊυγε ννβ ἌἼχδίτοὰ διηοηρ ἴῃς 

" Ου, ἐκ 
ἀφοάᾶς. 

ἘΖΕΧΚΙΕΙ, ΧΙΣΧ, [ν. 8 ---1 4. 

(ΠοΚ Ὀγαηοῆοβ, δπά 8ῃε6 δρρελγεά ἴῃ 
Πεγ Βείρῃς ψν ἢ τῆς πχυϊτυάς οὐὨ Βεῦ 
Ὀγάποἢε8. 

12 Βιυῖ 5ῆςε ννγνᾶ8 ρίυςΚαά πρ ἴῃ ἔπ, 
806 νγᾶ8 σαϑβῖ θοννῃ ἴο πε ρτοιηά, δπά 
16 δδαδαβὲ ννὶηά ἀγίεά ὑρ πεῖ ἔγαϊ: ἢογ’ σα ἡ 
ϑίγοπρ, γοάϑ ννεγε Ὀγόκβϑη δηά νυ Πεγεά; ᾿ 
τῆς ἔτεα σςοπβιιπηεά {Π6Π]. 

112 Απά πον 8}6 ᾿ς ρἰδλπιεά ἴῃ τῆς 
νυ] ἀΘγηε88, ἰη ἃ ἀγγ δηά {ἢ γβῖγ στουπά. 

14 Απά ἔἢτε 15 ροης οὔκ οὔ τοά οὗ 
ἤἢδγ Ὀγάποἢ68, αὐ δίῃ ἀδνουτγεά 
Ποῦ ἔγαϊς, 80 τῃδλι δῆς ἤδῖῃβ. πὸ ϑίγοηρ 
τοά 20 ἐδ ἃ βςερῖγε ἴο γιΐβ.0 ΙΒ ἐς ἃ 
Ἰλπηεπίοη, δηά 5}4]} ὃς ἔογ ἃ ἰδπηεη- 
ἰλίοη. 

"5 ΤΆΔΥ ἢανο ἱπιιϊίαίθὰ ἢϊ5 ἔδίπου. ἴῃ 
Οἱ]άϊης Ῥαϊδοθς ΌΥ ὀρργεϑϑίοη ἂπά οχίοτγίοη 

ἴοσ ψϑῖο ἰομοϊακίπλ πδὰ Ὀδοη τορτονεὰ Ὁ 
]ετεπιῖδῃ (6τ. ΧΧΙΪ ας, 16). ΟοΡ. ᾿Ἔ βο γ!. 
"Αρδπλ], 717 011. (δεεὲ Νοίε Β δἱ επὰ οἵ 
Ομδρίοσ.) 

8. Τέκη 1δὲ παΐίομε “οἱ ἀσαΐπαΐ δὶ] {όε 
"ΩΙ05 ΤῸ Ὦσογο [ῃ6 ΟΠμαϊάσρδηβ; Νοθυςδδά- 
ΠΕΖΖΩΣ νν85 [πε 1τηβίγυϊηεηΐ ἴῃ Οοὐ δ δηάς 
ἔοσγ Ῥυηιϑῃΐηρ [Π6 νυῖοκοάποϑς οὗ [Ἑποϊδοίῃ, 
γγῆο ἰηῃ ἘΖΟΚΙΟ1 5 {Ππ|6 511} ᾿ἰνοὰ ἃ οδρίϊνε ἴῇ 
Βαθγΐοῃ (2 Κ. χχιν. τὸ [0]].). 

10. 7» νιοϊδεγ] Τυάδῃ ΟΥ̓ |ο 5416 πὶ, 85 
δΌονθ. [εδοίδοίη 15 511}} δά ἀγεϑϑθά, 

αἷμ] 866 ΧΥἹ]. 6. 
ἐπ ἐὸν διοο ΜΈΝ οὨ] το οὐὨἨ {27 δίοοά, 

ἦ.ε. ἀεδοοῃάοα ἔτοπὶ ἴπεθ. ὙΠῸ σηοίδρῃοσ 15 

σῃδηροά, ὍΠὲ ὀχοο ΙΘΏΟΥ οὗ ἃ νἱπθ 15 ἰῇ ΠΟΤ 
ἔτ] Ὀσάησποβ; ἴΠ6 ΡΊΟΣΥ οὗ ἃ σῃοῖδεῦ τη 
ΠΟΥ ποῦϊς σπ]άγεη. ον ἴΠ6 56ῆϑθ ἴῃ Ὑἢϊτῇ 
7 ογοηλ δῇ ἰ5 ἴὸ ννυπΐο [Θῃοίδο!η ΟὨ1 1655, 566 
Οὐ |[6γ. χχῖὶ. 3256. Ἐ.ΖΟΚΙΟΙ ΠΟΙ ἴδ κεβ ἃ βεθποεγαὶ 
νἱενν οὗ τῆς Κίηρ δηὰ ρτγίηςθα οὗ ἴδε δ]οοά 
τογδὶ. (δεὲε Νοῖε Ὁ δῖ επὰ οὗ ἔθ Ὁδμδρίεσ.) 

11. “εεῤίγε] Οεη. χΙΙΧ. το. 
ἐδε ἐδίεξ ὀὁγαπερε} δὉ᾽Ὲ 9 οἹοπάδ; 50 ΧΧΧι, 

4.7 10, 14. 
12. ὙὝΠὶ5 5 ἃ ἀἶγρο, δηὰ τπογείοτο [μλῖ 

ὙΠ ἢ 5 ἔογοϑοεηῃ ΌΥ ἴπ6 ργορῃεῖ, [6 σδρίυτο 
δηὰ Ὀυτγηΐηρ οὗ ογ 5416 πὶ, 15 ἀσϑοσι θὰ ἃς 
ΔΙΓΟΔΟῪ δοσοιηρ] 5 δά. 

14. γε ἱ᾿ ζοπθ ομῇῇ ἸΤυάᾶρ. ἰχ. 1ς. Ζεάε- 
ΚΙδὴ 15 τορασγάδα, 1κ6 Α δ πλο οο δ, 845 Δ ὑϑυγρεῖ 
δηὰ 186 τυΐϊη οὗ ἢϊ5 ῬΘΟΡΙΪΘ. 

ΝΟΤΕ Α. 

ΤὨ18 ἀϊγρε 15 ἃ ρίθοοα οἵ Ηεῦγενν ῬΡοείσγῃ, 
δηὰ ΠΊΔΥῪ Ὀδ ἀγγδηρο [ἢ : 

ὟΝ αὶ ἰξ ΤΥ τιοῖπογὺ ἃ ]Ἰοηδ85. 
Ατϊάβε Ἰἰοη5 56 ἰαΥ ἄονπ; 
Ἄτοτε γουηρ ]Ἰἰοῆα 86 ποιτϑῃεά ΠΕΡ 

ψΠεἷρ6--- 
58ς Ὀτουρμὲ ΠΡ ομ6 οὗ ΒΟΥ Ὑπεῖρβ, δηά ἷἱ 

6 δ] ίοῃ; 
1: Ἰεαγηθὰ ἴο οδίοϊ (6 ῬΓΟΥ͂, 
11 ἀενουγοά τηεη. 
ΤῊ παίϊουβ ποαγὰ οὗ Ἠΐτῃ 9 
Ιη δεῖν Ρὶῖ νψὰβ8 ὃς ἴδκοη, 
Απᾶ [Π6Υ Ὀτουρῆξ Ηἰπὶ ὙΠ Ὦ οΠαΐης ἱπίο ἴδ 6 

Ἰαπὰ οὗ ι- 
Νον ἤδη 56 ΒΔ (αὶ 5Ξὴῆς ἢπαὰ νναϊϊεὰ, 

δηἃ Ποῖ ορο νὰς ἰοςῖ, 
ὙΠοη 586 ἰοοὶκ δποῖμοσ οἵ ὮῈΣ ὙΠ 6]Ρ5, 
Α γουπρ Ἰοη 5ῆςε ταβάς Πίπ,. 
Ηδς νδηΐϊ ὕὑρΡ δπὰ ἄοτη δπποηρ (ἢς Ἰἰοη5, 6 

Ὀδολπια ἃ γοῦυηρ ἸΙοΠ, 
Ἡς Ἰεαπιοδά ἴο είς [6 Ῥ.οΥ, 
Ἡς ἀεγνουγεὰ χηεπ, 

Ἧς Κη δἷἰ5 ρῥαΐδοθς, δῃᾷ (πεοὶσ οἰτῖε5 Ὡς 
Ἰαϊὰ νναϑία ; 

Απὰ [δες Ἰαηὰ νγὰς ἀεϑςοϊαίο, δηὰ (δ ζ}η 655 
τπογοοῦ, 

ΒΥ πὰ ποῖβε οἵ δὶβ. σοδγίηρ. 
ΎΠοΓα δεῖ ὑροῦ δἰπὶ ἴα πδίίοῃς του δδουΐ 

ἔγοτῃ ἴῃς ργονίῃοδϑ. 
ὙΠΕΟΥ πργεδὰ ουοὸσ δἰπὶ {πεῖν πεῖ, 
Ιη (Πεὶγ υἱὲ νὰ ἢς ἴδκοη--- 
ΤΉΟΥ Ρυῖϊ Πίπι ἴῃ ναστὰ ἴῃ ομαΐηθ, δηᾶ {ΠεΥ 

Ὀγουρῶξϊ Ὠϊπὶ ἴο [πος ἰκϊηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ : 
᾿Ὑ ΠΟΥ͂ Ὀτγουρδὶ Ηἷπὶ ἱπῖο ὨΟΪάς, 
Ὑπαὲ ἰς νοΐϊοο βῃουἹά πο τὔογε 6 Βεοατά οἱ 

ἴδ. τηουηίϊαϊης οὗ [5ταοϊ, 

ΤῊΥ πιοίποτ ἰς 1ἴκα ἃ νἱῆς νὰ ἴ86 [ΟὨΠάτει 
οὔ] (ὰγ Ὀ]οοά ; 

ΒΥ τῆς τυαΐουβ ἰ5 58ὴ6 μ͵ἱδηιεά. 
δ.1᾽Ἀ6Ὲ ᾿)ὰς ἐπυτα] δηα {α]|} οὗὐ Ῥγαποῖοβ ὉὈὨΥ͂ 

Τεάϑοη οὗ ΤΩΔΩΥ͂ ννδίευϑβ, 
ΘῊς δὰ 5ίτοηρ τοῦϑβ ἴογ ἴῃς βοερίτεϑ οὗ ἴδοσὰ 

(δὶ Ὀδγε συϊς, 



ἘΖΕΚΤΓΙΕΙ, ΧΙΧΣ. 

εἰδλίπτο "μᾶς εἼχδϊοὰ ἃπιοηρ ἴπε οἱουάς, 
5886 48 566 ὴ ἰῃ ποῦ Βεῖρῃς ἢ ἰἢς 
τα οὗ μὸς ὈγΔΏΟἢ 65, 

ὙΓΆΞ Ὀἰυςκοὰ πρ' ἴῃ ΖῸΠ; ἴο ἴα 
ψῺ5 58:6 οδοῖ ἄονῃ, 

ἴδε εαϑὶ ντϊηὰ ἀγίεα ὑΡ πον ἐπι; 
Βιοίκη διὰ υἰϊβετοὰ τγοσα ΠΟΙ βίγοηρ στοάς, 

σορϑυτηδα ἢ δπηι. 
5β!ς ἰ5 ρἰαπίεὰ ἴῃ ἴῃς Ἡ]]ἀοτπεβ5, 

ἴῃ ἃ αΥΓΥ̓ πὰ {δ τοὶ ρστουπά. 

ΝΟΤῈ Β. 

ΤΗΣ, ὙὯῈ ποτά ΠΉΌΡΙΣ -- «υΐάρευ 
(χα. γ), ἀπὰ εἰθενβεσε). ΟΥ̓ 1815 186 ρήμσ. 

5 ΤάχουΣ (12πι. ν. 3). Ὑ86 ἔογπι βετὲ ἰβ 
ἀρ πεν ἀϊθετγεηϊ, τ Ις ἢ 15 Ξυρροβθά ὈΥ͂ ΒΟπῚ6 
ἴὋ ἃγῖϑρ ἔγοπι ἴῃ ϑυβῆχ, Ὀυΐ τη τὸς ὠς ΠΩ 

Βατδ τργήσοῦς, Τῆς πιλυρίηδί τοηδογίησ 
πεόοευ: 5 ἴῃ δοοογάδησε ἢ [ἢ15 νον. [1 
5 ἴο Ὀ6 οὐϑοσυθὰ δουγενοῦ [μδὲ [86 Ηοῦτενν 
αἰἶπχ 15 δὲ ποῖ 2δεῖγ. [ἴ δᾶ5 Ὀδδη καϊὰ (παῖ 
ἐὲε ἴα υϑϑὰ ἔοσγ ἴδ ροορὶε Ἵο] δος νεἶγ, ὈὰΣ ἐδεὶσ 
ἰοσνεβ ᾿τηπιθαϊδίεϊγ, δηὰ ὑπὸ σὔδηρο ἔτοπὶ 
ἴς 5:05. 5εοσὴ5 τππδίυγαὶ. Ηρ θηθοΓρ, 
πῆ δόορίς {15 ΤγΘΔΠΙΏΡ, οχρί δίῃ ἔμεευ ἴῃ 
ἴδ ϑεῆϑε οὗ υἱοία!εά. (ΟἸδοΣῦβ, δ ἀπεαυ απά 

σε ποῖ, Δ]. ἀϊάδα! ἥασεγε υἱάμα.) δ 
Υ υδοὰ δὲν ευἱάοευ:, δὶς Ὀδοδιι56 νυνἱἱάοννβ 

ΝΟΤΕῈ (Ὁ. 

ἼΡ3. ὙΠ ποτὰ [πὰ5 θδθη νυδι ου ΒΥ 
Ϊ Ὀοΐὰ ἴῃ δηοϊοηΐ δηὰ πηοάδγῃ {{π|68. 
ΤΗΕΊΧΟΧ., μητήρ σου ὡς ἄμπελος ὡς ἄνθοις 
ἐν ῥοᾷ, 5εεπὶ ἴο μᾶνε τεδά [Ὁ 39, “85 ἃ ροῃηθ- 
ἐταπαῖς βοννεν᾽" (ν ςἢ ἰηἰτοάυςεβ ἃ ϑεοοπὰ 
πρὸ ποῖ γΕΤῪ σοηρτιουβ 1}, πὰ σογίδ ΠΥ 
δόάϊης πὸ ἕογοε ἴο, [6 ἢτϑί). Ὑδὸ Ομδι θα 
μαγδερῆγασὶ “" 16 ρθορὶςθ οὗ 1ϑγδοὶ νυῇθη οὐδϑϊ- 
εἴ ἴο 180 ἴᾶνν νγὰβ ἴπκὸ 4 υἱπο,"" δηὰ 15 5ιρ- 
ρυϑεὰ ἴὸ δᾶνε τελὰ ΓΙ) 13, ΚΙπιςοΝι, γεϊδἰπίπρ 
ἰδς τεδάτηρ οὗ ἴδε ἰοχί, βᾶγϑβ, “"ἴηδί [1 ἰ5 ἴο ὃ6 
πεετριείεα 45 1 ἃ πεσε ΠῚ," δηὰ Ἐδϑῃὶ 
ααρίαππι5 ἴΘ, “ἴδου ἂγῖ |ἰκ6ὸ ἴο πὰ ψνἤοβα 
ΒΙΟΙΒΕΙ 15 ἰκὸ ἃ Υυἱηθ.᾽ Εννδὶὰ δάορίβ 1815 
πιρληϊηρ,, ἰΓΔΠ5Ι ΔΓ Πρ 1 “ἾἸΚ6 πηΐο 1πΠ66,᾽ (ἢ 6 
Ῥῆπος δεῖ ἙΩΥ τηοΐποῦ 15 ἃ 
τε ἧἴκὸ ππῖο {Π66." ((οπιρ. χνῖϊ. 6.) Βιυῖ 
ἴδε τεΐξτεηος ἴο ἃ ΨΌΣΠΊΟΓ ρᾶϑϑᾶρο 5 ποῖ 
παϊδοὶς ἴο [}158 ἀΐγρο, δὰ ἴῃ6 ρῆγαϑο 15 ὙεῪ 
ἸΣ ὙΓὮΡῚ ΟΥΕΤῪ τνογά ϑδῃουϊὰ Ὀ6 δ ρῃδές, 
Τπο Μ55. τϑι, ἽΦΊΞ, “ἴῃ [ὨΥ δεῖς (οΥ 
εἰοτγ)." Ὀπξ τΠἰ5 15 ΡΓΟΌΔΌΪ ΟΠΙΥ 8Π ΟἸΤΟΣ 
οἵ ἰγλπϑοτιρίοη Ἵ Ὁ Ἵ. Ηβνεγηϊοῖκ δπὰ 
ΚΑῚ σοηποοςὶ ὉἽ νἱῖδ ΟἽ, “06 5116 ηΐ," 

Τεῖο ἰς ροης ἔοτί ἔστε τοὶ ἴῃ τοᾶ οὗ δεσ 
Ὀγδηςῆος, 

Ἧσον ἔσπυϊς τ ἀεονουτείι, 
Απὰ ποτα 5 ποῖ ἰῇ ΕΓ ἃ 5ἰσοηρ στοὰ ἴο δ 

ἃ 5οαρίτε ἴο συ]ο. . 

Ιπ [ἢϊ5 ἰταηϑίδϊίου [86 ραγίϊοϊθ αημπ 18 ρυΓ- 
ῬΟΒΕΙ͂Υ οὐδε [ἸΏ ΤὨΔΗΥ͂ “ὈΪδοο5 Ὀδοδιθο {π6 
ἢ δᾶ5 ἃ Ἴσοηνογϑῖνα σῖμοσ [μδῃ ἃ σοηηοςοῖίνο 
ΒΡΏ56. 

(ΟΝ φ. 17.) 

ἐβρες δ! Ὀεϊοηροά ἴο {πε Κὶπρ 85 βυν)οςῖβ ἔοτ' 
5 ργοϊοςοη, δηὰ ἴο ἱπ) γε ἴποππὶ νγᾶ58 ἃ ροσυ- 
ἸΑυῖὶγ ψδπΐοη δἂςοῖ. [π ἴθ ΑΟὟΥὟ. ([ο]]ονίης 
Κιπις ἢ 1) [86 5θῆϑε οὐὁἩ «υάοευ: 18 Ὀγοϑοσνθὰ ὈΥ 
[6 τνυοσὰ δ εοίαϊε, ἃ βϑυϊδίδηξζινο ῥαίσοος Ὀδίης 
ἱπίτοἀδυςοά, 45 ἴπ 1541. χὶ!. Δ [6 βᾶπὶθ νογὰ 
6 τοηάδοτοὰ ἐσ οία!ς ῥοισε:. ΒΝ ΤΟΤΕ 
Ῥαγαρηγαϑῖ, “' ἢὨ6 ονουζηγενν Ὠϊ5 ν᾽) δανίης 
ΡΙΟΌΔΟΙΪΥ τεδά 1) ἴου 5»). Βοῖίμβ Οὔὐθεη. 
δηὰ Επγϑοὶ σοηπιογ ἴῃς τυοσὰ δΒοτὸ ἴο Ὀ6 ἀπἴον- 
οηξ ἔτοπι ἴθ ψοσγὰ ἴῸΣσ «υὐάοαυν, ἀηὰ ἴο Ὀ6 

οοπηδοίοἃ τα ἃ τοοῖ Ὠρὶξ διπμά, νυ θηςς, 

δι 2ογεδ, 950 ἃ5 ἴο ἀδθηοῖΐθ φαΐσεζς οὐ δοιβε: 
ςοπεϑίτχυςεα ὈΥ Ὀἰπάϊηρ ἱοχεῖθος [Π6 βίοηδϑ οὗ 
ὙΒΙ Β ἘΠΕΥ ἀγὲ ὈυΠ, 

(ΟΝ γψ. το.) 

δὰ ἰγδηϑδίθ, 85 ἴῃ τηλγρίη, ὁ" ἐπ 467 φιείηδ 
πο ἴδοὺ νγαϑὶ δη]ουηρ ταδὶ ἰῃ [ὮΥ παῖϊνο 
Ἰαπά,᾽" Ὀυΐ σήκπεο 15 ποῖ ἴῃ βᾶπηθ 85 χε", ἀπά 
1Π6 αυλ]βοδίίοη τνοάκοηβ ἴη6 ἤσυτο. ΤὮΘ 
νυΐϊε. ἐπ “απριώπε ἑωο, ΤΟ] ον Ὁ οὐ ΑΟΥ., 
ὙΠ ΙΟἢ [εγοσὴς Ἐχρίδίη5 ΌΥ βαγίηρ τῃδὲ [86 
Τοάηοβϑϑ οὗ ἴῃ6 ἢἤονγετβ οἵ ἴπ6 υἱῆθ 15 ζ πη" 
Ρατοὰ ἴο ὈϊΪοοά, ΟἰδοΥβ, δραΐη, βεοίης ἴδδὲ 
ἴΠ6 Ἰυΐςε 15 σδ] δὰ 16 ὀίοοά ὁ ἐδε σγαῤε, Οεῃ. 
ΧΙΙΧ. τα; ευῖζ, ΧΧΧΙΙ, 14, ΘΧρὶδίπ ἐπ ἢ 
δίοοά ἴῃ ἸΏΥῪ πῖνε 84Ρ ἂπά νἱζοιγ, δὰ Ὀο 
οὗ {μ686 ἱπιγργοίδιῃβ σὰ ἔογοοὰ. Ὅῆο ξ0]-᾿ 
Ἰονγίης οχρίδηδίέοπμ ϑθεπὶβ Ὀείίοεσ. Βίροά Σἰ5 
οαυϊναϊοηΐ ἴο 72. Οδεηῃ. ἰχ. 4: ἴεν. Χυ. 14. 
Το ἸΠἶ οὔ {ἢ πιοίμοῦ 15 1π ἴῃ6 δίοοά οὗ 186 
80η---ἃ5 γγὙν ΞΔΥ 1πδὲ ραγεηΐ8 δηὰ ἌἽδἸ ἄγη ἃτὸ 
οὗ 186 5ᾶτπὴ6 δίιοοά. ΟΟΙΏΡ. 97, ομἱ δίοοά, Αςἰβ 
ΧΥΪ. λό. Ὅο οἶδιιϑθ νυν} ἔπεη ὈῈ δαυϊναϊθης 
ἴο “ἼΓΕΥ τλοῖβδεῦ 15 ἃ Υἱπο, ᾿ἰν πρὶ ’ῃ 26» διυοά Ἶ" 
1.6. ἴῃ ἴῃε [π|6 οἔὗἩ ἴπεε δηὰ οὗ [ΠΥ οΠι]άγεη. 
ΎΒΕΓο 15 ἃ ἀδρασίυτο ἔγομῃ [Π6 ΟΥ̓ ΊΠ4] ἤκυτγο, 
ὙΒΙΟΝ 15 ποῖ ὑποοησῆοη ἴῃ ἨἩοῦγενν. 866 
ΧΥΙ. 6. 1κ ἐδγ δίοοά ἰ5 ἴῆιι5 Ῥάγα] οὶ ἴο Μωώ 
9 ὁγαπεδε: ἴῃ ἴῃς πεχὲ οἶδιιϑα. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧ. 
1 Οοα γοϊμοείδ 19 δὲ ερηιεμἑίεα ὃν ἐλδ οἷά: οὗ 
Πσαά, ς Δἴ «λεισείλ ἐλε «ον» οΥΓ ἐλεῖγ γῶ 

δείϊιοης ἐρ ἘρΥΡί, τὸ ἵη ἐλε τυϊάξγγεεσς, 27 
απ ἐκ ἐλε απ. 33 472 Ξγοριέσείά ἐσ ραΐλέῦ 
ἑλενε ὧγ ἐἀε ροεβεῖ. 45 ὕμαεν ἐξ παρε οὗ ἃ 
͵,)ργαΐ ἀξ τἀσιυείλ ἐ1ε σεείγμείῖονι οΥ εν μεαίέες 

ΕΖ 



δέ 

ΝῺ [ξ σδπις ἴο ρ488 ἰῃ ἴῃς βενεπίῆ 
Αγ, ἰη τῆς ΠῚ πιομεῤ, τῆς τε πιῇ 

4αγ οἵ ἴπε πιοπτῆ, ἐῤαΐ ςογίδίπ οὐ τῆς 
ΕἸ] ἀετβ οὗ [βγδεὶ σδπια ἴο ἰπαυῖίγε οὗ τῆς 
ΠΟΚΡ, δηὰ 8εδὲ δείογα π|6. 

2 ἼΠΠεη οᾶπιε ἴδε νογά οὔτῃς ΓΟῸΚΡ 
ὉΠῸ ΠῚ6, ΒΑΥἹΠΡ. 
ς δοη οἴ πγᾶπ, βρεαῖς υηῖο ἴῃς εἰ ἀεΓ5 

οὗ ἰϑγδαὶ, δηά 84Υ υπίο πεπὶ, ΤΠ 
δῖ (ἢ τπε [,οτά ΟΡ; Ατα γε σοπιθ ἴο 
ἰπ|υῖγε οὗ τὸ ἡ “ἵς 1 ἴἵνε, βατῃ τῆς 
Ι,οτά σον, 1 ψ1}} ποὶ θ6 ἱπᾳυίγεά οὗ 
ὉγΥ γου. 

ἸΟτ, μα 4. ὟΝΤΙε του " 4] υάρε τῆεπὶ, βοὴ οὗ 
τἰεθμο ταλῃ, Ὑγ]ς τοι "δες ἐδέηι ὃ οδυϑε 
δ... 6. ἴπεπλ ἴο ΚΟΥ τῆς δροηπιχίπδιίοηϑ οὗ 

{ΠΏ εἰν (ΔΊ ΠοΓβ : 
ς ὅ Απὰ 54Υ υπῖο ἴδεπι, ἼΠυ8 

881 τῃ6 ΓΔ, οτά ον ; 1π τῇς ἀλγ ἤδη 
ἸΟτ,, [οΒοβα ἰβγδοὶ, δηὰ ᾿Πἰππεά ἃρ πλὶπα 
διὰ φονεῖς. ἤαπά ὑπο ἴῃς 8εθά οὐ τῆς Βοιιβε οὗ 
δΈχοα, 8, [Δςοῦ, 4Δηἀ πιδάς τηγβε! ὁ Κπούνῃ ἀπο 
δ 63... ζῃρηχ ἰη ἴπε ἰληὰ οὗ Εργρῖ, ψβεπ 1 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ, ΧΧ. [ν. 1-- Στ. 

Ι Παὰ εβρίεὰ ἴον {δεπιὶ, βονσίηρ νν ἢ 
ΓΑΙ ἀπά Πόοπου, νος ἢ ἐς τῆς ροῦν 
οἔὗ 1] Ιλ άϑ : : 

7 Ἴεη εἈἰά 1 υπίο τμεπὶ, (ὐλ8ὲ γε 
ΑΥΨΑΥ͂ ΘΥΟΙΎ τὴᾶπ τῆς Δροπλίπδίῖοη8 οὗ 
18 Ἔγε8) Δηὰ ἀδῇ]6 ηοῖ γουγβεῖνεβ ἢ 
{πε 1ά4ο]8 οὗ Εργρῖ: 1 σπιὶ τῇς. ΟΚὉ 
γουγ Οσοά. 

8 ΒυῖτεΥ τεῦς ]]εἀ ἀραὶ πβῖ πι6, ἀπά 
νου Ἱὰ ποῖ Πελγκεη υηϊο πιε: {ΠοῪ αἰά 
Ποῖ ΘΥΕΙΓΥ ΠΊΔΠ ολδί ΑΥΝΑΥ ἴῃς Δροηι!- 
ΠδῖίοῃΒ οὗ {ΠΕ Ιγ Ἔγ68. ΠΘΙΈΠΟΓ ἀ1ὰ ΓΠ6Υ 
ἔοσβακα τμε ἰ4ο]8 οὗ ἔργρι: τῆεη [ 
54, 1 ν}}} ροιγ οὐξ ΠΥ ἔα ὑροι 
1 6π}, ἴο ΔοσοΠΊΡ 5} ΠΥ ΔΠΡῸΓ Δρδιηϑῖ 
{ΠῈπὶ ἰῃ τὰς πϊάϑὲ οὗ τε ἰαπά οὗ 
Εργριῖ. 

9 Βυξ 1 ντουρῆς [ῸΓ ΠῚΥ͂ πᾶπιε β 
β8Κα, τπδῖ 1 βῆοι]4 ἠοῖ δα ρο]]υϊεά 
δείοτε τῃ6 Ὠοδίῃθη, ἀπιοηρ; νἤοπιὶ [πε 
τυεγέό, ἴῃ ΜὮοΒβα βίρῃξ 1 πιδάς τγϑεϊ 
Κηοννῃ υπῖο ἴμεπι, πῃ ὈΠηρίηρ τῆεηλ 
ἰοπἢ ουἕ οὗ τῃε ἰληά οὗ ργρι. 

10 4 ννβετγείοτε 1 “ςδιιβεά τβεπὶ ἴο “ Ἐχοά 
ρὸ [Ὁπἢ οὐ οὗ {πε ἰαπά οἵ Εργρι, ἀπά ᾿" 
δγουρῆς {π6πὶ ἰηῖο της ἡ] ἀΘΓΠ 688. 

11 ΑΠΑῚ ράνε τΠεπὶ ΠΊῪ ϑβιδιιῖεβ, ᾿ΗΘΒ. 
πὰ ᾿βμενγεά τῇδπὶ ΤΥ ᾿υάρπηεηῖβ, Ὁ ἄσεσε 

1ποὰ ὰρ πιὶπε δαηὰ υὑπῖο ἴπαπὶ, 5ᾶΥ- 
ἷηρ, 1 γι τῇς ΓΟᾺ γουγ Οοά ; 

6 ἴῃ τῆς ἀλγ ἐδαὶ 1 πο ἃρ πιίης 
Βαηά υπἴο τΠ6ηὶ, ἴο Ὀτηρ; τ 6πὶ ἑοσῇ 
οὗ τῆς ἰαπά οὗ Ἐργρὲὶ ἰηῖο ἃ ἰδῃά τῃδι 

ΩΗΑΡΒ. ΧΧ.--ΧΧΙ]. Τα ργοόρδοςῖεβ οὗ 
[Π15 ϑεςξίοη ννοσα ἀοἰνοσοά ΠΟΑΣΪΥ ἃ γϑᾶσ δίζοσ 
ἴδοϑο οὗ [ἢ ἔοστηἷσσ (ὙἹ}]. δ ᾿ 

Αμοῖδοσ υἱϑιῖ ἔγοτη [6 ἢ] 6 1215 οὗ [ἢ6 Ρθο- 
Ρἷε. ἘΖΕΪΩ6Ι ἴῃ τΕΡῚῪ ἴο ἐμεῖς ἰμαυίγιεβ ϑεῖβ 
ἴοσίἢ ἘΠΕΙ͂Γ ΠΑ ΟΙΔΙ ὨΙσίΟΥΥ, ἴῃ6 πδίοηδὶ ἰυἀρ- 
τηοηΐ, ἀπά {Π6 πόρε οὗ αἰνπα πλοῦογ. ὍΤὨὶβ 
ἰθαάβ ὰρ ἴο {86 ῥγεαϊοϊΐοη οὗἩ [86 Κἰηράοπι οὗ 
[6 Μεββίδῃ. 

1. δὲ εἶδεν! 9 ΠταεΠ Τργαεί. ἼΒοθα ννεῖο 
88 ἴῺ ΧΙΥΟΣ, ἴτοῦὶ Ἐ ΖΘ 1615 ξ6] νυ τ Χ!]ε5, ἀ6- 
δἰχηδίοα ἰῇ ϑΈΠΟΓΩΙ ἴοστὴ8 ΌΥ (6 πᾶπὶὸ οὗ 
Ιβγδοὶ, ἰὨου ἢ πλοῦα ὈσΟρο Ϊ Ὀοϊοηρίης ἴο (ἢ6 
Κιηράοπι οὗ [υἀΔἢ. (-- [πισοὰ. ὃ ν1.) ὙΤὨδ 
1.56 Οὗ ἴῃς ννογτὰ Χγαοί 15 [ἢ6 τῆογα Ἀρρσγορσγιδίβ 
Βογθ, Ὀθοδυβε ἴῃ ἢΪ5 ΤΈΡΙῪ {πὲ ργορδεῖ τγοίεβ ἴο 
με Βιδίοσγυ οὗ ἴδε ρεορῖὶβ ἔγομι [86 νεγυ θεξίῃ- 
πη. 

9. ἐπφωΐγε] ὅ66 Ὀεΐονν, οὔ Ὁ. 20. 

4. αεὐἱΐὲ ἐδοι ἡμάρε ἐδερι3! ] ΜΝῈ 5δουϊά 
Υῖμοῦ 540, ΥῚ ἴδοι ποῖ ἡπάρο (Βοπὶ ἡ 2. ἐ. 
ῬΓΟΠΟΌΩΟΘ βεηΐθησο ὩΡρου [Βοτ. (οΙΏρ. ΧΧΙ!. 2. 
ΤΟ τοροϊἴοη οὗ [86 ρῆγαθθ 18 δχργεϑϑῖνο 
οὗ ἃ βἴγοηρ ἀεϑβιῖγο [Πδῖ ἴῃ ἂςῖ βΒῃουϊά ὈῈ θεξιη, 
δηὰ ἢ ρῖνεβ {Π6 ἔοσοθ οὗ δὴ ἱπηρεγδῖϊνο. 

δ---Θὁ. Το Ξἰδΐο οὗ {86 ςπι] ἄγθη οἵ [5.26] 
ἴῃ Εξγρξ. ὙΒΕΥ ψετο ἴάκθη {μὲ ῦ ἴο ὃὈ6 

ξοιτπηοα ἱπίο ἃ πδιίίοη, δηδ τότ τνασῃοὰ ἴο 
Δοϑίδῃ ἔτοπὶ ἴπ6 ΙΔΟΙΔΙΊΤΥ οὗ ἴπ6 δοδίβοηῃ. 
ΤὨΙς Ρ ΠΟΥ ΘΠΕΓΕΙΥ ᾿ἰοϑὲ δῆς οὗ ἴῃ 
Ἐργρῖ, γεῖ σοὰ 1δεπὶ δηὰ Ὀγουρῆξ 
{8612 ἰηΐο ἀποῖπον ϑἰδία οὗ ργοῦδδϊοη. 

δ. ἡΜοά ὠρ »ιΐπε δαμα] 1.6. συσάσε, Ὀδοδι98 
[Π6 Βαπὰ νγᾶβ ἔθ ῸὉΡ Ἰη δα υγδίίοη : 90 θείονν, 
τ. 21) ΧἾΝ, 14: Εχοά. νἱ. 8; Ὠευῖ, χχχῖϊ. 
409; Ἀεν. ΣΧ. ς. 

Θ. οἵα! Ιαπά:] 1.1ξ, “ἐἴο 411 ἰληἀ5,᾽ [μδὲ 15, 
δἰοτγίοιιβ 85 ςοπηραγοά ἴο οἴδος Ἰδη 5. 

8. ἰάοίς 9, Ἐχγρ Οὐοτρ. ἴμον. χυῖ. γ. ἴπ 
{πὸ δοοουηῖΐ οὗὨ ἴδε σςῃ]άτοη οἵ ϑγδοὶ ἰὴ Ἐξγρὲ 
Ὑ6 ἤρασ ποίην οὗ {ποὶγ Ἰἀοἰδίγγ, Ὀυϊ {8656 
Ἰποϊἀθηΐαὶ ποῖςο5 5ϑῆσθνγ ἴΠ6ηὶ ἴο Ὦδνο Ὀδθη δά- 
ἀϊοϊεά ἴο 1. Οοτῃρ. χχίϊ]. 4; [οβῃ. χχῖν. 12. 

Θ. 1 «ευγουρ δὲ γον »Ἐγ παηιε “«αὐε} Νοῖ ἔογ 
(Πεὶγ τηογιῖβ, Ὀμὶ ἰοδὲ 1 βῃου]ὰ ἄρρϑᾶσ ἴο ἴδ6 
Ἐξγρίίδηβ ἐδ Ποβονυδὴ νγὰ 4 σοὰ ψ8ο 
νου], θυ σουϊὰ ποῖ 5ϑᾶνθ. Εχοά. χχχῖϊ. 12" 
Νυπι. χΙν. 12. 

10---26. 1ο---Ἢ } [86 Βτεδὲ ροπογδίοη, σ8 
--)ό ἰῃ6 βοοοπά. ὅδ ργοδδίίοη ἰπ ἴδ6 νυν]]- 
ἄσγηθθθ. ὅΤδα ῥγοόσηῖθα ννα5 [ογίοι θὰ ὈΥ͂ ἴποϑα 
ἴο Ὑγμοπὶ ᾿ἰἴ νν48 ἢσγϑί σοῃα ΟΠ Δ} τπιδάς, ὈὰΣ 
γ5 τοηουγεὰ ἰο {δεῖ γ οἢΠ]Πάγθη, 

11. ΤὨε σἱαίμίες “χεῖα σίνεη οὐ Μουῃηῖ 



Υ. 12---26. 

ἐπα ἐγ ἢ 17.7.4 πιᾶλη ἀο, ἢε 588]} ἐνθη ἵνα 
πος ἴη πο η]. 
ἴα..1.. 12 Μοζϑονεῦ αἷ5ο 1 ρᾶνε [Πδηὶ ΓᾺΥ͂ 
αἰαὶ κα. ΦΦΔΌΡΑΙΙΒ, ἴο ὈΕῈ ἃ δίρῃ δεΐνγεεπ Π18 
εἶτ δληᾷ τῆεπι, τπδῖ {ΠΕΥ πλῖρῃς Κπονν παῖ 
Ἐν 1 πὶ τῆς [ΒΡ τμδῖ βδποι! ν τῆ επι. 

ἐχὶ 

{Ἑαπὰ 
- ἢ ἃ 

- ἐς 

12 Βιι τῆς Ποιιδε οὗ ἰβγδϑεὶ γε ]εά 
ἀρσλίπδῖ πὲ ἴῃ ἴπε ψ]]άογη 688 : {ΠΟΥ͂ 
νγΔΚεὰ ποῖ ἴῃ ΠΥ βιἰλίυϊεβ, ἀπά ΠΕΥ 
ἀεϑρίϑεά πὴγ )υάρτηεητῖδ, ἢ ]οἢ 7.2 πλᾶῃ 
ἄο, ἢα 5841} ὄενεὴ ἰΐνε ἴῃ ἴδεπὶ; δπὰ 

ταὲ τὸ ΤΥ ΒΑΌΡΑΙἢ8 ΤΕΥ ρΥΘΔΙΥ “7 Ρο]]υϊαά : 
1Βεη 1 κά, 1 νου] ροὺυγ οὐξσπ ΠΙΥ 
[7 ὕροη τπεπὶ ἴῃ τὰς Φ νυν] ΘΓ 688, ἴο 
οσηβιιπλα ΤΠ 6 ΠΊ. 

14 Βιῖς 1 ντουρῃς ἔογ ΠΥ πδπιε᾿ 8 
βλκεο, τῆλε ἴξ βῃουϊά ποὲ δὲ ρο]]υϊοά 
δείογε τῆς πεδίμεη, ἰθ ψγοβς βρῆς 1 
Ὀγουρῆς τῃδηὶ ουϊ. 

Ις Ὑεῖ 3150 1 [ἰπεὰ ρ τ δαηὰ 
υηἴο ἴπ6πὶ ἰῃ ἴῃς Ἡν]άογηθβ8. τπμδὲ 1 
που ἃ ποῖ Ὀτίπρ ἴπεπὶ ἰπῖο τῆς ἰαπὰ 
τὰς ἢ 1 Βλά ρίνεη ἐῤέπι, ἐλρον νι ἢ 
ταῖκ ἀπὰ Βοπευ, νυ Ἀ]οἢ ἐς τς ρίοΓΥ οὗ 
4}1 Ϊλπηι ἀ5 : 

16 Βεοδιιβς {ἢ ΕΥ͂ ἀεβρίβεὰ ΠΥ 104ρ- 
τηοηῖ5. δηὰ Μακε: ποῖ ἰῃ ΠΑΥ͂ 8:λτιῖεϑ, 
δας ΡοΪ]υϊεὰ ΤΥ βΑὈΌΔΓΠ}8: ἔογ {Ππεὶγ 
Βελγὶ σψεηΐϊ δίϊεγ (ἢ εῖγ 14ο]5. 

17 Νενετγίμεῖεβθβ πλὶης ἐγε βραγεά 
ἴδεπι ἔτγοπι ἀεβίγογίηρ, [Π6πὶ,) πειῖθεῦ 
ἀϊά 1 ταᾶῖε λῃ επά οὗ τπθπὶ ἴῃ ἴδε 
ἩΠ4ετη 38. 

18 Βυεῖ 5214 υπῖο τπεῖτ οὨ]άγεη 
ἴῃ ἴῃς νυ] άσγηςε5, ὟΝ ΑἱΚ γε ποῖ ἴῃ τῆς 
δἰλῖυῖεβ οἴγουτγ ἔλίΒεγβ, πεῖ[ῃεῦ οὔβετνα 

δίηδὶ, ἀπά τεροαϊοά ὉῪ Μοϑεβ Ὀεΐοσε 15 ἀδβδίῃ, 
Εχοά. χχ. 0]1.; Π θυ. ἶν. 8. 

1... Α αᾳυοίδιίοη ΠῸπι Εχοά, ΧχΧΧΙ. 15. 
ΤῊ Ξθθδῖῃ νυᾶϑ ἃ εἰρη οὗ ἃ Ρϑου ΑΓ ΡΘΟΡΪΘ, 
ὑΔ5 ζοπιοιηοσαδῖνο οὗ ἴΠ6 νοῦς οὗ ογθαϊίοη, 
ἀπά Βδϊ]οννεά ἴο (δὲ Βοποὺγ οὗ Ϊθῃονδῇ, 
τᾷ. Οοτεηδπὶ Οοά. Α5 πιδὴ δοῃπουτοά Οοὰ 
ὉΥ Κρερίηρ ἴδε ϑαυδιἢ} ΠΟΙ, 850 ὉΥ ἴδε 
φῦξ ἢ Οοά τὐρος Ξῷ ἴϑγδοὶ, τηδυκοὰ {πεπὶ 
ἃ5 ἃ ΒΟΙΥ Ρεοορίθο. Ὑπογεΐοσε ἴο ὑγοΐδῃθ [Π6 

τν25 ἴο δῦΪιγο ἴπεγ Ὠϊνίηθ Οονογηοσ. 

13. »»Ὦ «αὐδαίϊδὲ δεν στεαιὶν ρο με] ἌΝε 
δτὸ πο τεςογὰ οὔ ἴῃς δοΐιι] ποῃ ΔΘ 
οἵ ἰᾷς «θα!ξ!ΟΔ]᾽ γοϑὶ ἰη [6 νυ] ἀεση 655, Ἔχοερῖ 
ἂἱ ἴᾷς ἄχβε γίνης οὗ ἴ6 πιᾶηπᾶ, Εχοά. χνῖ. 
Δ7: διὰ ἴῃ ἴπο ο2θε οὗ ἴπ6 πδὴ γγὴ0 καίμεγοά 
δςὰς οὐ ἴμο βαδυδίῃ ἀδὺ, Νιιπὶ. χΥ. 32: 
κι ἴθεβο τσέσὸ Τοοιτοοίεὰ οὐ ἴδε βροῖ, δπὰ 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧ. 

τΠεἰγ ᾿υἀρτηθηῖ8, ποῦ ἀ6ἢ]6 γουγβεῖνοβ 
ἢ τΠεΙγ 140]8 : 

19 1 ἀπὶ ἴῃ ΚΡ γουγ Οοά; νγαὶκ 
ἴῃ ΤΑΥ͂ ϑβιδτιῖοβ, Δηα Κααρ πῇγ Ἰιυάρ- 
τιεηῖβ, Δηἀ ἀο τῃεπι; 

20 Απά Βδ]]ον ΠΥ βαυθδῖῃβ; δηά 
{Π6γ ΕΑΝ δε ἃ βίρῃ Ὀδεϊννεεη πὲ δηά 
οι, ἴῃαϊ γε πιᾶὺ κηον παῖ 1 ἀνε τὴς 
δι δι (οά, 

21 Νοσν εοίδηάίϊηρ, τῆς ΓΤΒΠ]άτεῃ 
τοῦ. 164 ἀραίηϑε πὰς: (ΠΟΥ νγα]ϊκοά ποὶ 
ἴΏ ΤΩΥ δίδευζεβ, ποι ογ Κερί πὶ πάρ - 
πχεηΐβ ἴο ἀο τ δηλ, νυ] οἢ 1778 πιδη ἀο, 
ἢς 5888} δνυβη ᾿ΐνε ἴῃ ἤθη; (ΠΟΥ ρο]- 
Ἰυϊοεὰ τὴγ βα δα μ8: τἋἢδη [ 54,4, 1 
νου] ὰ ρου οὔκ ΠΥ ἔμ ὕροπ ἐπ επη, 
ἴο ΔοσοπΊρ 5} ΠΥ Δηρεῖ ἀρδιηϑὲ τΠεπὶ 
ἴῃ ἴῃς Ὑν]ἀΘΓΠ 688. 

22 Νενογίμεῖεββ 1 πάγον πλὶπς 
Πμαηά, δηὰ ντουρῃς ἔῸΓ ΠΥ ΠΑπλε 8, 
βᾶ κα, ἴπδὲ [ξ 38που]4 ποῖ ὃς ρο]] ϊεά ἴῃ 
τῆς βγῇς οὗ τ1π6 πεδίῃθῃ, ἴθ ψἤοβα 
δῖσῃς 1 Ὀτουρῆς τποπὰ ἰοσιἢ. 

232 1ΠΠπεὰἀ ὉΡ πιίηα ἢαπά υπῖο [ἢ 6Πὶ 
αἶδο ἴῃ [6 ὙγἹ]ἀεγηθ88.0 τῆλ 1 νου ]ά 
δοδίζογ ἴΠ6π| Δηχοηρ [ἢ6 Πεδίῃεη, δηὰ 
ἀϊβρεῖβε δηλ τγοιρἢ τῇς σουπίΓΙ65; 

24. Βεολιιβα {ΠῈῪ Πλά ποῖ εχεςιῖθά 
ΠΥ Ἰυἀρπιθηῖβ, Ὀυῖ Παά ἀεβρίβεα ΤΥ 
δἴδιιζοβ, Δηἀ Πδ( ρο]] ἴτε ἀ πλγ 5 ὑ Δι 8, 
Δηά τὨεἰγ 6768 ὑγεῦε δίζεσ [Π6}γ ἔτ Πεγβ᾽ 
ἰ4οἿ8. 

2ς ὉΥΒεγείοσε 1 ρᾶνε τῃθπὶ 8150 
δίδτιιε5 ἐῤαί τὐεγό ποῖ ροοά, Δ4ηἀ [ἀρ- 
ΤΑΘη 5 νΠΕΓΘΡΥ ΠΕΥ 5Ππουϊὰ ποῖ νος 

26 Απά [ ρο]]υτεά τπεπὶ ἴῃ ἘΠΕΙΓγ 

πο ρογρεῖιδὶ τίγδοῖο οὗ ἴπῸ οοϑϑδίίοη οὗ ἴπ6 
ἸηΔΠηΔ ΡΓΟΘΔΟΪ ϑεοιιγοὰ {Π6 ἔοτγπιδὶ οὔϑετν- 
8Πποθ οὗ ἴῃ6 ἀδύ. ὍΤδο φολμεέίοη οὗ ἴῃ6 ΒΑ ΔΒ 
Το τηιϑὲ ανο οοπϑιϑίοα ἴῃ Γι ἢ πηρ ἴο τῇδ κα 
πὸ ἀδΥ ΠΟΙ ἴῃ ἀδοὰ 85 ννῈ]} 88 ἴῃ Ὡδηλ6 ὉΥ͂ 
οαΙτιοϑῖ ὑνοβῃρ δηὰ πιὸ Ποατὶ ϑογνυῖςα. 

16. Αἱ Καάεβϑι- Βαιτιθα, Ναὶ. χὶν. 

18. ὙΤῈΘ Ὀοοκ οὗ δου ΕΓΟΠΟΙῚΥ ςοηίδίη8 
[Π6 «αἀάγεββ ἴο 26: δένει οὗ ἴῆοθα πο ρ6- 
το ἴῃ [πο τ] άόγηεβθ. ὙΤὩς τγβοἷο ὨἰσίοΥΥ οὗ 
[ϑγδοὶ ννδ8 ἃ τορειοη οὗ [Π]8 σουγϑο. ὍΤῆο οο-» 
νοηδηΐ ννᾶ5 πιδάθ ὙὮ οπο ροπογδίίοῃ, Ὀσόκοη 
ὈΥ δεπι, δηὰ ἴδῃ τοηοννοα ἴο {Π6 ποχί. 

48. “οαὐογ ἡδερε ὡοηρ ἰδὲ δεα!δεη} ἴμεν. 
χχνΐὶ, 41; Πευΐ. ἷν. 2), Χχυὶ, 64. 

6. σα με: δαὶ «ὐεγε ποὲ ἰξ24] 
Μ. (ἼΤΡΒΟ,". ἃ 21) αυοίε5 [Ὠ] 

7υϑῦπ 
Ρᾶϑϑαρὲ ἴο 

88 



86 ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧ. ἵν. 27---ῶτ. 
Ὀνη ρῥἰἔϊ5, ἱπ τῆδι {ΠΕΥ σδιιεά ἴο ρ858 

ὁ οβαρ. τό. ἀτῃγουρῈ ἐδε βγε 4}1 τιδῖ ορεπεῖὰ ἴδε 
᾿ σνόιθ, τπδὲ 1 παρ πλάκα τπεπὶ ἀ65ο- 

1Δῖθ. ἴο ἴῃς επὰ τῇδ {Π6γῪ πιρῃϊ Κηονν 
ἴα 1 απ τπ6 ΓΟΚΌ. " 

47  ΤἸΠΜετείοτο, βοὴ οὗ πηδη, βρεὰῖς 
ἀπῖο ἴῃς Βουβα οὗἉ [5γδεὶ, δῃὰ 847 τιηῖο 
τῇδ, ὙΠ βαῖτ τπ6 ],ογτά (00 ; 
Υεῖ ἴῃ {18 γουγ ἐλῖπεῖβ πάνθ 45- 

ΑΔΒ 4. Ῥμεπιεά πι6, 'π τμδὲ τΠΕΥ ἢᾶνς 'σοπι- 
α ἔσεεβατε. ΠΛ τε ἃ ἔγεβρᾶϑθ5 ἀρδιηϑῖ Π16. 

28 ον νῆεη 1 ἢδλά Ὀγοιρῆς τ 6πηὶ 
ἰπῖο ἴῃς ἰαπά, Ξῶγ τῆς ψνῃ!ςἢ 1 Πῆπεά 
ἋΡ πιίπε δδηά ἴο ρῖνα 1ἴ ἴο {Πεπ|. τπΘῃ 
ἘΠ ΕΥ̓ 84} Ἔν Πρ ἈΠ], δηά 411 τῆ 8 
(ἢ Κ ἔγεεϑ, δηὰ {πε οἴξεγοά ἴῃ 6γα 
τηεῖγ βαςγῆςεβ, δηὰ ἴπογα ΤΠΕΥ ῥγε- 
βεηϊοα [ἢ6 ργονοοδίίοη οὗἁ τδμεῖγ οἴξετ- 
ἱπρ: Ποῖα αἰ8ὸ ἴΠῸῪ τλδάς τΠεὶγ ϑυνεεῖ 

᾿ 4 : 

ΒΆΨΟΙΓ, δηἀ ροιγοὰ οἷ ἴΠπογα Ἐδεὶγ 
ἀτίηκ οἤεπη 

290 ἼΒεη ἵ 8814 υπίο ἴπεπὶ, ὙΥ͂μδε [0 τ, Πιμ 
ἐς τῆς Πρἢ ρίδος νυν πεγειηῖΐο γα “ρῸ ὃ εἰ ἀὴις 
Απὰά τ86 πδηλς [πογθοῦ ἰ8 οδ οἀ Βαδαιηδῇὴ ᾿φαρ ίῃ 
πηῖο 1ἢ}15 ἀδγ. 

40 ὉΝΒογοίογε 51Υ ππῖο τῆς Βοιιβα 
οὗ [γε], ΤΤἢιι5 βαιτῆ τῆς 1,ογάὰ σοῦ; 
Ατα γα ροϊ]υϊεά δβεγ ἴΠ6 τηδπηεσ οὗ 
γουγ βμεῖβ ἡ δηὰ σοπηπλϊτ γε γῃογε. 
ἄοπι δεγ {Π6ῖγ δροπι Δι οηϑ8 ὁ 

21 ἔογ Ψβδη γε οὔξετ γοιγ ρ᾽ 8, 
με γ8ὲ τλᾶκα γΟῸΓ 80η8 ἴ0 μᾶϑ88 
τῆγοιρἢ τῃ6 ἢἤγα, γα ΡΟ] ἴα γουγβεῖνεβ 
ἢ 411 γουγ ἰάοἶβ, ἀνε ἀπῖο τῆ Ϊς 
ἋΑΥ: δηά 851|8}} 1 θὲ ἱπαυϊγεά οὗ ὃγ 
γοι, Ο Βοιιβε οὗ [ϑβγδεὶ ἡ ,ὲ 1 Ἰῖνε. 
δα τῆς Τ,ογὰ ον, 1 νν}}] ποῖ ὃς ἴπ- 
ιγεά οὗ ὈΥ γοιι. 

δον [μδὲ “Ἔνεη {86 βαὈδίἢ5 ὑνεγα δρροϊπίθά 
85 ἃ 5ῖση οἡ δοεουπηξ οὗ 86 ἱπί αι {165 οὗ [ἢ6 

Ὁἷ6.,") ϑοπῖθ {δῖηκ ἴδεβθ σἐσίμηες ἴο δᾶνθ 
ἢ ἴδοϑο οὗ ἐδ6 σοιοπιοη δὶ ἰᾶνν, οΔ]]16α ποῖ 

“οοά,͵ Ὀδσδιιϑο ΠΟΥ ὙΜΕΓΒ ΤῊ αὔλημα, ΟἴΠΟΓΒ, 
ἴπ6 ὙΒΟΪῈ αν βοοὰ ἴῃ 1561} Ὀυὲ ποί χοοά ἴο 
{πόπὶ ὈΥ {μεῖς οὐ ἔδυ, Ἀοπι. υἱῖ. χ2. Βαῖ 
τὸ ἡμάσνιφη!ς «αυρεγεὸν ἐδὲν «δοιμίά ποὲ ἴδε τὸ 
ἴμοϑο βροΐίκθῃ οὗ ἴῃ υ. σϑ, ἀηὰ ἅγὲ Ἴςοηίγακίοα 
μὰ ἴδε ἡμάσωνιεμις ἴῃ ὐὔ. 13).21) ἸΑΨΒ ΟἴΠΕΓ 
1ΠΔη ἀἰνιπο, ἴο ψὩὶο Οοά κῖνοβ τὑρ ἴμοβα 
ψῇο Ηδ δϊςοϊ5 στ ᾿ἀ!ς Δ] Ὁ] π655, Ὀ6- 
οδιι56 (ΠΟΥ βαν ὙΠ ΠΥ οἱοθοά ΠΟΙ Ογθ8, 
Ῥ5, Ἰχχχὶ, 12; Κόχ. ἰ. 24. 866 ποχί υϑγβο. 

᾿4Θ. εαμμεά 9 ρα. ἐῤγοιρ δὲ 2γ] {δὲ 
γε ἰδ δὐάδά ὈΥ͂ οὖς ἰγδηϑβιδῖογβ, 86 ψοσγά 
ἐαις ἐὸ 288 ἐῤγοωρὸ 15 εἰβϑθομοσα δρρ δὰ ἴο 
τῆς 5δοσῆοοβ οὗ Μοίοςϊ, χνυὶ. 21, ΧχἹδ. 27: 
Ὀυϊ 4190 τηϑδῃς ἴο “2 ἀῤαγί, 45 (6 Βτϑίθοσῃ ἴο 
ἼΠ61, οτὰ (Εχοά, χὶῖ. 12). ΤΏΘΊΧ Χ,, δὰ ρεῖ- 
δδρϑ ἴθ να]ρ.», υπάογϑίαπὰ ἴῃ νγοσὰ 5] ΠΊΡῚῪ ἴῃ 
186 ϑθῆϑε οὔ ἐφαάϊεαϊίοη. Ὅ6 Ἰἴογαὶ ἰγαηϑίδίϊοη 
ἦθ, δ 1ὴ {πεῖν ψίῆβ, ἴῃ ἐποῖγ σδυδίηρ ἴο 455." 
ΑἹ ἰπϑίδηςο οὗ ἐδμεὶγ ρογνεγξίοη οὗ σοί 5 ἰαννϑ. 
ὙΒΟΥ σγοσα Ὀϊδάεδη ἴο «εἰ αραγὶ 1Ποῖγ Πγϑίθοσῃ 
ΤΏΔ]65 ἴο {Π6 1 ογὰ, ὙΒΟΥ εαιμεά {δεν 10 ῥα“ 
ἐῤγουσὸ ἐδὲ ἥγε ἴο Μοϊοςἢ,  Κ. χυἹἹ. σ7, χχίὶ. 
6 ; σοι. Ὀείονγ, Ὁ. 21. ὙΠῸ ρῥγαςῦοθ τγᾶϑ8 
ἰεαττιΐ ἴῃ δπδδῃ, δι [ἢ 15 15 δη δητεϊραίίοη οὗ 
ννβδὲ ὑπο σου ἀο, ἴΠ6 ρούϑοῃβ βρόκθη οὗ 
Ὀεΐηρ 1Π6 ψεπογδίοῃ ἴμδὶ νγὰβ ἴο ρ885 {π|{ΠῸῈΓῚ 
Οοτρ. Αςἴβ Υἱῖ. 43. 

Ω7-- 81, ὝΠΟ ρῥγουδθοη ἴῃ ἔμδὸ Ἰδηὰ οὗ 
Οαπᾶδῃ ΠῸπι ὑΠΕΙΓ ΘΠΥ ἴο [Π6 ἀδγ οὗἩἍ ΕΖΕΚΙΟΙ, 

΄ Ὡ7. ΥὙεῖ ἰη ἐ6δ.1 1ἴ 5 Δῃ ἀρρτανδίίοη οὗ 
{πεῖν ρα (Παΐ ΠΟΥ ποῖ ΟὨΪΥ ψεγὰ ἰάοϊδίοσβ, 
Ὀυὶ ἀοπ]οὰ ἢ ἐποῖγ Ἰἀο]αίσΥ ἴἢ6 ἰαπὰ τις ἢ 
“0725 ξίνθῃ {πεπὶ ἔοσ [ΒΕΓ σΊΟΥΥ. 

29. Βαριαῷ] ἼΒοτΟ ἰ5 ΒεγῸ ἃ Ὁ]ΑΥ͂ ὕροη 
[ὴ6 ννογάὰβ. 84--- 5 η γηρ “5ο,᾽" δηα »παῦ, 
ἑν ῆδι." Βαριαῤ, "" Νν Βδὶ ξο ἴδεγ ἰο " ἀοσῃρ. 
Ἐχοά, χνὶ. ὡς. 

Βανιαθ]) ΤὙΤηθὸ Ἡδεῦγον νογὰ ἔογ δὲσϑ- 
}ίαεε. Αποῖδεσ ἰπβίδηος οὗ ἴθ ρεγνογβίοῃ οἵ 
Οοὐβ ἰαννβ, ΔΝ θη (δὲ [9γδθ} 165 ἢτϑὶ φηϊοτοὰ 
Ολπᾶδῃ ΠΟΥ νεσα ἴο 5εῖ ὑρ ἴῃς ἐσδεγηπαεῖε οἱ ἃ 
δὶ δερίαεε, αηὰ ἀροη [815 δηά Ὡρόπὴο οΟἴδοῦ ἔΠῸῪ 
ὙΕΙΟ ἴο ψΟ ΒΡ [Θἤονδῃ, ὙΠ15 νυᾶ5 “δε ῥὲρ}- 
2ίακο, τ 8. 'χ. 12 ζ0]}.;: συ Καὶ. ἢ]. 4. Βυΐ τῆς 
19τγδο 65 ΓΟ] ονγοά [Π6 συκῖοπὶ οὗ [86 σουπητσυ, 
δηά 5εῖ ὑΡ Ἰάοἷ- ἡγοσβηῖρ ΟἹ ΘΥοΥΎ δρἢ : 
δηά (δες νοσγὰ δὲέρδοιρίαεε (Βανιαδ)ὺ, οὐ ἰῇ 186 
Ρίυγαὶ δὲν δερίαεο: (3 εστῦθ) Ὀεσδπιο ἃ Ὀγ- 
ὑγογά (σοιρ. Βαριοῖδ Βααὶ, ἴοβῇ. χίϊ, σ 7). 
Βαζηοίἢ οσουγϑ οἡ ἴῃ6 ΜοδῦϊΕς δἴοηθ, τς 
τοσογάςβ (δε ογεςοη οὗἨ δὲρἃ ὑἶδοθβ ἰῃ ΒΟΠΟῚΓ 
οὐ Καπιοβ ((βειῃοβ). Εος (8Ὲὲ ἴοπῃ οἵ 
ΒΡΘΘοΝ, σ Κ. Ιχ. χ3, “πά δὲ “αἱά, ἤζαξ εἰτὲε 
γε ἰδεῖς δαὶ ἐδομ δα φίαλεη νῖδ, »7 ὀγοίδεν 
πρὶ δὲ εαἰεά ἐδε»! ἐδέ ἰαμά 9 Οαδωὶ (ἀϊϑρ]οαϑὶηρ 
ΟΥ σοηίοπιρί 016) ἐο “δὲν ἐαγ. ὙΒΘ πᾶπιθ 8α- 
"παὖὸ νγἃ5 ἃ ὈὉγαῃὰ οὗ [ες ἀνε ἀρ θάβιιγο, 
Δηὰ ἃ Π]ΘΙΏΟΤΙΊΔΙ] οὗ [86 Ῥθορὶε᾽β συ, 

80, 81. ὙὝΠαε Ργεβεηξ ϑἰδίο οἵ [6 Ῥϑορῖο. 
ἼΠΟΒ6 ὑγῆο ΟΔΠῚ6 ὑγογε ἴΠ6 σοργεβοηΐδϊννος οὗ ἴμ6 
γΠΟΪ6 ΡΘΟρΙο, ἐβουρὴ Ὀοϊοηρίηρ ἴο 1πὸ Οχι]ος, 
ΤΠ ἱπαυϊΓῦ πο ἀοιδὲ νγᾶβ 85 ἴο ἴς Βορὲ οἵ 
ἀεἸνεγαηςθ ἔτοαιὶ ἴδ ΒΑΟγ]οηΐδης, ᾿ἐκα (δὲ 
ὙνΒΙ ἢ Ζοάοκίδη τηλάθ οὐ ογεπιδῃ, [Ὠγουρἢ 
Ῥάβθυγ {πΠῸ βοὴ οὗ Μεἰςβίδῃ δπὰ οἴβεῖβ (76ς. 
ΧΧΙ. 1). ΝΟ δηβννοσ 15 ρίνθη 45 ἴο ἀοἸ νοσᾶποθ 
ἔτοτῃ ργεϑοηΐ ἀδηροσ, θυῖϊ Οοὐ ἰδῖκοεβ οοσδείοη 
ἴο ἀδοίαγο Η]5 διΐυγε ἀθδ]ηρθ τυ Η5 ῥθορο. 

82--44, Οοὐδβ διΐυγε ἀεδὶίηρβ ττῖτὰ ΗΙς 
Ρεορὶε: (1) ἰπ ἰυάρπηεηῖ, 32---38; (2) ἴῃ 
ΤΩΕΓΟΥ͂, 36--44. 



Υ. 312---40. 

32 Δηὰ τπδὲ ψ Ὡς σοπιείῃ ἱπιό 
γοὺγ πιϊηὰ 5821] ποῖ δε δῖ ἃ]1}, τῃδὲ γε 
421. ὟΝ ε ν11}] θὲ 45 ἴῆς μεδίμεπ, 88 εἰς 
ἔλπν!]ε5 οὐ τῆς σοιιπίγιεβ, ἴο βοῖνθ 
ποοῦ δηά 5Ξἴοῃα. 

423 4 4.1 ἵἵνε, 86 τῆς Ι,οτά 
σοῦ, 5. Γο Υ τ ἃ τι ρΥ Πδηέ, δηὰ 
ἢ ἃ βίγεις θα οἷνἱὯ λγη), δπὰ ψ ἢ 
ΓΥ Ρομγεά οὐ, ν}1}} 1 τι]ς ον γοιι: 

34 Διά] νἹ}} Ὀγίπρ γοὺ οὐυξ ἴτῸπὶ 
ἰᾷς ρεορΐε. δπὰ νυν} ραῖποῦ γου οὐ οὗ 
ἴδε ςουπίγες νβεγεῖ ἢ γὲ ἀγα βολίζεγοά, 
πιῖῃ 4 πλῖρῃΥ ῬΑ δηὰ στ ἃ 
δγεῖο θὰ οὐ ἅγηι, δηά υν ΓΙΓΥ 

ουΐζ. 

Ἧς Απά] ν}1}] Ὀγίπρ γου ἱηῖο τῆς 
τ] ἀεγηεβ5 οὗ ἴΠ6 ρεορὶς, δηά τῃοτα 
Ὑ1 1 ρ]ελά στ γου ἔλεε ἴο ἔδςε. 

26 {{ϑκεὲ 28 1 ρ᾽εδάεά σι γόους 
ιΒεῖβ ἴῃ τῆς τ] άεθγπεβθβ οὗ της ἰδληα 
οἵ Ἐργρῖ, 30 Μ|}} 1 ρ]εδά ψ ἢ γοιι, 
“21ἢ τῆς ],ογά (σοῦ. 

32. ΤΕ ἱπηιυΐγεῖβ δὰ τπουρηϊ ἰμδξ 1 
ἀεάισορονς Ὑγεῖτο (Δκοη, δά 50 ἴῃ6 νυν 16 Ρεορὶς 

ΘΟΪΟΙΓΏΘΙΒ ἰῃ ἃ ἴογοιρῃ ἰαπά, ἴΠῈῪ 
ποιὰ Ὀε Δπιδὶ χαπιδί θα νυ] τἤδπὶ δηὰ σθᾶϑὲ ἴο 
δε ἃ βορασγαῖθ παϊϊΐοη. Ῥεγῃαρβ ἴῃ {πῸΓ ἰονα 
ἔχ ΟἸΔΊΓΥ ΠΟΥ ΠΊΔΥ πᾶν ὄνθη ἀεϑίγοα {ἢ|5. 
Βαϊ πιοζτε ΡΓΟΌΔΟΪ τω τπουρ [Πδὲ [815 νΟΓΥ 
ροαεημεηςε Ὀγεοϊυ δά [ἢ ρΟβ5: ὉΠ Ὶ}] οὗ βυσῇ 
ἃ οαἰδοείσορῃβε. Οὐοά δηβϑννοῖβ ἰμοπὶ ἰδ Ηδ 
Μ|} 5.}}} ἐχεγοῖθο Η!5 ργεγορδίνε 88 ποῖ Οο- 
τεσοοσ, δηα νν}}} ποῖ δἷϊονν ἐπθηὶ ἴο ὈδοΟΠΊΘ 85 
ἴδε Βεδίῃεη, Ὀυζ {Π15 νυ }}} ΟΠ]Ὺ 5υδ]εςῖ ἴποτὰ ἴο 
ΒΈΎΕΣΕΣ Χ1Δ] δη ϑισιςίεσ σι]θ. 

33. ὙἼἴ1 Θχργεβϑίοῃβ εὐἱϊ ὦ »εὶρ δὲν δαμά 
δινὶ “ἰγεϊεδεα ομδ ἀγρε ΟΔΤΤῪ Ὁδοῖς [Ὠ6 (Βουγἢῖϑ 
ἴὸ ἴδ. ὑπ οὗ Εργρίίδη Ὀοπάδλρο, Ὠδυΐ. ἵν. 24.) 
τοις, Ὀαΐ [Βδη 1 νγᾶβ ἔοσ ἀδ νογδῆςθ, ΠΟῪ 
᾿υάξηγεηϊ «οἱ 7ὼγγ ρῥοωγεά οἱ. 

35. ἐδὲ «αυάεγηε!: Οὗ ἐδὲ Ἀφ] Οοὰ νἹ}} 
ἀεὶ σὰ ΗΙ5 ρδορὶ δῆοσ (ἢς Βδθυ]οπὶβἢ 
ὠρνγ, 25 αἴεσ τῇς Εξγρίδῃη. Α ἔπιε οὗ 
γμεοδαῖοη νν}}} ἑοϊϊονν, 45 ἴἤδη ἴῃ [ἢ 6 νυ "] θη 655 
οἱ 5122], 3580 πον ἰῃ ἴδε «υἱδέεγπει. Ο7 ἐδεὲ πῶᾶ- 
ὥοῳ. ΤὍΠὲὸ παδίίοῃϑ ἅγὸ ἴἤοϑε διηοῃρ ὙΠΟΠπὶ 
ἘΠΚῪ πὶ} φοοουττι, ποὶ 186 Βαδυ]οπίδῃϑ, ἔοσγ ἱξ 
Ὑ}} ὕες αϑεγ 1δὲ σἀρενιγ. Βυΐϊ ἴδε ἀϊδροῖ- 
ὅοη οὗ ἴ186 [εἐνὺνϑ ἀϊὰ ποῖ σολ896 νυ [ῃς τεΐυτῃ 
νηΐες Ζεγυδυδθεῖ. ΜΔΗΥ͂ τοπηδίποά Ὀθδϊπά, 
δικὰ σσετὸ υἰδηϊοα ἴῃ υδσγιοι5 σοϊοηΐοβ ὈΥ̓͂ 511ς- 
οτῖτο πη Δτο 5, 50 (δαὶ ἴῃ ΟἿἿΓ ϑΑν ΟἿΣ 8 {1Π|6 
[εγὺ τσεῖὲ {πνϊηξ 5 ἃ ἀϊβέϊηςϊ Ῥϑορὶα ἴῃ 411} [Ὡς 
γῬηηκιρα] Ρ]Δςς5 ἴῃ ἴδ 6 εἰν} το ννου]ὰ ; 80 ἘΠΕΥ͂ 
ἧτε ον. Ἕνε ΠΙΔΥ τμογείοσε σοποὶυάς παῖ 
ὰς ρεοὰ οὐ ἐμεῖτ ργοδαίίοη ἰ8 ποῖ ουεσ. Οοά 
Β γε ρἱελόϊηρ, Ὑ1ἢ ἴΠσπὶ ,ζς ἰο ζαεε, “ΑἸ 

ΕΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧ., 

47 Απά 1 ν}}] σαυβε γοι ἴο ρ458 
ὉΠΑΘΓ (ἢ τοά, ἀηά 1 «αἱ Ὀτίπρ, γου 
ἰπῖο "ἢς Βοπὰ οὗ τπΠ6 σονεηδηῖ: 

48 Απά 1 ψ1}} ρυῦρε οὐἱ ἔτοπι ἃ- 
πιοηρ γοὺ ἴῃς γοραὶβ, ἀπά τη 6πὶ τῃδῖ 
[ΓΆΠΒΡΙΕ88 Δραϊηϑὲ πιὸ: 1 ν}} Ὀτίπρ 
ἴδει ἔογῆ ουἱζ οἔἉ [ὴ6 σου πΈΓΥ ὑνδεγε 
{Π6Υ δοϊουγη, δηὰ ΠΥ 841} ποῖ ἐπε 
ἱπῖο τὴς ἰδπά οὐ ἰβγδεῖ: δηὰ γε 53})4]]} 
Κπονν ἴπδῖ 1 ἀσι ἴῃς ΚΟΚΡ. 

9 Α8 ἔογ γου, Ο πουϑε οὗ [5γδεὶ, 
τῆ .5 5411ἢ τῃε ἴοι Οον; ὕογε, βεγνε 
γε ΘνΘΥΎ οἠς ἢ18 ἰ4οἶ8, ἀηἀ ἢαογθαῖζεγ 
αἶρο, 1 γα Μ1}} ποῖ πεαγκθη ὑπο πη: 
δα ΡΟ] ἴα γε ΠΙΥ ΠΟΙ Πδηλα ΠΟ ΠΠΟΓῈ 
ὙΠ γουτ ρΊ 8, ἀπά νγτἢ γουγ 16ο]8. 

40 Βογ τῇ πιίηθ ΠΟΙΥ πιουπίδίη, ἰη 
τὰς πιουηϊδίη οὗ ἴῃς Περι οὐὨ ἰβγδεὶ, 
8δ 1 τῆς 1, ογά σοῦ, ποῖα 8}4]] ἃ1] τὴ 8 
Βουβε οὗ [βγδαὶ, 411] οὔ τοὶ ἴῃ τὴ6 
ἰλῃά, βεγνα π|ὲ: ἴπεγα Ψ|}} 1 δοςερῖ 
(Πεπὶ, ἀπά τπεγα ψν1]} 1 τααυῖγε γοῦν 

[Πδ πὶ ῬΟΓΞΟΏΔΙΪΥ ἴο ἐπλῦγαος (ἢοϑα οὔἶδτβ ΠΟ 
85 ἃ ὩΔΙΟη {ΠΟῪ γεῖ ἀϊδτοραγά, 

97. 20 α.: ὠπάεν' ἐδ γο] ὌΠ τηεϊδρῆοῦ 
5 ἔγοπη ὦ σῤεῤῥεογάώ. ὍΤο ρα: μπάδν ἐδὲ γοά 15 
ἴο Ὀ6 καϊδογοὰ 1πἴο ἴῃς ἤοςκ, 1,εν, χχνὶ. 412; 
7εὐ. χχχῖ, τ; Μιοδὴ Υἱῖ. 14. 

ἐδε δοπ ἩδΌ. »ιαεογείδ, νυ ἢ ὈΥ Β Δ5}] 
νυδϑοοηποοϊδα ἢ σοογα, " Ἰγδ Ὀοη.᾽" Ηρησο 
[86 τλδγρΊ πᾶ] τεπάογίηρ, ἐε ϊυεγίμφ, Ὀὰϊ δοηά 5 
στρ. ὙΠῸ ββορμογὰ ςο]θοῖβ [6 ἤοςκ δηὰ 
βοραγδίοβ [Π6 βῇθερ ἔτοῃχ ἴ6 βοδῖβ. 

88. Τδε οἰεςτίοη οὗ [6 φσοοά ἴηγοῖνοϑ 
{86 τεὐοσοη οὗ 186 Ὀδὰ ; Βοηπι. ΧΙ. 7---ΙΙ|. 

80. 6Ὃο γε, “εγυε] ἴπ 5: γοην ἰ'γσοπῦ. ΟΟΠΊΡ. 
οδϑὶ. ΧΧῖν. σ9, 20; δ᾽5ο Εςοϊεβ. χὶ. 9. [πῖΠ6 
ἑὩ. Ν᾽ εγβίοῃ [Πε ἸΓΟΠΥ͂ 18 σοηππδὰ : “" Β6 ἰἀο]- 
ὙΝΟΥΒὮΡρΟΙΒ 1Ε γοὺ Ὑ}}}}, Ὀυζ ἀο ποῖ ῥγεϊθηὰ ἴο 
ΒΟΓΥΘ τῇδ, δηἀ 50 ἴῃ γΟῸΓ ΥΕΤῪ οβεγηρ5 ἀ0 πιδ 
ἴου! ἀϊσμοπουγ." Βυΐ 1ζ ϑεεπὶβ ὑγείεγαϊο ἴο 
δάορί δηοῖμοσ σεηάουηρ: “ΟὉ γ6, 86σύθ γὸ 
ΕΥ̓ΟΓΥ ομδ ἢ]5 ἰάοἶ5, γεῖ Βεγοαῦῆτοσ γε 5}}]} βιι ΓΙ 
Βοδυίκθη ὑπο πηθ, δηὰ 5}}} πὸ πῖοῦὸ ροϊ]ῖα 
ΤΩΥ͂ ΠΟΙ πᾶγηθ, ὅζς." [π|8}}8 ὙΑΥ [815 γεῦϑὲ 18 
ἱπγοάυςίοτΙγ ἴο ψιμδίὶ [0]]ονν5. 

40. ΤΠΗΐΞβ ροϊηϊβ ἴο {86 σοῃδυτησηδίίοη ἴἢ- 
ἀϊοαιοὰ Ὀγ ἴδ νἱβίοῃ οὗ {86 ἰοτῃρίθ. 

ἐπὶ δε »πιοισι απ Γ᾽ 4 ὲ ὦ χὰ ὕοη ὦ ΕΥ̓ 
δίχϑ »ιουπέαίη (Χ]. 2). ΟΟπιρ. [538]. 11. 2, 2. 

ἐῤὲ ῥοισε ὁ Ἰεγαεί, αἰ} ΟἹ ἐδορι}] ΑἸΊ ἴδ 96- 
᾿πλξηχορ ὀρθὰ νον 15γδεὶ δπὰ [υἀδὴ 5}}4}] σθδϑ6. 
15 ροϊηϊβ ἴο {{π|65 γεῖ ἔυΐυγο, ννυβεη ἴῃ Μ69- 

512} 5 Κίηγάοπι [εν δηὰ Οδῃ 165 Αἰῖκα 5}8}} 
Ὅὲ ξαϊπεγοά ἱπίο ομὲ Κιίπράοπν.---[Ὡς᾽ τηξάοπι 
οὗ Ομτςῖ, Οοπῖρ. Ϊεσ. χχχὶ.; Μαϊδονι 1]. 

ΠΟ τ, σα αἵ 



δ ἘΖΕΚΊΙΕΙ. 

ἴον εὐέοί οἰξετίηρβ, δηὰ τῆς 1 γβείγι 8. οὗ γουγ 

ἸῊΦ. εα- 
τον 67 
γέξςί. 

οδἰδίοηϑβ, νι 41} γουγ ΠΟΙΥ τὨίηρβ. 
41 1 ν}}}} δοςερὲ γοὺ νν ἢ γουγ 

ἰϑυγεαῖ βάνοιτ, γΒεπ 1 Ὀγίπρ γοὺ ουζ 
ἔτοτῃι ἴῃ ρβορὶθ, ἀπά ραῖῃεγ γοὺυ οις 
οὔ τῆς ςουῃῖγιθβ ννβογαὶη γε πᾶνε θεδη 
βοδίζοσοα ; δηὰ 1 ψ}}} 6 βαποι πο ἴῃ 
γοιι Ὀείογα τΠ6 Ποδίῃθη. 

42 Απὰ γα 538}4}} Κπονν δαὶ 1 δη 
τῆς ΓοκΡ, ψ ἤδη 1 5841} Ὀγίηρ γου 
Ἰηῖο ἴῃς ἰδηά οἔὗἉ [βγδοὶ, ἰηΐο τε Ἴςοιη- 
ΠΥ 3ῶγ ἴῇς ψῇϊοἢ 1 οὰ ἃρ πλὶης 
Παπά ἴο ρῖνβ ἴξ ἴο γοιιγ ἔδιε 8. 

43 Απὰά τἢδτα 51.411 γε γεπιθπθοῦ 
γουγ νγΑγ8,) Δη4 8]] γοι ἀοίηρβ, γΠετα- 
ἴῃ γε δᾶνα θβδθη ἀεῇὶβά; ἀπᾶὰ γε 8}4]} 
ἰοῖῆα γουγβεῖνεβ ἰῇ γουγ οὐγη 5ίρῃϊ ΟΥ 
4}} γοιιγ δν}]8 τῃαί γε ἢᾶνα σοπγχηχίττοά. 

44 Απά γε 5ῃιαἢ Κηονν ἴδ 1 ἐπὶ 
τὰς ΙοΚΡ, ψμοη 1 πᾶνε νγουρῆς γτἢ 
γοῦ [ὉΓ ΠΥ Πᾶπιε᾿ 5 βᾶκα, ποῖ δοοογά- 
ἱῃρ᾽ ἴο γουγ ψγ]οἰκεἀ νγαγ8,) Ποὺ δοσογά- 
ἱπρ ἴο γουγ σογγιρὶ ἀοίηρβ. Ο γε 
Βοιιβε οὗ [5γδαὶ, βδδ1 τῆς Γ,ογὰ σοῦ. 

4ς ἴ Μοτεονεῦ τῆς ννογά οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ οᾶπιε υπίο πγε, βαγίηρ, 

46 ὅοη οὗ πιδη, 5εἴ [ἢγ ἔλςβ τονγαγὰ 
τῆς βουίῃ, δηά ἀγὸρ ἐῤγ τυογά τονγατά 

ΧΧ, ΧΧΙ. [ν. 41--.-2. 

ἴῃς βοιῖῃ, ἃπά ῥγορῇῃεβυ δρδίηβε (᾿ς 
ἰοτοβὲ οὗ τῆς βϑουζὴ δεϊά; 

47 Απά ΒΑ ἴο ἴπε ἔογεβὲ οὔ τῆς 
δοιιῖῃ, Ηδαγ τῆς ψογὰ οὗ τῆς ΓΟΚΌ; 
Πα 56 τῆε Ιογὰ ον; Βεμοϊά,1 
Ὑ}1 Κί πάϊς 4 ἔγε ἴῃ τες, δὰ ἱξ 5})2]} 
ἀδνοιμ ἜΥΟΥΥ͂ βτεεη ἴτας ἵπ ἴἢεε, ἀπά 
ΘΥΕΙΥ͂ ἀτγ ἔτεα: τῆς βλπιίηρ ἤδπιε 
80}} ποῖ δὲ αυεξηςπεά, πα 41] ἔδοεϑ 
ἔτοιαι τῆς δουΐῃ ἴο τῆς. ποιῇ 584}} ὃς 
δυτγηςά τδοτγείη. 

48 Απά 411] βεβῇ 5}.2}} 8εεὲ τῆλε 1 
τῆς ΓΠΟῸΚΡ πᾶνε Κιπαϊεά 10: ἰξ 5η4]} ποῖ 
δ6 φυεηςεά. 

49 ἼΠεη αἰὰ 1, ΑἩ Ιιοτὰ σου! 
ΠΟΥ δΑΥ οὗὁὨ της, Ποῖῃ ἢ ποὲ βρεαϊς 
ῬΑγΑὉ 168 καὶ 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙ. 
: Ἐπ δὶ ῥγοῤλειίοίά ἀραΐπε )εγμσαζενι τοίίά α 

σἕρν: οὐ εἰσίηρ, 8 716 «λα α»εἱ ὀγέρσλέ στοογά, 
18 ἀραΐκεί γεγμσαζεηι, 15 αφαΐν τί “ἦε ξέμιράοπε, 
28 ακά ἀραΐκεί “.ε Α γινεον ες. 

ΝῺὨῸ εἰς νογά οἵ τῆς [ΚΡ σδπιε 
᾿Πῖο πι6, ΒΑ Υ]Πρ. 

2 ὅοη οἔ πιᾶπ, 8εἴ (ὨΥ ἔδοβ τονναγά 
]δγυβαίεηι, ἀπά ἀγορ ἐγ τυογά τοννατά 
πε ΠοΙγ ρίδοεβ, ἀπά ργοόρῆεϑυ ἀραϊηβῖ 
ἴΠ6 ἰαπὰ οὗ 1Ξγδοϊ. 

Ι [0]1.; «ἷ8οὸ Ἀοπι. χὶ. 2ς, 2ό; Ἀεν. χὶ, ἃς. 
εγιωαίενε ἰδ ἴμε Βυγοὴ οὗἨ ΟἸιγίσε (0. ἵν. 
26), ἱπῖο δ οἢ (δ6 ςὨ]άγοη οὗ [5γδοὶ 5}4]]} 
δῖ λϑδὲ 6 ραϊπεγοά, ἃπὰ 90 ἴπ6ε ργοόρβδου 
5Π2}1 θεὲ ζ161|οὰ (Κεν. χχὶ, 2). Οοιρ. 8]90 
{[οὁδη ἴν. 2ο. 

45δ---40. ΤΠ ραγαρτάρῃ, ὑπο ἢ ἴῃ [δ 
Ηεῦγτεν ἰοχέ, ΠΧ Χ, δηὰ ΜΝ α]ξ. σοσηπηθποῦϑ ἴῃ 6 
ἵνγεπίγ-ἤγϑι σμαρίοσ, μ858 Ὀθεη ΟΥ̓ ΟΌΓ ἔγδηβ]ᾶ- 
ἴογβ αἴίδοπθά ἴο [6 ππνεη δίῃ. ΙΕ σαΐδοσ θθ- 
Ἰοηρϑβ ἴο [86 ΦοἸ]ονίης ομαρίοσ, Δ5 [ἴ σοπίδίηϑ 
ἃ ῬΙΟΡὮΏΘΟΥ ἀοἰνετεά ἱπ ἃ ἔοσγπι νυν Ὡϊςἢ ἰ8 [ΠμοτῸ 
εχρίδίπθά. [11 πᾶν, δονγένοσ, δὲ τοραγάοά 
85 ἃ ᾿ἰηκ Ὀεΐννοεη [πε ογεροίηρ δηὰ ἐο]οννίηρ 
ῬΓΟΡΠΘοΙοβ, ὈοίηΣ ἃ βόποσαὶ ἰηἰγσοάυοίίοη ἴο 
“ευέεπ Μοτὰβ οὗ Ἰυάρπιοηΐς δρουΐ ἴο 6 ῥσο- 
ῃουποδά ἴῃ ἀενεϊορτηεπε οὗ ἐμδὲ νυ οι [δ5 58 
Ὀεεη ἀε!νεγοὰ ( ΚΙ  ΟἘ}). 

.. 460. ὝΠεΓε ἅτὲ ἴῆγοε ΗἩθθσΕν ΞΥΠΟΏΥΠΙΒ, 
ΜΒΙοΒ ἰῃ ἘΠΡ] 5} νγα πηυϑὲ τοπάοσ ὈῪ ἘδῈ οπα 
νγογὰ σομέῤ, ἀδποίίης (1) [δα σορίοῃ οἡ ἴ86 
τίσ με μαπὰ (Χ]ν. 1), (1) ἴδε τερίοη οὗ πιϊά- 
ἀδγ, (3) 186 τεξίοη οὗ Ὀπιρμπεββ, ΤΉΘ νδτϊθιῦ 
Οὗ ἴετ8 Πεὶρβ ἴπ6 ἔογος οὗ {86 δρρ]ϊοδέϊοη. 
Ἐ ΖΕ κΙοΙ 15 ἀννθ την ΟΥ̓ Ομοῦατ ἱπ 186 που οἔἔ 
Βδγ]οηΐα, ἔτοπι [86 πουῖβ 186 Ομδϊάσεδῃ 
ἉΥΤΩΥ͂ ἰ8 ἴο σοπΊῈ ἀροη [858 (δε6 οἡ ἷ. 4). 

ἄγοῤ ἐδγ «υογ] Ὠδαῖ, ΧΧΧΙΙ. 2; 5δἱ. ἷν, σο. 

47. ὍΣ ΟἹ δε :ομ18} 
Ι5γδοὶ. ϑ8ὲὸ χχί. σ, 2. 

αὐ βαεε 1} Α ἀοραγίυγο ἔτοπι {π6 τηθέδρδου, 
ὙΠΟ ἤξυγεθ δεγηομς ΟΥ̓ ἔγχεα. ϑοῖηθ {πιπκ 
ἐπδὶ γα Ὠεῖα τηθδη5 “«ὠγγαες (Ηἰϊζὶς δπὰ 
ΘΟΒΓΟΘΩ6Γ): ἃ5 Ῥ6 58Υ, [6 πε οὗ ἘΠ6 ϑδσίῃ, 
Βυϊ 1 {86 τπείδρῃογ 15 ἴο θὲ Κορὲ ὑρ, γπας 
Τηυϑὶ 6 ΚῸΓ ἡγεσ. Βεοϑιδϑ, ἴῃ ν. 48 νγὸ ἢᾶνθ 
αἰ! “επὐ, ραβϑίηρ ἔγοπι [ῃ6 πλεΐδρβοσ. 

490. 2αγαδίεΣ] Οοπρ. χνὶϊ. 2. ΤὮΘ τηϑϑη- 
ἵπρ οὗ ἔπ6 ρσορμιδῖ νγὰβ οἰθᾶσ δηοιρὶ, ἴδ τῃοϑθο 
ὑγΒοπὶ δὲ δά ἀγεββοὰ δὰ Ἵσβοβρη ἴο πάογοϊδηά, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΙ. 1--7. Το ἢγϑὶῖ ττοσγά οὗ 
ἡυάριιοηῖ. ἘΖεκΙεΙ Ῥορίηβ ΌΥ ροϊητίπρ {86 
ΔΡΡΙοδιίοη οὗ ἢΐ5 ψογτάβ ἴο (ς ρεορὶε οὗ 
ἴϑγδεὶ, βου [Π6 αηίνευβα ΠΥ οὗὨ ἔθ οοσηΐπρς 
ἀεβιγυςξίοπβ, δηὰ ἱπάϊοδίες ΌΥ ἂῃ ουϊννατά 
δίῃ ((μδὲ οὗ εἰ δίηρ) ἴ6 βδάπεββ οὗ ἴδ6 οἂ- 
Ἰλπλγ. 

ΤῸ ἰαπὰ οὗ 

1, ἃ. Οὐοπιρδσίηρ ἔμεϑα σεῦβεβ ψν χα ἃς, 
46, νγὲ οὔϑεγνε {παΐ νγογάς ἀπά οσγάοσ οὗ τνοσάᾳ 
γα Ιἀθηίοδὶ, ἐχοθρῖ ἐπαὶ ἔοσ ἦδο ἴῆγος τνοσχὰβ 
ἰγδηβίδίο υοωΐό, ἴδετε ἂτβὲ βυθβεξυϊοα, (χ) 
Ψεγισαίονι; (1) 1δε δοὶγ ῥίαεες, ἐ. ε. ἴῃ ἰοπιρὶδ 
ἘΠΕ " Ἀὐρανονη ἀμρλῳν δ] (2) ἐδε ἰαμά οΥ᾽ 1εγαεί. 

ο 5ὺ ὅς 15 τ Πα ἰε ἴο ὑγεϊοπὰ 
τηϊδυηάοτοίδπαϊηρ. ἘῸῈ 



ν. 3-12.] ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧΙ. 

3 Διά 810 ἴο δε ἰΔληά οὗ [5γδοϊ, 
Τῆυϑβ 58 τῆς ΓΟΚΌ; Βεδο]ά, 1 ἀπε 
δρδιηβῖ τῆςς, Δηα νν}}} ἀγανν ἰογτἢ ΤΩ 
Ξνοσγὰ οὔκ οὗ ἢ!5 5Βῃοδίῃ, δηά ν}}] ουξ 
οἵἢ ἔτοι τπος τῆς τρῃίθουδ ἀπά πα 
πιοκεά. 
4 ϑεείηρ ἴπεη τῆλ 1 ψ}}} σους οὔ 

ἴτοηι πες ἴῃς Πρῃϊεοιυβ δη τῃ6 νψῖοκ- 
οἱ, τῃετγείοσγε 5}}8}} πὶγ ϑυνογὰ ρὸ ἐοστῇ 
ουϊ οὗ Ὠ!15 5ῃεδῖ δραϊηβί 411 ἤεϑβῃ ἔγσοηι 
τὰς βουτῃ ἴο τπ6 ποιῇ : 
5 ΤΏλι 411 βεϑὶὶ πῦλὺ Κπονν ταὶ 1 

ἴδε ΓῸΚΡ μάνα ἀγανγη ἰογἢ ΠΥ βυνογά 
ουῖ οὗ Πἰβ Βῃ6 δίῃ : ἰξ 58}} ποῖ σεΐωγῃ 
ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΕ. 
6 δίρῃ τδεγείογε, ἴδοι βοὴ οὗ πλῃ, 

ὙΠῸ τ8ὲ Ὀτεδίσίηρ οὐ ἐῤγ ἰοΐπϑβ; δηά 
τ} ΟΠ ΓΕΓΏ 655 δρ Ὀείογε ΤΠΘΙΓ ΘΥ68. 

7 Δηά ἴξ 5}.2}} θ6, γε ΠΟΥ 584Υ͂ 
υπῖο τπεο, Ὁ οτγείογα κἰριοβὲ {δου ἡ 
ἴθδῖ του 5ῃαϊξ δηϑννεῦ, ἕ οΥΓ τῆς εἰά- 
ἱηρϑ; δεοδιβε ἰξ σοπιοῖῃ: ἀπά ἘνεῦΥ 
δελτῖ 512]} πλοϊζ, δηὰ 411 μδπάϑ8 3Π4]] Ὀε 

89 

[εεὉ]ς, Δηὰ Ἔνεσν β8ρί τς 541] [αἰπῖ, ἀπά 
411 Κπδεβ 8841 δε νγεαῖκ ὧς νναῖεγ: θε- " Ης». 
Βο]ά, ἱξ σοπῃεῖι, ἀπά 8}4}} ὃς δγουρῆξ ἐμεῦ 
ἴο ρ438, 581ἢ τὰς Ιμοτά 0}. ὠνδι 

8  Αραίη τῆς ννοζά οὔ τε [0 ΚὉ 
οΑπι6 τπηἴο τη6, βαγίηρ, 

9. ὅοη οὗ πιᾶπ, ργοόρἤεϑυ, δηὰ 84, 
ἼΒυβ 8411 τῆς ΓΟΚΡ ; ϑαν, Α ϑνγογά, 
ἃ ϑννογάὰ 18 βῃδγρεηβά, ἀπά 4150 ἢιγ- 
Ὀἰβηεά: 

10 [{ ἰ5 ϑῃαγρεηπεὰ ἴο τηδίε ἃ β80γὸ 
βἰδυρμῖεῦ; ἰξ ἰδ ἔιγ βηεα τῆλὲ ᾿ξ ΠΊΑΥ͂ 
Ρ το: 8που]ὰ νγε ἴεπ πγᾶῖα παϊ τὶ κἡ 
ἴξ σοπίοιλποιῃ ἴῃ τοά οὗἩ ΠΥ 8οη, 4: ΠΣ 

ΟΥΝΟΙΥ 4 1. .Ὁ »κ7 τον, ἐξ 

11 Απά Πα Βδῖῃ ρίνδθ [ξ ἴο δὲ ἔιγ- δ τ, 
δι5η 64, τῆλε ἰξ ταν θὲ παπαϊθά: (ἢ ϊ8 
δυγογά 15 Βῃδγρεηεά, δηὰ ἰζ 15 ἔυγ 5 ῃ6ά, 
ἴο ρῖνα ἰξ ἱπῖο τἢς Παπά οὗ τῆ 8]γεγ.. 

12 ΟἿΥ ἀπά δμονϊ, δοη οὗ πιδῃ : [ὉΓ 1 οσ, λὲν 
1 81.411 δ6 ἀροη τ ρεορῖε, ἰε «αὶ ἐδ “»ε “άγμεε 
προη 411 τς ργίηοεβ οὔ [5γδαὶ : ̓τΈΎγοῦβ δε συσνά 

τὐτλ ν»Ὼ 
ὈΥ τϑᾶβϑοη οὗ ἴῃς ϑυγογὰ 8}4}} δ6 ἸρΟη μεορώ. 

4, 5 ὈΘΑΓ ἴδ6 52πιο χοϊδί ὁ ἴο χχ. 47, 48. 
Ηετε, οτνονεςσ, πῚ φοιιὴ δ ΠΟσῈ [6 51} ἃ 
Ῥατδοϊο, ρεσθδρθ ἔογ {86 χγϑάϑοη ρίνθῃ ἰῃ 
ΜΑῖι. χιι. 13, ΟΥὁ Ὀδοδυϑ6 [ΠπΠ6Ὸ τηλρο οὗ [δ 
πυογά ἴ5 ΔΙΓΟΔΑΥ ΤΆ 1 γ ἴο μετὰ (ν. σ [0]}.). 

4. ἐδὲ τὶ δίδοια απαὶ δε «αυἱεξοΐ ;᾿ἴἰακα [86 
Ῥέδος οὗ ἔύν 2 7εέη γέ απμαἰ ΦῸῸ7 αἰγ7 ἹΤεέ, ΧΧ. 
41. ΤΏΙ 15 ἴο 5μιὲνν {Π6 ὉΠΙ νου ΠΥ ΟΥΠ ἀ6- 
δ ΓΌΟΩ : αὐ ἐμὰ “δαλ! δε διγηεώ ἐῤεγεὶς (ΧΧ. 
47}. ξ΄» “«υογά «δαὶ! 50 γογεό αραὶπι! αἱ! βε.8. 

Ρτορδεῖ 5 ποῖ πον ἴουοδιηρ [86 φυσπίοη 
ἃ5 ἴο [86 Ἔχίεπί ἴο τ διοδ [Π6 στ ρῃίθουβ βυθοῦ 
πὴῦῷ ἰὼ. τιοκο. Ὑδδῖ, 85 ἃ τηδίϊος οὗ ἔδεΐ, 
πσθοηδὶ Ἰυάρτηδηϊ Ἰηνοἶνοβ ἴῃ6 ἱπποςοηΐ ἴῃ [86 
τρπιρογὰὶ γαϊη οὗ {ΠῸ ΣΌΣ Υ, [Ποτὲ 15 ἢο ἀουδῖ. 
Το σα Ὁ οὗ Οοὰ 5 νἱπαϊοδίοα ὈΥ τΠ6 τη 
δεῖης ΟἹΪΥ͂ ρπρογαί. 

ἐδε “οἱ ἴο 1δε πογ δ] ϑΙΧΑΡΙΥ ἔτοπι 
οὗ ἴδε ΗοΙΪΥ [,2Δηὰ ἴο ἴδε οἴδογ; Ὀ6- 

ξισύτς τ 186 δοι ἢ Ὀδοδυ86 [86 5θὲσ 15. οὐ 
ὥς δηά (δεγείοσε ᾿ἰοοῖκϑ δῖ οὔςβ οἡ ἴδ 
πδοὶς ἐχσίεηςξ οὗ ἴῃς τυΐϊη. 

θ. διχδ ἐδετγείογε.. δεΐογο ἐδεὶγ εγε:] ΤῊΣ 
Ῥιορδεῖ νυᾶς ἀϊγοςίοὰ ἴο ἰεῖ [ἢς ρθορὶβ 566 ἷπι 
ϑξὴ δρᾶ χης ἴο ἔπεπὶ ἢ15 εκ δηά ρῥτοϑ- 
ἰταῖὸ ςσηά πίου, 45 ἃ κῃ οὗ ἴδ ϑοσσονν δῃηά 
πελκποας ΔΌΟΌ ἴο σοπιθ ΡΟ ἴδ ΡΘΟρΪδ. 
αὐ {δὲ ὑγεαξίηρ ὁ 167 ἰοϊν "1 Ὑ86 Ἰοΐπϑβ 

ὅτε ἴῃς Ξεδῖ οὗ βίγεηρίῃ (οὗ χὶ. τό). Ἠξεηοα 
ἴδε ὀγεαδίπρ 97 ἐδε ἰοὶπε Ἰταρ] 165. {πε ῥγοϑίσγα- 
ὕση οὗ Ξἰτεηχίδ, κα], χχὶ, 2; 5. ἰΧΥ͂;. 1σ, 
ἶχιχ, 23. 

8--17. Τα δεοοπὰ ψοσγὰ οὗ ἱπάρτηοηῖ: 
ἴ6 εἰ ογηρ δηὰ ἀεϑίσγογιηρ ϑυνοσά, 

9. α “«υογά] (ΟΡ. οι. ΧΧΧΙΙ, 41; 4150 
ἃθονα, ν. 2. | 

10. «δοιΐά «ὐὐ 1δὲπ ν»παζε »ηγι Ὁ} 3} Ἐοῖετ. 
τὶπρ ἴο [86 οὐσδίερ ἴῃ Ὁ. 6, δῃηὰ ἴΠ6 ἐγγίπρ δῃὰ 
ῥοαυδηφ ἴῃ τ. 12. 

ἐ! εοπίφρρροῖδ Δ χοά Οὗ 7 “0π, α΄’ ΦΌΕΡΥ 
ἐγεε)] Το γοά 5 ἴῃ6 δοορίσε οὗ ἀοπιϊηίοη, 
ἀϑϑιηοὰ ἰο [υάλι (Οεη. χΧ]χ. στο). Οομρ. 
ΧΧΙ ΣῚ. Τῆς ἀεπίτογίηρ βοτὰ οὗ Βδθγίοη 
ἀοϑρ 965 [6 βοορε οὗ [δὴ ; 11 ἀδΒρ᾽565 ΘΥΟΥΥ 
ἴτε. Οουρ. χχ. 47 δηὰ χχὶ. 4; 4150 χυ]]. 24. 
ΤὨο τλλυρίηλὶ] τοδάϊηρ σι ρροϑοβ γοά ἴο 6 υεϑοὰ 
ἴῃ [6 56η96 Οὗ ἃ Ἑσμιδϑίδηϊηρ σγοά, ἐξ ἐς δε γοά οὗ 
γι} 105, ἴξ ἰΒ ἴῃς τοὰ νυ ἢ σΠαϑίθηβ ΠΥ 5οη, Ὀὰ 
ἴῃ ταηϑἰδοη ἴῃ [Π6 ἴοχί 15 Ὀοξίοσ. ΟἾΒοΓ ἰῃ- 
ἰεγργείδίίοῃβ (ναγγίης δοοογάϊηρ ἴο [6 πιθδῃ- 
ἰπρ8 σίνθῃη ἴο γοά δηὰ ζ7γε) τοϑὶ ὑροη (Π6 
δϑϑυσηρίίοη ἐμαὶ γοά 15 ἴΠ6 βυιύ)οςϊ οὗ ἴῃς γεγὺ 
εοπέεριποίδ, 45, ἔοτ ἀῃβίδῃοθ, ἐῤε γοά οὗ »Ἐ} “05 
[86 τοὰ τυδιοῖ σοττοςῖβ ΤΥ ΡΘΟΡΪΘ6) εορζεηρεριοι 
βαρ ὴ Ὁ 5οοση, υἱζο σοπίοι 45) εν 
ἐγεξ (ἜΥΟΤῪ ΟἾΒΟΣ ΠΔΙΟΠ); οἵ, ἴπ6 βοθρίγε οὗ 
ΤΥ Ῥοορίες εοπέορημείδ (ρσγου αἱ γ ἀε5ρ1565) 
ΕΥ̓ΕΓΥ ΟἴΠΕΣ πδίίΐοη. Ῥσγουὰ 85 ἴπ6 Ῥθορὶθ ἃζδ, 
ΠΟΥ 5841] ὈῈ Ὀγουφῆϊ ἴο ϑοστονν. 866 Νοίε δὲ 
οηάὰ οὗ Οδαρίογ. 

15. ἐδ “ῥαἱ] δὲὲ ὠροη τ} ῥεοῤ 1] Ὅῆδ βυνοσγὰ 
58}} ΡΓῈΞ5 Θ0ΓῈ ὩΡΟῚ ΤΥ ΡεΟρίθ. (ΠΡ. 1 
5. ΧΧΙΥ, 13, γὴπέ ῥαᾳμπά «ῥα ποί δὲ Ὡρ05 
ἐδεο; διὰ ἃ 8. χχίν, χ7, ἐξὲ ἐῤίπο ῥαμά δὲ 
αφαϊηαΐ η16. : 



οΟ 

« Τες. 3:. 
ΣΤό- 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΙ. ν. 13--18. 

ΓΩΥ Ρεορΐε : “8πιίΐε τμεγείογα ὑροη ἐῤν 
{ΠΡ ἢ. 

τυήαι άαι ἴδ 5881} δὲ πο »10 765) 51 τὰς [,οτά 

δὲ κωκς ΟΡ. 
ἡοίλε- ἅς. ἼΌου τδογείογο, 8οη οὗ πηδῃ, 
ρα. ὈΓΟΡΒΕΞΥ͂, ἀπά 58πγΐτε ἐῤέπε ᾿ἱπαπάβ το- 
ἸΗΟΣ ,. ΒΈῖΠεΓ, ἀπά δῖ τπῈ βυνογά δὲ ἀουθ]εά 
ἀακάί. τῇς τηϊγά (πλ6. ἴῃς ϑυνογά οὔ 5]4]π: 

ἴτ ἐς τὴε βυγογὰ οὗ τὰς ργεδλῖ μπόρ ἐῤαὲ 
αγέ 5ἰλὶῃ, ὙὮΙΟΝ εὨτεγει ἱηῖο τΠεὶγ 
ΡΥ σἢδπιῦεῖβ. 

ἐεγτο ἢ Ὑπὸ Ηςρ. νογὰ 15 τγαίμεσ ἴο δέ 
ἸΔκοη 845 ἃ ῬαγίΟΙρΙΘ οὗ ἃ νῸ εαν ἀοαυη, 
νος οσσυβ ΡΒ. ἰχχχίχ' 44. ὙΠῈ πλδγρίηαὶ 
ΤΠ οΓΙῺΡ 15 ἴο θ6 Ὀγεξογγεά. 

“τες ἐξεγοίογο μοὶ ἐγ ἐδὶφ})] Α ἴοκεη οὗ 
τιουΓηΐηρ, [6τ. ΧΧχὶ. το. 

13. Το ἰγδηβιδέοη ἴῃ ἴῃς τεχὲ 5 βοδγοοὶῦ 
ἐπι} Πρ 16, δπὰ τπαΐ Ὑνὶοἢ 8 ρίνθη ἴῃ [6 
ΤΑΔΕ 185 ιιηϑ4[|ϑἰΔοίοῦγ. ὉὍ8ΠὲῈὲ Κατιίσγυο 
ττδηβίδίοῦ οὗ [86 ΒιΌΪ6 ρίνεος [Π6 Ὀδϑὲ ὀχρ δηδ- 
κἰἰοη: ὙΝΏδι Ποιτοῦβ νν1}} ποῖ δγίϑο ἤθη ἴἢ6 
ϑβυνοτὰ 518}} οὐ ἀονγῃ σὴ πουῖϊ τοραγὰ 1ῃ6 
ΤΌΪ Ηρ ϑοερίσε οὗ [δὴ 1} 866 Νοίδ δῖ επὰ οὗ 
Οδδρίογ. 

14. Τῤγίος ἀομδίεά ἴο ἜΧΡτε55 118 υἱοΐθῃςθ 
δηά ἔογςοβ. 

ἐδὲε “«υογάὦ 9 ἐδε «ἰαἰ"] ῬὍῆδ ϑυνοσγά ὑγβοσο- 
ὈΥ ΙΏδη ἃ1Ὸ ἴο ὃ6 5ἰδίῃ. 

ΟΓ δε σγεαὶ γ»ποπ ἐῤαὶ αγε «ἰαἰπ 1,1ϊ, “186 
δτοαὶ (πιΔῃ, ποῖ τηθη), [ἢ 6 5ἰδίη.᾽) ϑοῖηδ 51} 
Ροβ6 1815 ἴο πιϑᾶη ἴῃς Κίηρ, Ζοάοκίδῃ, Ὀμξ ἴῃς 
βίησυΐϊαν δα]. 15 οἴζϊθη ιιϑεὰ ΦἜΠΟΙΑΙΥ, δηὰ 1815 
566 1}58 ἴο Ὀ6 50 ἤΟΓΟ. 

«υδίον ἐπίογει ἐπίο “δεῖν γί ἐξδανιδεγ.] 
ἐπίεγ ἑπίο ῥγέυγ εἰαριδεγ: 15 Ἔχργεβϑοά 1η (Π6 
ΗἩδεῦστον ὉΥ οὔς νοσγά, εὀαάαν, ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ 
1ῃε τοοῖ οἵ εἰφεαο, ὈΓΙ͂ΥΥ σμαηιθοΣ (ΥἹΙ. 12). 
ὙΠΙ5 5 πλ ΠΥ Υ οὗἁἨ ἔοττῃ ἰεὰ ἴο ἴῃς ἰτδηϑίδεοη 
οὗ οἱ γοσβίοη. ὍὙΠ6 νου ῥσοῦδΟΪΥ πιθδῃ5 ἴο 
ἐἐ βεϑεῖ "ἢ" ΟΣ “ΘῃσοπΊρΆ535. 

156. 2οἱκμἘ ΗΘ. ἐδεῥαίδ. ΤῆΣ ννοσὰ (τεη- 
ἀεγοὰ οἴδμογννιϑο ἴῃ [Π6 σηδγρὶη}) ΟσσαΓΒ. ΟὨΪΥ͂ 
Βογθ. [1{ πηοδῃβ8 ταχθαϊεηϊηρ, [86 τῆγοδίεηϊηρ 
βνογαά οὐ [οΥΤῸΣ ; 85 ἰῃ Οεη. 11]. 24, 2ῤε,Μα»νεἰη 
σαυογά. 

απά ἐδεὶν γώ! δο νιμἰρἠεἢ] Τὰλϊ. “το [86 
τ] Ρ] Ιςδέίοη οὗἉ δευ ὉΠ ΡΌΪοΟς Κα, [ἢδὲ ἰ5, 50 
(δὲ (ῃ6 σᾶυι9ε5 οὗὨ {πε 7.11 ΤΏΔΥ 6 πιοτὸ 
ὨυπΊόγουβ. (Οὐοἴηρ. ογ. χὶνὶ, τό, ᾿δ »παδε 
»ἨΩᾺ} 1ο 7αἱ]], γοα, ον 721] μροη ὡποῖδεγ. 
γε ὀγὶ δι] 1.1ῖ, “πδάς ἔογ ἃ ᾿ς ηϊηρ- 

β45}}." Οοιιρ, Τευῖ. ΧΧχῖϊ. 41; [οὔ χχ. 2ς: 
Νδβδιιπὶ 1ἰϊ. 2. ἘΚΟΡΑΝΣ ᾿ 

«υγαῤῥε4] Ἐδῖμοσ, “ἄγαν, Ῥγορασγεά ἴο 
ΠΑ5ἢ εἰ δ ψαὶ ἔοσ βἰδιιρῃζοσ, ᾿ 

15. 1 πᾶνε 8εέ τε 'ροίηξς οὗ τῆς τη 
βυνογὰ δραίηϑῖ 81] {Πεὶγ ραῖεβ, τῃδι ἐῤεὶγ οσ, γα 
Βεοαγῖ πιδὺ ἔδιηΐ, δηὰ ἐῤεὶγ τυΐης ὃὈς 
τυ Εἰ ρ]| 164: 4 1} ἐς πιδάς Ὀσρμῖ, 1] 
ἧς Ἰννγδρρεά ὑρ ἔογ ἴδε 8ἰδιιρῃζεγ. δ Ονσ, 

16 ἕο ἴπδε οὴμβ ΨΑΥ͂ ΟΓΥ ΟἴδεΥ, 
δὴ Ὁα ἴΠ6 τὴρμξ Παπά, 'ογΓ οα ἴῃς "Δ ΕΤΕῈ 
Ἰεΐκ, νυ ἘΠ εγβοθνεῦ ΤῊΥ ἕλος “9 8εῖ. ἐαας: 

17 1 ΝΜ} 4150 βπιϊξε πιὶπε μαπάς 97 “᾿ 
τορεῖδοτγ, Δπηα 1 νν}]} σλυϑε ΠΥ ἔΓΥ τὸ 
Ιεβῖ: 1 (ἢ ΓΟΚΡ ἢᾶνε 8λἱά 71, 

18 4 ΤῊς νοτγά οὗ τ[ὴ6 ΟΚΡ ολπὶς 
ὉΠῖο πὲ ἀρδίη, Αγ] ηρ, | 

16. ὍΟο ἐδεε] 11ϊ, “Οὐδῖδμοσ {λγϑ6 1 αρ.᾽ἢ 
ΎΤΠ6 ΡτΌρμεῖ δά άγεβϑεβ ἴΠ6 βυνογά, "" ]π|ῖ6 ΠΥ 
Βίγοηρίῃ, ἴυχτι {866 1815 νγΑῪ οΥ [δδί, 85 ἰ5 4Ρ-- 
Ῥοϊηϊεά.᾽" 

17. ὙΠδ 1 ογὰ 5ηγἶο5 ἰοχεῖμεσ Ηἰ5 μβδηά5 
ἴῃ ΔΏροῦ (ΧΧΙΪ. 13}, πιΔῃ ἴῃ σοῃβίογωδἤοηῃ. 

9--1.). ΤὨΙ5 ρᾶβϑαρε ΤΏΔΥῪ 6 Τοδ] θὰ τῆ 
[ῖ,ΔΥ οὗ ἴδε ϑιυοσά; 18 15 ψνυσι ἴδῃ ἴῃ 1[Π6 ἴση 
οὗ Ἡεῦτενν ροεῖσυ, στ 115 οδαταςίογ σεῖς 
ῬΑΓΆ]16] σι. [{ ΠΔῪ Ὀ6 ἰγδηϑίδίεα δηὰ ἀιγδηρεοά 
85 Ο]]οΥν5 :---- 
Α βνοσχά, ἃ ςσγοχά, ἰἰ 15 σῃαγροηδά δῃηὰ ζσὈ ῃεΩ, 
Ὁ Παγροηθδὰ ζογ βοσζὰ 5ἰδυρ τοῦ, 
ἙυτὈιπῃεά ίοσ ἃ ᾿ἱρῃπιηπίηρ- ἤδϑ ἢ ; 

58}4}} νγὰ (δὴ τηδκε πλοῦν 
1| σοπίετπεί ἴῃς τοῦ οὗ τὴν Ῥεορΐθ, 
1: σοπίθιλ μοί ΘΎΕΙ ἵγεα; 
τ νᾶβ ρίνδη ἴον {υγυἰβηληρ ἰο θεὲ παπά]εί, 
1ι 15 βῃδγρθηθα δπᾶ (ιγθιϑμθα ἴο θὲ γίνε ἑπῖο 

[Ὡς Βαηῃά οὗ [ἢε βἰδαυοσ; 
ΟἿ αἰουά δηὰ μον], Ο βοὴ οὗ ὕβδῃ, 

ΤΏς 5οσά 15 ὩΡΟΏ ΤΩΥ͂ ΡΘΟρΪς, 
ὕροῃ 8}1} ἴδ Ῥυίῃοοϑ οἵ ἰϑγδεὶ, 
ὙΤΒΟΥ͂ ἅγα σίνθῃ Ὁρ ἴο ἴῃς 5'νψογὰ Ὑ ἢ ΤΥ Ρεορῖε ; 

ἸΒετζαίοσγε δπιὶϊε ἀροὶ ΤΥ [ὨΊρἢ. 
Ἐσογ ἰξ ἰ5 ρυῖ ἴο (δες ρῥτγοοῖ, δηὰ ἱξ ᾿ξ οοῃϊεπεῖῃ, 

ὄνϑῃ ἴδ τοὰ, 
Δ δὶ 584}1 ποῖ Ὀδὴ βαϊὰ ἴῃς 1οτὰ Οοά. 
Απά ἴδου, 5οῃ οὗ χῆδῃ, ργορθϑυ ἂπά βιτῖκε Ββαηά 

ὌΡοη Βδηά, 
Απὰ εἴ [η6 ϑυογὰ Ὀ6 τ τῖοα ἀουδ]οὰ ; 
ΤΗϊς ἰ5 ἴδ 5βνοσά οἵ [ἢ 5ἰδίη, 
ΤΩς 5νοσζὰ οὗ ἴῃς πϊρ τ ϑἰδίη, τὶς Ῥγεβθεῖῃ, 

Βαγὰ ὑροη ἴδε, 
Τπδῖ τ86 Ὠδαγὶ τηδὺ ἰαϊηϊ 
Απά παΐῃ Ὀ6 τ] ρ Θὰ, 
Αραϊηξι κε μεῖς γαίεβ βανθ 1 βεῖ στὴῦ ἰΒτεαίεηὶης 

δνοσά, 
ΔΒ! ἰὲ ἰβ ὑσχεραγδὰ ἔοσ ἃ ᾿ἱρβιηϊηρ- ἤδϑῃ, 

Ὀγανῃ ἴοσ 5ἰδυρὨίογ. 
Οαΐδοεν ἴμγβεὶϊ υρΡ, Ο 5πνοσχά, ἴο ἴῃς τρῃξ οζ ἴο 
τῆ οί, 

ΔΥΒΙ ούξόανοσ [ΠΥ Ῥαῖῃ 15 ἀεϊοιτηϊηορά, 
Ι αἷθοὸ ν1}} Ξξικα παπὰ οὐ μδπά, 
Απὰ ν}}}} σαῦ86 ΤΩΥ̓ ΠΙΓΥ ἴο δθϊάδ, 

1 τὰς 1,οτά μαναὰ βαϊὰ ἱϊ. 

18--3Δ.. Ἴδε (ηϊτὰ ψοσγὰ οὔ ᾿ιάρτηοηί. 
ΤῈ Κίηρ οὗἩ Βαῦγϊοη 5 τρᾶσοβΒ ὑροη [υάπεα 
δηὰ προ ἴμ6 Απὶπιοη ο5, 



ψ. 19---23.} 

19 Αἴ5ο, ἴῆου 8οη οὗ πηδῃ, δρροῖὶπὶ 
ἴδες ὕτὸ γγαυ585) ἴδ (ἢ6 βυνογὰ οὗ τῃμὲ 
ζίηρ οἵ ΒΑΌΥΪΟη πιᾶὺ Τοῖς: δοιὴ 
τη 5}}2}} σοπὶα ἔοσῖῃ οὐκ οὗ ομβ 
ἰλπά : ληά σῆοοβε ἴῆου ἃ ρίαςε, σῆοοβα 
“ αῖθε Βελά οὗ τῆ6 ὙὙΧΑΥ ἴο τἢε οἰγ. 

20 Αρροίηξ ἃ νναΥῦ. τῆλε τῆς 5νγογά 
ΤΥ ζοπια ἴο Ἐλθῦδτῃ οὔτπε Απηπιοη- 
ἴϊε5) ἀπά το [υάΔῃ ἰῃ Ϊεγυβαίεπι τῃς 
ἀείεησοα, 

21 Ῥογ τῆς Κίῃρ οἵ Βδδυίοη 8ιοοά 
δὰ ᾿ἴ τῆς Γρατγιίηρ, οὗ ἴῃς νγὰγ, δ [Πς πεδά 
ἐνῷ. Οὗτῆε ἴνγο νγαγϑβ, ἴο ι186 αἰνίπδίοῃ : 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΙ. ΟἹ 

ἢδ τιδάς δὲ; ἰλγγοῖνβ ὈΠρης, μα σοη- ᾿θτ, 
εὐ φ . ὃ γε. 

8:1{εἀ ὙνΊ ἢ Ἰπχᾶραβ, ἢς Ἰοοκεά ἴῃ τῆς ΕΗευ. 
᾿νευ. ΠΌΣΟΝ, 

22 Αἱ 5 τίρῃς ἢαῃά νγὰβ τῆς αἰν!- 
Φ . ι 

πατίοῃ ἔογ [εγυβαίεπι, ἴο ἀρροίης "'σΑρ- τΩν νος 
τίη, ἴο ὀρθῇ τῆε τοῦτ ἴῃ [Πα 8ἰδιιρῇ- γαννε. 
τετ, ἴο Πῆ ὡρ τῃ6 νοῖςε ν» ἢ 5μουτίηρ,, γανε. 
ἴο Δρροϊῃξ σέ ίηρ ταῦλ8 δρδίηβε τῆς 
σϊεβ.) ἴο σαϑὲ ἃ πηουηῖ, σπά ἴο δι}ἀ4 
ἃ ίοτῖ. 

22 Αμπὰ ἰξ 8ῃ8}1] Ὀ6 απίο τπεπὶ 88 ἃ 
[Δ15ε αἰνίπδιίοη ἰπ τΠεἰγ δρῆς, το {πε πὶ 
(παῖ ἤᾶνε ϑνγογῃ οδῖμβ: ὃὰς ἢς ψ1|]}} 

ΙΟσ,,»»ν» 
“ἀφ οατάς 
"αὐἶξ ΝΟ 
έλενε. 

18θ.(Ὀ βεκιυκξοη 15 ἴο γὸ ἔἕοσί ποῖ οἡ [1.5 
ὧδ σηϊγ, Ὀυϊ 4150 οὐ [Π6 ποῖρθουπηρ {τῦ65. 
Τῆς ΑἸππποη 65 24 ὈδΘΏ ΤΟ ΠΓΥ ἰηνιοα ὈΥ 
ΖαλεχιΔἢ ἴο Ὧπ 4]]Π|4ποὸ ἴῃ ορροδιίίοη ἴο ἰῃ6 
(μλιάζδης (|6σ. χαν], 2, 3), Τ 5 νου 
ΟΟἱγ ἀγδνν ἀονντ ἀεοϊσυςοη οη ὈοϊΠ. δοπΊε- 
πλδὶ Ἰλίει [5Ξῃπιδεὶ εηάἀεανουσεά ἴο σΔΙΤῪ ΟΥ̓ ἃ 
ΒατΉ θοῦ οὗ ἴδ ῬΘΟρΪ6 48 6Χ1]65 ἰο ἴ6 ΑἸηπΊοῦ- 
ὅς ({ετ΄ Χ]!, το); δῇσσ [86 γτεΐϊυσῃ ἔτοπὶ σδρ- 
ἘΜῪ 186 Απιπιοηϊΐϊο νγᾶ5 διῆοηρ [ῃ6 οδιοῖ 
ἀκεϑοα οὗ 86 [εἰνϑ, Νεῖι. ἵν. 2. 

19. οῤῥοὶπὲ ἐδεε}] ἈἈΔΙμοΙ, βοῦ ὈΘΖΟΣΘ 
9. : 
εὗοοιε ἰδοω ὦ ῥίαεε, εἐδοοις 1 Ἀλδίδβευ, κτηατκ 

ἃ 5ροῖ, τπιλτὶς 1, ΤὍΤο ψογὰ σγεηάεγοα Ἂροονς 
ἸΏΣΖΩΣ, “58εῖ ἃ ΤΠΔΙΚ;᾽" ΠοΙδ {6 Ῥγορῃοῖ 15 
ἀπειρὰ ἴο “ϑεῖ ἃ πηαγκ᾽" 45 ὍΡΟΙ 8 ΠΊΔΡ, 
αἱ θα μβελὰ οὗ {πὸ ἵννο τοδάβ, οης ἰεαάϊηρ ἴο 
παίει, {πὸ οἴ μοῦ ἴο ΑἸηπιοη. Οοιῃρ. ἱν. 
1 [0], σοσε ἴπ ἃ ϑιγαῖ δῦ νὰ [ἴῃς 516 66 15 
Ῥοαϊγεὰ οὐ ἃ 1116. 

41. Αἱ ἰδὲ μεδὰ οὔ 8ε96 ἵνγο τοδάς (δ 
ἔπη οἵ ΒΑ γΟη 15 ἀορίςίες 45 σίδπάϊηρ δἱ [86 
ἐπλπος οὗ [6 ΗΟΙΥ [,3πηἀ ἔγτομ) ἴἢ6 ποιίῃ. 
Το δβ γῆς 15 ἸΏ γτοδά ἴο Τοτιιβαίθπγ, οἡ ἐδ 
κῇ αἱ το ἈΔΌΒΡΑΙΝ- Απππιοη: {π656 ἃγὸ [86 
ὑπῸ τοδάβ ὈΥ̓͂ Οῃ6 οΥ̓ Οἴδεγ οὗ νυιςἢ Δη ἰηνδά- 
ἴῃβ ΔΠῚΥ τηυϑὶ τηδτοἢ ᾿τοτη ΒΔΌΥΪοΠ ἴο Εδυρί. 
Ηε Βὶ πιεἀϊδλίύπης δὶ5 σδιιρδίρη, ἰακίηρ ἀϊντηδ- 
ὕοη5 ἀἴετ [6 σοτηπιου ἔϑῃϊοη οὗ (ῃ6 Βοδίβϑη, 
τίπα!οη} (ἐκεερι) {με σοτηπιοη νγογὰ ἕο 
7 Κιηπὰ οἵ 5 ροτϑιοιι5 οὔλεη. 8εεὲ Νυπι. 
ΣΥΝ, 21. 

ἐκ πιαάφ δὲ ἀγγοςυ; ὄγίσδ] ἘἈδίδπογ, μ9 
ΒΘΟΚ Β18 ΔΙΣΟΥΒ. Τἢ15 πιοάδ οὗἉ ἀἰνὶπ8- 
ὕσῃ ἰ5 οὔὰ πιυςἢ ἰῃ ργαςίίοκ ἢ ἴμ6 Αταρίδηβ. 
Ῥοζοςκ (ᾳφυοϊεά ΕΥ̓ ἈΟΘεΠΠΠ]16γ) ἀοϑοσίθεβ 1 
δὶ Βείοσε υπάεογίλκιηρ ἃ ΪΟΙΓΙΘΥ, 
τηλττγης ἃ ἩϊῈ, δηὰ εηϊευπρ, Ὁρο ΔΩΥ 1π|-» 
Ῥοηδπὶ θυ πίηοϑα, 1 νγᾶ8 1.50.2] ἴο Ρ͵δοθ ἴῃ ΘΟΠΊΘ 
ταϑεὶ [τος ἅσγονβ, Οὐ οὔθ οὗ ΜΠΙοὮἢ ννᾶβ 
πτιση, “ ΜΥ Οοὰ οτάετβ πε: οἡ ἴῃς οἴδετ, 
“ΜΥ Οοὰ ἕοτυϊάϑ5 πιο: " οἡ ἴδε (Ὠϊτὰ ννὰ8. πὸ 
Ἰππτιρύοη. ὙΏεπο ἴγεο ΔΙτονν 5 ΟΓῸ 5ῃδκθη 
ἰορΕῖ ΒΕ, ὉΠῚῚ] ο͵δ σδπιὸ οι: 1 1ἰ νγᾶ5 (ἢ6 βτβῖ, 
ἴδ τὰν ττὰ5 ἴο ὃὈς ἀοπο; {ἢ βεοοηά, 1 ννᾶϑ 

ἴο θὲ ἀνοϊάἀοά: ἱξ τπ6 τηϊγὰ, [Π6 δἴτοῦν8 ᾿ψεσὸ 
δϑαϊη βῇδκοη τορείδοσ, ὑπ|}} ομα οὗ (6 ἄσγοννβ 
Ὀεδγίηρ ἃ ἀεοϊἀοὰ δηϑννοῦ 5που]ὰ σοχὴο ἔογί. 
ΤὨ15 τηοίποὰ οἵ οὈϊδΙπίηρ δὴ οσμδη ὉΥ 5δακίησ 
Ἰοΐβ ἰορείβοσ ἴῃ ἃ μοὶπιοῖ ννᾶβ ἔχτ δῦ ἴο [86 
δησϊοηΐ Οτἴθοῖα 866 Ηομ. “1],᾽ 1}. 2116. 

ἡρριασε.] ὙΠ656 ἡγοῦ, 45 86 σηδγζτη (615 υ.5, 
ἡεγαῤῥῖνι, ΟΥἨ ΜΜὨΙΟΙΒ 866 δῃ δοσουηΐ οἢ Οεη, 
ΧΧΧΙ. 10. 

ῥὲ ἰοοξεά ἐπ δε ἰδυεγ) [τ νγᾶ58 ἴπ6 ργαςτοδ 
δθοΐδ οὗ 16 Οτεοῖβ δηὰ (πὸ Ἀοπιδηβ ἴο ἰᾶϊκα 
ΟἸΘη5 ΤΌχη [ἢ ᾿Ἰηϑρεςοῃ οὗ πε ΘΠΈΓΔ:}5 (ε5ρθ- 
οἴαΠΎ ἘΒ6 ᾿ἰνεγ) οὗἁ δῃϊπι818 οἴογεά ἴῃ βδουῆςθ, 
ΤΠῈ Κοχιδη5 ἀεγνεα [ἢ15 ργδςσίίοθ ἔγοπι [86 
Εἰτϑοδῆβ. ὙΠεθα ΕἸσυβοδῃ5 ϑροπὶ ἴο ἢᾶνθ 
5πονῃ {ποῦ Ἐδϑίογῃ Οὐ ΣΊΠ ἴῃ νάγίοι5 νγᾶγ9-- 
το τυ πηρ νγᾶ8 ἔτοπὶ τὶρῃξ ἴο |ο---ἰῃδ 
Εκπιήδη οἰϊοῖς, ἔτοτλ ἡνἤοσῃ [ῃ6 γουης ἘοπΊδη 
ΠΟΌΪ65 τοοοϊνοὰ ἰηϑίσυιςοη ἴῃ {86 βδοσγθά ϑοῖθη- 
(65 οὗ ἀϊνιηδίοη, ἔοστηθὰ 4 νναυῖκο Ξδσοογάοίδὶ 
οδϑίθ ᾿κὸ (86 (μαι άσπεδης (ΝΘ ἢ τ᾽5. "Άοπι, 
Ἡ! ἰ5ῖ.,᾽ οἱ, 1. [πἰτοὰ.). 

Δ. ἐδὲ διυϊπαιοιη 70γ «εγισαΐρ ΤΒΕ 
Ἰοῖ ννδιςἢ 5ῃοιυϊὰ ἢχ ἔμ6 σδιηραῖσῃ ἴ0 Ὀ6 πηδὰθ 
ἀρϑιηβὶ [εγιιβ]θπ. 

20 αῤῥοὶπὲὶ δαϊεγίηῷ γα} 866 ποῖ Οἢ ἵν. 2. 

43. ἐὶ:ῥα]} δὲ ὠπίο ἐδ] ὍὙΠε ενν5 ἴῃ 
{πεῖν ναΐη σοηβάθδηςο 584] ἰἸοοῖ ὕροῦ ἔπε Πορθ5 
δαϊπογεὰ ἔγοπι (ἢ 6 αἰνιπδίίοηβ ὈὉΥ 186 Βαῦγίο- 
ὨΪΔΠ5 845 ἴ,156 δῃηὰ στοιηάϊε58. 

20 δεν φαΐ ῥῶυε τ«ὐογη οαἱ 4] ὙὮό56 νγογας 
δᾶνο ὈΘδ ΥΟΣῪ νδγ Οὐ 5} Ἰηἰογργεϊθά. ΤΠ ΧΧ. 
ἀνοϊάβ {π6 αἰ ΠΟΥ ΌὈΥ ρῥαϑϑίης [Ποπὶ ονοσ δ] - 
τορείδον. ΤΒὲ Νυΐρ.: “Απὰ ἢ6 5}8}} θὲ 85 οὔθ 
ἀϊνϊηΐην ἰπ ναίη ᾿πό ΤΠ ὲγ 55 ἢ, δηὰ την λίην [86 
τοϑί οὗ δα ρα 5." Τὴ βάπιὸ Ηφῦτονν ννοσά (οσΣ 
ΠΟΑΙΙΥ 1Π6 54Π|6) πηθδηϊηρ “ΟΔ "οὐ “ἐψεοὶν" 
(ὑευεη), 566 εῃ. Χχὶ. 30, 31) Ενναϊὰ δοοογά- 
ἴῃ ῖγ ἰτϑηβίδίθϑ, ἐν ο 5 οὐ ννθοκβ; ἡ Ἔχρ δι πη, 
ἰς, ΒΟΥ ἀδαπὶ [Πδὲ ΠΟΥ ἢδνο φὐεεξ: μοῦ «υεεῖε, 
[δῖ 15, ἃ ἰΙοὴξς πιο Ὀδίοτο ἔπεσ ἀδέθησοβ σδῃ Ὀ6 
ονοτγοννη.᾽" Ἐοβοθηπ)., “"οαΐἢς οὗἨ οδίϑ δΓὸ 
{δ εῖγϑ,᾽, ἴον πᾶνε 1Π6 τηοϑὲ βοϊθπλη οδί 8 ϑύγοσῃ 
ὉΥ Οοὰά ἴο ΗἰΞ5 ρΡεορΐὶβ, ἴῃ ἴπεϑε {ΠΟῪ {τγαυϑῖ, 
ἔογροῖδι! οἵ ἴδ σοπάϊτίοα ὑροη ὙΠ] ἢ [8656 
ῬΓοπ δα5 ετε ξίνεη, ἃ σοηάϊπίοῃ Ὀσγοΐθη ὉΥ 



Ο2 ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΙ. [ν. 24--.28. 

ΟΔΪ] το τεπηθιῦγαηος ἴδῃς ἱπί φαΐ γ, τη 
ΠΟΥ ΠΊΔῪ ὃς ἴδίκεη. 

24 Ὑπετγείογε τἢϊι5 βα ἢ τῆς ],οτά 
σον; Βεοδλυβε γὰὲ μᾶνε πιδάς γουζγ 
ἰηίφυ τ το 6 τεαπιεπιρεγεά, ἴῃ τμδῖ 
οι ἘΓΔΠΒρΤεβϑίοἢ8 ἍΓῸ ἀϊβοονεγεά, 50 
τπδὲ ἱπ 11 γουγ ἀοίηρβ γουγ βίῃβ ἀο 
Ἄρρεᾶγ; δεοδυβο, 7 “΄γ. τῆδι γὰὲ ἅγῈ 
οοπια ἴο γαπιεθγᾶηςσα, γε 512]] ὃς 
τάκεη νὰ τῆς Βαπά. 

Ὡς  Απά του, ρῥγοίδῃες ψοκ- 
εἀ ργίπεος οὐ ἴβγδεὶ, ννῆοθε (δ 18 

Ἐποῖς 5:Π. ὙΠὸ ργορῆεῖ βρεαῖς ἰῇ οΘΠΟΤΑὶ 
ἴογῃγ8, Ὀυἔ τλοτε ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴΠ 6 4]}π5οη 15 ἴο [Π6 
οδῖδβ νγ Ὡς {μ6 οννβ ῃδὰ ϑδυνογῃ ἴο Νορυςμδάς- 
ΠΟΖΖΔΓ, χνϊ!. 18, 19ς. ὙΒΟΥ δᾶνο ἀπιοηρς ἴΠοπὶ 
τθη Ὀουπά ὉΥ οαἴδθ, ὙΠΕΥ ἅγὸ ἴθ ϑννογῃ 
γϑϑϑαΐβ οὗ Νευςμδάποζζαγ, ἀπά {ποσγεΐοσε ἴμοῪ 
{πικῖ Β6 Ὑ1|1} ποῖ δἰίδεῖὶς επὶ, ἐογζοϊζιηρς μον 
ἱπιρογες ΕἾ ΠΟΥ δὰ κερί {πεῖς οδίμβ, διά 
τ8δὲ Νεθυςμδάποζζδγ Κηονν (815. 

δωμξ δὲ «υἱ!! εαἰ! Ιο γτοριοηιδγαποο ἐδε ἱπέφωὶ }] 
ΤΟ Κίηρ οἵ Βαῦυγίοη νν}}} ὉΥ Ρυπιϑῃτηθηΐ σὸ- 
τηϊηὰ πο οἵ 1μεῖσ ρου) συγ. Ὑῆὸ ΦΟΏΟΘΓΑΙ 
νγοσγὰ ἐπίφμν 15 υϑοὰ ἴο ἱποϊ δ ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ 
βρεςίαὶ οἴδηςε Τοπηπιοὰ ἴῃ Ὀγολικίηρ {ΠΕΙ͂Γ 
οδίῃ, Ὀυϊ 411 ἴῃ6 ἰγαηβρτεϑϑίοηβ δραίηε Οοὰ 
ἃηὰ πιᾶη, νος} ἴῃς Βανυϊοηΐδη ΘΟΠΠΊΕΤΟΣ 
ννγᾶ5 ἴο Ὀ6 (6 ἱπϑίγυπιοηΐ οἵ ρυηϊδηησ,. Μ᾽ Α1η 
ἴῃ {Πεῖσ Ἔγθβ ἄγε ἢΐ8 ργογηρϑεςδίοηδ οὗ κυς- 
ς655---ἴεῖγο ἅἀγὸ διηοης ποῖ το δουηάὰ Ὁ 
δοϊοσηῃ οδίῃβ, ἀπά 6 (16 ΒανγυἹοβίδη Κιίηρ 
5}|4}1 “411 ἴο Γοπιθηιῦγαηςθ {ποὶγ ἱππέα! γ, (δὲ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ 6 [Δ Κθὴ ῥτβοποσῶ, 2 Κ. χχν. ό, 7: 
4 ΟἾἶτο. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 17. 

25. ὐρὰ Ἀδίδοσ, “ἀοοτηδά ἴο 5]δυρῆ- 
ἴεγ.᾽" 6 Ηροῦγεονν (οδαίαἶ) 18 ΟΟΠΊΠΟΩΪΥ͂ 
τοηογοα «κα! ΟΥ̓ ΆἌ“υομπάεά ἃ5 δΌονΘ, τ. Σ4. 
ΟἾδΒεΥ ἔοστηϑβ οὗ {πε γτοοῖ Ὀυξ ηοΐ Καὶ ἤᾶνα ἴΠ6 
56η56 οὗ φγοίαπμο. 866 οἡ χχὶϊ, τό, ῬγοῦΔΌΪΥ 
1ῃ6 ῥγοϑοπί ἰγδηϑιδίίοη ννὰ5 δάορίο Ὀδοδι96 
Ζοάθκιδη νγᾶ5 ποῖ ἰδίῃ ἱπ Ὀδίίϊθ, Ὀὰϊ οδΓ- 
τίοὰ ςαρίνο ἴο Βαγϊοη, 2 Κ. χχνυ. 6. γε 
τη ϑῖ ΤΟΙ ΊθοΥ, ἤονγόνοσ, πὶ ἴῃ (ἢ 8 ὕτὸ- 
ῬΏΘΟΥ {πὸ «πυογά ἴα ιϑοὰ 45 ἴπ6 δ ὈΪο οὗ 
ἀοοίτιυςτίοη, ἃ ἀδϑιγιυςξίοη τνῆϊςἢ νγᾶ58 ἴο Ὄνεῦ - 
ὙΠ οΙπὶ ΚΙΠΡ ἀπά ρθορὶθ: δηά 4}1 ἱπνοϊνεὰ ἴῃ 
[815 ἀδβίγις ΠΟ τὸ ἀσβοσδοὰ 85 «ἠσίρ ὁγ 1δὲ 
σευογά. Οὐοτρ. [6γ. χχὶ. 7, Βογο 1ἴ 15 ϑαἱά, 
1 «υἱἶ ἀείκυεν Ζεάεξίαδ.. απά “μοϑ αϑ ἀγὸ ἰῇ... 
αηπά δὲ “ῥαϊ “ρεῖο ἐξεηε «υἱὲ ἐδὸ εάσε ὁ ἐδέ 
“ευογά. ὍΠ6 ργοβθηΐ γθῦϑθ 566ΠῚ5 ἴο ὈΓΙΠΡ 8 
Ὀδοῖκ ἴο τ. 14, ΠΟΓΟ ἴΠῸ ϑυνοσγὰ ἰ5 Ἵοδ᾽οὰ 2ῤἪ 
“«υογὦ ΟἹ 1ῤὸ »ιλρῥίγ «ἰαἰπ. Ι1ἴ 15 τῃογείοσο 
ΤΉΟΓΕ ἔογο Ὁ]6 85 νν6}] 845 πηοσὸ ᾿ἰτοσγαὶ ἴο ΞΈΡροϑδθ 
ἔμαϊ (ἢ6 ῥσγορποῖ, τυὐσπηηρ ἔγοπι (Π6 βόπογαὶ 
τόν, ἴο ΖεοάοϊκιΔἢ ἢ ΠΊ561, βῃουϊὰ δά γθ85 
1π|. 
«ὐδεη ἱμιφι ἐγ “ῥα! ῥαυε απ ἐπ] Ἰ.1ϊ, "ἰδἱ 

οοπια, θη ἱπίαυ υ “δα! ὅσυε δῃ 
επὰ, ᾿ 

26 ΤΏ υ5 54:1 (ἢς Τ,οτά σου; Εε- 
πον τῆς ἀϊλάεπι, δηά ἴδκε οἱ τῆς 
στόν: [ἢ 5. σαί ποῖ δὲ ἴῆς 84π|ε: 
οχαὶς ῥίηι ἐδαΐ 5 ἴονγ, δῃά ἀρδ86 δέρῃ 
ἐῤαὲ ἐς Ὠϊρῆ. 

27 1 ν11}} ονεγίαγη, ονεγίαγη, ονογ- "Ὴ 
ἴαγῃ, ἴτ : Δηἀ ἰξ 8.8}} ΒῈ Ὧο γιογέ, ὉΠ1Ὶ] μὲν 
Βε σοπια ψνῃοβα τίρῃς ἰτ 18; δηὰ 1 ψν}}} τ 
δῖνε ἰτ δέσι. "" 

28 ἢ Αμπά (δου, βοὴ οὗ πιδῆῃ, ῥγο- 

(26 ἔπι οὗ ἴδ ἱπίσυγ οὗ [6 οηὰ,᾽" δὲ {πὸ 
ἔτη τσ ἤθη ἱπιαυ ΕΥ̓ 5112}1 ὈῈ ο]οϑοά νυἹ ἢ ρυμηϊπἢ}- 
τηδηΐ, 

26. πο ἀϊδάθι 88}811] ὍὈῸ ΣΟΙ ΟΥΘά, 
διὰ [889 ΟΣΟῪΠ Δ ΧΘῺ ΟΥ̓́Υ (8158 6881] 
ποῦ 00 881} 18), [86 10 ΟΧΔΙΘά, δπ ἃ [86 
ΜΙΚΏ δϑδαϑά. Κρσιουε, ἰαλε οὔ» ἐχαΐ!, ἀδα:ε. 
ΑΙ! τῆεθο ἂγὸ πῃ ἴπ6 οτἱρίπαὶ ᾿ηβηϊνοσ. [π- 
Βηϊῦνεβ δὲῈ ϑοιηθι πιοα ἴο δ6 ἰγδηϑίδίθα ὉΥ 
ἱηρογδῦνοβ, 45 ἴῃ ΟἿἿΓ νογϑίοη, Ὀιυϊ ἤοσὸ ἴδ 
ΘΟΏΘ6 56 012)5 ΓΑΙΠΟΙ ἴο Ροϊηξ ἴο Δποίδοσ τι5ϑὸ 
οὗ ἴδ6 ᾿Ιηβηδένο, δοσογάϊηρ ἴο νης ἢ 11 ἀθοϊδγοβ 
8η δεϊΐϊζοη τυῖδουϊ ἀοδηΐηρ ἴΠ6 ἀροηΐ οἵ {{π|6, 
(ὙΠπογα 5841} 86) ἃ σεπιονΐῃρς οἵ ἔπε ἀϊδάδῃι. 
ΤὨΟ ννοπά ἴοσ “' ἀϊδάδθηι" οσσιισε πότ δηὰ ἴῃ 
ἴῃς Ῥεηϊδϊουςῇἢ (ε... Εχοά. χχν!. 4), ὑνΒότο ἴἴ 
ἴξ 5 αἰνγᾶγβ ἐῤε ρεέγε, ἴῃ6 ρδου ᾶγ μοδὰ -ἀγοθς 
οὗ ἴδε διρἢ ῥγίοσῖ. 80 1ἴ πιυσῖ Ὀ6 υπάοτειοοῦ 
Ποτο---ΟἹΟΓΥ 584]1} 6 τεπιΌνεα 4116 πῸπι ῥσίοϑί 
δηά Κιηρ. 

ἐδὲς “δα ποὲ δὲ δὲ “αροῇ 1,1. (1ἢ15. 584} 
ποῖ Ὀὲ [Π15," (6 ῥγεβθηΐ βίουγυ δηά ροννοσ δἷ- 
τλοποά ἴο {δ ξονογηγηθηὶ οὗ σού β ρῬΡθορ]θ 5}}Δ]} 
Ὅδ αυἱ τεπηονοϑά, 411 8[,4}} Ὀ6 οἴμεγ (ἤδη 11 15. 

Ω7. ἐὶ “ῥαἱ δὲ πο »ιογε}]ῇ [πὶ υ. λό ᾿ὰὶ τυᾶϑ 
(((Π15 5}4}} ηοΐῖ Ὀ6 {Π15,᾽) ΠοΓδ “" [ἢ!]5 45. 58Π4}} ηοΐ 
Ῥε:;᾽" δηὰ 45 ἴῃ ἔογπιεῦ ρῆγαϑο πηϑδῆβ, [86 ὑγὸ- 
δεπΐ οἰδίθ 5811] Ὀ6 ονοσζυγποα, 80 106 ῬὮγαϑο 
Βογθ τηϑδῃ8, [86 Ργόβεηΐ κίδίο οὗ [μη ρ5 541} ποῖ 
ςοπξηιμο: 841] 5841} Ὀ6 σοπἤιβίοη μηϑ Ηδ ον 
αὐδοῖε γέσδι ἐξ ἐς, οὐ [1ξ. ἐν Ώοϑ6 15 ἴδε στρ τ" 
ΟΓ ἴδε Ἰυάρτηοηϊ, Ηδ ἴο νγῇοπι ἴἢ6 ἀουπίοη 
ὈοΪοηρβ οὗ τὶρῃξς. ἘΖοκιοὶ δ5 {πγουρδουῖ 
νἱοννοεὰ Ζοάοκιαη 85 δὴ υ50ΓΡοῚ.--- [Θσοη δῇ 
ἃηὰ ἢιὶ5 ἀεβοοηάδηϊβ ννοῦο 186 τ τ} ΠοΙγφ 
οὗ αν ἀ 5 ἰῃγοηβ.--- ΤὨγουῃ [Π6 τοβίογαίζοη 
οὗἩ [δὲ πιὸ ᾿ἰπὸ ννᾶϑ ἴμογο ἤορο ἔογ [υὐδὴ 
(ΠΡ Οεη. χἰϊχ. σο), ἴδε ρῥγοπιιϑοὰ Κίης 
ἴῃ ΨὨοτη 4}1} ρόονγεσ 5}|}} γοϑί---ἰῇθ δοὴ οὗ 
Παν!ά---- Μοβϑίδῃ τἴ6 Ῥηποθ. Οοπρ. ΖεςΉἢ. νὶ. 
12), 13.. ὙΠῸ5 [6 Ῥγορθεου οὐ ἀεβίγυςςοη 
δηάβ ἔογ Τ᾿ υἀδῇ ἱπ ἴΠ6 ργόυηθε οὗ γεβίογαϊίοῃ 
85 Ὀείοτο, ςἢ, ΧΧ, 

4286. ΤΟ 56 γ ποὺ ἴυγη5 ἴο ἴπΠ6 Απιηοῃ- 
ἴῖο, ΤΠ Ὀυγάρση οὗ ἴπ6 ϑοηρς οὗ ἰδο ϑινογὰ 
8 ἃρδὶῃ (ΔΚΘΏ ὉΡ, ἀϊτοοϊοά πον δρδιηϑδὶ [84 



γ. 29--.32} 

Ρἤε5Υ ἀπά φῦ, ἼΤΒι5 54} τὰς [οτά 
Οοῦ οοποεγηίηρ [6 Απιπιοηία8, ἀπά 
οὐπκεγΓηΐπρ ΤΠ ΟΙΓ Τεργοδοῇ ; ἀνθ ΒΑΥ͂ 
(δου, ΤὭς βυνοσά, τῇς βννογά ἐς ἄγδνγῃ: 
ἴον τῇς βἰδλυρῃτεν ἡ: ἐς βιγθϑῃεά, ἴο 
οοπουπιε ὕεσδιιϑε οὗ [πε ρ] τε πρ : 

20 ἮΒ1ε8 ΠΟΥ 8ε6 ὙδηΠΓΥ͂ υπῖο 
(δες, ὙΠ|168 τῆεΥ αἰνίπε ἃ |ἰῈ υπῖο 
ἴδες, ἴο δηρ; [ες ὕροπ ἴῃς πεοκβ οὗ 
ἐδεπι ἰδαΐ αγε 5ἰλῖῃ, οἵ ἴδε ν]οϊκεά, 
Ποθε Ολγ 18 ςοπιο, ΨΏεη {μεὶγ ἰηΐ- 

υικα αΥ “δα ἐΐ δασὺς ἀπ ἐπά. 
10 Γ52]1 1 σδυβε 2ὲ ἴο τεΐυγη ἱπίο 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΧΙ. 

ἢἷ8 δα [ ν] Ἰυάρε πες ἴῃ τῆς 
Ρἷδες ψνῆεγε ἴῆου νγαβϑὶ ογεδῖαά, ἴῃ τῆς 
ἰδλῃά οὗ τῇγ παενιγ. 

21 Απά 1 ν|}} ροὺγ οὔὶπιίης ἰπ- 
ἀϊρηδίίοη ὑροη ἴῆες, 1 ψ|}} δἷον 
Δραίηβ ἴπ66 ἴῃ τῆς ἤγε οὗ τὰν νυγαΐῃ, 
Ἀηά ἀεῖϊνες ἴπες ἱπῖο τῆς δαπά οἵ 
"Ργυ Π5ἢ πιδη, ἀπά 511] το ἀεβίγογ. 

22 ἼδΠου 584] θῈ ἔογ ἔμεὶ ἴο τῆς 
ἔτεα; τὴν ὈΙοοά 51141}1 6 ἱπ 86 πκἰάϑϊ 
οὗ τῆς ἰαηά; τδοὺ 85]ὶὲ θῪῈ Ὧο γιογέ 
ΤΕπλοεγο ; ἔογ 1 τὴεὲ ΓΚ ἢᾶνα 
ϑρόΐβϑῃ 21. 

Απιροηϊες, τῦδο, Ἔχυ ηρ ἴῃ ̓ υάδῃβ ἀεδίσιιο. 
ὅσα, ΟΠ Ὁ ἀξεσημοὰ [δὲ ΤΠΟῪ σσετε ἐποτηβεῖνος 
Ὁ ρθε. Βυϊῖ ονοσ ἴβεῖῃ ἴοο ἴδ6 {1κ6 ἀοοπὶ 
5 φροΐεῃ, ΟἿ ἱἢ (ἢ 5 ἀἰδέγοησο τηδί ἴον 
(ὅση ἰ5 ὯΟ οὗ τεσονεῖγ. Εογ ἰυἀδῃ 
ἴτε ἰ5 γεῖ Βορε, ἔοσ Αὐλπιοη ἰγγοηθάδοὶς 
πίη. 

ἐκεῖν γόσοασ. δὴ “ΤὮΘ βγη 1} ΙΓ ἢ 
τρτοῦς ἢ πα. ζςοσΡ. ΖερΆ. 1]. 8 ἀηὰ ἐαμει 
ΣΧ, 1. 10; ἃἰϑὸ Νδδιπὴ [1]. 19. 

ἀκιάκες ο δὲ ξΠμετγίας) ἴο ΕἸΛΕΟΣ, 1π|. “ἢ 
αἴόες ἴο εἰ ἴον." [Ἃ}ἢ 106 ΠΧ Χ. δηὰ ΝυΪϊς. ἴΠ6 
ποτὰ 5 βεσὸ δ ἀγεςθοῦ, [,ΧΧ', “Ατίβο ἴπδὶ 
ἴδου πιλγεϑὲ Ξβῃϊπθ.᾽" ΨΜυΐϊξ., “Ἰδδῖ δου τηδγ- 
δὲ 5927 δηὰ γ᾽ ἰδτ.᾽" 

49. Τῆς Αὐσιπιοη 65 δὰ {Πογ 819. ἀϊ- 
Ὑπετβ, 85 
ἀϊοὰρ ἢ ναΐπὶ Βορεβ. 
ο ὑγὶπρ ἐδεε τέρονι ἐδεὲ πεοῖ: οὗ ἐδεηι ἐδαΐ ἀγὲ 
τς Το οδϑῖ [Πὲ6 ὑροὴ ἴδε ἤθᾶρ οὗ 53ἰδιιρῇ- 
ὑττὰ πη. δὲ πεοξ: ὁ ἐδεένι ἐλοὰ γε “(αἱ 
ΜΠΡΙΥ ἃ ρΡΟΘΈΪΟΔ] ἐχ ργεδδίοη ἔῸσ 2ῤε “ἰαὶη, 
"Σ Ὀεσδυβο 186 σοῦρϑθβ ΕΓῸ ῃοδα 688. 

80. δῤοω[! 1 αι ἐξ 1ο γείμγη...} ΒδοκΧ ἴ0 
λῖ6. βΒοδῖῃ. ὙΠῸ νοῦ ἰβΒ ἴο δ ἰἴδίκθῃ 85 
᾿πηρογαῖϊνο. [,κἴ (Ὠε 5υνογὰ σοΐυστι ρας κ ἴο 
115 5ῃοδίῃ. [15 σγοσὶ 15 ονεσ. Ηδοτε οηάϑ ἴῃ6 
βίδηζᾶ οὗ [πε [,ΜγΥ οἵ ἴπ6 δυνογά, ννῃιςῆ, Κα 
[Π6 οἴοῦ ραγῖ, 15 ἴῃ [Π6 ἔοστῃ οὗ Ροβξίγυ : 

Τῆς ἐνοτζά, [ἢ σνοσζὰ ἰ5 ἄγαν; 
1 ἰ5 διγοϊϑηδὰ ἴο 5ἴαγυ, 
Το σοπρυπιο, ἴο αςὴ ἰοπῃ, 
1ῃ 5ριῖς οὗ τῃγ ἴα]ϑε νἱβίοῃς δπὰ ἱγὶπρ' ἀϊνίηδ, 

Ὠοης, 
Το ρὶνςε ἴδε οὐδοῦ ἴο ἴτε ἢδδλρ5 οἵ (ἢς 5]αΐη, 
ΟΥ [δες νὶοκοὰ ψῆοβε ἀδὺ ἰ5 σοζῃδ, ἴῃ68 {ἰδ 

ἴον ἴῃς εἷοδθα οἵ {πεὶγ πὶ φυ ιγ. 
Βαεῖὶς, Ὀδοῖς ἴἰο (ἢ 5ῃθδί, 

ΤΠ ργορδεῖ ἴῃ [πὸ ἤδη οὗ Ἰθῃονδῃ ποὺν 
ἴυτη5 ἴο δά άγοββ [86 Απηηοηϊοβ δηὰ σευογίβ 
ἴο ἴθ πιοίδρῃοσ οὗ ἃ κομσιιέης ἥγε νΙΟἢ 
δὸ μδά οτηρὶογοὰ Ὀοίοσο, χχ. 47. 

81. ὀγιωμ 6] ὙΠὲ νογὰ οσσυγθ ἴῃ [ἢ}5 
8ΕΏΞ56 5. ΧΙΙΧ, Ιο; γον. χχχ Δ. Τ2δ6 5ΔΠ|6 
Ἡεῦτεν ννοσγὰ τρῆϊ 4150 Ὀ6 τοπάοσοα δωγπίμς, 
8ἃ8 ἴῃ Ιηδγρίη. [{ ἰ5 Ὀεϊΐζοσ ἴο Κεὸρ ἴο (δ6 
τεηδοπηρ ἴῃ [86 ἰεχί, δηὰ ἴο 5ΌΡΡοϑε ἰμδὲ δἱ 
Ἐμὸ βϑάπηδ {πὸ ἴδε βεσοηὰ σπθηηρ ὀωγηπὶηρ ἰδ 
ὈΟΓΠΘ ἰπ πλϊπά, 45 ϑυρροβίοα ΌΥ ἴΠ6 ρῥγενίουϑ 
1.56 οὗ [6 ννογὰ γε. 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ΗΑΡ. ΧΧΙ. 10, 123. 

ἴῃ τ. το ἴδετε ἰ5 ἃ αυιεδέοη τ βεῖμβες 
(γοῦ) 5 ἰᾷξς συδ)εςξ οσ οὐὐεςξ οὗὨ [μ6 ρατγεςὶρὶς 
ΤΟΧΟ (οσπέενεπείθ). ὙΠὲ βυδεὶ, Ὁ Κ} 5 πιᾶϑο, 
δὶ 71 («ὐογα) 15 ξεπηγΐη., Ὑν δῖ ἢ ταῖς 5θοτὰ 
ἴο 9εἴδε ["» χυεκέοη, Ὀυϊ ἴῃ Ηοῦτονν ἴΠο ἔδπιῖ- 
ἴπῆς ἩΠΏΓἢ Τερτεβεηῖβ αἶθὸ ἴΠ6 ποιοῦ βοπάοῦ, 
Λ5 ΘΟΠΠΘ το 5 τπιϑε ἢ ἃ πουη [πὲ 15 ῬΈΠΟΓΑΙΪΥ 
ΘΟ πο, [π 186 ῥργεβοηΐ οδ96, ἰδ 16 γοά δ6 
8 τοῦ οὗ οοττεςοῃ, 1ἴ 15 ἴῃ ἕδεϊ ἃ βυποῆγτηῃ οὗ 
ἴδε “«ρογά, ἀπά’ [δὶ5 τγουϊὰ δοςουπὶ ἔογ {86 
ἱππύτῖπο ρατηςῖρῖο. Βυΐ ποτα 8 πὸ ποοὰ ἴο 
ὅστε τεοοῦγϑο ἴο [Π15 εχρἰδηλίίοη, ᾿ξ 5 οῃ οἴδβεσ 

δτουηάς9 Ὀοίίζος ἴο τηλῖο χοάὐ ἴδ οὔ]οοΐ οὗ 
εοπέεγηπδίῤ. 

18. δῷ ΠΟΝῸ ὈΣΟΓΌΣ ιΣ ΠῸ ἸΠ3 
ΓΟ, ὙΒΕ ἀἰβησυ] Ὑ Βετε ἀοεβ ποῖ 116 ἴῃ ΔῃῪ 

:  ἰπ ἴῃ6 ψογάβ, Ὀυξ τοὶ ἴδε εχ- 
ἰγοτηοῖυ σοπάοηϑοα ἕογτῃ οὗ ὀχργεββίοῃ, 50 ἔδπαϊ 
ἴδοτο σίϑοβ ἃ Ὑδγ εἰ οὗ ἱπίεγρσγείδίοηβ δοσογά-, 
ἴῃ ἴο ννῆδῖ ρας Τοπιηλεηίδίοῦ τη Κ8 ἢΐ ἴο 
ΒΌΡΡΙΥ. Τὸ οχδιηΐπθ [86 τσοσγάβ ομθ ΟΥ̓ ΟὨΘ. 
ἸΠΞ πιᾶὺ ὃς ἃ 5ι5ϊ. φγοδατίο, 18], οτ, πιογα 
ΡΓΟΘΔΌΪ, ἃ ῥαϑϑῖνε ραβδὶ οὗ ἴδε ἔοπῃ Ῥυδὶ), 

1 ον, 
ὀπγηΐηρ. 
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υιϑοὰ ᾿ΠΡΟΙΘΟΏΔΙΥ, 2γοδαϊερι ἐσὲ, ἃ Γ1Δ] 5 πηδάθ,. 
ΤἼΘ ἐγία] ΤΔΥ Ὅδ ἔοσ Ἴοττοοϊςοη, ἴοσ ργοῦδ- 
Το, ΟΥ̓ ἔονῦ υ5ΠοΔοη---ηὰ (Β6 ἱπάοβηϊο 
ἕοστῃ Ὑ}}}} Δ11|ονν οὗ 115 Ὀεὶπρῷ δρρ ἰοὰ ἴἰο μαϑῖ, 
γεβοηΐ, οὐ δυΐυτε {τὰ]. Αρδίη ἴἴ ΠΊΔΥ ΟἿ ΠΟΥ 

ἃ 14] οὗ {πε ρεορὶβ οσ οὗ πὸ βυνογσά.--- ἰδ), 
ΡΝ, τοί, εοπεεηρερέης ἄτα ἴῃ 5ΔΠ|6 ὑγογάβ 85 
ἴῃ ο΄. 1ο, δηὰ δάτηϊ οὗ {Π| 5λπ|δὸ υδγι οἵυ οὗ δχ- 
Ρἰδηδίίοη, ΟὨΪΥ ἰδὲ νγὰ τυυϑὶ δάορ ἴΠ6 54Πὶ6 
οχρί δπδέϊοη ἴῃ εδοΐ οᾶϑθ, ΠΛΠ) δέ, ἐξ σδαῖὶ ποῖ 
ἐκ, ἴῃθ πηιεδπίηρς οὗὨ [815 οἰδιιϑὲ τηυϑὲ ἀερεπά 
ὈρΡοὴ τνϑδῖ 5 ζοηθ Ὀείοσθ. Ἐδϑῆὶ σοηβιογβ 
16 ἐγία! ἴο τεῖδγ ἴο ραϑῖ δ δηγεβ, πὰ οχ- 
ΡΙδίῃ5 ἰξ (δυ5: ΤΒότο ἢδ45 Ὀδδη στὰς σία] ἴῃ 
ἴΠῸ ΠΙΔΠΥ͂ σΔἸ Αι 165 ἢ ὙνΒ] ἢ [Π6 Ῥδορὶθ 
.)45 Ὀεδοη δίπιςϊοά. “μά «υδαϊῇ 17 αἴσο ἐδὲ εορ- 
Τορημὶης γοά (ἰ.ε. [6 συσοσὰ) Ὀ6 ἄγαννη ουξ ἃ- 
ξαϊπδὶ {πο 1: «δα! ποὲ δε. ΤὮΘ Ῥθορὶδ 
5041} σθδβε ἴο οχίϑσί. ΚισῆΙ : ΕῸΣ ἃ ἐγία 5}}4]]} 
[ἢε δυνογὰ Ὀὲ ἄγανγῃ, [Π6 ϑυνογὰ 5}|4}} 6 βοηΐ 
ἴο ἘΥ ἀπά ἤγουν (πὸ ροορὶο δηὰ νη ἴΠοπὶ ἴο 
τοροηΐδηςς, αηπα «υδαΐὶ “7, ἴθ ϑυγογὰ εοπέρριγοῖρ 
ἐδε τοά (1΄μ6 {π06 οὗὨἨ ὼΪυ4}})., ἡ. 6. Ρά5565 ἴξ ὈΥ͂ 
δηὰ ἰοᾶνθβ [ἃ υπτουςδοά----" ῥα] ποῖ δφ. ὝΠΟΓΟ 
5}}4}1 [θη 6 πο {Γ|4], Π0 ς8]} ἴο τοροηΐδηςθ. 

Ἡδνογηῖςκ: ὙΠοῖο 15 ἡ ἡγίαἱ οὗ Οοάΐβ .5- 
ἘςΘ, ἀηὰ ἢονν 1 [Π6 ϑοθρίγε Ὀ6 5{}}} 5ὸ δι ΠΥ, 
11 5841} ποῖ σἰαπά, ΚΙΠ}είοίἢ δηὰ Κεὶὶϊ ςοηποςῖ 
16 ἔτννο ἰλϑί ννογάς ἢ [6 ἔοττηεσ, δηὰ 6Χχ- 
Ρἰαΐπ ἴῃ6 ϑεηΐεπος ἴπ5: ΕῸΓ {Γ|2] ἰ5 τηδάρ, 
δηὰ ννῆδί ἱξ [ἴῃς σοπίοπηηΐηρς ϑοορίγε 5841] ποῖ 
Βοὶ Ὑδεθα ἃτὸ ξίνθῃ ἃ5 βρδοϊπΊθῃϑ. ΝΟΑΓΙΥ 
ΘΥΟΣΥ͂ πιοάσογῃ ΓΠοτητηθηΐδίοῦ [45 ἢΐ5 οὐνῃ ϑερᾶ- 
ταῖο ἱπίογργοίδίίοῃ. 
Τὸ Καγίσγιο ἰγδηϑίδίϊοη τυ] ἢ 5 ῳορίοά 

ἴῃ ἴῃ ἠοῖο Γοαιΐγεβ Ὠξὲ ἴο Ὀδ ϑερασζγαίεὰ ἔτοπὶ 
ΠΡ. 

41]. ἸΤιεποιτηδηΐ, ἰῇ ἃ τϑοοπὲ ψοῦκ (1,8 
Μαρὶο ςδοΖ [5 (ῃμδιέθῃβ᾽), μ25 βῆουνῃ [ἢδί 
186 ρἰδίπβ οὗ Μ ἰλτηΐα ὑνεσε οὔ σία} οο- 
ςυρίοά ὈΓ ἃ τηνε τάςθ, ἴο ὑσῇοτη μα5 Ὀδοη 
εἰνοη (86 παπιῈ οὗ Αςοδαάϊδῃβ, ἥἕτοπὶ Ακκδά, ἃ 
ἀἰδίσιςϊ ἴῃ (Π6 πογίπεστι ραγὶ οἵ [6 σουπίτγγ. 
ΤΠεθο Αςοδάϊδηβ δὰ ἃ ἰδησυδρὸ ἀϊκίϊηςξ ἔγοπὶ 
(παι οὗ {π6 Ομ ἄσοο- Αϑϑγγίδπς, δηὰ (ΠΟΥ ὑν γα 
(Π6 οτιψιπαΐοσβ οὗ ἴδε οὐποίξοστῃ ΤἘΠδγδοίογ. 
ΤὨ15 σμαγδοῖοσῦ ΟΥΡΊ ΑΙ ΠΙΘΓΟΣΙΥΡὮΙς ννὰβ8 
δοττοννεὰ ὈΥ ἴἢ6 Αϑϑυσίδῃβ, γῇο ιι3εἀ 11 Ρῇο- 
ΠΕΕΙΟΔΪγ. Αςοδάϊδη ᾿μ5ο ροη5 ἤᾶνθ ες 
ἀεεϊρποτοὰ τ ῃῖς ἢ ἴἤγονν Πἰρῆϊ οὐ ἴΠ6 γεϊρίοη 
Δηα οσυπίοπιβ οὗ ἴπεβε δΑγΙΥ ἱπμδ ϊτλπί5 οὗ (ἢ 
ἰσηιὰ. ΘὙΤΠε Ασςοδάϊδη ννᾶς ἃ ἀεδὰ ᾿ἰδηριιδρο 
ἴῃ ἴΠ6 {πιὸ οὗ Αϑϑυσγθαηῖραὶ, ὑνῆο οδιυβοὰ 
ΤΊΏΔΗΥ οὗ {μεῖς ἀοςυπιοηΐβ ἴο Ὀ6 ἰγαηβογθοά 
δηά δοσοιηρδηϊοὰ ΨΠῺ ἃ ἰγδηβϑίδιοη ἴῃ 1ΠῸ 
Αϑϑυσίδῃ ἰδησιιδρθ. [ἴ ἄρρϑασβ ἴο Ἴοηίδίῃ. 
ἰἸάϊοπι5 ςοπιποη ἴο ἴδε ἀϊδ᾽εςί5 οὗ ἴδε Τᾶγ- 
[215 ἀηὰ ἴῃ ΕἸπη5, ἀῃὰ δδ5 δε ργοποιιπορά 
45 Ὀεϊοηρίης ἴο ἴμ6ὸ Τυγαηίδη ἕΑτΉ (“ 1.ἃ 
Μαξῖε,᾽ Ρ. 2). ογ {Π15 δηὰ ἔογ οἴ πο γθᾶϑοῃβ 
[Πς Αςοδάϊδηϑβ ἀτὲ σοποϊδογοὰ ἴο ἤανθ Ὀδθη οὗ 
16 Τυγδηϊδη οἴοςκ, Ὑπὸ Αςολάϊδη ἱπϑογιρ- 
Ὀοῃβ μη Ποσῖο ἀθοϊρποτοὰ ἅτ 41} οοποογποὰ 
ψῈ τηδσίοδὶ ἱησδηϊδίίοηβ, νυ ΐσἢ ῥγους [86 

τοὶ ρίοη οὗ (ἴδ ροορὶθ ἴο πᾶν Ὀθθη ἃ κιηά οὗ 
ἀεπιοποΐοσυ. Α ἰαγρεὲ ἰδοϊεξ ΠῸπὶ ἔπε τογαὶ 
ΕΙΌΓΑΣΤΥ οἵ Νιπονεῖ, οἵ νιοὶ ἃ δος πιὶϊο 85 
Ὀεεπ ρυδ ϑπῃοὰ ὈΥ 8: ΗξηγΥ Ἀλυη]πθου 
(' Ουπείξοττη [πϑογ!ρύοης οὗ Αϑιὰ,᾽ ρὶ], 1) δῃὰ 
18), ξῖνεβ ἃ βοσίοβ οὗ ἔνγθηῖγ. ἰδ ἔοσται!α οὗ 
ἀοργθοδίοσυ ἱποδληϊδίϊοηβ ἀρδίπϑε οΥἹ]Ἱ ϑρί γὶἴ5, 
(ἃς εἴς οὗ ἐϊνιπαίίοη, (86 ἀϊϑοάϑθος δηὰ (πὸ 
ῬΓΠΟΙραὶ σδἰ δηλ} 165 οὗ 6 Ὠυπιδη τᾶοθΌ ΤΒ6 
Δοοδάϊδης ροορ δα [Π6 υηΐνοῦϑο τ ἢ ϑρὶ ἰϑροοῦ 
δηὰ εν]}---οοτηγηογος ἢ [6 σοοά 5ρί τ 5 νγᾶϑ 
(6 Ἰερι απιδῖο ὀχογοῖθα οἵ {πεῖν σοὶ ρίοη, ἀπά ἴο 
ἀνοτῖ (Π6 ἱπβισηςο οὗὨ [Π6 ΟΥἹΪ ἃ πιδὶπ οπὰ οὗ 
ἴθ, ἀονυοὔοη; ὑνἢ16 δὰ τηθη ψεῖ Ἰρὰ ἴο 
βοαῖς σοσηπλοσγος ὙΣ]ἢ} ἔδ6 ΕὙ1] 5ρὶ τ 5 ἰῃ ογάεσ ἴο 
οὈἰδίη ροννεῦ ονὸσ δηά ἀο δυτί ἴο οἰδεῖ πηρῃ. 
Ηρδηςο ἴδ ὈΪϊδοῖ αγίβ οὗ πιδρὶς δηὰ 
Ὑ ΕΓ ῥγονδίοηξ ἀπιοηρ {86 ̓Αςοδάϊδηβ, ἀπὰ νὰ 
πὰ δπιοηρ ἴδιο γ βασι ρίοΠ5 5ρθςὶδὶ ἱπιρτεοα- 
[ἰοη5 ἀφαϊηϑξ σἸΔΓΙΊΟΓΒ, ΘΟΓΌΘΤΕΓΒ δΔηα 5ΟΓΟΟΣ - 
ε5568 (Ρ. 54). : 

Βεβιάοβ {Π159 ἴῃς Αςοδάϊδηβ δπὰ ἴπ6 ΑΞϑγτίδῃς 
αἴοσ (Ποπὶ τηδὰς ρυοδαΐ ι1986 οἵ 1Δ]15ςπιδῃς, δηὰ 
(Πότ 15. δὴ Ασςοδάϊδη ἔοστηυ δα ἴο Ὀ6 τεοϊδα 
ΟΥ̓ΟΓ Οοἠδ οὗ βϑυςἢ ἰ(Δ]15π]8η5 ἴο κεὸρ οὐΐ ον] 
5ρ᾿ 5 ἔΤῸΠῚ ΘΥΟΤΥ͂ ΠΟΓΏΘΥ Οὗ [6 Ποιι56 (Ρ. 41). 
ἼΠ656 [Δ}15πΊ8ῃ5 ὑγοσα οὗ νδγίουβ κιπάὰβ, ΤΉ ΟΣῸ 
ὑογο ΠΌοη5 ἢ οεγίδίη ψογάβ υυτιτοη ὑροῖ 
ἴπεπὶ ἴο Ὀ6 ΨΌΓΙ 8ἃ5 ἃ σβδιτΗ. Ὑθοῖο οσῸ 
ἀηλυ]εῖς οὐἩ νδυίουβ τλδίοτδ]5 ὑοΟγῃ 858 ἃ ὈΓΟΘΟΣ - 
γαῖϊνε δραϊηϑὶ ἀθηοῃβ, αἰςοαϑοβ, οσ ὑδα ᾿νϑῆμεδ 
(Ρ. 43). Το νεἰ]- Κποννῃ ῥᾶϑβᾶρε ἰπ ΕΖεκίο], 
ΧΙ]. 177-23) 5668 ἴο ΡοΪηξ ἴο βυςἢ εἰν ΠΔΟΙ5 
ἃ5 Ῥγδοῖίξοά ὉῪ ἴΠ6 Ῥσορβοῖ 5 συυη ΣΎ ΟῈ, 
νῶῦο δὰ σδιρῆΐς ἴῃς ἰηΐεςτίοη ἔτοτῃ ἔδοθο 
ὅσλοης Ποπὶ (ΠΟΥ͂ σο]ουσποά, 

ῬΑΓΣΑ]]ο] ἴο δηὰ 1π ἸΏΔΩΥ τοϑροςῖβ ΤΓοβο Ὀ] πρ 
(Πο56 Αοσοδάϊδηῃ τΐο5 5 (δ δηςϊεπὶ Μεοάϊαπ 
Μαρίϑηι---πο ῥχγοάυςξ οὗ ἃ ῥγιπηῖνε Μοάϊς 
ΓΑΓα ον οπΘ ΟΥ̓ ἴΠ6 Ιγαηΐϊδη ἰηνδάθιβ. Α]- 
που [ἢ6 Ισϑηϊδη8 “ογα ΘηΓ ΓΟ ορροςοὰ ἴο 
τῆς τεϊρίουβ 5βγϑίοπὶ οὗ [6 δοογιχίποϑ, γεὶ [Π6 
οΪά δι ρογϑι  οῃβ οἰὰπρ ἴο ἴΠ6 5011, ἀπά ἴὴ ἃ 
τηοάιβοὰ ἔοστῃ τνογὸ δάοριοα ΌὉΥ ἴδε σοπαυοῦ- 
ΟἵΒ (Ρ. 192). Ὑἢι5 νὰ βηάὰ τγεςσογάθα, 85 ἴῃ 
τι.986 διηοηρ ἴπΠ6 Μεάοθβ, ἴπῸ ἀινϊηΐηρ τοά, {1ΠῸ 
ξογθίο της οὗ διξιγο ἐνθηῖβ ὈΥ ΤὨσονίηρ ἰοροῖ Ποσ 
βί:οκ5 οὗ 1ἴη6 (Δηηαγιϑκ, ὍὙὴδ ὙΟΓΥ υ56 οὗ {86 
ἐΒΑγοο Δ᾽ (566 ΥἹ]]. 17) 18 σι ρροθοὰ ἴο αν 
θδοη ἴῃ τοῖς οὗ ἃ ργι πλεῖν γε δάοριεὰ γῪ 
[86 Ῥογβίδης ἔσο ἃ γο βίου 5βγϑεοῖεπιὶ ἴο Ὡς ἢ 
(ΠΟΥ νγοῦθ νἹΟ] ΠΕ ΪΥ ορροβϑοὰ (ρ. 213). 

ἴπ (Π6 ϑᾶπιε ΜΨΑΥ ἀπιοὴρ ἴδε Ομαίάσδης [6 
οἷ Ξι ρου οη5 ̓ ἰπρογοά, ἀπά σὰ πη Νοῦδι- 
οῃδάποζζαγ, ἴμ6 μαι άσοδη Κίηρ, ἀσθρίοϊοά γ᾽ 
ἘΖΟΚΙΟΙ 45 υϑίηρ (Π6 γίΐο5 οὗ ἀϊνπαίϊοπ (δὲ 
ΤΟΔΙΪΥ Ὀεϊοηροά ἴο {Π6 Ασοδάϊδη τάςρ, (χα) 
[86 αἰνίπαιίοη ΟΥ̓ ἄγτοννβ οὐ ὑυδηάβ, (2) 868 
(Δ  ᾿ϑππδηὶς ᾿πιᾶρ6 8 ΟΥΓ δηλ εῖβ, (2) ἴπ6 Ἰπϑρες- 
τοη οὗ (Π6 Ἰίνοῦ, 

ὙΠΙ5 ἰλϑῖ διγηϊβῆοβ 5 ΠῚ δη ἱπίογεβειη» 
ἸῺκ Ὀείννοθη ἴῃ6 (Πα ἀδῃβ8 δηὰ δηοίδον 
ΔΠοοηΐ τσ Ποθο οὐ δίη [88 ἰοῦ Ὀεθ ἃ 
τηλῖτον οὗ ἀουθδίῖ, 

Ι,πποττηδπὶ 858 ββονσῃ [8δὲ (ς Αοοβάϊδη, 



γ. 1---8.] 

ἰδηφτδρο 15 οἵ ἴπε ὙΤυγδηϊδη ἔΔΠΊΠΪΥ, ἀἰκὶπ ἴο 
ἴδε ΕἸπΠηΪϊΞἢ ἀπά [πε Βάσηυς (14 Μδξῖε,᾽ οἈ.ν}.), 
ατκὶ Π45 ἰσγδσοὰ (6 σοπποοϊΐοη Ὀοϊνγθθη [ῃ6 
ΕἸππῖξῃ Καϊτνα ἀπὰ ἴπΠ6 Αοσοδάϊδη “τερίοη οὗ 
᾿εδ1" (Ρ. 230). ᾿ 
ΤΒε εν. 1. ἸΑγίογ, πὶ δι5 ΕἰΓΠιϑοδη Ἐ6- 

φλγοδος,᾽ Πλς ἵγασθὰ ἴπ6 Εἰπη 80 οτγρίη οὗ (6 
ἘΣΤΞΟΖΠΞ5 ; Δηἀ ἴῃ 4 ΡΑροΥ ΓΟΟΘΠΓΥ τοδὰ Ὀδέοσο 
ἴῇς Ψτεϊοσιδ [πϑετυῖς {7τπ|η6, 187.) Πᾶ5 5δθννῃ 
τὸς Ῥτοῦ ὉΠ οὗ [δὲ Ετγυβοδη ἰδηρυάρε Ὀεϊηρ 
ΤυΣάσδῃ, 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚΝ ΧΧΙ]. 
: ΑΓ, αὐζαϊορμξέ οΥ εἰμ ἐπ ϑεγμσαίονι. τΆΔ Οοά 
τοῦ δεεγ» ἑάενε ας αγο:5 ἐμ ἀξ μγμαζζ. 23 
7.44 σεπεγαί εογγωβέίονε οὗὈὨὙ 2γοῤῥείς, 2γέεείς, 
2 ΓΊΠΕΣΣ, σα» αὶ Ξεοῤίε. ᾿ 

ΟΕΚΕΟΝΈΕΚ δε νοχά οὗ τῇς 
ΓΟΚῸ σληγα τηῖἴο πλ6. 5αγἱπρ, 

ρα 2 ΪΝον, ἴδοι 50η οὗ πιδῃ, “νᾶ 
ἐφ αὶ ἴδου ")υάρε, τ ΠτΈδου πάρε τς! Β]οοά 
κων. στ ὶ γεα, του 881: ἴβῆενν πεῖ δἱ] 
Ἔριν ἨΕΓ Δδοπλ ΠΑ ΏΟΠ8. 

32 ἼΠΕεη 840 που, Τἢι8 841 {δε 
αι 1 τά Οου, Τῇῆε οἰτγ βῃεάάδιῃ δἱοοά 

ἴῃ ἴδε πλάδτ οὗ 1, τῆλε ΠαῚ τἰΠλ6 ΠΊΔΥ 
ςοη6. ἀπά πηλίκεῖῃ 14οΪ8 ἀρδίηϑὲ Βετ- 
δεἰΓ το ἀφ α]ς Πογβο] 
4 Ἴπου αγὶ Ὀεσοπηθ ρΊ ΠΥ ἷπ ΤΥ 

"ἴαις. δορὰ τῆλε που Παβὶ ὁβῃεά ; δἀῃὰ Βιαβῖ 
ἀεβ]εά Γῆ 561 ἴῃ της 14ο]8 νν ἢ ϊς ἢ 

"Ἐ»». τ 

(ΗΑΡρ. ΧΧΙΙ. 1- 16. Τὸ ἔουπῃ νογὰ 
οἵ Ἰυάσπιεηῖ. Ὅ86 51ηὴ5 νοι μᾶνα Ὀτγοιρῆῖ 
πῆ ὕὑροη εγϑβαίεση. [ἢ (ἢ]5 οδίδίοριιθ οὗ 
δῆς ΦρΟΓΙΔ] χεΐεσεμος 18 τηδάθ ἴο 1,εν. ΧυΠ]. 
δηά 115 Ὀεσδιιϑο ἴῃ 51Π5 Ποῖα τηθη]οηδα ὑγΟ ΓΘ 
ἀρεςδ!ν ἴμοϑε νος ἀϊδρτασοὰ [ῃ6 Βεδίῃθη 
Ἰοα π!ληῖΐς οὗὐὁἨ Οδηδδη, νοπὶ ἴμ6 [5γ26}165 
σεῖο ἴο ςδεῖ οἵ. ἼΠε σὑεγὺ δεῖ οὗ ἴδε σοπι- 
τη ΟὗἨ [πὸ 51ὴ5 νγουἹὰ ἰπϑυσο ἰκὸ Ἰυάρ- 
τορῦῖ, 

ἃ. ουὴῥ ἰδοιε ἡμάφε)]ὴ Νοῖ μώρῃ ον, ἃ5 ἴῃ 
πῶσ. Ὀυϊ 45 ἀῦονο, χχ. 4 δῃὰ χχ!ῖ!. 26. 

4. 1ὃγ ἄαγε οὗ Ἰυάρτηεηξ, 127 γεαγ: οὗἉ νυἱϑὶ- 
ΟΝ : ΠΟΙΏΡ. ΧΧ, 4ς, 39. 

ὦ τεῤγοαεδ...α »ποοξίη) [0 δὲ 5}}8}} Ὀὲ 
ἧκο ἴῃς 165, χχὶ, 28. 

δ. 75υε ἐδωὲέ δε} ΤὮΘ Τσοιηίτιοθ5 (δ Ό6. 
εὐέξεῦ ατεῦ Νοῖ ἴῃ ἴδε οτἹξίηαὶ, ἀπά Ὀεϊζεγ 

ἐπήαιοι] [{1|. «ἀεῃ!οά ἴῃ πᾶπιθ,᾽" [8 ἴοττη 
ποὶ πιο 1 υὐ δῇ 15 δά ἀτεβθο ἴῃ τγοςκεῖγ. 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΟ ΧΊΤΙ. 95 

ΤὨῖ5 ἷπ ἘΖΟκΙοὶ 15 1πογοίογο νοῦ 
ἰηἰογοβίίην, βίποθ ἱξ ϑῆσνυβ ἃ σμδγδοίογ ες πιοὰθ 
οὗ αϊν!ηδίίοῃ 1Π ι156 ἀιηοηξ ἴνγο ἀϊδίδηϊ ΠΔΈΟΉΒ, 
Ὑ ς ἢ οα οἴδοῦ στουπὰϑπ ἤν Ὀδθη που ρῆϊ ἴο 
δ6 οὗ ἴδ βάτπς ([8ὸ ΤΌ ΓΔηΔη) βἴοςκ, 
1 15 δἷϑο τοιηδυκδῦΌϊο, [πᾶὶ ἃ5 [6 ἈοπΊδης 

Ὀπάου δ οΥ δἼοαυϊγοά {πεῖγ αν πδίίοη ἔΤῸπὶ 
ἴῃ6 ςοηαᾳυετοά ΕἰΓιβοδη5, 50 ἴἢ6 ΟΠαϊάααης. 
ΔΙῸ 566η, ἔγοτῃ νυῆδὶ ἢδ5 Ὀδθη Ξδἱά, ἴο βᾶνθ 8. - 
αιυϊγοὰ τῃ6 541π|6 ἃ ἔγτοπὶ ἴΠ6 σᾶοθϑ ὙΏ056 501] 
ΓΏΟΥ Ὠδά οσσουρ!οά 45 ΠΟΠαΙΘΓΌΙΒ. 

ἴδοι Π48ῖ πιδάς ἡ δηά ἴῃοιι δεῖ οδιιξοά 
ΤῊΥ ἀΔγ8 ἴο ἀγᾶν ἤθαγ, δπὰ δῖ ςοπις 
εὐέμ πἀπῖο ΤΥ γϑᾶγβ: 1παγείογε πᾶνε ῖ 
πλάς τἴῆδε 4 τεργοδοῇ ιἱπῖο τῆς ἢεδ- 
θη. Δπά 4 πιοςοϊκίπρ ἴο 411 σουπίτγίε8. 

ς Ἴροιε ἐραΐ δὲ πϑᾶτ, απὰ ἐῤοτε ἐῤαΐ 
ὧς αν ἔτοπι ἴδεαθ, 8041] πηοοκ τῆἢθα, 
τυῤ᾿εὐ αγὲ ᾿ἰητηουβ αηά πχυςῇ νεχοά. ἢ Ηεὺ 

6 Βεβοϊά, τε ρτίποαβ οὐ ἰβγαδδῖ, παηε ὴ 
ἢ ." »εκολ ἕπ 

ΕΥΘΙΥ οὔθ Με 'ἱπ ἴπδ6 ἴο {ΠΕῚΓ νεσαείομ. 
ἵροννγοσ ἴο βῃεά Ὀ]οοά. ΓΗΦὉ. 

, ἴπ τῆεε βᾶνε {πεν βεῖ Ἰίρῆς γ΄ 
λιμοῦ δηά πηοῖμεῦ: ἴῃ τῆς τοιάσδε οὗ 
ἴπ6ε ἤᾶνε {ΠῈγῪ ἀεαΐϊε ὈῪ ᾿ορρτγεβϑίοῃ ἴώτν, 
ἢ τῆς δίγαπρεγ: ἴῃ ἴδεα ἢλνε τῃε ἷ 
νεχοϑα τΠ6 ἔδιΠοῦΐοθ8 δηὰ (ἢ 6 τυϊάον. 

8 Του Παϑὲ ἀεβρίδεά σηϊπα ΠΟΪΥ͂ 
τὨϊηρ5, ἀπὰ ἢαδϑὲ ργοίδηξα πιγ 8 ῦδῖ8. 

»ιμοῦ σεχε] Μάατρ. »ιμοῦ τπ πεχαίΐίοη, Ἰ1, 
ἐἐ ρ᾽οπίθουβ ἱπ Ἴσοηδιϑίοη,᾽) ὙΒΙΟΝ ἀοβογ 68 
[Π6 κσἴδλίε οὗἩ ρβογρ εχ τυ ἰἴο νος ΠυἀΔἢ νγᾶϑ 
ΠΟῪ ἴῆγονη, ὙΠῸ βᾶτηθ Ὑοσά ἴῃ Υἱῖ. 7 15 
ἐγομδίς, ἴῃ Ὠδαῖ, Υἱῖ. 22 ἀεείγεσίοη; ἴῃ Ζοςἢ, 
χὶν. 13 ἀρριἰϑὰ ἴο πὸ ςοπάϊϊοη οὗἉ ἴΠ6 οἰ γ. 
Οομρ. ΕΖτὰ ἷν. Σ2. (ΟΟΥΠΕΓΙ65 ΘΓ δηὰ δΆγ 
ΟἿ 5}1}}] τπιοςοῖκ ἴδθθ, βαγίηρ, ΑὮ ἀςδ͵οά ᾿π 
Ὡδῖηδ6, ΑὮἈ ἢ1}} οὗ τυσγθυίεηςς 1 

Θ. ΒΟΒΟΙά [6 ῬΣΙΏΟΘΒΟΥ͂ΙΒΣΔΟΙ, 0805 
δοοοχάϊῃᾳ ἴο Ἀ15 χα απ (ἸἸ “Αττη ᾽)) δ Ὺ9 

᾿ΌΘΘΕ 15 8660 15 ΟΥΘΟΣ Φ[0 δ:04 Ὁ]οοά, 
ΑΙἿΙ πὲ ῥγίποεβ Ἰοοκοὰ ἴο τηϊξῆϊ ποῖ τἱξῃῖ, 
Δηα φᾶς ἢ ἴῃ ρῥγορογίίοη ἴο ἢϊ5 ϑίγεηρί ννᾶβ 
ξυλγ οὗ νἱοϊθποθ δπὰ Ὀϊοοάξμβοά. ὙΠῸ γεσὺ 
ῥατυε δεν 5. ἴὰ ἴῃ βδπιθ ἴδηϑθ ἃ5 ὅσυε “εἰ ἀπά 
δαυε ἀεαΐδ, ἰυαρ γῆ ἂἃπ δοϊάϊης σοπάϊίοη, 
διροδάίπρ Γ᾽ ὀίοοά ἰ8. ἃ σοπίπυδ] τεργόδοῦ οὗ 
ἴδε ἱπμδοϊϊαπίβ οὐὗἨ [εγιιβαίεπι. (οσῖρ. ἰχ. 9, 
ΧΥ], 48, ΧΧΙΔ. 27, 43. 

8. Οοπρ. Υ. 1Σ : 4͵90 χχὶῖ!, 48, 



οὔ 

2.2 ΟἿΣ 
ΜΝ Ὁ 
Γ7’: . 

ε͵,εν. 18. 
8 
ὃς 20. τι. 

““1,ον, 18. 
ΣΟ. 

τοσ, 
συ» ΟΝ ὄ. 
4Ἶ1κν. 1:8. 
20. 
{“:- 5. 8. 
Οὐ, ἐν 

Ὅν. 
᾿ Οτ, ὃν 

ἵν ζε:. 
Ζ1εν. 18. 
ο. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΙΙ. 

9 ἴπ {δες γε 'πηεη [δῖ σΔΓΓΥ (2168 
ἴο 58ῃεα δίοοά: δηά ἴῃ τπε6 {ΠοΥ εαὶ 
Ὡροη τῆς πιουπίδιη8: ἴπ [Π6 τηϊάϑὲ οὗ 
ἴΠ 66 1Π6γ ςοπιπλῖς ἰεννάπεβ8. 

10 ἴπ {δες πᾶνε {ΠῈΡῪ “ ἀϊβϑεονεγεά 
τη εἰς [τ ογβ᾽ πακεάπεβϑ: ἴπ ἴῃες ἢᾶνε 
{ΠΕΥ Πυπιθ]εά Βοῖ τῆδὲ νγᾶ8 “βεῖ ἀραγί 
ἴοτ ρΡοϊ]υκτίοη. 

Ι: Απά ἴοπε διδῖἢ σοπηπεά 400- 
ταϊηδίοη ἢ Π15 περ οι Γ᾿ 8 ἦν; 
Δηά ἱδποῖμπογ μδῖἢ ἢ] ννάΪγ. ἀςἢ]εα 8 
ἀδιρῆῖεγ ἴῃ ἰανν; δηά δηοῖδεγ ἰη ἴῃ 66 
ῃδῖῃ Βυπλθ]εἀ ἢ 18 “7 8ἰδίεγ, ἢ]8 ἐλ ο 8 
ἀδιυρῆῖετ. 

12 [ῃ ἴπδ6 ἤδνε {ΠΕΥ ἴἌΚοη ῥ᾽ 8 ἴο 

ἵν. ο--23, 

16 Απά δου ᾿ϑ5ῃαἷε ἐαἷκε τπίπο ἰῃ- "οι, 
μοτίθαπος ἱπ τἈγ96 1} ἴῃ τῃς βἰρῆς οὔ τῆς ἈΝ 
Ποδίῃῆθη. δηά ἴδοι 5μαἷζ πον τῆλ 1 
αηι ἴηε ΓΟΚΌ. 

17 Απά τὰς μψοζγά οὐ τε ἴοκὺ 
ΟΔΠῚ6 ΠΟ ΠΊ6, 5ΔΥἹΠρ᾽, 

18 ϑοη οὗ τηδῃ, ἴδε πουβὲ οὗἉ [Ξγδοὶ 
18 ἴο τὴς Ὀεζοπὶα ἀγοβϑδ: 811 {ΠῈ} ἄγε 
Ὀγλβ8, δῃηά τἴπ., δπά ἴσοῃ, δηὰ [Ἂδά, ἴῃ 
πε πιϊάϑὲ οὗἩ τῆς διγπδοθ; [ΠΕΥ̓ Δτὲ 
ευεπ ἴα ᾿άτγοβ8 οὗ 5:]νεσ. 8. 

19 Τβεγείογε τ 58 τῆς 1 
ον; Βεοδυβϑεὲ γε ἅγε 411 δεοοπὶς 
ἄγοββ, βεβοὶά, τπεγείογε 1 1} ραίδεῖ 
γου ἰηῖο 186 πχίἀ5: οὗ [εγιιβαίεπι. 

20 'Ἰ.Ἵ: τπὲγ ραῖμεγ βιἶνεγ, δηά ᾿βὼ 
Ὀγαβ890 δηά ἴγοῃ, δηά ἰςδά. δπά τη, ν ὧν 
ἱπῖο ἴῃ πηϊάδὲ οὗ τὴ6 ἄιγπαςο, ἴο δίον τ 

8ηεἀὦ δ]οοά; ἴῇοι Πλβὲ ἴακθῃ υυϑιγῦ 
δΔηἀ ἰθογθαβα, δηά τποὺ ἢαβὲ ρτεθα!]γ 

4 εὐδρῃ. 2:. 
17. 

ραϊπεὰ οὗἉ ΤΥ περ θουΓβ ΟΥ̓ Ἔχίογτίοη, 
Δηἀ Παβῖ ἐογροζζδη πης, 84 ἴῃς 1,ογά 
σον. ᾿ 

12 4 Βεμοϊά, πεγείοσγε 1 ἤᾶνε 
Ζβγη!ςςᾺἘἢ τλΐπε Παπά δὲ ΤΥ ἀϊββοπεϑῖ 
σαὶ ΜΏΙΟ του δαβὲ πιδάε, δηά δὲ 
(ὮΥ δ]οοά ψϑῖο Βα θεθὴ ἴῃ τῇς 
τηϊάβι οὗ τῃδε. 

14 (ὐδῃ τῆϊπὸ ἢεαγὲ σηάυγε, οὐ οδῃ 
(ἢπῈ Πδπά8 δὲ βίγτοηρ, ἰῃ τῆς ἀδγϑ8 
ἴηλὲὶ 1 5}41]}] ἀεὶ σὰ τπεεὺ 1 ἐς 
ΠῸΒΚΡ Βᾶνα βροΐκθη 12, ἀπά νν}}} ἀο 22. 

15 Απά] ν}}] βοδῖζεγ τπεε δηοηρ 
τῆς Πελίμεη, δηά ἀΐβρεγβε ἴδε ἴῃ τῆς 
ςουπίγιεβ, ἀπά νν}]] σοηβυπια τὰν Α1ἢ- 
1π688 οι οὗ ἴῆεεα. 

τῆς ἤγα προη ἰΐ, ἴο πγεῖς ἐξ; 80 ψ|}} 
ΡΑΠΕΙ γον ἰῃ πλῃς ΔΠΡΕΙ δηά ἴῃ πὶ 
ἔωυγγ, δηά 1 νν}}] Ιεανε γομ ἐδεγε, δηὰ 
ταὶς γοιι. 

21 Ὗελ, 1 “1 ρδῖδεῦ γου, ἀπά 
ὉΪονν ὑροπ γοὺὰ ἰπ τῆς ἤτε οἵ πὶ 
νυγδῖδ, Δηά γε 8}.4}}] θὲ πιεϊτοά ἴῃ ἴδε 
τηϊάβε (Πογοοῦ, 

22 ΑΒ 58|1νεὺ 18 πιοϊεὰ ἴῃ τῆς πιάϑι 
οὗ τῆ6 βιγπδοβ, 80 3841] γε δε πιεϊκεά 
πῃ τῆς πιϊάϑε τπογεοῦ; δπὰ γε 9881} 
Κηον τμαῖ 1 τῆ6 ΠῸΚΡῸ δΒάᾶνε ρουγοί 
οὐ ΓΗ͂ ΓὌΓΥ ὕροη γοιι. 

223 ἷ Ἁλὰ δε ἐβαν οὗ τῆς οκῦ 
σλπὶς ππἴο Πι6, ΒΑΥἹηΡ᾽, 

Θ. Οὐοπρ. ΧυἹ !. 6. 

10. ἴον. ΧΥΪ. 71 ἷ9ο χυΐ!. 6. 

11. ΧΥΪ], 6: [κεν. ΧυἹἱ, 9, τό, 20. 

15. Ἐχοά. χχίϊ!. 8; Ῥευξ, χυΐ; τῷ; αἶϑο 
ΧΥ . 124. 

14. ΤΠ8 νγᾶβ [Πδἵ τῇ ἢ {Π6 σἐρ δίηρ, ΧΣΙ. 
γ) ΜΝ Ὰ5 ἴο ἔογοϑβμοιν. 

16. ἡδοι “ῥα αξε ἐδὶπο ἱπδογίίαποο) ὍΔοα 
ΒΒΔ1 ὍΘ Ῥχοΐζδηϑάᾶ ὉΥ ΒΥΒΟ1ζ ἐπ {δὲ σἷρῥὲ 
ἍΝ δεαΐδεη. Ὅπου 5πα]ῖ ὈΥ [Ὠϊπς ονστὶ ἔδυ 
Το 

2δῖηε ἱηῤῥογίζαημεει 
τέο (πὸ ρυίνι]οζοβ οὗ ἃ ΒΟΙΥ παοῃ. Ζ7αξε 

Ηδεδ, πέεδαῖ οἰ ΠΟΥ ἔγοιῃ ἃ 
τοοί πίοεῤαϊ, “ἸΠΒΟΣΙ "ἢ οὐ (ἢ6 ΝΊΡΒΔ] οὗ ἐδαϊαϊ, 

ΤΟΙ 5 {πὸ βαπηδ δ ὈΙ ΣΌΪΥ ἴῃ 
πα ΌΥ͂ 

" ΤΟΗΡ 
ἱ!. 24. ὙΠῸ 1ΧΧ. δηά Ψυΐϊξ. ξ011ο 
Α. Μ΄. ἴδκὸ [6 ἔοστῃο νἱον : [πϑἰοδὰ οὗ μανὶπρ 
1Πϊης Ἰπμετίδηος δϑϑιρηθά ἴο ἴποο ὈὉΥ 16 πονδῇ 
ἴῃ πϊπὸ οὕνη ἰαπά, ἴδοιι 584]: ἤπὰ δὴ ἱπΠοτ- 
ἴδῃς ἔοσ ΠΥ ϑοΙΓ ἴω ἃ Ξἴσαηρο ἰδηὰ ἴῃ [πὸ ἰδ 

οὗ ἴδε Βοδίβεη, Ὑδὸ ἰαϊξοσ ἰ5 ἴδε ΥἹΕῊΡ οἱ 
Οεβεη., Εὔτγϑῖ, δηὰ τηοϑῖ τηοάσσγῃ Τσοιηπεπ- 
ἴοτβ, ἀπά ϑυΐϊί5 δεςὲ τὴ 186 5εῆθο ἀπά νη 
[86 σγδσημλασ οὗ ἴπ6 ϑοηϊθηςδ. 

18-.-δοὺο. ὝὙὝὍΒε ΝΡ τογά οἵ ᾿υάρπιηί. 
ΤΕ ἔυσγπαςθ. [π ἔμο δεβίοοά οἱ ἐγ ἴδε ρεορὶε 
80.211} Ὀὲ {πο δῃὰ ρυγροά, 

18. ἀγο""] 1541Δ}} δι ρίογβ (15 πηεΐδρδοῦ 
(581. 1.29). ὙΠε Αϑὲ ργορδεῖ οἵοϑβοϑ 1} 1ἱ 
(ΜΆ!. πὶ. 2). 10 15 οἥδη τορεαϊεά ([54]. ἵν. 4; 
76γ. νἱ. )ο; Ζεςῆ. χίϊϊ. 9). ὙΠ6 πηείᾶρμοσ ἀδ- 
ποῖεβ ποῖ ΟἿΪΥ [6 σοττυρίοη οὗ ἴδε 
80 Βᾶνε Ὀεοοπια ᾿ἰκε ΌΔ496 τηείδὶ, θυ 4150 ἃ 
ξαΐυγε Ρυτὶβοδίίοη ᾿νΠογεῦυ, 1[ῃς ἄγου; ὈδΩξ 
Ὀυγηΐ ΤΑΥ͂, ἴπῸ τοπηπδηΐ οἵ σοοά ΤΑΥ͂ ἀρρεᾶγ. 
δοιὴδ οὗ 186 νγοσγὰβ ἤόσὸ υϑοὰ ἄγ 6 514Π)}Ὲ 85 
ἴδοϑε ἀρρ]ϊοά ἴο Απιπίοη, ὑυΐ ἴῃ {86 οὔϑε οὗ 
Ατηπιοη ἴδε ἤγο 15 5 ΠΊΡΙῪ τῃαΐ οὗὨ ἀοπίσιυοἰοη, 
ὙΒο Ἄσδοϑοη ρθορὶε ἃγὸ βιιθ)θοϊοὰ ἴο {Π4] ἐπ δοβε. 

24 3931]. ὝΠε 5ἰχῖ ἢ. νογά οἱ Ἰυάρτηεηΐ, 
ΤΆ 5ρεςϊδὶ 5'π5 οὗ ργίποεϑβ, ργίεϑίβ δηὰ ῥβορίξ, 



Υ. 24-3} 

24 δοὴ οὗ πΊ8Π, 84Υ υπῖο δετ, 
Του σγ τῆς ἰαπά τΠδῖ 18 ποῖ οἸεδπβϑά, 
ΠΟΓ Γλποὰ ἀροη ἰῃ 16 ἀδγ οἵ ἱπάϊρ- 
πλοῦ. 

ἃς Ἴδεγε 1: ἃ ΠΟΠΒΡΙΓΑΟΥ οὗ δεῖ 
ΡΓΟΡΙεῖ ἴπ τῆς πιιά5ῖ τπεγεοοῦ, [ἰκα ἃ 

ἱηρ ἸἰΙοὴ σανεηίηρ (ἢ ΡΓΟῪ ; {ΠΕῪ 
Μὰ. ἄλγε ἀενοιγεά 5ου]5 ; [Π6Υ πᾶνε [Κεη 
πο (δε τγεδιγε ἀπά ργεςίουβ τμΐηρΒ ; ἐθῈ 

πᾶνε τηδς ἤεσ τηᾶηΥ ὑνἱάοννβ ἰῃ τῇς 
ταϊάςὶ τΠεγοοῖ. 

πὸ 26 Ηετγ ρῥγίεβὶβ βανε ᾿ νἱοἰδίς ἀ πιῪ 
ὑμέας, δ, Δπὰ ἤἢανε ρῥγοίδῃμθά πιίπε ΠΟΙΥ 

(δίηρθ: (ΒΟΥ ἢᾶνα ριιῖ πο ἀϊβέξγεηςς 
δεῦνεεη 86 ΠΟΪΥ δηά ργοίδηε, πεῖ μοῦ 
πᾶνε ΠΕΥ 8πενεα ἀἰεγεπεε Ὀεῖνγεεη 
ἴῃς ὑποίεδη δηά τῆς οἰελη, δηά ἢδνε 
διὰ τεῖγ ἐγεβ ἔτοπι ΠΥ βαῦθαῖῃ8, ἀπὰ 
Ϊ Ὧπὶ ργοίδπεά διθοηρ ἴδεπι. 

ὅκα) 27 ἢεγ ᾿ργίῃςεϑ ἴῃ ἴδε τηϊάβε τπεγο- 
νὰ} οὗ ἀγε ᾿ἶϊκε ὑγοῖνεβ γανεπίηρ ἐπα ΡΓΘΥ, 

ἴο βῃςα δ]οοά, ἀπά ἴο ἀεβίγου “ἢ, 
ἴὸ γεὶ ἀἰξῃοπεϑβῖ ρδίη. 

28 Απὰ δεῖ ργοόρμεῖβ ἢδνε ἀδιδεά 
(δεπὶ ἢ υπτεπιρεγεα ἡπογέεγ,, βεαῖπρ' 
ΥΔΠΠΥ͂, ΔπΠα ἀϊνίηηρ 1165 ππῖο τῆ πη, 
Ὡγϊπᾷ, Τῆι5 54 τῆς Ιμογτὰ ΟοΡ, 
σὔεη τς ΓΟΚῸ ΒΔ ποῖ βροΐζεη. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΧΙῚ, ΧΧΊΙΠ, 97 

290 Τῇε ρεορΐε οὗ τῆς ἰλπὰ ἤδνο 
υϑεά ᾿ορργεβδίοη, Δη4 εχεγοίβεά τοῦ- "οτ, 
Ὀεῖγ. δηά πᾶνε νεχεὰ τῇε ροὸῦ ἀὰ 
ΠεΕραγ: γεᾶ, ἴπαΥ Πᾶνα Ορργεβϑϑεά τῆς 
ΒίΓΔΩΡΕΓ ἐπ ΘΗ Ε ΗΝ, δ 

20 Απα] βουρῇξ [οΓ ἃ πιᾶπ ἈπΊοηρ' "χλὰ 
ἴπεπι, τπδῖ βῃου]α πιᾶῖα πρ τα μεάρε, 
Δπὰ 5ίἰαπά ἴπ τῆς ρὰρ Ὀείογε πιεὲ ἔογ 
ἴδε ἰληά, τδὲ 1 β5ῃου]ά ποῖ ἀεβίγου 
τ: δυς 1 ἰουπά ποπεα. 

41 ἸΒογοίόγε πᾶνε 1 ρουγεά ουἨ 
ταὶπς ἱπάϊσηδτίοι ἀροη ἴδει; 1 Πᾶνε 
ςοηϑιιπχααά τῃ6πὶ γ1ἢ τῆς ἢἤγα οὗ ΠΙΥ͂ 
γνΥΔΤἢ : (Π6ΙΓ ονγη ΨΆΑΥ πᾶνε ἴ στεσοη- 
ἩδοΥ ἼΡΟΩ {πε ὶΓ Βοδάβ, βδδιῖ τἢς 
ογά (ον. 

ΓΗΔΑΔΡΤΕᾺΚ ΧΧΠΙ. 
1 71: τυλογαΐονις ο «4 λοίαλ απαά 44 λοϊέδαλ. χε 
“ λοίδαλ ἐς ἰο δὲ ῥίαρμεαί ὁγ ἀξγ ἦσυεῦς. 36 
734 φνγοῤΥεί γεῤγουεά ἐὰε αὐμέίεγέες 977 ἐλέηε 
δοίά, 45 αμά ς ὦ ἐἠεῖγ γμαρηκερες. 

ΗΕῈ, ψνοτά οἵ τῆς [ΚΡ οᾶπις 
Δρδ1η ᾿πἴο ΠΊ6, ΒΑ ΥἹηρ,, 

2 ὅϑοη οὗ πιδῃ, ἴθ ἡνεγε ἴννο νγο- 
τὭΘΠ, ἴῃς ἀλιυρῃζεγβα οὗ οπα πιοῖδετ: 
ὃ Απῃά {ΠεῪ ςοπιηγεἀ τννπογεάοῃης 

ἴη Εργρῖ; τΠ6Υ σοπηπλτεα ννῃογεάοηηϑ 
ἴῃ τῆ εγ γουτῃ : τΠ6γα σγαγα 1 εῖγ Ὀγεδϑῖβ 

δὲ ἰαπαὶ ἐδαὶ ἱ πο εἰραμ“ε] ϑοῖμὸ 
Ὁ 25 ““ποξ ποθ ἴσομῃ ποχίοιιβ ννδϑάς,᾽" 
ἴο ποσὰ 55 σοῃϑίδ ἘΠ} υϑεὰ ἴῃ τοΐοσεηοθ 

ἴο ἴδε εἰεαπϑίηςσ ὈὉΥ ἢτγο, χχίν. σ1; Μδ4!. 1. 4. 
ΤΌε πύχτυσγο οὗ τηοίδρῃοῦβ 15 4ι6 ἴῃ δοςοζά- 
δηοδ ὙΠῺῸ ἴῃς Ηοῦτεν, υϑλρθ, 
865 γαϊπβεά προ} (ΟΟταρ. [538]. νυν. 6 ; Απιοβ 
ἵν. 7. 

26. ΤΠεγεσ ἢ ρυΐ8 ἰορείμοσ γύποος δηὰ 
ΧΗΣ (ἾΪετ. ἡ. 26). 

«ἰοίαεἢ Μαλτῃ. οὔετεά ουἱοίεπρε 1ο, ΓΟ Ὦ 15 
Ριεεσδοϊο ; ἰο οἱοίαϊε ἴ86 Ἰανν 15 ἴο Ὀγοδὶς 11--- 
ἴο οδεῖ αἱούοπεε ἴο {86 ἰδὺν 15 ἴο πηϊϑὶπεγρσγεῖ 
ἢ, 1 τᾶϑ ἴΠ6 δρϑςῖδὶ οἵοις οὗἉ ἴῃ ῥσίεϑίβ ἴὸ 
Κξερ υρ ἴδε ἀϊΞεηςτίοη Ὀεΐνγεεη δον δηὰ μπδοίν, 
εἶεαπ χηὰ τσεείφαη, 1.εν. Χ. το. 

48. ΤἸΉΪΞ τοῖϑο σείει ὕδοκ ἴο ΧΙ. 1ο, 
πἰκετς 95εὲ ποίεϑ. 

δὰ ὈυϊΠ]ὰ ὑΡ ἴπ6 ποάρο, ΝΥ ἃτὸ ῃοΐ 80 ἴο 
ροβ5 ἔμοϑο νγογάὰβ 8ἃ5 ἴο δϑβϑοσγί [{ τὰ] [παῖ 
ἴποτὸ νγᾶ5 ποῖ ομδ στ ϊεουβ πλδῃ 1ῃ [6 Γι. 5416 ΠῚ, 
ἘΖεκίεὶ ϑρθδῖβ ἴῃ βθηοΥΑὶ (οστη 5 δη 5205 [δῖ 
ἴδογθ 15 ποῖ ἴῃ ἴπ6 ΠΥ 5Ξυῆοϊεηξ τρῃίοου- 
[655 ἴο 5806 11 ἔγοσῃ υἱ 6 ἀσδίσυςίίοη. Ῥσίηςο, 
Ρτορμβοεῖ, ργιεβί, 8}1 [21], 

σΗΑρ. ΧΧΙΠ. Ὅδα ϑονθηζῃ τννοσγὰ οὔ )υὰρ- 
τοορηῖ. ΤΟ Δ] Θρουυ οἵ Αποίδῃ δηὰ Αδο δῆ. 
ΤὨ15 ομλρίοσ ο] οϑοὶ γεϑοπι Ὁ }]65 οἢ. χυὶ. [ἀοΪδ- 
Ε 15 τοργοβοηϊοα ὉΥ ἴῃε βατὴθ ἤξυγε, δι 
Βεῖα ἴδε ἃτὸ ἔτννο σἰβίεῖβ ἰπϑίοδα οὔ οπθ 
ὑνοπιᾶη. ΑΠΒοΪδἢ ([5Γ86]} 15, Ββονγόνοῦ, σδοῆν 
ἱηιτοἀυςοά ἴῃ ογάοσγ ἴἰο ποῃίοη ΑΒΟ  Ό4 ἢ} 5 
([υἀλ88) κυ, [πῃ χν!. ἔθεσε 18 πιογε ἐχροϑ- 
ἐυϊδλέίοη, ἄρρεδὶ ἰο οὐ 5 ἰονὸ δη ἃ τηθγοῦ 
ἴῃ ραϑὶ {{π|6θ.0 Ηδετε [Π6 ἴοπο 15 ἰμαῖ οὔ νναγη 
δηά οὗ Ἰυάρτηεηξ, ἔπε οἰοϑα οὗ [86 ϑουθηξοϊα 
ΓΕΡΙΥ ἴο {πΠ6 εἰάοσβ οὗἩἨ ἰ5γαθ]. 866 |6γ, 11, 7, 
οὐ ὙὮΙΟΝ [86 Δ]ΠΘΣΟΥΥ ΠΑ πᾶν Ὀδοη ἑουπάράα, 

8. 07 οπὸ »ποίδεγ) [Ι͂τ χνυΐὶ. [86 πιοΐμοσ 15 
δηῃ ΗΠ 1ε, ἴο Ἔχ ρτοβα {πὸ ᾿πηδίο σογγυρίίοη οὗ 
16 οΠ]ὰ, Ηδρῖο πο πιοτὸ 5 ὈγοΟ Δ ΟΪΥ πηρδηῖ 
(ἤδη ἴηδὲ [5γαϑὶ απὰ [υἀλ γεγα Ὀγάπομεβ οὗ 
[Π6 5ᾶτὴη6 5βίοοκ. 

8. Ερὴ ὄὕὐοπρ. χυὶϊ. 7, χχ. 8, δηὰ 
Ὀείονν, ν. 19. 

ο 



ῬΓαδβαά, δηά τῆογα ΠΥ ὈτγυϊΞε4 τῆς 
ἴοδῖβ οὗἉ ΠΕΙΓ νἹΓρΡΊ ΠΥ. 

4 Αμά τε πᾶπιεβ8 οὐ τἢδπὶ τύέγέ 
ΔΠοΐδὴ τῃς εἰάετ, δηάὰ ΑΠοΙ δῇ ἢεῦ 
βἰϑῖεγ: δηά ΤΠ6Υ ὙγεΓῈ πλ]Π 6, Δηα ΠΟΥ 
Ὀάγε 580η8 δηά ἀδιιρῇςζειβ.0 ἼΠι5 τύεγέ 
τΠεὶγ πδηλ68; ϑδῃγχδγίδ 1 Αβοϊδῃ, δηά 
]εγιβαίεα ἈΠΟ  Ρδἢ. 
ος Απάὰ ΑΠβοϊίδῃ ρἰαγεά τἢς Βαγίοῖ 
γοη 506 ννᾶβ Πιπα:; δηά 53ῆ6 ἀοϊεά 
ΟΠ ἢεγ ἰονθῖβ, οὐ ἴπ6 ΑΑββϑυγίδῃβ 67 
ΠΕΙΡΏΡοΟΙΙΓβ, 

6 ἤριερ τυεγε εἰοιϊῃεὰ τυιτῇ δ]ιο, 
ςλρίδίπβ δηά συ ΐεγβ, 411 οὗ τῆεπὶ ἀε- 
δΙγα Ὁ ]6 γουηρ πιο, Ποβδθη Γαΐ ηρ 
ὩΡΟΠ ΠΟΙΒ68. 

"ον. δ. “ Τυ5 586 ᾿Γσοπηπλ τε ΒΕΓ Πογο- 
τυλονε- αἀοπὶβ ὙΠ τἤδπ, ἢ 4}1 πεῖ Ζῤαΐ 
ἀν ΡΥ υεγς τς σβόβεη πιθη οὗ Αϑβϑγτίδ, δηά 
1 Ηοῦ, ἐἤε (ἢ ἃ}} οα ψΒοπὶ 886 ἀοῖϊεά; νγιτ ἃ|} 

Ἂ τιεῖν [4018 58ῆε ἀεπ]εα Πεγβεϊ, 
8 Νείῖδεσ ἰεῖ 5816 ἢεγ ψΠογεάοπηβ 

ὀγομρὲ ἔτοπι Εργρι: ἔογ ἰπ ἢεγ γουτῃ 
{πεν ἰὰγ ψἢ Ποῖ, δπά ᾺῈῪ Ὀτυϊβεά 

!Ἡδεὗ. δε- 

«ττελεν. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, Χ ΧΙ, [ν. 4-.-.ᾳ.|3. 

ἐς Ὀτεδϑῖβ οὗ Ποὺ ΥἹγριητγ., ἀπ ρουτγ- 
εἀ τΠεῖγ νῃογεάοπι Ὡροη ἢετγ. 

9 νΒεγείοτε 1 ἴᾶνε ἀεϊνεγεά ΠῸσ 
ἱπῖο ἴῆς Πδηά οὗ ἢεσ ἰονοῖβ, ἰπῖο τῆς 
μαηά οὗ {πε “ Αϑϑγγίδηβ, ἀροὴ ΨΒοπι 3 Κα 
βῆς ἀοῖεά. ὦ 

ΙΟ ἼΠεβα αἀἰδοονετθά πεῖ παϊζεά- 
ΠΕ6838: [ΠΕΥ ἴοοκ Πα 50ῃ8 δηὰ Πεσγ 
ἀδιρῃϊοιβ, δπὰ 8ενν πεῦ ἢ τ8ςὲ 
ϑυγοΓά : Δηἀ 8ῆς δεσδπιε ᾿ἔδιηουβ ἀπιοηρ ' Βεὶ. 
ὙγΟπΊΕη ; ἔοσ {ΠΕ Πδά εἐχβουϊθὰ ἰυάρ- “τὸς 
τηδηΐ ἸρΡΟῚ ΒΕΓ. 

11 Απά ψβεη Ποῖ δ ϑῖεγ ἈΠΟ ΡΔΉ 
ΒΑῸ ἐς, ᾽8Π6 γ)8 πῖίογε Ἴογγιρὲ ἴῃ ᾿Ξ κα 
ΠΟΙ ἱπογάϊπδίας ἶονα ἴδῃ 86. δηά [ἢ ἀξίων 
Βδῦ ΨΒογεάοπιβ 'πῖογε ἴμδη ΠδΥ βἰβζει ζεν ον 
ἴῃ δὲν Ὠογθάοπιϑβ. ἘΠ 

12 ὅ8ε ἀοϊεά ὑροη ἴῃς ὁ Αϑϑυγίδῃβ πωτ 
δὲν πεὶρῃθουτβ, σαρίδίηβ8 ἃἀηὰ γὙΏ]ΕΓΒ ἐπε σ 
Οοιμεά πιοβὲ ρογρεξοιυβὶγ, Βογβεπιεῃ ὅσ κα, 
Γαΐηρ ἀροη ἤοῦβαβ, 411 οὗ τῆθπι ἀ6- "67: 
δ γδ Ὁ] 6 ρνμξ ΠΊΘΩ. 

12 ἼΒεη 1 88ῃν [μας 8ῆ6 νγᾶβ8 ἐε- 
Π]εά, δαὶ τΠ6Υ Ἴοοξ ὈΟΙΝ οἣς ΨΑΥ, 

4. “Αδοίαρ.. απᾶ αὐθαν κα! ΤΠ ΤηοΓο σοΥ- 
τοςξ ἔογῃχ οὗ [ῃς νογάβ ψοιυὰ Ὀ6, “" ΟΒοΪδῇ, 
ΟΠ θ4}." ΜΨαυὶς. “ Ο οΪΪ4, Οοἰϊθα;") 50 ΧΧ, 
ΟΠ 61" ἰ5 ἴη6 Ηδεῦγονν τνογὰ ἔοσ “" ἴθηϊ.᾽" 
“ΟΠΟΪΔΕ" τρθδῃ5 “ΒΟΥ ον ἰδηΐ οἵ ἰδῦογ- 
Π80]6:᾽) «ΟΠΟΙ Δ.) “ΤΥ ἴδηΐ οΥἩ ΤΔΌΘΓΠΔΟΪΘ 
15 'π ΠΟΥ :,) ΠΑπΊ65 σβόϑθη ἴο Ἔχ γο55 [ῃδί δῇοσ 
[πο ἀϊνιθίοη [5γδοὶ δεῖ ὉΡ ΠΟΥ οὐνὴ {δΌθγηδο]6 
ἴῃ ἴα ρΡΙδςθ οὗ ἴπ6 ἰετηρὶο 1ῃ νυ ςοἢ Οοά ἀνγεῖξ 
(« Κ. χιῖ. 32), μ}16 πὰ Πυά δῇ [Π6 ἔοπ.ρ]6 οὗ 
Οοά 511} τοπιδιπθὰ. ὙΠῸ ργοβοηςο οὗ Οοά ἂἃρ- 
εταναϊοὰ [025 51π5. [{ 5 ὑγοστῃ ποῦ οιην [δὲ 
[6 πᾶπιὸ οὗ οἠς οὗ Εδϑδιι᾿5 ΗΠ ΕΘ νγῖνοϑ νγδ8 
“Προ δανιαδ, “ΤΑΥ͂ ἴοηξ 15 ἃ ὨΙΣὮ ρἷδος " (Οεη. 
ΧΧΧΥΪ. 2). [ἢ [86 {{π|65 οὗ ἴΠ6 σαρΌν ΕΥ̓ ̓ξ τγᾶ5 
ΟυϑίοΠΔΓΥ ἀιποηβ 6 ἴεννβ ἴο ρῖνθ [Π61ῚΓ ςἢ}}- 
ἄγϑη πᾶπηθ5 σοηηροϊοά νυ] ἴδ ΤΟΙ Ρ]6 οὐ ἴδῦογ- 
πᾶςῖθ, Οῥεί (1 ΟὮγο. 111. 20), ““τεηϊ." Οδεγμό, 
ΕΖγὰ 'ϊ. ςςο. Ταῤῥαοιῥ (Ἐτα 11. 43), ΤηοΔηηρ᾽ 
γίησε Οὔ δὲ ἀγά, Ἐχοά. χχυ. 14 (Ηἄνεσῃ.). 

δ. δὲ “Με γγίαη: δεν πεὶρ δδῥομυ] ἹΡὲ “4:- 
“γγίαη: ΔΥΔΎΛΩΕ ἈΪΚὮ (ῥέεν 15 ποῖ ἴῃ Ηθ}.). 
Ιη (Π6 οδϑ6 οὗ [υἀλ 1Π6 Αβϑγγίδηβ ἅτ ἀ6- 
δἰριδίοα 2ρο.ε ὕἥγογι αἴανγ, υ. 4ο. Νυϊρ., “ἴδῃ 
ΑΞϑυσδῃ5 ἀγαννηρ πραγ." 1ΧΧ΄. 6 Α85γ- 
τΔη5 »ΠῸ ΨνοΓὸ ἀγαννηρ πραγ." ΠΟΥ, ἐν πο 
οΑπιὸ ἀπῖο ΠοΣ." Ῥα] οχδοίθά {τθυῖο οὗ Μρϑηδ- 
με (2 Κ. χνυ. 20). Ασοοτάϊης ἴο {6 ΑΞ55γ- 
τίδη τοοογάβ, [θὰ ρμαϊὰ (ΠΌια ἴο 5} 4] Δ ΏΘϑΟῚ, 

6. ΤΤΠο διτῊΥ οὗἉ (Π6 Αϑϑυσγίδηϑβ 15 ἀθϑου δοὰ, 
δϑογτοριοη γί άϊηρ ρον ῥογσόσ. ἼΠΟΓΕ νέο 4150 
Ἐδατοῖβ οὗ 5965 δηὰ Ἵμδγίοίβ οὗ σδπιεὶς ([54]. 
χχὶ. 7). Αγ θοσθοβ ἐογπηθά ἂῃ ἱπιρογίδης 

ρα ἴῃ ἴπ6 διἴτηῖεβ οὗ Αϑβϑογγίδ δηὰ Ἐργρῖ: 
ἴϑγδϑὶ ννὰβ ἀδβοϊθηξ ἴῃ [815 τεβρεςΐ ([54]. χχχνι. 
8). δεὲ ειξ. χυ!!. 16.---βδίμο. 8566 Νοίδ οῃ 
Εχοά. χχν. 4.--Ὕαῤίαϊης ἃ5 Ὦστα ἴῃ 154]. Χχχγυϊ. 
91 61.}1. 232. ΟούεγπμοῦΣ, τ᾿ Καὶ. ΧΟ Ὶς, ΤΔΙΡ. 
εαρίαὶμ; ΝΘΉ, 11... γ;} ΕΖγα ν. 3. Οαῤίαίπε: ἴ86 
Ἡροῦγενν ψψογὰ σασαπ ΟΟΟΌΓΒ 'Π ΑΞΞΥΤΙΔΠ 1 - 
ΒΟΓΡΌΟΠΒ ὉπάοΓ δε ἴοττη οὗ “αξῥαπαζω ἴῃ ἴῃ»ρ 
86η58 οὗ ἀδριυ Ἰἰειτοηδηΐ ξΟνΈγΏΟσ. 

Θ. δὲν ἰουεγ] Οὐοτῃρ. χυΐ. 32). ΤῊ σϑυ95 
ὙΠΟ δὲ ἰδϑὲ Ὀσοιρῆϊ ἀσοίγυςξίοη οὐ [15γδοὶ 
νγὰβ ἰδὲ ἴΠ6 Κίηρ οὗ Αϑϑουτίδ ἔουπαά σοηβρῖγα- 
οἷδ5 ἰὴ Ηοβῆθδ, νγΠο νγᾶϑ ἱπίγ γι ἢ Εσγρὲ 
δ ἴΠῸ 5βαπὴθ ἔλθ [δῖ 6 δε κπον]οάροα Εἰσηϑοῖ 
ἃ ἈἘΠΡυΐΑΓΥ ἴο Αβϑογτία, ἃ Κ. ΧΥΙΪ!, 4. 

10. ψαριοι.Ἱ] ἰαΐδιλουβ δηριοπῷ «υο»ιέπς 
ΠἰΈΟΓΑΙΎ, “ἃ πᾶπηθ ἴο ὙγοπΊθη," 2.6. 4 Ὀγνγοτὰ 
ἃπιοηρ νοπιθη. ΟὐΟΙΏΡ. Ὁ. 48. Οδδὶδθο ραγα- 
Ρἢγαϑῖ, κ'ϑῆὴθ Ὀδϑοᾶτηθ ἃ ὩδπὶῈὸ ἴο ργονίηοος.᾽᾽ 
50. ΚΙΠΊΟΝΙ, “ἢ τεροσγὲ οὐ Βεσ ᾿πΤΥ πνεηξ 
Δυτοδά ἴο 411] ννοπιθη,᾽" 2.4. 411 ρσγονίῃοῦϑ. 

11. ὝΠΟ ΙΔοἰαῖτίοβ οὗ Μδῃδϑϑθῆ 5 σγοῖρτι ὃχ- 
οροάρα 411] [δαξ δὰ σοης Ὀοίοσο εἰποῦσ ἰῃ [ςγδοὶ 
ΟΥ̓ ἵπ Τυάδῃ, 2 Κ, χχὶ. 1---τ6 ; 2 (Ἶτγο. χχχῆ!. 
Ἱ-πιο. Π15 ννὰ5 ποῖ ἱπάθοάὰ (πῸ ἢγξξ ἴηΐετ- 
σουγϑε Ὀεΐτσεθοη Αϑογσγίδ δηὰ ἰυάδῃ, Αδ2Ζ 
ἢδά ἰην]ϊοὰ ΤΊ Δ. ῬῚ Θβοσ ἴο δϑϑῖϑὶ δὶπη ἀρδῖηϑε 
ἘἈδΖη δηά Ρεοίδῃ, δηὰ {μϊ5 ῃβδά ἰοὰ ἴο ἴῃ 
ἰἀοϊδίγουβ δεῖ οὗ σοπβίστυςίϊίης 8δη δ᾽ίασ δῆϊοσς 
[με ραξίεγη οὗ οπβ δ 1λᾶπιδϑοιβ, ἀπά συ βεϊξι- 
ἵπρ 11 ἔοσ {86 Ὀγάζδῃ δἰΐασ ἴῃ [Π6 ἴθρὶε (Ὁ Κ. "ὦ 
χΥῖ, 7, 11). ὙΤΠ15 δὰ [ο]ονγοὰ οἰοϑα ὕροῦ 
(86 5πιιδ)]εςτίοη οὗ {π6 Κίηράοπι οὗ [5τδοὶ ἴο Ρυ], 



γ. 14--22.} 

14 Απάὰ 2ῤῥαῤ 8ῆ6 ἱπογοδβθά ἢδγ 
ἩΒΟΣΕΟ 8: ἰοῦ γἤεη 8Π6 840 πΊεη 
Ρουγίταγεά ὑροη τῃ6 νν2]}}, (ἢ ἱπιδρεϑ 
οὔ τῆε ΟΠ ἀεδῃβ ροιυγίγαγεα νηὶ 
γεστη τ] το, 

1Ις Οἰτάεά νν ἢ ρίγά]ε8 ἀροη πεῖς 
ἰοὶῃ5. Ἔχοεεάϊηρ ἱπ ἀγεά διζίγα ὕροῃ 
(εὶς Πελάϑ, αἷ οὗ τῆει ῥγίῃοεβ ἴο 
Ιοοῖκ ἴο, αἴεγ τῆς πιδηποῦ οἵ ἴῃς ΒΔ- 
δγ!οπίδη8 οὗ (δαϊάεδ, τῃς ἰδηά οὗ τπεὶγ 
ὨΔΌΨΠΥ : 

'Ξός 16 Απά ἴδ38 βοοῇ 48 8ὴ6 824.}}7 Π6ηὶ 
“οα ὙΠ} Πεῖ αγε8. 886 ἀοϊεά τπροη ἤει, 

Δηά 56εηἴ ΠλΘβΘΕΠΡΈΓΒ πηῖο {Πεπὶ ἰηῖο 
Ομλίάς. 

πὰ. 51) Απά τε ᾿ΒΑδΥ]οπίδπ8 σᾶπια ἴο 
δέ ΒΕΓ Ἰηῖο 186 δεά οὗ ἰονε, δηά {ΠῈῪ ἀ6- 

πε Πού ἢ πεῖς τψυδογεάομῃ, δηά 
886 νγῶβ ρο]]υϊζεὰ νυ τπδπὶ, δηα ἢΘΓ 

δὰ ΤΠ ννᾶ3 ᾿δἰιδηδῖοά ἔγτοπι ΤΠ η,. 
πὰ [ΙΒ ὅ8οὸ 8Π6 ἀϊδοονοεγοά ἤἢοὺ τννῇῆοζγο- 

14, ὙἘ6 οὔ θαςοΥ οὗ 186 Κη οὗ Βαῦγίοη 
ἴο ἨδΖεκΙιδῈ (2 Κ. χχ. 12), Ὀεΐογο Βδογίοη 
οδἰδέποα 186 ΘΌΡΓΕΤΙΔΟΥ͂ ΒΓ ἢ Αϑϑγτῖα δηά 
ΝΙρενοἢ μδὰ εηϊογοά, οἰἶμοσ Ἰοὰ ἴο σΒΟΓ 
ἘΠΕΤΟΟΌΣΞΟ, ΟΥ̓ ῳ νγὰ5 ἰΐϑο δὴ ἱἰηάϊοαίίοη οὗ 
ἔλο ]γ τεϊδί! οβ Ὀεΐνσεεη ᾿υἀΔ} δηὰ Βαγ]οη, 
ἀσυφεσοῦβ ἴο {86 ργεϑοσνυδίοη οὗ {πὸ ρυγιγ οὗ 
τορίοθ. [{ 5θδῃβ, Ββούνουοσ, [μδὲ δοτὸ ΕΖοκίοὶ 
5 (ΠΡΗ͂Υ ροτγίγαγιης ψ8δῖ ἴοοῖὶς ρΐδοθ δΗ͂Ὸσ 
[«τδοὶ 5 σδρθνιιγ---ἢονν υάδὴ ἰηϊσυοὰ ἢτϑὶ 
πῇ Αϑϑογστίδ, ἤδη τὰ Βαρυοη, σουγίην 
τηοῖγ τποπλιοῆϑ, ᾿π] ΔΈ [ΠΟΙΣ οἰισϊογηβ, δπά 
Ἰαπήηνρ τμεῖσ ἰἀοἸδίσιο. Αὔὸρ (6 ἀρδίῃ οὗ 
Ηεζεκιδ πάλῃ πόνος σοραϊποὰ δὴ ἱπάσροῃς. 
ἀκπὶ ροσπίοη,. Εσεη [οϑίδῆ, ἴῃ 815 διε ]6 8 
Νεέῦδο, νυαϑ δοῖϊῃρ 45 ἃ [ΔΈ] να554] ἴο Α55γ- 
τ, ἀτκὶ 1815 ἀδροηάεῃοο ννὰ5 58:0 ϑο]υσηΐ ἴο [Π6 
οτεσίατεβ ἢγξὶ πιδάς ΟΥ̓ Τυάδῃ ἴῸΓ ΒΟΥ οὐσῃ 
νηταΐο ρδῖη, ουεσΐισεβ ὙΠΟ ἼγεσῈ 1η ζδοΐ σἴορ8 
ἴ0 ΒΕΤ τυ ]η, 
ΝΣ και οὐ μον {δὲ «υα]} ΤΉ πηοηυτηθηΐ8 
ΝΙΠευ ἢ ΤΟ ΕΏΓΥ ἀϊδοονοσοὰ σπονν πον [86 

τγλ]]ς οὐ 115 ραδοθβ σσόσὸ δάοσγηθὰ ΜΠ ἤριγεβ 
ῬΤΟΟΙΞΕΙΥ Δηϑυν τς ἴο [15 ἀσποσιρίίοη. ὙΠοϑῸ 
ἄψυγοβ σοργεβοηίοα ὑγηοδβ δηά Κίηρϑ, ᾿νΑτίοσ5 
ἀσκὶ Ὀατ1165: [86 μοδλά άγεβϑοβ οὗ [6 ὑσίῃοοϑ ὑγοσΘ 
διχῇ τὐτῦδηβ, δηὰ {Π6 5(ΠἸκηρ σουηϊδηδηςοβ 
δ τιδ)εςῦς ἀρρεάσγδηςδβ οὗ ἴΠ6 ἰκῖηρϑ 845 ἴδιι5 
τορτεξεηεὰ δοςογάϑ νγο}] τυ ἘΖΕΙκΙο] 5 τνογάϑ, 
αἱ! οὗ δεν ῥγίποοε 1ο ἰοοξ μβοπ, "ΓΏΘΙΘ 15 ον] - 
ἄξηοε {μ2ὲ 1856 σου]ρίυτοβ ὑγεσο ὨΙΡὮΪΥ σοϊουγ- 
εὦ τ νεγπλ]ὶοη, οὐ σδίδοσ, στοὰ ἐΕ ΘΣ 866 
[λγατὰ 8 " Μοηυπ)επίβ οὗ ΝΙ που ἢ δηὰ Ν διιχ᾿β 
ΝΙΠον ἢ δηὰ Ῥευβορο]  δβ. ἜΠ6 Βαγυ]οηΐδη5 
δὰ Αϑϑυτπθ ὝΕΙΕ 50 οἷ ϑοὶν σοπηροίεα ἴῃ 
οὔξιη δηὰ ᾿ἰπ οσυκίοπιβ, [παι ἴδοτο οδη δ [1{π|6 
ἀουδὲ {μα τῆθ πιδρηϊσεηξ ραΐδοοβ οὗ Νεῦι- 

ὙνΕΤΟ 5: Π}}14Υ]}Κ δλάογηεά, δηὰ (Πδί {π6 

ἘΖῈΈΚΙΕΙ,. ΧΧΤΙΠ,. 

ἀοπιβ. ἀπά ἀϊϑοονεγεά ἤεσ πακθάηςβϑ: 
{6 Π ΓΔ πηκϊηά νγὰ8 δ᾽ επδϊδα ἔτοπι 
Πδῦ, κα 85 ΠῚ πλϊηά ννᾶϑ δ] δηδίθά 
ἴτοπι ἢΠαῚ βἰβίεσ, 

19 Ὑεῖ 8816 τυ] Πρ] 16ἀ Πδγ τυ βογό- 
ἄοπιβ, ἰῃ ΤοΔ]]Π|πρ' ἴο τεππεηγάπος (6 
ἀλγ8 οὗ μεῦ γουῖῃ, ψπεγείη 5ῆε πδά 
ρἰαγεά τὴ6 διαγίος ἱπ τις ἰαπά οὗ 
Ἐργρι. ! 

20 Εογ 8ῆ6 ἀοϊεά ὑροη {Πεὶγ ραγὰ- 
ΤΑΟιΓβ, ῇοβα ἢσδβἢ ἐς ἂς τῆς ἢδβῆ οὗ 
4.3363, Δη4 γγῆοβε 586 ἡς ἠέε τῆς Ι58116 
οἵ ΠοΙβ68. 

21 Τυ5 δου ΤΑ] οἄϑε το γεπιεπι- 
Ὀγάποςα (ἢ Ἰεννάπαβϑβ οὗ ΤΥ γουτῃ, ἴῃ 
Ὀγιι δίηρ ΤΥ τεδῖβ ὉΥ τὴ6 πη μεν 
ἔογ ἴῃς ρᾶρβ8 οὗ [ἢγ γοιυκῇ. 

22  ἸΠετγείοσε Ο Αμο δῇ, τπυ8 
δαῖτ τῆς Τ,οτά οΡ; Βεμοϊ]ά. [1 νἹ}} 
ΓΑΪδ6 ὉΡ ΤΥ ἰονεῖβ ἀραϊηβὶ ἴῃ ες, [τῸΠῚ 
ΜΠοπὶ ΤᾺ πιϊπὰ ἰ8 αἰϊεπαῖεα, δηά 1 

ΝΊΏΘν ἢ το 81η5 [41 ΠΥ τοργοϑοηΐ [86 56 }}}ρ- 
ἴυτεϑ οὗ Βαυ]οη. ΝΟΌυς Δ η62ΖΖΑΓ νγ45 ΠΟ 1655 
ἀπ πρυ ϑῃθα ῸΓ 15 ΠΣ ΒΕ ὈυΠ]Πάϊηρβ [ΠΔΠ [ῸΓ 
Ὧ15 ναϑὶ σοῃπαιυοϑῖβ, δηὰ ἰξ 5 σοπηδυ δὺο [μδὲ 
[Π6 τοοογάϑβ οἵ ΝϑυυςδδάποζΖζασ, ΒΕ οτῖο ἀθςὶ- 
Ρδεγεά, σοπίδίῃ 6}} Ρατ Ις]ΑΓ5 45 ἴο 85 Ὀυϊ]ά- 
ἴηρ5, Ὀυξ ἀο ποῖ (45 ἴῃ ἴἢ6 Αϑϑυυίδη Ρ4]4065) 
Τοίεσ ἴο ἔογχεῖζτι σοπαιιοϑῖβ. ἜΛοθα σοησιοβῖβ 
ἅτ6 υπάοιιίεά, πὰ ΤΔΥ Ὀ6 τεςογάσδά ἴῃ 1ἴπ- 
ΒΟΙΓΡΌ ΙΒ γεῖ ἴο Ὀ6 ἀϊδοονογεά---Ὀυ ([Π6 ῥσοὸ- 
Τηϊηθηςο ρίνθη ἴο οσκβ οὗ δυοπιϊοοΐισο 15 ἴῃ 
δοςοτὰ ἢ ΠΏ δη, ἱν. 320. 866 Μέηδηϊδ " Βᾶ- 
Ὀγίοπο εἰ 14 Ομα]ἀξο,᾽ Ρ. 197 [0]. 

16. Ῥτγοπὶ ἴδ ἴπιὸ οὗ ϑοϊοπιοῃ ἔδογὸ νγᾶ5 ᾿ 
ἃ ςοῃϑίδηϊ ᾿πίογσουγϑθο δεΐνσεθη [ογαβαίοπὶ δηὰ 
οἴδβοσ πδίίοηβ: Ὀυϊ ἴῃ δοϊοπηοηβ Ἐ͵ΩΘ 1 νγᾶ5 δῇ 
ἱπίογοουζθο σοπάιυςϊοὰ Εἰ ΠΟΥ ὑροη ἃ ἑοοϊίηρ οὗ 
δα Δ) Υ͂, ΟΥ οη6 ἴῃ ΜἩΒΙΓὮ 1: τ τας [86 5υρ6-. 
τοῦ. δϑοϊοπιοηβ ῥγοοδοάϊηρϑ ἰοὰ 186 γᾶ ἴο 
5 βοαυθηξ ἱπίογοοῦζϑα οὗἉ ἃ τῆογε Οὔ] ΕΟ ἸΟΠΔὈΪΘ 
σδαγδςοίοσ, ᾿υ5ὲ 85 [δὲ τῃοπδσο ἢ Ἰηἰσοάυςοά 
((Βουρὰ δὲ ἀϊὰ ποῖ Ἀϊπλϑοῖ ἢ ργαςιῖ56) ἔογειρῃ 
ἸάοἸαίτο5. ὙΠῸ ϑοηάϊηρ οὗ τη, σεησεγ: 15 186 
οᾶ56 οὗἩ ΑΖ (2 Κ. χυὶ. 7). 

17. 1δὲ Βαῤγίοπίαπε εαπιε 19 δεγ] ΑΕ [05 
5'δῃὴ᾽5 ἀθδίῃ δπὰ {π6 υδυτραίίοη οἵ ἀοπηϊηιοῃ 
ὉΥ ἴπῸ Ἐργρίίαηβ, ἴπῸὸ Βδυ]οηΐδη5 τγοῦθ ΠΟ 
ἀουδὲ τνεοϊσοπιθὰ ἃ95 ἔποη8 (1 Κ. χχῖν. 1). 
ΤΠΟΥ ννογὸ ϑοοη ἰἰγοὰ οὗ [ΠΕΙ͂Σ 4]]Π1|Δης6 ἀπά ἀ5- 
δυπίοὰ νυν {Ποῖγ ἔποπάβ, δηὰ [15 ἰοὰ ἴο [ἢ 
τ 6] Ποη οὗὨἨ Θμοϊακίτη δηά πο ἤγϑί σδρΕ Υ, 
4 Κ. χχίν ᾿; 2 ἴτο. ΧΧΧυΥϊ. 6; Ὠ δῃ. 1, 1. 

19. Ἐφ» ὅ8ε6 δῦονθ, υ. 32. ὙΠ6 Κιηρϑ οὗ 
οὐρὰ Ρἰδγϑὰ αἰζοσπιδίεϊυ Εσγρέὲ δραϊηξὲ Βαῦγ- 
Ομ, δηὰ Βδθγϊου γαϊηβὲ Εδγρῖ. [ϑῃοδῆῃᾶζ 
νγὰ5 ἀϊδρίαοοα Ὀγ Νεοδο ἔογ [θοαὶ πη, νῆο 
ἴδεη ἰυτηοά ἴο {μ6 (βαιϊάδαηδβ, ἀπά δἤεγνγαγάϑ 

Ο2 



Ι100Ὸ 

Ψν1}1 Ὀγίηρ; τῆ πὶ ἀραϊηϑὲ ἴΠ66 Οἡ δνεῦγ 
546; 

23 ΤΠε Βαδυ]οηΐδηβ, δηὰ 811] τἢς 
Ομαίάεδδῃβ, Ρεκοά, δηά ὅποδ, δηά 
Κοδ, μά Α}] τς Αβϑγγίδῃβ σγνιἢ τΠδηλ: 
411 οἵ τλεπὶ ἀεϑίγαθὶα γουπρ πιδη, ΤσΔρ- 
τΔὶῃ8 δπά γι ]θτβ, ργαλῖ ἰογάς δηὰ γαὸ- 
ποννηθα, 411} οὗ τῆδπὶ τγιἀϊπρ ὕροη 
Ποῖβ68. 

24 Απά {ΠῈγ 5814}} σοπλς δραίηϑβῖ 
ἴεε νι ομδγίοῖβ, ὑγαροηβ. δηά 
ἢ ΘεΪ5, ἀπά νυ ἢ Δ4η Δ55ο Ὁ} Υ οὗ ρεο- 
ΡΪε, τυδίεὗ 5}4]}1 βεὲ ἀραίηβὲ ἴπεῈ6 δυο Κ- 
Ιεσ δηά βῃϊεἸὰ δηά μεϊηγεῖ τουηά δδοιῖ : 
ΔΠ4 1] ν}}}} βεῖ ᾿πάρπιεης Ὀεΐογε {Π6Πὶ; 
δηά τΠεγ 514]} ἱπάρε τπδς δοςογάϊηρ ἴο 
{πεῖς Ἰυμάἀρπιεηΐβ. ᾿ 

ὡς Απάὰ 1 νἹ}} 8εῖ πὶ 6δ]ουϑΥ 
ἀρδίηϑι (66, ἀπά {ΠῸῪ 5841} ἀθαὶ ἢι- 
Πουϑγ ψιἢ τῆεα: {ΠῈν 5}4}} ἴδε 
ΑΥΑΥ ΤΥ ποβα δηά τῆϊης δῦ; δηά 
ΤΥ τεπιηδηΐ 5}4]} (411 ὉῪ ἴῃς ϑννογά: 
{πεν 541} κε (ὨΥ̓ 8οη8 ἂδηὰά τἢγῪ 
ἀλυρῃϊειβ; δηὰ (ΠΥ Γγαβίάυια 8}8}1 ὃς 
ἀενοιτγεά ὈΥ ἴῃς ἔτεα. 

26 ΤΠ ΕΥ 5}4]1 4150 βῖγιρ ἴπες ουῖ 
οὗ ΤΥ οἰοίμαβ, δηά ἰδίκα ἀνγᾶὰὺ ΠΥ 

Ηε5. ἐμ ᾿ΕΪΓ 76 ννε 8. 

27 ΤΠ Μ|Π1 πιαίκε τῆν Ἰοννάπεββ 
ἴο οεᾷ86 ἔτοπι ἴπες, ἀπά Τὴγ ψβογε- 
ἄοπι ὀγομρόί ἔτουι ἴῃ ἰαπά οὗ ἔργρι: 
80 τῆς ἴδοι δῃαϊες ποῖ 1 ὑρ τῆϊπε 
Ἔγεβ ὑπο τΠ6Π1, ΠΟΥ γεπλθπιθεῦ Ἐργρὶ 
ΔΩΥ ΤΠΟΓΕ. 
8 Εογ τῆι. βδἢ τῆς Τ᾿ ογὰ σοῦ; 

ΒΟ], 1 νν}}} ἀεϊίνος τες ἱπῖο {6 

ἴῃ δῖ5. το] οη βουσὶ διὰ ἔγτοιῃ Ἐρυρί. 80 
Ζοάοϊκίδῃ ννᾶ5 σοπεϊ 1} τηϑά δίϊηρ ΠΟΙΡ ἔτοπὶ 
Ἐξυρί, αψαϊησὶ ψ ΒΟ [εγεπυδῃ ἀπά ἘΖεκιεὶ 
ΘΓ ΠΟΠΕΠΙΔΙΪΥ Ργοϊεβδιηρ. 

28. Ρεξοά, απά ϑῥοα, απάὰ οα] Ἑνπαϊὰ 
λκοβ {ποϑ86 ἴο 6 1Π6 πδῃλ68 οὗ 5112}}] (βαϊξξδη 
065, ϑοἰοςϊοα ἔοσ (ΠΟΙΣ ϑουηά, οΟΥ [Ὁ ΠΊΔΥ Ὁδ 
ἔος Ποῖ τοϑο δησε ἴο οχργεϑθῖνα ΗθΌΓο 
πνοὰς. Ῥεζοά -- υἱδέἑαλίοπ, ἀρρ δὰ ἐο Βανγίοῃ, 
ΤἾδγ. 1. 21. δῥοατ εγγίηρ, 581. ΧΧ!. ς. ζἄοα 
Ἡδβνογηϊοῖς ἀογῖνος ἴτοπὶ ἃ δγγίδς ψνοσζά πιθδῃ- 
ἴῃ “"βῃσίιοὶς," Ψυΐς.) ““ΠΟῦΌΙ]65, [γσγαπηῖααο εξ 
ΡῬΠποῖροβ." [1υἱδοῦ, “' ςἀρίδίη5, ῥσιεϑίβ, δηά 
ἰοτά 5.) ὅ8ο Κοὶϊ, ῇο 88γ5 [δαὶ εξοά τηϑδῃβ 
“ἐ ρηλοβιδίπ," ΠῸπὶ αξαά, ““ υἱϑὶξ ᾿ (ονογβθο) ; 
δδοα, “ποῦ ]6,᾽" 85 158]. ΧΧΧΙΪ, ς, νοετε ἴῈ 19 
ἐγαποϊδίος “δεγαὶ; Κοα, ““Ῥτίπος,᾽" σεϊγίης οἡ 
νυϊγ. ὙΠῸ παπιὸβ οὗ οογίδῖπῃ στοδὲ σαρίδιἢ8 
ΤΩΔΥ ἤΟΙῸ Ὀ6 σίνεη, 45 ζασκαπίαρ δηὰ Ῥείαϊαδ 

ἘΖΈΕΈΚΙΕΙ, ΧΧΊΙΤΠ. [ν. 23--36. 

Πδηά ογ᾽ ἐῤόγι σσῇοπλ ἴῃοι Πδῖεβῖ, ἰητο 
(6 Βαπά ον ἐῤόμι ἔτοσα, ψψῇοπι τὴγ 
ΤταϊΠὰ ἰ5 δ]ϊεηδῖεά : 

29 Δπά {ἢ εΥ 5211] ἀεαὶ ἢ τῆδς 
μδιθί]γ, δηά 5841} τὰκ ἌυγΑΥ 411 τῇ Υ 
Ϊλθοιγ, δηά 541} ἰεαᾶνα τῇδε πακοά 
πὰ Ῥᾶγα : ἂπά τῆς πακεάπεββ οἵ τῇ γ 
νυ ῃογεάοπηβ 5ἢ4]1] ὕς ἀϊβοονεγεά, δοκῇ 
τὴν ἰεννάηεββ δηά ΤΥ ννῃογεάοῃηϑβ. 

401 νν»}}]]} ἀο τἢε86 ἐῤίηρε απῖο τῆςα, 
Ὀεοδυδα ἴδοι ἢαβῖ ροὴβ ἃ Ὑβογίηρσ 
αἴἴεγ τῆς πεδλίῃεη. μά θεσδιιβα ἴδοι. 
Ατί ρο]]τεὰ νυν ἘΠ εῖγ ΙΔοἷβ. 

21 ἼΠου ἢαβῖ νναϊκεά ἱπ {ΠῸ νὰ Ὺ 
οὗ ΤΥ 5ἰβῖεγ; τῃεγείογα νν}}} 1 ρίνε Πεῦ 
ἙῸΡ ἱπῖο τῆϊπε Παηά. 

422 ΤΠυ8 5841 τὲ Ἰιοτγά σου; 
ἼπΠου 58}411 ἀγίηκ οὐ τῇγ 5ἰβίεγ᾽β οὺρ 
ἄδαρ δηά Ϊαγρε : δου 884]: θὲ ἰδυρῃεά 
ἴο βοοζῃ δηά ἢδά ἴῃ ἀογβίοη; ἰξ ςοῃ- 
ταί πο ῖῃ τυςῇ. 

43 Του 5ῃδἷς δε 4116 ἀ νυ ἀγιηκ- 
ΘΠΠ6858 ἀπά βογγονν, ἢ τῆς οὺρ οὗ 
ἀϑοΠΙβηπιοηῖ δηά ἀεςβοϊδιίοη, ἡ ἢ τῆς 
ΟἿΡ οὗ [ΠΥ 5:58 γ ϑαπιαγιᾶ. 

24 Τπου 5ῃα]ς ὄνεη ἀγίηϊ ἴὲ δπά 
80 Κ 2: ουξ, ἀπὰ τῆου 5ῃδϊ]ς Ὀγοαῖὶς τῇς 
δηεγάβ τῃεγεοΐύ, δηά ρἱυςκ οὐ τῆϊπα 
ΟΠ ὑγοδβϑῖβ: ἔογ 1 πᾶνε βϑροόοκδῃ 2, 
88 1} τῆς ΤΠ, οτά 0Ὁ. 

45 ΤΒογεΐωγα ἴπιι5 δαῖτ τῆς Τ,ογά 
ον; Βεοδιβε που ἢιαβὶ ἐογροϊζεπ 
ΠΊ6, ἃπάὰ ολδϑῖ πι6 Ῥεηϊπα τῆν Ὀδςοκ, 
τηογείογα θεαγ ἴποιυι 4150 (ἢγ ἰεννάπεϑβ 
δηά (γΥ Ψῃογεάοπλβ. 

426 4 Τηε ΙΟΚΡ ϑα]ά πιοεονεγ 

(αἰ. 1), δ πε ποδὰ οὗ {6 ρῥυίθβδίβ, Ὀυϊ ἃ5 πο 
ΡΙΌΡΟΙ Πᾶπιο5 ἕο ον ἔοσ ἴῃ Αβϑογσίδηβ, {πὸ 
τοηάογηρ οὗ {πὸ Ψ υἱρ. 15 Ργοέσγδίο. 

24. εῥαγίο. Τὸ Ηοῦγονν οσγὰ Τὁσουγβ 
ΟἾΪΥ Ποτθ, δῃ ἃ 566Π15 ΓδΊ ΠΟΥ ἴο πηθδῇ “"ΔΥΓΓΊΟΙΓΣ ̓" 
ΟΥ ὁ“ Θαμϊρπιεηῖ," 80 ἴῃ Ταγρ. ὍΘ τπγθο 
ττοτά8 ψνουϊὰ Ὅὃε Ὀεῖῖοσ ἰγαηϑίδϊοα, “ἢ 
ὉΣΤΊΟΌΣ, Βογβεηθη, δηὰ σπλσοί." 

5. ταἤε ἀευαγ ἐδγ ποῖὸ απά ἐῤὶπε εανρ:] 
ΑἸΙυάϊην ἴο (ΠῸ Ὀαγθασουβ συδίοπι οὗἩ τι 1δἴ- 
ΠΡ ὈΓίϑοῃοιβ ἴῃ {πΠ6Ὸ Εαϑὶ, ὕλδη. ᾿ΐ. ς. 866 
Ἠετοά. 1Π. ὅρ ; 111. 154. Απ Ἐξγρίίδη ἰανν 
Ῥγεβοσι θα [ἢ15 Ῥιυιηἰϑηπιοπί ἔῸΓ 8η δ] ογεββ. 
Οοπρ. Μαζί. Ἅ Εριρτ. 11. 82; 1Π1. ὃς. 
.3ν6}] 8 ἃ τπιοάθ οὗ Ἴδρὶτ8] ρυπιϑῃπιοπέ, ἴοσ, 

ΧχΙχ. δῷ; ἴδῃ. 1]. ᾿ 

86. Το 5ἰη5 οὗ [5γδοῖ δπὰ [δῇ ἅτε πονν 
Βυπιπηδὰ ὡρ ἴο ῥσέραγο [86 ψγῪ ἔοσ [86 1υὰξ- 
ταθηΐ. 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΙΠ]. 

40 Απά βιγμεγθοσγα, [πδξ γε πᾶνε 
86ηΐ ογ πλδη 'ἴο σοηγα ἔστοῃι ἔδσγ, υπίο ! εν. 

γ. 37---43.} ἼΟΙ 

υὑπῖο τπ6; ϑοη οὗ πιᾶη, νὴ ἴδου 
«ἀφ 3. “"Πυρε ΑΒΟΪΔἢΠ ἀπά ΑΠο  Ρδἢ ἡ γαᾶ, ΜΠ ᾿ ; ὑμεῖκε: 
Ἂν: Πἀροίαγα ὑπο τπεπὶ {πεῖς θοπιλπα- ΨΨΏΟΠῚ ἃ ΠΕ3ΒΕΠΡῈΓ τᾶς 8εηξ ; ΔΠά, ἰο, " 
μὴδ ἴσης {ΠΕΥ σάπια: ἔογ ψβοπα ποι ἀϊά5ὲ ννδβῇ 

τ γϑβεϊξ, ραϊπίθάβε ΤΥ εγεϑ, δηὰ ἀθοκ- 
οάβε τ γ86 1 ἢ ογπδπιθηῖβ, 

41 Απά κδΐεβὶ ἀροη ἃ ᾿ἰϑβιίδίεϊγ θεά, ΓΗ εν; 
ἃπά ἃ (20]6 ργεραγεὰ δείογε ἴτ, ἐυνἤογο- δόμος 
ἀροη ἴδοι ἢλϑὲ βεῖ της ἰπσθηβε δπὰ 1 τον 7. 
ταϊης οἱ]. 

42 Αηάδ νοῖςε οα πυυϊτυάς δεΐπρ 
αἴ ελ86ὲ τῦσς ΜΈ Ποῦ: δπὰ ψ ἢ τῆς 
τη ἰοἔ της σοπηπΊοη 5ογῖ τὐεγς Ὀγουρῆς !ΗεΡ. ογ 
᾿δΑθεδη8 οπὶ τῆς ἡ] ΟγΠ 658. Ὑν ΠΟ ἢ ἐκάε ον’ 
Ρυῖ Ὀγαςοὶεῖβ ἀροπη τπεῖγ Πδηάβ, δηά [Ὁ 
δεδυτίβι! σγονγηβ προπ {Πεὶγ μεθ. ἀἄγωκαος 

43 ἼΠεη 8414 1 υητο ῥὲγ τῤαὶ τυ: 
οἰά ἴῃ δάυ]τογῖς8, Νὴ] τΠΕΥ πονν οοπι- 
ταὶς ἐν Πογθάοπιθ νὰ Πα, ἀπά 8ῃς !ΗΜεν. δεν 
τυἱ ἐῤεριξ «ἄρνας. 
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27 ΤΆδὲ {πεὲγ Πᾶνε ςοπιηχεὰ δά }}- 
ἴεῖγ, ἀπὰ δ]οοά ἐς ἴῃ τΠεῖγ ἢδηάϑ8, ἀπά 
π!ἢ πεῖν 4018. ἤανα ΠΟΥ σοπλητιοά 
δάυ]τεγγ, ἀπά πᾶνε Ἂἷβο Ἵσδυβεά τῇεὶγ 
80η8,) ὙγΏοπὶ ΤΕΥ ὕᾶτε ὑπῖο τη6, ἴο 
ρ235 ἔογ {πεπὶ {Ὠγουρῃ ἐῤε γε, ἴο 
ἀενουν ἐῤόηι. 
28 Μογζεονεσ 18 {ΠεΕΥ πᾶνε ἄοης 

υηῖο πιε: ἴΠΕΥ πᾶνε ἀεῆ]εα ΤΥ 8Δ4πο- 
ὮΩΔΓΥ 1π 188 54π|6 6ΔΥ, ἀπά ἤἢδνα ῥγο- 
ἔλπεὰ τὴν βαρ Δίἢ8. 

39 ΕοΥ ψνβεπ τπεῪ ἢδά 8]δίη (ἢ εγ 
Ομ] άγεπ ἴο {πεῖς 1Ἰἀοἶ8. τπδη {ΠΕΥ 
ολπηε ἴῃς 54Π|6 ἀΔΥ ἰπῖο ΤΥ ϑΑ ΠΟΙΌΔΓΥ 

“ξα το ῥγοΐδπε ᾿ἴ; δηά, ]ος τμ8 πᾶνε {ΠΕΥ 
Π΄ς βοης ἰῃ τῇς πλίάβὲ οὗ πχίπε Βοιιβ8. 

37. δίοοά ἐς ἐπ ἐδεὶγ δαηπα] Οπὸ οὗ {86 
εἰδεΐ ϑης οὗ Μή διηδϑϑθ νγᾶβ [8δῖ πὸ «ῥεά ἑηπο- 
“ΑἹ ὀίοοά, 1 Καὶ. χχὶ, τό, χχίν. 4, δἷϑο Ὀοίον;, 
χχίν. 6 (0]]. 
2αμ ον ἐδερε γος δ] ΧΝῚ. 21, 4150 ΧΧ. 26. 

38. ἐπ 1δε σανμὸ 447] ἴδε ἀδὺ ψβεη δε 
πιδός ἴπεῖς οἤεπιηρθ. 866 ν΄. 19. 

«αὐδαίδι} χχιίϊ. 8. 

39. ΤΏς τηϊχίυτο οὗ [6 τνογϑρ οὗ οῆο- 
τοῦ δηὰ οὗ [2156 νος νν5 σδβιαγαςίοσγιϑσί!ς οὗ [ἢ 6 
Ἐπιε, δᾶ νᾶ5 [βογουρη Ποαΐδεη : [Θῃονδὴ 
μεῖς ρἰδοοὰ 45 [ἃ ννέγο ἴῃ (ἢο ]15ςὲ οἵ ἀθι65, 
ποῖ λεκπουϊεάρεά 5 {πὸ Οπο Οοά, [|ἀ0]5 
οὶ ἴἀ0]-οπλρ]65 σνεσὸ ογοσϊοα οἷοθα ἴο πὸ 
ἢουϑε οὗ Οοά, δηὰ γεῖ {πὲ (6 Π1Ρ]6-5εσυῖςς νυεηΐ 
οὐ (2 Κ, χχὶ. 4; εγ. χχχὶϊ. 34). 

40. γε δας "1 ὍὙΠῸ βἤρίΓο 15 [πδὶ οὗ ἃ 
πο ἀἐεςκοὰ [πη Ποῦ Ὀοδυῖγ, στρ δὲ ἃ 
ἰαπαυεῖ, ῥγορασγο ἴῸσγ ἴποϑθο ΨΠοπὶ 586 Πᾶς 
τηγτῖεά. Οοπιρ. [54]. Ἰνὶϊ. φ. ὙὍδ ἔογπι οὗ 
ἴδε νεγῸ πιδὺ Ὅδ ΕἸΠΟΓ χη οΟΥΓἹ 2Γὰ ρογβοῃ ρ]ι. 

: 25 ἴῃ Ὁ. 42 ΓΛ δδᾶνὸ ἡῤεῖν, ἴθ 15 Ὀοτίοῦ 
ἴο τοπάεσ ἃ “ΠΟΥ ἢᾶνο 5θηΐ"---Π6γ---ἰῆδί ἰ5, 
ἰ-πτλὲὶ αὐ [δ σροόΐκθη οὐ 85 ἴννο ννοπΊεῃ, 
Αοοογάϊης ἴο Οοθρη. δπά Εν α]ά, ἴπθ ἔογηιὶ 
ΤΩΔΥ ὃ 5ίηρ., "“ἋΠου Πλϑοῖ σθηΐ." 

προ! Κη Γ} 866 ὔονο, υ. 6. ΤΏ15 ΌΓΙΠΟΓ 
αδὔξησε 5 ποίΐ οπς οὗ ἰάἀοϊδῖσυ, Ὡς ἢ Πά45 Ὀδεη 
Δἰτελγ τηιρη!οποὰ ἢ ἰἰ5 Θχίγεπηθ ἔοστῃβ (υν. 
48,39), Ὀυΐ πὲ οὗ σουχίπρ 4]1}Π|4πσὲ5. νυ ἢ 
οἴδεσ ροσσεῖϑ  ΒΙΟΒ νγογα ηοΐ 1655 ΓΟ] γ τηδας 
ἴθδη ὑγοκεη. 
«αὁ Τῤσεῖ}] ὙΤΒς δαὶ νγὰ5 ἃ ῬσΌΡΟΥ ὑγδὸ- 

ΠπυπΑΓΥ ἴο Ρυϊτίηρ οὐ ἤηθ ἀρρᾶγεὶϊ. 
3εἰπιεά1)] 2.Κ. ἰχ. 10. 

41. δα] Οὖ γδίδοσ, εομεό, οὐ ννῃίῖςἢ ρεῖ- 
ΒΟΌΣ Ξδἱ δ 4 {εᾶ8ῖ. 

γἶπὸ ἱποεμο αηδ νιὶπε οἱ] 866 Οου χυῖ. 18. 

4. «4 οἷοε οΓ α νεμἰμαάφ δεὶπρ αἱ οα9ε αὐας 
αὐ βεγ] ΔΘ τοῖζο ΟΥΓἹ ΔΘ ζτὰυσυ]ξ τὰ 
Β᾽111ϑ0 4 ὈΒΘΥΘΌΥ. Ὅδο [υπλυ]ζιοι5 ογὶθ5 οὗ 
{Π6 Ἰηυδάϊηρ ΔΙΤΏΥ ἡγετα 8116 Ὁγ ἰἢθθ6 ψίδῖϑ. 
Μωπμέμάε: τ, μωπμΐ, οὐ πρρη μοι Ῥβθως 5. 
ἷν. 14; 541, ΧΙ, 4); οὗ 1 ἃ »μωὠμπμάξ, ἃ 
“« ζυπηυ]ζυοιυ τι] 6.᾽ 

«υἱὲ δεγ)]ὴ ΤΠ Ηδθ, ΠΙΔΥ τηθᾶῃ “δεγεῦν (85 
Οεη. χχίν. 14), ἡ. ς. ΕΥ̓͂ ἴΠ656 » ἕ5. 

οΓ δε εον»ροπ “ογ] Ἡδοῦ. “οὗ ἴδ6 τυ ἱϊ- 
τιυάο οὗ τῆδη,᾽ 4 τη] ἀϊηοι5 σγοννά, 

ϑαδεα}) Οτ, ἀγωηαγά: (85 ἴῃ πιδγρ.), 86“ 
οσοτάϊηρ ἴο [πὸ Ομοεῖῦ. ὙΠῸ ΑΟΝ. ΟΠ ον" 5 τΠ6 
ΚΊ, νης ἢ ἰ5 1655 ργοῦθδῦϊθ. [ΧΧ.. “ἀγυηκοῃ :" 
1ῃ6 Ψυΐ;. οπιῖῖα [6 ννογτὰ. Τῃο ΟΠαϊ σας 
νὐθὰν ποϊοδὰ ἔοσ {μοῖγ ἱπξεπιρεγαηςα δηὰ σενεὶ- 
Ὠρ8. 
ἐδε «υἱάεγηο..1 Νοῖ (ἢ6 Αταδίδη ἀδθϑβοσέ, ςοπὶ- 

ΤΆΟΗΪΥ 50 οδ] θὰ, Ὀμὰΐ τΠ6 ἀεϑεγὶ ἴγαςῖ νυ ῃ] ἢ 
[Π6 Ομαϊάπρδηβ δά ἴο ρ455 ἔγοπὶ ἴΠ6 πογίῃ οὗ 
Μεθοροίδη ἴο ἴπ6ὸ Ηοὶγ [δπἀ. ΚΝ τὸ ἴο 
πηἀογϑίαπα ἢ ΚΙοίοιἢ δηὰ ΚοῚ] ἐπαξ (ἢ]5 
γΟΓθ6 ἀδδογθοβ [ὴ6 [οΠΊΡΟΓΑΙΎ οἤεςῖ5 οἵ [πὸ 
4]}|ᾶποθ οὗἁ [5γ86] δηὰ [υάδἢῃ ἢ [Π6 Αϑυτίδης 
δῃὰ ΒΑΌΥ]οπίΔη8. ΑἸ] Ὀθοδπιο αυϊοῖ, τη 6 811165 
Γεςεϊνοὰ γι 5 ἔτοπὶ [5γδοὶ δηὰ [τά δΔἢ, γορτὸ- 
ϑεηϊοὰ ὈΥ ἴΠπ0 ἸΏσθηβα δηὰ οἱἹ, δηὰ {Π686 ἴῃ [ἄγη 
Ὀτουρῆϊ τς θ5 ἰο Ῥαϊθβέϊηθ, γοργοϑοηϊοὰ Ὀγ {πὸ 
ὀνγαεείεί; ὠῤοπ ἐδεὶγ (ἰ.6. ΑἈΟΪΔὮ 5 δηὰ Α Πο]1- 
045) ῥαμάξ, ἀπά σγονγῃϑ μῤοη 1ρεῖν βεαά:. 

48. 11} εδὲν ποαὺ εο»η»!...ἢ ἘΔΊΒοΓ, Νονν 
80}] ἴΠογο Ὀ6 οοχιχα θὰ ΠΟΙ ὙΒΟΣΘάΟΣΙ, 
οΥθα 816. ὙΠ δῖ ἰ5, βδη [5γ8θ] ἀπά [υΔἢ 
μδὰ Ἴουτοά (μεθα δ᾽ ίδῆςες (οά 54: ἰη 
νυταῖι, ΤῊ] 5 ἴοο 584}1 Ὀ6 σοτηπροά, δά 
Β0 (οὶ γε7) 4267 «ὑεηὲ ἱπ; ἴδε 4]}1}ᾶποε5 ννεσε, 
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44 Ὑεῖ [ΠΥ ψεπὶ ἱπ υπίο ἢ6Ι, 88 
ΠΟΥ ρῸ ἴῃ υηΐο ἃ ᾿γοπιδη τῃδῖ ρ᾽λγεῖῃ 
τῆς Παῖῖοῖ : 80 ψεηΐ {ΠῈΥ ἷπ τπηῖο 
ΑΠοΪδῆ δηά ὑπο ΑΠο] ραῇ, τΠ6 ἰενγά 
ὙΥΟΠΊΕΠ. 

45 ἢ Απά τἢς ΠρΉϊεοιι8 πιεη, {ΠΕΥ 
οδαρ, 16, 86,1] “πάρα {Πεπὶ δἴτεγ (6 πηᾶππεγ οὗ 
Ν Δαυ]τεγαϑδθβ, ἀπ δῖοσ ἴῇ6 τηλπηοῦ οὗ 

ὑνοιηδη ἴἢδλὶ 8ῃ6ἀ Ὀ]οοά ; Ὀεςδιιβε ΠΟΥ͂ 
σγε Δαἀυ]ζογεββεβ, δηά δἱοοά ἐς ἰπ {μεὶγν 
Βαηάϑ8. 

46 Ἐὸογ τῆ 541} τῆς Ι,ογά ΟΟὉ : 
Ι ν"}}} Ὀγίπρ ρ ἃ σοπΊρΑ ΠΥ ἀροη {Βεπὶ, 

"ον. ν ἀπά Μ0}} ρῖνα τῆδπὶ ἰἴο δὲ τγεπιοναά 
Ω͂ γϑρ0»" ἀηὰ 8ροϊϊεά, ἐτις αμαΐ 

ΟΝ: 47 Απά (ἢς σοπιρΑ ΠΥ 541] βἴοπε 
! Οσ, τπεπὶ ἢ βἴοπαϑβ, δηά ' ἀἰϑραῖοῆ ἐἢεπὶ 
τρὶς ῳ. ὙΠ Ποὶγ βυγογάβ: {ΠΕΥ 5}18]] 514 Υ τπεῖγ 

808 Δπὰ {πεῖν ἀδιυρητεγβ, ἀπά Ρυγῃ ὺρ 
πεῖν πουβε8 νυν ἢ τε. 

48 Τπι5 ΨΠΠ11Π9 σλυ86 Ἰενγάποϑβ ἴο 

ἘΖΕΚΙΕΙ͂. ΧΧΙΠΙ. ΧΧΙΝ. [ν᾿ 44---. 

ξελ86 οι οὗ [ἢς ἰληά, τπλὲ 411] ννοιπθη 
ΠΊΔΥ Ὀς ἰδΔυρῆξζ ποῖ ἴο ἀο δε γουγ 
Ἰενγάπεϑ8. 

49 Απά {Πεγ 5141] γεσοπιρεηβε γοΓ 
ποὺς ὉΡΟΠ γου, ἀπά γε 5}4}} θεᾶγ 
1Π6 583:η8 οὐ γοιιγ ἰ4οἷ5: ἂδηπά γε 5}2]]} 
Κηονν {π4 1 σηι τπε 1,ογά 00. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΙΝ. 
1 ζϑιαΐεν ἐλε ῥαγαδίε οὔ α δοίϊέγιρ᾽ ῥοί, 6 ἐφ « ειυεαῖ 

ἐὰέ ἐγγενοεαδίς ἀεείγμείομ οὐ εγηδαίορε. 16 
38» ἐλε εἰσν οὐ Ἐπεξέοί ποί τεογπέηρ 20» ἐἀξ 
ἕἰεαίὰ οὗ δὲς τοῖζΖ, το ἐς εἀσιυαῖ ἠέ εαὐαγεΐγ οὗ 
ἐς ὅξιυς ἐο δὲ δεγοναἱ αἰξ 5ο»γ7σιῦ. 

ΟΑΙΝ ἰῃ τῆς πίπίῃ γεᾶγ, ἰπ 
(6 τοπῖῃ πιοπίῃ, ἴῃ τῆς τεη ἢ 

ἄαγ οἵ με πιοπίῃ, τῆς ννογά οὗ τῇς 
ΓΟΒῸ οδηϊε πηΐἴο πΊε, δαγηρ,, 

2 ὅϑοη οὗ πδῃ, νυγῖτε ἴῆες τῆς πδπιθ 
οἔτῆς ἀδγ, ευεπ οὗ 1Π18 5β4π|6 (ΔΥ : ἴΠ6 
Κίηρ οὗ Βαδγίομ 8εῖ Πἰπιβαὶῇ ἀραϊηβῖ 
76γυβαίεπι τΠ}18 βδπα ἀδγ. 

ταδὰθ δοοογάϊηρ ἴο (δοῖσ ἀεϑῖτοβ, δἀπὰ [ῃθη 
ξο!]ονγοὰ ἴθ σοηδοαυεηζ Ρυπϑηπιοηί. Ας- 
ςογάϊηρ ἴο [8158 νον, νυν !ςἢ ρίνεβ Ὁ ἴασ ἴῃ6 
οἰοαγοϑί ϑθηβ6, 40---44 5πουϊὰ 6 [ἢ τοπάογ- 
οὐ:---“4Πκ 4 Μεγ δογηιογε, ὈΆΘΥ ΒΘ. 707 γ6: 10 
εον 7γονι γα, 0 «υϑο»! ἃ τη αρο «υα. “ἐγ, 
απμά ἰο ἐῤεν εαγιδ; 70 γ «ὐδογι ἐφομ {4:1 ὉΔΌΝ 9 
ἐῤγοεί, ρῥαϊπίεάδέ ἐδν ἐγε:, αγπά ἀεοξεάο ἐωβ 
«οἱ ογπαριεπῖς, απά “«αἱδσὲ ὠῤοπ ἃ σ“ἐαϊείν 
ΘΟ 01, ἀπά α ἐαὐίε ῥγεραγεά δεζογε ἐξ) «υδεγέ- 
μῤοπ ἰδομ ἀιάβο βϑὺ ηἕρὸ ἑπιεεσε πα τηπὲ 
οἱ, διὰ 186 γοΐοθ οὕὗὁὨἨὨἁ ἰδ ἯΠλ8 
Β01119ϑ08 ΦΏΆΘΣΘΌΥ, δπὰ ἤο Ὁ: 9 1:81 ΖΣῸ 1, 
0:80 τιαἸδιπ)ᾶ958 ((Πἢ6 Αϑϑυσίδη5 ὑσγοῦρΐ 
ον 3αρὸ «ὑεγὸ ὀγοισδέ ΣΘΎΘΙΙΘΥΒ 77Ὸ)»2 
(ονθῦ) ἴῃς ἀϑθβοσῖ, αὐδίορ ῥωῤ ὀγαεείσι. ὠῤοη 
ἐδεῖν δαμάς απά ὀεαμε ζω ἐγοαυης πον ἐδεὶν 
ῥεαάδ. Τεη “«αἱά 1 10 ῥὲν ἐδαὶ «᾽αὐι ὝΟΤΕ 
ουὖ ἐπ σάω ογίσι, ΝΟῪ ΒΏΔ811 ἨὮΘΣ ὙΒΟΣΙΘ- 
ἄοχῃ οὐ 0 888, ΘΥΟΣ ὑμ18, διά 
ἐδεγ «ὑδηΐ ἐπ μηΐο ῥογ. 

458--40. Το Ἰυάρτηεηΐ ἴο Ὀ6 Ἔχοουϊεά Υ͂ 
[86 Πδπάϑ οὗὨ [Ποῖσ 811165. ᾿ 

456. 1:8ε γλρδίδοιι: πιϑη, 4667] διαὰ τ κἈ}- 
Θ01185 518}, πον. ΤὍΤΠο ἀεΐ, γί. 15 ποῖ ἴῃ ἴπ6 
οτὶρίηδὶ. ὙΠῸ 411165 ἅγθ δι] γύσφέεομς, ποῖ 
δεσδυϑε [ΠΟΥ ννΈΓα ἴῃ ἘΒοΙΉ σον 68 ΤΊΟΓΟ ΣΡ Ὠΐθοιϑ 
1ηδη ἴδο πηθῃ οὔ [5γδοὶ, Ὀυῖ 25 186 ἱπϑίσυσηθηΐβ 
οὗ Οοὐδβ τ ββίθουβ Ἰυάρτηεξηί8. 

47. “ἱοπό 1δε»:}}] Τῆς ἰεραὶ ρῥιυηϑησηθηξ 
ἴον δά υ]έεγεβθοβ, [ενὶ χχ το; Ὀουΐ. χχὶῖ. 22; 
7 δὴ νυ]. ς. 

468. ἰο εεα.4] Νοῖ Ὀδοδιι86 ΠΟΥ δᾶνε τορεηΐῖ- 
εὦ δηὰ ξογβακθη {μεσ 5'πβ, θυ: Ὀθοδυϑο ΠΟΥ 
16 βι οκεη δηὰ σοηδυπιοά, ΟΡ. χχὶϊ. 1 ς. 

αἰ] «υο»»65} ἐ. 6. 11 σουπῃίτ65. 

σΗαΑρ. ΧΧΙΨ. ἘΖΟΚΙοΙ 15 σοπΠΊΞϑοηρα 
ἴο ἀππουηςα ἴο 5 ξε! ]ονν -Οχ]] 65. (Παΐ τ ἀθ- 
διγυςοη οὗὨἨ [ογβα θη, ἡ ΒΙ ἢ Π6 μΒαά 50 Ἰοὴρ 
ἔογοῖϊοϊά, ννᾶβ ΠΟῪ ἴῃ Ἴσουγθε οὗ δχοσυοῃ, 
ἴδδὲ {Π6 βἰορε μδὰ δοίιδ᾽υ θεριη. ὙΠΪ5 δ ἰ5 
ἴο ἀφοίδσο (1) ὈΥ̓ ἃ ρᾶγδῦϊο-- -οὔ [6 ὈΟΠ]Πηρ ροΐ, 
566 Νοίο δ δηὰ οἔ ςἢ. 1]. (νυ. τττ)} 0) ὈγΥ 
ἃ 501100}1 08] αοῖ---[ῃθ δοϑιδι πίῃς ἔστοπὶ [6 
τἰδιι8] ουϊνγαγὰ τουχηΐηρ ἴοσ ἢἰ5. νυ δἾ5 ἀθδῖῃ. 

1. Τἢ6 ρῥγορδοοῖεβ ἴῃ [ἢϊ5 σμδρίο ψετὲ 
ἀεἰνογοὰ ἔπτο γεᾶγβ δηὰ ἔνθ τῃοηΐἢῃ5 δέου [μο56 
οΥἩ ([Π6 ρῥγονυίοιιϑ βεςϊοῃ (χχ. 1)ὴ. ὙΤΠῈ ἀδ 
ΤοοηΠοηδαὰ ΠΟΙδῸ νγᾶ5 ἴΠ6 ὙΕΤῪ ΟΔΥ͂ οη ἐξ γπ 
ΝΟυςδάποζζΖασ σοπιρ οἰοὰ ἢ 15 ἀτγδηροιηθηΐβ 
ἔογ ἴδε 5ίερθ, δηά οἹοβδά ἴῃ ἴῃς ογ (2 Κ, χχν. 
1; [ο6γ. 1. 4). Αδεῦ [Π6 σΑΔρΡΌνΥ (15 ἀΑΥ͂ 
νγ5 ΣΕΡΊΪΑΥΙΥ οὐϑογνοά 85 ἃ ζδϑί ἀδγ .---ἶδε 7252 
φ ἐδε Ἰοπὲρ νιοπὲῤ (Ζεςϊ. νἱῖ. 19). 

Ὡ. υεἰ ῥί»εκεὶῦ ἀραί 1} ἜΠ6 ΗςΡ. νογὰ 
ΤΏΘΔΠ5 ΓΑΙΠΟΙ 1Δ Ὁ Πασὰ ΠΡΟΣ, 566 5. Ιχχχυηῖ, 
7.) ΨΈΏΙΟΝ 15 ἱποοῃϑίϑίθδηξ νυ [Π6 ἠοὔοη ὉΥ̓͂ 
ὙὮΙΟΒ δόσηα μβᾶνθ σηἀεφανοιυγοὰ ἴο Ἔχ υΪδ!η ἀνναῦ 
[Π6 σἰαϊοιηθηΐ (δὲ ΕΖΟΚΙοὶ πον ὈΥ ̓ πϑρίταϊο 
νδδί νγὰ8 ζοίηρ οὐ δῶσ δύΑΥ, υἱΖ., ἴμαΐ οἡ ἴ8 6 
ἀδὺ Ὡδπιεά, ΝεθυςΠδάποζΖαγ ννᾶ5 ΟὨΪΥ βοϊ ηρν 
ΠΙΠΛΘΟΙΓ ἴο τηᾶκο ἃ ἤγϑὶ βίαγί οἡ ἢ15 Ἔθχρθαϊοῃ, 
ΠΟ ἢ τρϊ Πᾶν Ὀδθη ἀοῃθ ποὰσ ἘΖΕΙΚΙΟΙ Ξ 
ἀνε! !ηρ-ρίδος ἴῃ Ομδ ἀκα. “Ὑμδὲ ΕΖΟΚΙοὶ οἱ 
(Π6 θδηκ5 οὗ [6 Ομοῦατ Κπὸνν τυ μδΐ ννᾶ5 ἰδκῖην 
Ρἷδοο δὲ Τδγυβαίοπὶ οἡ [Π6 ὙΟΓΥ ΟΔΥ οὗ 115 ος- 
ΟὈΙΤΘΏΟΘ ΠΊΔΥ δε ἃ αἰ Που ΕΥ̓ ἴο ἴπο56 Ἔχροβὶς- 
ἴογβ ῆο δὴν ἰμαῖ Οοά σὴ πῆδίκε ΔΠΥ͂ ὑτο- 
ῬΠοῖέῖοδὶ οοπηπγαησδίοη, Ὀμὰξ πορεὰ ποῖ ᾿πο] ἢ 6 
5 ἴο ἀϑοονοσ 1 (ποτὶ ἴῃ τπ185 ράβθασθ ἃ 
Ῥτεάϊςτίοη δον ἔδθ Ἄυεηὶ. (ΚΙιείοι.) 



νυ. 3--.2.] 

ἦ Απά υἱξξεγ ἃ ραγδῦϊα υηῖο ἴπ6 γθ- 
θΕ]]ΠἸου5 ἤοιδε, πὰ 547 ιἱπῖο {Π6π; 
ΤὨυ 541} τῆς [,οστά ον; ϑεῖ οὔ ἃ 
Ροῖ, δεῖ 22 οὔ, δηά δΪ'βο ροῖγ ννδίθγ 
πῖο ἴἴ: 
4 δίδεν τῆς ρίεςεϑ τπογεοῦ ἰηῖο ἰζ, 

εὐέπ ενε Ρίεςε, ἴῃς τϊρῃ, δηὰ 
τῆς ἘΠΕ ὲ “πὶ τς τηοῖθς 
Ὀοπα5. 

ς ἼΑκςε τῆς ςδΒοῖςε οὗ τε ἤοςΚ, δπά 
Κκᾳ ἔθυγη αἷθο τῆς θοπα8 ὑπάεγ τ, ἀπά 

τολῖκε ἴἴ ΒΟ] ννε]], δηά ἰεῖ ποτὰ βεεῖδς 
ἴῃς θοηα8 οὗ ἴ᾿ τῃετγείη. 

6 4 ννμετχείογε τυ. 5βδ:ἢ 186 1, ογά 
σον; Ννοε ἴο τλς Ὀ]οοάγ οἶς. ἴο τε 
ροῖ νγοβε βςιπὶ ὃς Τῃεγείη, πα ννῆοβα 
ΘΟ πὶ 18 ποῖ ροπε ουΐ οὗ [τ ἰ δτίηρ ἴδ 
ουῦ ρίεςς ὈΥ ρίεςε; ἰδεῖ πο ἰοῖ [8]} 
τροη ἴξ. 

7 Ἐσογ Βεγ δἱοοά 18 ἴῃ τῆς πιϊά5ῖ οὗ 
Βεῦ; 386 εεῖ ἰτ ὕροη ἴδε ἴορ οδ τοςῖς; 

3. δὲ απ 4 01] 186 οδΙάσχοῃ.. ὍΤῇα 
Φοῖηθ ὑτοσὰ 25 ἴῃ χὶ. 2, ἴο ψἢϊοὶ ἘΠΟΓΟ 15 ἃ Γὸ- 
ἔετεηςε: ἴῃς ἀεξ, ἀγίϊς]ς Ὀείοσε οαὐάγος 15 1ῃ1|5 
ἴο 6 ἐχρ δποά---ἰπαΐ σαϊάγοη οὗ ννπὶςὶ γοιι 
ἈΚ, ὝὨς ρῥγορμεῖ ἀρρ ϊεβ ἴ86 ἤψχυτε ἴῃ ἃ 
5Εη5 6 416 σΟΠ ἴο ἴῃς ργονεσῦ. ΤῈ 
ἱππιλιπδηῖς οὐ 7ετιϑαϊοπὶ δε [ξ ἴο ἀεηοῖς 
φουΠῖΥυ, ΕἸ ΖΕΚΙοὶ ἴο ᾿ηάϊσαῖθ υἱΐογ ἀεί γιςτοη, 
ΤΒε ολἱάγοη 15 ἴῃθ οἰἴγ, (Π6 γε ἰ5 ἴῃ6 51}Γ- 
τουμϊηρ, ἈΓΓΩΥ͂, ἴα βεβἢ δηὰ Ὀοπαβ ἅσὲ ἴΠ6 
ἸΒΔ ληί5 σδυῖ ἴῃ νη [ἢ 6 νν 4115. 

4. 26ὲε }ίεεκε: ἐδέτεο})] δε ῥίεεε: ἐδ ὯΘ- 
Ἶοπε ἴο 1. Ὅὕδε ῥίεοοβ Ὡς ἃγὸ ἀοϑιρτιοὰ 
ἄχ ἴδε οδἱάγοῃ, δῃὰ Ὀεΐοῃς ἴο 1ἴ 85 ἴπ6 ἱπ 8 Ὁ]- 
ἰλπῖς ἴο ἴ8ε ςἴγ. Ὅε Ἄσδοῖςθ Ῥίθςεϑ, δε ἐῤίσῥ, 
(δὲ «δουίάεν ἀν, Χ. 24). ἰΓΟΠΙΟΔΙΠῪ τοπιηά- 
ἴῃ ἴβεσὰ οὗ ἴὩεῖγ Ὀοασὶ τμδὲ ΠΟῪ ἃτὸ ἴῃ6 σῃοῖοθ 
τεσ θεῖ οὗ [6 ΠΟΙΠ ΠῚ ΠΙΕΥ (ΧΙ. 3). 

δ. δαγ")} ἈΔλίδμεσ, 88 ἴῃ πιᾶγρ., ὅεαρ, οἵ, 
“ΚΟ ἃ ΠΕΔΡ οὗ" δεὲ Νοῖδ αἵ οηά οὗ (ῃδρίοσ, 
(σπρατε Ηετοά, ᾿ν. 61. “θη ννὲ ἢγβί 
βἰελθοαὰ υρΡ ἴπε τίνοσ 51|Γ6, ουῦ 16] σὴ ουξ 
ἴ ἴῃς εἰερβδπίὶ τηδγβ ἢ ὙΠΕΙΕ ΠΟ ἴγδε8 οχίϑβέ, 
(σης ἴο ἃ ϑσροῖ ῃεγο δη οἰορῆδηϊ δὰ Ὀδθῃ 

1 δἱ οὔςθ ἴοοῖς ἴπ6 θοπθ8 οἱ 
δολγά, δϑεὶ ἔποσο τ ΠῊ (Π6 Ὀοποβ οὗ ἃ βοοοῃά 
εἰερδαηῖ, ἐπα δεὰ ι.5 ἴο 5ἴθδπι ὈΧΙΘΚΙΥ ᾧρ ἴο 
πῖκτε σοο δρουπάθα, ἜΠ6Ὸ δου η5 86- 
οὐτάϊης ἰο Ηετγοάοῖι υϑεὰ ἴΠ6 Ὀοποβ οὗ ἴΠ6 
δηΊπιΔ] Ξδοτι βορὰ ἴο ὈΟ]] 86 ἤεβα ; [86 Οσυδοῆοβ 
οἵ ϑουϊδ Απιτῖοδ ἀο {πε ϑᾶτὴθ ψῃθη 1ΠΕΥ 
τὸ τὸ δεῖ, ἴποὸ οχ ἴπ5 δ 1]5 Ἀἰτη 8611." 
{πτνϊηρείοννε 5 "1.2 ]ουγηδὶ),᾽ ΝοΪ. 1. Ρ. 347. 

θ--14, ὙὝΒο δρρ)ολίίοη οὗ 186 ραγαῦϊε (1) 
ἴο ἰδς ρεορὶς (6---8), (2) ἴο ἴδε ΟΙΓΥ (9---14}. 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΙΝ. 

8Π6 ρουγοά ἰξ ποῖ ὕροη ἴῃς ρτοιπά, το 
σονοῦ ἴὸ ἢ ἀκ; 

8 ΤΠδὲ [τ πη ρἢϊ σδιι86 ΠΓΥ ἴο σοπὶδ 
ὉΡ ἴο ταῖζα νεηρέδηςε ; [1 δᾶνε βεῖ μεσ 
δ]οοά ὑροη ἴῃς ἴορ οὗ ἃ τοςκ, τῇδῖ ἷξ 
8ῃοι]ά ποῖ δε ςονετγεά, 

9 Ἰμεγείοσε τὰ} βαῖτῃ τῆς 1, οτὰ 
ον; αὟος το τῆς δ]οοαΥ οἰ} 1“ Ναδυπι 
Ψ1 ἀνε πιᾶκε τῆς μι] [ὉΓ ἢγε ἦν. . :-. 
δτελῖ. 

10 Ηδᾶρ οἡ νοοάΐ, Κίμα]6 τῆς ἢτγε, 
σοπϑιπια (ἢ ἢεβῆ, δηά βερίςβ ἴτ γνε]]}. 
δΔηά ἰες τῆς Ὀοπαβ ὈῈ δυγηεά, 

Ι1 ἼΠΘη 8εῖ 1ἴ ἘΠΊΡΑΥ ὕὑροη τῆς 
(ςΟΑ5 τῃεγεοί, τῆς [ἢ6 δγδββ οὐ ἰζ ΠΊΑΥ͂ 
δε Ποῖ, ἀπά πιᾶΥ Ὀυγη, δηά ἐσέ τῇς 
ΔΙΚΠΙ 6858 οὗ ἴξ τῆλ Ὀε πιοϊΐεη ἴῃ ἰϊ, 
ἐῤῥαὶ τὴς 5ουπὶ οὐ ἰξ ΠΊΔΥ ὕὃ6 Το 
βιπη66. 

12 886 Βα(ἢῃ ννελγιεά δεγιεεὶ τὰ 
11ε8.0 ἃπά Βεῖ ργϑᾶζ βοιιπὶ σγεηῖ ποῖ 

ΤΠ6 ΟΥ̓ 5 ἴο Ὀ6 οτηρίϊοὰ οὗἉ [15 ᾿ΠΔὈΙ Δηἴ5, 
δηὰ 50 σηδὰὰδ γεδαυν ἔογ ἴδε Ὀυγηίηρ. 

6. “αὦπ} ταδὶ, ὙΠῈ οὐξίπδὶ σγογά ὁσοὺζϑ 
ΟΠΪΥ ἤΟΓΟ; Ιἴ ἰ5 σοπποοϊθα ἢ ἃ ὑνοσγὰ βρη 
ἔγιης ἴο πιῦ οΟΗ͂, δηὰ 15 τεηάογοὰ ἴῃ [6 ΧΧ. 
χη," ἘΔ5ΞὮΙ, ἃ5 οὐσ Α.Ν., σρη; Ὀυϊ ταδὶ 
5θετὴ5 [ἢ6 δειεσ Ἐγδηϑ]δίοη, ποΐ ΟὨΪΥ Ὀδοδιι86 
ἴϊ 15 5140 6 ἴο [6 ἀεγιναίίοη χω οὔ, Ὀμὲ α͵5ο 
Ὀεοσδιπο [86 οἰ τοργοϑεηίοα ὈΥ ἴῃ6 ροῖΐ 15 γὸ- 
Ρτονθὰ οἡ δεςοιπῖί οὗὨ [[8 γιιδὲ σοσηδίητηρ οὐ ἴζ. 
ΟΟΙΊΡ. τ. τας |85. ν. 2. 

ὀνγίπρ ἐξ ομὲ ῥίεες ὁγ ῥίφεε} 1ὲ, ἴὯ6 οἰ} υϑοάὰ 
ΕΘΏΟΥΔΙΪΥ ἔογ ἴπα ἸΩΠΔὈϊΔηῖ5---- Ὀσίηρ ἴΠοπὶ οὐ, 
οπα ὈΥ̓͂ ΟῃΘ, οἶεαγ {π6 οἰ οὗἉ ποτ, νεῖ μεσ ὉΥ͂ 
ἀρδίῃ, Ὄχῖϊθ, οὐ σδρΕ υγ. 

ἰδέ πὸ ἰοἵ 3] ὠροπ 1 ἴῃ ἴῆο σἀρίν!γ οὗ 
]εμοιακίπι δηὰ ἴῃ [παῖ οὗ [Θῃοίϊδο ἢ, 5οπὶς 
γνοῦο ἴάκοη, οἴποτῖϑ ἰο, Νον ἴπογοὸ 5081} Ὀ6 
ΠΟ αἰδοσιπιηδίίοη, 41} 5841} Ὀς γτεπηουθά, 

7. 866 οἢ ΧΧΙΙ,, 27. 
“δε βοωγεά ἐΐ ποῖ μῥον ἐξ αγοωμῇ ΤὨε Ὀ]οοὰ 

γγὰ5 ρουγοὰ ὩἸΡΟῚ ἃ ΟΥ̓ τοςοῖκ τ πεο 1 ςου]ὰ 
ποῖ Ὅ6 Δρϑογρθα οὔ υπποίϊςεά, ποῖ Ἰροη ἃ 50]] 
Ὑν ΠΟΤ [ἃ πλρς Ὀ6 ἀγυπὶκς ἴῃ δηὰ σονογοὰ 1 ἢ 
ἀυκὶ (]οὉ χνὶ, 18; 154], χχνΐ. 21). 

10. «“»ίοε ἐξ «υεἶἰῆ 1Ὲ 1015 Β6 [26 οοττοςεῖ 
τοπάσσγίηρ, [ἃ πιυσῖ Ὀ6 υπάογϑίοοά 45 ἀοϑοσιίην 
ἃ ῬΓΟΟΟ55 υ5114] ἴῃ ἀεοοοσίίΐοῃ ; [ἤτον ἰπ 5ρῖς 68 
ἰπ αριυπάδηςο, ἴδδὲ 16 Ὀοποβ δηὰ ΠῸ βεϑἢ 
ΤΊΔΥ Ὁδ 4}1 Ὀοϊοὰ ὑρ ἰορείμεσ. Βυΐ ἴῃ ἰοῦ 
ΧΙ, 41 [06 ψνυογά ἰ5 υϑοὰ οὗ οἰπίπλθηε οὐ βαῖὶνθ 
ποίη Ὁρ ἴῃ ὈοΟΙΏρ. Οοπιρ. ἔχοά. χχχ, 
2ς, 33, 50 ἴΠαϊ [6 ψογὰβ ὈΓΟΌΔΌΪΥ τηθδπη 
ταῖμεσ, ἐηλκα ἃ ποῖ δηὰ Ὀ0θΌ]6." 

11, 12. εν} ταῦ; 566 οὐ υ. 6. 
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1ο4 

ἐ Η͂ςὉ. 26, 

ἐ εῦ. 8 
Σέονέ. 

ἘῊΗΦ:Ρ. 
μεν ἐΐῥιε 
ῃὰ 50 
νοΣ. 22. 

ἰογιἢ οὔ οὗ Βεῦ: Πεῖ βουπὶ ὀσί δὲ Ἰῃ 
τῃε ἔτε. ὶ 

12 ἴπ τὰγ ΠΙΚΠΙΠ6858. ἐς ἰθνγάηςβϑ : 
Ὀεςδιιϑε 1 πᾶνε ρυγρεά ἴῆδε, Δηἀ τπου 
γναϑδῖ ποῖ ρυγρεά, ἴδοι 5α]ς ποῖ δ68 
Ρυγρεά ἔτοπι τὔγ ΑΓ Π688 ΔΩΥ͂ πΊΟΓα, 
111Ο 1 Βᾶνε σδιιβεά ΤΥ ἔμ ἴο τεβῖ 
Ἰροη τῆ 66. 

Ι4 1 τῆς ΠΠΟΚ πᾶνε βροΐκεη 21: ἰξ 
5.411] σοπης ἴο ρᾶ38.) ἀπά 1 νν}}} ἀο 2; 
Ι ν}}1 ποῖ ρὸ δδςκ, πείθεο ψ}} 1 
βρᾶγε, πε πε Μν}} 1 τερεπῖ; δοοοσγάϊηρ 
ἴο [ΠΥ ννᾶγ80 ἀπά δοοογαΐπρ ἴο τὴν 
ἀοἴπρβ. 5}8}} τπὲγ Ἰπάρε τῆεα, βαιτῇ 
τῃε [,οτά σον. 

ῖς  Αἴβο ἴδ νογά οἵ ἴῃς ΓΟᾺΡ 
οᾶΠΊα ὑπο Π|6. 5Αγ]Πρ. 

16 ϑοη οἔπιδη, δε μοϊά, 1 ἕλκε ἀννᾶύ 
ἔτοπι ἴες πε ἀεβίγε οὗ τῆϊηθ δγε8 
νν ἢ ἃ βίγοίζα : γεῖ πο ΠΟΥ 8ῃα]ῖ ἴμοιὶ 
ΤΔΠΟΌΓΩ ΠΟΙ ΨΕΘΡ, ΠΕΙΠΕΥ 5}4}} τὴν 
ἴ6ΔΓ8 γι ἄοννῃ. γε Ὶ 

17 ᾿ Εοτθεδγ ἴο ογΥ. πιά πο πηοιγη- 
ἵηρ ἔογ τῆε ἀεδά, δἰπά τε εἶτα οὗ τἢϊπς 
Πεδά ὑροη δες, δηά ριιῖζ οη ΠΥ 5Π068 
ὉΡΟοη ΤῊΥ ἐεεῖ, ἀπά σονογ ποῖ ἐῤγ 1108, 
Δπα εδῖ ποῖ {πε Ὀτγεδά οὗ πηδῃ. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΧΙΝ. [ν. 13--24. 

18 ὅο 1 8ρᾶκε υπίο ἴῃς ρεορὶε ἰῃ 
πε ππιογηΐηρ: πὰ δὲ ὄἼνθὴ ΠΥ Ὑ|Ὲ 
ἀἰεά; Ὧπὰ 1 ἀϊά ἰπ τῆς πιογηΐηρ δ 1 
γγ248 σοπηπηληάεά. 

19 ἢ Απά τΠε ρεορῖὶε βαἱά υπΐο πια, 
νι τὔου ποῖ τὲ}}] υ8 ψνηδὲ ἢ 656 
ἐδίπρε ἄγε ἴο αν, τῃδῖ ἴοι ἀοεϑβῖ “ον 

20 ΤΉΘΩ [1 δηϑυνεγεά (Π6πὶ, Τα τννοσά 
οὗ τῆς ἴσο οἌπης ὑπο πια, βϑαγίηρ, 

21 ϑρεαϊς υπῖο τῆς πουβε οὗ [53γδεὶ, 
Ἴπι8 δ τῆς ΤΙ, οτά ον; Βεδοὶα, 
1 ν] ργοίΐδῃηβ ΠΑΥ βαποΐιυδιγ, ἴῃς εχ- 
Πα] εποΥ οὗ γουγ βἴγεηρίῃ, ἴῃς ἀεϑίγε 
οἔ Ἴ: εγεβ8, δηά [τπδῖ νης ἢ γον ᾿Βον. 
δοιιἱ ριτεῖῃ ; ἂπά γουγ 80η5 δηά 
ἀλιρῆτετβ ννῇοπι γε Πᾶνα ἰεΐ 58 
ὈγΥ ἴῃ ϑυνογά. 

22 Απά γε 581] ἀο 45 1 πᾶνε ἀοπε: 
γε 51|4}] ποῖ σονεσ γοωγ [1089 ΠΟΙ εδζ 
τς Ὀτεδά οὗ τηδῃ. 

23 Απὰ γουγ {τε8 “φαΐ δὲ ἀροπ 
γουγ Ποδάϑβ, Δηἀ γοιγ 5ῆοθβ ᾿ροη γοιιΓ 
ἔεεϊ : γα 5Π]}] ποῖ πλουγη ΠΟΥ ΨΈΕΡ ; 
διυιῖ γε 58.8]} Ρίπθ ἌνγΑῪ ἔογ γουγ ἰπίφυϊ- 
τἰ65, Δηἀ πιοιιγηῃ οἠδ ἴονναγά δποίδοσ. 

24 Τδυ5 ἘΖεκίεὶ 15 ὑπο γοι ἃ 
βίρῃ: δοοογάΐηρ ἴο 41} τπλὲ 6 δίῃ 

[4}} 

16---7. Το ἀραίῃ οὗἩ ΕΖεκΚΙοΙ 5 νυ ηθ τοοῖς 
ῬΙδοθ ἴῃ ἴΠ6 δνοπίηρ οἵ {86 βαπλὸ ἀδύ (δμαξ ἢδ 
ἀοΙνεγεά ἴῃ6 ἔοσοροίπς Ῥσορῆῇοου. Τὶ ὀνθηΐῖ 
ννὰ5 ἴο 5ΙΡΏΙΥ ἴο {86 Ρεορὶς τῃδὲ {6 1 οτγτά 
νου] ἰακο ἔγοπι ἔμθπὶ 411 [πὲ νγᾶβ πλοϑὲ θαγ 
ἴο {Πποπ|---(Ἔπ|ρ]6, Βοπῖς, ἔποπάβ, δηὰ ροβϑθβϑ- 
βίοῃβϑ. ὙΠ6 Ὀεδανίουγ οὗ ἴῃ6 ρσγορμοῖ νγᾶ5 ἴο 
5ῇονν 815 {εἸ]ονν-ΟΧ]ο5. τὶ {ΠῸ σοπάϊξίοη οὗ 
186 ῥθορὶς νου Ὀ6 ϑδιιςἢ ἃ5 ἴο ψῖνε πὸ γοοπὶ 
ἔογῦ πὸ σοπηῆοη οχργοβϑίοη οὗ σηουγηΐηρ. 
ΟΟπΊρ. Ϊοσ, ΧΥΪ. ς, 2ῤεν “ῥα! ποῖ ἰανιφηξ οἵ' 
ὀεγποαπ ἐδὸ ἀεπά ἐδεν ψουά ρτίονο ἔοσ {ΠΟΥ 
51η5 δηά (ΠΕΣ Ρυπἰβῃσιθηΐῖ, Ὀυιῖ ἔπε {ἰπ|65 ἴμδὶ 
ὙΜΕΓΘ ΠΟΙΆΪΠΡ ῬΈΓΟ 50 ΟΧΊΓΔΟΓΟΪΠΔΓΥ 85 ἴο ἰθᾶνθ 
ΠΟ τΟΟΠῚ ἔογ ἴδε αιεῖ Ἰατηδηΐδίίοη ἔογ ἴῃς ἀθδὰ 
ΟΟΟΓΟ Πρ ἴο [86 πι50.4] ἔογπιβ οὗ τηουτηίϊηρ. 

17. ὀιπά ἐῤε εἶχε οΥΓ ἐδίπο ῥεαά μροη 1δέ6] 
ῚΠ6 ἐγ νγὰ5 ἴῃ6 πηῖσε οσγῃ ὈΥ ἴπ6 ῥγίεϑί. 
Οπὸ οὗ [δε 5:5}}5 οὗ τηουγηης ννᾶ5 ἴο εουεν ἐδε 
ῥεαά (5 8. χν, 20; Ϊογ. χὶν. 3); ἃποίῖδθεῦ 
ννᾺ5 ἴο σρῤγίμἀϊε αρόες μῤοπ ἐδε δεαά (ΧΧΥΙ. 
2ο; 185.}ν, 12; 2 85. ΧΥ. 22). [Ιἴ νν»ὰ5 ἔογ- 
Ὀϊάάοη ἴο {πὸ ΒΙΡ ἢ -Ὀτίοδὲ ἴο ὠπεουεῦ ῥὲέι ῥεαά 
(μεν. χχῖ. το), Ὀθοᾶιιϑ6 [Π6 ἀποιητηρ ο1] μαδὰ 
Ὀδει ρου Ὠϊπ|---ἰἢδί 15, ἢ6 νγὰβ ποῖ ἰο ἀθῇϊ!θ 
ἢ]5 πεδὰ νυν τ Δ5ῆο5 βργιηκὶοὰ ὑροη 1, ὙΤΠς 
εουεγίης 97, ἐδὸ ῥεαά δἀορῖθά ὈΥ ΠΊΟΌΓΠΟΥΞ 
πχιϑὲ βᾶνο ὕθε ἀϊβογεηΐ ΠῸπι ἴΠ6 150}8] ἀγεβα, 

δηὰ 50 'ἰπ οἰἿΟΣ οῶϑθ τἴῃ6 ΟΓΩΙΠΑΤΎῪ σΟυοτηρ 
νγὰ5 τοηουθά, ἴο Ὀ6 τορ᾿ δορὰ οἴ μοῦ ΌΥ 58:65 ΟΣ 
ὉΥ ἃ πιουγηϊηρ νεῖ]. ΑἸ δου ρἢ [6 ΒΡ ἢ - τῖοσῖ 
νγ)ὰ5 ἴο δυβίδιη ἔγτοπὶ ουξνγασα σρηβ οὗ ζηουγῃ- 
ἱπρ, δηὰ ἰῃ ἃ Ῥαγ ΟΟΪΑΣ σ856 ἃ 51 Π|}|ΔῚ σΟΙΓΘΟ 
νγν 5 ργεβοροὰ ἴοὸ [6 ῥὑγίεϑίβ ΕἸθδζᾶσ δηὰ 
1ἰπαπηᾶτ ([κεν. χ. 6), ἴδ6 ὑσίεδξ ἰῇ βΈΠΟΊΑΙ νγᾶβ 
ἴο πιουγῃ ἴοσ ἢἷ5 ἀθδλὰ ([μδν. χχὶ. σ 1011.), ἀπά 
80 ΕΖΕΚΙΟΙ νν5 ἴο Ὀ6 δὴ ὀχοθρίἰοῃ. ἴο 186 σι]ο. 
ἈποΙΠΟΓ 5ίρη οὗ ππηουΓηηΣ νγᾶ5 ἴο σὸ δαγεζοοῖ 
(8 85. χν. 30), 566 οἡ Ϊογθη. χὶ!. 22; ἃποῖμεγ 
ἐο εουεν ἐδο ἰοαυεν βαγὶ οὐδε ζαεε (ΜιΙοΔἢ 1]. 7). 

εαὐ ποὶ ἐῤε ὀγεαά οὗ νι} [ἴ ννγᾶ5 συ βίο Ὡ ΤΥ 
δῖ ἔπηογαὶβ ἴο αν Τοοά 5ιιρρ δὰ ἔοσ [6 σου- 
ἴοτί οὗ ἴῃ6 πιουτηοῖβ, δηὰ [ἢ15 15 ἴῃ6 οὔρίη οὗ 
[8ὲ ἔχπογαὶ ἔδαϑῖβ, 580 σοπητηοη ἃπιοηρ 841] 
παϊίοπθ, Βγεαά οΥ᾽ »ιεῆ, ἱ. . ὀγεαδ σοτ τ] ΟὨΪΥ 
υϑοὰ ΟΥ̓ »οὴ ΟἹ 5ΌΓΝ οσοδϑίομβ. Ἔγοηε: 
ἐ( Ὀγοδά οὗ πηο τι ογβ.,) Ετοτῃ βιιςἢ ἔοοά Ε᾽ΖΟ- 
ΚΙοΪ 18 ἰο αρϑίαίπ, Οοπιρ. [εγ. χν!. 7, πείέδον σ δα 
θη σίυε ἐῤερε δὲ σωῤ Γῇ εοπποία οι ἰο ἀγίρξ 
ν ἐρεῖν ζαῖδεν ΟΣ πιοίδεγ, ΥΆΕΤΟ 566 Ὡοῖθ. 

28. ῥίπε αφυα}}] (Αὐοιηραῖε ἴ εν. χχυΐ, 39. 
Ἡδγθίη 15 ἴο Ὀ6 ἔουπά πὸ Ἰ ΒΙπθης οὗ 16 
(Πγοαῖβ σοηνεγοὰ ἴῃ ἴδ6 [νν. ὙΠῸ ουϊναγχὰ 
ΒΙΡὴ5 οὗ σοῦ ὙΟΓΟ ἃ ςογίδϊη σοηβοϊβίοη, 
Ὑεὶγ δῦϑεησε ἱπάϊςαϊεβ ἃ σῦοσγε ἱπέδηϑο, βοασί- 
ΟΟΠϑΌΠΙῺΡ ΒΟΙΓΟΥ͂Κ, : 

ἐλε μὲν σ' 
ΟἿΓ γον εναὶ 



ν. 25----27.] ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΧΙΝ. 

ἄοης 5841] γε ἀο: διά ννῆεπη {ἢ ]8 
ςοσιεῖῃ, γε 3541} Κηονν ἴπδὶ 1 ὧγπι ἴῃς 
Ιμοτὰ σον. 

ἃς ΑἾ5ο, ἴδοιι 8ϑοη οὗ πγδη, «ῥαϊ εἰ 
ποῖ ξ 'ἰπ ἴῃς ἀδὺ ψ ἤθη 1 ἴακα ἔγοτῃ 
ἴδεσπ τ εῚγ βίγεηρίῃ, τῆς ἸΟΥ οὗ τπεῖγ 

πω βίογγ, ἴῃς ἀεβῖγε οὗ τβεῖγ ἐγεβ, δηά 
κα ῳ ἴλῖ ὙΒΟΓΕ ΡΟ ΓΠΕῪ 56εῖ {ἢ ΕἸ τ] 48, 
τ βεῖτ 8οη5 δηὰ τῃοεὶγ ἀδιιρβτετς, 

Ιοσ 

26 7.ὲ Πα τῃαϊ εβολρεῖῃ ἴῃ τῆδι 
ΟΔΥ 58}]1] σοπχα υπίο ἴπμεα, ἴο οδιιϑδ 
ἐδέε ἴο θαᾶγ 2ὲ τ τ ἐῤήπε φλγϑ ἡ 

27 ἴῃ τῆδῖ ἀδὺ 5841} [ὮΥ πιοικῃ ὃς 
ορβηδά ἴο ἢϊπὶ νυ ῇ]ςἢ 8 εβοδρεά, δηά' 
ἴπου. 5] ϑρεαὶς, δῃά ὃ ἢοὸ πιογε 
ἀυπιθ: δηά τποιι 58]: δὲ ἃ 8ίρῃ υπῖο 
τοῖα ; δηά {παν 5}4}} ἰζῆονν τῆλε 1 
ὅπηι ἴμε ΟΚΌ. 

47. 7κ1δαὲ ἀαγ «ῥα]} 127 νιοιδ δὸ οῤεποαη] 
Τετε νεῶϑ ἃ ἴτης ἀστὴρ, νι ἢ Οοά μδὰ ἀθ- 
ἀπεὰ ταὶ Ηε νουϊὰ εἴοθε ἴδε 11ρ5 οὗ Ηἰ5 
ὑτορδεῖ (11. 26). Ὑμαΐ ἀδγ μιδὰ ποῦν ΠοπΊθ. 
Ἧς δᾶ ἴουτ γεοδλῦβ Ὀδξϑη δουρὶ γε ἴῃ ἐὈγειο ]ην 
το οδἰαπιτιεβ δῦουΐϊ ἴο σοπηθ ἴο . ΗἊ 
δὰ Ὀδδη υἱϊογὶγ αἰδτερατάθα ΟΥ̓ [6 1πῃδῦὺϊ- 
ἰδηῖς οὗ |6Θγυϑδίομη, τεςεϊνοά ἢ ἀρράᾶγεοηΐ 
τϑρεςῖ δυῖ ὙΠῸ το] πεσε Υ ὈΥ ἴποβο ἴῃ 
αἰ. Νον (δες ἢτβὶ ὕἷονν μα Ὀδεη χίνθη, 

δηά υπ8}] [Π6 0] ρυπιθῃτηοηξ μά [2]1δη, ὉΠ] 
1ς ΟἿἿΥ δα Ὀδδη δοίῃ δ}! ἰδίκοη, ἴἢ6 νοΐςο οὗ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ 5Που]ὰ οδᾶθε, 580 ἔα 45 σου ΐβ βϑορὶθ 
ΟΕ σοηςεγῃρά, Ἠδηρο ἴΠ6 ἰπίογνθηϊηρ 56.165 
οὗ ργεάϊςιοπ5 σεϊδί ηρ ἴο περ θουγης δηὰ 
ἔογειξτι Ὡδίοῃβ (Χχχνυ.---χχχ!). ὙΒεδη ἴδε 
Ῥτορμεῖδβ νοΐοϑθ 15 ἀρδὶη βοαγὰ δάἀάγεβϑίηρ δὲ5 
σουπίγυτσωθη ἰη {86 Ὶγ οχ]6, ὍῊΪ5 δοςοιπηίβ ἔοσ 
1Π6Ὸ ἀρρΑΓΟΠΕΥ Ραγοηί μεῖς οδαγδοῖοσ οὗ {μὲ 
ποχί ΟΣ} σμδρίοιβ. 

ΝΟΤῈ, οὰ ΟΗΑΡ. ΧΧΙΡ. 5. 

ΟΥ̓͂Σ ἬΞ. Ξ, ἃ συ δοίδπεϊνε, δῶρ; σοπη- 
Ῥᾶτε ΓΤΥΊΘ, 58]. χχχ. 33. Ὑ}ὲ βυϊπίδηξιε 18 
ξοτεγηρὰ ὈΥ ϑόιὴδ γε υπάετϑϊοοά 5 ΏὙηΡ 
πός οἵ σαίδεγ. ὍΤὨ6 σϑηάογηρ δωγ ἴῃ ΑΟΥ͂. 
ες ἴ0 μάνα Ὀδεη ἀεπινοὰ ΠῸπὶ ἴΠ6 ΧΧ. 
Τῆς ΨΖ. δηὰ πιοσῖ σοπηπγχοηϊδίοσβ ῥέα ; ἴδ6 
ποιὰ 15 ΈΠΕΓΑΙΥ υϑοὰ ἴον ἃ ρ1|]6 οὗ «υοοά. 

ΘΈΘΟΝΌ ΟΚοΟυῦΡ. 

ΟΒΡ5 ΟΕ [ΟΜΕΝΥ ΤῸ ΗΈΑΤΗΕΝ 
ΝΑΤΙΟΝΞ5. 

ΟΙΔρ5. χχν.--χχχὶὶ, 

ἴῖ1 τᾶς ἃ ἀϊδιιποὶ ρατὶ οὗ ϑογρίυγαὶ ῥγοὸς- 
Ρίχου ἴο δά ϊάσγεβ. ποαίμβοῃ πδίίοηβ.0 ὍΤῊϊ5 νγᾶ8 
γΑΠΟΌΞΙΥ ἄοηε ΟΥ̓ ἴδε βενεγαὶ ργορδείβ δοσογά- 
ἴὩξ ἴο ἴῃ νδεϊδίιε5 οὗ Εἰπ|6 δηὰ ῃΐδοθ. ϑΟοπΊο, 
ἃ5 Οὐδ} (ἴο Εαοπλ) ἀπά Νδἤυτὰ (ἴο ΝΊπο- 
ψε). δ ἀτεβθοὰ ομς βυοἢ ἡδίίοη δηὰ πὸ οἰ Γβ, 
Μοτὸ σοι η! ἴδ ργορἤοςίοβ ἴο {6 σἤοϑθη 

δηὰ ἴο ἴη6 Βοδίποη ννογὸ ἱπίοστηϊχϑὰ 85 
Ἀπιὸβ δηὰ Ϊοεῖ. [ἢ [ϑ5αἰδῇ (χί].---χῖχ.), 

ἀτμὰ [εσετηδῃ (ΧΙν].---]1.}, ἀπά ΕΖοΚΊοΙ, οπο 56ς- 
ὈρΏ 15 ΞΡΘΟΊΔΙΪΥ ἀενοίοα ἴο ἃ ςοἸϊοοϊίοη οἴ ϑιιοἢ 
Ῥτορδεςεξ. Βοϑιάθσ [06 5ρθΟΙ] πηεβϑᾶρὲ ἴο 
ἴθ ἡδἥοῃ δήάγεβθοα, Ἔν γῪ δυο Ῥγοαιςτοη 
δά 186 ξεηεγαὶ ρυγροϑβε οὗ Ἔχῃιθης [Π6 σοη- 
ἢηςῖ ενεσ βθλεέα ὁ Ὀεΐνγοθη {πὸ βογνδηΐβ οὗ Οοά 
ἁηὰ [δ ρονγεῖβ οὗ ἴπ6 νοῦ], ἀπά οὗ ἀθοϊαγίηρ 
ἴὰς ἀϊτίπο ἀδοσοοβ 45 ἴο ἴῃ6 5516 οὗ (ἢϊ5 σοη- 
κι, ὙΠ γεηεσαὶ ρυτρογί ἰ5 ἴπαὶ νι ς ἢ 
οσθοεστ5 5. Ὑγτὸ διὰ Ἐξγρῖ στὸ ονοτἤσγοννῃ 
δαὶ ἴετο 5 511} 4 νυατίδσε Ὀεΐννοοη σοοά δη 
6Π|], δεισεθη Οοά δηά ϑδδίδη, δηὰ ἴῃ ἴθ οἱά 
Ρορέκοιες δρδιηϑδὲ μοαΐῃεπ παϊϊοηβ νγὙὰ ἃτὸ ἴο 
ππλὶ οἵ Ὦν οἰγυξεῖίε ἰὴ Ὡς ἴπ6 Οδυτοὶ οὗ 

Οοπιρ. ν. το. ΟΥ̓͂Σ (086 δομε:), ἰ5 ἃ βοηΐ- 
ἔνε ἀδρεπάθης ὕροη Ἢ, Ὀυΐ ποῖ ΠποοΘβϑΑ ΤΥ 
ἃ κω οὗ δομει; ἸἰΈ ΤΔῪ τῆθδῃ (45 Κεὶϊ δηὰ 
Οἴβεῖβ) ἃ ὀξαρ ἕου 2 δε δοπε,, ἰ.ε. ἴοσ δε φοη- 
βδιμηρίοη οὗ 6 Ὀομθ5β. ΦὍΠῸ πιοῦο ΟὈνϊοι5 
ΤΑΘΔΠΪηΡ 15 Ὠοννενοῦ ΠΠοἰταῖοά δηὰ συρροχίοα 
Ὀγ ἴδε ραβϑᾶρε ξίνθῃ οὐ συ. ς. 

Οἢγδὶ [45 511} ἴο τυγθϑίὶθ δραϊπϑδὲ ΠΟΥ ἔρϑϑ 
(Ερῆ. νἱ. 2), Ὀυϊ νν}}} ϑυγοὶγ ργονδὶ!, 

ἼΠἼΠΟ 5εγῖθ5 οὗ ργορδθοιεβ, ἢ οπο ὀχοορέοη 
ἴο Ὀ6 ῃοϊορά 1ῃ ἰΐ8 ρἷδοθ, σοηϊδιποὰ ἰῃ {ἢ 656 
σῃαρίεοιβ, νγᾶϑ ἀδἰϊνετοὰ δὲ [6 ἔπιὸ οὗ [δὲ 28]]} 
οὗἩἨ ἁ [ΘΓ ϑδ]οπὶ, ΘΟ0ΠῚΘ 5ΠΟΓΌΥ Ὀεΐοσγο δηὰ ϑοπλο 
ΒΒΟΓΙΥ δῇϊοσ 86 οαρίυτγο οὗ ἴθ εἰῖγ. ὙΠΟΥ 
ὑγεγ ΠΟ] ]οοϊοα τορεῖπονς ἴο 1Ἰυϑέγαξο {ΠΟΙΓ ΟΥΕῚ- 
ὯΔ] ρυγροϑθὸ οὗ νναγηϊηρ ἴΠ6 ῃδίϊοηβς ποῖ ἴο 
Ἔχ ἴῃ (Ποῖ ποι ῃθουτ᾽β [21}1. [ἢ [Π6 Εἰπιο5 οὗ 
Τογιβδ]οπλ᾽5 στοδίηδϑϑ, [Π6 ΞυΓΓΟΌ απ ὩΔΊ ΟΩ5 
ἢδά δοθῆ ΠΟΙ ν455315, δηὰ ννῆοῃ, ἔγοτη ὥπιθ ἴο 
ἔἰπιθ, ΠΟῪ Ὀδοδπιο ἱπάθρεηάεηϊ, ἘΠΕΥ γογα ΠῸ 
ἀοιδὲ τοραγάθὰ ΌὉΥ τ1Π6 [ονν8 5 ΠΊΡΙῪ 45 ϑιιςοθ55- 
ἔα] τορεῖβΌ [{ 156 ργοῦδοϊο [ηδὶ [οϑβίδῃ, ἴῃ (Π6 
ἀλγϑ οὗ ἢὶ5 ῬγοβρεγίΥ, γολβϑογίοα ἢΪ5 σισῃϊ οὗ 
ἀοτηϊηίοη ονοὸσ Εάοηιὶ απὰ Μοδῦ, δηὰ ἰῆδὲ {πἰς5 
εἰγουτηδίδηςο ᾿πογόδϑοοα {ΠΟΥ Ρ θαι γο ἴο 566 (ἢ 6 
Ρῥτοιυὰ οἰγ ἀερτδάθά, ὄἽνθη τπουρὶ ΠΟΥ μδὰ 
οἴδῃ Ἴοπιυϊηθὰ ἢ ΠΟΥ ἀρδϊηδί ἃ σοϊῃσήοῃ 
δηά δτοδῖου πο. ὙΠ6 ργορδοῖ 19 ΠΟῪ ᾿οΣ- 
τηϊΞϑίοηθα ἴο ννάγῃ ἴποϑο πδιϊοηβ [παὶ ἰυάρτηθηΐ 
15 σοπληξ ὕροη ἴδοσὴ ἴοο, 50 1πδὲ ΠΟΥ 5}}4}} Ὀ6 
{ἰκὸ ]ετπιβαϊθιῃ ἰῃ μοῦ συΐη, ὉΠ|ῚΚ6 ΒΟΥ ἴῃ Ὀείης, 
νυ ουΐ Ὠορε οὗ τϑοουοσυ. ὅϑένθῆ ὩΔί!ΟΠ5 8ΓΒ 
δἀάγοβοοα, υυῆϊοἢ ἢᾶνὸ δά πιοβὲ ἱπίογοουγϑο 
ν ἢ} (86 ΤΠ] άγοη οὗ [5γλε]-- το [ΠοΙΓ θδϑίογη 
Ὀογάει Μοδὺ δηὰ Αὔπιοη, ἴο ἴδο βουϊὰ 



Φ 1ετ. 40. 
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ΓΟΗΑΡΤῈΕῈΚΒ ΧΧνΝ. 
Σ Οὐαδὔ: πυϑριρεαηεέ, “ον ἐλεὶγ ἐμσοίομον ἀραΐμοΐ 
44 ὕἕειυς, “ῥο» ἐὰέ Ανερνιομίίσς; 8 πῤονρε οα 
απα δεῖ»; 11 μῤορε Ἐαοσε, 15 απαὶ μῤονε 1λέ 
λίρες. 

Νὰ νγνογά οὔτῃε ΓΟΚῸ Τᾶπλς ἀρδὶῃ 
πΠἴο ΠΊ6, 8ΑΥἹΠΡ. 

2 ϑοη οὗ πιδη, 5εἴ (ΠΥ ἔλεος “δραϊηϑβῖ 
τς Απιπιοη!εβ, ἃηἀ ΡγορἤΘΞΥ Δραϊηβῖ 
τῆσηι ; 

2 Απά 547 υπίο ἴῃς. Απιπιοηίζεϑ, 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧν. [ν. 1- 2 

Ηξκελν ἴῃς ψογά οὗ (ες ],ογὰ σοῦ; 
ΤὨιυβ 841 τῆς Ι,οτά αορ; Βεολδιιβ6 
ἴπου β4ἰάβι, Δἤδ, δρδίπϑὶ ΤΥ 88πο- 
ἴυλγγ, ΠεΠη ἰδ ννγᾶ8 ριοίδηβά ; δηΐ 
δραϊηϑὲ τῆς ἰαηά οὐ ἴβϑγδεὶ, ψβθη ἰξ 
νν28 ἀεϑοϊδῖε ; δηά δρδίηβὶ [πε ἤοιβε 
οὗ ]υάλἢ., νγῆθη τΠΕΥ γοης ἰηΐο σλρ- 
ἘΠνΝΙΥ :; 

4 ΒεΠο]ά, ἐπεγείοτε 1 μι] } ἀνα 
[Π66 ἴο τῆς ἰπιδη οὗ ([ἢε ελϑί ἴὺσ ἃ ροϑ- εἀξζζι 

Ἑάοχῃ, οὐ ἴδε ϑουϊμοννεσὲ ΡΒ] 5.4, ποιῇς 
νναστὰ Ὑγτο, [ἢ τποσορθδηΐ οΟἰἴγ, ἀπά [Π6 τηοσὸ 
δῃςίοης δϑίάοῃ (411 ἴδοβθ Ἑποσοδοῃὶης ΤΟΤΕ οὗ 
1655 ου (ἢδὲ νος ἢ δά ποθ Ὀεεη αν 5 δηά 
ϑοϊοπηοη 5 κἰηράοπι---ἰῆο [11] ροβϑοββίοη στδηί- 
οἁ ἴο [5γδοὶ, Ὀυξ πηδι πίαδἰ πο ΟὨΪΥ ἔοῦ ἃ ϑβοχί 
Εἶγηθ), δηὰ ἰΔ5Ε}Ὺ ἘΕγΡΌ Δἰτογηδίοὶυ ἴπ6 σοουγρο 
δηὰ [ἢ 2186 σία οὗ {πὸ σβόθθῃ ρβϑορίθς. Κ,]16- 
ἔοι [ὰγ5 ϑίγοββ οὔ ἴ86 Ὠυσ θΟΓ σευ, 5γτη 0 0]1- 
8] οὗ ςοπηρ εΐοηθσθ. ϑευε ΠΔΌ ΙΝ, σευεη ΡτῸ- 
ῬΒοοΐο5 ἀραϊποὶ Εργρὲ [86 ςδεξ οὗ ἴΠ6 βδονθῃ, 
ἀδηοίο ἴδ σοτηρ εἴθηθ85 οὔπο ονογίησον οὗ (ἢ 
Βοδίποη ροῦνεσ, ἴΠ6 δηϊδροηϊϑδὶ οὗ ἴπ6 Κιησάοχῃ 
οὗ σοά. [ἰ 15 τουλλγκαῦϊο (παῖ Ὑ8116 οἵδθοσ 
Ῥιορδεῖς μοϊά οὐδε ἴο ἔμεϑ Βολί θη πδῖϊοῃϑ5 
5016 ὑσγοβρεςΐ οὗ ΦϊΟΓΟ ΠΊΟΓΟΥ (κε. ς. [58]. Χχυὶ. 
14: ]6γ. χΙχ, ό, 11), ἘΣ ΖΕΪΚΙΟΙ βρϑδκβ οὗ ςοηλ- 
ΡΪεῖο στη; [πε οἰοσίηρ διιγάδη, ἐδ “ῥα ἔποαυ 
ἐδαὶ 1 αν» ἐδ Σιογά, Ῥγθάϊοῖηρ ποῖ 50 πιο 
(μὲ {ΠΟΥ Μ}1}} Τοσορη!ΖΟ δηὰ ἴυγῃ ἴο [επονδῇ, 
8ἃ58 (δῖ ΠΟΥ Μ01}} πηά ουἤὲΐ ὈΥ Ἔχρεγίθποθ Ηἰσ 
Ῥονοῦ δηὰ Ἰυάρτηρηϊ5 (νυ. 14, 2δκν “δαὶ! ἄποαυ 
»7 “σεηρεαπεο). Ἐ ΖΘ 16] ργορδεβιθά δ [π6 {Ἰπὶ6 
οὗὨ Ϊογυβαϊετη 5 ονοσίῃγον,, δηὰ 50 νγὰ5 Ἴοῃ- 
τοι] Δ ηρ παΐξοπαὶ τὰῖη. [ἢ [Π6 σᾶ56 οὗ θτι- 
βίου ἴδοτε ψουὰ δ6 πδιΐοπδὶ σχοϑϊογδοῃ, 
Ὀυΐ ἴπ ἴΠ6 ςᾶ986 οὗ [6 Ποδίποπϑ ΠῸ 5ιςἢ τὸν 
ςο ΎΤΠΟ μαλίοπαὶ τυὶῃ ννᾶ5 ἱστοι ον Δ Ὁ]6. 
δε τεπηηδηῖ ἴὸ γβοπι {με οἴμον ῥσορβεῖβ βο]ὰ 
οιἱξίέε Ιορεβ οὗ ΠΊΟΓΟΥ͂ ψοσο ἴο Πηάὰ Ιξ 45 ἰπάϊ- 
νἱάυ2]ς5 ἰο Ὀ6 γαϊποτγοά ἱπῖο Οοὐ 5 δυσοῖ, ποῖ 
85 ὩδίΟη8 ἴο0 Ὀ6 ἀρδι:ηὴ 8οῖ υρΡ. ἘΖοκιοὶ ἀοε5 
ποῖ, ἰἰκ6 οἴδοσ Ῥγορῃοῖθ, ὈγορἤοθΥ δραϊηϑέ 
Βαῦγίου. δεῦγδαογ (ϑοβοη κα} 5 ὁ ΒΙΡΕΪ 1.6χ.ἢ 
ΒΌΡΡΟΞΕ8 [μδὲ [πε 5θὲγ δοβίδιπϑὰ ἔτοπὶ ργιάεῃ- 
[Δ τϑάϑοῦβ ἤτοπὶ Ῥγορἤοϑυηξ ἀρδαϊηϑὲ ἴδ 
(ιαϊάδδῃβ, ἀπηοης νοπι δ ἀννεῖξ, ὈὰΣ ΠοΓα 
5 ΠΠ|||16Ὸ στουπάὰ ἔογ δΒανίηρ τόσουγβο ἴο βυςἢ δὴ 
οχρδηδίίΐοη. ὙΠῸ [ετν σοῖο σοὺ ἐποι Ρἢ ἴο 
866 ἰῃ ΒΑΌΥ]ΟΩ 8} ΘΠΟΙῚΥ͂ οἵ Οοά, Ὀυζ ᾿ξ ννᾶβ 
Ἐ ΖΘ ΚΙ6] 5 πηιϑβϑίοῃ ἴο 5σδονν [πδὲ ἕοσ [Π6 ζιοπηδηΐ, 
ΒαΑΌΥ]οη νγὰβ οὐ ἴΠ6 δἰάθ οὗ Ϊ|Ἄ6βουδὴ, ἴΠ6 
τσ ΐοουϑ ἰποίσυχηοηΐ οὗ {πὸ ἀϊνὶπηθ ννσδίι, ἀοίης 
Οοά 5 νγογκ ἰῃ ρυπίϑῃμιηρ Ηἰσ ἔοεθβ ἰ- Οὐ ΧΧΙΪ, 
45). ὙΠεθα βου ὩΔΈΟΠΒ ἅτ 4]Ϊ τηρηςοπρὰ 
ΌΥ ΪΘγοπ δῇ {π Ις 0]].), 25 Ὀιάάδη ἴο ἀτηκ 
οὗ (δε σὰ οἵ [6 ἐπ [πὸ 1 οτὰ ; ἔοσ ἔνθ 
οὗ ἐδοπὶ (ΕΣγρὶ δπὰ ῬμιΠϑεία Ὀοίηρ Ἔχοορίθα) 
7εγεπ δ τνᾶ5 ἴο τηδκα Ὀοηάς δηὰ γόκοβ ([6γ.Ψ 
ΧΧΥΪ, 3). [ἴῃ ῬΓΟΡΒΟΘΥΠΣ ἀρδιηβὲ ἔοσεση ἢ Δ- 

ὕοηϑβ, ἴπ6 πιοῦο τϑοθηΐ ρτορδείβ οἴεῃ δάορὲ 
[πὸ ἰδηρυᾶρο οὗ ἴβοβαο ψγῆο ῥγοοθάθα {ποτὰ 
ἘΖΘΚΙΟΙ ἀοο5 115. [Ὁ 15 {πογεῖοσε 86} ἴο 
ποῖθ, ἃ5 γγχὲ ριοζεδά, ἴδε νδσίου ῥρΑϑβΔρῈ5 ἴῃ 
οΟἴδοσ ὑγορῃοίβ, ἰπ ΠΙΟὮ Ῥγόρἤοςοιο5 δρδιηϑὲ 
186 ϑονθγαὶ Ὡδ οηβ ἤδνθ Ὀδθη ἀοϊϊνογοά. 

ΩΗΑΡ, ΧΧΝν, Τῃεὲ ἴουγ παίϊοης τηοδὲ 
ΟἸΟΘοΙΥ ςοπηροϊοά τ Π οὔθ δηοῖποσ ΌΥ ζοοὸ- 
ΒΥΆΡΠΙΟΔΙ ρΡοϑιοη, δηὰ ΟΥ σοηδϑοηυεηΐ ἱπῖογ- 
σΟΌΓΘΟ, ἃστὸ στουροά τοροῖποῦ ἴῃ [Π]15 σΠδρίεγ, 
ΘΔΟἢ δοίης δαἀάἀτοββδοά ἴῃ ἃ ἔενν Ὀγίθῖ ϑεηίθηοθς 
ςοποϊυάϊην ψΠ (Π6 δαπιο τγοΐγδιη--- 7. «δα 
ἄποαυ ἐῤαὶ νι ἐδε ζογά, ὙὨῈ {πιὸ οὗ [Π6 
ἀο᾽νεγῪ οὗ [15 Ἰοὶπὲ ργόρβοου, ἐπουρ ποῖ 
ἀοπηοὰ ὈΥ ἘΖΕΚΙΟΙ, 15 πηδάθ οἸθασ ὈΥ {86 ἰεττης 
οὗ [Π6 Ργορῆοου, δηὰ ὉΥ 86 ἀδῖο οὔ ἴδ ξ0]-- 
Ἰονίης ομαρῖοσ. ἘΠῸ6 5δης 845 ὈδΘΏ 
ΡῬτοίβπεά, ἴδε βουβὸ οὗ [υἀ8} μᾶ5 ξόηθ ἱπῖο 
σςαρί νιν. ἘῸγ δ ΒοιΡἢ 1 15 ἔσθ [Π4ξ Π656 
ψοχάβ ταϊρῆϊ ἤδᾶνθ Ὀθθη ϑροόίθῃ ΟΥ̓ Ργορῃεῖς 
Δης!Ιραϊΐοη, ἘΠογα 15 ὩῸ παρὰ ἴο ἀϑϑιιπὶὸ 1115. 
Ιῃ οἷ. χχῖν, ψγὸ όσα τοϊὰ τῃδὲ ἴπ6 δίθρθ νγῶβ 
Ὀεγυη. ΤΠ ἀδλῖς οὗ ςἢ, χχυΐϊ. 15 (μαΐ οὗ 115 
οἶοθθο. Ἄν ὁ τιᾶὺ {δογείοσγο βυρροβα (πὶ {Π}5 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ννὰ5 ἀεἰνογοά ᾿πητη θα Ἰδιοὶν δἤοσ τΠ6 
σδρίυτγο οὗ ἴΠ6 οἵ ΌΥ ΝΕριομβδάηθζζΖαγ, δηὰ 
80 ἰ5 ἰδίοσγ, ἰῃ ροϊηϊ οὗ {ἰπιθ, [πῃ βδοίὴς οὗ (δ 6 
ῬτΌρδεςῖο5 {πὲ ΦΌ]ονν 1ξ. 

1--7. Τῆς Αὐητηοη ῖοβ σοσ ἱηνείοσαῖο ἔθος 
οὗ [πὸ ἀσδοοπάδηϊβ οὗ ΑὈγαμαιηῃ. ὙΠΕΥ μδὰ 
Ἰοϊποὰ Ερίοη, μβδά ορργεβϑεὰ [5γδεὶ 'ῃ ἴῃς {τὴ 
οὗἩ Ϊορμίμδῃ, μδὰ ἔοι με δραϊπηϑὲ 841], δα 
1. Βοβπαρμαὶ δηὰ Το πὶ ΤΟΥ μιδὰά Ἰοίη 
[ῃ)6 Μοδδιῖοβ ἰῃ ΝΕ δά η6ΖΖΑΓ 5 ΑΥΤΩΥ͂, δ Ὼ 
6 Ὀεπιοροά [εγυϑαΐθηι ἰπ (Π6 τείρῃ οἵ [6ῆο]- 
αἰκὶπη (2 Κ. χχῖν. 2). [π ἴῃς {πιο οὗ ἴὕΖΖίδ 
ΑἼΔΟΒ Τεργονοβ {ΠΕΣ συ ΘΙ Υ (ΑΠΊΟΒ 1. σ, 13); 
ἴῃ ἴΠ6 ἔμπης οὗ [οβἰδῃ, Ζορμδηῖδῃ ργοάϊοῖϊβ {πεῖς 
Ρυπϑμπιεηΐ ἔοΓ Ὀοδϑτηρ δραϊηβὶ ᾿υἀδ (ΖΕΡΉ. 
1]. 8, 9). ὙΠεῖγ οχυϊδίίοῃ νγὰβ δραϊηβδὶ ἴῃ 
ΒΔΠΟΓΙΔΤΥ οὗ (6 1,οτά, δηά 5μουϊά {πεγεῖοσα 
[Π6 πλοῦὸ ΤΟΓΔΙΩΪΥ Ὀ6 Ρυπιϑῆοά, Ῥτορδοςῖοβ 
δϑϊηϑδι Αὐηοῃ, ΑΠΊΟΒ 1. 13-ἰς ; 54]. χὶ. 14: 
7εγ. Χ ΙΧ. χ--τό, συν βοσο 566 ῃοΐθ; ΖΕΡΏὮ. 11, 8-ΙΙ. 

4. "πεπ Οὗ δὲ εα"Ἱ] Νοῖ ἴδο Ὁμαδϊάσδηβ 
ψο 5ῃου]ά ἢγϑί ρυη 8 Ατηπιοη, Ὀυζῖ ἴπ6 νυν] 
ννδπάοπηρ Αταῦβ νῦο βῃουϊὰ σοπθ ἴῃ δῇξεσ- 
ὑγασὰβ Ὡροὴ 186 συϊποὰ Ἰδηά, ὅδ πᾶῆο 15 

{Ἡ ὃ, 



Υ. 5-- 9} 

ϑεξοίου, ἀπά ΤΕΥ 5}}4]] εεἴ {Ππεῖγ ραδοεβ 
ἴῃ τῆτες, Δπὰ τϑκο τΠεὶγ ἀνγε! ]ηρϑ ἴῃ 
ἴδεε : ΤΠΕΥ 5}8]} εἰ τὴγ ἔγυϊῖ, δηά 
δεν 5}12}} ἀτίπὶς τὴν ταϊϊκ. 

ς Απὰ 1] νὑ|}} τηλκε Εδϑοῦδῃ ἃ εἰδὺὶς 
ἴου ολπιε]8. δηὰ τς Απιπιοη ῖζο8 ἃ 
οους πηρρίδος ἔογ ἤοςκϑε: δηὰ γε 5}]] 
πον τὲ 1 σγι τῃΠ6 [ΟΚΡ. 

6 Εοτ τῆ5 541 τῆς [,ογτά (ΟΡ ; 
Βεζδυϑε ἴῃοιι μδϑῖ οἰδρρεά ἐῤὲπε ἢ Δη65, 
Δηὰ Ξτατηρεὰ σἢ τῆς ἰξεεῖ, δηά γὸ- 
)οἱςεὰ ἴθ ᾿μεαγὲ τ 411 ΤΥ ἀεβρίτς 
ἀρλίηβῖ τῆς ἰΔηά οὗ [ϑβγαεῖ ; 

7 Βεδοϊά, τπεγεΐοτε 1 ψ}}] βἔγεῖς ἢ 
ουΐ πιὶπε παπά ὕροη πες, δπά ν]]] 

Εἴτε ἴο Πογάεβ δοςοιηρδηγίηρ ἰἣς ΜΙιάϊδηϊο5, 
]υάὰρ. τῇ. 2, ἀπ νγᾶβ ἃ σοϊῃπηοῦ [ογπὶ ἔοσ [δ6 
Ὡρενγιλὰθς {π|ῦὲ5 οὗ ἴ86 ἀεβεσῖ, Οουρ. [58]. 
ΣΧΕΣ, λο. 
εἴ} Θποδριθαῖδ. ΤΠ ἰεηΐβ ἀηά 

οὗ ποπιδάϊς ἴγῖρεβ8. δε Νοίθ Α δλδἱ επὰ 
οὐ ΟἸὨδρίεοσ ; ἀπὰ Νυπι. χχχὶ, το. Αἴἶεογ [86 
ςλρίυτε οὗ Ϊεσιυβδίετη, Νορυςμδάποζζαν τυὐτηοὰ 
[45 ἅπὴς ἀρλίηϑςὶ [6 Ξυτγγουπάϊηρ πΔ[ΊΟη5, ἃ- 
τοῦ ὙΒοῦ ἴΠ6 ΑἸππιοη 65 ὑσόσὸ ἀου (1655 
τηοϊυώοά, 80 [ἴ νγὰ5 ἐογοίοἹά (δδονυε, οἷ. χχί. 
48). ΑΘῈΓ (815 [86 Ἰλπὰ νυᾶϑ5 ϑυδ)οςϊοά ἴο 
ψασῖοι πλοίοις. ὍΠῸὸ Οὐ οο-ΕρΥυρίϊδη κίηρ8 
Τουπάει ἃ ΟΥ̓ οὐ ἴδ6 516 οὗ Ἀδθῦδῃ ς]]οὰ 
Ῥεηδάείϊρῃιλ, ἴτοσὶ Ῥιίο ον ῬΒ]ΔοΙρῆας5, [6- 
ΤΌΠΙ τηδηςοη 9 115 ΟἸΕΥ 85 ΟΧ ϑ(Ἰρ ἴῃ ἢϊ5 ἀδγ. 
Μοάεχι ἴγάνεῖεσβ μάν υἱϑιιοὰ (ἢ6 βροῖ 
ἠουπά ςοποιάογαῦϊο σι η9, Ὀυΐ 411] οὗ [ἢ6 Ἀομιδη 
Ῥεσιοὰ, δες [86 ΟΠ γιϑιίϊδη εοτὰ. ῬΤἈοαδίγοϑ, 
ἱετηρίος, ἔογιιπι, Ὠοιιϑθ5 ἃσγὸ 411 ΟἸΘΑΣΙΥ ἰγδοθ- 
ἀὐὶς τὰ ἴ;ς πιϊηοὰ οἸΥ, ἀπά ἴδε 5ἰἴα 5{1}} 5ῆθννυβ 
ἴδε διὰ στουπᾶ οὐ ὙΠΙςὮ δἰοοά [δὲ οἰἰδάε] 
ὅδ με] οὐδ 50 Ἰοπρ δραϊηϑὶ [οαῦ. Ῥχοῦδοϊυ, 
ὙδΕΏ ΡΠ] δά οἰρηΔ Πουγιϑῃθα, ἔδνν 1 Δὴγ οὗ 
ἴδε οὐ]άγοη οὐ Ατημοη σοπιδιποαὰ ἴοὸ τη 655 
ἄς ξτελῖποςς. ἴΙ͂ἢ ἰδίοσ ἔπιοβ, Ασαῦβ ἔστοπι [86 
δὶ δᾶνε ςοπιρ]είοα ἴπΠ6 ἀοοπὶ Ῥγοποιπορά 
ἀργαϊησὶ ἈΔΌθαἢ. “ ΑἹ! 1}]15 ϑρδϑοη,᾽ νυγῖεβ ἃ 
τεζοπῖ ἰγαυοῖϊεσ, “16 ἤοςκϑβ ἀπὰ δογάὰς "σεσα 
21} οὐ ἴθ συττουπάϊηρ νγνοϊάς5, ἀπά ἴ86 βργίηξ 
ὍΔ5 ἴ00 Γ δάνδηςθά ἴο ἀτγίνε {Ποπὶ ἴο 9θεἰς 
διεῖεγ δὲ ηἰρῃῖϊ. [1 ΟΠΕΙΥ ἀοϑοϊδιίοη ἴῃ ἃ στὶς ἢ 
ΟΟΌΠΙΓΥ νγ25 ἴμ6 βί Κρ σμαγαςοϊοσϑες," Ὑ15- 
[χχη}}5" 1,2 οὗ 5τγδεὶ,᾽ ἢ. ς 0. 

Ἴ. Μνα»ρο] ἴοσ ἃ Ῥοσϑλοσ, δε Νοίθ 
Β αἱ ακὶ οἵ (Βδρίες. 

8. ῬΙοροοῖοβ ἀρδίπϑοὲὶ Μοδῦ, Νυη,. χχὶν. 
17; δλϊ. χὶ, 14, χν. δηὰ χνὶ.; |εσ. χὶν!!.; 
Ἀπὸ 1]. 1---; ΖΟΡΆ. 11. 8----Ιὦ. 

Ἀἤοαδ)] ΜοδΌ ἸΑΥ βουῃ οὗ ΑπηπιοηῚ. Ακίη 
ἴο Απηῖσῃ, [ἢ]15 ρεθορὶο 5σπαγοὰ Απιπιοη β ἰπ|- 
Ρδολος ΒΟΘΌΪΠΥ ἴο {πῸ ΤὨ]άτεη οὗ [5τδεϊ. 
δεε Νοῖς ( δὲ εηὰ οὗ Οἰμιδρίεσ, 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧν. 107 

ἀεἰίνεγ {πε ἰοῦ ἴδ 8ροῦ] ἴο τς δεα- "ου, 
1Π6η; 4Ὧηά 1 ψ|}} οὐδ τες οὔ ἔτοπι 
πε ρεορίε, ἀπά 1 νν}}} σαυβ8 πες ἴο 
ΡΕΠΒἢ} ουῖ οὗ 16 σοιηῖτιεβ: [ ψ"}} 
ἀαβίσου ἴπεα; ἀηά τοι 5ῃη]: ΚηΟΙΝ 
ἴηλτ 1 σηὶ τῇς ΟΚΌ. 

8 4 ΤἼΠιι5 5! τῆς Ιοτά σοῦ; 
δ Βςρδιϑα τπλεὲ ΜΜοδὺ δηά δεὶγ ἀο β88γ, 

τηΐο 4}1 τῆς μολίμδη ; 
9 Ἰπμοτγείογα, δεμοὶά, 1 νν}}] ορθη 

τῆς ᾿5146 οὗ Μοδῦ ἔτοπι {δε οἰτίεβ, ἔγοπι "ἢ 

ὃ 7ετ. 48. 

Βεμο]ά, τῆς Βουβε οὗ Τυάλῃ ἐς Ιἰζε ἢ » ὅς. 

ἩςὉ. 

ἢ18 οἰτ68 τοῤίορ αγὸ οὐ 8 ἔγοητίεγβ, ἀέρα. 
{86 ρου οὗ τε σουπίτγ, Βειἢ-Ἴ 6 5}}- 
πιοῖδ, ΒΔ4]-πιθοη, ἀπά Καὶ ἰγδι ῃδίπ], 

απά δεὶγ] 861 νγᾶβ εἶοϑα ἴο Μοδῦ, δηὰ 
τδογείοσο τηθηοηθὰ ἰοροῖ μεσ, ἃ5 ἴῃ Πουῖ, 11. 
2429. ἴη 2 ΟἾἶγο. χχ. 232 ψὲ ἅστὸ (οἷά (μδὲ {86 
Αἰηπιοηϊοβ δηὦ Μοδθὶζοβ ννοσο οὶ πο ἴορο- 
[δος ο »καᾷς απ ἐπάᾶ 9 ἐδε ἱπῥαῤὶαμί: Ὁ δεῖν, 
δηὰ αἴετννασάβ νγεσὲ ἰυττίηρ ἰονγαγάβ. [υὐδὴ 
δηδ Τειιβαίοπι μη [Θποβῆαρῃαὶ ἀοίεαιϊοα 
[Βοτ. [{ ἰ5 ροϑβϑθ]ς (δδὲ αἴδεσ 1ῃ15 [6 Μοδὸ- 
1168, ὈοΙηΡ Ὠυχηοζου5 δηά ρονγογίιϊ, οοσυρίοα 
Μουηΐῖ δεῖν 8ἃ5 νγ6}} 25 ραϑϑϑὰ ονυοῦ ἴῃ6 Ασηοῃ. 
- ΤῊ !}5 ΠΊΑΥ δοςουπὲ ἴοσ δεν θείης Πόσγὸ σηθη- 
Εἰοηοά ἐοχοῖβοῦ ἢ ΜοδῸ πὰ βερασαῖΐε ἔγοπὶ 
Ἑάομιβ. ΪὌΘγόσῖθ [6118 5 (πα (δὲ ΧΧ, 
οὐρὰ τἴἢ6 ννοτὰ δεῖν, ξεε ἴῃ ρ, ργοῦ δ ὈΪγ, ὑμᾶς 
186 τηοηίίοη οὗ Εδοπι νγᾶβ ποτὰ ουἭξ οὗὨ ρῥΐδοο, 
Βυϊ Εάοπι 15 ἰἀδηἢο Ὡ Μουπηὶ δεῖν τη “ἢ. 
Χχχνυ., δηὰ [ζἴ 15 {βογοΐοσγθ τῆογε ργοῦδῦϊθ (ῃδὶ 
δεῖν 15 ἤογθ σουροὰ νυ ἢ οαό Ὀδοδιιϑθ, Ὀοῖης 
ΠΟΑΥ ΠΟΙ ΡΟΙΓΒ ΟἸΟβΟΙῪ Ἰἰοαριδά τοροίβογ, [Π6 
μα ἃ σοζησηοη οχυϊίδιοη δὲ [ογϑδ δηλ 8 

Θ. 1 «υἱὴ! οῤεπ 1δὲ “ἰ46} ἡ... ΒἸΑΥ ἰὰ ορεῇ 
ἴο πο αἴΐδοϊκ οὗ [6 θποιηγ." 

εἰπε, α«ὐδίοῦ αγέ οπα δὲὙς 7γοπίογ] ἩδΌτ. 
ΖΎΥΟΣΩ 88:0 Ο16108, ΥΣΟΣ 8165 Ο10198, ΖΣΟΣΩ 
816 ἸΣΟΒΌΙΟΣ. ὙδΟΙῈ 15 Δη ἰσοηΐςαὶ βίγεϑϑ 
ΟἹ δὲ: οἰτἠ65, Ὀδοδυϑ8 ἴμεϑς οἰ[65 Ὀοοηρεαά οὗ 
Τρδϊ ποῖ ἰο Μοδὺ ὃδυΐϊ ἴο [5γδθὶ, μβανίηρ Ὀθθη 
εΑ5ϑσηοὰ ἴο ἴδ6 Ἀσδυδθεηϊίε5 (Νυπι. Χχχὶ!. 48: 
]οβἢ. χῆ, λο). ΤΟΥ ψόγὰ ἴῃ ἴΠ6 ρ]αίη οὗ 
Μοαδῦ, υΐ νέα ἴῃ (δαὶ ραγέ οὗ ἴδε ᾿δηά, 
Ὑ ΒΟ δου δηὰ Οκ δὰ Ἴσοπαϊεγοὰ ἔγοπὶ 
186 Μορδὶϊοβ Ὀεΐοσο [5γδεὶ οηϊογοά ἱπῖο [86 
Ργοπιϑοὰ ἰδ, πὰ Ὡς ἢ ἰϑγδεὶ οἰδιπιθὰ ὉΥ͂ 
τδμῖ οὗ οοπᾳυεθῖ ([υἀξ. ΧΙ. 23). Με Ιϑάγῃ, 
Βονγονοσ, [ΤῸΠπὶ [581]. χυϊ. ἴπαὶ [6 Μοδδίῖοβ 
Βδὰ ἴπ (Π6 1δϑὲ ἀδγβ οὗ ἴο κἰπράοπι οἵὗὨ [5γδεὶ 
τοσοογογοὰ [ἢ}15 [ουτοσγ. ὍΠΟΥ 51}}}} οσςσυρίοά 
[15 Ἰαπάὰ ἴῃ ἴδ6 πιὸ οὗ ΕἼ2 6 Κ|6}] (566 [ογ. 
ΧΙν"}.). ὙὝΠ686 οἷτἰ65 ἃσα ννῈ}1] ἀδβογι θά 85 
Ου ἴδε ἔτγοηζίοσβ, ὙΠΕΥ ἸΔΥ ἴο [Π6 ποι οὗ 
[)6 σῖνοσ. Ασπου, Ἐ]ΟὮ νγᾶ5 ἴΠ6 ρσόορεσ Ὀουηώ» 
ΔΙΎ οὗ Μοαδὺῦ (Νιπι. Χχὶ. 1 3). 

δὲ φἰογ 9 ἐδ εοιρρ177.) ΤῊΪ5 ἱγαςῖ, δ6- 



τοδ 

ἈΦ 1ὸ [Ππἴο τῆς πεη οὔ τῆ δδεῖ 'σ ἢ 
ἐαέοαί 16 ΑἸΠιπΊΟΠίτε8, δηά ν}}} γίνε τΠεπὶ 
ἄς, ἰπ Ῥοβϑαββίοη, πα τῆς Απιπιοπίτεϑβ 

ΓᾺΔΥ ποῖ δὲ τεπιαπιδεγοά ἀπποηρ ἴῃς 
ΠΑΌΟΠΞΒ. 

Ἰοηρίηρ ἰο [με ἀϊκίτςϊ ο8]16ἀ ὈΥ {6 Ατὰ- 
μίλη5 Δ] Βείξα, ἨΔ5 Ὀδοη δὲ 411 {{π|65 ΒΙΡΉΪ 
να]υοὰ οὐ δοςοοιηΐῖ οὗἨ [6 Ὄχοθιθηςο οὗ 115 
ΡῬαϑίυσοβ ἔοσ Ἵδίι]θ, Απιοὴρ οἶδεῖβ Βοςοδατῖ 
Ὑτιίοβ, “Α5 [86 ραβδίυγαργε 'ἴῃ ΒεΙκα 15 ἔδσ 
Ὀεΐϊζος τῆδη ἰπ {π6 τοδὶ οὗ δουΐμοιτι ϑυσίδ, 
[Πότ ἢδ5 δθθη ἃ σοηζίπιδὶ οἴσυρ]θ ἀπιοηρ [Π6 
νδγίοιιβ Αὐγδὺ {γ|δ65 845 ἴο ψγῆο 5ῃου]ὰ ϑδοῦγο 
ἴ. ὙὝΒὸ Βοάουϊηβ ἃγὸ δοουβίοιηοά ἴο 54Υ: 
“ΤΒου οαπϑὶ πὰ πο ἰδηά ᾿ἶκὸ Βεἰκα.'."-- 
Ἡϑνογηϊςκ, Τε 51165 οὗ [Π656 ἴἤγοθ οἰ 165 ννεσα 
νἱϑι δα δηά ἀδβοσι θὰ ὉῪ Μσ Τυιβίγασῃ ἴῃ χ 872. 
ΤΠ πιοβῖ βου πόση 15 Καὶ τ Δ] πΊ, {Π6 ΠδΔΠ6 ΟὨ 
16 Μορθιὶς βἴοπο 15 Κι δῖῃ. [π Ε5ΘΌ 5, 
Κασγιδάδ, ἰῇ [θγοπιθ, (ογα)δῖῃα (ΘΟ ]οἐΠλ8ηη), 
(Π6 πᾶπιὸ 15 ργεβεσνοα ἴῃ [ῃ6 5115. ΠῈ} τηοάϊ ρα 
ἔοττῃ οὔ Κυγεῖγαϊ, Τὸ γι παιίίοη οὔθ παπια 
Κιπδιδαίρ αἷς Ηεῦγενν ἀι141}}) μᾶ5 βίνθη γ56 
ἴο 5οπὶαὲ σιοϑιοηης. Βαΐ [Πς ἱπϑρθοϊίοη οὗ 
ἴῃ6 Σιιΐη5 δεῖ5 δϑθ 411] ἀουδί5β.Ύ Κυτεῖγαϊ [5 
οἰυδίοα ΟἹ ἴννο ϑἰϑίοσ ΠΠΟῚ Κα ΠΑΙΕ ἃ 1}}]6 
δραγί, ὈοΪἢ ςογεγοὰ ΌὈΥ {πὸ δηςϊθηξ οἰἴγ. Το 
Γυΐης ἃγὸ Ὄχίδηϑίνθ υἱὲ υἱοῦ] ἐδαίιγεϊθθθ, δηά 
Ὀεΐσνθοη {πεὸπὶ δηὰ ἴΠ6 Αὐῆοη ἂΐδθ ΥΘΥῪ ἔδν 
Το δΔἢ5 οὗἩ Δὴγ οχίθηϊ. [{ ἰ5 δἰἰυδίθάὰ δρουΐ 
οἰρῆϊς τῇ ]65. πού οὗ ἴα Ατηοῃ, δηὰ ϑδύθη 
ΤΩ1]65 δαϑὶ οὗ ἴπῸὸ βδῆοτο οὗ [ἴῃς [ϑεδα ϑ8εδ, 
Μοτγὸ ἴο {Π6 δου ἢ (αἰπιοσὲ ἴῃ {Π6 ἰατὰἀ6 οὗ 
(6 Ξουΐδογῃ 5ῆοσγε οἵ (πες Ὠοδά 564), 15 ἀποῖμογ 
ἄοιυ]6 ἴονγη οἡ ἰννίη ἢ111|5 Ὀδαγίηρ [86 πᾶπιθ οὗ 
Κυγτοεϊίαπμ, ὙΤὴ15 Μτ Ττϑίγαπι σοη͵δοΐαγοϑ ἴο 
δδνθ Ὀθθὴ (86 Κοηοίῆ οὗ [εγ. χῖνῃ!. 24, 1π6 
Ρίυγαὶ τοιτηϊπδίίοη οὗ {πὸ Ἡρθῦτονν οὐδ᾽ σουτο- 
βροηάϊηρ ἴο ἴπ6 υπίοη οὗ ἴνγο ἴοννὴβ ἰῇ Οπδ. 
Τηβίγαπιβ " [πὰ οὗ Μοδρ,᾽ ΡΡ. 99, 275.) 
6 ἀυ] ἔοττη Ὠ 10] ΔΊ δη τ Ὠ 10] διτὴ οσςιΓ5 

οὐ {πε Μοδδιίς βἴοπθ, Β48]-τηθοη 15 δρουΐ 
ἴδῃ σ]θ5 που οὗ Κυτοῖγαί---Κηοννγη δὲ ὑγθ- 
ϑθηΐ ἃ5 Μαίη. “" Ἀυΐη5 οἵ ναϑί ὀθχίδηξ σου ΡΥ 
[86 ογεϑίβ δηά 5ἴοροβ οὗ ἔοι δαϊδεθηΐ ἢ1115, 
οπ6 δανίηρ θυ ἀθη!]Υ Ὀδεη ἴῃς σοηῖγαὶ οἰ δηά 
ςοηποοίοα ψὴ ἢ [Π6 τοδὶ ΌΥ ἃ 5:46 σδιβονναγ. 
ΤΠ τεπιδίης ἀγα οὗ [6 ογάϊπΑΓῪ ἰγρ6---ου Π- 
ἀδίϊοηβ, ἔγαρτηθηῖβ οὗ νν8]], 11η65 οὗἉ σἰγοοῖβ, οἱὰ 
ΔΓΌΠΟΘ, ΤΏΔΩΥ͂ σΑτνεά βἴοῃοϑ, οᾶνθϑ, νγ}Ὲ}}15 δηά 
οἰβίογῃβ ᾿ῃηυ πη τ Ὁ]6. ϑοπιθ σΌΓΊΟΙ5 ΠΑΥΟΓΠΟΙ5 
ἀνε] ηρθ, Β01ΠῸ ὰρ ΠῈ ἔγαριλθηῖβ ἀηα ἀγο65 
οὗ οἹ]ά οοἰυπιηβ, ἃγὸ 511} υϑδοὰ ὈγΥ ἴ6 ΑΥτδὸβ 
85 0145 δηὰ 5ἰοθρίηρ- ρ͵δοθβ. Βδδ]-τηθοη Ἷοῆ- 
Επιυοά ἴο 186 (Ὠγίβιδη οσγα, δηὰ 15 πηδητοηδά 
ὉγΥ Εὐβοῦῖι5 ὑηάοῦ [Π6 5816 ΠΑΠῚΘ 85 ἃ ΤΕΥ 
Ιαγρο υἱ]ᾶρο (κώ εγί , ὮρΑΓ [86 Βοῖ- 
5ΌΠηρΡ5, δηά {τε (μὸν “μοΣ Ἡδςοῃδοη." [{ 
5 ῬγοῦδὈΪ. {παΐ Κὶπαῖ δι πὶ ννᾶ5 [Π6 ΚΑἱγ αἱ δ- 
Ἡμκποὶρ (οἰἰγ οἔ 5ἰγοοῖϑ), δηὰ Β48]-πηθοη, [ἢ 6 
Βα;»"ποΐῤ- Βααὶ (ἈϊὮ ῥΙαςο5 οἵ Β48]), ἴο ννῃ]ο ἢ 
Βαϊδὶς ἑοοῖκ Βαδίδδιηιν, Νυπ). ΧΧΙ. 29) 41. ὙΤῊ6 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧν. [ν. 10---2. 

11 Απά 1 ν}}}] Ἔχεουῖς Ἰυάρπιεπβ 
Ὡροη Μοδῆ; ἀπά {6 Ὺ 5411] Κπον 
ἴαῖ 1 σηὶ ἴῃς ΓΟΚΡ. 

12 41 Πι8 841} τὰς Τ,οτά σοῦ; 
Βεοδιβς τῆδῖ Εάοπι Παῖῃ ἀεα]ς ἀρδῖηϑέ 

πᾶπιὸ Β44]-τοθοη νγᾶβ οπαηροά ΌΥ ἴδ Ἐδυδοδη- 
[65 ἰηΐο ΜΒεήδεγιθοη, Νιιπὶ. ΧΧΧΙ, 4181 566 
Τιϑιγαπηβ " [,Δηὰ οὗ Μοδὺ,᾽ Ρ. 303---2ο0ς; θυΐ 
[86 οΥχίηδὶ πᾶσ Β48]-πηθοη Οσουτθ ΟἹ 
Μοδδίας βἴοῃθ 85 ἃ ρίδοθ νυνὶ ἢ Μεϑβα Ὀυ1Ὲ οΥ 
ξοτβοά. Ηε ργοῦδου εγεοίθά ἃ βίγοηρμοϊά 
οὐ {πΠ6 οἷά Ἰοςδ! γ, γουινίηρ [ἢ6 δηςσίθηξ ΠΔΣΊ6. 
Βειἢ-}εϑϊτοἱἢ 15 Ἰἀθητβοὰ ὈΥ Ὑτϑίγαπι ψ ΠᾺ 
ἃ ΚηΟ]] δὲ δε πουτἢ-ολϑϊογηπιοβσὲ ροϊηΐ οὗ ἰδς 
δεδά 8.4. 866 Νυγῆ. ΧΧΧΗΪ. 48, 49. [1 15 
ΠΟΥ “ἃ Ὀᾶγο πιοιιηά, υἱίεὙἹ ἀεπιυΐε οὗἁὨ 
νοροίϊδίίου, υῖ νυ δοπια σαπο- γακος Ὀεΐονν 
1 Ὡς ἢ ῥσγο͵ΐοςὶ ξογνγατὰ, ἃ ἔδνν βτεση [1π|5, 
ἰηΐο [Π6 Ὀεϊξ οὗἉ νγαϑδῖθ ννῖ ἢ ἔγχε ἴῃς [οΓ- 
ἀλη. ὍἼΠοβο Ὀγάκαϑ ἅτὸ δὰ ΌΥ βοῦθ Ὀγας κι 5 ἢ 
ΒΡΓΙΠΡ5 ὙΒΙΟΝ ἰβθθ ἕο 1058 ὈεΠϊηὰ [Π6 
τοουηΐ, δηὰ ἴο ψὮΙςΝ, 1 ἀγιιβοῖαὶ, 1 Ργοῦ δ Ὀ]Υ 
ΟἾγΘ5 115 οὔἱρίηῃ. ΔΑ ἴονν 11π65 οὗ βίοῃρ δῖ 4]}} 
ἴδδξ τοτηδίη οὗ ννῆαῖΐῖ ἢᾶ5 ποθ Ὀθεη ἃ ξογ θὰ 
ἴοννῃ." ( 1,Απηὰ οὗ Μοδθ," Ρ. 3ςο.) 

10. «υἱὴήῇῥ ἐδε «Α»»η»ιομ! θ:} 1. ε. ἴῃ δα άἀϊοῃ 
ἴο ἴ86 Απιπιοηϊίοβ. 866 .ᾧ. 4. Τὸ Βοάουϊης 
γα ποῖ ἴο Ὀ6 σοπημεζοῦβ, δυΐῖ (δ Ἰδηὰ 
δδνηρ Ὀδεη ἰδ νναϑίς ὈΥ̓ Ομδ᾽ σᾶ ἄστηῖθ5 
νν85 ἴο χεηδίη ὑποσσυρίοα ὀχοορί ΌΥ ποηιδάϊς 
Βοτάεβ. Ατηπιοη ἀπά Μοδῦ, οἵ σοτηπιοη ογὶ- 
Εἶπ, ψνῆοβθο ᾿ἰδηάβ πδὰ 580 οἴξἼη ὈδΘΏ ἱπίοσ.- 
σδδηροά, 5}4}} ἢονν 5ῆδτθ ἃ σοπιπιοῃ συ. ΤῸ 
{Π6 στήθη οὗ {86 βαϑὶ 5Π4]1 Μοδρ νὰ Απιοῃ 
δ ρίνθη, αὶ Ατηπλοη ΤΑΥ͂ Ὀδ τοπλεπ δοσσά ἢῸ 
ΤΏΟΓΟ, δηά ἡάρστηεηξ ὈῈ οχοουϊοὰ οη ΜοδΌ. 

12. άο»] Ῥγορἤθοϊες δραϊηθσὲ Ἑάοπι, 
Ναπ. χχίὶν. 18, το; [58]. χὶ. 14: |[6Γ. ΧΙ ΙΧ, γ---- 
22, ΠΟΙ 566 ποΐο; ΕΖΟΚ. χχχνυ.; [06] 1}. Σο : 
Απιος ἱ. στ, τὰ; Ονδάϊαῃ. Ἑάοπι, 50 παπιδεὰ 
ἔτοπι ἔϑξαι., σοηϑίϑίοὰ οὗ νάγίοιιβ {Γ 065 δ} Π}6- 
ταϊοὰ ἴὴ ὅξη. χχχυὶ. ὙΠῸ Βαοπλοβ Ὀδσᾶπιὸ ἃ 
Ῥοννογί! ἡδίοη Ὀεΐογο ἴΠ6 [5γαθ} 1658 σᾶπς οὐχξ 
οὗ Εργρί. ΤΕΥ νοῦ συ ϊεὰ ονοσ ΌΥ Κίηρϑ, 1} 
Ῥανιὰ σοπαυογοὰ {μοπΔ.0. ὙΠΕΘΥ τεπιδιηθα 5ι1Ὁ- 
Ἶοςῖ ἴο {πὸ κἰηράοπι οὗ ᾿ἀ δῇ {11 ἐμ τείξῃ οὗ 
Τόγαπι, ἤθη ἘΠΟΥ τοθο]]οὰ ἀηὰ ννεσὲ ποῖ δραῖπ 
βυιδάμυοά (2 Κ. νἱϊ!. 2ο). Βάοπι ἴοοκ δείϊνο 
Ρατί δραϊηϑὲ [ὀγυβδίομῃ δὲ {π6 {πιὸ οὗ 115 βδ δ 
δηά ἀεείπιοίίοη. ΑἴοΥ [Π15 {ΠΟΥ σἀρίυγεά 
ΤΆΔΗΥ οἰ{165 ἰη ἴὴ6 δου ἢ οὗ Ῥδ]θβείηθ, ἀηὰ βανδ 
1Π6 πᾶπηὸ ἰο [ἀυπιοα. ὙΠ6θ6 [ἀιιπιθδηβ ΟΡ 
σοπαιιογοά ΟΥ̓ οῆη Ηγτοδηιβ, ΠΘη τ ληΥ οὗἁ 
{ποπὶ δάορίοα τδ6 τοϊρίοη οὗ (ῆθ θννθ. [Ι͂ἢ 
Ιαῖογ {{π|65 [6 [ἀϊτηοδη Ηογοὰ Ὀδοδπὶὸ Κίηρ οὗ 
Ῥδ᾽οϑεῖπθ, το κοπὴν ΠΙΠΊ9Ε] 45 ἃ ἰονν. Μουπὲ 
ϑεῖσ, Ὀοίηρ ἀδϑογιθα ὈΥ [15 οὐἱρίηδὶ ᾿ ΒΔ ὈΙΠ Δ ηΐ5, 
γγ5 οςσυρίοά Ὁ ἃ {Πῦ6 οὗ Ατδθιίδης (186 
ΝΑΡΑἑΠΘΔη5), ὑπο βοτὴ Ῥείγα γοϑὸ δηὰ 
σοῃεϊπιοα ἃ βΒουγϑηϊηρ ΟἿ υηάοῦγ Ἀοπιδη 
ἀοπμϊηΐοη, 1η}}} (Π6 46 οὗ Μαμοπιοίδη οοπ- 



Υ. 13---ἰΊ.] ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧΝ. 1009 

ἜΔῊ (ἢς Πουβςε οὗἔἩ Τυάλῃ ᾿ὉΥ ἰακίπρ νεη- ϊις { ἼΠιι5 5.1} (6 Τ,ογὰ σον ; -ς 
σπε βέληςς, ἀπά δίῃ ρυθαιν οβαπάςά, πὰ Βεοδυβε ἴῃς ΡΠ] δεῖπεβ ἤᾶνε ἀθαὶε ὉῪ 

τενεηρεα ΠΙΠπΊ56 1 ὕροη τΠεπὶ; τανεηρε, δη4 ἤᾶνε ἴδίκεη νεηρθᾶποα 
12 ῬΠεγείογε τμ8 βϑδτῃ τμ6 Τοτά ψνΠ ἃ ἀεβρίτει! Πελγῖ, το ἀεβῖγου ἐΐ 

σου; 1 ν1}} δἷϑο βἰγεῖςἢῃ οὐ πλὶπα ἴἕογ τΠ6 οἷά Παῖτοά; Ἰ Οτ, τίνα 
μβλπὰ ὑροὴ Εάοπι, ἀπά ψ}} οὐς οἵ 16 Ὑβετγείοτε τῆιι8 βατῃ τῆς 1 οτά ἔργα, 
τὴ ἀπά δελεοὶ ἔτοπλ ἰ; δηὰ 1 νν}}} Ονν ; Βεἢο]ά, 1 νν}]}] βίγεῖςῃ οὐ πλΐπα 
τλκε ἴτ ἀεβοϊδλίς ἔτοπι Τεπιᾶπ; ἀπά διαπά προη ἴῃς ΡὨ ]ΠἸ5τΠ68, ἀπά 1 ν}}} 

"ἢ κἢ ΠΠΕΥ͂ οὗ [εάλη 588]] [8]] δγ τῆς βϑυγογά,. ουῖ οὔ τῆς ΟἸεγειϊπιβ, ἀπά ἀεβίσου 
Ξ-Ξ" 14 ΑπαᾶΙ ν1] ΙΑ΄ ΠΥ νεπρεᾶπος ἴδε γεπιπᾶηξ οὗ τΠ6 'βεᾶ οοδϑῖ, τ Οτ, 
ΣΦ ἀροη Εάοηὶ ὉΥ ἴῃς Παπά οὗ πιῦ ρεο- 17 ΑΠπά1 νἹ]] Ἔχεσυῖς ργολὲ 'νθη- οὐ μὰ 
“κι υἷε ϑ5γλε]: δηά {ΠΕῪ 3}8}} ἀο ἰῃ Ἑάοπχθη ρεᾶηοε ὑροη ἴπεπὶ ψ ἢ ἜΑ "τ δρις 

ΔοΟΓΪηρ ἴο Πλῖπα ΔπΠρεῦ ἀπά δοοοτά- δυΐεϑ; δηά τΠ6Ὺ 5}4}} Κηονν τῇδιὲ 1 452: 
ἵπρ' ἴο ΠΥ ΠΥ ; Δπα ῆ6Υ 5}4}} Κηονν 
ΠΥ͂ νεηρέδηςεα, 541} (ῃς [οτά (00. 

φοεξὶ Ὁσοῦρσξ οὐοσ (ἢ]8 ἃς νοΐ] 25 οἵποῦ 
Α«λδῖς ςουηςτεβ8 4 σγυΐϊῃ ἔγοσὶ ΜΠ ῖςἢ 1 [45 
Ὡετες τοοονοετεα. [Ι͂η [(Π]5 συΐὶῃ Εδοπὶ δὲ ἰδϑὶ 
Ἰουπὰ ἐπε οοπιρίείε ΠΙ]ΒΙπιοηξ οὗ [πΠ6 ῥσόρμδ- 
ας υἱίοτοα δραϊπϑὲ τ. [58 ργεϑοπὲ Ἴςοηῃάιοη 
δερελῖὶς [815 Πι] ΒἸπηοηῖ. ὙΠΟ [11}]} ϑοπίθηςθ οὗ 
Ἑάσσι ἰ5 τεβεσνεὰ ἴοσ ἃ ᾿ἰδίοσ. σβδρίες (Χχχχνυ.). 
(οιρ. ποῖΐς οὐ Ϊογ. Χ]ῖχ. 7--22. 

ἐαδέηφ Ὀεπρεαποε) Ἐοίειτίηρ Ὀδοῖκ ἴο [Π6 
στοὺς ᾿ηῆϊςοίοα ΌὈΥ Ϊᾶοοῦ ὕὑροῦ ἔβδδῃ. Οεη. 
ΣΧχΥῖ. 16. 

13. 2 ο»»ε Τεριαη; αμαὶ 1δέν ὁ Ἰϑεάαη “δα 
αἴ ὁ ἐξ τὐήῥ Οτ, ον» Ἰωπαρ Ἄνθη υηΐο 
δεάαπ ᾿μοῪ “δα Μ,αἰ ὁγ ἐδε “«υογά, δεοςοτά- 
πᾷ ἰ᾽ὸ ἴο σἤδηρο οὗ ριηςίυδίίοη δἀορίοα ὉΥ͂ 
Ημπζὶς απὰ ΚΙΙεέοῖ ἢ, δ6ὲου [οὉ 11. 11. Τοπλδῃ 
διὰ ᾿εάδη ψνετο ἀϊοίγὶςΐ5 (ποῖ ο[{|65), 186 ἔοσ- 
ΤΡ ἴῃ ἴ86 δουτῆ, ἰδ Ἰαδιΐοσ ἴῃ [ἢ6 ποζίῃ. 
Ηξῦςο “,» Ἴρριαη 1ο εάφη ταθδῃ5, ὁ’ ΟΥ̓ΟΣ [86 
προὶς σου σγ.᾽" 

14. ὁγίδε δαμά 97 "7 ῥεοῤΐε ΣεγαφΠ Ῥοϊηίης 
ἴὸ ἴῃς οοπηυεϑὶ οὗ [ἀυπιοα ὉΥ [οδλη ΠΥΤΓοδηι5. 

15--17. Ῥτορδβοςοῖθβ δραϊηϑσὶ [86 ῬἘ1Π5ΈΕΠ65, 
ἴω). χὶ. 14, χὶν, 29ο---22; |[6ζ. χὶνῇ, ; [οε] 
πι 4: Απιοβ 1. 6---8; ΖεορὨ. [ἰἰ, 4---7,ς. ΤΟ 
Ῥμπεστιος ὁσσυργίης ἰαπὰς ἴο ἴδε βου οὗ 
]νἀδὰ νσετὸ ἃ Ησχηϊϊ στὰς (Οση. χ. 14), δυῖ 
οἵ ἃ ἀϊδετεης Ὀγδηςἢ ἤτοπὶ ἴΠ6 (ὐδπδδηϊίεβ. 
Τικουρδοῦῖ ἴ86 ΧΧ.ϊἧ [6 νογὰ ῬὨ150}η68 
Β τεσκίοσοιὶ “" ἐοσει κπουβ.᾽) ὙΒΟΥ͂ ψψΕΙ ἃ ροῦν- 
στὰ ροορὶο ἢ ἃ ϑιιοςοβϑίοη οὗ Κίῃρβ παπιοά 
ΑἸχηνείες ἢ ἰη ἴδ ἔπιε οὗ ΑὈγαπδπὶ δηά [58Δς. 
Τϑουξὰ ΒΓ σΟυπίγυ νγᾶ5 δϑϑιίβηθοὰ ἴο (6 

ἄπι ἴπε ΓΟΚΡ, Βεη 1 5841} [ΔῪ τὰν 
νϑηρδάηοα ὑροη ΤΠ ΕΠ]. 

ἰβγδεὶ 65, ἘΠΕΥ σὑγεγα ποῖ ἀἰβροβϑεβθεὰ (7 βῆ. 
ΧΙ. 43). ὙΒΟΥ ννογ ἃ ἴβόσῃ ἢ {πὸ 546 οὗ [Π6 
σἤοόβθη ρθορὶθ ἰβγουρδουῖ. [πη {πῸ Ἐπιὸ οὗ 
ἴδε Ἰυάρο5β [ΠΟΥ ορργεβϑοὰ [5γ86] ([υἀξ. χ. 6, 
7). ἈἘἈερεαίοα!Υ ἀείελίοα ΌΥ δαπίϑοῦ (7υάξ. 
ΧΙ, 1011.), {ΠΟΥ ἀρδίη φοῖ δοδὰ: [ΠΟΥ ονοσ- 
[ἢγονν ἰϑγδοὶ 'η [πὸ ἔἰπλὸ οὗ ΕἸ], 5βονν ἢϊ5 508 
δηὰ οδιτὶοὰ ΟΗ͂ [μ6 αὐ οὗ Οσοά (1 5. ἰν.). 
Ἡοϊά ἴῃ ομοοκ ὈΥ δδπιε] (1 8. υἱῖ. σ4), 1πὸγῪ 
δὰ 5Γ46] ἴῃ ϑιιδ)θοϊίου ἴῃ (π6 {π|6ὸ οὗἩ 84] 
1 5. ΧΙ, χ9), (ΠουΡὮ ποῖ ψἱϊπουῖΐ σἤοοΚ5 ἀπὰ 
ἰβαϑίειβ (1 8. χῖν.). Αἱ 8541:}᾽5 ἀδαῖῃ ἐβεῪ 

ὙΟΙΘ Ῥγοάοιαϊπαηξ ἴῃ 1Π6 βου (1 8. χχῖχ.), 
Ὀυὲ αν σοπαυοτοὰ δηὰ πδάθ ἴποτὴ ἰτῖδ- 
[ΔΓΊ65 (2 8. νἱ]. 1). Ψ'νὸ τοδλά οὗ δεῖς ἀδδαϊς 
ΌΥ [εβοβμβαρμβαὶ (2 Οἶγο. χυΐ. σσ), πὰ 

Ζ21Δ} (2 ΟἾτγο. χχνϊ. 6), ἀπά οὗ ἐμεῖγ ᾿οη- 
4υσδ5ῖ5 ἰῃ π6 Εἶπ οὗἩ Ϊεμογᾶπὶ (2 Οἶτο. χχὶ. 
16), 5μενγίηρ [πὲ ἔμευ νγέσε 5111} ξοστη 80 ]6 
ΠΟΙ Βθουγθ. [ἢ {Π6 σεΐσῃ οὔ ΑδδΖ {ποὺ δραίῃ 
Ὑγαχοὰ βίγοηρ (2 ΟἾγο. χχνῇ!. 18), Ὀυϊ στ γδ 
Ἑβοοκοά ὈΥ ἩδΖεκίδῃ ; ἰὴ [86 οΥἹ] ἀδγβ8 ἴῃδὲ 
ΤΟ] οννοά ΠΟΥ Ὀδσαπιδ ἀρδὶῃ ὙΘΓΥ Ρονγογίι! 
δΔηὰ Ἰοϊποά ἴῃ δἰϊδοκιίηρ [ογυβαϊοπὶ ἰῃ (ἢ6 ἀδῪ 
οὗ μεσ ἔγουῦ]θ, ὙΠΟΥ ψνεγε πλὰςἢ τοἀδυςεὰ 
ὉΥ (Π6 Αϑϑγγίδῃηβ (158]. χὶν. 31), δὰ Ε- 
ΕΥΡ Δη5 (6γ. χὶνἹ!.), Ὀείοσγο ἴδ ἔπι6 οὗἁ [815 
ῬΙΟΡΒοΟΥ, Ὀυξ ζυγὸς ἀσδίγυσοη οᾶπιὸ ἀροη 
ἴδοτι ἴῃ [86 σοηοσγαὶ γυΐϊη οὗ [86 ἱπηδθιδηΐβ οὗ 
Οδηδδη, ψϊο ἢ σοπηπηοηςοὰ Ὁ {π6 ἀσβίτιο- 
ἰίοη οὗἁ [ογυιβαίολ ὉγῚ ΝΟΟυς ΠΔάποΖΖδσ. 

16. Ορβενει δὶ» ὍΠῸ ΠΟ Δη(5 οὗἩ Ἁ 186 
βου πογῃ ρογϊίΐοη οὗ ῬΒ]15114 (Σ 8. Χχχ. 14: 
Ζορῆ. ἰ1. 4). 

ΝΟΤῈ Α. (οΝ χχνυ. 4.) 

ΤΥ ΤΌ. ΤῊΪΚ ποτά, τεηάογοὰ ραΐσεεν δοσογά- 
Ἰν ἴο {πὸ Τλγξιτι, πλοῖο ΡΙΟΡΕΓΥ ἀεηοίεβ 
ακίοξατες ίοσ οδϊ]ϊο. Ὑπὸ σογά ἴῃ 186 ϑγγίδο 
φεγεοη ἰ5 ἴπὸ 5216 45 ἰμαί νν Ὡς ἢ 15 ρυΐ ῸΓ 
αἰλὴ (δεερ 4), ]οδη χ. ᾿, τό. Ψψυϊραῖς, εασα:, 
Νε ἐαττς ΧΧΥ, τό, ἀπιὰ Νιιηι, ΧΧΧΙ, το, 

εαείϊοε, ἴῃ δας οἷδοθ τοξοσσίηρ ἴο ἀνε ]ηρ- 
ΡΙΑςο5 οὗ ποπιδά ἰγίῦθβ. 58. ᾿χῖχ. δς, επί. 
Ιη ϑοηρ οὗ 850]. Υἱῖ]. ο νγο πη [Π6 5 ῃρ ϊασ τ ἢ 
186 δάἀάϊίοη οὗ ΠΏ, α ῥαίσεε οὐ εἰυεν. ὮΘΘΟ 
ΡΑ55ΑΡῈ5 96 ἴο 5δονν [ῃδὲ [6 νγογὰ νγχᾶβ οτί"- 
ΕἸΏΔΙΥ ἀρρ θὰ ἴο [πὸ Βαδιϊδίοης οὗ ποσηδάϊς 
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Εὐὐδοϑ, ὈΥΟΌΔΟΪΥ οποϊοϑοδ τὶ ἃ νγ8}} 85 15 
0.50.8] ἴῃ σοῦ Θπολπιρηηθηΐβ : αἤογυναγάς [ἴ 
σουϊὰ Ὀ6 υϑοὰ ἴο ἀδρηοῖο ΔΗΥ ἀνε! ] ηρ-ῬΪΔς 6, 
Ὀυζ ἴη ΕΖοκίοὶ ἴξ 18 Ἔὄβρθο δ! ἱπτοηάἀθὰ ἴο οχ- 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧΥῚ. [ν. 1. 

Ρτο55 6 ἀννε!!ηρϑ οὗ ποιηδάϊς {Ὑ1065 85 ἀϊβείη- 
Ευϊπῃοά ἔτοπι τορι Αγ Ὁ] οἰε5, ΤῊΘ ννογὰ 
ῥαίαεε: ἰ6 ἀῃδυϊ 4 0]6 Πογα. 

ΝΟΤΕ Β. (ΟΝ χχν. 7.) 

ἜΥ Ορδει δ. Ουτ ἐγδηϑίδείοη γὸγ ἃ :ροὶ] 15 Δ.- 

οογάϊηρ ἴο ἴδε Καὶ τοῦ. ΤΒο ΚῸ νγὰβ ργὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἃ ςοπ]οοΐατε οὗ [86 Μαϑογείοβ ἀθϑιγίηρ 
ἴο συ ϑαϊι6 4 σοπιτηοη (ε. 5. ΧΧΥΪ. 5) ἴὺσ ἃ 
τα ψοτάὰ. ὙΠῸ ποσὰ 23 δοννόνοσ 15 ἔουπά 

ὈοΟΙΒ ἰπ Αταδῖς δἀπὰ Ῥογβίδῃ ἰῇ (π6 98ὸθηθ6 οὗ 
»εαὶ, ἀηὰ ἴῃ ἃ οοπιροιηα ἔοστῃ 238, ἴῃ. 1. 
ς, »ιεαί. Ὥγῃ. χὶ. λό, ῥογίλοη ο »πδαὶ, ἸΠΟΓΑΙΥ 
Σου Ποτηδδΐ, δ᾽] οἱἐεὰ ροσίίοη οὗ ἔοοά, 

ΝΟΤῈ Ὁ. (οΝ χχυ. 8.) 

ΒΥ ἃ σοϊῃρατγίϑοη οὗ ϑογρίυγε τοοογάς ἢ 
{πὸ Ἰηϑοπ ρίοη οὗ ἴῃς Μοδθιες βίομθ (γϑο ΠΥ 
ἀϊδεοονοσγθά δπιὰ 86 στιιϊη8 οὗ ὨΙθΟΠ), νγὸ σδῃ 
δἰίδίη ἃ εἶθᾶσ νἱονν οὗ [86 ἔοτίιιηο5 οὗ Μοδϑ. 
ΤΠ ννᾶγ5 οὗ Βαϊδὶς 5βμονν (8δι Μοδὺ νγὰ5 ἃ 

ξοττηἀδ]ο ροννοσ δὲ [6 {ἰπ|6ὸ ([4ὲ Μοϑοβ ἰοὰ 
(δὲ οἰϊ]άτοη οὗἁὨ ϑγδϑὶ ἴο [6 Ῥγοπηϑοά ἰδηά, 
Νυχη. ΧΧΙΊ.---χχῖν., δυἱ 5ΒΟΓΕΥ Ὀεέοσο [815 ἘΠ ΠῚΘ 
[δ6 Ατροσγιίοβ δπὰ ϑδοῖὴθ ἰἰπάγοὰ ἰγῦεϑ δά 

[Ἰοὰ Μοδ οὗ (δαὶ ροτγίϊοῃ οὗἉ 15 ᾿οΓΓ ΟΣ 
ὙΏΙΟΝ 1165 ἰο {86 ποι οὗ ἴ86 γῖνοσ Ασηοῃ, 
Νιυπι. χχὶ. λό, Ετοπι {ῃ6 Απιογιίε5 Μόοβοβ 
σοῦ Σ, Νυι. χχὶ. 24---.λό. Δηὰ Δεϑιρηθά 1ἴ 85 
ἃ ροϊίίοη ἴο Ἀρουῦεη δηά Οδά, Βεηςσοίοσί ἢ 
Βοϊοησίηρ ἴο [86 ἱηπογιίδηοε οὗ ϑγαοὶ, Νυτη. 
ΧΧΧΙΙ. 22--,8. ΑἸΟΣ [οϑῃυδ᾽5 ἀθδῖῃ {πὸ Μοδὃ- 
[65 ἀραῖῃ οὈἰδϊ πο τηδϑίοσυ οὐοῦ (15 ἰδηά, δηά 
Ῥυβῃοὰ ἐδεῖγ οοπαιεβίβ ἃ5 ἴδ ἃ5 [θγῖσμο, ἡγΒ ΙΓ ἢ 
Ϊδοθ [ΠΟΥ οςςουριοά 85 ἃ 5ΞἰΓοηρο]ά, δηὰ ΤῸΠὶ 

τι με 5γϑεὶ ἴῃ βιυδ)οςϊίου ὑπάεγ Ερίοη ἔογ 
οἰ μίθθῃ γϑασγϑ, [υὰρ. 111. 12- τι. ΑἸοσ 1ἢ]5 
6 ΠΕΑ͂Γ ΠΟ πλοῖο οὗ Μοδὴ ἴῃ ϑογίρίυγο {Π] (ἢ 6 
{πιὸ οὗ 84], ννβθη 1{ 15 πδπιοδὰ ἰορεῖμοσ νὰ 
᾿Αἰηποη δηά Εάοπὶ δπιοὴρ [86 ἔοεβ οὗ [5γδεὶ, 
Σ 8. χῖν. 47. αν κυθάμποά 411 (ἢγεθ ρϑθορὶθϑ, 
Δηᾶ τρδάθ ἴποπὶ {ΠΟΙ ΔΓΥ, σ ΟἾἶγο. ΧΥῚ]. Δ. 
ΑἹ [Π6 βερασγδίοη οὗ ἴδ ιπράοιῃβ, Μοδῦ δηὰ 

ΟΗΑΡΤΈΕΚ ΧΧΥΙ. 
: 7γγμα, ,ογ ἐμεδηρ σσαΐμο ἦρι, ἐξ 

ἐἀγεαίεηξά,. ἡ 744 2οιυεν 97 Διεῤμελασγέζεα»" 
αραΐποί ἀξ. 15 726 ν»ιομγρῖηρ απα ατίορἶρἐ- 
φοηζ οὗ ἐλ δέα αὐ ἀξ γα. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥῚ. 1. Ῥγορδοοῖοβ ἀραϊηςί ΤΎΤΟ, 
706] 11. 4; Αἴηοβ ἱ. 95) το; ἰϑβαὶ. χχὶϊὶ., ννβοσα 
8566 ῃοΐε, ΤΎΥΤ,Ε 15 τηοπίοηθά ἴῃ [οϑἧ. Χῖχ. 29 
85 ἃ βίγοηξ οΙγ.-- [541 Δ}} οα]]οὰ τὲ [6 ἀδιρῃῖοῦ 
οὗ δ᾽άοη, [581]. Χχχ!, 12: [οϑορῆ5 54 γ5 [μαΐ ἰΐ 
νγὰ5 0} 240 γεᾶγβ Ὀείοσο [Π6 [ϑῃρ]6. |ο056- 
ῬὨυ5᾽ ἀδίθ 15 ποῖ Ἴσοττεςῖ, Ὀυξ ΤΑΥ͂ τηᾶτκ 186 
ἔπη οὗ 1πΠ6 σοπιπηεποειηεηΐϊ οὗ ΤΙ γτγοῖβ ἶ 
ξτεδίῃθϑθ. 866 Νοῖβ Α δὶ ἐπὰ οὗ (δαρίοσ. 

ἐπ δε ἥγτὶ ἀαγ οὶ ἐδε νιοπἹ)] ὙΠῸ ἡυπ|- 
ῬῈΣ οὗ ἴῃ6 στῃοπί 18 οηχϊἰοὰ ἴῃ (86 ΗΦΌγον 
ἰοχέ, ἴῃ τῆς ΜΝυϊραῖο, ἰηΏ Ὑπεοάοτεξ, ἀπά ἴῃ 
ἸΧΧ., Οοά. Ἀοπι. Τὸ Οοά. ΑἸοχ, 500" 

ἜζΓΕΙΥ 5. 

Απητῦοῃ 3611] ἴο ἴϑγδοὶ δηὰ Ἑάοπι ἴο [υἀ δῇ. 
ἴπ (ὴ6 ννολκοηδά οἴδίε οὗ ες πογέβοστι Κιπρ- 
ἄοπι ἴῃ 115 δαυ Ποῦ ρογοά, νὰ ἅΓῸ ηοΐ 5βυγργιϑοὰ 
ἴο Ἰεᾶστι ἔγοπι [86 βίομε ἰμδὲ Μοδὺ ἴῆγεν οὔ 
115 γοῖο, οσ δὲ ἰϑδϑῖ πιδάδ ἰἴξ ηοτηΐηδὶ. Οπιητί, 
ἃ ΤΑΙ ΒΥ νναγτίοσ, γῦο Ὀ01 ἃ ξογίγεβα παπιοά 
Μεάρδα, [54]. χν. 2, ἰη ἴῃς [οσστιοσυ οὗ Μοδῦ, 
ζαῖη τοἀυςοὰ Μοδὺ ἴο οδδάϊεπος (Μοδδις 
δβἴομϑ), δηά 1 ςοπε πυρά ἃ νδϑϑδὶ βίαίϊθ οἵ [5γδοεῖ 
{11 τὴς ϑοσοηά γοασγ οὗ Αδμδζίδι, , Κ. '. :, ἴ86 
ἀδίς οὗ Μεϑαβ (Μεβῃδ,  Κ'. 11}. 4,,. 5) ΥἹΟΥ͂ 
τεσογάσδά οἡ {86 βδίοῃθ. ΤἢΪ5 ϑδιισσθβ5 ΒονουοΣ 
ὙγᾺ8 ΟἿΪΥ ἘΠ ΡΟΥΆΓΥ. [5γδοὶ, ηάοσ [οῃογαπη, 
δἰάθά ΟΥ̓ [ἐμοβμαρδαῖ, ἱπνδάθαά Μοδὺ δηά βη- 

πο ἰξ, Κι. ἢ]. 4. 011. [πη [86 ςσοῃ- 
Γυδίοη οὗ [Π6 ἰδίεσ ἀδγ8 οἵ ἴμ6 ἰϊηράοπι ΟὗὮ 
Ιογδοὶ, Μοδὺ αρϑὶῃ δεϑογίοα 115 ἱἸηάθροηάρηςο. 
Ννε Ἰοάσῃ ἔτοπι [54]. χνυ., Χχυΐ. [δὲ ἴῃ {8695 
ἀδγβ Μοδὸ νυγᾶβ ρχγουά δηὰ βοιυτϑῃϊηρ. Του ἢ 
τγαβιθα ὈΥ͂ [η6 ΑΞϑυγίδηβ νγῆο ϑυράιοά 5Γδεὶ, 
Μοδὺ γραΐῃ ἴῃ [εγειηδ}5 δηὰ Ἐ ΖΕ ΚΙο] 5 ΟΔΥ 
νγ5 στεδξ δηὰ ργοβρόσοιβϑ. Ὅὕ86 Μοδθϊοβ ἃγδ 
ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ τηθποποά 85 ἔοστηϊηρ ραγὶ οὗ Νεδι- 
σἰδάποζζΖαι᾽ 5 ΔΥΠῚΥ ὙὩϊσἢ Ὀεοβοροά Τεγιιϑα! πὶ 
(α Κ. χχῖν. 2). δοβ)οξετηδηη β “ διε} βϑά!] δ 
Μεβα5 Κύηϊρϑβ ἀογ Μοδρθίζοσ." 

ΝἊῸ ἴδ οςᾶπις ἴο ρ888 ἱπ (ἣς 
ΘἸενεπῖῃ γεᾶγ, ἱπ ἴῃς ἢἤγθε αν 

οὗ τῆς τποπῖῃ, ἐῤσί ἴῃς νψογὰά οὗ (ἣς 
ΓΟᾺῸ σδπλα ὑπἴο πλδ, ϑΑΥ] Πρ, 

ΡἾ165 τοῦ πρώτου, ἐδε δεν: »ιοπῖδ. ὙὝΒοτο ἴς5 
ἃ 51Π}}}24 ΟΠ) σϑίοη ἴῃ χχχὶϊ, σγ, δυΐ ἴπογὸ 16 
ΤΩΟηΪ 15 ἀεοίοιτηϊποαὰ ΟΥ̓ χχχὶὶ. σ.0 ἴπὰ ἃ Κα. 
Χχυ, 3.) [86 οπιϊβϑίοη οὗ [26 πυπλθοῦ οὗ ἴῃ Ὁ 
ΓΛΟΠΙΝ 5615 ἴο δᾶγθ δγίϑεη ἔγοιῃ [πε ἔδυϊξ 
οὗ ἃ οοργίϑϊ (566 ποίε δά ἷος.). Κίπιοδὶ δα 
Οἴποῦβ δυρροθο ἰδὲ ἴΠῸ τηοητἢ πιοᾶης (Ὁ 
το Βθη [Ἐπ] επὶ νγᾶ5 ἴδκεη (δε ἥϑισῖ, Ὁ 
γποπ δ), ΟΔΙΪοὰ 26ε »ποπέδ, ἃ5 Ὀεὶπρ 50 ᾿ψ6}} 
Κπονῃ. ὙΠὸ οδρίυτε οὗ 86 οἵ νὰ ἵκῆονν 
ἴο βανθ ἴδκεη ρίαοσαε οπ {ῤε μπίπίδ ἀἐαγ ο 
ἐδ ζουγὶδ νιοπίρ, δῃηὰ 118 ἀεϑίγιυςίίοη οἡ ζΖφια 
σενεη ἐκ) οὗ ἐῤε 3, νιοπίδ. Αςςογάϊης ἴω 



ν. 2---τΔἅ 

2 ὅοη οὗ πιδῃ, θεσᾶιιβ6 μδὲ Ἵ γτυϑ 
ΒΔ 5414 δραίπβϑι [εγυβαίεηι, ΑΔ, 886 
15 δγοίκαὺπ ἐῤαὶ τυας τε ραῖεβ οὔ ἴῃς 
Ρεορΐὶε : 886 ἰ8 ζυγπεά ὑπο πιε: 1 
5Π4}1 θὲ χερὶ ἐπ ϑηεά, ποῦ 5ῃ6 18 Ἰαἱά 
τλϑῖε : 

24 ΤΒεγοίοστα ἴπ8 βδάῖτἢ} τς 1,οτά 
σοῦ; Βεμβοϊά, 1 σηι δραίηϑβϑε τες, Ο 
Ἴγτχτιβ, Δπὰ ν}}}} σδιιδα ΤΏΔΩΥ ΠΑΓΙΟΠ8 
ἴο σοτηθ ὉΡ δρδίηβδε περ, 45 ἴΠ6 8368 
οδιβεῖῃ ἢΠἰ5 νγᾶνεβ ἴο σοηλα ὑρ. 

4 Απα τῇεγΥ 5841} ἀεβίγουγ ἴῃ νν}}8 
οἵ Τ γγιι5, πα Ὀγελκ ἄονγηῃ Ποῦ τουνοῖϑ: 
Ι σι 450 βϑογᾶρε ἢεῦ ἀυδὲ ἔγομπῃ Πετ, 
δηά τηδκε Πεγ κε τῆς ἴορ οἵ ἃ τοςκ. 

ς [τ 514}} θὲ σα ῥίσεε ΤΙ τῆς βργεδά- 
ἴηρ οὗ πεῖβ ἰῃ (ἢ πιίάδὲ οὐ [6 568: 
ἴογ 1 βαᾶνε βϑροκεὴη ἐΐ, 881 (ἢ 1, οτά 
Οοῦ: δηά ἰἴ 5}4}1] θεςοηιε ἃ 8ροὶ] ἴο 
[δε πδίοη8. 

6 Απά Πεγ ἀδυρῆίειβ ννβιςἢ ἄγ ἰῃ 
ες πε] 581] ὃς ἀρ ὉΥ ἴδε ϑνγογά ; 
δηά ἘΠΕΥ 5}21}} Κποὺνγ ἴῆδὶ 1 ἀπὶ τῆς 
Ικμοκῃ. 

ἡ 4 ἘῪογ τῃυ8 541 ἰἢς ,ογά ὅου ; 
Βεδοὶά. 1 ννἹ}} Ὀγηρ ὑροη Ἴγτγυ8 Νε- 
δυςδλάτγεΖΖαγ Κίηρ οἔ Βαργίοη, ἃ Κίηρ 

Οὐδον ᾿ηϊεσργεοίδιίοη [815 ῬΥΟΡΘΟΥ͂ ρσεςοάθα 
Ὁγ ἃ ἕενν ἀδγβ [6 σδρίυτο οὗ (6 εἰγ. Βυΐ 
Ἰοδεφεηἀδη(]γ οὗ ἰδ6 σοποιἀογαίίου {μαξ Ε.ΖΘ- 
οὶ, ἸΡ ὑπάοσ ᾿πϑρισδίου ἔγοπι Οοά, 
51 186 χη νυν ἢ τννγὯ5 ᾿τηταϊποηΐ, 
ἂν ςοπά:οη οὗὨ [ογυϑαίοπ ἴῃ [Π6 ἸΔΈ Γ το} 8 
αἵ [5 οἰοχὸ νγᾶῶβ συ ςἢ δαὶ (6 Τ ΎΓΙΔΠ5 ΤΑΥ͂ 
{ῷὶὲ}} δῶν οχυ]οα 45 ἰμβουρὰ ἰδ δὰ δΙτοδαῦ 

4. χα!’ ῬΡΊυΓΑ] Ὀδοδιιϑο [26 ΟΥΡΊΏΔ] 5Ὁ- 
ϑἰλτνο πγο3η5 ὁ1δΑΓ οὗ ἃ ἀοογ, δηὰ ἤθῆςθ ομθ 
ξαῖε, ςοτηροϑοά οὗ ἔνγο ἰθᾶνοϑ, 15 ϑροΐζῃ οὗ 85 
δ Ἰοάτος 

4ῤε ῥεορίε)] Ἡδθτ. Ἐ8.9 Ρ90}»]198, δηὰ ἴῃ ΧΧΥΪ]. 
3, πετεδαπὶ Ο7 δὲ ῬΘΟΡ1968, ἴΠ6 ΡΙυγα] ΟΧ ργθβ5- 
ἴηξ ἰὰ» δεῖ [δῖ ΤΏΔΗΥ ΡΘΟΡ 65 ραϑϑοά (πγουρἢ 
]οτσϑαίεμ, 45 [86 Ἴδηΐγαὶ οἷδε οἡ ἴδ Ὠϊρῇ- 
ὙΑΥ͂ ΟὗἨ ΠΟΙΏΠΊΟΙΟΟ. Τἢ15 νγᾶ5 ΘΠ ΠΘΠΕΪΥ (86 
ολβὲ ἰὴ [86 σεῖρῃ οὗ δοϊοπηοῃ, σνἤθη ἔοσ (86 
ἅτ Τογαβδίεσλ Ὀοσᾶπηθ [6 πιᾶτὶ ἴο ψΒΙςἢ 
ἴΓ25 ρδί βειεὰ [86 ἰγαάθ οὗ [πάϊὰ δπὰ οὗ [6 
Ὧσ εολδεοῖ, ὙἼ8ὲ ἔδπηδβ οὗ [15 δΑΥΪῪ βτοδίποθθ 45 
ἴδ ἀπροσίατη οὗ δαϑίογῃ ΠΟΙ ΠΊΘΓΟΘ 51}}} οἰηρ, 
ἴο [ετπιβαίοση, δηὰ [815 οἰ ΕΥ̓ ἐνεη ἴῃ ἀδοδάθησθ 
κερί ὑρ Θπου δ οὗ [5 οΥἹΡΙΏ4] ἰγαάθ ἴο Ὁ 
τονε ὙΠ ΕΔ] ουϑΥ ὉΥ Ἴγτο, ῃο οὐνοά ἢῸσ 
ξιταῖμοες ἴο [ῃ6 5216 σδι.560, ἀηά ἰῃ [δ6 {γδ 
δριὶ οὗ ΠΊΟΓΟΖΠΠ6 σοιηροίοη οχι θὰ ἴῃ 
ἴδ ἰδουχῆς (μδὲ {δὲ ἰγδάς οὗ [εγυβαίθαι ννουἹὰ 

ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΧΥΙ. {ΤΤῚ 

οὔ Κίηρϑ, ἔγοπι τῆς πουίῃ, νυ ἢ ΠοΓβ68, 
δηά νι οῃδγιοῖβ, ἀπά τὶ Πογβεηλεη, 
Δηά σοπιρδηΐεϑ, δηά πλιςἢ ρεορὶε. 

8 Ηε 58}8]}] εἰαν στ (πε βυγογά τῇ 
ἀδυρητζεῖβ ἴῃ ἴῃς πε] 4 : δηά ἢς 5}]] 
ΤΏΔΚα ἃ ἴοτε δραϊηϑβὲ {Π66. δηά 'ςδϑὲ ἃ ! Οσ, 

σμέ ἐλέ 9." 
τιουηΐ Δραίηβϑὲ ἴπες, δηά ΠΠ ὰρ τῇς εἰπε αΥ 

᾿ σαφές θυςΚΙοῦ δραίπϑὲ τῆσδε. 
9 Απά δ 5}Π4]] 5ξεῖ επρίπεβϑ οὗ νγᾶγ 

ΔἉρδϊηϑῖ ΤΥ νγα}15. ἀηά νῖ 8 ἀΧαβ - 
Πα 581 Ὀγεαὶς ἄονγῃ ΤΥ τουνεῖβ. 

Ι0 ΒΥ τεδϑοη οὗ τῆς δριιπάδηςς οὗ 
ἢϊ5 ἤοῖβαβ {Πεὶγ ἀιιδὲ 5Π4]] σονεγ {ῃες: 
[ΠΥ νγα]]5 5.411 βῆακε δ τῆε ῃοίβε οὗ 
1ὴ6 ΠοΙβεηιεη. δηά οὗ ἴῃς ννῇςε]5, δῃά 
οὗ τῆς Ἑμαγιοῖβ. νἤοπ δ 5}4]] δηῖεγ 
ἰηἴο {ΠΥ ραίεβ, [28 πιδῃ δηῖογ ἱπίο ἃ " Ηδδ.. 
οἵγ νυν βαγείη 15 πιδάς ἃ Ὀγεδοῇ. ΜΗ 

1ι ὙΠ τμς ΠοοΙβ οὗὨ κιἰ8 Βοῖβαβ σα τε, 
80.4]} ἢς {γεδα ἀόνζῃ 41] [ΠΥ βιγεεῖβ : ἢε ὄγνάσηε μ. 
8.811 514Υ ΤῊΥ ρεορὶε δ ἴδε ϑινογά, 
Δηἀ [ΠΥ 5[γοηρ' ΡΆΓΓΙΒΟΠ8 84} ρῸ ἀόνγῃ 
ἴο τῆς ρτουπά. 

12 Απὰ {πὸν 3841] πιαῖκε ἃ 8ροἹ] οὗ 
{ΠΥ τίσμεβ, δηά πηᾶία ἃ ὑγεὺ οὗ τῇ γΥ 
ΠλΕγΟΒαπά!β6: δηά ΠΟΥ 5}4}1 Ὀγεαὶς "Ποῦ. 
ἄοννῃ ΤῊΥ ννα 8, δῃὰ ἀεβίσου [τὴ ἸαΡ ΣΡ ΘΗ 

ΠΟῪ δὲ ἀϊνεγίεα ᾿Ἰηἴο Ποσ τηαγκείβ (566 Νοίβ Α 
αἵ οηὰ οὗ [πὸ (μαρίογ). ὍΠδ ᾿πβογϊίίοη οὗ [ἢθ 
ψογαάς ἴῃ 1411 58 ἴῃ οἷἱἵγ Α. Ν, ταῖθοῦ ὑνθακϑηβ 
(Π6 ἔογοθ οὗ ἴδ6 υἱΐογδηοθ. Ἐθηάοσ, Αδἃ. 
810 15 ὌΣΟΚΘΙ, πο κΚαῖο ΟὗὨ ἢπὸ ῬΘΟΡ1908Ε 
-͵-͵ν' 16 Ῥυσχηοῦᾶ πηῦο 116---ἰ 8.811 ὯΘ 
1111048---Βπὴὸ 16 1.14 τνδΒῖθ. 

Θ. δὲν ἀμ δίογ: «υδίεῦ γε ἐπ ἐδε {1 
Τἢδ ϑδιυθ]οςς ϑδίαΐεβ Ὡροὴ [86 τηδιπἰδηα, οἱ 
ὙΠΙΓἢ 586 δὲ 815 Ετηθ σοὶ θὰ στ ΔΙηΪΥ ἔοσ 50" 
Ρ 165. 

7---14. ὙΠΟ ϑρϑοῖαὶ ρὑγοάϊςοη οἵ Νεδυ- 
οΠδάποζζαγ᾽ 5 σοηαιιεϑίβ. 866 Νοΐθ Α δὲ οηά 
οὗ [86 Ομαρίοσ. ὙΠῸ ἀδϑεράοη οὗ [86 5βίθρὸ 
5 {μαὲ οὗ ἃ ἴοννῃ ἰηνοσίοα ὈΥ ἰδπά. ' 

7. ΜΝεδωοῤῥαάγεσχαγ) 866 ῃοΐθ οἡ ἧεγ. 
ΧΧΙ. 2. 

Θ. εησίσιοι ΟΥ᾽ «υαγ ἘΔίΠοΥ, 15 ὈδύοΣ- 
πε σᾶσὰ. ὅ6ε6 Νοῖβ Β δἵ εῃπὰ οὗ Ὁδβαρίεγ. 

«υἱὲ ῥὶς αχε! «υἱῷ ῥὶὶ ϑΘ0σσΤοτάβ. ὍΠΟΓΟ ἰ5 
ΠΟ πορά ἔογ ἀδρασίιηρ ἔγοπι [86 σόπογαὶ πθ8η- 
ἴηρ οὗ δε Ηεῦγενν ποιιη. “χε: ϑθοὴβ ἴο ἢδνδ 
Ὀδρη συϊϑαξιυϊοα 845 πιοτὸ δίς ηρ ἔοσ υι56 ἀραϊηϑέ 
ἃ ἍΜΑ}, Ὀὰΐ ΠΟΥ ῆο ψουϊὰ Ὀγοακ ἀόνγῃ [86 
ἴοννγογβ, γυϑἢ οὐ ψΠΒ ΤΠΟΙ͂Σ ϑυνογάβ ἴο 514 Ὁ ἴπ6 
ἀείεηάοτβ. 

11. ἐδ πἰγοηρ ΚαγΤ0η5] 18} “ἰΤῸης Ὁ115 
1δτβ, 866 Νοῖθ ( δ οπὰ οἵ Οδδρίοσ. 
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« ἴεαί͵ 24. 
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7ετ. 7.34 
ὅ; τό. 9. 

ὁ Ἔσν, χ8. 
ο. 

ΡΪεαϑαπὲ Ποιιβεβ: δἀπά {ΠΕῈῪ 58}2]] ΙΔῪΥ͂ 
ΤΥ 8ἴοῃεβ ἀπά (ΠΥ {ἰπιῦεγ δηά ΠΥ 
ἀυβὲ ἱπ τς πιάϑῖ οὗ τῇς ννυδίεγ. 

12 ΑΠάΙ ν}] σλυ56 ἴῃς ποῖβε οὗ 
(ὮΥ 8οηρβ ἴο οϑᾶβε ; πὰ (Πε βουπά οὗ 
ΤΥ Πᾶτρϑ 8141} θῈ πο πιοῦα Πεαγά. 

14 ΑΠπάϊ] ν}}} πιαῖκες τες κα τῆς 
ἴορΡ οὗ ἃ γοςκ : ἴδοι 5Πα]ῖ δε 4 ῥίσεε ἴο 
ΒρΓεδά πεῖβ ὕροη ; ἴδποιυ 5Π41{ Ὀ6 θυ} 
ΠΟ πῆογα: ἔογ [τῆὲ ΠΟΚΡ Πᾶνε βροκεηῃ 
ἐϊ, 3841: τῆς ,οτά ον». 

Ις 4 ἼΠιυ5 5411} τΠ6 1, ογὰ ΟΡ ἴο 
Ἴγτυϑ; 5841] ποῖ τῆς 1516ε8 5δῆδκε δἱ 
{ἢ βουηά οὗ τὰν [21]. γῆθη ἴῃς ψουπά- 
εἀ οἴγ, γἤεη ἴδε βἰδυρηϊεγ 18 πΔ46 ἴῃ 
τὴ6 πιϊάβε οἵ {πεεὶ 

16 ΤΓΒεη 81] τε ργίποςβ οὗ ἴδ 868 
5.411] οοπς ἄοννῃ ἔτοπι πεῖν τ ΓΟ 68. 
Δηα ἸΑΥ ΑΥΑΥ {πεὶγ γοῦα8. δηά ρυῖ ΟΥ̓ 
{ΠΕ ΙΓ ἐεοιμεθῆ ρΑτηθηΐβ : ΠΟΥ 5}2]} 
οἰοῖδε {παπΊβεῖνε8 στῆ ᾿Ετει]Πηρ ; 
1ΠΕΥ 58|4}1} 5 ἀροὴ τῆς στουπά, δηά 
8.41] {γε 0 ]ε αἱ ξύεγν πιοπηθηΐ, ἀπά ὃ6 
Αϑῖοη 5Πῃ6 4 δἵ ἴΠ66. 

17 Απὰ {ΠΕΥ̓ 53}4}] τακε ὰρ 4 ὅ14- 
πιοηϊλίίοη ἔογ ἴπε66, ΔΠ4 54Υ ἴο ἴἢδς, 
Ηονν ἂγὲ τῇου ἀεβιγογεά, ἐῤαί τυαεὶ 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ,. ΧΧΝΙ. 
Φ . 5 {Η Ὄ. ᾿πμαδιτεὰ ἰοΥ βεδίδγιπρ πιεη, τῆς τε- ἜΣ 

[ν. 13-τ-οῶι, 

πονγπθα οἰΐγ, νγιῖς ἢ νγαβϑῖ βἴγοηρ ἴῃ 
τῆς 568, 386 4πά Πεῖ ἱπῃπδδιτδηῖβ. ἡ Ὠ ΙΓ ἢ 
σᾶυϑε {Πεὶγ [ΕΥΓΟΥ 19 δὲ οπ ἃ}]} τῆδι 
βαδυπε ἰε! 

18 Νοῦν 5}}1 πε 15165. ἔγεα]ς ἴῃ 
ἴῃς ἀΔγ οὗ (ἢγ (2]}; γε, τῆε [5165 τῆδῖ 
ἄγε ἴῃ ἴῃ 8εᾶ 8}4]} ὃς (γου ]εἀ δὲ τὰγ 
ἀερατγίιγε. 

19 ἔογ τῆι 541 (πε 1, ογὰ ΘΟ; 
ὝΝΒεη 1 5141} πιακε ἴπεε 4 ἀδϑβοϊδῖε 
οἰἴγ. Κα τῆς οἰτ65 τῃλῖ δα ποῖ ἰη- 
παρε; ν εη [1 5}4}1 Ὀγίηρ ᾧρ τῆς 
ἄδερ ὕροη ἴἢ66, ΔπΠ4 ρτεδλῖ νγδίογϑβ 52] 
ςονεγ {Πδε ; 

20 ὌΝ Βεῃ 1 58}4}1} Ὀγπρ' {πες ἄονγη 
τ τΠ6πὶ τπδὶ ἀσβοεηά ᾿πηῖο τῆς ρἱζ, 
ἢ τῆς ρεορὶςε οὗ οἹ]ά εἰπι6. δῃὰ 5841} 
8εῖ {πες ἴῃ ἢ Ἰἰονν ραγῖβ οὗ τῆς εαγῖῇῃ, 
ἴῃ ρίδοεβ ἀεβοίδῖε οὗ οἱά, νι ἐποπὶ 
τῃδὲ ρὸ ἀονγη ἴο 16 ρἷζῖ, [πὲ τῆου ὃς 
ποῖ ᾿πῃδοίταά ; δηά 1 5}4]] βεῖ ρίογγ ἰῃ 
τῆς ἰληά οὗ τῃς ἰἰνίηρ ; 

21 1 ψ1}} πιᾶκε τες ἴδ ἴσγγο, δηά ! Η-ςθ. 
του εῤαίξ δὲ πὸ γιογε: τπουρῃ τδοὰ 
δ6 βουρῆς ἔοτ, γεῖ 5Π41} τῆοι πενεσ ὃς 
ἰουπά δραίη, 5δτἢ τῆς ],οτά σον. 

14. ΤΠ 5ίορο δὰ Ὅδθοῃ οἡ ᾿ἰδηά, Ὀυῖ ἐῃ6 
Υἱοίουυ νγὰ5 ἴο δὲ Τςοπιρείοα ΟΥ (Π6 συ δ͵]θο- 
τίοη οὗ [86 ἰ5]λη -ολάοὶ], δηὰ {Π6 συ ΐϊη 15 ἀ6- 
βου θα ἴῃ 186 524Π|6 ννογάβ ἃ5 Ὀεΐογο, συ. ς, ἴο 
ἸἀΘΠΕΕῪ (ἢ6 ἔνγο Ρσορῃθοίθβ, 

1δ--21. ὙΆε εἴδεϊ οἵ ἔπιε [81] οὗ Ὑγτο. 
16. εἰοίδε ἐδεγερείυε: «υἱὲὸ ἱγονιδέίῥι] Μουτη- 

85 σὔδηρο {πεῖς ὉΠ Ὦϊ γοῦεϑ ἔοσγ "πὶ ξαττηθηΐ5, 
]ομδὴ 11. 6. Οομῃρ. 58. οἰχ, 18, 19, Ἴχχχὶ, 
18. 

17. ο7 "“εαὐαγίπρ ρ16η] οὗὨ 18Π0 8088. Τγτο 
25 δὴ ἱῃῃδδιοα ΟΥ̓ τιϑίηρ ἔτοπι οιἷιἱσ οὗ 
[η6 5.4 {δι συστουηάδοά ἢο. Ἀρδηάογ, ΠΟῪ 
δῦ ὑπο ἀθδύσχογοάα, ᾿δαὺ δῦ ᾿ὩπδΌ10 948 
ΔῈ Ὅ8ὴ0 τὐϊάδῦ ΟΥἩὨ 1᾽Π0 δΒ088]! 

“δὲ ἀπά δὲν ἱπῤαῤίίαη}] Ὑγτὸ δηὰ {πὸ 
Ὑγπαηβ. Το δά άγεββ 18 ἰυγποὰ ἔγοηι [Π6 
ϑοςοπὰ ἴο {πε {πἰγὰ ροσϑοη; ἐδεῖγ ἐέγγον, [(Π6 
ἴοιτοσ ὙΒΙΟΝ 6 ὙὝγτίδης σάυδὸ ἴο αἦ ἐῤαΐ 
ῥαμπΐ ἱ. ΗδθΌ. “Ποῦ ᾿πμαῦιδηΐ5,᾽" [Π6 58Π|ὸ 
Ὑοσὰ 45 δδονο--υῦς ἴπεγθὸ ᾿ξ τηθδη8 (π6 
ὙγΠΔη5 {πειηβεῖνεβ, ΒΕ [86 ϑίγδηρογβ ἔγουη 

ἀϊνοιβ ἰαπάς ψῆο ἴδκα ὉΡ ιοῖς δοάθ ἴῃ 
ΎΤγτο. 

20. Οοιρ. ἴ538ϊ, χῖν. 9, σβεγε Βαθγίοῃ, 
τοργεβοηϊοα ὉῚ Βοῦ Κίηρ, 15 ἀερὶςϊοὰ ἃ5 σοίῃν 
ον ἴο ᾿οϊη ἰη Ηδάεϑ ἴπ6 ἀδραγίδα τποηᾶσοβα 
οἔ οἱά εἶπιθ. [{ 15 γοσηδγκαῦϊα {μὲ [86 ᾿πιᾶσο 
ὙΒΙΟΝ 5 υϑοῦ ὈΥ 548 δπὰ Τεγοηδῃ οὗ 
ΒΑΌΥ]Οη 15 ὈΥ ΕΖΟΚΙΟΙ ἀρρ θὰ ἴο Ἴγτο, 85 1 
ἴο 5πονν (δδί Τγτγὸ δηὰ ΒΑΡ Υίοη ΑἸ ΚΘ σοργοβασ 
(Π6 νου] ά-ροννεσ, ἀπά 50 ἴθ 186 ΑροσδΥρδδ 
Βαθγίοη 15 86 κίηράοτηῃ οὗ Απεςῆγσε. Ηογὸ 
[Π6 Ῥτορπδῖ υἱη165 1Π6 ἤρσυτο τ ἰμαΐ οὗ ἃ 
ἀσϑοϊδίθ δηὰ ὑπ ηδαρὶτοὰ ςἸΥ. 

απά 1 τῥραἠ “εἰ σίον 7 ἐπ ἐδὲ ἰαπά οὗ ἰδὲ ἰμυΐρ] 
ΤΡε ἰαμά Γ᾽ δε ἐπυὶπσ 15 (Π6 ἰδπά οὗ {πὸ ἔτι 
Οοά, 45 ορροϑοὰ ἴο ἴπ6 ἰδηὰ οὗ ἴΠ6 ἀοδά, ἴο 
νΠςο ἢ ἰ5 σαι πεγοά [86 ρβίογγ οὗ ἴδ ννουϊἁ. Ηοσο 
{Βϑη ἱορεῖμοσ νυ [86 υἱῖος συϊΐη οὗ Τ τὸ σῖϑος 
1Π6 νἱδίοη οὗ τοπονγοὰ βίοσΥυ ἴο ογυϑδῖθη. 
ὙΠ οοπιίηρ Μοββίδῃ ἰ5 ἴπ}8 ΡῬγορβεῖῖςο δ} ῦ 
Ροϊηϊεὰ ουοἱ. ὙὨΟ Τνοστῆσον δὲ Οοάδβ εῆθ-: 
Τηΐο5. 584} 6 δοσοπιραηίθα ΕΥ̓ ἔπ οϑίδ Ὁ] }5ἢ.- 
τιεηΐ οὗ Ηἰ5 ἴπι6 Κηράομῃι. 



ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΥῚ. 

ΝΟΤῈ Α, (ΟΝ ΟΗΆαρ. ΧΧχυϊ) 

ΤῊΕΞ ΒΙΕΟΕ ΟΡ ΤΎΚΕ ΒΥ ΝΕΒΟΟΘΗΑΌΝΕΖο 
ΖΑΒ ΑΝῺῸ 115 ΒΌΒΒΕΟΕΝΥ ΕΠῚΝ. 

Ὗνε οδὴ ἐοεϊοστηῖϊπο [δ6 ἀδῖο οὗ ἴδ ςοπῃ- 
ΠΟ ΤΏ ΕΠ Οὗἁ [Π6 5ίερε ὙὙ]Ὲ ἢ} σΟὨΒΙ ΘΓ Ὁ]6 οετ- 

ἴῃ χχῖχ. 1) ψ͵Ὸ δᾶνο ἃ ὈΓΟΡὮΘΟΥ͂ ἀοἰϊνοτοὰ 
ὉΥ ἘΖΕκΚΙΕῖ δέϊεσ [86 ᾿οποϊυβίοη οὗ [86 5ίοβο, 
ἀσιεὰ 1ΠῸ 271} γοᾶγ οὔ 186 σΔρΕ ΠΥ, ἐ. 6. Β. 6. 
γη.. νε Κηοῦν [δῖ Ἡορῆγα νγᾶβ ἀδι γοηοὰ 
6. ς71, διά ἴδοτὸ 15 ἜΝΟΣΥ γΓοΆϑοῃ ἴο ΞΌΡΡΟΞΘ 
ἴα ΝεΡυσΒδάΠοΖΖΩΣΥ ῥγοοοοάδὰ ἴοὸ ἰηνδάθ 
Ἐγγρὲ ἱπιπιρά ἰδίου αὔογ {Π6 σοπο]ιδίοη οὗἉ 
ἴ. Ὡξὸ οὗ Ἴγτο.---᾽͵ὲ Κπονν [πὲ [ἢ6 5ίθρο 
οἵ Τ γτε ᾿Ἰδϑοϊοά (ἢϊγίθοη γεᾶσϑ (7 ̓ϑερῇ. "Απεη. 
ΣΟ ΙΣ, ἐς. Αρίοῃ.᾽ 1. 21). ὙΠ5 ἤχεοβ {πο ἀδίθ 
αὐ 115 σοι ῃσοσηθηΐ Β.Ο. ς«8ς, ἀῦουΐ [ἢγοο 

. ὙΒεδὸ 
ὄντος γεολγβ ΕΙῸ ΡΓΟΌΔΟΪΝ οσσυρίεά ὉΥ Νεῦυ- 

ἱ ἴοσ ἃ οἍπ|» 
δρφαϊηϑὲ Ὑγτο ποῖ δείηρ 

πιδὴρ Κκποῦνῃ. ΨΨΏ16 Π6 νγᾶ5 Ὀεβιοσίηρ [ἐγὰ- 
Φ τι, ΝεΕδυς δά ποΖΖασ δά ἰδκοη ὁσοδϑίου ἴο 
ἀπνε Ῥπδτγαοῖῦ Ηορῆγα, δῆοσ 15 δυσί (81)- 
φῃ, Ὀαςῖκ ἴο [π6 ὈοΓγάειβ οὗ Εξγρί. Ὑγτὸ 

μι: ἴδυ5 τεϊϊενοὰ ἔτοπι ἃ ἀδπρΈΤΟΙΙ5 ΘΠΕΠΊΥ, 
Ὅπῶ5 ΟχΌ Πρ ἴῃ ΒΟΣΓ Οὐ (ο]Ινογδῆσθ, δηά 1π 
ες περ ουτ5 γυΐη, βοὴ ἘΖοκίοὶ ῥγοαϊοϊοά 
ἴδε «ΔἸλτα τ ἀθουΐ ἴο Ὀ6ΙΔ]] ποσ. [1 ἰ5 ἴο θῸ 
οὐβεσυεὰ [δὲ νγὲ πὰ ἱπ [βορδυβ (' ς. Αρίοπ." 
Ἰ. 21). (425 ἴδιο (οχῖ δὲ ργεβεηΐ ϑἰδηά9), {δμδῖ 
Ν ΖΔΓ Ὀεγᾶῃ ἴΠ6 5ίορε οὗ ἽἼ γε ἴῃ 
ἴδ ϑευθπῖ γεᾶσ οἵ ἢΐ5 τεῖρῃ (ἑβδόμῳ ἔτει), 
Βαϊ Π ΤΔΔῪ Ὅδ ΘΔ5}}} 5μβευνῃ [δὲ [815 15 χυϊΐο 
ἱποοοΞίοτς τ οἵδος σἰδιοιηθηῖβ οὗ [οϑορῆι5 
Βηθεῖξ, ἀπά τὸ ΤΩΔΥῪ ἔξεϊ σίγα (πδὶ ἔθετο 15 
δεῖ ἃ τεδάϊηρ. 8.6 Ὅν πε, “Κ. Νν, Β.,᾽ 
Νωπεδασηπεχσαγ. ϑογδ σοϊῃηπιθηϊδίοσβ δᾶνθ 
οηϊεεϊατοά ἑβδό καὶ δεκάτῳ ((δ6 17(} 
ΤΡ (μοῖς οὐ Ηυάοοηΐβ “ [οβορὰ.᾽ δά ἴος.), 

ἴλι:95 195 ΙΤΏΕΤΟΙΥ͂ ςοη]θοίγ8], δηὰ ν]]} 
Ὡσΐ τέσῆονε {πὸ ΟἰἸΠΠΟΟΪΥ, ἔοσ. [ϑορῃυ 5405 
ἴδει εγιϑαΐοπι νγᾶβ ἀεϑίγογοὰ ἴῃ ἴδ6 180} 
γε οἵ ΝεδυιςβδάποζζΖασ, δηὰ ἰΐ 566 Π|5 οἰθᾶσ οἡ 
ΘΕ δτουπα [δὲ [6 σίορε οὗ Τ γτγὸ Ἴοοι]ὰ ἠοξ 
στο δε ςοσζηηοηςεὰ δεΐογε [86 ἀεδίσυςξίοη οὗ 
Ἰπυϑλεαι. 
Α ᾳυεξύοη [45 ὕδθῆ τδιϑο ὙΒεῖθοσ {Π6 

Τγτε οὗ Νοῦδυς δλάποζΖζδσ νγᾶς ἰάοηςςα] ἴῃ 
κἰυδου ὙΠῈῺ (πὸ Ὑγιο οὗ ΑἰεἊχδηάδσ δὲ 
στα. "ὁ πον ἐδδὲ [86 ᾿ΔΕοΥ νγᾶϑ 5ἰτυδιοά 
οδ δ ᾿οἰλπά- γοοῖς (οἢ ὙΓΔΙΟἢ 5ἰδηᾶς ἴΠ6 ΤΥΓΟ 
οἵ τὰν» γεεβεπξ ἀλγ)ὺ), Ὡς ἢ δὰ ἴο 6 δρ- 
᾿φραρίνρς ΌΥ ἃ τς ἴῃ ογάογ ἴο 115 σδρίιγο. 
αἱ 18έὲῖὸ 15 ἀποίμεν ἸΟΟΔΙΠΥ πρᾶγ, οὐ [δ 

τολιηϊλικῖ, Ὑτπ] ἢ θοτο 86 πᾶπθ οὗ δα κε. 
ὄχι, οὐ Οἱά Ἴγγε, ἴτοτη ἴδ συΐϊπ5 οὗ ψ οἱ 

ὮΥ [δὲ πιοῖς οὐ ΑἸεχδαπάοσ γγαᾶβ8 ἴῃ ρατγί 
ἐοῃείτυείοαῦ, [ΙΕ πιϊρῃξ δὲ ἢσγϑὲ αἰρῇϊζ ϑεοῖη 
ΒΑΐΌΤΑΙ ἴο ΞΌρΡοϑε [μαὶ {ΠῸ ΟΣ ῚΠ4] ΤΎΤΟ νγ5 
οὐ ἴδε πιδὶ πἰδηη, ἔγοπι τυ βεῆσε [86 ἱπμδ  δηῖβ 

ἴδιο τοςῖκ 45 ἃ βἰγοηρμοϊά, δηὰ 

γο:. Υ71ἹΙ. 

ΠΟῪ ΟἿ ξ͵εν,, ΠΟΤ ΡΟΥΤΟΣΙΙΪ 

δηὰ χτηᾶρηϊβοεηὶ ἴδδη (86 οἷά, ΤΉ 8, Βον- 
ΕΥΟΣ, σδῃ ϑοδσγοοὶγ Ὀ6 δοοορίεά τυ δουὲ σόϑογνο. 
ΤΠ πλὴθ ἼὙτο (Ηδθῦγ. Τὼ, τ ἢ σοχπαῖθ 
ξοστῃβ ἴῃ οἴθμεσ δαϑίεσῃ Ἰδηριδ565) ὑπάου θα ϊγ 
ΤΩΘΔῃ5 χοοῖ, δηὰ τηυϑὲ μάν Ὀδεῃ ρσίνοη ἴο [6 
ΟΕ ἰῃ σοηϑοηυεξῆσο οἵ 58 ρμΡοβι οῃ;: τ 16 
ΟΥ ἴδε πιδιηἰδπά ἴδε ρῥ]δίη οὗ Ἶγγε βῆδνυβ πο 
ΤΟΟΚ δὶ ἢ σου] ἢανο ρίνθῃ [5 πδῖὴδ ἴο ἴδ 
ἴονγῃ, Ῥαϊφίγσιϑ, Ὡς ἢ πηυϑὲ μάνα Ὀθθη οἢ 
ἴῃς μαζί οὔ ἴα ςοδλϑὶ ποᾶγοϑδὲ 186 15]δηά, ἰβ 
(δουρῶϊξ ΌΥῪ Μ. Ἀδπδη ἴο Βᾶγνθ ἔογ ᾿ΐ5 σθηΐγε 
Μαϑοβουΐ ; {Π6 ῥγηςὶραὶ σεγηδίηβ τυ οἢ μᾶνο 
θεθη ἀϊδοονεγοὰ ἴῃ {πϊ5 πεὶρδουτποοά ἃγο 
ἴδΠοϑε οὗ δαυδσάμυςϊϑ ἀπά τοπρ5, ϑοπηθ οὗ υυὩ]ο ἢ 
16 ῬΒαηϊςοίδη, Ὀαΐϊ ἰῇ πῸ Ῥαγί ἃγὸ ἵβοῖο τὸ- 
τηδῖη5 ΒΓ ἢ νου ]ὰ οὗ ἐποηηϑεῖνεβ ἱπάϊοδῖο [ἢ6 
Γυΐη5 οὗ ἃ δτοαΐῖ οἰγ. ΤὉΤῊΪ8 Βογεσεσ ΤΥ Ὀ6 
δοσοιηΐοα ἔογ ΌὈΥ 1δ6 υ86 ὙγὩϊςἢ ΑἸοχδηδοσ 
τηδὰθ οὗ ἴΠ6 πιδίοσιαὶς ἴο οοῃβίσγυςξ ἢ15 τηο]6, 
ἼὝΒετΓα ἰ5 πο ἀουδί οὗ {πε εχἰβίεῃσε οὗἩ ἐδ οἰ Ὁ 
οἡ {86 τηδί η]δηά, ἱμβουρῇ [Πότ ἅτε δἱ {Π|5 ΔΔΥ 
ἔενν ἴγᾶςεβ οὗ ἔξ, Ἀδηδη, " Μίβείοῃ ἀε Ῥῃέηϊςοϊο;᾽ 
Ῥ. 577. 

ΤΒΟΓΊΕΟ ἰ8 ΠΟ ᾿πϑίδῃοθ, ἀπιοηρ ῬΠοδηϊο Δ} 56[- 
οι θηβ, οὗ ἴδ ἔοιιάδίίοη οὗ ἃ Ζοαυπ οἡ [86 
ΓΑΔ ΠΑ ἃ ἔο]ονσοὰ ὉΥ ἴμ6 οσσυρδοη οὗὨ δ 
Δ) οἰ πΐηρ ἰϑἰδπά. ΔΕ ἰϑἰδηὰ τινὶ δἱ 811 Εἶπηθ5 
ᾶν Ὀδθη (δὲ πεατί οἵ Ἴγτο, δπὰ (86 ἴονγῃ 
Ὁροη 86 σοπεπεηϊ [πὸ ουϊξτοννιῃ οὗ ἔπε 5δπά 
οἷἵγ. [15 βονγευοῦ φυϊζα ροβϑιῦ]ο τπδὲ (ῃ6 ἢγοϊ 
Β6.Ε16Υ5 ἴοοῖΚ ὩΡ ἃ ἰοΠΠΡΟΓΑΓΎ Ροϑβιϊοη οἡ ἴδ 
ΑΔ  πἰδπά, δηὰ ἔγοηι ἔἤθηςδ ργοσεθάσδά ἴο [Π6 15- 
Ἰδηά {δοτὸ ἴο ἔοιτῃ ἃ εἰἴγ, δηὰ {ππ6 ΓΟ ΘΙ ὈΣΑΠΟΘ 
οὗ {δεῖν οσ κί πὶ ϑεδῖ ΠΊΑΥ ἤδνα Ὀδδ ργεϑεσυθα ἴῃ 
ἴῃς παᾶπΊο οὗ ΟἹ] Ἴγτο, " Μίββίοη ἀθ Ῥῃέηϊοϊε;,᾽ 
Ρ. 577. ΤΠΕΙΟ νγὯ5 [6 ϑδτηδ γοϊδίίοη Ὀοΐνγοθη Ατ- 
νδὰ (Κυδά) ογ Ατδάιυ }6 5]Δηά, ἀηὰ Αὐἱάτγδάιυ3 
ἀπ ΠΟΘ, Ὁ ΠΟΓΕ Γοπλδίῃ5 Οὗ 6402] ΔΕ αυ ΕΥ̓͂ ΔΓΟ 
ἰϑεονθγεὰ οὐ πε ϑϊαπά δηὰ οἡ {πῃ τηδἰ πἰδηά. 
ὙΤΒΕΙΟ ἃτὸ οΟἴδοσ σοδϑοῦβ νης ἢ ἰοδά .8 ἴο 

ἴδ6 σοποϊυθίοη ἴδδῖ ἰηϑυϊας ΤΎΓΕ τηυϑὲ δᾶνα 
θεθη {86 ποδά-αυδτγίετς οὗ ἴπ6 Τγτγίδη Κίηρ- 
ἄοπι, ἰῃ ἴδο {ἰπιὸ οὗὐ Νεορυςμαάποζζασ. Οἱο 
Βυπάγοαδ γΕΔΓΒ ΘΑΙΠΟΓ ΘΠΔΙ ΠΛ ποϑοσ 86 τοδί 
ΠΟΠΠΏΕΓΟΣ οὗ ϑαπιαγία διίεσηρίοἀ ἴπ6 σδρίυγο 
οὗ Τγτο νἱϊδουΐ ϑυοςεβ8β. ἵνῈ ᾿οᾶττὶ ἔγοῃι 
Μερδηάοσς ([οϑορῇ. “ Απία.᾽ 1Χ. 14. εἰ οδὼ 
ἴῃ {86 ἀπι6 οὗἹἨ δ} ̓ πηδηθϑεσ ἼΤΎΤΟ νγᾶ5 ἀγ 
ἀϊν!ἀεὰ ἱπίο ΟΙά Ὑγτοὸ δηὰ [πϑυΐϊὰγ Ὑγτο. 
11 158 Βοδγοον ογθά 16 Ἐμὲ δυο δὴ ἈΓΙῚΥ͂ 85 
δ ΠΔ] πλδποϑοῦ 5 οου]ά βάν Ὀδθη θα Πεὰ ὮὉΥ 4 οἰ ἐγ 
διἰυδῖο κὸ Ῥαϊαίγγιβ, δῃηὰ (815 δεριυπιθηΐ 
ΔΡΡΪΙ65 ἢ τ ξτοδίοσ ἔοσοο ἴο (6 πὰρ ΒΥ 
μα άπδη. 6 οδηηοῖ [Ὠϊηκ (μὲ ἃ ἴονγῃ 

δἰἰυδίοα οἡ ἴμ6 τηδιη]αηά, τὶ ἢ ποηθ Ὀυῖϊ τί - 
ἢςοΐ4] ἀείξηςεβ, οουϊὰ πᾶν δεϊὰ ἴῃ εδοοῖς ἃ 
ΚΕΏΟΓΔΙ πκὸ ΝΕ μδΠΟΖΖΩΣ  ἢΐ5 ροννεῖ- 
ἔμ] ΑΥΤΩΥ ἔογ τῦοσε ἴμδῃ τ σίθεη γοᾶσβ.Ό ὙΠΟΙΘ 
15 ῬΟσΔΡ5 20 χγοδὶ ἐσ ΌΪΕΥ ἴῃ δυρροβίηρ τπδΐ 
Βο, {πκ6ὸ ΑἸοχαπάδσγ [6 Μαςδάοηϊδη, δπρ] ογεὰ 
ἢ15 530] εῖβ 'π σοηϑίσυ τ πρ ἃ πλο]6 ΌΥ ὙΠΟ Β 
ἴο τοᾶςοἢ ἰξ ἔτοπιὶ ἴῃ ἰδπάᾶ, Ἐϑρθοΐα! 845 πὸ 
τρεϊμβοὰ οὗὨ 41] 5ἰεξοβ οἵ ἰζοβα ἀδὺβ ννᾶ58 ἴο 

Η 
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[14 ΕΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΥΙ. 
ουξ ἰγθθοθοβ, ἴο οαϑὲ ἊΡ πιουηΐβ, ἴο δυϊά -οἰΕΥ̓ ἀηὰ πο ἀουδὲ πιαϑίεγεά [ἃ ννἢ θαϑο, Ὀυξ 
Ξοτῖβ; δῃά 86 ὑπυϑιλὶ Ἰδθοιυγ οὗἩἉ σἀττγίης οαὐἱ Ϊ5 τογκ τγᾶβ ποῖ ἄοπε υηὉ] ὉΥ Ὀϊοςκδάς μα 
ἴδεϑο οροσδίίοῃβ ἀρδίπϑδί Δ ᾿ϑ]δπά-τοΟΚ ΤΥ διδὰ ἐογοδὰ {86 Κίηρ ἴο οοπιὸ ἔγοπι ιἷ5 ἰϑϊαπᾶ 
611 δοσουηΐ ἔοσ πὸ (δ᾽ γίθεῃ γοασβ᾽ δῖθορθ. Βυΐ οἰϊδάεὶ, δηὰ ϑυθηλὶς ὮΙ π]56 1} ἕο ἰδ ΡΟΥΨΟΓΙ͂ΙΙ 
Ὅ6 δᾶνθ ΠΟ σϑοοσγά οὗ δΔηγ δυςῖ τγοσκ, δπὰ πὸ ἴοα. Οἡ ἴδε βδπὶ6 οὙἱπάογ (6 σοηηιοβθῖ ΟΕ 
ΙΠ0]6 οὗ ΑἸοχδηοσ μιᾶ5 ἃ] γα 5 Ὀδθη σοηβίἀοτοὰ Ατυδὰ ἰ5 τοσογάεά, “Ἴδε προῦ ἄννο}}- 
Δῃ οΥἱ βίῃ] ἀσνῖςθ. Ἐσεβἢ Πρδί, βουγόνοσ, μ485 ἰπρ δίασ οὔ ἴῃ ἴδε τϊάϑὶ οὗ ἴδ 554; ψῦο κ 
ὈΘδΏ σΟΟΘΠΓΪΥ ἰἤγοννα ὉΡΟῚ [Π|5 συῦΐοςξ ΌῪ ἃ ἤβῃ ἰπ ἴδε Ὀουη (1655 νγαῖογβ.. ορ ἔπι ([Π 6 
ἴδε “ Ηἰβίοιζυ οὔ Αϑβϑυγθδηιραὶ, ἰγαηϑδίθὰ ἔσο τἶδοθ νγᾶβ: νγῦο οὐδοῦ [6 στοδί 564 τοδπιρά δῃαὶ 
(ἢ6 ουπείξοττῃ ᾿πϑογ ρους ὈῪῚ Οθοῦζο 501 νγᾶβ ποῖ βυδη ϊββῖνε ἴο {ΠῸ γόκε οὗ ΤΥ ἀοπι!- 
(ΜΊΑ πις δπὰ Νογραΐο, 1871). ἴῃ 115 ἢ1Ϊ5. πίοη. ΝΟΥ ἴο ρῥουξογπὶ ΠῚΥ ϑέσνῖοα δα 5:0. 
ἴΟΤΥ γε μᾶνθ τεσογάθά ἃ 5ίερε οὔ Τγγε οοῆ- πηϊξίθά, ἀπά ἢδ ὀχοουΐϊθα ΤΥ ρἰθάβυσο. ΟοἱἹά, 
ἀυςιοὰ ὈΥ Αϑϑυγθαπίραὶ, ϑοη οἵ Ἐβασ- βδάάοῃ, ρθε ραϊηΐϊ, υἷδοκ ραϊηΐ, ἤβμεβ δηὰ ὑἱγάβ, οἷ 
ὙΒΙΟὮ σεβυ θά ἴῃ 186 συ δηλϊβοίοη οὗ ἴ86 Κίπρ [δ6 σουπίγυ ἴπ 5συπὶ 1 ἤχοὰ οἡ ἢΐπι." ὑ. 76. 
οὗ Ἴγτε. ΤΟ διιςςοβϑῆι αἰΐδοκ οὗ Τγτε ΌΥῪ Αϑϑυγ- 

, ἐ Αρεαϊηϑέ Βδῃ4] Κίὴρ οὗ Ὑγτὸ 1 ψοηΐ, ψῇο δδηίὶραὶ νγᾶβ ἢοὸ ἀοιιδὲ σοπάιοϊοα ἴῃ ἴπο 58π|6 
ΤΩΥ ΤΟΥ̓ΔΪ νν}}} ἀϊδτεραγάοα δηὰ ἀϊά ποῖ Ποῶὰσ ΜνΑΥ 85 [δὶ ἴῃ νυ] ἢ δ ΜΑΙ πάποβοσ ἢδά ἔθ, 
106 τνογάβ οὐ ΤΥ Ἰ1ρ5; ἴονγειβ γουπά Ηἷπὶ 1 δηὰ 85 Νεδυςμδάπεζζαγ [ο] ονγθά βεπεγα! ν τπ6 
Ταὶϑοὰ....... 85. Ρϑορὶθ, 1 ϑἰγεηρίμβεποα {π6 πιεῖ μβοά οἵ Αϑϑγυγίδῃ Ἴοπαμεβῖ, ἰξ 5 ΒΙΡΉΪΥ 
νγαῖο; οὐ 568 δηά Ἰδηά ἢῖ5 τοδάβ 1 ἴοοῖκ. ργοραῦϊθ ἰδὲ ἢ15 δίορθ οὗ Ἴγτα ννὰβ οὗ ἴπὸ 
ἢῖ5 σοίηρ ουἱ 1 κἰορρεά, νναῖεσ δῃὰ θὰ νυδίεσ 84π|6ὸ Κη. Βυΐ πηρδηξίπηθ (ἢς ἱποζθδϑθε οὗ 
ἴο ρῥγόϑεσνυε {ΠΟ ᾿νε {πεοῖγ του ἀγαηκ; [Ἃδ6 ὑγϑϑ!ἢ δηὰ σομηπιοσος οὗ Τ γγὸ στηλο [Π6 
Ὁγ ἃ 5ίγοηρ Ὀϊοςκαδὰθς το τεπιουθὰ ηοΐ, 1 Τγτγίδπβ πιοτὸ ἱπάδρεπάσηξς οὗ [86 πιαϊη]απᾶ 
Ὀδεδίεσοά {μ6πὶ: [ΠΕΙ͂Γ δρί ΐ 1 δυπιθῖοα ἀηὰ ὙΠ] ΠΟΥ ΒοΙά το τποὶγ Ἰδϊαπὰ τοςκ, δά 1818 
οδιϑοὰ ἴο πηρὶξ ἀνὰ; ἴο ΠΥ γοκο 1 τπδάθ ν}} δοσουηξ ἔοσ {πὸ Ἰεπρί οὗ Νερθυοδδάηοζ- 
ἘΠοπὶ συ πη 5ϑῖνο "ἢ (ρρ. 58, .9.. Αἢεγννασάθ Ζ24γ᾽8 ϑιδρθ. ΝοδυςμαάηθΖζδασ νγὰ5 ἱπάδεά ἀθ.- 
[6 Κιὴν οὗ Ἶγτε ννᾶβ γεϑίοσγρά ἴο ροννεῖ----ὀ ἈἈ[ᾳ[εὐτηϊπθὰ ἢοΐ ἴο ἰεᾶνα [ἢϊ]585 ςοἰΥ, οὔςθ {86 
41 γχεβίογο δηά ἔδλνοιθά πἷπη. ΤὴῸ ἰονγογβ γνδβϑλ] οἵ ἴῃ 6 Αβϑϑυγίδῃ, ἱπάθροηάθηΐϊ, ἀπά ροσ- 
ὙΠΙΟΙ ΟΥὐοσ ἀρδίησί ΒδηΔ] Κιπρ οὗ Τγτγὸ 1 δὰ δϑονογρὰ υπῈ]} ΤΎΤΕ ράνο 'πΠ. ΝοΟυςμβδάποζΖασ 
ΓΑϊδοὰ, [ ρυ]εὰ ἀονη; 9. δηὰ ἰδηὰ 411] ἢ15 ΠΊΑΥ ἰδῆ πᾶν 1πϑιϑίδα ὑροὴ ἢ]15 τρῃῖ, 45 ἃ 
ἰλπάβ πιο 1 δά ἴδκθῃ 1 οροπθὰ; ἢϊ5 ἃ- ὈΟΠαΌΘΓΟΓ, οὗ δηΐογίηρ {86 Ι5δηὰ ΟΥ̓ ἢ δὲ5 
Ὀυπάδης ἰΠυϊο 1 τοσεϊνεὰ; ροδοο ν 1 τὸ- ΔΙΠΏΥ, ὈυΣ [δ6 σοπηυεδοῖ νγᾶ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ὀάττθα 
(υτηοά ἰο ΝΙΠονθῆ, {πὸ οἰ ΕΥ̓ ΟὗὨ ΤΥ ἀοπιπίοη " οὗἩ (6 ἔγυϊί5 δὲ μδὰ οχρϑοϊοά 90 δσ 85 8ρ0 1} 
(ΡΡ. 68, 69). Ἐτοπὶ [Π|5 ἃ σου Ἱά ἌΡΡΟΔΥ ννᾶβ σοπορυηθά, δηά Νοῦυςμδάποζζασ, μδνίην 
τῆδί ας ὐτα Προ] τοάυςοα ΤΎΥΓΟ ἴο 5ιιῦπι5- δϑβϑογίοα ἢ}5 στηδ᾽οϑίΥ ΟΥ̓ τεάυςίηρ ἴῃς ΟἸΥ ἴο 
ϑίοῃ Ὀγ ἃ δἰοςκδάθ ἀϊγεςϊοὰ ἔσοπι ἴδ πιαῖῃ- νδββδὶδρθ, ΠΊΔΥ͂ πᾶνε Ὀθθη σοηίοπξ ποῖ ἴο ρυδῇἢ 
ἰαπά, Τα 5ἱορρίηρ οὗ ἴδε νγᾶγβ οὗ πε “ἐσ, πιδίξουβ ἔδυ ΠΟΥ, πὰ μάνα ὙΠ ΠῚ τυτπιοὰ Πὲς 
δηα [Π6 σομῃρο] ηρ 16 Ττίδηβ5 ἴο ἀγίηἰκς 564- ἔογοθϑβ ἰὴ δηοῖδοσ ἀϊσεςοη. 
νυδίοσ, ΡΥ {μαι {[Π6 «Ποῖ δοιγος ἔΤῸΠπὶ τ ΙΓ ἢ ΤδΠοΚ56 νγ80 τηδίηΐδιη ἰδὲ ΝΕ ΒΔ ποΖΖδσ 
ὑπον βοὴ ἀγενν {ΠΕῚΓ ΘῈ ΡΡ] 165 νγᾶβ ἴπ6 πιαΐη- ἀϊὰ ποῖ, ἴῃ ἕδςξ, δηΐου ἰπϑυΐασ Ὑ γιὸ δὲ 81}, ἰη- 
ἰαηά, ΨνΏΒεη (δε δαυδάιιςξ ἔγοιῃ ἴδ τηδ ηδηὰ 5ἰϑῖ ὕροὴ [6 ἀγριυπιοηξ [πδὶ γγὸ πᾶνο η0 ἢϊ5- 
νν5 ουΐ ΟΥ̓ πὸ Τ ΓΔη5 ψγεσὸ τοἀυσοά ἴο σις ἢ [οτῖςδὶ σεοοσὰ οὗ {μ6 Ἴσδρέιγο, [δδὲ [οϑορδυβ, 
νναῖεσ 8ἃ5 σου]ὰ Ὀ6 οδίδιποὰ ἔτοπι Ὀοσίηρ ἰἢ6 τνῇο [615 υ1 οὗ 86 ίθζε, ἀοθβ ἢοΐ Ξ8Υ ἴδδὲ ἐξ 
τοοκ. [[{ νψου]Ἱά θ6 αυθ ΡοΟΞβϑΌ]Ὲ ἴο οδίδίηῃ νγᾶϑ ϑυςοοβϑῆν. [ἢ [86 ραϑϑᾶρὸ Ὀσέοτο τοίοστοεὶ 
ΒΟΠΊΘ 500 ἢ ΘΌΡΡΙΥ, Ὀυΐϊ 186 νναΐοσ ουϊὰ θὲ ἴο (΄ς. Αρίοη.᾽ 1. 21), Π6 βᾶγ8 {πδὲ ἴῃ {πὰ 
Ὀγασκίϑἢ δηὰ ἴῃε ΘΌΡΡΙΥ ϑοδπίγ. ὙΠοπιβοηβ τεῖξῃ οὗ ΠΠοΡαΐυ5, ΝΟ μδάποζζασ δοοιοροαῖ 
“πὰ δῃὰ ἴδε Βοοῖ,᾽ Ρ. 181. Απὰά 1ξ πηυϑὲ ΤὙγτε {μίτίδεη γεασβ, ποῖ πιοητοηϊπρ ἴδε τὰ - 
Ὀ6 χοιημοπιρογοὰ (μαῖ ἴῃ ἀποίοπε {{π|6ὸ5 16 98ὲ4 ϑδυϊὲ οὐ {πὸ δίερὲ οπὸ ὙΔΑΥ οσ ἴδε οἴδος. 
νν85 ὨΟΐ Ορδῇ ἴο ΣΩΔΥ ΠΟΙ ἂἱ 8]] ϑθαϑοῦβ οὗ ἴῃ Ξ [Ὀϑϑρῆυβ [6115 ι.ι5 [παῖ Βὸ ἰοοῖκ [ἢϊ5 δοοουῆξ 
γέαγ, 580 ἔμιαὶ ἃ οἰἐγ {κὸ Ἴγτγε σου]ὰ ποῖ ἄγανν πὶ ῬΒασπιοΐδη ἀπη8]5, ἀπά ἰΐ 15. ποῖ ὉπΠ|Κογ 
ἸΏ ΒΡ] 165 ἔγοπι 6 ορεὴ Μοάϊοιτάποδη 5868, ἴπδΐ ἴῃ ποθ ἅππὰ]5 πο πδίϊοηδὶ ἀϊϑαϑίθυ 
δηά νοιυϊὰ μὲ τοάἀυοθα ἴο στοαί βίγαϊ [5 ΌΥ ἴ1ὸ τουἹὰ ὲ ρϑβϑοὰ οὐδσ 85 ᾿Ἰ ΠΕ 85 ροββίθὶθ. 
ἱη(εττυριοη οὐἹἨὁ 118 σοπιπιυπισδίοη ὙΠ ([Π6Ὲ ὙὨδ οχίγασξ ἰῇ [οβορῆιβ κίνεβ ἃ Ξυ πη ΣῪ 
ΒΠΟΓΕ ΟΥ̓ ἃραϊηβῖ {Π6 ἰσίδηά. [ἰ 15 ἱπεσείοσγε οἱ 186 Κίηρβ οὗ ὙἼ γτὸ ἔτοπι ἴδ6 ἔπι οὗ Νοῦυ- 
Ῥγοῦδθ]α τπδὲ ἰῃ ἴμοϑθο ἀδγβ [86 ΟἿ Τσοπβιϑιθά οβδάπεζζας ἴο ἴπδὲ οὗ ἄγτγυβ; δπὰ ἴδετε ἂσθ 
οὗ ἴννο ραγίβ, [6 οὔθ οἡ {πε πιδιηϊαηά, (86 ἱπάϊςδίίοηβ οὗ Ἴσῃδηρθβ οὔ ἀὐγηδείυ, ἀπά δὴ 
οἴδεσ ου {μὸ ἰϑδηά νυ ῖοἢ ϑεσνθὰ 85 ἅπ Ασγο- υὑπϑοί θὰ κἰδῖθ οὗ τη ρ5--- ΕσηδΌαϊυ5, θὸη οὗ 

115.:: Α ΡΔΑΡΥΓΙ5 Τσοπίδηίηρ ἱγᾶνεῖβ οὗ Δἃηὴ Βαδίδοδιιβ, γοϊψηιίηρ ἴνγο πιοηζῃβ, ἴῆεη Ομεῖθας, 
δΥΡίίδη οΠοΔ], ἴῃ 186 «41 σΘη ΤΥ Β.Ο., ἀ6- 580η οὗ Ανάξυϑ, επ πιοπίμ5, [μθη ἃ μἰρῃρτγθει 

Βογῦε5 ἼὙτγε ἴΠ05, “ἃ ΟΥ̓ οἡ {πε 564, γε ΤὉΓ ἴδγοα τποπίμβ, ποθ ἔννο ἰυάξεβ ἴῸΣ ἰχ 
186 ρΡογί 15 [15 ΠΑπΊΘ, νναῖου 15 οἀγι θὰ ἴο ἰΐ ἰπ γΕΑΥΒ, Τπθη ἃ Κίηρ ἔοσ οπο---ἰἤθη ἵνο Κίπχϑ 
Αγ, 1ξ ἰ5 τίσ Βεγ ἴῃ ἤϑἢ 1Πᾶπ ἴῃ βδηά5." “Β6- [1π βυςοοββίοῃ, ποτὶ ἰς 8 βἂἱά {πὸ Ὑγτίδσις 
οογάϑ οὗ ἴπε Ῥαβῖ, ΝΟ]. 11. Ρ. στ1ϊ. ὙῊΪΒ 5 ἃ ϑεηὶ 0 ἔἴοπι Βαῦγίοη ἴἰο δβϑυπια ἔπε σοΥ8] 
ϑί γ Κιηρ' Π]υ5ιγαϊίοη οὗ {πε σαπηραῖστι οὗ Αβϑυσ-. ροννεσ. ΑἹ] {815 Ἰοοκβ ἂ5 ἰδ τῃ6 Ὑγτίδη ζο- 
᾿απίραὶ. - Αβϑυγθδηραὶ θοϑίερεα ἔπε πιδιπίαπά γνογηπηεηΐ νγ88 ουθσίγοννη---ἰῃ 5ΟΠῚῈ ὙΥΑΥ͂ 5:1- 



ἘΖΕΚΊΕΙ,., ΧΧΝΊ. 

ἸΠΟῺ οὗἁὨ 5 σούϑϑθοῦβ ἰῃ ΟἸΊΡΙΓΟ 
Ὁ ἴθδς Βαγ]Ἱοηΐδηβ. Τοῖς 15 (βογεΐοσε οοῦ- 
σπΐγ ποϊδτης ἴῃ ἴδ ΘΟ ΠΥ στεοοσά5 οὗ δηςϊοηξ 
ἘΠ θέτει σὰ ἴ[06 σδρέιγο οὗ ἰη- 
ον γε ΌΥ ΝοδυςβδαάμοΖζαγ: ὃυϊ ἰξ τὲ 
δε δοννσεὰ [δὲ νὰ ἰᾶνα ἢο ἀϊξιηςξ ονϊάθηςθ 
οἵ τὰς ἐλεῖ.---"ς μ45, δβονενοσ, θθοη ἱβουρὶ 
δι2ὶ Δ μαβϑαϑε ἴῃ ἘΖεκιοὶ (χχίχ. 18) δϑϑεγίβ 
τὰ ΠΟΩΠΓΑΤΥ. Εογ ἴδ ᾿πίογργείδίίοη οὐ [815 

566 ποίεβ. [11 15 ἐπουβῇ ΠΕΙῸ ἴο 54Υ, 
ἴδ᾽ δἴ ΔΠῪ Γαῖθ, ἡ ῇοσνεσ ρἰδοοὰ ἰμοϑα ἔνγο 
ῬΕΞΟΔΡῸΞ 50 ὩΘᾺΓ ΟΔςἢ ΟἴΠΟΙ (δηὰ ἰἴ νγὰβ ἴῃ 
ἢ ὑσο ΌΣ Υ ἘΖΕκΙΘΙ ϊ πΊ96 1 ν8ο ςοἰ]οοϊοὰ 
Ἐξ ὑσορβεςίοϑβ ἱπίο ἃ Ὀοοκ, 566 [πέγοά. 8 ΧΙΙ.) 
τῶν ΠΟ Οὐἰἰθογεράπου ὑεΐνεεη ἴδ6 ἵψνο, δηά 
οὐὐά ποῖ ᾶνθ τπουρδξ ἰδὲ χχίχ, 8 Ἷοοη- 
ττδά!οϊοα 1μ6 ΡΓΟΡΏὮΘΟΥ͂ ἰῃ ΧΧΥΪ, 7---14. 
Νονν ἢ ννγὲ Ἄχδπηῖηθ ΟἸΟΘΟΙΥ ἰμδὲ ρογέοη οὗ 

Ἐσοῖκιο 5 ῬτορθεοΟΥ ὙΠ] ἢ ἔογεῖε!]β ῥσεςῖϑοὶ 
πίοι ΝεθυςΒδαηοζΖᾶσ υνου]ὰ ἀο (ΕΖεκ. χχυὶ. 
5--ι2})., νὰ οὔϑογνο (δδὲ ἴΠ6 οἰ 15 'ἰπ ἴδε ἢσϑὶ 
Ρίδος υἹἱεννεῶ 45 οἣο ἴο Ὀ6 Δρρσγοδοβρά ᾿ἴκὸ δὴ 
ΟἸΟΙΣΤΥ ΟἿ ΟἹ ἃ οἱδίῃ ὈΥ δογυε, εδαγίοί:, 
ὀεγέέηεεν, ἀτιὰ ,ογι: διὰ ἐπιρίπει 977 «ὐαν' (7---12). 
ΤῊ ρατί οὐ ἴΠεὲ ὑσορθοου ὑουὰ ὃ6 Πι16]1οἀ 
Βγ ἴδε οδρίυτγε, 5οοὴ εἰεοςϊεά, οὗ [δὲ Ρογέίοη 
οἵ το ὈυΠ]Παηρ5 ΔΙ ἢ οἰοοά ὑροη ἴδ6 τρλῖη- 
μακὶ, ῬΡΓΟΘΔΟΪΝ οὗ ΠΟ 8π|2}} ἱπηρογίδῃοθ.1 Βυῖ 
ὥ» εβεοςϊ τνου]ὰ οχίοπα ἴο [Π6 1ηϑιᾶγ σἰσοης- 
Βοϊ. 154 2δε»πἰάε: οΥ 1δὲ «υαἱεν ἴδ Ἰεϊην νσουϊά 
Ὀππιδΐο διὰ ταουγη δὲ (86 μβᾶνος ψὨιοἢ {86 
(δι άχζδης τεσ σσοδίηρ ἰῃ ἢΪ5 ρΡοδϑοβϑϑίοῃβ οὔ 
(δε πιδιηἰαπά. Απά (86 ρῥγορδεῖϊς νἱϑίοῃ 065 
οὐ ἴο τίμιον τη δηὰ γεῖ ρτοδίον ἀδυδϑίδιοη 
οὗ ποις Νεδυς δά ποζΖΖατ᾽β ςοηαιιοϑί νγᾶς [86 
αὐτηεσὶ δικὶ ἴῃ6 σοπιηεηςεποηΐ (13, 14). 
Μοάεσῃ ἰγάνο !εσβ ἀθβοσῖδο 6 ργοβθηΐ κἰδέθ 

αἱ Ἴγτε 45 οπς οὗ υἱΐοεν ἀεϑοϊδιοη. “"Νὸ ριοᾶΐ 
αἵγ νυ αισὶ μ25 ρἰδγεὰ 50 ἱπηροτγίδηξ ἃ ρατῖ ἔοσ 
ἀὐδέυτίε5 δΔς5 ἰεῖ ἔενεῦ ἰγάσεβ (δὴ ὙΎΥτγο, 
Ἐπτεξιοῖ νγδβ Ὁ ἴΠ6 ρσόρβεῖ ἤθη δ6 5641ὰ οὗ 
Ίγτε, ΤΒΕΥ 5}2}} ϑϑοκ ἔοσ ἴῃθς, δηὰ ἴδοι 584]: 

εἐκατα, οι Ὀδίηρ ἀννᾶτο ἴμδὲ ἢθ6 ννδ8 οἷἰοβδό 
Ὧο Δ2ὴ Δῃορηΐϊ ΟΥ. ἴῃ [ἢ6 15]δηά [56], νυ ἢ 
ἴῶς ΠετοΣ αὐἱΐο 1οδὲ {πε ἔγαςοβ οὗ [5 Τγήδη 
ΘΟ ΡΔΏοΟΙ, ΠΕΔΓΪῪ 411 (μδὲ τοπιδίῃϑ 15 [6 νοῦ 

ΝΟΤῈ ΒΒ. 
σπρότε! σ «ὐατ; ἾῬΩΡ, ΠΌ; ἹΠΌ, 1. “ἐπίτοκο;" 

ἰ5 υϑεά 45 Δ ρτιεροβίοῃ, 2 Κ. χυ. 1ο, δὲ 
“πεσίς δέτε Ὀείοτε ἐδε ῥεορίε. Ὑδὸ ἔνοὸ νυγὰϑβ 

ΝΟΤΕ (Ὁ. 

ἫΝ ΓΛΣΝΌ . 11 “ἐσἰδἴυεϑ οὗἉ πἰγεηρίῃ,"  Κ. 
χῆὶ, 4. Ηδη ϑίοηθετῦς Ἔχρ δἰ πβ 115 ἴο πιθδῇ 
βοης ΡΠ τϑ οα ΒΟ πἰοοα 5ἰδίιιεβ οὗ ϑοπὶε 

οὗ [6 Οχιιβδίδεῖβ οὐ ϑαγδοθηβ, Ὑνγτε δῖ 186 
ἔπηε οὗ [6 ΟΓυϑλάοΥβ ννᾶβ 5 ΠΊΡΙΥ ἃ ϑγελῖ οἰ Υ 
οὗ [86 τη ἀΐθ ἀζοβ. ὍΤῊδ ϑαγδοδηβ ἰοΐδΠῪ ἀ6- 
βίγογοὰ ἃ, ὙΥΓΘ 15 πον ἴδ τυΐϊη οὗ ἃ ἰοννῃ 
0} 1 συΐη5.᾽) Ἀεπδη, " Μἰββίοη ἐο ῬΒμξηίϊςΐδ;,᾽ 
ῬΡ. 529, 530. 

Εογ δ]ὲ ἃ τς ἴτοπὶ ἰἢς δβοτθ [Π6 9368 
ἤονβ ἴο (26 ἀορίδ οὗ ἃ ἔοοϊ οὔ ἔνγο οὐδσ 
Παὶ τοςῖκβ σονογοὰ ΟΥ̓ ομθ 1255 οὗ ργοϑίγαίθ 
ςΟἸυπίη5, ἰδίκθη ἔγοπὶ Τοσο δηοίθηϊ Ὀυ])άηρσ5 
ἴοσ [Π6 σοῃϑίγιςξοπ οὗ 56 νγ 4115 ἀπά ἴονγοῦβ 
ΟΥ̓ ἃ ἰδίοσ. ρεποσγαίίοη. (866 4͵90 Ὑ τς γα) 
“δηὰ οὗ [5186], ᾿. 49.) 

Βυῖ ψὰ πιυϑῖ οὔϑεγνο {πὲ »»εδοά οὗ ἴπ6 [)}- 
ΒΙπιοηΐ οὗ ργορῆθογ. ὍΤδο {ΠΤ Ρἢ οὗὨ Δῃ ΔΙΤΩΥ 
οὗ Οβαϊάκδεδηβ σηιδὲ ἤανα Ὀεεη δοοοπιρδηϊοά 
ὙῈ ΠοΥτοσ, δηϑνγογίηρ ἴο [6 ἀοοπ ἡνἢςο ἢ 1[Π6 
Ῥτγορδοῖ νυᾶ5 ᾿ἱπϑρίγοά ἴο ργοπουῦηςθ. Βυῖΐ {Π6 
οηἀ ννὰϑ Ἰοηρ ἀεϊαγεά. ΤὍδὸ αἰϊοσπιδίίοπ οὗ 
ἔογΐυποβ ῥγεαϊςοϊοδα ἰῃ 1541. Χχὶ, νγᾶ5 στεροαϊοὰ 
ποτα ἴμδη οὔςὰ ἴῃ π6 ΒΟΥ οὗ Τγτο. 886 
πόνος γορξαϊηοα ἱπάοροηάρφηοθ, Ὀυξ νγὰβ στοαὶ 
δηὰ Ὑνρα ΠΥ υηάεν Ῥεγβίδη, Οσοϑεῖς, ἀηά Κοιηδη 
τιλϑίουβ. Πρ ἴῃ [86 Ὀορίηηΐηρ οὗ [6 
ΒΗ σεπέυγγ, [ΘΓΟπ6 ἴῃ ἢ]5 σΟΠΊΠΙΘΏΔΙΎ Οὐ 
ΕΖεῖκ. χχυΐὶ. ἀδβϑογίῦεβ ἼΎΓΟ 856 ὑεῖηρ ἰῇ ἢ 5 
δ “186 πιοϑὲ ὩοΌΪ6 δὰ ἴμ6 πιοϑὲ Ὀδδμεῖι] 
οἰἵγ οὗ Ῥῃαηίςοῖα,᾽" δηά 495 (86 ᾳιιεξου, Ηονν 
οδῃ) [ἢ]15 ἄρτοὰὸ ννἱἢ [86 ννογάρ, ““ἴδου 5841: ποῖ 
δὲ Ουδ ΔΩΥ το) } [ἴ ἰ5 ἴπι6ὸ ἴδ ἼΎὙΓΟ 
δραῖῃ ὈρΟΔΠ6 ΘΔ ΕΥ δηὰ ργοβϑρεοιιβ, Ὀὰξ 1 
γγᾺ8 ΠΟΥΟΙ δρδίη ἃ ΟΣ ἀσρΡΟΥΟΥ σΆρΔΌΪ6 οὗ 
Ταἰϑίηρ 1.961 ἴῃ 118 οὐσῃ τ] ρ ς δραίϊηϑι [ἢς κιηρ- 
ἄοπὶ οὗ Οοὰ, Βιιὶ θε5ιἀ65 1815, Τγτο αἴὔογὰς 
8ῃ. ἰῃϑσίδηςε οὗ ἔῃ Ἄχοουῖϊίοη οὗ δ ἀϊνὶπο ἰυάρ- 
ταδηῖβ ποῖ ψ ]πουΐϊ ἀεἶαγ, Ὀμῖ δυγεῖγ. [ἢ τς 
Ρτεϑεηΐ σοπάϊτίοῃ οὗ Τγτο ψὰ ποίο (86 8118]- 
τηξηΐϊ οὗ ΕΖΕΚ16}᾽5 ργεἀϊςοη8. [ἴῃ Α4.Ὁ. 618 ἴἰ 
ξοστηϑά ρατί οὗ ἔα ςοπηιεβίβ οὗ ΚΔ} Οὐλδσ, 
ψ8ο, Βοννενοσ, ἀθα]ὲ Ἰση ΘΠΕΥ ἢ [86 1ΠΠ4]-» 
ἰδηῖβ, δηὰ ἔπε ΟἸἿΥ ἴῸΣ ΤΏΔΩΥ γοδῖβ οη]ογθά ἃ 
πιοάογαίε ἄσρτθο οὗ ργοβρεσιίγ. Ὅ8ΠῸ6 συΐῃ οὗ 
ἼὝγτε ννᾶ5 ἀϊο ἴο ἴδε 5] Δη οὗ Εξγρί, ψβο ἴῃ 
16 ΥΕΑΓ Α.Ὁ. 1291 ἴοοΐϊ ροϑβϑϑβοίοῃ, [86 ἱημδ]- 
ἰληΐϑ (γ8ο γεγε ΟΠ γβιΔη5) μανίπρ δραδηάοηθά 
1 νι πουξ ἃ κίσυρεῖο. ὙΤῊΕ ϑαγᾶςθῃβ {βογευροη 
Ἰαϊά ἴὰ ἴῃ συΐηβ, ἀπά ἀϊὰ ποῖ δον [δ ἔογπΠΊΟΣ 
Ἰπμδ  Δηῖϑ ἴο τείυσα, [Ιἢ ἴπῸ ἢγϑι Π4]Ὲ οὗ Π6 
ξουχίοοη ἢ σεηζΌΓΥ ἰξ τυᾶϑ υἱϑιίθὰ ΌΥ 81. [ομπ 
Μδῃάδνυο, ννῆο ἰουπὰ [ζ ἴῃ [Ππδί 5ἴαϊθ οἵ 
ἀοϑοϊδίίοη ἴῃ ὨΙΟὮ 1 ΠΔ45 ΓεπΊδ πο ἜΥῸ ϑἰ ποὺ 
(5.6 δ 5 “ΘΙ οομαγγ ᾽ οη γε). 

(ΟΝ Ψ. 9.) : 
ἔοιπῃ ἃ ςοπιροδὶζο πουη (οὔϑογνο {86 Πλαροβὴ 
ἴῃ ἢ), 5 σηϊγιης [δὲ νΠΙ ἢ σατο ἔοσγυνατά, 
ἡ. 6. ἃ ὈδίζοΓηρΎταση. Οὔβογνο ἰδδὲ [815 πουῃ 
845 ἴΠ6 ροϑβϑεβϑίνο δθχ ἡ, ἢ15, 

(ΟΝ στ. 11.) 
Ῥτοϊοοϊπε ροὰ, Ὑποθὸ Ὀ111218 τνεσὸ ὀϑροςϊδὶ 
[ὌΚοηΞ οὗἁἩ ρονγοῦ δηὰ σηδ)ϑίγ. 
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[ἩΦὉ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥῚΪ. 
, ,, 46 782 φγεαξ αμαὶ 

“ὰ ΠΡΟ . δὰ 

ΗΕ ννογά οἔὔτπε "οκ οδηγε δρδίῃ 
τπῖο πι6, ΒΑ Υ͵] Πρ.) 

2 Νοῦν, ἴδοι βοὴ οὗ πιδη, ἴαϊζα ὉΡ 
ἃ ἰλτηεπίδιίοη ἔογ γτιβ ; 

4 Απά 84Υ υπίο Ἴγτι5, Ο τβου 
(ἢ δῖ βἰτυδῖε δἵ τ[ῃς Ἂπίγυ οὐ [ἢ 868. 
«υίεὐ αγί ἃ τιαοτομδηΐζ οἵ ἴῃς Ρεορὶς 
ἔοτ πιᾶῃυ 968. ΤΉι8 βατἢ τῆς Τ,οτγά 
σου; Ο Ἴγειι8, ἴδοι Πιϑῖ βαἰά, 1 ἀπὶ 
Ἰοῦ ρεγέίεςξ θεδιυῖγ. 

φρο σ᾽ 4 ΤῊΥ δογάογβ γε ἰῃ 186 ᾿ πιεῖ οὗ ὁεα μέν 
ἘΉΗδΩδ, 
ἄσαγί. (πε 8628, ΤΥ δυ]άεγβ ἢᾶνα ρεγέεςιεα 

(Ὦγ θεδυϊγ. 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ, ΧΧΝΊῚΙ. [ν. 1--8, 

5 ὙΒΕΥ μᾶνς ᾿πιδάς 411 τὴγ εὐ [Βὰ 
θοδγάϑ8 οὐ ἣγ ἴγθεβ οἵ ϑεηΐγ: 86 γ ἢᾶνς 
[ακβη Ἴβάδλγβ ἔγοπι [εθάποη ἴο πιᾶκε 
Γηλϑῖβ ἰοσ ἴπε6. 

6 Οὗτδε οδίϑβ οἵ Βαδϑῆδῃ βᾶνε {ΠπεῪ 
τλλάς τηϊη6 οδίβ; ᾿ἰ1ἢ6 ΠΟΠΊΡΔΠΥ οἔοι, 
18ε Αβδυγῖεβ μαννα πιδάς ΤῊ δεποῖοβ ΚΤ 
9} ἵνοιγ, ὀγοωμσῥὶ οὐξ οὗὁἉ τῃ6 ἰβ]ε8 οὐ ὑμέίαη 
ἈΠΠι. πὶ 
γ Εἴπα ᾿ἴπθη τ Ὀγοίάεγαά τοῖς ἀιέν. 

ἔτοπι Εργρὲ νγὰ8 τῇλι γῆς τῇου 
ϑργεδάεδς ἔογιῃ ἴο ὃς (ΠΥ 541}; δ]υς "ον, 
δηὰ ρυγρὶς ἔγοπι τῆς 151ε8 οὐ ἘΠΙϑΔῃ καπμο. 
γν28 τπδῖ ψψῃϊςἢ σονεγεά τῆεε. 

8 ΤῊ ἱπηδθίτδη!8 οὗ Ζίαοη δηὰ 
Ατναάὰ νγεγα ΤῊΥ πιλγίπεγβ : ΤῊΥ νψ8ς 

ΟΗΑΡ. ΧΧΥΠΙ. ὙΒε ἀΐγρε οὔ Ἴγγε. Ὑγτε 
15 ςοτηραγοὰ ἴο ἃ Εδσ νϑβϑεὶ, ἴο ψψῇοϑε θα0- 
τηθηξ ἴδ 6 νδυουϑ πδίοηβ οὗ ἴῃ νου] σοπίτ- 
Ὀυΐο ἘΠΕΙΓ ϑἴογεβ, ἰδ ποίην ΓΟ ἴῃ πγδ)] Θϑίυ, ἴο 
δὲ ντοοκοά δηά ἴο ρουῖσῃ. ΠΟ πδίϊοηβ Θηι}- 
τηογαῖοά ροἰϊπί ουὖξ Ἵ γτε 45 ἴθ σοηΐγο οὗ ςοπ- 
Τηοσοο Ὀοίνγθθη {86 δλϑίοσῃ δηά νγεϑίογῃ νγου]ά. 
ΤΗΪ5 ροβιἴοη, οσουρίὶοά ἔογ ἃ δμοτί ὕππθ Ὁ 
76πιβδϊεπι, νγᾶ8 Ἰοηρ πιδἰηἰδίποά Ὁ Ὑγτο, ΕΠ] 
Δοσ βιισσεβϑῖνα βίθρεβ, [6 ογοςϊίοη οὗ ΑἸθχδῃ- 
ἀτίδ ἴο βυρρίαπί μὲῦ ἴῃ 15 ἰγαῆϊς σοπιρὶεϊοὰ 
[86 τυΐϊη τῆς ἢ ννᾶσ μδὰ ὕοζυη. ὉὨ15 ἀιγρὸ 15 
δτουπάρα ὕροη ἴΠ6 ἀἴγρο οὗ Βαῦγ]οη, [54], χῖν. 
3-τ-τι ; 186 σοππροοίΐοη 5ῃοννβ [ῃδί 'π δαςἢ ᾿ᾶϑ6 
[86 ΟἿ παπιθὰ τοργεβϑοηῖβ [86 σου] -Ῥοννοῦ 
δηϊλσοηϊκίῖς ἰο Οοά. ϑ866 οἢ ΧΧΥ͂Ϊ, 20. 

8. επ|,7] 1,1. “φηςΠ65.) Αποίοηξ Ὑγτὰ 
ἢδά ἔννο Ῥοτγίβ, {παῖ οδ δὰ ἴδῈ διάοπίδη ἴο τῃς 
ποΙίι, ἴα Ἐργρἔδη ἴο ἔπε βϑουῖῃ; ἴδ ἔουτηοῦ 
Εχίβίβ ἴο ἴΠ6 ῥγεϑθηΐ ἀδὺ τπου ἢ Θπογοδοῆοα 
ὕροη ΕΥ̓͂ ἴδε Ξδπά δηά {δε ἀξέντ5 οὗ Ὀυϊάϊηρϑ, 
[Ὠς ἰδιζοσ σδηηοῖ 6 ἰγδοθὰ ]Ὦ ΔΠΥ ςοΓ ΔΙ ΙΥ, 
Ὀυῖ ΡΓΟΌΔΌΪ οσςυρίεά ἃ ροβίοη δὲ {π6 ποις 
εαϑί ρασί οὗ (ἢ ἰϑἰδηά, νυ ὶς ἢ 15 Πονν ΘΠ ΓΟΙΥ 
Πρ ὺρΡ νὰ 5δηά, ἘἈδηδη, ’ Μίβθίοη ἐδ 
Ῥμέηϊςοϊε,᾽ »., «66. Ν»ε πεεὰ ποῖ Ποννευοσ 5ὺρ- 
Ῥοβο ἴμδὲ (δ6 Ηεοῦ. νγογά 5βου)ὰ Ὀὲ γσοηἀογοὰ 
“ἐρογίβ,᾽" (η6 ΤΟΥΤῚ ἐπέ οΥΓ᾽ ἐδε σεα 15. ΠδΌΓΑΙΪΥ 
δΏΟΟΡὮ ἀρρ] δὰ ἴο ἃ Βαυθουγ 85 ἃ ρἷδοθ ἔγοῃι 
ὙΠ ἢ 5}105 εηΐεσ δηὰ σεΐυγη ἔτοπιὶ (ἢ6 5368. 
ΎΤΠ6 ΟΕ νγᾶ5 Κποννη ἴῃ ἴΠ6 φαγ]θϑὲ {{π|65 85 
“Ἴγτε {86 ροτγί,") ϑ8εε " Ἀεςογάϑ οὗ {δε Ῥαϑῖ, 
οΪ. 11. ΡΟΙΣΣ. 

δ. δε,)}}1] ὙΤδδ πδηλα Ὁ. ψϊςἢ (δ6 Απιοῖ- 
ἰῖο5 πὸ Μοιηΐξ Ηεπηοη. 8ε6 οὐ οι. 
ἯΙ. 9. ΤΠ βᾶπ|6ὲ ἴγδοβ σῃθηξὶ πε ἤοσο γετῸ 
Εἰνθη Ὀγ Ηἰγαπὶ ἴο ϑοϊοπιοη ἔτοπι Ηδροίτηοη 
ἔογ [86 δυϊ]άϊης οὗ (ἢς6 τοπιρίο, σ Κ. νυ. 1ο. 
ΨΊΓΖΙΙ πλοπ !οη5 ἴῃς ἢγ-ῖγοα 45 Ἔβρθο δ Πν ὑεῖ] 
ἔοι 5815, (6 Ἴσδθάδσ δηὰ ὔουὐργοββ ἔοσ Βοιιϑε8, 
νιγσ. " Οθογξ.᾽ 11. 444. 866 Νοίε δἱ επὰ οὗ 
Ομιδρίοσ. 

Θ. »παάε ἐφ᾽ δεπεδε: 97) ἑυο»7} Ἐλαῖδες, "ἢν 
Ὀδηςδο5 πιδάθ ΠΟΥ οὗὨ ἸνΟΣῪ ἢ Ὀοχνοοά 
ἔτγοτῃ {86 5165 οὗἩ Οἰει πὶ." 866 Νοῖο δὲ εηὰ οἵ 
ΟΠΒδρίεοσ. 

ὀεπορε}] ΤἸ5. (ΓΔ ϑἸδίοη σοπιδ5 ἔτοπι (δ 
Ψψυϊκαῖίς ““Ἐγδηβίσδ." ὙΒο Ηρῦ. πουη ἰ5 ἰῃ ἴῃς 
5 ΠΡ ΊΪΑΓ δηά ἰ5 υϑοὰ ΓΟ] ςνεϊγ. ὍΠΕ 532πιο 
ΠΟΙ 18 υϑοὰ οὗ ἴ6 δοαγά: οὗ ἴδιο ἐδθοσγηλεϊο, 
Ἐχοά. χχυΐϊ. τό. Ἐδβῆϊ ἠοΐ δάορίϊηρ {ἰν οο}» 
Ἰεςξῖνα υϑᾶρα οὗ [86 ποιιῃ χεπάοσβ ἐξ "τυ άες." 

Τὸε ἐπίες 9.7 Οδ δεῖνι ἰδ ἃ Ῥῆταϑδα υϑεὰ οοῦν 
ΒΙΔΠΕΪΥ ἕογ Οτοθο δηά {πὰ Οτσεςίδῃ ἰϑἰδηάς, 
[ἴ ΠΙΔΥ ῬτΟΌΔΟΙΥ ὈῈ οχίοη δὰ ἴο οἴου ἰϑἰδηάς 
ἴῃ (6 Μεαϊξοιταῆθδη 868 (566 οἡ Οσῆ. σ. 4). 
δηθὰ {ΠΟΥ ἸΥΟΓΥ͂ ΠΊΔΥ πᾶν Ὀσχουρὶ τοι 
[6 οολϑῖϑ οὗ Νουί Αἤπίοα: (αγίμαρο, ἔογ ἰη- 
βίδῃοθ, ψὸ κπονν ἴο δᾶν Ὀδοη δρυημάληϊΥ 
ΒΌΡΡΙΠΙΘά νυ ἢ ΟἰερΔη(8. 

7. Εἰπὲ ἔπε) 866 οὔ Οξεη. χϊ. 42. Εΐπε 
ἥπερ «υἱό᾽ ἐπιδγοϊ δεῖ ἥγονι Ερρέ «υα! ἈᾺΥ 
Β8.11 ἢὍο Ὅο ὕο ὉΠ 990 Ζ0Σ ἃ ὈΔΏΣΟΣ. 

ἐδαὶ «υῤίερ ἐδομ “ργεαάεεὶ 2 γ12] ὍΤὨο Ηρ. 
ΜΟΓΑ 15 ἃ 5.09, -Ξ- “.541}.,"ὄ ἔῸΠ| ἃ ὙοΥῸ “ὁ ϑργοδὰ 
ἔου(." ὍὙΠὸ ψνογά σοηάεγοὰ σαἱἹ πγθᾶπς ταῖδος, 
δ7αππεν (Εχοά. χυ!! 1 5) οὐ εησήψη (152]. χὶ. χ2). 
..941]5 Ἐξγρίὶ σσοσὸ νγὲ}} Κπόνσγῃ ἴῃ Οτέξοῦ 
ἃ8 ΜῈ} ἃ5 ἴῃ Ῥῃαηϊςῖδ: {ΒΕ σγοσα ννογκοά 
Ὑ1} ναοῦ ἤρυτγεβ ὕροη ἴπεπὶ ὙΠ ς ἢ ϑοσνοὰ 
ἃ5 ἃ ἀενῖςε" (ΝΗΚΙηθοῦ). ΗΙΖὶρ τοπιλσκϑ 
[Πδὲ ἴῃ [86 ἤξυγεβ ξίνεη Ὁγ ΝΥ ΠΚίηθοη (’ Μδη- 
ὨΕΙ5 δηά (υκίοπιβ οὗ Εφγρῖ,᾽ 111. Ρ. λοβ) ἴδεῖὸ 
ΔΓΘ ὯῸ βοραγαΐδ ρεηποηβ, Ὀὰϊ ἴπ6 ἀσνίοθ 15 οὔ 
[86 541, ΤῊΪΐ5 ἜΧΑΟΙΪΥ ἄργοοβ ψνἱ 1ἢς Πιϊετ2] 
σοδάϊηρ οὗ ΕΖῈΚ 16} 5 ψνογάϑ. 

δέῥμε ἀπά ῥωγρί] Ὄγεϑ ἔγογῃ τη 15 Κ5 οὗ ἴδε 
ΡῬύυγρυγάὰ Γῦ6, ΠΟΙ ΠΊΟΗΪΥ ἔουπηά δἰοηρ ἴδ ςολϑὶ 
οὗ {8εὲ Μεοαϊξοσστάῆθᾶπ. Ὑγυγίδη Ρυγρὶθ νγᾶβ 
ἔδτηουβ, δηὰ ηο ἀουδὲ {86 Ἂ ἴλη5 ᾿πηροτίοά 
ἔγοτῃ ἴῃ6 πεῖς ουσίηρ ςοδϑίβ ἴῃ δηΐϊπλαὶς ἔγοσι 
ὙΓΒΙΟΒ (Β6Ὺ ἀγεά (Π6 ἤηο ᾿ἰπεη οὗ Εξγρί. 

ἐπ, 9. Εἰμ ῥα] ὅ8ε6 οἡ Οξδῆ, χ. 4, τνδεῖε 
[6 βοῃβ8 οὗ [ανδὴ τὸ ξδαδ, σπα αν εὀἐεὗ, 
Κρεΐηι, Δοάαηρη, ὙΔΙΟΔ 15 τορεδῖο, 
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πεεη, Ο ὝΥτυϑ, ἐδαί ψγεῦς ἴῃ τμες, γαῖ ΕΓ σαἸ Κατ: 41} τῆς βῃΐρ8 οὐ τῇς 868 ἐν, ΚΝ, 
1. γ ρῥ]οῖβ. ὙΠ ἘΠΕΙΓ ΠΙΔΓΙΠΟΙΒ ὑγεγα ἴῃ ΠΕ τὸ εἀλπας. 

9 Ἴδε δηςίεηϊβ οἵ (ὐεῦαὶ] ἀπά [6 οσουρΥ ΤΕΥ πλεισῃδηΐ56. ἡ βίας Ἐπ 
156 πη τπεγεοῦ γεγο ἴῃ ἴπες ΕἾ [10 ΤΠΕΥ οἔ Ρεγβὶα δηά οἵ [ψυὰ δηὰ κα 

:ΟΕσΟ. ;. )γ. 4.5 συαιπ ΠσοΓΔΙΠΪΥ γεργόθθηΐβ [ἢ 6 
Ἰουξασι ΣΔΣΕΪΥ, δηὰ 186 Ιοηίδη δηὰ ᾿ ο] Δπ οοῦ- 

ἴο Θεοὶ οΟἴδποσ ἃ5 ἴΠς ἔνο Ἄολϊεῖ βίοπβ 
αἱ το Ηδο ]εδηϊς τδορ, 1 βθθιβ Ὀδϑὶ ἴο σοηϑι δος 
Εἰσδαὸ 85 οαυϊναϊεηί ἴο (δε Οτεεκ 0115; δπὰ 
"0 ἢ νσχᾶβ πάοτϑιοοα ὈΥ [βερδιβ (΄ Δηΐϊ.᾽ 1. 
4 1), ]ἐσοσης (Οεη. χ. 4), ἀπά Ζοηᾶγαᾷβ ( Απη." 
ι. ). ὙΒε ΖΕ οἸϊδης ἰῃ Ε΄ ΖΕ ΚΙ61}5 ἀΔΥ οσσυρίοά 
αἱ ρατί οὗἩ ἴδε νυεϑῖεπὶ σοᾶϑὶ οὗ ΑΞ Μίπογ, 
ἴδοῦσῃ 85 ἈΠ οἷ5. ΤῊ 5 δηὰ (ὃς 15]ληάς δἀδοθηΐ 
που ϊαὰ τεεγ πδίυγα!γ ὅδνε σοϊηπηοεγοο Ὁ] ἴῃς 
Ὑντῶηβθ. [ΙΪἢ ΘΑΓΙΥ ἀδγε {μῈ ΞΌΡΡΙΥ οὗ ἴδ 
ἴωτοχ ἔγοσῃ ἴδε σοδϑὶ οὗ ῬβοσηϊςΙΔ μὰ Ὀεδη 
δου ποῖιεηϊ ἴοσ ἴδς Τ γδη πιδηυζδοίυτεβ. ΤῊΘ 
εἷες οὗ Οτεοςς δρουηάοᾷ ἴῃ {Βεβὲ πο] ]υ5Κ5, ἀηὰ 
νε μνε 14] ποῖος ΕΥ̓͂ Ὧἃπ δπείεηξ Οτεοκ 
εοεῖδῃ, (δε ἰδἰαπὰ οὗ Ογίμεγα ((ετγίρο) 
ν25 θοίοα ἔοσ ουςΐ ρῥὑγοάιιοθ (].εποιτηδηΐ, 
“80: “5 ὑσέσῃ. οἷν]. 11. Ρ. 466.) 
δαὶ ευδέεδ εουεγεά ἐδεε] ὍὙὯῸ ἀὐγπῖῃρ ΟΥ̓ΟΓ 

ἴὰ ἀεςκ 25 ἃ ργοϊες[ἰου δρδίηϑι 5110 δηὰ σϑῖη. 

8. “4Ἵ᾿“υα4} ἴῃ Οεη. χ. 18 ψγὸ δαυθ 26ε 
Ανγταάδε ἱορεῖμος ἢ διάοη δπιοηρ ἴδε ἀθ- 
δορηήληϊς οὗ (δηδδη. 866 ποῖθ οἡ ὕσξηῃ. Χ, 1:8. 
Αγυαάδ Ἀτιαννοῖβ ἴο πε Οτεοῖς πη Ατδάυ5, 
υἱώςἢ ΟσσιΓ9 45 4η ἰσίαπά Ὡδᾶὰγ σεῖο, δηὰ 85 
28 εἰλτεῖ ἴῃ ἴπεὸ Ῥοχβίδη Οὐ], ὙΠόθὸ ἴνγο ἡγοῖτο 
νιοδα ΝΥ οοἰοη!Ζοα [ΤῸ {Π6 ΟΥ̓ ΖΊΠ4] Α γδάτ8 ΟΣ 
Ατοά οὐ ἴῃοὸ ςοκϑοῖς οὗ ϑἰάοη, 18 15ἰδπὰ 
'5 ον (211. Επυδά, 

ὃ. ΟεδαΠ Ου-δα-ἰὰ ἴπ ουπεϊξοττη ἱπϑοτὶρ- 
ὕσος ὅδε ῬΆρΡΥτι τποηςοηθα ἀῦονο 5ρθᾶκ8 
οὗ Καρδου ((808]) 25 [πε ΠΟΙΥ εἰΐγ, ἔπε ϑεδὶ 
αἴ ποῖϑδρ οὗ ἃ ροάάοβ5 σσβοπι [Ὧ6 ἰγάυε εν 
ἀρες ποῖ πάτο. “ Ἀδοογάβ οὗ 86 Ῥαϑςῖ,᾽ 11. 1χο. 
ΤΕ ΧΧ. (Βίβλιοι) δπά τῃε Νυΐὶρ. (6111) 

ἐπὶ «ἰελγῖγ ἴο Βιδῖιι8 οὐ ΒΥΌ]οσϑ, ταοάσστι Οἔ- 
τ Ὑγο] -πονγῃ ἴονσῃ οὗ Ρἢαηϊςῖα, ΒΥΌΪΟΒ 
πὰς ἴο (ΠΕ  οοδὲ οὗ ἴῃ 6 ννοτϑῃὶρ οὗ Αἀοη!β, ἀπὰ 
π|ῖὴῆϑ οἰἰυλῖεδ ΟἹ δη ἐπιίποποο ονου]οοκίης (ἢ 6 
ἔνε Ἀδοπῖβ, ποσί οἵ Βείτιϊ, ποῖ ἔδσ ἔτοπι 
ὥς Μεάπετταποδη 5εᾶ. ΕἸιβοῦῖυ5 (’ Οποπηδϑῖ.᾽ 
Ρ. 421, ᾳυοίεά ΕΥ̓ Ευτεῖ, “ΗΕ. [.εχ.᾽) 58 
σρτεθοῖγ, ““ΒΥΌΪυ5, ἃ ΟΥ̓ οὗἩἉ ἁ ΡΠαΣηΙςΙᾶ, Ἰὴ 
Ἐ7εἰοεὶ, ἔοσ τς ἴδε Ηεῦ. μα5 ΟὐΟε]." [ἡ 
1: Κι νυν. 13 ἔοτ 2δὲ “ἰοπευυσμαγεγ, ἴῃ 186 ἰοχῖ, 
ἴδο τουλγρίη [25 ἐδ Οἰδίει, ἀπὰ [818 15 [86 
τειδεσίηρ οὗ [πὸ ΓΧΧ. δηὰ {πε Ψα]ρ. ϑδοῖο- 
ὈοΏ, Δοοοσάϊησ ἴο (815, δουῃξ ἤοσὰ ΒΥΌΪΟ5 
ΨΟΙΚΙΣΏ ἴο Ὀγόρασγο ἐιριδεῦ απα “!0Ή6: 10 
δά 1δὲ δοισο. Ἐλοτηδλὶπϑ οὗ σοῃϑίθγαῦ]α ἰη- 
τεσὶ μδνε Ὀδεῦ ΤΟ ΠΥ ἀϊδοονεσοὰ δὲ Οεδε]] ; 
Ὦτρε βϑηυλτε 5ἴοπεϑ, Ρουτίοπβ οὗ ἃ Ἰἴοῃ π 085- 
πῆρε οἢ ἃ ἷασξε ϑίοπε ΠΟ ἢ ἀρρεᾶῖβ ἴο Ὁ 

᾿σϊδῃ σψοσγὰ, δηᾶ ρμαγίβ. οὗ ὯΔη Ἐφγρίίδη 
τεσυρίε: δῖος ἢ ὁμενν5 [Ππδὲ ἴῃ ΘΑΥῪ {{π|6ὲ5 {ΠῈ 
Ἐφξγράδης "2 ροβϑεββίοη οἵ (815 ρίδςε. “8 

δοοογάς ἢ (ἢ6 ροπιιίοη δϑϑιρστιθά ἴο ἴ86 τηϑῃ 
οὗ Οεδα], 848 πὸ ςπίοῦ Ὀυϊάοτθ διηοηρ ἴδο 
ῬῃοπΙοΐδη8. “ Εδνν υἶδοθβ ροβϑοβ8 ἔοσ ἴΠ6 δηϊὶ- 
αυδτίδῃ δἰἰγδοξίοης ἶκὸ ἴμοϑε οὗ σέο]. Το 
ἱπηυτηογα δὶς 5ῃ485.5 οὗ ςοϊιιπηηβ οὗ πιᾶγῦϊα δηθὰ 
διδηϊῖϊς ϑδοδίϊοσοα ἴῃ 411] ἀϊγοςτἰοηβ, σγουπὰ 
ὙΒΙΟὮ [45 Ὀδεη σΟΠΕΪΠΙΔΙΪ ἀϊδίυτγυοά, δηὰ 
ὙΒΙΟΒ 5ῆσννβ, υβογενοσ ἰξ 5 φυδτγτίοά, βυοοδϑ- 
βίνθ ἰδγοῖβ οὗ ἴῃ ἀξθγίβ οἵ 4]1 ἀγεβ, ἃ οδϑείὶε 
ὙΠΙΓἢ 5866 π|5 αἱ ἢιϑὲ οἰρδϊς (86 νψοτκ οὗ 86 
Εἰδηῖβ οὗ Ὀσχιπλϊτῖνο δη 4 Ό ΠΥ, [86 Ιοχοπ 5 ΒΓ ἢ 
Ροϊηξ ἰο ΒΥΌΪΟΒ 845 ἔμ τηοδὲ δηςίεπὲ οἰ Υ̓ ἴῃ 
[86 νοῦ], [6 στγβοϊοκίςδὶ σοι! ηἰϑοθῆςο5 οὗ 
ΟἸἴηγτγάᾶβ, οὗ Αἄοηϊβ, δηὰ οὗ Οϑἰγίβ, ἴῃς πῆοτὸ 
Ὠἰδιοσίοδὶ σοοογάς οὗ [86 ρατί νυῃϊοἢ {πὸ Οἱθ- 
165 ἴοοῖκς ἰῃ ἴΠ6 ογκβ οἵ δοϊοπιοῃ, [ἢ6 'πη» 
Ροτίδηςε οὗ Βυθὶοβ ἴῃ ἴῃς Ῥορηϊςίδη τοϑηδὶς- 
δᾶηςε δῖ ἴδε ἔπε οὗ [Π6 ΑΠπιοηΐη65, [86 Ιεδάης 
Ῥατ Ὡς ἢ 1 ῥἱαγοὰ ἴῃ [Π6 σε] σίουβ ΒΙΞίΟΥΥ 
οὗ (δαὶ ρεγίοά, [86 ἱηνδυδΌϊα νσοτῖκ οὗ ῬΏΠ]Οη 
οὗ ΒΥΌ]ο5 (ϑαποβοπίδίμοην), οὗ νυμῖς ἢ 1} 5 εἷς 
ννᾶ5 ἴῃ ογδάϊα δηὰ 15 5111} [86 σοϊησπηθη εἶ 
Ὁπϊ6 ἴο οχοϊϊο οὐ ΠΟΘΙ Υ δηὰ ἀνγάκοη [86 ἀδβῖσο 
οὗ χειπηονίης ἴπῸ δοςυπιι  δίϊοηβ νος ἢ τὲ 
ΟΟΥ̓́ΘΣ 80 ΠΊΔΗΥ͂ 5οςγείβ..") Ἴὲ σοπηδοϊίοη ΜΠΙΟΣ 
δογρίυτε ἱπειπιδίοβ θεΐννσεεη σοῦαὶ δηά [ογὰ- 
βδίοσῃ 5 1]υδίγαϊοα ὈΥ ἴπ6 τεβοτι δηοθ ὩΪο ἢ 
Μ. δηδη [45 οὐυβογυθὰ Ὀεΐνγεεη {πὸ ἕντο οἱ 165, 
ὙΏ16 (6 54π|6 ἔγυθῖϊοῦ σοτηδσκα [πὲ (ἢ6 
Ὀυτίαὶ ̓  ες οὗ ΒΥΌΪοΟΒ ἃγὸ ποτε 'ἰκὸ [ἢ οϑ6 οὗ 
Τγτο ἴποϑο οὗ Αγδάυϑ οσ δάοη. 

Τόε απείεπί: οΓ σεδαΠ ΤὍΒε ἰεττῃ ηπείηΐ: 18 
6556 ΠΕ14}1Υ δοπις (Ηεῦγ. ποξεηπέρ), ἀπ Ὀ6- 
Ιοπξϑ ἴο ἘΠ6 σουποὶ] ἰδδῖ ργεβϑι θα ονδσ Πη211- 
Ὅχτηθ οἶεβ. (δηδη, “ Μιββίοη ἐς Ῥμέηϊςοίο;,᾽ 
ΡΡ. 153-ις. 

10, 11. ΤΟ ργορδοῖ ἤοτὸ ἰϑρᾶνϑβ ἰΠ6 Δ]]ΘΡΟΥΥ͂ 
οὗ (ὴ6 5810 ἴο ἀεβογιδα ἴπ6 τ ΑΓῪ ΓΕΘΟΊΓΟΘΘ 
οὗ 1τπὸ Τ γηίδηβ. Ψν ε ποῖθ τῆαϊ (δεῖσ δστηῖο5 
ΘΓ ΠοΙηροϑοᾷ ΟὗὨ ΤΠΕΓΟΘΠΑΓΣῪ 50] ἀΙΟΓΒ, 85 νγ88 
{Π6 οᾶ56 ὙΠῸ Οαγίπαρο, δηά 15 οοπητηση ἢ 
411 τηογοῆδηΐ εἰαΐοβ, ἢ ἡ ΠΟΠὶ ΠΊΟΏΘΥ 15 ΠΠΟΥΟ 
Ρἰεη  } [Πδη πηθη. 

10. Ῥεν"4] (Ηοὗ. Ῥά»α..) ΤΏΘ πδπὶς οὔ (115 
ΡὶΘ ἀοεβ ποῖ οσοιγ ἰῃ ἴπ6 πιοῖὸ δησίεηϊ 

ἔξ οὔ 6 ΟἹὰ Τοβίδιμεηῖ, ὙΠεῖγ ρῥίδοο 18 
οοςπρίοά ὈΥ πε ΕἸαινεβ; Ὀυΐ ἴῃ (Π6 ὈοοΚΞ5 οὗ 
[86 οχῖϊο δηὰ δἷϊεσ [86 ἽχἹϊο 1ξ 15 ἔτεχυθηῖ 
ἰονν, ΧΧΧ Σ!, ̓ς; 2 ΟἾτο. ΧΧΧΥ͂. 2ο, 22; ΕΖΓΑ 
ἷν. ς, νἷ. 14; Εϑίδεσ ἱ. 3, ὅζο.). Τδῖβθ ἜΧΑ Υ 
ςοττοβροπάβ ὐἱτἢ (δὸ τοοοσγά οὗ Ἀϊβίοσγ. [{ 
τῦλϑ υϑῖ αἱ {πὸ {πὸ (πὶ Β΄ Ζοκοὶ νγοῖς [ηδὲ 
186 τυάρ δηὰ νναυῖῖκο ρεορὶθ οἵ Ῥοσϑίδ ὑγεῖδ 
τὶν ἱπῖο ποῖϊοδ, ϑοοπ' ἀῦουξΐ ἴο 561Ζ6, ὑπύεγ 
Ογτυβ, ἴδε εἰρίτε οὗ (ἢ6 Αϑιδίὶς νοτἀ, Ὑ8ὲ 
πᾶτης Ῥᾶγιδα οὐοὺυσγβ οὔ ἴδ6 ᾿πϑορύοη οὗ 
Βεβιίδῃ. 
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οὔ Ρῃυξ τψεσε ἱπ [λὶπ6 ἀΓΠΊΥ. (ΠΥ πλεπ 
οὗὁἩ νναῦγ: {πε Παηρεά τῆς 5ῃἰε]4 δηά 
Πεϊπιεῖ ἴῃ τῆδε; τΠΕΥ 5εῖ ἰοἢ ΤὮΥ 
ΠΟΠΊ 6 1658. 

11 ΤὨς πιεη οὗ Ατγνδά ψγἢ τΠϊπα 
ΔΓΓΠῚΥ τύέγό ἀροη ΤΥ ννΑ 115 τοιιη δδουῖ, 
ἃπὰ τς (Θαπηπιδάϊπη)5 ὑγεῦε ἱπ τῇ 
ἴοννεῖβ: ἴπεὺ διδηρεά {ΠεὶῚ 516] ας 
ἼΡΟΠ [ΠΥ νναὶἷϊβ τουπά δροιιῖῖ; {ΠῈῪ 
ἤᾶνβ τηδάς ΠΥ δεδυτ ροτγίεςξ, 

12 ΤΑιϑἢ8ἢ τᾶς ΤΥ πιογοῃδηξ ὉΥ 
τεᾶϑοη οὗ {πε στυυϊτυά6 οὗὨ 11 δἑμά ο᾽ 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΝΥΙῚΙ. [ν. 11 το δ. 

Το ἢο5; ἢ 5] νεγ, ἴγοης τη, δηά 
ἰελά, {πεν ττλάςά ἱπ ΤῊΥ ἔλίτβ. 

12 Ϊάνδη, Τυθαὶ, ἀπά Μεβῃεςῇ, 
{Π6Ὺ τύέγέ [ΠΥ ππεγοπδηΐβ:: ΠῸγ ἰγλάθά 
τῆς ΡεΓΘΟἢ8 οὗ πιεῃ δπὰ νεβ8ε]5 οὗ Ὁγαδϑβ 
ἴῃ τγ ᾿τηλγίκεῖ. 

14 ΤΕΥ οὔτε Ποιβε οὗ Τοραγιδἢ 
(τλαεά ἴῃ ΤῊΥ ἔδιτα ὙΠ Πογβεβ δηὰ 
Βογβεπίθη δηά πλμ]ε8. 

Ις ΤῊΣ πιεη οὗ [)εάδη τὐέγε ΤΥ 
ΤΛΕΙΟΠΑΠΌΒ; ΠΊΔΠΥ 1568 τυεγε ἴῃ 6 πιοῖ- 
σμδπαϊβε οὗ τ[π]η6 ἢλπά : (ἢ γ Ὀτουρῆς 

1,4 ἀρρθᾶγβ διῆοηρ (6 οπη]άγοη οὗ 58θπὶ. 
(Όξη. χ. 22), δυξ νγὰ αἷϑο ἤπά Ζιωαίνε ἃ5 ἃ 50 
οἵ ΜιΖγαίπι (Ο θη. χ. 13), 866 ηοΐεβ. οῃ ὈοΪἢ 
Ῥδϑϑᾶρθβ. Ὅδδ υπΐοπῃ δοτὸ οὗ ζω ψΊ ἢ Ῥω, 
8Ππ υπάουθέοαγ Αἴΐοσδη {Π|Ό6, Θϑροοΐα!γ θη 
6 ΘΟΙΏΊΡΑΙΟ ΧΧΧ, ς δηὰ [54]. ἰχνἱ, 19, 566 15 ἴο 
Ῥοϊπί Ζωά Βεῦὸ ἴἰο θὲ οὗ Ηδηο, ποῖ δος 
Τάςθ, Βοῖδ ὩδΔ1)638 ΟΟΟῸΓΣ τεροδίθαϊΥ οα Ἐξγρ- 
Ἐἰλη ᾿ϑΟΣρΡ[ΙΟΏΘ, οϑρθο δ ΠΥ 45 ΘΌΡΡΙΥΏΒ πλεῖ - 
ΠΟΏΔΙΎ 50] ϊοσθ. Βοίῃ ἴδε ΠΧ, δηὰ Ψ]ς. 
τοηάοῦ [δ6 ψοτὰ Ζγάΐαης, ἀινὰ [ογουηθ οχρ αΐῃς 
'ξ οὗ ἴῃς νγατῖκε ρεορὶς ἴῃ Αϑία Μίμπογ, ονεῦ 
ψΒβολ Οταβιβ τεισθά. Ὑδδ δγρυπιθηῖΐς ἴῃ 
νου οὗ (6 ΑΥτίοδῃ ΤΠΘΟΙῪ ἀτὸ ἴΠ6 Ξί γοηζόσ. 
Ῥρω 1εϊΌγδη5, 866 οὐ .Χ. 6. Απιοηξ 

(8ὸ ἷδος μα σατο ἢ Θ᾽ ϑμλδῖς δρδίησὲ 6.- 
ΒοΌΟΔΠι ἃ1Ὲ τηθηποηδὰ Ζωδέὲνε (Δ ΟἾτο, ΧΙΪ. 2), 
Ἢ ἰγαηϑιαίθά Ζ γα. 866 ποῖΐδ οὔ 76. 

ΥἹ. 9. 

11, σα»η» παρ. ΤῊΣ Ἰνογά ἱὸ σοηθετοὰ ΌΥ͂ 
1,ΧΧ. φύλακες, "“Ὑναϊοίπηθη ;" 501. ““νγαΐοἢ- 
ἱῃρ ἸΏΥ ἴοννεσβ,᾽" σοπποοϊίίηρ Οσννρηαάεη ΜῈ 
1.6 ξο] νην νψοτγτὰ ; ΝῸΪΕ., ΚΠΏΓΆΙ, πὰ οἴ Πογϑ, 
“ἰ ἀννασίβ " οὐ “ΡΥΡτηΐο5,,) ἀογίνιηρ (ἢς νογὰ 
ἔτοπὶ φεριεά τε ραῃ. [{ 15 ποῖ οἷεασ (δὲ {Π6 
τοοῖ [25 ἃ τηρδηΐϊηρ τοσὶ ΠΙΟΝ να οδη ἀδογὶνο 
εἰ γαῖοθηηθη᾽" (566 Ῥάγης δ} Π᾽5 “Ὑ ΒΕΒΔΌΓα5;,᾽ 
Ῥ. 735); πὰ δὶ ΔὴΥ σαῖθ 1ξ 15 υη}1Κ } (παῖ 
ἃ Τάῖὰ ψογὰ β5βουϊὰ Ὅδ εἸηρ!ογοα ἱποϊοδά οὗ 
πε ΟΓάΠΑΓΥ οηθ. ΤΤῊΪ5 τηλίκος ἴ{ τοσῈ ρτοὸ- 
Ὀ4 016 ἔπδὶ Οανιριααδηε ἰ5 [6 Πδηδ Οὗ 5ΟΠῚΘ 
Ὡδίίοη οὗ ψὩϊΟ ψγὰ Παῦθ πὸ τεοοσάᾶ, ὍΤῆὸ 
ουπἴοτῃ οὗἩἨ πδηρίηρ 5816145 ρου ἔπ6 νγ4]}5 οὗ ἃ 
ἴοννῃ ὈΥ̓͂ ΤΑΥ͂ οὗἩ ογηδηηδηξϊ 5 18 ἴο ἢλνο Ὀδδη 
οὗ ρυτοὸ Ῥμοοηϊοίδῃ ογίη, δηὰ ἔδποῆςς ἱπίγο- 
ἀυοεὰ ὈΥ ϑοϊοπιοη ἰηΐο [ετυϑαϊοεπὶ (1 Κι. χ. τό; 
ϑοηρ οὗ δοὶ. ἱν. 4). 

.,.14.--94, ὝὍΠο (Ὠγοδά ννῇοἢ νγᾶς Ὀτοΐκοη δἵ 
ν΄. 8 15 ἀραϊηῃ [ΔΚοθὴ ὕρ, δηὰ [δε νδζίουβ ἡδίϊοη 9 
416 δηυπιογαίοα ὙὨ]οἢ ἰγδάθὰ ἢ ΤΎΤΟ. 

12. Ἱαγδὲ:] ἴον Ταγίεθυϑ 'ἴπ ϑραὶῃ (5:6 
Οεη. χ. 4). ϑρδίῃ νγᾶβ σίςϊι ἴῃ [Π6 πιοῖ8]5 ΠΟΓῸ 
Ὡδτηδά, 

»ογεδαη} ὙΠ τογὰ 158 ὄβρϑοίδ!γ ἀρρ δὰ 
ἴο ἴποθε υγῦο ἐγανο δὰ ἀθουϊ ἢ σλγάνυδηβ ἴο 
ΟΔΙΤΥ οη ἰχϑάς, 58ε6 Οεῆ. χχὶϊ. τό, δυο ἢ τοῖο 
[πὸ 8 πλδο! ο5, Οεη. χχχυ!, ἃς. 

ἐγαάεά ἐπ ἐδ ,αἰγἢ 1, ἐἐρανε (ραϊὰ ἔοτ) 
(ὮΥ ἀεἰϊνεσιθ5.) ὙὍΠὸ ψνογὰ σοηδογοὰ γαὲγυ οὐ-. 
Οὔ ΟἿΪΥ Πετδ δηὰ ἴῃ υν΄. 14) 1ό, 19, 22) 233 
ὙΠΟΣΟ 1 15 τεηδογοὰ εὐσγε:, οὗ [815 Ἑπαρίογ. 
ΤῈ ἔοσείσηι το μδηΐβ ράνὸ ΠΟ ὑγᾶσὸ5 τὶ 
τεῖυγῃ ἔοσ ἴῃς ὑγοάυςῖ5 ἀεϊνοτεά ἴο (Βεπὶ ὈΥ͂ 
Τγτο. ὝὕὥἴΠδε Α. ΨΥ͂. 15 80 6 ἴ86 πιοδηΐηρ ἴμδὲ 
1 15 ποῖ ψνοσῖ 16 ἴο ΡΥΌρΟθα ΔΩΥ δἰἰεγδοσι, 
ἴῃ ἴδε τοχί. 

18. γαυση) Οτέεεοε (10η), ἱποϊυάϊηρ ἔπ 
Οτοοίδῃ σο]οη!ο5 ἰῃ 51᾽Ο δηὰ ΓΑ] (566 οὔ 
Οϑξη. Χ. 2). 

Τωδαὶ͵ στ Μεδεο})] Τῆς Τίθαγεηι δηὰ 
ΜοΚΟΣΙ, οϑο ἰαπᾶὰς ἡοτο οὐ ἴπ6 Οδυςδείδη 
ΡΒ] Δηας5 Ὀεΐνγοοεη ἴπς Επχὶπο δηὰ (δϑρίδῃ 
5645 (366 οἢ Οεη. χ. 2). Τα 845 θδθῃ ἴπ6 
δοδί οὗ {Π6 ἤποϑὶ γᾷοθ οὗ ποῦ, δηὰ 50 ΠῸΠῚ 
{πεῆσθ δἷανος αν Ὀδδη ΘΌΠΕΠΙΔΙΥ ϑοιρῆῖ. 
Οτϑϑοο ἴοο ἴῃ δησίθηϊ ἘΠπῚ65 νγᾶβ ζ2πηουβ ΤΌΣ 
δΙΓη Πρ δίανοθ, [ἢ {Π6 γοσογάϑ οὗ Αϑϑυγυδηὶ.- 
Ρ4] ΤΑθα]υ (ἰγδηϑαϊοὰ Ὁγ Μσ Ο. δι, Τα 
Οσουϊβ ἀπιοηρ ἴῃ σοπαυογρά σοιπη 2165 ἴῃ ὯΠ 
οχροάϊθου ἱποϊυάϊης Ὑ γτο, ΟἸ]ςϊα, δπὰ 1 γάϊδ 
Ο. ὁ6:). 

14. Τοραν»ια] Αὐτηρηΐᾶ, 866 οῃ Οξηῃ. Χ. 2. 
“ὍΤΗϊ5 σουπίτΥ (τας κοὰ ἴῃ ΘΑΥΪ {ἰπι6ὲ5 ἢ 
ΒΑΌΎ]οη δπὰ Ῥεσϑῖα (Ηεοτοά. 1. 194)», Ἔβρθοῖδ! ν 
ἴπ Βοῖβεβ (ϑίγαθο ΧΙ. Ρ. ς ς8).᾽) Ἡδνεγηίοϊς. 

16. “εάκαη] 18 ἔννῖςο τποηεοποα, Βεῖδ δηὰ 
Ὁ. λο. ἴη Οδξη. χ. 7) Νὰ πὰ ἃ δεάση, ἴΠ6 ϑ0ῃ 
οὗ (υξῆ; ἴῃ ὕξεη. χχν. 21 ἃ δεάαη, ἴδ 8οη οὗ 
7οΚββδη, ϑοὴ οὗ Αὔγδμδιη δηά Κοίιγαῃ. ΤῊϊ5 
Θ6οΙ5 ἴο ρΡοϊηΐ ἴο ἴνο {π|ῦε5 (ϑΠποηγῖς δηὰᾶ 
Ηδπιϊῖθ), εδοῖὶ Ὀθδγίηρ ἴμ6 ἤδπιὸ οὗ εάση; 566 
ποῖο οἡ σξῃ. χ. .. ὍἼῆο Ηδηίε (ΕἸΜΙ ορίΔ ἢ} 
᾿εάδη ΤΑΥ͂ ννεὶ] ἤανθ βιρρ θὰ ΠοΟΓη5, ἸΝΟΓΎ, 
ἃ εὔουγ ; {με δμεπιίε (Αταρίδη), οοῖμεβ ἕοσς 
εδιατίοίβ. ᾿οάδη ἰ5 τηοπεοηοά ἴῃ ν. 2ο διηοηςΣ 
(δὲ Αγαρίδηβ. ΤΠ μοτε ἰ5 ἃ ᾿||6 ἀπ υΥ ἔτοσὰ 
115 ἀρρεασίηρ [μδΐ {πε ργορβεῖ ρυγϑιθβ ἃ βξεο- 
Ετάρολ] σουγϑο ἴῃ ἢ]5 σηι πιογαίίοη οὗἩ πδίίοῃϑβ, 
σοπηθηοίης ἢ δραΐη, ραϑϑίην οαϑίνναγα ἴο 
[ἰΔ]γ, Οσεεοθ, αηὰ Αἰπηθηϊδ, [πο βουϊνγατὰ 
ἴο ϑγτία. Βυῖ {}15 5 ποῖ 5 βήο ΘΠ ]ν οετίδῖη 
ἴο ργενεηΐ οὔὐγ τεοορηίϊτοη οὗ ἴδε ἔνγο Ζεάαπε 
ἴῃ 1ἢε οδ]εςῖ5 οὗ πεῖν ἰχαδῆς δηὰ ΤΠΕΙΓ σοηηεο- 
ἄοη ψἱ} Κίπάγρα ρθορὶς, 

᾿ Οτν, ᾽ 
ελαναΐ 



Τὰ ὧσ Ξ00ὴ οὗ τῆς τυπἰτυάς οὐ τὴς τψᾶγεβ οὗ 

δὰ 
Ὡ᾿» 
μα. 

ν. 16---το.] 

ἴδεε 307 ἃ ργεϑεπῖ βογῃβ οὗ ἱνΟσΥ δηά 

16 δ)γτγία τοῦς ΠΥ πιευομδηΐ ὉΥ τολ- 

1 πλαϊτίπρ: {ΠεῪ οςςυρίεἀ ἴῃ τὴΥ 
ξαλὶτϑ νντῆ Θπγεγδ 5. ρυγρίε, δηά Ὁγοι- 
ἀετγεά νγογζ, δηά ἤηε ᾿ἴπεη, δηά ᾿ογδὶ, 
Δηὰ 'δρδῖε. 

17 ]υάλῃ, «πὰ τῆς ἰλπά οἔὗἉ [5γδεὶ, 

ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΧΥῚΙ. 

{ΠΕΥ τυόγε ΤῊΥ πιεγομδηΐβ : ΠΟΥ ἰγδάθά 
ἱπ (ᾺΥ πιαίκεῖ ννῆςλς οἔ Μίπη ἢ, ἀπά 
Ῥαππδασ, ἀπά ποηαυ, πὰ οἱἱ, δηά 
ΠΡαΐμι. 

18 [απιᾶβοιβ τυῶᾶς ΤΥ πιοομδηΐ 
ἰπ {πε πιυϊεϊταάα οὐὗὁἨ τῆς ννδγεβ οὐ τῇγ 
τηλκίηρ, ἰοῦ τῆς πιυϊοτυάς οἔ Δ1]} τ ἢ 68 ; 
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ι ον, 
ΦΌΣΙΝ. 

ἴῃ τὰς ψγίπε οἔ Ηείβοη, ἀπά νυ ἱῖς νγοοἹ. . ο, 
19 Ὦλδῃ αἶδο δηά. ανδὴ 'ροίηρ, ἴο Δγρκεαί. 

16. 5»γ):4] Ηθ. “ἴγανε (56. οὐ Οξεῃ. χ. 
2). ΤΟ ΙΧ Χ. τοδὰ “" Αὐἀδπι᾽" -- "" πιδη,᾽ δηὰ 
τὰ ὅγζ.. ὑστῖτι ἃ νασίεὰ ρυποξυδέοηῃ, “’ Εάοτιλ.᾽" 
ΤῊΣ ἰδ Ὶ το ηρ 15 δάοριοα ὈΥ Εν] ά. ΗΠ Ζίς, 
«ἱ ἘΌτχΞξ, οἡ ἴδ στουηὰ (Πδΐ ἃ σογίδιη βεο- 

Σ οὐδε οὗ Ἴ᾿ουπίτιε8 ἰ5 οὐϑεγυθά, ἴο 
πὸκὴ Εσοπὶ ἰ5 Ὀείζεῦ συϊίοα [ΠΔη δγγία, δπὰ 
Ῥαπιῶϑοιιβ 15 ἱηίσοάδιιςοὰ ἴῃ Ὁ. σ8. Βυῖ [815 
ἀτὰες 5 ἀουδίῆιϊ (38ε6 οἡ Ὁ. 15), πὰ “γα 
ΜΟΘΘΌΙΥ ἱποϊυάδοά Μεροροίδηηία; Βαῦυ]οη 
πᾶ5 ἕζτηουϑ ἔογ ᾿ἴ5 ργεοίουϑβ βἴοποϑ, ἴο ψ ἢ ς ἢ 
ἴδ. Ομδιάσζοδης δἰϊδομῃεὰ ἃ ἰδ] ϑπηδηῖς νδ]υδ 

ἴ, “1.4 Μαρῖο, ρ. τό). Τῆδ δωγρίε, 
διὰ πε ἄπεπ, δηὰ ὀγοίάεγεά “τ οτκΚ, δηθὰ [86 
ΜιασεΣ Ζ2οπει, ὍΛΟ ἴῃ6 πηδίογια]5 ἱπηροτίοά 
ἴὸ δὲ πιδέδ ὉΡ ἰηΐο (π6 γοῦεβ δηὰ 16 ΎΤ ]ΙΕΤΎ, 
ἴο πὮΣΘΒ Ὑγγχὲ νγᾶϑ ἰδιηουϑ. 
ἐππετ αἰδε] Ἀλλίβετ, ΘΔ  ῬῸΣ019, 5866 οη Εχοά, 

ΧΣΥ, 18. 
Ἀπὸ πε] Ἠδεῦ. δώπ, ἴῃ οὖ. 7 “δε ὁ. ὍὌὴε 

νοεὶ (δες) υγᾶβ υϑοὰ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴῃς Εἰπιε5 οὗ [Π6 
τρῦνγ ((Βτο., Εζεκ., δηὰ Ἐβίβμεγ). [{ 15 ἃ 
ῬΒαπέοίδηὴ τυοσχή, ΒΟ ἢ ἴῃ Οτγϑοὶκ δοϑυπηθὰ {Π6 
ἴα “ Ὀγξβιβ,᾽" ΡγοΟρεῚὶΥ “" ςοἰίοῃ," 5 ἀϊβέϊη- 
εὐσυοὰ ἔγοτλ ““᾿ποη;" ἐπ6 ῬΠοΟηΙοΙΔη5 5ρίη- 
πὴ μεῖς τῆγεδάς ἔγοτμι ςοἰΐζοῃ ψοοΐ, [δ 

ἴ2τι5 σοι ἤαλχ. ἴη ἴπε σουγβο οὗἨ ἘΠΊ, 
ἃ5 οὐἰΐοῃ 4: ᾿ἴπϑη νγετὰ υϑοὰ ᾿ηἀ 1 ἘΠΕΓΘΠΕΥ ἔῸΓ 
ἴδε Ξπιὸ ρυγροϑεβ, ἴδε ἴγο ννογὰβ σεσα υϑοά 
ἃ5 αἰχηοσῖ ἰάδητιοδι. (ΟμΡ. 2 Οἶτγο. 11], 14 
ἘΠῚ Εχοά, ΧΧΥΪ. 11. 

ΚΟΥ. Ηδεῦ. (γαν»ιοῖ δὴ Οσοιγβ ΟΠΪΥ ΒΟΤΘ 
«οὐ τὰ 7οὉ χχν!. τι8. Τῆς ΠΧΧ.. Κεορβ [86 
ποτὰ ““ γαγηπιοίῃ :᾽) (ἢ6 ΝΪ,. τοπάουβ 1Ὲ ὁ. 56- 
πἰσητα,,," “5111. (Ὡς (Πια]ά. Ὁ εὐφορώῃε βίοῃοϑϑβ." 

αΖε}] ϑ8εὸ οὐ [52]. ἰϊν. 12, [86 Ῥᾶϑ5Δ56 
Ἔκ μὰ ες σῦογε ἴΠ6 νογὰ σου. ᾿ 

17. ευδεαὶ 9. Μι|ηπ2] Ναὶ δηὰ οἱἱ 
τεσε Ξεπΐ ϑοίοπιοθι ἴο Ηΐγαπὶ οὗ Τ γιὸ 
τι οδάδδιβ δηὰ ἢτγ-ϊγοοβ (1 Κι ν. 
9- 11). [πἰδΐοσ ἔπῆὸ5 νὰ βηδ [ἴ πηχεπεοπεά 
οἱ ατκὶ δάση ἄγον [δεῖς 5 ρὈ]165 ἔγοπι 
Ῥαϊεξέῖπε (Λεῖϑ χὶϊ. 2λο). δἀΜδιίιπμέδ, ἃ ἽἸ Ὁ οὗ 
ἴὰὲς Αππηοηϊεθ, [υὰρ. ΧΙ. 22. ὙΠῈ ΟΟΟΠΠΥ 
οἵ (Ὡ ΑἸπηπιοῦιῖεβ νγὰ [ὩΠΊοΟι8 ἴοῦ Ὑγδεαὶ 
2 (το. χχνῆ. 5). ὙΠῸ Ὑδεδὲ νν85 σαστιεά 

186 Ἰληεὶ οὗ [“τδεῖ ἴο Ἴ γτο, 
Ῥαππω)] Ὅδῖβ ογά ὁσουτα πούθεσε εἶϑε, 

δὶ [25 ΨΕΙΥ͂ νἀτιουϑὶν ἐχρίδιπθά. Ἐνναὶὰ 
δὶ Ἡλνεσηϊοῖκ πὶ ἰϊ “συγοοῖνγαγοα," δῃηὰ 
πὶ ([Β. Κ΄. Β,᾽) [λ1ηΚ5 ἴξ τηδγ Ὀε ἃ 501|Ρ, 

ςοπητιοη ἴῃ Ῥαϊοϑίῖπο, τηδάθ οὗ ργαρε-)υἱοθ, απὰ 
οΑ]Ἰοὰ “ΒΟΠΟΥ οὗ (6 στάρο,᾽" ἀπά Ϊογοπὴς (6}]5 
υ5 [δὲ Αφ4υϊα, 5 5, Τεοάοξοη, κερί 
(86 Ηεῦγεν νογτά βαππας, ἰδδῖὶ ἴ6 ΧΧ, 
ἐγδηβιδίοα [ἃ “οἰηϊπηθης ) (μύρων), ἔογ ψὨΙΟἢ, 
ΠΟ βᾶγβ, γγὰ πᾶν υϑοὰ ““ ὈΑΙΞαπλαπ).) Εὐτϑοῖ 
( Ηεῦ, [,6χ."}) τεπιάσῖϑ [μὲ ἴμεδὲ ἱπίεγργεϊδ- 
ΠΙΟΠ8 τοϑὲ ΠΡΟῚ πιόγε σςοπ)]θοίυγε, δηὰ (μδὶ 1ἴ 15 
Ὀεϊῖζοσ ἴἰο 866 ἰπ βαμπαᾷ ἴμ6 παπὴθ οὗ ἃ ρίδςθ, 
ἔογΠ16 κὸ ΜΙπρΐ, ἀρέαν μ ἰδεηξς8] ψῈ 
Ριξεὶ οσ Ριηρὶ, παπιεὰ ἱπ ἴθ Μίβμηδ, ου [86 
τοδὰ ᾿τοσὶ Βαδδίδες ἴο 1)δηηδϑςι5. 

18. Ηεϊδοη] Ἡρίδοη ὁσσυγβ ΟὨΪΥ ἴῃ [δ ἷ5 
ΞΕ ἴῃ δοτρίυσο. ὙΤΠε ννῖπα ἔγοτα Ομδὶγ- 

οὗ ϑγτία ννᾶβ ἃ ἑδυουγῖθ ἸυΧΌΓΥ οὗ Ῥεσγβίδῃ 
Κίηρβ (δίγαδο ν. 239). Ἠείδοη ἰβ πὸ ἀουδὲ [86 
ΒΔΠΊ6 ἃ5 ΟΒδίγθοη; Ὁπΐ τ Πεῖο γᾶ Πίδοη οΥ 
Ομδιγδοη Μτ Ρογίεσ (δην 85 ! ὈὨϊςξ., Ηεί- 
δοπ) ᾿σοηϑίάοτϑ ἰξ ἰο ὃ6 ἃ υ]αρο οἶοϑα Όγ 1)8- 
ΤΑΆΘΟΙ5, νΥΠΙΓ ἢ 5111} θεΑΓΒ ἃ πᾶπηθ δἰπιοβῖ Ἰἀδηῖῖ- 
οαἱ στ Ηοϊθοη. [ἢ 5 ρίδος (6 στον οὗ 
(8Ὠὲ νἱηθ ἰ5 Ἰυχυτίαπί τσβετε μετα ἀγα σοηβὶ- 
ἀεΓΆ Ὁ ]6 τοπιδίη5 οὗ δπεαυγ, δηὰ ἴῃ 1ἢ15 ορὶ- 
ηΐοη Βιιρϑοῖ οοἰηςάε5 (Βγυφϑοῖ, Ἢ Οδορταρῇ. 
ἀε5 αἰίεπ Ἐξγρίθηβ,᾽ 11. 44). ΤΠοΙΟ ἰδ ἢῸ 
ἀουδὲ μαὲ ἰξ 15 τεργεβεηϊοά οὐ ἴδε Ἐξγρείλῃ 
τηοηυπιοηΐβ ΕΥ̓ “ΟΠ τ)" οὐ “ ΟΒΡυ." 1 
ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΠΞΙΔΠΕΥ ἰῃ σοηηοοιίου τ “ Καοάε5," 
δηὰ Ὀοῖὰ ννεσε ϑίσοηρβοϊάβ οὗ ἴδε (βεῖδ, 
δφαϊησὶ ὑβοτη Ἀλγηεβϑεβ νγαιτεά, [ἷἢ [Πε “Ττα- 
νεΐὶβ οὗ δὴ Εδγρίίδη, νγὲ πὰ ““ ΚΠ" ἀπά 
“ Ωοὐεβ8᾽" ἴῃ οἴοϑε ργοχι ιν (΄ Ἀεοογάϑ οὗ ἴδε 
Ῥαβε" Π. Ρ. 109). Ομδῦδὶ ἰάδηςῆεβ 1 ὙΠ 
Αἴερρο ('  ογαρε ἀΐυη Ἐξγρίεη,᾽ Ρ. 102). 

«αὐδίδε «υοοἱ] Αὶ 53ρεςὶ τ οὗ Ποςκ5 
(μδὲ σταζοά ἴῃ 186 τυδϑίε ἰδπάϑ οἵ ϑγγὶδ ἀπά οὗ 
Ατδθὶδ. 

19. ἴα" α]0] Ἡδεῦ. Κεάαη. Κὲ Ὀεΐηρ [Πα 

οοιηπιου Ηροῦγενν ρασίϊοϊς απά οσ αἰσο, μας ὈΘεΏ 

80 υῃάετβίοοά ὈΥ͂ οὖς ἰγδηβίδίουβ. 6, 
Βονγονεσ, ΠΊΔΠΥ͂ ΟὈ]οςίοη58 ἴο {Π|5: (1) [ἢ Ὡο 
οἴδοσ οδϑο [ἢγτουφῃουΐ (15 οΠΔΡίοσ ἰ5 “μα ΟΣ 
αἰ:ο ϑοὰ ἴο ἱπίτοάυςς ἃ ΠΕῸ Ρἷδοε οὐ ΘΟΌΠΙΓΥ ; 

(1) απ στου]ὰ 9. το Ὁ Βᾶνα Ὀδεη βἰπρ]θὰ ουΐ 
ἃ5 ἀἰδείποϊ ἔγοπι ἴῃς τεϑὲ οὗ [β5γδδὶ, Ἐβρες δῦ 
δἰηςο, βοὴ ΕΖοϊκιοὶ τυτοίο, [815 {6 δὰ θεθη 

Ἰοηζ «οιτίοὰ ἀναΥ ἱπῖο οδρενιγ; (3). ΤῊΣ 
πδῖίυγο οὗ [6 ννᾶγοβ, εασσία εαἰανώ, μοϊηῖβ 
ἴο Αταδῖα. (οηϊεοίυγαϊὶ αἰϊογαίίοηβ μάνα Ὀδεη 
Ρτοροβεά ἰο βυῤδϑεζυϊε δόσε Κπόνσι Αγαῦίδῃ, 
πᾶπιο. [{ 8 εηουρὰ ἴο δοοορί Κεάαι 85 ἃ ρἷδος 
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“ἀξ νεερς ΙΆΤΌ8.) ΔΠ4 ΓΑΠῚ8. 
ἐδλακές 97 
ἐὰν λακά, 

Δηὰ ἔτο οσουρίοά ἰῃ ΤΥ ἔλῖτγβ: Ὀγίρῃξ 
ἴσο. ολϑϑϊ2, πὰ οδίδηλι8, ἡνεγα ἱπ ΤΥ 
τιλικεῖ. 

20 εάδη τὸσς (ΠΥ πιεγομᾶπε ἱπ 
ΗΝ, ΡΓΕΟΐοι8 οἰοῖμεβ ἔογ Ἵμιδτίοίβ. 
ἡ εράρα. 21 ΑΥΔΌΪΔ, δηὰ 41] {πε ργίποςβ οὔ 
ἸΗοδ. Κεάλτ, ᾿ΊΠΕΥ͂ οσουρίεἀ νυν {πεα ἱπ 

Δηὰ ροδίβ : ἰπ ἴΠ686 
τύεγε ἐδεγ τῊΥ πιεγομδηῖβ. 

22 ἼΠε πιειοπδηῖς οὗ ϑμοῦα δηὰ 
Βλδαιμδῆ, {ΠΕΥ τὐεγό ΤΥ πηεγοπδηῖϑ: 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΝΥΊῚΙ. [ν. 2ο---24. 

(ΠΟΥ͂ οσςυρίοἀ ἰπ (ΠΥ ἔδίγβ νι ἢ ςοἢϊεξ 
οὗ 411] ερίςεβϑ, δπά στ 411 ῥγεςίοιβ 
βίοποϑ, δπηὰ ροϊά. 

232 λγδη, ἀπά (ἰἀπηεῆ, ἀπά Βάςη, 
[Π6 πιεγοῃδηβ οὗ 5η6ῦα, Αβϑβϑῆυτγ, ἀπά 
ΟΠ πιά, τότε ΤᾺΥ πιο μαπ. 

24 ἼΠεβε τὐεγό ΤῊΥ τηογομδηῖβ ἰπ 
14}1 βογίβ οὐ ἐῤίηρεν ἰὰ δίας ᾿οἰοῖδεδ, ἰθ τι 
Δῃά δτοίἀεγεὰ νγοῦῖς, ἀπά ἴῃ ομεβιβ οὗ ἐξέη 
ΤΊ ἢ ἀρρᾶγεὶ, δουπά σι οογάβ, πὰ γί 
πιλὰς οἴ ςεάλτγ, ἀπιοηρ [ΠΥ πιθγοδηάϊϑ8ς. 

ἴῃ Αταῦδίδ, ποὲ οἰβουν ογο τπηεποποα, Μονοῖβ 
Ιἀοπβο5 1 ἢ Αἀρη. 
αυαη) 15 186 σοπιπηοη νγογὰ ἴο ἀδποῖθ (86 

Οτοοίδη στᾶσα (8566 σ᾿. 13}; δυῖ ᾿ξ νὰ δοοορέ 
ἴΠ πλλγρίηλ] σογσοσοη, ννῃϊοἢ Δ Κο8 ἴΠ6 ννοσὰ 
τοηάετοά ἴῃ ἴῃς ἰοχί, σοῤη 10 απά 770, ἃ5 ἃ 
ῬΓΟΡΟΥ ηδη6, ἥεωμκα!, οὐ τί βοσ, ““ἔγοπι ἴ2Δ],᾽" 
δηὰ οὔϑοτνο (πδὲ 1024] νγᾶβ 186 δηςίοπε δ 
οὗ δϑεηδὰ ἴπ6 σδρι δὶ οὗ Ὑδθη ἰῃ Ατδῦϊα, τὸ 
ΤῊΔΥ͂ ΞΌΡΡοΞε ἔπαὶ Οτεοκ στηρογοθδηῖβ σατο οἡ 
ΘομπΊοσοο θαΐνγεεη 022] Δηὰ Τγτα. 866 ΤΟΙ 
οὐ Οξεη, Χ. 8, δηά ἰτγδηϑίδίδ αυαπ ἴχοσχμ 
ὕεσλ]. 

ὄδνάρϑδε ἱγοη] 11ϊ. του ρδε ἰγοη 7 ἴσο σοσκ- 
οἀ ἱπίο ρ᾽δίθβ σ:ῃηοοῖἢ δηὰ ρο]βῃθά. Ὑδπηθη νγᾶ8 
ἴλτλου5 ἔογ ἴδ τηδηυξβδοΐυτο οὗ βυνοσά- Ὁ]δά 65. 

εα:5|4] ΤῊΘ ἵπποῦ Ὀδτκ οὗ Δη ἀγογηδίϊς ρἰδηῖ, 
866 Οοἡ Εχοά, χχχ, 24. 
εαἰαρ} Α ἔταρταηΐ τεϑά -ἰἶκὸ ρἰδηξ, 566 οὔ 

Ἐχοά. χχχ. 22. Βοίῃ ἃγὸ βροςΐδ!ν ὑτγοάυςῖϑ 
οὗ [πάϊὰ δΔηὰ Ατδῦὶδ. 

20. θεάαμ}] 866 ν. τς. [ἰ ἰ5 τοιπαγκαῦϊο 
[δὶ Ὀοΐὰ Πεάαη δηὰ ϑδεόα οσοιγ δπιοης ἴπ6 
ἀεθοεηάδηϊβ οὗ Ηλι 'ῃ Οεη. χ. 7, ἀπιοηρ 86 
ἀεϑοοηάδηϊς οὗ ΑὈγαδδιη δηὰ Κείυγας ἰῃ Οεδη. 
Χχυ, 2. Ὑ 15 966 η)5 ἴο ἱπάϊοαδίο [δὶ ἴΠοσὸ γ το 
ἀϊκιίηςξ ποπιδὰ ἰσῖε5 Ὀθαγίπρ [Π6 5ΔΠΊ6 ΠΑΠῚΘ8 
οὗ Ηδιίε δηὰ οὗ δεπιὶς ογί βίη, οὐ ἴΈ ΠΥ Ὁδ 
ἴμδὲ Ὑγβοσθᾶβ ϑοπὶθ οὗ 1πΠ6 ποπιδὰ Ασδὺβ ννοσθ 
Ηδκπῖο, οἴμοῖβ δοπ)ῖὶς, {Π686 ὑνοτο οὗ πιϊχοά 
οἱ ίη, δηὰ 50 ἐγδοθὰ ὑρ {πεὶσ ᾿ἰπϑαρὸ ΑἸ|ΚῸ ἴο 
Ηδηὶ δηά δδοῃη. Ηδργο νγὲὰ δᾶνθ, δῖ ΔΩΥ σαῖθ, 
ἃ ὨυαῦοΣ οὗ Ασγαδίδη ποπιδα ἰγῦθ5 πηθηιϊοποά 
τοροΐδοσ, δηὰ {πο86 {(Ὑδ65 δηὰ (δοῖγ σγάνδηβ 
ὙΓΟΓ ἴῃ ἴμοϑο ἀδγ5 {πιὸ σοζΊ Αγ πιεγοῃδηῖ ἔσανο]- 
ἰεσβ Ὀοΐνγθεῃ οαϑὲ δπὰ νγεϑσῖ, Ὑγτὸ ὈΥ ΠΕῚ 505 
βργεδὰ ουεῦ Ευγορε ἴμ6 ροοΐβ νγῃοἢ ΟΥ̓ ἴδμεβε 
᾿άγανυδῃ5 5ῆ6 οὐὈίδιηποα ἔγοπι [πᾶϊ8 ἀπά ΟΠ, 

Ῥχγεείοιι; εἰοἰδε:] Ματῃ., εἰοίδε: ὁ 7γεεάο»; 
ταῖβογ, 4’ οἱοῖιοβ οἵ σονυθπηρ,᾽" 58 ἀ16- ΟἹ οί "5. 

4]. Χεάαγ)] ϑ8ε6 Οξῃ. χχύ. 13, ἴδθ τορτθὸ- 
86 ΔΕ ν6 οὗ [86 ραϑίογαὶ {Ὑῦεὲ85 ὁσουργίηρ [δ6 
Ὠοσίοννεβὶ οὗ Ασδδίδ. 

22. δρεδα] ϑαῦαα, ἴμθ τὶσῆοςξ σΟυΠΙΓΥ 
οὗ Ατδῦδία, οοστοβροηάοα πολῦῖῦ ἢ δὲ ἰ5 
ΠΟΥ οΔἰ]εὰ Ὑοθη οὐ Ασα ἔδΙχ. [πορῆϑ6 
ἔγοιῃ 586δα 15 πηοηξἰοηθὰ ἰῃ [6γ. νἱ. 20. 

Ἀασα»Ὁ) ΕἸ οϑεῖγ ςοππεοοιοά στὰ δδεδα, 

Οεῃ. χ. 7), ΠΟΙ 566 ῃοΐο; ἃ {06 ὑνῇοθο ϑθαῖ 
8 δι ρροϑβοὰ ἴο μᾶνθ Ὀθθη 1 [86 ποὶρῃθουτποοά 
οὗ ἴθ Ῥοιβίδη Ου]ξ. 

᾿ Ω8. Ἡκγαη)] Ομβδτῖτα, ἃ νν]-Κπονσι ἴοννῃ 
ἴῃ Μεβοροίδηδ, 5866 Οδῆ. χὶ. 11. 

Οαηπηπεθ] ὙΠῸ βλπ|6 45 Οαίμεό, Οςῃ. Χ. σο, 
Ῥτοῦδοὶν Οἰεβίρμοπ οὐ πο ΤΊρτίϑ. 

Ἑδεη)] Α ἴονῃ οὐ ἴῃς Εμρηγαῖοβθ, [58], 
ΧΧΧΥΪ,. 11. 

ἐδὲ »πεγοδαμ: 9 ϑδεδα] ὌὍΠῸ τεροεοη οὗ 
ἴδ Ὡδπὶὸ οἵ δ5ῃθοῦ8 [25 ἰοὰ δοίηδ ἴο {π|ηκ ἴμδῖ 
ἔνο ἀϊβεγοηΐ ρ]Δοθβ τὸ πδηθά, [{ [45 Ὀδεη 
ογγροζίεη 18 2δε »ιεγεδαπί: 9 δῥεδα ἅτὸ ποῖ 
ϑ8ιθδα [[5617} Ὀυϊ [86 ἴοννῃϑ οὐ {δ ο5 τπδῖ το 
ἢ 58οῦα, [{ 15 νν6}} κπονσι [Πδὲ 5ποῦά τηδίη- 
[λἰηοὰ ἃ ςοηϑβιοσγδῦ]ο ἔγαάθ ἢ Μοθοροίδιτηϊα ; 
80 ἥκαγαη, σαηπηε, αὰ Ἐάδη, ΤΛΔΥῪ νγ6}} Ὀ6 ἀ6- 
βου δοά 45 ἐδ »ιεγεϑαηΐ: ο δδεδα. 
Οδεμια Οσσυγβ. ΟὨΪΥ ἴῃ [ῃϊ5 ρἷδοε---Μέ- 

Ὡδηΐ ἰάθη ῆοβ ἃ τὰ Καϊννδαλ πθᾶσ Βδρ- 
ἀλλά, [π {π|ὶ5 ἰοςσδιγ πᾶν Ὀδεη ἀϊδοονεγοὰ 
ὈγοηΖΟ τίηρϑ, ἰδουρῆξ ἴο μᾶνο ἐοττηρὰ 
ἃ βοερίγο; {ΠΟΥ ΘΑ δὴ ἰηϑογτρίίοη “ Ρ 
Ἡδιλσηυγδοὶ Κίηρ οὗ ...... " διαὶ ἰ5 ἃ 
ὨδΙῺ6 ὙνἩ]Οἢ ἀρρϑᾶῖβ ἰῃ ουπεϊοττη ἰπϑοτροἢ 5, 
ἃ5 ἃ βόνεσιοσ οὗ Βαυγίοη: Μέηδης ἤχοβς. ἢ15 
ἀδίθ αἴ ξοο Β.σ. (Μέμπαπι᾽β " Βαδγίοπε εἰ 18. 
Οὐιαϊἀξε,᾽ ΡΡ. 107, 111). ὙΠῸ ΧΧ.- τοδλὰς 
Χαρμάν, ἃ ἩὨΔΠῚ6 ΟἸΟΒΕΙΎ ΓΕΘο Ὁ] ηρ Χαρμανδή, 
ὙΠ ἢ ΧΕπορβοη ἀεβουῖθεβ 85 “ἃ δτεᾶΐ οἰ Υ̓ 
Ῥεγοπά (οη ἴδα τῆς ὑδηκ οΕ) ἔπ6 ΕἸὰρἢγαῖοβ, 
ἴῃ {πε ποὶξῃθουτποοὰ οὗ 186 ἀσδϑογῖ, τ βοποθ 
(ῃς ϑο]άϊθγβ ργοσυτγοὰ 411 [μδὲ πὸ ποοάθὰ "ν᾽ 
(Χεη. "Απαρ.᾽ 1. ς. το). ὙῊΪ5 οδπποῖ θὲ 186 
βΒΆΠ16 45 Καϊνγδάδ, 

24. αἱ] τογ!: οΥ ἐδίηρ: ὁΧχοϑιϊοπῖ πᾶσα. 
ΤῊ νγογάὰ Τσσογβ ἰῃ ΠΟΑΥΥ (ἢδ δᾶπι6 ἔοστῃη, 
ΧΧΙΪ. χ2, σβογε [Ὁ 5 τεηάἀετοὰ »ηοΐ ψογχεομεῖν; 
δηά χχχυΐ, 4, «υἱτὁ αἱΪ τογ: οὔ αγριομγ. Τ 
γυϊξ. ἴῃ οδοΐ οἀ86 ἰγϑηϑβίδῖεβ Ὁγ 4 ντογὰ δοηιυὶ- 
νδίεπε ἴο ““ναγιεὰ." [{5 τῆογο ργοδαδὶς ἔμδξ 
[6 ἸξοσΑὶ τηϑαπίηρ 15 "' ρεγβοϊοά.") Ἡρησο ἐδ Ὸ 
ἔννο ῬΑ55Α 65 γεξεττεά ἴο, ΘΧ09119} 01 εἱοίδεά, 
ΘΧΟΟΘΙΙοΣῦ ἀρ ΟΜ, 

γίορ ἀῤῥαγε]] (ἩεΌ. δ' γονιὸ»). ἘῸτβὲ οοτη- 
ῬᾶΓῸ8 Δὴ Ατᾶδιο ννογὰ "ποόγω»ιξε ""ο]οῖ ἢ οὗ ἀϊ-- 
γεΓ8 σΟου ΓΒ, ἃ ννοὶ ]-κηοννη ργοάυςϊ οὗ Αταῦῖδ. 

»ιααΐς ΟἹ οραγ) Ἐδίδοσ, δᾶο ζδεῖ, ΤΟ 
ὑνοσὰ 15 εὐ ἀΘἘ} δαϊ)οςῖῖναὶ ἴο εδνν:. 



γ. 25---35.} ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΝΊΙΙ. 

Ὡς ΤἼπε 5η1ρ58 οὗ ΤΑΓΘΠΙ5}} ἀϊὰ 5ἰπρ 
οὔ τες ἴῃ ΓᾺῪ πιλείζεῖ : δηά τποιι νναϑῖ 
Γερ  ἐῃ15ῃ64., Δηἀ πιλάς νεγὺ ρἰογίουβ ἴῃ 
ἴῃε πκἰά5ῖ οἵ [ἢς 8625. 

λό 4 ΤῊΥ τονεῖβ πᾶνε ὑγουρῆς 
τἴῆεε ἱπῖο ρτεδῖ νγδῖοιβ : τῆς εδϑὲ νυϊπά 

Τὰς δῖα Ὀγόκεη {πες ἴῃ τῃε ᾿ πιίάβι οὗ τῇς 
8.25. 

27 ΤῊΥ “ΤΠ οΒε8, Δηὰ ΤΠΥ ἔδίγβ, [ἢ 
ΔΕ ΒΑ Πάϊ56, ΤΗΥ πλλιπεῖβ, Δηὰ τῆν 
ΡΠ]οῖ5, ΤῊ ΤΑ] ίκοτβ, ἀπά τς οσςιρίετβ 
οὗ τὴν πλεσομδηάϊβε, δηὰ 411 (ΠΥ πε 

ἰδ σα οὔ γαῖ, τὰλιὶ αγε ἰῃ ἴπες, ᾿Δπὰ ἴπ 8]} 
ΤΥ σοταραηυ ψΠΟΝ ἐς ἰπ τῆς πκίάβε οὗὨ 

3 τῇςε, 5}4]] ἱπῖο τὰς ᾿πιάϑ: οὗ τῃ8 
8625 ἰπ ἴῃς ἀλγ οὗ (ἢ γ τυΐη. 

Ὁ 28 ἼΓΠς ᾿βυδιυΓ}8 512]} βῃδίςε δὲ ἴῃς 
9ϑοιη4 οἵ (δε ΟΙΥ οὗ [ΠΥ ρ]οἴ8. 

20 Απά ἃ]]} εἶ ἢδπάϊα τῆς οὐγ, [86 
[ΠΔΓΙΠΟΓ5, 4η6] 81} τῆς ῥ]]οἵ8 οὗ τῆς 368, 
8521] σοπιε ἀονγῃ ἔἴτοηι {πεῖγ 5}1108, 

8801} Ξβιαπά τιροη ἴδε ἰληά ; 
30 Απά 5821] σδιιϑῈ {Πεὶγ νοῖςβ ἴο 

με δεαγά δραίηβε {πεε, πὰ 5321] οὔ 

εἶν, κῖ. 
ς 

δἰτίεγῖγ, δηὰ 8041} οϑϑὲ υρ ἀϊ8ὲ ὕροη 
{πεῖν ἢαολάβ, ΠΟΥ 50.411 νγαϊ ον τπετ- 
8εἶνεβϑ ἰἴῃ ἴῃ 45}68 : 

231 Απά τῇεγ 5841} πλᾶκα {πεπγϑαῖνεβ 
αἱίε γ δα] ἰοσ {πεθ, δηά ρίγά τῆεπι 
ἢ βδοκοϊοῖῃ, δηα ΤΕΥ 5}.4}} ψψεερ 
ίου ἴῆεε νὰ Ὀϊτογη 85 οὗ ἢεδαγὶ σμαὶ 
δΙΓΟΓ νγδι] ηρ, 

22 Απά ἴῃ {πεῖν ναὶ ]πρ; {ΠΕΥ 5841] 
[ΚΕ ᾧὕρ ἃ ἰδηχεητϊτδίίοη ἔογ ἴπ66, ἀπά 
ἰάτιεπὶ ονεῦ ἴδε, “αγίπρ, ΉΔι εἰν 
ἐς κα ἼΤγτιβ, Κα τῆς ἀεβίγογεά ἱπ 
1Π6 τηϊάβε οὗ 1Π6 8εὰ 

22 Βεη [ΠΥ ννᾶγεβ ψψεπὲ ἔογῃ 
ουῖ οὗἩ [Π6 5625, ἴοι Ἀ]]εἀϑὲ πδηγ 
Ρεορὶς; τῆου ἀἰϊάδε εητγίςἢ τῆς Κίηρϑ 
οὗ τὴ6 εἐατ ἢ στὰ τῆς πλυϊττυάς οὗ 
ΤῊΥ τίσ με8 ἂἀπά οὗ ΤΥ πηεγομδπάϊα. 

24 [ἴῃ τῇ τίπτε τυδόη τπου 5Πια]ε ὃς 
Ὀγοίκθη ὃΥ ἴῃς 8628 ἰπ ἴῃ6 ἀδρῖἢβ οὗ 
τῆς νγαίειβ ΤΥ τπειοῃδηάῖβε ἀπά 4]] 
ΤΥ σοπιρδην ἱπ ἴῃ6 πιάϑὲ οὗἉ δες 
5011 (]]. 

235. ΑΙ] τλ6 ᾿πμαθίτδπῖ8 οὗ τἢε 151ε8 

256. ὙΠΕ τρίδρθοσ οὗ [πὸ 58] 18. ΒΕΓ ΓῸ- 
«αὐοὐὖ͵ ὍὙΠε ὕγελὶς ΞξΒῃου!ὰ ὃς δ ἴδε ςίἢ, ποῖ 

ἀ ξοσά εἰὸρ Ὑγτο, ταῖδηξ ἦ αἱν μετ ΕΟ, ἴω ὡς ἱ » 5. Π|ηρ’ ἰπ ΕἰοτΥ, ἴῃ 
οὐδεσ ἴο περαος ἘΥ ΟΥ̓ δ οὐπστοι ἐμὲ 
πτεςὶ δὶ τυ ΐη. 
ἐμ εἰπρ᾿ 970 ἐδεε} τ ἘΔΥ ὈΈΙΝ ΑΥΚα, ἰ.ἐ. 
νυὐατῖς οὗ [ὮΥ ἰγαῆῖς, 86.ε Νοῖβ δὲ επὰ οὗ 

τεοουηίοα 85 ρδγίδκουϑ 1 ΠΟΥ τεςκ. ᾿ 
“δωυγὁ] Οτ, ““ργϑοίηςϊ5.") ὙὍΠο 
16 υδοὰ ἴογ ἴπ6 νδοδηΐ ϑρᾶςθ 

Θσυϑλίοσῃ, χὶνἹἹ]. σ7. 1950 ἔοσ [86 ρ89- 
το εἰε8 οὗ τοῆξο, Νιπὶ. 

ἌΓΠΘΩ νὰ ΓΟΙΠΘΙΏΌΟΣ (ἢ6 ροδίοη οὗ 
τἰπίηρς ἤτοι [6 πγϊάσὲ οὗ [86 568, 

εοποεῖνο [21 (86 ῥγοοίηςῖβ ἃ1Ὸ σοργο- 
Ὁγ ἴδιο συττουπάϊηξ, νγαΐοτβ, ἀπά ὉΥ ἴΠῸ 

Ύγτε ἴ5 ἤχυτοὰ ὉΥ͂ ἃ ἰαγρὸ νοβϑοῖΐ, 
συ δ]οςὶ 5ιἰδῖες ΌὈΥ͂ 5π|4116ς Ὀοδίβ νυ ῃ] ἢ 
γ ἴδ βγελῖ ὝΠΟ ΤΕΣ ἰοιτιβοα ὉΥ 

, δΔηἀ {δοῖγ Ἴσὸνν5 

ἱ 

ἘΠ ΡΕς Ἢ Γ 

ἘΠΊ ΗῚ ΜΠ: 

81. «ἰογὶγ δαἰ4] 866 οὐ ΥἹἱῖ. 18. 

386. Τῆε ἀϊγρε οὗ [86 πο θουγ σης ψΠῈ 
ν΄. 241 Ὀυΐϊ 186 ποννβ οὗ Τ γε ΐβ γυΐη 5}2]} γθδο ἢ 
ξαγῖ πον, ἴο ἀἸπίδηξ 15165, ἴο τηογοῆδηΐ ο11165 ῆ0Ὸ 
ἰγδάθ ἢ Βοσ. Ὑ656 ἰη {ποὶν 96] ῃ5}} ἰουθ οὗ 
ΕΑ1η 5141] τοϊοῖοθ ονοῦ ΠΕΣ 0 νγᾶβ οὔ 6 ρᾶσᾷ- 
τηοιηΐ ΟΥ̓ΕΓ ποι, ᾿ἰσϑίηρ οὐἱ ἀρδίηςὶ που, ποῖ 
Ἰλτηθηϊδιοη5 |κὸ ΠΟΙ πο ουΓβ, δυΐ ουγθο8 
δηὰ ϑοοζῃ. Ζοω “ῥα δὲ α ἐόγγον, απάᾶ σδαΐ 
πΡΌΣΡ ὧδ 2,7 πογέ. ΝΟΑΥΥ (Π6 5δπιθ ψνοσάβ 
τ δΙΟἢ [6 ῥγορμοῖ βροῖίκρ, χχνὶ. 21, ἃΓ6 ΠΟῪ 
Ρυΐ ἴῃ ἴδ που οὗ ὀχ] ίηρ ἔοοϑ, 

Τ 15 σβδρίοσ δϑϑιπλοα (δ6 ἔοστῃ οὗ Ηοῦτον 
ῬΟΕΌΥ, τεςορηϊζεὰ ΟΥ̓ {πε νγε]]- Κπόνγῃ ΡάγΆ]]ε]- 
15π|5, [6 χοηοΓΑΪὶ δΌβοησε οὗ ἴ[Π6 ἀοῆηϊ(δ δι ]ς]6 
δηά (Π6 οογτεβροπάξηςθ οὗ ἴθ ροϑί(ἰοη οὐὗἉ [Π6 
τνογάϑ ἰῃ σοηϑοοι εἶνε γ ΓΟ 8. 656 ἀἸπίϊηςτνο 
ξεδίυγοβ ἀσγὸ ποῖ ΖΠ αἰδρ᾽αγοά ἱπ οὐτ ΑΟΥ͂, 
ΤΟ ΦΟ]]ονσίηρ 15 δὴ δεξεσηρί ἴο Ὄοχσβιδις ἐμ θπ,. 

ὍΙΒΟΕ ΟΕ ΤΎΒΕ. Ἐ χοῖΐς. χχνὶὶ. 

8 Ὁ ὙἼγτε, ἴδου [ιαϑὶ βαϊά, 1 δὰλ ρεσίεοϊ ἱπ 
Ῥοδυὶ γ. 

4 ἴπ ἴς Ὠεοατὶ οἵ [ἢ 5685 ἃζὲ ἰὮγ Ὀογάθιβ: 
ΤῊΥ Ὀυϊ!άοτε ρεσίεςϊεὰ (ΠΥ Ὀεδυϊγ. 

5 Οἱ δτ-ίσεεβ ἴγοτι ϑεηὶγ (Π6Υ ἰσχαιηθά ἴοσ ἴδε 
411 (ΠΥ βιρροαγάς : 

Οεάδις ἤοσὶ Γἰραηυς [ΠΕΥ ἰοοῖὶς ἴο τωδίκ 
τηδϑίβ ἔοσ (δος ; 

6 Οἵ οδἱεβ ἔτοπι Βαβῆδῃ [ἢ οΥ̓͂ πιδάς [ϊη6 οδΥβ: 
ΤῊΥ Ὀδηοθεβ τηδὰδ [ΠΟΥ οὗ ἵνοῖῦ σἱϊ Ὀοχ- 

ψοοὰ ἴτοπι ἴδε ἰ5ἷς5 οὗ Ομ πὰ. 
ἡ) Οἵ δης ᾿ἴποη σι ἢ Ὀτοίἀεγεὰ ποτὶς τοπὶ Ἐργρὶ 

ὙᾺ5 (ὮῪ 5411}, ἴο Ὀς ἴο ἴδες ἴον ἃ ὈΔΏΏΕΣ : 

121 



ἘΖΕΚΙΕΙ. ΧΧΥΊΙ. [ν. 36. 

501} Ὀ6 Δϑβϑίοη βῃδά δὲ ἴῃς, δηὰ τἢςεϊγ 6 Ἴἢε πιεγοπμδηῷ διθοηρ ἴΠς ΓΉΡΡΙ, 

ἱκίηρβ 581} Ὀς 8ογε δίγαϊἀ, ταν 881} δὲ ρὶε 5}.8}} ΗΪ58 δὲ πες; που ϑῃαὶς Ὀς ἰδ ΙΗοῦ. 

122 

«τουδὶ οἀ ἴῃ ἐῤεὶγ σουπίοηδηςα. ἴεῖτοσ, ἀπά 'πενεγ ἐφαίἑ δ ΔΔῪ πλοῦ. ζῶν ἐνέν. 

ΟΥ ὈΪυς ἀπὰ ρμυτρὶς οσὰ ἰδς 151ε5 οὗ. ΕἸ] 15}8 
νὑ͵8 [ϊμο διυνηΐηρ. 

8 ΤΈΘ ἱπῃδοιϊδηΐβ δ διάοη δῃὰ Ατὐνδά νσοσε 
(ΠΥ τιδηῃ 6 Γ5 : 

ΤὮΥ νὶϑα θῶ, Ο Ἴγτο, [ΒΟΥ τεῦς ἰπ ἴπες 88 
ὧν Ῥἰϊοῖβ ; 

9 Τῆς αποίοηϊς οὗ Οεθαὶ ἀπὰ πεῖ τῦῖβε της 
στοὰ ἰη ἴἢ6ς 865 (ὮΥ σδυΪ ΚΟΓΕ : 

ΑἹΙ ἴα 5ῇῖρς οὗ ἴῃς 5εὰ σἱτὰ [πεῖν τρδυποτα 
ὍΟΤΕ ἴῃ (Π66 ἴο οσοπάποϊ (ΠΥ ἰταβῆς, 

1ο Ῥατὰβ δῃὰὸ 1 δηὰ ῬΒυΐ τεσ ἴῃ [16 ΔΙΤΩΥ, 
[ὨΥ πιδη οὗ ὙγΑΓ : 

Θμϊεϊά δηὰ μεῖταςεϊ {παν πππρ ὉΠ ᾿Ρ ἰπ ἴδεε; [ΠΟῪ 
βεῖ ἔοστί ἢ [ὮΥ Το 6] 1 Π658. 

11 ϑουβ οὗ Ατγνδὰ νὰ [Ὠΐῃ6 ΔΙ γοτ Ὅροη 
(Ὦγ ψγ͵4}1}5, [ῃ 6 νδιοῆτηθῃ ἰπ [ὮΥ ἴοΟΥΕΓΚ : 

ὙΒμεῖγ αυΐνεῖβ [ΠΕΥ Βυηρ ὉΡ ΟἹ ΤὮῪ ν.8]]5, 
(ΠΥ νεγίεοϊοά [ἢγ Ὀεδυίγ. 

11 Ταμμμ, νγὰϑ5 (Ὦγ τροσοβδηὶ οσῃ ἴῃς ῬΙΘΏ 
οἵ 411 τοῆας : 

ΜΠ κἰἵνον, ἴσο, ἢ δηὰ ᾿ἰεδλὰ [ΠΟΥ ρῬαϊὰ ἴογ 
[γ Ῥτοάυςε. 

13.͵ανα, Τυῦά]ὶ απὰ Μεβμεοῖ, ἴμεΥ πσετα Τὰν 
ἰταάοτϑ ἰῇ πλθῃ, 

Απὰ νἱτῃ νεββοὶς οὗ Ὅσγδϑθβ (ΒΟΥ ραϊὰ ἔοσ [ὮΥ 
{ταβδοκίηρ. 

14 ΤΙΟΥ οὗ ἴῃς πουδε οὗ Τοραστηδὴ τὶ Ἠοτβεϑ, 
Βοσβεηθῃ δηὰ σι]6ε5, (ΠΟΥ Ῥαϊὰ ἴοσ [ὮῪ 
Ῥιοάυςς. 

15 Τῆε 5Ξοῃβ οἵ ̓ εάδη σχεσα [ὮΥ τπεσομδη 5, ΤΠἸΒΗΥ͂ 
1515 γγεῖα [ἢ τηογομδηΐβ οὗ (ΠΥ Παηὰ : 

Ἡτηβ, ἰνΟΥΥ δηὰ δΌΟΩΥ [ΠΥ ἀδερβνι [ἢε6 
ἴοσ ἃ Ῥγδϑβϑῃΐ, 

τό Αταπι νγὰβ ἰὮΥ στρεγοβδηϊ ἔσοτι ἴμ6 ΡὈ]ΘΗΙΥ οὗ 
(Ὦγ δαηάϊνοτκϑ: 

νι εἰογαὶ ἀς, ρυσρὶς δηᾶ Ὀγοἑδοτεδ νοτῖς 
δηὰ δἤης ᾿ἰἰηοη δηὰ Ἵοοσαὶ ἀπά δραΐθ ἴἰΠῈῪ 
φαϊὰ ον (ΠΥ ῥῬγοάυςα. 

17 ]Τυάδὴ ἀπὰ (Πε ἰδαπὰ οἵ βγϑαεὶ {πε εγὸ [ΠΥ 
Τοοσομδηΐίϑβ: 

πῃ στοαὶ οὗ ΜίηπΝ δπὰ Ῥαηηλρ, δἀπὰ ἤοπα 
δηὰ οἱ] δῃὰ Ὀαὶπὶ ΠΟΥ Ραϊὰ ἰοῦ τὮῪ πα 
δοκίηρ, 

18 Τρατλλϑοῖς τνα5 [ὮΥ τηογοδδηὶ ἴῃ [86 ὈΪΈηεν οὗ 
[ῊΥ παπάϊνουκβ, ἴῃ [6 Ὀ]ΕΒ( οἵ 4}} πο 65: 

Ιῃ νίης οὗ Ηεἰροη δηὰ ἴῃ ννῆξϊϊε ννοοὶ. 
19 εάδῃ δηὰ αναμ ἔτοιαὰ 26] ραϊὰ ἴος [ἘΥ 

τοάύυοε : 
Ῥοὶ ἰΞηοὰ ἴγοῃ δπὰ Ἵδδϑὶα δηὰ Ἷαδϊδπηῦς τ τὸ ἰῃ 

(.γ ἱγαβηοκίηρ. 
40 Ῥεάδῃ νγὰβ ΠΥ τπεγομδπὶ ἴῃ βδά ἀ]θο]οίμ9 ἴοσ 

τάϊηρ ; 
41 Ατγαρία δπά 41] ἴτε ρηποεβ οἵ Κοίδσ [867 

Ἅ6Γ6 ἴΠ6 ΤΕΥ ΒΔ οὗ (ὮΥ Βαπά: 
1ῃ 1απὶῦ8 δηὰ τάσηβ δηὰ ροδίς, ἰῇ (ζδξῈ τεσ 
{86 γ ΚὮΥ τηογοδαηΐβ. 

41 ΤΒε τηογοῆδηίβ οὗ 58εῦβ δηὰ Βδδιηδῆ, [ΠΟῪ 
ψεγα [ὮῪ τπετο Πα (5 : 

ΜΙ τὰς οδίεΐ οἵἁ 811] 5ρίοθβ, δῃὰ υὶτῆ Ἔν ΟΥΥ 
Ῥτθοίουβ βίοῃα, δὰ φο]ά, (ΠΟΥ ρμαϊὰ ἴοσ [ὮῪ 
Ῥιοάυςο, 

43 Ηκσλτδη, Εάδη απὰ (απηςῆ, ἰπς πιετοῆδηΐς οὗ 
58εῦθα, Αβϑῆυγ δῃὰ ΟΠ] τηδα εσὰ [ὮῪ τιθδῖ- 
Ἑἢδηϊίβ : 

44 ΤΏΕΥ ψεῖς ΠΥ τη ετοΠδηῖ5 ἴῃ ἜΧοο Ἰοπὶ ΆΓΟΒ, 
Ιῃ οἱοιϊὰ οὗ ὈΪυς δηὰ Ὀγοίϊἀθγοὰ νοσΐς, 
1ῃ ςἢοοῖβ οὗ οἱοϊῃ οὗ ἀϊΐνοτς οοΐοιιτς, Ὀουῃαᾶ 

ψ ἢ οοτάς, ἀρὰ τηδάς ἔαλοὶ διηοηρ ΤὮῪ Τρ τ- 
οδαμάϊΖα. 

15 ΤΏ 5Ε1ρ5 οὗ ΤΑΙ δ εσς ἴθς Ὀυΐνγασ 5 οὗ 
[γ ἰταβῖο, 

Λπηά (δου ναςὲ δ]1εὦ αηὰᾶ οἱοτὶ βεὰ Ὄχοοοα- 
ἱῃρὶ ἴπ τῆς ποατὶ οὗ (ἢ 5685. 

46 Ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ Ψψΐεῖς (ΠΥ ΤΌΨΕΙΣ ὍΕΣΕῈ Ὀτπρὶτρ 
ἴῃοε: 

Τῆς εαϑὶ πὰ ὕτοῖο ἴπες ἰῃ (ἢς Ὠεατὶ οἵ ἴῃς 
5ε89--- 

«Ἱ ΤῊΥ τίοδας, δηὰ (ὮΥ ὑχοάποδβ, δῃὰ [ἢγ ἰταβῖς, 
ΤΥ τλλτίηεῖβ δηὰ [ΠΥ ΡΠ]οῖϑ ; 

ΤῊΥ συ] κΚεῖβ δηᾷ (Πς ἄδαϊοῖβ ἰῃ ΤΥ ἰσαβῆς, 
Απὰά 4]1 (6 τωϑη οὗ ψγαγ ἴῃαἵ αἃσὸ ἴῃ ἴθ, ουδῇ 
νυ] 41} [ῃ6 σΟΌΡΘΔΩΥ ἰδαῖ 15 ἰῃ ἴῃς τηϊᾶδι 
οὗ (Π66, 

ΎΒΕΥ 5841] (411 πη (ἣς Πεατί οἵ ἰδ 56ᾶς, ἰη ἴῃς 
ἄδγΥ οἵ ἢν τυ ΐη, 

218 Αἱ ἴδ νοῖος οὗ ἰῇῃς ΟΥΥ̓ οὗ [ὨΥ Ρἱ]οῖσ, (ἢ ς 
Βῇοτοβ ἀσγουπὰ 5ἢ.4}] {Χ6πι}}]6 -- 

29 Απὰ {δεζγὰ 588}} σοπια ἀόνπ ἔτοπὶ (μεν Ὀοδῖς, 
411} (αἴ ἢαπα]ς ἴῃ 6 ΟαΥ, 

Τῆς σπδυηοῖβ, 811 ἴῃς ΡἱΪοὶβ οὗ (6 568. 584]]" 
ακε {Πεὶτς 5βἰαιίο ἀροη ἴδε ἰδηά. 

39 Απὰ {ΠῈγ} 5841] σδυβξα {πεῖς νοΐςς ἴο θ6 πεατὰ 
ς ΟΥ̓ΟΣ ἴπες, ἀπά [ΠΟῪ 581] οΥῪ ὈΪτοεὶγ ; 
Απά {μεν 541} οδϑὶ ἀυδῖ ἀρου τμ εὶς μεδάς, ἱπ 

85}|165 588} [ΠΟῪ δ] ]οῦν. 
31 Απά (Π6γ 58}4}1 τρδῖκς {ποι βοῖνοβ υἱτεΥγ θα] ἃ 

ἘΠΊ εν δὰ 5.4}} οἰχὰ ἴδ ἱ1ὰ 580 Κ- 
οἷοί; 

Απηὰ [Β6Ὺ 58}|8]1 σδὲρ ἴοσ [πος ψἱἢ Ὀϊ τα 5ς 
οἵ Βεατί δηὰ στ Ὀἱ[6Γ ναὶ ησ ; 

31 Δηάᾷ [Πε} 51.411} ἴαΐϊζα ὉΡ ονὲῦ ἴῆθα ἴῃ πεῖν 
ὙγΑΙ]ησ ἃ Ἰατηεηίδίίου, δηὰ 5841} Ἰδατιοπξ 
ΟΥ̓Οσ ἴπεο, βαγίην, 

“ΕΝ αἱ οἰΐγ 15 {πκῸ Ἴγτε, ἰὸ (π6 ἀεπιτογοά 
η (ἢς πιϊάϑὲ οἵ [ἢ 568 }᾽" 

33 ἮἜεη (ὮΥ ῥγτοάυος σψεπὶ ο ἴγοτῃ ἴδ6 5689, 
ἴπου Π]]οἀςὶ ΤΔΩΥ ῬΕΟΡΪ65: 

γνΣ ἰἢὰ Ρ]Θηῖ οἵ ΤὮΥ τίοπο5 δηὰ οὗ ΤΥ 
κὐελὶ αν ἴλου ἀϊάκι δητίο ἢ [ἢ6 ἰϊηρβ οὗ [6 
ετὶῃ, 

34 ἴπ ἴὮγ τἰπι|6 πε ἴποῦ 5] Ὀς Ὀτοΐκοη ὉΥ 
(ἢ 5688 ἴῃ ἴῃς ἀερίῃς οἵ ἴῃς ᾿νδίογς, 

ΤῊΥ ἰτγαβῆς δηὰ 4]1} [ὮΥ σοϊραηγ ἱπ ἴῃς πὲ 
οὔ [Πες 5881] (4]] -- 

35 ΑἹ] τῆς ἱπδαθίίαηίς οὗ [86 5165 δ] Ὀς 85- 
[οῃἰϑῃοά αἱ [πὲ : 

Απὰ {πεῖν ἰηρβ 5ῆ4}1 θὰ βοῖδ δίταϊἁ, ἴθ γ 
5841} Ὅς ἰτουδ]οὰ ἰη {πεῖν οουπίξηδηςο, 

26 ΤῊς ΠΕ ΣΉΒΕΙΣ διροηρ [ἢ6 Ρδορὶος 58.2}} 185 
αἱ ἴη66:; 

“Του 584]: 6 ἃ ἴοσσοσ, δὰ ἰῆου 9ῃδ]ῖ θὲ 
ΠΟ τόσα ἔοσ ὄνοι," 



νυ; 2 ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΧΝΊΙΙ. 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἬΑΡ. ΧΧΥῚΙ. 5, ὅ, 25. 

δ. ὉΠ). ὙΒε ἔοστῃ οὗ (μῖ5 που '5 ρδ- 
αὐἴῶτ, ἴδε ἀυλὶ ἱετταϊπαϊΐοη Ὦ). δείηρ. δά ἀδά 

ἴο 1δε ρίαγαὶ ΤΠ Ὀολτάς, ἰπ ογάδσ ἴο: Ἐχργεβϑβ 
ιαὲ ἔδεσε ὅσο οοττεοροηδηΐ Ὀοαγὰ5 οὐ εἰ μεσ 
ϑόο οὗ ἔδμγε νεβϑεὶ. | 

6. σραβεβαιῦ οΓ 1δὲ Δ: δωσεε. ἩεὉ. ὈΣΠΚΈΤΙΣ, 
Οὔδεσνε ἐμαὶ ἰδ πᾶτηθ οὗ ἴδε ρεορὶε αἰ θβειβ 
ἤοσι ἔδαὶ οὗ με Αϑϑογτίδηβ ὈΠΡΕΣ, ψ ΒΊΟΣ ἰ5 
ἰουχκεὶ ἰπ οὔ τηληϊϑοτρὶ δηὰ 8εθπὴ5 ἴο μᾶνε 
δέει δέορίοϊ Ὁγ Κίπιοδι, το τεπάεγβ 1 οοπ- 
“τιξαῖο “Δεγγίογιμ, ἀυιὰ δἀς ἴπδλὶ ἴῃς Α55γ- 
Πδπ5 Ὅπτετε ἀςσυκιοτηοά ἴο το Κ ἴῃ ἔτοῖγ, δυΐ 
Αεδυτῖες οσοιῖβ ἃ5 [ες πᾶ ΟὗἩἨἁ ἧ 8 ΡΘΟΡ]Θ 
ἴπ 2 8. ̓ ϊ. 9, σσβετε ΠΟΥ ἀχὸ οἰ Υ [μ6 1π82- 
δεϊδηῖξ οὗ ϑοιηβ οὗ 186 Ἰαπά οὗ [5.86] 
(στρ. σ ΟὮτο. ἰ!. 24 δηά ἵν. 5). ὙΠ5 σδη 
ΘΟΔΆΤΟΟΙΥ Ὀ6 ἴδε ςᾶ96 ετθ. ὍΠι5, 1 νὰ ἴακο 
«Δἐδασῖρε ἴο Ὅς ἴΠ6 ΠΔΠ|6 οὗ ἃ ρθορΐθ, νγὸ ὁδῃ 
ΟἿΪΥ ςοη)γεείυτε (πδὶ ᾿ξ ἰ5 πὸ πᾶτηθ οὗ 50Ππὶ6 
Αταῖδλυ (σῖδο, οἱδιοτννῖθα ὑηκπονῃ ἴο υ9. Βυΐῖ 
ξἰ 55 Ξοῶσοεῖν ΠΚοΙ͂Υ τμα δὰ οὔδουγε {π|0ε νγου]ά 
δε ἰπιϊγοάυςεα ἴῃ Δ ρᾶϑϑαρὸ ψἤετο {πε πηοβῖ 
«ἐτἸκιτιρ ἀπὰ εἰφηιβολπξ Πᾶτλ65 πιυϑὲ παῖ ΓΑ ΠΥ 
μαᾶτε ὕξει ῥτείεσγσοά ὙΠΟ Ἰἴεταὶ τεηάοσίηρ οὗ 
ἴδε εἴἰδυε 45 'ξ κἰδηάς 'π οὖσ Ηεῦγενν Β᾽Ό]65 
ἴς, “ἸΏΥ Βεποδε5 ἴμεν τηδάθ οἵ ἰοοῖἢ (Ἰνοσγ)), 
ἀχυξδῖετ οὗ Αϑδυτίπι, ἔγοτῃ {86 5165 οὗ Ομ Ιπη.᾽" 
Οὖ΄σ ᾿σδηϑίδίουϑ μανς ἐο]ονσεὰ Κἰπιο ἰπ 5 
ἰηϊεσρτείδθου οὗ 3, Ὀυϊ πᾶνε δἀμπεγεὰ ἴο {ΠῸ 
ΜΜωδβοζεϊς τεδόϊηρ, Ὁ Ν. ὙὍπὲ ΧΧ. πὰ 
γον. εὐ ἘΠΕ ἐΟ]]ονσοὰ δποῖμοσ σεδάϊηρ οὗἉ 
τὰς τοχὶ, ὙΠῸ αἰϊογηδῖίνε τεδάϊηρ ἴῃ ἴῃ6 τηδῦ- 
ἔπι οὗ οὖζ ΒΒ 0,ε9 τεϑσῖὶβ ὕροῦ ἴδε ἑο] ον ης 
οσειπιἠετλους. Ὁ ΤΆΔΥ Ὅς ἴδ6 Ρἰυζαὶ οὗ 
ἭΝ «ἴερ. [τ 15 5αὰ {μαὶ {μὲ ζυογν υγᾶβ 
τὸουξδϊι ἰο Ὀ6 ἴδε Ὀοσῖ, τις ἢ Βδὰ ἰαΐη ἔοτ βοπθ 
ἴσος δυεὰ ἴῃ {με ολτί, ἀπὰ ἴΐ 15 Ξυρροβθὰ ἴδαΐ 
ἴτΟΥΥ 15 βετὲ Ἄς δ οὰ ἀρενδίεγ ῳῦ «ἰερε Ὀθοδαθε 
ἴδε ξτουπά υπόεν ὙΓΏΙΓῊ 11 ἸΔῪ νγᾶ5 εὐεὐ ἰγοάδεη 
ι..} ὉΥ. 
ἦς Π οὗ τοπάοτϊηφϑε (ςοἸεοϊεἃ ὉΥ͂ 

Ἀσσεησι, δὰ οἱμο 75) 5σμεννβ ἴμδί ἜΥΕΤῪ ἱπίεγρσε- 
ἰλϊίοη τεσῖβ ου 1116 τῆογε [Πδη ἀν  ΓΑΓΥ ΠΟη- 
)εεῖυτε, ΤΒε πιοδὲ ργοῦδ]α ςοπ)]θοΐυγε 56 ῈΠῚ5 

ἴο Ὀ6 ἐπλῖ ΜὨΙοἢ ἀἰϑοονοῦα ἱπ ὀαέβεαεδωγιηε 
186 Ὡδπα οὗ βοπῖε ἔσεθ. Β δϑλὶ ἤγϑε μὰ ἔοστΒ 
εὶς ἰάεα, Εατϑὶ δάπιῖβ ἴ8ς γογὰ Ὄνξ ἱπίο 
εἶσ Ἰεχίσοα σἱ [815 τιρδηὶηρ, ἀοτινίηρ ἰξ 
ἔτοπι {8ε σετὺ ἜΝ δε σέγοπᾷ. ἘΛΟΒΘΕΏΠΊΠΠ]ΕΥ, 

ἴῃς 118 πιεραπίην, ἐχρ δίπϑ {παΐ ἱνοσυ ἰ5 
οδΙϊοὰ ἐσωσδίον 977 ὀοχ οι γεε 1.56 1 ννᾶϑ ιιϑοὰ 
ἴο ᾿Π|ΑΥῪ βουχιοσά ΜΠ οη ΘΠ ρ]ογοά ἴοσ βυςῇ 
νος 85 Ὀθηςΐοβ, ᾿υ5ὲ 45 [86 ΡῈΡ1] 15 οδ]] θὰ 
ἀαμαδέον 9 δε ἐγε, Ῥ58. χυὶϊἹ. 8: [,Ἅτὰ. 11. 18; 
δά αϑἴανο ἰβ8 ςδ]οεὶ "'ϑοὴ οὔ δ πους, οπό δου 
ἐπ 1δὸ δοισε; Ἰἰξ, “ἐ50ὴ οὗ ἴμ6 Βοιιϑε,᾽" Οεῃ. χυ. 3. 
Ι1 Β ποῖ, δονγενεσ, οἰθαν [δῖ [Π6 υϑᾶρεβ ἅγὲ 
ῬᾶγΆ 116]. Βοοβατί βιιζρεϑίθα ἃ 5]15ξ σβδηρε οὗ 

Ρυποϊυδίίοη ἔτοπι ἴμε Μαϑονείὶς εχ (ὉΠ 
ἔμ Ρἴυγαὶ οἵ ἜΣ ἢ Ἐπε ρσεροβίείοη 3) 
--ἃ 5βυξεεοκίίοη ἀρργονυνθὰ Ὁγ Ἐνναὶά, Ηἱἰζὶρ, 
αὐκὶ Εστθὶ, σγο ϑιγεηρίμοηϑ [86 σοπ]θοΐυγε 
ὉΥ τεππδτκίης ἴμδὲ [ῃ6 Τοηϑίγυςθοη. νου] 
6 ἴῃ ἰδὲ οᾶϑ6 Ἴχδοῖγ ἰκὸ {86 σοπϑοίγιοίίοη 
ἔπ ἴδο Ο]]οννίηρ νεῖβα, ἐυόγν «ὐἱδδ δοχᾳυοοά 
διὰ πὸ ἕπρα «υἱὲ οριὀόγοίάεγγ. Ἐκοβεηπιῦ εν 
Ροϊπῖβ8 ουἕξ [μδὲ ἴμετα 18 ποῖ νγδηϊτηρ ἴδε δὺ- 
ἐμΟΥ Ὑ οὗ οπα Ηδεῦγενν Μϑ. ἔογ [85 τεδά- 
ἰηρ, δηά (Π6 νατίδίίοη ἔγοτι 6 Μαϑοτεῖς 

(εχξ ἰ5 50 5 1χζϊ, δηά ἐπ τιεαπίηρ οδίδιπεὰ 50 
5 Ἐπ δοίοῦυ, [μδὲ νγὲ ϑεὲπὶ ἴο 6 ᾿υ5ιΠδἀ ἴῃ 
διορΌηπρ [. 

426. ἩΥΝ ψ᾽. ὙΒε Ἐπε δι ' εγβίοη, ἐξ οἰηρ- 
εἾ:, 85 ἔγοπι ἴδε τοοῖ ἫΝ οἷπφ; ψαϊξ.» “Ρείηςῖ- 
Ρ65 τυὶ,"" οπὶ Ὁ Ὶ γίποες, ΕὈγϑῖ, ἐόν »ιασίς, 
εἰνίπρ ἃ τοοὶ ΠΦ «Ἱακά ὠῤγίσδε ( ςἢ τοοῖ 
Πουγουεῦ Π6 ἀο68 ποῖ 5Π6Ὺ ἰο ἧς ἴῃ 1.36), ἔγοπι 
ψΠοἢ Π6 ςοηρεῖνοβ (μαὶ ΠῸῪ σᾶπιδ ἴο 5: ΠΕ 
αύπ, ἴα ἀρτίσδς ἵγες, ἀπά μρῆςε {86 "παν 
οὗ ἃ 5ῃῖρ. Εὔτβί τεξιβ. ἴο [ετ. νυ. το, δυΐ 
(6 πτογὰ ἔδεοῖθ ποῖ ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ τηθᾶπ8 26γ 
«υαἶδε, 85. ἴῃ 186 ἘΠςΠ5ῃ ἀπὰ οἴδποσ γεβίοῃ8. 
Εννα]ά, 67 εαγαυαπε, Ομδιάθς δ α ἐγοοῤ, 

δυΐ ἰῃ ετγεπιίδῃ ν. το, ΠΡ δὲν «υαῖλε, 
ἩὩΙοἢ Ηδνογηῖοκ δάορί5 πόσο, Ἔχρ δ πίηρ ἰμδῖ 
{πα 5ὴρ ἑοιππθὰ {πὲ ῥγοϊοσϊοη δηά ἀείξηοε οὗ 

Ὑγτε. ἩΣῸ ἀερεπὰβ ὑρου ὭΠΊ. Τὸν 
δείαυαγᾳ:, ἴδε Ὀυϊνγατϑ οὗ [ΠΥ σομηεσοα. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΥΊΙΙ. 
ι: Οοὔ": ἡμάφνεοε βου ἐλ γέρος οΥ 75 70» 
ἀπ με ΓΖ τάδ ΤΣ ο 
ἀξε σγοαΐί χίονν εὐγγμῤίααί ὃν “ἷπ. ὁ 7 
ἡμάρπεοκ! οἱ" Ζίάαρν. 44. 71.ε γενογαδον οὗ 
7 γααὶ. 

ΗΕ νοτγά οἵ τε ΓΟΒῸ οδπλα 
Δρδῖῃ ὑπίο τῆς, ΞΑΥ Πρ, 

2 ὅοῃ οὗ πιῆ, 54Υ τππῖο ἴῃς ῥγηςς 
οἵ Ἴγτυβ, ΤΉ 5δἰτὰ τῆς Ινοτὰ (Ὁ ;- 

Βεοδιβε 1πίηα μεατὶ ἐς ᾿βεὰ ὑρ, ἀπά 

σβαρ. ΧΧΝΙΙ. 1---1ο. ὙΠῸ ῥγοόρδεου 
δελπιεὶ ἴδς ῥγίωοε οἵ Τγτε. 

ἃ. εδὲ ῥτίποε Γ᾽ Ὧ7γγι.} ὙΠγουρδουῖ {πὲ οαϑὲ 

{δι τηδ) 51 ἀηὰ φἸοΓΥ οὗ ἃ βεορὶε σγεγὲ Ἵο]θοῖ- 

οἀ ἴῃ ἰἰς Ρείβου οὗ ἐποῖγ πιοηδγοῇ, νγ 80 ἴῃ 50 Π1Ὲ 

παίϊομβ ψγὰβ ποῖ ἐεαγοὰ 45 ἃ πηδῃ, Ὀυϊ δεῖν} Ὁ 

νου μρροὰ 85 ἃ βοά. (δ8εὲ Ρυϑεγ᾽5 "Πδηϊεϊ," 
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τ Ἡ Ὁ, 5. 

ἴθοι μιαβῖ βαἱά, 1 γι ἃ ροά, [ εἷζ ἐπ 
τῆς 8ελῖ οἵ Οοά, ἱπ τῆε ᾿τϊάϑε οὗ 

. ἴδε 8688 ; “γεῖ τῆοιι αγὲ ἃ πιᾶη, δπά 
ποῖ (οἀά, τβουρῇ ἴδοιι 8εὲ τΐπα Ὠςαγὶ 
88 ἴῃς Πεατγῖ οὕ Οοά: 

4 Βεμοϊά, του αγέ τίβεγ τΠδλη 
Ὠλδηὶεὶ ; τπεγε 18 πο βεογεῖ (ῃδῖ {ΠῸῪ 
σδη ἢϊάς ἔγοῃ ἴῃε6: 

4 τὰ ΤΥ νι δάοπι δηά νν ἢ της 
υπάἀοτβίαπάϊηρ που Παϑὲ ροϊίεπ {πες 
τ ἢ 68, πὰ ᾿ιαβῖ ροζίεπῃ ρο]ά δηά 51}- 
γΘΓ ἰηΐο ΤῊῪΥ {ΓΘΆΒΌΓΕΒ: 

ς ἴΒγ τγ ργεδλὲ υγίβϑάοῃ, σπα ὉΥ͂ 
προ ἐν ΤῊΥ͂ τγαθῖςοκ ἤθε τῆου ἱπογεαβεά τὴν 

ΓΙσ 65, δηά της ἤεαγί 18 πεὰ ἃρ 
δεσδιδα οὗὁὨ [ὮΥ Τίς 68: 

6 ῬΓπογείοσε τι5 δαῖτ τῆς Ινοτά 
σοῦ; Βεοδυβε ἴδοι Πμδϑὲ 8εῖ τῆ ]πὸ 
Πολγῖ 45 ἴῆς πεαλγὶ οὔ σοά; 

γ Βεβοὶά, τπεγεΐοσε 1 νν}]} Ὀγίηρ 
ΒΙΓΔΠΡΕΙΒ Ὁροη ἴῃ66, (6 τεῦ ]6 οὗ 

Ῥ. 442 [0].) δοηῖα διᾶνε ἰδουρμί ἴπδὲ (ἢ 
τνογὰ φγάπος ᾿Ἰηαἀ!ςδίο5 βοπλθί ηρ᾽ οὗ ἃ 1655 αῦϑο- 
Ἰαΐο Ρονγοῦ ἴμδη ἰδὲ λϑοϑογίοα ΟΥ̓ {86 τῃηοηδγοὶς 
οὗ Εξγρί δπὰ Αϑϑογγία, δηὰ ποίς ἴδδῖ ἴῃ 1Π6 
ῬΓΟΡδεοῖο5 ἀρδίηϑσὶ Εργρὶ ἴδ6 Κίηρ 5 ὅγϑξ δά- 
ἀτεββοὰ δηά ἔπθη 86 ρϑορῖθ, δηὰ ἴῃ [πὸ οᾶϑε οὗ 
ΎἼγτε, {86 ρϑορὶο ἤγξὶ δηά ἔβρη ἴΠο Κίηρ, ὙΠ815 
ἰηἀοοὰ δοοογὰβ 1} ἴΠ6 ἔοι 8 οὗ ζονοιπιπηθηΐ 
1,51::14] ἰῃ σοϊαπΊοΓΟ ΙΔ] βίδίοϑ, δηὰ 14 }γ ϑθθη 
ἴῃ Ῥμαηϊςίδη σοϊοηΐθ5. Αἴ ΔΩΥ σαῖο {πὸ ὑσῖπος 
ῖΘ οῖθ 6 εὐ οάϊπιθηξς οὗἩἨἁ Ἀ[π6 σοιῃπηιηιγ. 
ὙὝΒΟΙΓ ΡΊΟΣΥ [5 5 βίοσυῃ, ᾿μεὶσ ρδ 15 ῥχγιἀθ. 
Τὴ ἀοοπὶ οὗ ἼΤ για οου]ὰ ποΐ Ὀ6 Πσοπιρ είς 
νἱζδουΐ ἀφηυηςίδιίοη οὗ ἴ86 ῥγίΐηος οὗ Ἵγτε. 
ϑοῃδ οὗ ἴμο6 δίδει σοηοοίνοα [δὲ ἴῃ ῥγὸ- 
Ῥμεί 5 νψογάβ σεδοβοὰ Ὀογοηά πλοτὰ τηδῃ, δηὰ 
[αἱ ἴῃ (6 φγέπος ὁ Ἴγγια ϑαῖδῃ ννὰ5 ἄρυγεὰ 
δηά δά ἀτεβθοά, ὙΠΟΙΓ νον ἴῃ βυι υϑίδηςθ νγοσα 
οοστοςῖ. [Ἰάοϊδέγουβ πδίοηβ δηά ἱἰάοϊδίγοι 
Κίηρβ σογο, ἱπ {Π6 διβ [6 ργορδεοῖ, 8η- 
ἰλφοηιϑίβ ἴο ἴδ6 ἴττι6 ἴῖπ ἴοπὶ ννᾶ5 δῃ- 
Ὀοάϊοά [Βὲ »υποὶρ]ε οὗἁἨ εν] ορροπδίης ἰΐ5ε] ἴο 
[86 ἀϊνῖπο χονοσηιηθηΐ οἵ ἴ86 νοῦ ὰ. Ηδποα 
ἔδεγ ἂν ὕροη [86 [ἤγοηΘ, ποῖ 5: Π1ΡῚΥ ἃ Βοβεῖο 
ΤΑΟΏΔΣΟΙ, Ὀυΐϊ 266 Ῥρίγιος 9 ἐδί: «υογὶά, “ρἰγέέμαὶ 
«υἱεξεάπει. (ΟΥ «υἱοξεά ορέγ) ἐπὶ διό ρῥίαεε:. 
Ηξεηςε ἴδε 8ενθυ!γ οὗἩ [π6 ργορβεῖ᾽β γοῦυκο πὰ 
815 οχυϊδίοη δὲ ἐμεῖς ἀουνηα!]. Ἡδρησς ἴῃς 
ΔΡΡΙΙςδίοη οὗὨ δυο ἢ ῥγορβοςῖθβ ἴο 411 {{π|68. 

ΠΟΏΘΥΟΣ ΟΥ̓ ἰπῃ ΔΩΥ ΨὙΨΑΥ ἀἀοπλϊποοΒ ονοσ 
ξοοά, ἔδοτα 18 ἃ ῥγίπω οὐ Ἴγγιω, δραϊηϑὶ ἡ Ὠοὴ 
Οοὰ υἱΐετ5 ΗἰΞ5 νοίοϑΊ. ὙΠῸ »ηγ216᾽7 οΥ ἐπέφι εν 
ἷ5 ΕΥοσ ᾿ψοσκίης, δηὰ ἴῃ {πδὲ ννογκιηρ τὸ τὸς 
σορηἶΖε {δὲ ροννεγ οὗ δαίδῃ Βοπι ςοῃ- 
ἀεπλη5 ἀπά νν1}} ἀδβίγου. 

ἐδομ ῥδαπὲ «αἰά, 1 νι α φο] (ΟΟμρατο 
Νεδυς δά ποζζασ᾽ 5 βροεςὴ ([ δη. ἱν. 30), Ῥδᾶ- 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧΥΝΙΠ. [ν. 3- 12. 

802}} ἄγαν 
οὔ 

ΓΙ Γ 

τῆε παίίοηβ : δἂηὰ (δὰ 
{Πεῖγ βυγογάβ ἀρδίηϑῖ τς δαδιι 
(ἣν νυιἱϑάοπ), δηὰ {πε 5141] 
ΤΥ ὈΓΙΡΆΙΠΕ688. 

8 ὙΠΕΥ 51|4}1 Ὀσπρ ἴδε ἄονσῃ ἴο 
τῆς ρἱξ, δπά τῆοιι 5ῃδὶὲ ἀϊε τῆς ἀθδτἢς5 
οὗ ἐξέπι ἐδαὶ αγε 8ἰαϊη ἴῃ τῆς πχιϊάϑ8ξ οὗ 

᾿ [86 8648. : 

9 ΠΣ του γεῖ 581Υ δείογε ἢϊπὶ 
(Πδὲ βγεῖ τἢεε, 1 ἂχ (οὰ ἡ δυὲ 
του ταί! δέ ἃ τπιᾶῃ, δπὰ πὸ Οοά, 
ἴῃ τῆς Βαπά οὗ Μἰπι τπδὲ  8ἰυγεῖῃ ! ον, , 
τῃεα. 

Ιο ἼΒου βηαῖὶς ἀϊς τῆς ἀελίἢβ οἱ 
(6 υποϊτουπιὶςοϊδεά ὈΥῚ τῆς δαπά οὗ 
ΒΙΓΔΠΡΕΓΙΒ: [ῸΓ 1 Πᾶνα βροίβϑῃ ἐΐ, 861} 
τῆς Ι,ογά σου. 

11 4 Μογεονεγ τῆς σψογά οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ ΓςΑπιῈ πΠῖἴο τΏ6, βΑυπρ,, 

12 ϑοη οὗ πιᾶπ, ἴᾶκε ὕρ Δ ΪΔ4- 
τηθηϊδίίομ ἀροὸπ τῆς Κιηρ οὗ Ἴγτγι5, 

ΤΟΝ 5 δοδϑὶ (χχῖὶχ. 3), δηὰ Ἡογοάβ ργαδ 
ἰῶν ΧΙ. 21)} 4150 2 ὙΠ 655. ἴϊ. 4, βετε 88 
δὰ] υ865 ἴπ6 ἰδηρυᾶρε οὗ ἘΖοίκιοὶ 8 δὶς 

ξυγΊ ΒΥ ἀρρ]Ἰοδίίοη. 
1 τ ἐπ δε “εαὶ 9.7.) Οο ΤὍῆο πογᾶϑβ ἅσὸ νὺξ 

ἢ [86 τοῦ! οὗ ἴμ6 ϑρεᾶῖοσ ἴο ἀδηοῖς ἢϊ58 8ῖ- 
τοξδηΐ ργίάθ, Ὀυϊ {πὲ 5ἰξυδίίοη οὗ ἴπ6 ἰϑ]δπὰᾶ- 
εἰἶγ, 1] οὗἨ ἸυχυγΥ δηὰ Ὀεδυίγ, ἱπ [86 τά ςξ 
οὗ ἰδο ὈΪυ6 τνδῖοσ οὗ [6 Μοάϊιεγταπεδῃ, σῖνο5 
ἔογος ἴο [826 ἐχργοβϑϑίοῃ. ὅ80 ἴδεοσε ἰβ ἃ ἤϊηθϑβ 
ἴῃ ἀοϑοσ ηρ τ. Ἰοὶ οὗ Τγτο 85 μβαυΐηρ Ὀδεη ἴῃ 
Ἑάεη, 1δὲ ξαγάεη 9 Οοά, ἰπμουρἢ [6 ννογάὰϑ ἀγὸ 
ΤΏΔΙΠΪΥ σδοϑεη ἴο ἀδηοία ἴΠ6 ΒΊΟΥΥ οὗἩ πιδὴ ἴῃ 
δὶ ὈΠΠΊΔ] ἱπποοσρῆςθ. 

γε} ἐῥομ αγί α να] Ἐδίβεσ, γοῦ ποὺ δεῖ 
ΔῈ. 

8. Ἴδομ αγί «υἱσεν ἐδαπ απ] ὙὍὌὨα ρ89- 
52,6 5 ΟΠ6 οὗ βἴσοηῃρ 'ἴσγοῦγυγ. Ου ἴδε ἴδπιε οὗ 
Πδηὶϊεὶ ἰῃ Ε ΖΘ 16} 5 {ἰπ|6 566 οὐ χὶν. 14; 0 σ δὶ5 
υυϊϑδάοπι, σοιρ. δῆ. Υἱ, 2. 

9. δωὲίῥοι “ῥαΐ δὲ α "“ιαη} Ἐλδίδποσ, γοῖ 
αὶ ἴοὰπ δι. Τα ΟΥΡΙΠΔ] ψογὰβ ἃσὸ 
ῬΓΘΟΙ5ΕΙΥ [Π6 54Π|6 85 ἴῃ ν. 2, δηἀ 50 ἰπ ΕΠ; 58 
186 βᾶτη6 ᾿νογάβϑ βῃουϊὰ δ τεροδίεα. 

ΠΟ. “δε μπείγειμπιο 4] ὍΈὸ Βοδίδεη ἰάοἶΔ- 
ἴογ5 85 ορροϑϑά ἴο ἴῃ σονθηδηΐ- Ῥεορὶς. Οοῃρ. 
ΧΧχΙ, 1:8, ΧΧΧΙΪ, Ι9, 21) 23) 27. 

11---Ἰ9. ΤΕ ἄϊγχε οὗ (6 ὑγίποθ οὗ Τγτο, 
δηϑινοσίηρς ἴο πο ἀΐγχο οὗ ἴῃς δσἰδίδ:α Α βἴσοῃις 
γνοίη Οὗ ἰΓΟΩΥ͂ τη5 (πγουρῃουΐ [86 Ῥάϑϑᾶρο, θυ 
{86 πιδίῃ ρυγροϑε 5 ἴο ἀερίςϊ 411 {πε βίοσυ, 
ΤΟΙ] ΟΥ̓ Άδϑϑυπιοά, οὗ ἐδε φγίπες 97. Ἴγγιω, τὰ 
ογάογ ἴο 556» δον ἀερίογαῦϊε ββουϊὰ Ὀ6 ἰδ 
τυΐη. 



Υ, 13 --ἰ}).} 

Δπά 52Υ ὑπο Πίπι, ἼὮυ5 5841 τῆς 
Ιοτὰά ὅοῦ; ὙΠοιῖι 8εαΐεβε ἃρ τῆς 
5.π|., (Ὁ}] οὗ νυιϑάοπι, ἀπά ρετγίεςϊξ ἴῃ 
θελυῖγ. 

112 Του διαβὲ δεεη ἱπ Εάεη τε 
ξατάεῃ οὗ (ὐοὰ ; ἐνεγυ ῥγεςίοιιϑ βίοῃης 

κπν. τοῖς ΤΥ ςονεγίηρ, τῆς ᾿ ΑΓ 15, ΟΡΔΖ, 
ΑΝ δὰ τῆς ἀϊδλπιοηά, τἢς | δεγγ], τς 
“ ΟΠΥ͂Χ, Δηἀ τῆς |48ρεγ, ἴῆς ϑδρρἢῖγε, 
ι, ἄγ᾽ τῆς ἢ ΘΠ] ΕΓΔΪά, Δπὰ ἴῃς σλγῦυης]ε, δπά 

δοϊά : τῃς Ὑγογκιηδηβῃ!ρ οὗ ΤῊ ταργεῖβ 
ἀπά οὐ τὴν ρίὶρεβ νγᾶϑ ργεραιεὰ ἴῃ 
ἴεε 1η ἐς ΟΔΥ τπλὲ ἴποὺ νγαβὲ 
εσελίεά. 

14 ἼΓΒοι αγέ τῆς δηοϊηϊοὰ ςἢο- 
τυῦ τλὲ Τςονογοῖῃ , δηὰ 1 δᾶνε 8εῖ 
ἴεε 9. ἴποιι νγαϑῖ ὑροὴ ἴἢε ΠΟΪΥ 

12. Ὑδοι “εαὐεεὶ μρ 1δὲ τωμ}] ΤῸ “εαἱ πιϑλῃ5 
ἴο 962] υ0 δηάὰ οἶοθο (πᾶαὶ ψΒΙΟὮ 15 ςοχηρϊοίο, 

. Ιζδῃ. ἰχ. 24, 2ο »ιαζε απ ἐπά ς᾽ “πε, 11, 
δι «εδἱ Ὁρ;} ον χ. γ, δὲ “εαἰεί μὸ ἐδὲ “1αΓ2. 

ἐδε “«0.} ΤῊΘ Ηδοῦτενν ποσὰ (ἐοεῤμὶ}θ) ος- 
ΠΕΣ ΘΠ ἴοτα δηὰ ἴῃ χἹ!Ἱ, το, ΜΏΟΓΟ ἴδ 15 

»αλόγη, ΣᾺ [Π6 τηδιρὶη4] σοπάσγ- 
ἴηφϑ, οἵὐ᾽ “ρὲ, ΟΥἩ πωριδεγ. [ἰ 15 ςοηποςίοα ψ ἢ 
ἴῃς νογὰ 2οεδοη -- αἶρε, Ἐχοά. ν. ᾿8: γιεασωγε, 
Ἐχεὶς χὶν. σὰ; δηά ψ ἢ (δε νοσῦ ἐσεϑαη -- ἐε]], 
1 Κ.. ΧΙ ΙΣ; αὐείψ, ῬτοΥ. χνὶ. 2. Ηδρησο 10 
ἀραὶ δε σμρε 15 ἴο ΠιΑῖΘ ὉΡ ἴδ6 ννῇοἷδ πηθάϑυγο 
οἵ ρΡετέεσοη. Οομμραῖε ἴῃς Ἐς 15 ννοχάὰ 
“ ρο, ΘΙ πιδίο.ἢ 

13. Ἴλου δαὶ δεέη ἐπ Ἐάοη}] Ἐν Α]ὰ ςοπὶ- 
βῶτεβ [οῦ χυ. γ, “γέ ἰδοὼ οἰ ῳ "πῶ ἐδαΐ 
φ»ὧΣ δογηῇ ον «υα1 ἐδοι »ιαάξ δεΐογε ἐδὲ δι ἢ 
Τῆς Ῥείηςο οὗ ΤΎΠῚ:5 15 ἰγοηΐ Δ} } ἀοδοσ θὰ 85 
16 δγτεὶ οὗ ογοδίου, δηά δὲ ἴΠ6 58πι6 {Ππ|6 [86 
ρα} οὶ 5 ἴο Ὀ6 τλδιηἰλιποὰ ἰῃ [ἷ5. [21] ἔγοπι 
εἰοεγ. [κε Αὐδπὶ 'ἰη {Π6 δπ)ογτηεηΐ οὗ ρατᾶ- 
ἀδβεο, Βς 6 ’Κο Αὐἀδπὶ ἴῃ δἰ5 [2]]. 
ἔτ 77) ῥχγεωοι σἰοηε) ΑἸΊ] ἴῃ6 βἴοῃοι: ποῖα 

Ὠλιποαὶ ΤῈ ἰουπὰ ἴῃ ἴδο ΠΡ Ὦρτοϑ 5 Ὀγθδϑῖ- 
(Εχοά, χχυ" 17---2ο, Χχχῖχ. 8 20]].). 

μεῖς οὐάοσ 15 ἀϊἔογοηΐ, δηὰ ἰῆγοό Ξἴοπος 
Ὡδτυδε ἴῃ Εχοάιυ (ἴπε (Ὠἰτὰ τον) τὸ νυδηϊίης. 
ΤΒεΙΧΧ, τρλκο (86 ἵνο δὰ οοἰηςϊάο, 
οὐστος πρ, Ῥγοῦδοϊγ, ἘΜΖΟΚΙΟ] ΟΥ̓͂ Εχοάυϑ. 
ἜΒετε 15 ηο ἀοιδὲ ἃ γχείδοσοῃοθ ἴο πὸ ἢ ρῇ- 

Ἰεϑῖ 5 ἀρραγοῖ, Ὀυϊ [6 Ῥγορῇοξ ΤΑΥ͂ ριγροβο- 
μανὸ υδεὰ [86 ἐδβοπρύοη Ὀοσᾶιυθθ ἴΠ6 

ὨαΓΊΡεΙ ἔννεῖνο (παῖ οὗ [Π6 {Π065 οὗὨ [5ΓΔ6}}) 
δὰ ποι δῖηρ ἴο ἀο ἢ ἴΠ6 ῥγπος οὗὨ ΤΎΤΙ5, 
δικὶ "6 υϑδοά ἴ0 ῬΟΓΓΓΑΥ, ποῖ ἃ δΙρὨρτιοβῖ, 
δεῖ βαρ Βδυΐηρ ἴῃ υἱενν ἃ ἤξυγο νυ] οἢ νγᾶ8 
ἴ0 ἃ [εὖν, ἐϑρϑοίδ!!γ ἴο ἃ ῥγίεβί, [Π6 ὙΟΣῪ ἴὺμ6 
οἵ τπιλρτιβοεηςο (ὑεῖ. Ἐροῖυς Χῖν. 7 οἶδ, 
ΤΉΝ νν1}} δοεουηΐ ἔοσ ἴἰ6 δα ίοη οὗ σοίά, 
ἩὮΟΒ νου α Ὀς6 ουἕ οἵ ρίδοο διῆοης ἴῃ 7: 
οὐ ἴδε Βα ρτίοϑὶ᾿β ὑτεδϑίρ᾽ δῖε, Οὐ 186 ϑενεσαὶ 
Μοπεε 8ὲ6 οἱἹ Εχοά, ΧΧΥΊΙ:. 

τὶ 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΝΊΠΠΙ. 

τιουηίλίη οὗ (οά ; τοι ᾿λϑὲ ννδ]ϊοὰ 
ὉΡ ἀπά ἀονγῃ ἰῃ τῆς πιϊάδε οὗ ἴῃς 
βἴοῃεβ οὗ ἤτε. 

1ς ἼΠου τυασέ ρεγίεςς ἴῃ ΤΠ νγᾺγ8 
ἔτοτα τε ἀδγ ἔπαῖ του ννδβὲ ογοδῖεά, 
111 ᾿πΙχυ Ὁ ννᾶ8 ἔουπά ἰπ τἢ δα. 

16 Βγ τὰς πκυϊκίτυἀε οὗὨ ΤΥ πλεῖ- 
ςΠαπάϊδβε {ΠῸΥ δανα Ἀ]]εἀ τῆς πιϊάϑβι 
οὗ τες ψἢ νἱοΐεηςε, δηὰ τῃοι ᾿ιδϑῖ 
ϑίηπεά : τῃεγείογε 1 ψ}}} ςσαβὲ τες 
48 ῥοίδης ουἕζ οὗ ἴῃς πιουπίδϊπη οὗ 
(οά: τη4 1 νν}}] ἀεβῖγου ἔδεε, Ο ςο- 
νεπηρ σμογυδ, ἔγοτι τῆς πιϊάξε οὗ τῇς 
βἴοῃ 8 οὗ γα. 

17 ΤῊϊηα Πεαγί νγὰ8 πε ρ θ6- 
οδιιδε οὗ ΤΥ δεδιίγ, ποι Πλβῖ ςοῖ- 
τυρῖοὶ ΤΥ νυ ϊδάοηι ὈΥ τεᾶβϑοπ οὗ (ὮΥ 

ἑαὀγεὶ: απάᾶ΄..ΡῥῥῚ ΟΥ̓ ἴδ6 ἵἔνο Ηεῦτον, 
Ὑογὰ 8. Ποῖα ἐπιρὶογεά, οὔθ 15 σοοη ΘηΟ ἢ 
ἴῃ [86 56η56 οἵ ἠαόργε: οσὐ ἀγιρ, ἴῃ6 ΟἸΠΟΓ 
(ςοπηεοίεά ψἱ ἢ 4 νοσὺ -Ξ ο δοίϊοαυ οι) 15 υϑοὰ 
ΟΠΪΥ δετθ. Εογ 115 ἰγδηβίδ οη νγὸ πχιιϑὶ ἁ 
ὍΡΟΙ δηςίθηξ γουβῖοηϑ οὐ ςοη)͵εςΐυγοϑ, δηὰ 
ἔτεα νὰσγ. Ουγ ΑΟΝ΄. 96 θπι8 ἃ5 ργοθ Ὁ ]ο ἃ5 
ΔΠΥ͂, 2ὲρε4 Ὀεΐηρς ΒοΙον, ἑυῦε58. Ταόγε: δηά 
2͵ρ5 ΜοτΘ ἃ σοηπιοη Ὄχργεβϑίοη οὗ 3 ! υἹ 
δηά ἰΠυσαρῃ. ΟΟΙΏΡ. [58]. ν. 12) 4150 ΧΧΥΪ. Χ2. 

14. Τρομ αγ Βεῖίεσ, Το. σοσῖ: ΑἹ] 
[Π ἴδηθοβ, 1 δαυε “εἰ δες, ἔδοὼμ «υαοί, ἅτὸ ἴ86 
88 ΠΊ6, ἴῃ 51Π1|ρ0]6 ραϑσῖ, ὙΠ ῥτίποο οὗ Τγτεὲ 15 
ἀεβοθοὰ 845 πὸ ἀρροασοὰ τροη ἴδε ἀδὺ ἰπλί ΒΘ 
νγᾶ5 δἀναηορά ἴο ἴπ6 Κίηράοπμθ. [{ ψου]ά Ὀ6 
Ὀεΐίογ (πσουρπουΐ ἰο συ ὐϊσεαΐο [Π6 5: π|ρ]6 ραϑὶ 
ἴθηϑο, Του δὶ ἐπ Ἐσδη ἴοσ Το ῥαπ ὀξοη ἴῃ 
Ἑάρη, απὰ 186 |ἰκο. 

ἐδε αποίπίφά οἐρενμδ ἐδαὲΐ εουεγεῖ }} ὙΠῸ πλϊπὰ 
οὗ {πὸ ρσορδεῖ ἰ5 5}}}} ἴῃ (86 (δρὶθ, τ Βοτε ἴῃ 6 
σδογυῦ5 δηά 411} ΠΟΙ ἰπΐηρα σγετα σοηϑοογαϊοα 
πὰ δηοϊηϊοά ψ»] ἢ οἱ] {Ετ06: Χχχ. λό δηὰ χὶ. 
95: 10). Τα ρῥγησε οὗ ΤΎΤΕε νγ85 4150 σϑποὶηεα 
ἃ5 ἃ 50Υ ΓΟ τ ὈΥΙΠΟΟ--- ΟΕ Γ ΟΥ̓ ΡΓοΟίθσ[ηρ 
[Π6 τηϊποσ βἰδίοβ, ᾿κὸ [86 σμβοσα πὶ τ] οὐ" 
βίγοιο πο τυϊηρδ σονογης [Π6 ΤΊΟΤΟΥ -56 Δἴ. 

ἐδοι «υαὐὲ ὡρον ἐδε δοίγ »ποωμέα)]) ΤἨδ 
σΠΟΓῸ τγὰϑ ἰη (6 ἴθ ρ]Ὲ οα ἴθ ΠΟΙΥ πηουῃ» 
ἰδίῃ, 50 ἴἢ6 ργίηςς οὗ ΤΎΓγε νγχᾶϑ ργεϑι αἱ πρ ΟΥΟΓ 
186 15)δπά-οἰΐγ, τϑίηρ πκ6 ἃ τηουηίδίῃ ἔγοπι Π6 
ἄεορ. ὙὍδο ϑϑοϊυϑοη οὗ δὴ δδϑίοσῃ τῃοπαγοῇ 
νγ85 ἢοΐ ὉΠ|1Κ6 [Π6 Θησατποιιθηΐϊ οὗ {Π6 σῃοσα Ὁ 
ἴῃ ἴῃς ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]!ε58. 

σίοπε: οὗ δε ἰ.6. Ὀσισἢς δηὰ βδιηϊησ. Οὐοιῃ- 
ῬᾶγῈ 1. 2). 1Ἰεοκοὰ ἢ Ὀγίρμς ᾿ενγεὶβ, ἐΠῸ 
ΠΠΠΕΕ ψΥλΙκοὰ Ἀπηοηρ 76 ννΕἾ5 ἴῃ ΒΟΥ ΘΟΙ5 5ρΡ]6ῃ- 
ουγ. 

16. Τα 2εγγξείίομ νγᾺ8 ἃ λῖϑθ βῆονν, υῃ- 
διϑροοίοα, ὉΠῈ] (Π6 τϑὰὶ ἐπέψω!"γ ΜὮΙΟΏ ΔῪ 
Ὀοηοδὶ ἢ ννᾶ5 ἑουπὰ οὐ. Α τοίδγοῃοθ ἰ8 ἢΟΙῸ 
ταδὰς ἴο Αἀδπι8 [2]]. : 
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ΤῊ εὐ. 
ἐφ» ΤΌΤΕ. 

ὈΓΙρΡΗΠε88: 1} σλδὲ τος ἴο τῆς 
ατουπά, 1 ν1}} Ια τες δεΐογε ἰκΐπρϑ, 
(δὲ {ΠΕΥ πιᾶὺ Ὀεἢο]ά τῆ κα. 

18 ἼΠου διαβϑὶ ἀοῆϊεά ΤΥ ϑβδηςοίυ- 
ἉΓ68 ὈΥ ἴδε πλυϊτυάς οὗ της ἰηϊ- 
αἰτίε8, ὈΥ τῆς ἱπίφυ  οὗὨ τγ τγδΐῖς- 

ἐρῖος τπεγείοσα Ὑ}}1 1 Ὀγίηρ ἰοτἢ ἃ 
ἤγε ἴτοπι τῆς πκίά5: οὗ ἴῃς. ἰἴ 5}4]]} 
ἀενουγ ἴτε, ἀπά 1 νν}}} Ὀτίπρ ἴπεςὲ 
ἴο 45η68 Ὡροὴ ἴῃς δαγῃ ἰῃ ἴῃς 5ιρῃϊ 
οὗ ἃ1}1 ἐῆεπιὶ τὲ θεβο]ὰ τπεα. 

19 ΑἹ] ἐῆεγ τῆδὲ Κηοῦν ἴῆεα Δπιοηρ 
16. ρΡδορΐα 5}4}} ες δβίοηβῃεα δῖ ἴῆςεε: 
του 8|δὶς θὲ 8 ἴδύσοσ, δπὰ ἤδνοῦ 
δαί του ὁξ ΔΠῪ τηοζα. 

20  Αραΐπη τε ννοτγά οὗ τπε ἴοκΡ 
σᾶηλα πηῖο πι6, ϑαγίπρ, 

21 ὅοη οὗ πιᾶη, 8εῖ ἴῇγ δες Δ- 
᾿ ρϑίηβὲ Ζίάοη, Δηἀ ργορῆε8 ἴηϑῖ ἴἴ, 
πο Απά ᾶγ, Τὰ Θιν ἧς Ι,μοτά 
ον ; Βεβοϊά, 1 κἂγὶι ἀραϊπβὲ ες, 
Ο Ζίάοη ; ἀπά 1 νυν} δὲ ρἱογιβεά 
ἴῃ τῇς πιίάϑὲ οὗ ἴῃς : δηά τῆ ΕΥ̓ 538}4]]} 
Κπονν ἴῆαῖς 1 αγι ἴῃς ΘΚ. ΨΠΘΩ 
1 9}4}} πᾶνε ἊἼχεουῖεά ᾿πάἀρπιεηῖβ ἴῃ 
ἢεῖ, ἀπά 541} ὃς πλποιβεά 1π Ποῖ. 

23 Εογ] ν1]}} βεπά ἱπίο ἢεσ ρεϑβίϊ- 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΝΙΠ. [ν. 18---26. 

Ιεῆςς, δἂηά δὶοοά ἱπίο ἢεσ ϑδιγζεθῖ 5 
ἃπὰ τῆς πουηάεά 5}4}} ῬῈ 1ἀρεά 
ἴῃ ἴῃ6 πιϊάβδεὲ οὗ πε ὈὉῪ ἴῃς βενογά 
ὉΡΟῚ ΒΕΓ ΟΠ ΘΡΕΙΥ͂ 8:46; δηὰ τπεῪ 
804}} Κπονῦ ἴπδὲ 1 γε τῆς ΓΟΚΌ. 

24  Απά τπογε 514}} θὲ πο πιοσε 
ἃ Ργίοϊκίηρ, ὈΓΙΕΓ ὑπο τῆς μουδε οὗ 
ἴβγδεὶ, ΠΟΡΓ δην ρτίενίηρ τπογη οὗ ]] 
ἐδαὶ αγὸ τουπὰ δῦοιις ἴπδηι, τπδὶ ἀ6- 
δρίβεά τἤδηὶ; ἀπά {ΠΕΥ 5141} Κπονν 
(Πλῖ 1 πὶ τς Ιψοτὰ (οὉ. 

25 Τῆι βαἢ τῆς Ι,ογά σου; 
ὝΝΒδη 1 5141} μανε ραῖῃεγεά {πε Βοιιβε 
οἔ ἴβγαθὶ ἔτοπιη τε ρεορίς διηοηρ 
ὙΠοπῚ ΠΥ Ἅγα ϑςδϊζεγαά, δηά 5}4]} θῪὲ 
βΔῃοΠ6α ἴῃ {πεπὶ ἴῃ (ἴῃς βίρῃς οὗ 
τῆς Βοδίμεη, τΠδη 5|4}} {πεν ἀνγε]} 
ἴη {ΠεῖΓ Ἰἰαπά (δὲ 1 πᾶνε ρίνεπ ἴο 
ΤΥ 8εγναπῖ Ϊδςοῦ. 

λό Απά {πεν 5841] ἀννεὶ! | βδέε! Υ 10 
τΠεγείη, δπὰ 5141} δι} 4 ἤουβεβ, ἀπά ὥζκε 
Ρίδηξ νἱπεγαγάβ ; γεα, πεν 53114}} ἀνγε ]]} ᾿ 
ἢ Τσοηπάεηςο, ψΒεη 1 πᾶνε ἐχ- 
εουτεά ᾿υάρπιεηῖβ Ὡροη 41] ἴμοβε δὲ 
! 4εβρίϑε ἴπεπὶ τουπά δδουξ τΠεπὶ; Δπά ἢ Οτ, 
ΠΟΥ 5}4}} Κηονν (δὲ [1 ἀπι τῆς ΓΠΟΚῸ 
πεῖς (σού. 

21. Ζίάοη] ῬτΟΡΠΘΟΥ ἀρδϊηβὶ Ζίάοη ἰοὶ 
1, 4). Ζίάοῃμ νγᾶβ πιοσὸ δηςϊθηξ ἰπδη Ἴγτὸ 
δηά νγᾶβ [ἢ ΟΥΚΙΠΔ] τηδίσγορο 5 οὗ Ῥβρθηὶςῖᾶ : 
ἴξ 15 πχεπιοηεά ἰη Οδῃ. χ. 19, νγθεγο ἴΠ6 ὨΔΠῚΘ 
οὗ Ἶγτε ἀοεοβ ποῖ οσεσυγ, Ὀυϊ ἱπ 1ῃ6 {ἰπ|6ὸ5 οὗἉ 
Ῥμα πίοίδη στοδίηθϑϑ ἰἴ ἐνοῦ ρἰαγοὰ ἃ βυθογάϊ- 
πίε ρατέ. ΟἿΪΥ οηςε (Τυἀξ. χ. 12) ἀο ψε δηὰ 
[6 Ζῥάἠοπέαπς ἴῃ σοηῆϊςοϊς νυ [σγαθ]. ὍΠε ον} 
ΜΟΙ ΠΟΥ ἀϊὰ νγᾶ5 [86 ϑοάυςϊηρ ἔδοπὶ ἴο 
ἸΔοἰΔΊΓΥ, 85 ἴῃ 1πῸ οἀθ6 οὗ [6Ζοῦεὶ, ἀδυρμέοσ οὗ 
ἘΠΗΡ 44], κΚίηρ οὗ [6 Ζιάἀοῃίδηβ, ὙΠ15 15 ἱπὶ- 
ΡΙΙοὰ ἢ τ. 24, Γοοστίηρ πὸ ἀουδὲ ἴο Νυῃη). 
ΧΧΧΙΙ. ςς δηά Τοβῆ. χχὶϊ 2, ὙΠῸ σἀρίυτο 
ΟΥ̓ γτα ὈΥ Νεδυςμδάποζζασ ἱπογθαϑοά ἐμὸ 1π|- 
Ρογίδποο οὗ Ζιάοῃ, νης ἢ ννᾶ5 4 Όδ Υ δηὰ 
Πουτβηῖηρ ἴονσῃ βοὴ Ατίδχογχος Οςἢυ5 ἀθ- 
δίγογϑά 11. [{ μᾶ5 γδ] θὰ ΠτΌσ {ἰτηθ ἕο ἐπιο, 
Ὀαΐ δ45 πενεσ διζδίπϑὰ ἰο ΔηΥ ρτεδῖ σοῃϑθηιξηςο 
(5ε6 5π|}5 “Ὁ ]ςοϊ.᾽ αγί. Ζιάοη), Ὀμΐ 115 σαΐη 
δὰβ ποῖ Ὀδεη 50 σοπηρίεία 85 {πᾶὶ οὗ Ὑγτο. 
ὙΠΕ ἰοττηβ οἵ [8 ῥγορθθου ραίηβε Ζιάοῃ 
ἀϊθεν νυ εἰν ἔγοτι ἐποϑε ἰπ τυ δῖοἢ Ὑγτὸ ἰ5 ἀθ- 
πουπορά. “ὙἼΒ6 τηοάσγῃ δαϊδ τισὶ θῈ ᾿οη- 
βιἀεγοά ποῖ 50 πηυοῖ 4 ἀϊγοςϊ βϑυισοθββοσ οὗ ἴΠ6 
δησίεηξ Ζίάοῃ 45 ἃ 5118}}] στοὺρ οὗἨ ἔογι θὰ 
Βουϑ68 ὙΒΙΟΝ Ἐσροςῖ δ} } γΥ βίηςθ {Π6 ἔτηο οὗ ἴῃ 
Ογυβδάθ5 [85 ςο]]εείο τουπὰ ἴδε ροτὶ οὗ 86 
οἷά ἴονγῃ. [ἰ 15 πιδάθ ὉΡ οὗ δηςίθηξς ἀέξρτὶς 
Δ ἰςο ἢ ἀΓῈ ΘΟΔΓΟΟΙΥ ἰο Ὀ6 τεσορηϊζοά, ν (6 
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Θχοθρίίοη οὗ [δ6 πονογεσηάϊηρ 5Πδῆβ οὗ οο- 
Ἰυπιη5 Ὀυ}]Ὲ ἱπίο {86 νν8}15, (ῃς ρίραπες ὈΐοςκΞ 
ἴη {πὸ οἷά ρΡοτγῖ, δηὰ ἴδε ουξείηρβ 'π (δὲ τοςῖκε, 
ϑαϊάδ πκὸ ϑοὺγ 845 ργεϑεγσνοάὰ δῦονὸ στουηᾶ 
ΠῸ ΟἰΒΕΙ γοβίρε οὗ 115 ῬΒοοηϊοίδη Ὠϊϑίογγ. 
Ὅπ|ε} 186 ἀἰϑθοονεῦν οὗ ἴ86 ρυοδαί Νεοσοροὶὲς 
βι[υδιοὰ ἀγουπά Μυρδᾶτει ΑὈϊουῃ, ἱπ σὃςς, 
τὲ πῖσξ μάνα Ὀθθη βαϊὰ [πδἵ 86 δηςϊδηϊ Ζίάοσ, 
{86 πιοίμοσ η Οδπδδη, μδὰ τοίλ]}}γ ἀϊΞξαρρεατθὰ.᾽" 
 Μιβϑίοη ἀθ Ῥῃέη!ςϊο,᾽ Ρ. 26:1, 162. 

26, 26, Τῇ Ἑοοηίγχαςς οὗ [6 ξυΐξυγο οὗ [9- 
ταῦ νι τΠδϊ οἵ ἴη6 ϑδυστουπάϊηρ πδίίοης. ΑΞ 
ὙῈ ᾶνὸ βθοη ἴπδὲ [Π6 ργοόρῃοοῖθβ ἀρσαϊπϑὲ (π 6 
ποδίμοη σοδσμοά, ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ἴο (με ραγίςι- 
ἰατ πδξοη5, Ὀὰξ ἴο {πὸ νου ά-ροννεσῦ ψἈϊςὰ ἴδεν 
τεργεβοηίθά, 85 ἴπ6 βάτὴδ ργθαιςςοῃ5 ἅΓῸ ἀϊγοςῖ- 
εα δραϊηδὲ Τγια Ὁ ΕΖείκίοὶ, δραϊπεὶ Βαῦγίου 
Ὁγ 5δ8ῃ, πὰ δραϊηϑὲ (6 Αροοδιγρές Βαγοι 
Ὀγ δῖ ΤΪομῃ; 50 15 ΡΥΟΡΒΘΟΥ͂ στοδοθο5 ἕσ ΡἊ- 
γοπά ἃ ποτα ἰοηροσζαὶ γεκίογδίίοη. [{ ρμοϊπῖς 
ἴο {{π|65 ΟὗὨ ΠΊΟΓΕ ῬΟΙΤΏΔΠΟΩΣ 5ΘΟΌΣΙΥ, ὙΠΟΣ 
ἔτοπι 4}1 παϊΐϊουξ ἀπά Κίηράοπιβ ἴδ δυο οὗ 
ΟἸ γίϑβε, 186 ἰβγδεὶ οὗ σοά, 53}2}} θὲ ξαϊδογοὰ ἴὩ, 
ὙνΠθη 186 ροννεῦ οὗ ἴΠ6 ννου]ὰ 5}}8}} Ὀ6 ἔοσ ονὸσ 
Ὀγοκοη, δηὰ {86 κΚίηράοηι οὗ ΟἾγχίϑὲ 5.2}} ὈδῸ 
654} 15ῃοἃ ῸΓ Ἔνοσ. 

ὙΠΙ5 ἰγαηβιοη ἔγοπι ἐπ δηθπιεβ ἴο ἰδ 6 
Ρθορὶε οὗ Οοὰ 5 πιδάδ ἴο οἷοϑε 186 ροσίοῃ οὗ 



ν. 1--. ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧΙΚΧ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΚ ΧΧΙΧ. 
ι: 7ζε γμμαάρνεεν οἵ Ῥ}λαγαοὐ 720» ἀξε ἐγεσελεγ ἐο 
ἤγαεί. 8 72ε ἀετοί ον οΥἿ Ἐρν δ. 13 716 
γεςΖογ αξῖορ (λενοῦ7 αὐεν ογέν γεαγ:. τῇ Δ, »έ 
“Δε γασαγα οΓΓ Λιεὐμελαάνγεξξαγ. “τ Ζ7εγαφέ 
“Δαΐϊ' δὲ γετίογα. 

Ν τδς τεπῖ γεᾶγ, ἰῃ τῆς τεητῇ 
πιογείῤ, ἴῃ ἴδε εκ ἀν οὗ τῆς 

τηοητῃ. τὰς νογά οὗ ἴῃς ΓΟΚῸ οληλς 
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2 ὅοη οὗ πιλῃ, 8εῖ [ἢγ ἴαςε δραίηϑι 
Ρῃαγδοὴῦ κίηρ οὗ Ἐργρῖ, «ἀπά ρτο- 
ῬΠΕΒΥ ἀρδϊηβὲ ἢϊπι, δηά δραίπεις 8]] 
Ἐργρι: 

2 ϑρελίς, δῃηὰ εᾶγ, ΤΠι5 541} (Πα 
Τοτὰ ὥοῦ; Βεμοὶά, 1 ὧγὶ δραίηϑβῖ 
ἴδεε, ῬΒάγδοῦ Κίπρ οὗ Εργρο, τῃ6 4 Ῥρὶ 7. 
δτελῖ “ ἀγάρὸπ τῆδῖ ἴδεν ἴῃ ἴῃ τιϊάβξ 13, 14. 

βαὶ, 27. 1. 
υπῖο τπηε, 5αυϊηρ,, οὗ ἢΐβ γίνειβ, νι ῖς ἢ Παῖῃ 8414, ΜῈΥ ἃ 5:. 9. 

ὧς ργορβεςῖθβ ἀραϊ πο {πΠ6 μοδίῃοη, ἢ ἢ σο- 
απ ἔδο Ὡδίϊοηβ ἴῃ ἴπε ἱπηπηοάϊδίο υἹ ΠΥ οὗ 
ὼς [ςτδο ἴ65, ἐδενε δαὶ ἀράς ἐδόνι γοιριαὶ 
ὐφω Ζδερα, Ὀδίοτε ραϑϑίηρ ἴο ἴῃς πος ἀϊδίλης 
Βεγρῖ. 

Οσηαρ. ΧΧΙΧ. Ῥιορβοοῖοβ δραϊηξὶ Εργυρῖ, 
Ιωαὶ. χυ!]., χιχ., χχχῖ. [εγ. χὶνὶ ; [06] 1]. χφ. 
ΤῊΞ δηὰ {πὸ [χες [Ὁ] ον ηρ σμαρίοτβ υἱξεγοὰ 
{πῆ ἴδε οὀχοερίίοη οὗ οἢ. χχῖχ. 17 ἴο οπὰ) 
1 ϑυςοοββίοη ὑγοάϊοϊ [86 ἀονηλ}} οὗ 
Ῥβαωγσδοῦ Ηορῆσα δηά ἴδε ἀεβοϊδίίοη οὗ Εργυρί. 
Το ἔοιτῃ 5 τιυςἢ [6 ϑᾶτης 85 'π ἴῃ6 ἀδηιη- 
αζῦοη οὗ Ἶγτο: (1) ἃ Ῥγορῆθου δραϊηβὶ Ἐσγρῖ 
ἀπ ΒΟΥ 411165, χχῖχ., χχχ.; (2) δὴ ἱπιᾶρε οὗ 

ξτελῖῃοϑϑ δηὰ ἢοσ [2]], χχχὶ. ; δηὰά (3) ἃ 
ἄτεξε ονεσ Εργυγρῖ, χχχὶἹ. ὙΠ15 ργορῆθου (1--- 
16) νυᾶς ἀοἸνοτοὰ ςοπὶα τι ηἢ5 Ὀεΐοσο [86 ὑτὸ- 

ἴπξ ργορδοςῖοϑ ἀξαϊησὶ ΤΎΤ,Ε (866 ΧΧΥῚ. 1), [86 
165 Δβαϊηϑί [86 ῃδίουβ δοίης κίνθη, ποῖ 

τ (πος ΠὨτοποίορίοδὶ, θαΐ ἴῃ {Ποῦ ξοορταρῖοδὶ 
οἴάεσ, Δεςογάϊηρ ἴο {ΠΕΙΓ ΠΟΔΙΠ655 [0 [ετι!54]6 ΠῚ. 

1-.-16. ΕἸγϑῖ ῬΡγορΡΒΘΟΥ δραίησὶ Εγρί, 

1. δε ἱεπίδ γεαγ] [οτυβδίεπι δὰ Ὀδθη 
δεώερο, Ὀυϊ ποῖ ἴάκεη. [ νγχὰβ δῦουξ {δὲ 
ὕπς τ1μ2᾽ Θτοσαῖδῃ ἀεἰνετοὰ δῖ5 Ῥγορἤεου 
δξλῖησὶ Ἐργρῖ, βεη ἴπ6 ἀρργοδοῦ οἵ ῬΒδ- 
τοῦ ΗἩΟργα᾿β ἈΓΠῚΥ οδυϑεά {86 ΟΠ δ ἀπδης 
ἴος ἴθο πιὸ ἴο χταΐϑο ἴῃ6 5ίορε (67. χχχυῖ. 
4). Ὑ15 νυᾶϑβ {8Βε 50! ΠΑΣΥ ᾿ποίδηςε οὗ Εξγρί 
το! ἢ ἴμ6 αθλιτα οὗ Ῥαϊθδίίῃθ οἵ 
δγτίδ δέϊεσ ἴῃς Ὀδί]Ὲ οὐ Οδγοοπ ϑῃ (ςοπΊρ. 
2 Κὶ χχῖν. 7), ἀπὰ ἴἴ πιεῖ ἢ ἃ βρέεαυ ρυη- 
ρπηοηῖ. Βυῖ ἔογ ἃ {ἰπ|ὸ ἴμοσο ϑοεπιδα ἃ ὑσοὸ- 
φρεςῖ οὗἨ μοῖρ ἔγοπι οπα [ἴκὲὸ Ῥμδγδοῖ Ηορῆγα, 
το νυᾶϑ ἐΥὐ Κη ἀϊδροσεά ἴο τενῖνο [ἢ Π1}}}- 
ὨΤῪ ξίοσυ δπὶ σςοῃπαυοϑί5 οὗ Ἐξγρί, δῃὰ τεξδίη 
ὼς ἑἰοοηρ ἴῃ 5Υ1.4 ὑυ Ὡς ἢ Πῖ5 Δησεβῖοῦ Νεοθο 
μλᾷ οὐϊλιποὰ ὈΥ͂ ἴδε Ὀδε]6 οὗ Μεριάάο. 

ἃ- 16. ΑΑΦ ρβεποεσαὶ ργοϊοιςίοη οὗ τη προη 
Ἐξγρί δηὰ Βεῖ Κίηρϑ. 

8. ΤΉ Κίηρ ἰ5 δά ἀγοβεεὰ ἃ5 ἴδε ετηδοῦϊ- 
πρηῖ οὗ ἴῃ 5ἴδῖε, 
ἀγα) Ἡεῦ. Ταπηένε ΟΥ̓ αππῖι. ὙΠῸ νγογά 

ἰδ ΥΔΙΙΟΏΞΙΥ ἰγαηϑίδιοα ἵπ οὺγ Α.Ο ὗ., «υδαίο, 
κτβεπε, ἄγασον, 5εὲ ποῖδ οἡ Οεῃ, 1. 2:. [ἴ 15 
ἃ ἔοττα ({κὸ {πὸ 1,Αἰἱπ ἐείδ), δα ἀρρ] δὰ 
ἰολη ᾿πάϊνίυ.4] Βετο δηὰ [οὗ Υἱῖ. 12; [581]. 1]. ν 
Ἐπεὶ χχχὶϊ 2. 866 ποῖς οὐ [οῦ χὶὶἹ. Νὸ ἀουδί 
ὉΥ ἄγαψοι 15 τυεᾶπί ἴδε Ἵσγοοοῦ!ο, [δ6 ατεαὶ . Ὀσάποθος ἀμ ϑἰσοδση5 οὗ [86 

τηοηβίοσ οὗ ἴδε Νιϊο, ὙΠΟ στοςοά!!δ 15 ποῖ ΠΟΥ 
Ιουπὰ ἰῃ Πονεῦ Εργρίοσ ἴῃς Ὠε]ΐὰ οὗ ψν δις ἢ ἰδ 
νγ25 Του ΣῪ 8η ἰδ ιίδηξ. [{ νγχᾶβ τεγχαγάθα 
γΕΙῪ ΟἸ  ΓΘΠΕΥ ἰη ἀϊοτθηΐ ρατίβ οὗ Εργρί. ΒῪ 
ΒΟΠῚΟ 1 νγὰ8 ΟΥΒΠΙρροά δηά οι αὶ πο δἤοῦ 
ἀοαίῃ, δηὰ ςοἰ165 όγὸ παιηθὰ δέϊοσ 1 Ογοζοί 
ἰοροίμ, ὙὨ5 τγᾶβ δβϑροςοίδ!]ν π6 σᾶ56 πη ἴπ6 
Αὐϑίποϊ ἐδ ἤοπῆθ, ΟἾδοῖβ νἱοννεὰ ἰξ σὰ [6 
υὐποϑὲ δομούτεηοθ. ὙΠΟ ἰ8 4 νῸ}1-Κπουνῃ 
ΒίΟΥΥ ἴῃ Ϊυνθηδὶ οὗ ἃ ζυγίοιι5 Βϑζι]6 Ὀεΐννθθη 
{πὸ πεὶρῃθδουχης οἰτ65 οὗ Τοηΐγγα πὰ ΟἸθο5, 
ψνΏοδε βδογοὰ οἽοἵοσοάϊ {πὸ Τοηϊγτίίεβ πδὰ 
5οΖοὰ δηὰ δαΐθῃ (Τυν. “84ἱ., χν. 22). Νν1}-» 
Κίπϑοῃ [6115 ὺ5 ἴαϊ “Εκγρί ρὑγοάυςεβ ἔνο 
γΑΓΙΘΊΙ65 οὗ [Π]58 δηϊπιαὶ, ἐἰβεὶπρυ σμοά Ὁ [86 
ΠυθοΣ δηᾶ ροσιτοη οὗ ἴΠ6 5. 4165 οἡ {86 θεῖ. 
Οπο δ45 ἴδε ἔγοηΐ σον σΟΠῚ οὗ 5ἰχ 508165, 
Ὀδδπὰ ἩνΒΙς ἢ 15 ἃ οἰ υϑῖοῦ οὗ ἔουγ Ἰᾶάγρὸ σθηϊγαὶ 
5. 8165 ἴῃ ἴνγο [η65, νυ 7 Ὸ 5ΠΊ8 16 Γ οὔθ5 οἱ 
ΘΔ Οἢ 5:άο οὗ ἴ[πῸ πρροττηοϑβίὶ οὗ ποθ ᾿ἰπ65; (ἢ 
οἴδοῦ μδ5 ἴῃ ἴ6 ᾿ονὴ ΤΟΥ͂ ἴουΓ ΟὨΪΥ, δηά ἴΠ6 
ἀἰθδροϑίθοη οὗ 6 οἶδε εἰσῶϊ ἰ5 ἴδ.5: ἔουγ 
σΡηΐΓΔΙ 50 8165 ἰὴ ἴνο ᾿ἴηθ5, ἢ ΟἿΘ 5ῃλΔ 6 
ΟἿΘ Οἡ δδςοΐ 5ἰάθ οἵ [Π6 ὉΡΡΕῚ ᾿ἴη6, δηὰ ἔννο 
Ὀδμϊηἀ [86 ϑοοοηὰ δηὰ ἰονογ ᾿ἰπθ. ὙΠῸ ἤχει 
ΤΟΥ οὗ ἴῃς ὈΟΑΥ ςοῃβίϑίβ οὗ δὶχ ϑοδίθβ, {Π6 
ΟΥΤΊΟΓ γδγΕΥ ΒΔΥΪΡ ΟὨΪΥ ἕουσ. ὙἼΒα οἴδεσ 
διάε5 οὗ ἴΠ6 ὈΟΩΥ͂ ἅγα ὩΘΔΓΥ ΑἸϊκὸ ἴῃ Ὀοί. 
ΤΟΥ ἀο ποΐ Ἔχοθοὰ εἰρδίθθῃ οσ πἰποίθθη ἔδεῖ, 
Τοῦ ἰγάνθι θοῦ ἤᾶνθ τηθηθποηποά ϑοπθ οὗ 
βδίπροπάοιυ 5126.) ὙΝ Κι ηϑοη 5 " Μδηποῖβ δπὰ 
Ουκίοπιϑ οὗ Εργρῖ,᾽ 111. Ρ. 29. ὅδ σγοςοάϊ]ε 
δᾶ5 πη γθη56 δἰσοηρίῃ, δηά 15 αυϊξο ᾿ηνα ποῦ- 
ΔΌΪῈ ἴο ἴπ6 οΓάϊΠΑΓΥ ψεᾶροηβ οὗ αἴϊδοϊκ, δηὰ 
ΨΕΙῈ δὲ ἴο 5612Ζ6 ἃ πδῃ ἢ 15 ᾶνν8 6508 
νου] θ6 Βορεῖεϑθ. ὙΠΕΥ ἅγὰ ποῖ Ὁ50 Δ} ἀ15- 
Ῥοβοὰ ἴο δἰϊδοὶς πιθη, Ὀυΐ νγὸ Βπὰ ἴῃ 1 ἰνίηρ- 
βίοηε᾽5 “1[,δϑῖ [ουγηδὶ,᾽ Ὗο]. 1. Ρ. 292, “ὟΝ ε 
ἑουπὰ Μομαπιδὰ Βορβδγὺ ἀϊρρίηρ δηὰ ἔδηςίπα 
ὉΡ ἃ ΜΜῈ}1 ἴο ργενθεηΐ [15 δανθβ θοίηρ ἰδκθη 
ΔΎΓΑΥ ὉΥ ἴπῸ Ἄσγοςοά!οβ, ἃ5 ἴἤσοο δὰ Ὀδθῃ 
οδίθηῃ δἰγθδάγυ." Αἢ δηϊπ)8] 50 ἴοστι Ὁ]6, 50 υθῆηθ- 
ταῖεὰ, δὰ 50 δ ἢογγθά, νγᾶ5 δῃ ἂρί ἱπιᾶρὸ οὗ [ῃ6 
ργουά Εεγρίδη πιοπδγοῦ--- 6 Πλοσὸ 50, ροῖ- 
ἢδρ5, Ὀθοδιϑε ἢδ νγὰϑ ἴῃ {γι ἢ 6558 ἔοστη 406 
ἴδῃ δὲ ἀρρεασγεά, δηὰ οὔἴξη Ὀθοᾶπια ἢ ΘΆΞΥ 
ΡΓΕΥ͂ ἴο βυςἢ 858 δϑϑαϊϊοεὰ ᾿ἰπὶ ΜΔ 5Κ1}}1 δηὰ 
σουγάζο. 

ἐϊτερ ἐπ ἐδὲ νεὶδεῖ ὁ δὲς γβυεγ] 8415, 186 
ΤΟΥΑΪ οἸΥ, ἀυγίηρ {π6 ἔνγεηςγ «Ξχί ἢ ἀΥ̓ΠΑΞΕΥ νγ 83 
ἴῃ [6 Τλε]ΐα, 1π {6 γΕΣῪ ἐν Ὁρῶν μὰ γατίοι 8 



128 ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΙΧ. ἵν. 4-.-.10. 

Γἶνοῦ ἐς ταῖϊηα οὐγη, δηὰ 1 ἤδλνε πιδάς 
ἐξ ἔογ τα γϑεϊῇ, 

4 Βυι:1 νυ] ρμυὲ ποοκβ ἴῃ τὮΥ 
ἸΆνγβ, ἀπά 1 νν}}} σαυ8εὲ τ6 ἤδη οὗ 
ἴγ Τίνειβ ἴο 5: Κ υὑπῖο ΤΥ 50Δ]68, 
ἀπά 1 ψν}}}} Ὀγίηρ τε ὑρ ουἽξ οὗ τῆς 
ταϊάβε οὐὁἨ (ΠΥ τίνεγβθ, ἀπά 411] τῆς 8ἢ 
οὗ Τὴν τίνειβ 8514}} δος κ υπῖο τῆν 
808168. 

ς Απά] ν}} Ιεανε πες ἐῤγοτυπ ἴη- 
ἴο 16 ψ]άσογποββ, πες δηὰ 4]1] τῆς 
ἤ5ῃ} οὐ τ τίνεγβ : ἴδοι 8ῃαϊς [}]] 

ἐΒρδοε ροη 86 ἴορεῃ Πεἰά5; δου 588αἱξ 
Μά. ποῖ δ6 Ὀγουρῆϊ τοροῖθοῦ, ΠΟΥ ραῖθογ- 

εἀ : 1 μΒανὲ ρίνεῃ τῆδε ἴογ πιεδῖ ἴο 
ἴῃς θελϑῖβ οἵ τῆε δεϊά δηά ἴο τε 
ἔονν8 οὗ τε Πεάᾶνεῃ. 

6 Απὰ 81] {πε ἱπμδδι πη οὗ Εργρί 
804} Κηονν (δὶ 1 σγι ἴῃς ΙΟΚῸ, 

δα Κίη. 18, Βασδιθε {ΠΕῈῚ πᾶνε Ὀεθη ἃ ὅβι(} οὗ 
Ἶκαι, 56. 6. Γεοά τὸ ἴῆε ἤοιιε οἵ [Ξγδεὶ. 

ΜΜ γεν ἐξ ηεπο οαὐπ, απά 1 ῥαυε »ιαάδ ἐξ 
Ὧν νιγοεἱ ἢ} ὙὙΠ15 φυϊο ἀρτοὸς ἢ} Ἡογοάο- 
ἴ.5᾽ δοςουηξ οὗ [6 Ῥγἀο οὗ Ηυρῆγα (ΑΡ.65), 
ψνὮοϑ6 σοπηοη Ὀοδϑὲ ἰδ νγᾶ5 [μὲ “ποῖ ουθῆ ἃ 
ξοὰ ςοιά ἀΐξροβθεβ8 ἢϊπὶ οὗ ρονγος"" (Ηετγοά. 
11. 169)... ὙΠδ τνοῦ νγᾶβ δ 411 ἔπηθβ ἴῃ6 
ΒοΌΓος οὗ ΕΓ ΠΥ ἀπά νο ἢ ἴο Ἐργρῖ, δι 
ἘΘΡΘΟΙΔΪΥ 80 ἴο ἰδ δαϊΐο Κίηρβ, 8ο ποῖ ΟἹἿΥ 
᾿δᾷ {πο ῖγ Γογδ] γεϑϊ ἄθησθ οἡ [86 σίνοσ, Ὀυΐ σοη- 
5. ΔΓ ἐποουγαροά ἰηίογοοῦγθο Υ] Δ ἔογεί ζ ο β, 
ὉΥ γι οϑα σοτησηοσοο ἴ86 Κἰηράοπι νγᾶ8 στθδν 
δηγςβοά, Ῥϑατηπθεςἢιυβ Ὀδρδη [ἢ ]5 ΡΟΪΙΟΥ, 
δηά αἱ ἴδε εἶοβο οὗἩἉ [6 ἀγῃδϑὶῦ Απηδϑῖδ Ἔβρεςὶ- 
ΑΙ τηδι ἰδ ποὰ 1. 

4. 1 «υἱὴ ῥμὲ δοοῖς ἐπ ἐδ 7α4«υ5] Οὐοιῃρ. 
Οὗ ΧΙ!. Δ. ἴῃ [15 ΨΑΥ ἴδ τ ΠΥ στοςοά!]α 

15 τοῃάεγρὰ ΔΠ ΘΞΥ ρσου. Ηοσγοάοίυβ ἀθϑοσ 65 
1πῸ πχοάδ οὗ ὑαιζηρ ἃ Βοοῖκς, απὰ ὑνῆεη (86 
Ἄστοςοάϊ]θ μὰ5 ϑυνδονυσοὰ {π6 θαϊῖ, ἀγασρίηρ ᾿ἴ 
ὍΡου 5ῆοτο (Ηεοτγοά. 11. 70). 
εὖ 9 ἐὸν γίυεγ] ὝὙὍΠε 411165 οὗ Εξγρὶ 5821} 

Ὅδ ἱηνοϊνοά ἴῃ ὮΟΥ συΐη, 

6. “τα 9. τεε4] Οὐοιῃρ. ᾿βαὶ. χχχνΐ. 6. 
ΤΟ γερά νγὰ5 ΒρΕΟΙΑΠΥ ἀρρτορτίδίε ἴο Ἐδγρί 
85 ἴπ6 παΐυγαὶ ργοάυςϊ οὗὨ 115 ΓΊΝΟΥ. 

7. ΤΕ ἴδηϑθο οὗ [δε Ηῦτονν νου ΧΡ ΓΟ 5965 
ἐπαὶ {Π|5 ννᾶβ ποῖ ἃ βἰπρὶθ οσουστεησθ, Ὀὰΐ ἃ 
ΠΟΠΌΠΙΟΙ 5 τοβι}]ϊ, δο Εργρί μαὰ σοπεπυα! 
Ῥτονθά ἴο [5.86], ἴο [εῃοϊδ κί τα δηὰ ἴο Ζοάθκίδῃ, 

10. ,2πορι ἐδὸ ἐοαυεν οΥ᾽ ὅγεμε εὐε ὠρΐο 186 
δογάετ' ὁ ΕἸ ῥίορία] ἔτοτα Ἱπὶξ 01 ἴο 5.616, 
οὐδ πηῦὸ ἢ86 ὈΟΣάρσα οὗ ΕΡΒΊΟΡΊ8. 
Τοευενγ, Ἡεὺ. ΜιΙχάοί, ἰδ πδηϊα οὗ ἃ ἴονγῃ ἰῃ 
Ἐφγρῖ, δῦουξ ἔνγο τι }]65 ἴτοπὶ δ06Ζ. 866 ου 

η ἌΝΒεη {δον ἴοοῖ Βοϊά οὗ εἶδες 
Ὁγ τὴγ Βδηά, ἴῆοι ἀϊάβε Ὀγεαῖ, ληὰ 
τεπὰ 411] τῆεὶγ ϑῃουϊάεγ: δηὰ ψἤεη 
ἴΠεΥ ἰεαπθά ὑροῃ τες, ποι Ὀγαϊκοβῖ, 
εἰ πιλάεβε 411 τπεῖγ Ἰἰοὶπβ ἴο Ὀς δῖ ἃ 
βίδπά. 

8 4 Ὑπμετγείογε ἴῆυ.8 δα τἢ τῃς 1, οτά 
σου ; Βεμοϊά, 1 ψ1}} Ὀτγίηρ ἃ ϑννογὰ 
ἼΡοη ἴδεε, «πὰ ςουΐ ΟΥ̓ πιᾶη δπά 
Ὀεαβὲ οὐυξ οὗ {πεα. 

9 Απά τε ἰλπά οὗ Ἐεγρὶ 881] δε 
ἀεβοϊαῖς ἀπά νγαϑῖε ; δἀηά (ΠῈῪ 5}}2]] 
Κηονν τῆλε 1 ἂγὶ τῆς ΓΟΒῸ : Ὀεσδιβε 
ἢς Βαῖῃ 4:4, ΤῊ γῖνοσ ἐς ὕλης) δηά 
1 Βαᾶνε πιδάς ἠέ. 

10 Βεο]ά, {Βεγείογε 1 σηὶ ἀρδίπες 
ἴΠες, πὰ δραϊηβϑὲ ὮΥ τίνειβ, ἂἀπὰ 1 
Ὑ}1}1 πιαῖζε τῆς ἰλπά οἵ ἔργρε ' υττεηγ "Βὼ 
νγλϑῖα μά ἀεβοϊδῖθ, ἔτοπιὶ [6 ἴονγοῦ παεὺ 
οὗ ἔϑγεπε ἐνεπ ὑπο ἴμε βογάθσ οὔ βὰς 
Ετηϊορίδ. β β 

Εχοά. χῖν. 2. ὅγεπε (Ηεῦ. δενεηεδ, “’ τονγαγὰς 
δονϑη,, [6 εὐ Ὀεὶης ἴδ6 Ηρῦτγονν ΕΣ ἔοι 
Ζοαυαγ4), ἴῃ6 πιοϑὲ βουΐβοσῃ ἰοντῃ ἴῃ Ἐργρί, 
οὔ ἰδ6 Ὀογάεσβ οὗ ἘΚηϊορία, ἱπ [86 ὙΠοδδιά, 
οη ἴδιο. οδϑίοσῃ ὕδηῖκ οὗ (6 ΝΙ]Ὲ, οὐ ἃ ρεη- 
ἰηϑυΐα ἔοστηθάὰ Ὁγ [ἢ 15 γτίνετ (Ρ] πη.“ Ν. Η.᾽ ν. το), 
τηοηοησά ΌὉΥ͂ δίγαθο, ΡΊΊΩΥ, ἀπά οἵδεσ ϑηςιοπὶ 
δυῖμοῦβ, τ8ο [6]}} τι ἴδὲ [86 δύῃ ΠΟΙδ ου [Ὡς 
Ἰοηχεβὶ δ νγᾶβ ἱπηπηθ δον ονοῦ 186 διοδὰ, 
δηά ἴπδῖ (δεῖν Ὀοάΐο5 οαϑδῖ πο ϑμδάονν, ἐ.:. 1 
τνγᾶ5 ΜΠ πη ἴΠ6 ἰτορίςβ. ὙΤῆδ τηοάσθσῃ Αϑονυδῃ, 
ἍῈ}} Κπόονῃ ἴῃ {ἢ6 τη ά]θ ἄροβ, 1165 4 ΠἘ{]6 
ἴο {π6 πογίῃ-οδϑῖ οὗ ἴῃς δηςσϊοπ ὅϑγθῆς (ὟΝ ἴπες, 
ΟΝ. Β.᾽ ν. 8,επμε). ὍἘδ πᾶπηθ ἰἴϑ6] 15 ΟἹ ά- 
Ἐξγριίίδη. Τῆε ΧΧ. τεπάεσ ἴδ Ηοῦδτεν 
γογάβ, "ἔγοπι Μδράοϊυτι (ΜΕ ἀο]) ἀπ ϑγεπε 
ὄνθη υηΐο ἔδο Ὀογάοτς οὗ ΕἸΠΙορΙΔ.") ΟὺὖυΣσ ἔσδῃς- 
Ἰλῖουβ δηά 1ἴποσ ΠΌ]]ονν 186 Ψ υἱ]ραῖο, Ὀυϊ 
ἱκηονσῃ 0. οὗ δ δηδ πιᾶϊκος (ἢ)}5 χορ 
υηϊοηδῦϊο. ΤΕ πιδυρὶπαὶ τεπάθπης, ϑευεπεῦ, 
566ΤῺ5 ἴο ἢᾶνο Ὀδθη Ἰηἰοηάοά ἴο συρρεσὶ ἰδ (ἢ 
Ἡεῦτονν νοσὰ ἀοδθβ ποῖ σοττεβροηὰ ψἱἢ ἴδὸ 
Οτθεῖκς δγεμθ, δῃἀ ΤΑΥ͂ Πᾶνα ἀοηοίοα βοσὴθ υἷδος 
ἴῃ {Π6 ποῖ οὗ Εχγρί, ἀπά ἴδιι σρδσὶς {πὸ 
πογέβογῃ 11π||5 οὗἨἉἁἑἴδε σουηίΐγγ, 45 Εἰ ορία 
ΤλΙΚα [86 τουϊπδεγη. Βυΐ νγὰ Ὦδνε Ὡο σεςοσὰ 
οὗἁ ΔηΥ 5υςὶ ρίδοθ, δηὰ ἴῃθ σεηάοηρ οὗ δ 
ΠΧΧ, (ὑΒοϑὲ ἰγαηϑΔοη νγᾶ5 τηδάθ ἴῃ Εσγρί) 
566 Π15 ΠΟΠΟ]ιιϑῖνα ραϊηϑῖὶ ΔΩΥ͂ δἰϊοτηρὶ ἴο ϑερᾶ- 
ταῖο {56 Ηεῦγονν δενεηοῦ ἴτοπὶ ἴπ6 νυ 6}]-ἰκτηονν 
ὅγεηο.-- ΕἸ δίορία, ἩεὉ. Ομαῥ. 8εε ου Οσϑη. ἱ. 13. 
Ϊῃ χχχ. 6 {πὸ ρῆγαϑθε 15 στερεδϊοὰ πϊϊδουῖ τ8ὸ 
δάάϊοη, ὑπο ἐδε δογάεγ, 80 [δῖ δοοογάϊηνσ ἴο 
ουγ ΑΟΨ. γε ἤᾶνθ, ονε {δὲ Ἰοαυεν οΓ᾽ δρεηε, 
σπου ΔῺΥ οἴδμεῦ ᾿ἰπῖϊξ υηΐο Ὡς ἴδ συΐῃ 
νγὰ5 ἴο Ἔχίεπά. [}ἢ ὈΟῈ Ολᾶ965 1ξ 15 ηοῖ ἔτ ρτο- 
ὈΑΌΪ6 ἐμᾶξ (86 ἤπδ] 2 ἴῃ ἴδ Ἡδθῦγενν τυοσγὰ 



ν. 11--τϑ.] 

1: Νὸο ίοοὲ οὗ πιλῃ 8}|2}} ρᾶ88 
τὨγουρἢ ἴἴ, ποῦ ἰοοῖ οὗ Ὀελϑῖ 5}}2]] 
ΡάΆ55 τῆσουρῃ 1ἴ90 ΠΕΙΓΠΟΓ 84}1 1 ὃὈς 
ἸΠΒΑ ὈΙεαἀ ἰοΥ γεᾶγβ. 

12 Απὰά ] ν}} πιακα {πε ἰδπὰ ο 
Ἐγσγρῖ ἀεβοίδλῖε ἴῃ ἴῃς πικιάβε οὗ τῆς 
ςουῃῖγ!εβ ἐῤαὲ “γέ ἀεβοίδίο, ἀπά ἢογ 
ο͵ες δπιοηρ ἴπς οἰτε5 ἐῤαέ γε ἰαϊὰ 
υλοῖε 5}2]}] ὕε ἀεβοϊαῖε ἔὈΥΥ͂ γὙΘΆΓΒ : 
δὰ [ νν}}} βοδίζεγ τῆς Ἐργριίδηβ ἃ- 
τοπρ ἴῃς πδίίοηβ, δηά νν}}} ἀἰβρεῖβα 
ἴΒετα τῆγουρῇ τα σουηίτγίε8. 

13  Ὑ εἰ τῆι 541 τῆς Γ,ογὰ σοῦ ; 
Ξ 5 Αἴ τῆς “ εηὰ οἔὨ [ὈΓ γεαγβ ΜΜ}}} 1 ρα- 
κάρα ῖδες τῆς Εργριίαπβ ἔτοπη τῆς ρεορὶςε 

ὙΒΙΓΠΟΓ ΠΟῪ νγεέγε ϑβςαδίζεγεά : 
14 ΑΠπά1 ν1]}} Ὀτγίπρ ἀρδίη ἴῃς σδρ- 

ὈνΠΥ οὐἩ Ἐργρῖ, 1πάὰ ΔΝ σαυ8ε ἴΠεπὰ 
ἴο γεΐιυγη ἐπ|σ τῆς ἰδηά οὐ Ῥδίῆγοϑβ, 

χα γᾶ. Ἰηῖο τῆς ἰλπά οὗ τῃςεἰγν ᾿Πδυϊτίοη ; δηά 
δὲ ὅταν ΤΕΥ 5141] θῈ τΠεγα 4 ' θ456 Κίπράοχῃ. 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ, ΧΧΙΧ. 

Ις [τ 5Π8}]1 δ6ὲ τὴε δαβοβὲ οὐ τῃε 
Κιηράοπηδ ; ΠΕΙΓΠΕΓ 5}41]} 1ζ Ἴχδὶς ἴτ- 
56] ΔΠΥ πιογα ἀῦονε ἴΠ6 ΠΔΙΟΠΒ : [ῸΓ 
Ι ν}}} ἀππιϊπίον τμεπι, τῆδς τῆ εΥ 5}8]]} 
ΠΟ τόσα πιὶα ονεγ [ἢ πδίϊοῃϑ. 

Ι6 Απά [τ 5141}1] 6 πὸ πιογὲ ἴῃς 
σοηβάεπος οὗ ἴῃ6 Πουβεὲ οὗ ἴϑβϑγδεὶ, 
Ὡς ἢ ὈγΏρσεῖῃ ἐῤεὶγ πα ἴο ταὸ- 
ΓΛεγδηςσο, ηδη ἘΠΕΥ 5}4]}] ἰοοῖ 
αἴζεγ τΠεαὶ: δυζ τῆεΥ 5141} Κηοῦν τῃδῖ 
Ι«»ὶ τῆς Ι,οτά οὉ. 

17 ἢ Απά [τ σληια ἴο ρᾶ58 ἴῃ ἴΠ6 
βανεὴ πὰ {ννεπίεῖ γοᾶγ, ἴῃ ἴδε 
ἢγοῖ γιοπίῤ, ἴῃ τῆς ἤτβθι αν οὗ τῃε 
ταοηῖῃ, τῆς ψογά οὗ ἴπε ΚΒ οᾶπι6 
ὈΠῖο Π16,, ΒΑΥἹΠΡ. 

18 ὅϑοῃ οὗ πιᾶη, ΝΝεδιςΠδάγεζΖαγ 
Κιηρ οἵ Βαθγ]οη οδιιϑεά ἢ18 ἈΓΠῚΥ ἴο 
86ΓνῈ Δ ργεδῖ βϑδύνίςς ἀρδίηϑεὲ ΤΎΓΙΒ : 
ΘΥΝΘΕΙΎ Πεδά τὐας πηλάς δαΑ]ά, ἀπά βνεγΥ 
Βῃου ἀεγ τὐᾶς ρεεϊβά : γεῖ δὰ ἢδ 

δόεπεδ ΤῊΔΥ Ὀδ (Π6 ΔΗ͂Χ ΠΟΙΔΠΊΟΪΥ ι5εἀ ἴο 
ἀευοῖο ἐοευαγα: ΟΥ̓ 10. 

10---12. νε μᾶνθ πο τεοογὰ οὗ ἴδε εἰγ- 
ςὐπιπίδησος οὔ ἴδο ΟΠα]άσδη ᾿Ἰηνάϑοίοη οὗ Εσγρί 
(Ξε Νοίῖε Α δῖ οπά οἵ Ὁμδρίοσ). δε ξαΐδεν 
οἵ ψ Ὡδὲ πδῖυτγε ἰἴ τηυϑὶ ἤανε Ὀδὲπ ΟΥ̓ ΠΟΠΊρΑΓ- 
ἴῶὼν ἴθ. ἀεβοστιρίίοη οὗ {π᾿ τεϑυ] 5 οὗ ϑεηπδ- 
οὐ ̓5 σοηηυεϑί ([54]. ΧΧΧΥΪ. ἃς 0]}.), δηὰ οὗ 
τὰς τανᾶξεϑ οἵ δῃ ̓ ἱηνδαϊηνρ ἈΥΤΩΥ ἴπ ἴοοὶ. Οοιῃ- 
Ῥᾶγε 4150 2 Κ. χχὶ. 13 δηά Τεσ. χὶνι. 19.) ὑγβετα 
δε τετηονδὶ οἱ [86 ᾿πῃδοιδηῖ8 18 Θβρεςῖδ!ῦ 
ποι οῦεὰ. ΨΝῸ ἅτ ποῖ ἴο ᾿πϑῖϑὲ Ὡροῦ πηϊηινο 
Π] διπιοτξ οὗἉ ἜΥΟΓῪ ἀοἴΔ1} οὗ ργορῆθοου. 1) 680- 
ῦϊοι ἀιμ ΤΌ ἅτ ἀοϑοσ δὰ ὈΥ ἀσθρίςπηρ {ΠΟΙ͂Τ 
52] Δοσοιηρδηϊπηοηΐβ.Ό ΤῊΘ ὈΓΟΡΠΘΟΥ 1π51518 
προῦ ἴπο ρεηεσαλὶ ἔδοὶ ἰμαὶ ΕργΥρὶ νν}}} ἴοσ ἃ 
ὕσῃς, ἀεξεσιυεα 45 ΤΟΥΓΥ γεᾶτϑ, Ὀ6 ἴῃ ἃ αἰδία οὗ 
οοἰϊρϑο. : ᾿ 
σὺ κασι: Νὸο γτεαδί βἴγεββ ἰ5 ἴο 6 Ἰδἰἃ ου 

ἃ» σχϑςξ πυμθεῦ οὗ γοᾶτβ.Ό ὙΠῸ Ὠυτρεῦ οὗ 
γετβ μδεϑοὰ ΌΥ {Π6 (δ άγοη οὗ 15:26] ἴῃ ἴῃ6 
πισσηοϑς ὈεσΔπι6 ἴο ἴ86 Ηεῦτενβ ἃ 5ἰψη:ῇ- 
αἀπὶ ρετιοά οὗ ςμδϑιϑοτηεηῖ, 866 ἀῦονυο ἰν. 6 
δὶ Νοίε Β δὲ οηά οὗ Ὁμδρίογ. 

18. Αἰ γ}1ἃτ τεϑρὶϊο νγᾶ8 Ῥγοπηϊϑοά ἴο 
ΜΟ2Ό (]εσ. χίνι. 47) δηὰ ἴο Αποη (7ε6γ. 
Σῦχ. 6), ἀπὰ ετλϊποΉΕΥ ἴο Ἴγτε (1541. Χχ 
14). ΤῊΣ ρᾶσίΑ] τεβίοσαίίοη οἵ Ερβγρίὶ ἰ5 αἷϑο 
[οτεϊοϊά, ἴεσ. χ]ν]. 2ό. 

14, αιῤνω (5εε Οξῃ. χ. 14; 581. χὶ. συ) 
5 ἴῃε Τμεῦα!ὰ οΥὐ ὕρρες Εκγρί, ἴθ οὔξίηδι 
εζὶ οἵ (Π6 Κίηράοτῃ (Ηετοά. 11. 4). 
ἐδε ἰσπδ 0 ἐδεῖσ' δαδιία!ίο"!} ἈλίμοΥ, 85 σηδΡ., 

δε ἰαπά ὁ ἐδεὶγ Ὀϊλγτῖῃ. ὙΠὲ σψογὰ πηθδῃ8 
Ῥτορεσὶν “᾿οτίη,᾽" δηὰ ϑοπιὸ πᾶνο [ΒΟ ἢς [μα 
Ῥαότγο: οὐ ὕρρετ Ἐξγρὶ 15 ἴμ}5 ϑρθςῖδ!}ν ἀκ- 

νοι. ΥἹΙ. 

βοσὶ δοα 45 πο Ὀἰσιῃρίδοο οὗ ΕρΥΡρίλΠ στοαίηθβϑ. 
11 νναβ ἴπ6 ϑεδῖ οὗ δαιρίγο ὑπάθσ ἴῃς ΕΚΗϊορίδη 
ἀγπασῖγ, δυῖ ἰξ ἀοθβ ποῖ ἀρρεαῦ ἴπαϊ ἴἴ ὄν 
Ὀοοδπὴθ 850 ἷπ ἰδίου {{π|65, δηὰ ἰξ ἰ5 {πογοίοσγο 
ΤΟΓΕ Ῥγοῦδῦϊο (παῖ Ῥαίδγο; ἰ8 ἤοῦὲ ῥυΐ ἃ5 
ἃ Ῥατί ἴοσγ 186 ψνῃοΐθ, δηὰ ἐῤε ἑαμά οΓ᾽ τδεὶνγ 
ὀὶίγεἐδ᾽ ΞΙΧΑΡΙΥ ἀδηοίεβ ἴδε Βοπὶο οὗ [86 τεβιοτοά 
ΟΧ 65. 

16. ο«υδίεῤ ὀγίπφε ἐδεὶγ ἐπί ψμν ἴο γεριρηιν 
ὄγαμεε Ὅδὸ ἴ2]56 σοηβάξηςε οὗ 6 15γδ6}1{65 
ὀγοι δὶ 10 γεγιοριόγαποε, ἰ. 4. αἰδοονετοὰ ἴῃ (ἢ 6 
βίσῃῖ οἵ Οοά δῃά τῆδη (ἔοσ ἴπ6 ρῆγαϑθ σΟΠΊρΡ. 
Χχὶ. 24) {πεῖν ἐπί φμίβγ, 1.6. Ἰμεῖγ Ἐγεδ ΠΟΥ δηὰ 
ῬΟΙΌΓΣΥ ἴο ἴδε (Πα! σ 8η8. 

αὐδεη δὲν “ῥα}] Ἰοοῖ εν ἐδερι] “ΓΏΘΙΓ [2156- 
ποοάὰ δοίης τηδὰθ ουάθηϊ νυ ῃδη ΠΟΥ ἑοοξ ΠΡ 
[δὲ Εσγρεδηϑβ δηὰ βοοῖκ {πεῖ αἱὰ ἴῃ σγϑθ]]!Ιοη. 
ΤΣ τυΐη οὗ Εργρί 514}} ρυαΐ δὴ οπά ἴο δ)]] 

17-- 20. δοσοπά ργορἤεοΥ δραϊπϑὶ Ἔ ργρί. 
Α ϑβρϑοῖΐδὶ ῥγοάϊοϊοη οὗ ἴπ6 συΐη οὗ Εξγρί ὉγῪ 
ΝΕΌυς Δ Π6ΖΖΔΓ. 

[πη Ρυϊζείπῃ ἰορεῖμος ἴπΠῸ νηοῦ β ρΌρΡΘοΐθ5 
ὙὨοΝ δ μδὰ ἀοϊνοεγοὰ δραϊηδὶ Βργρῖ, ἴῃ6 
Ργορβεῖ ρίδοεϑ {815 ουξ οὗ σπγοποϊορςαὶ ογάσυ, 
[πα ΠΒ6 ΠΊΔΥ Ροϊπξ ουἱ ἴμαὶ ψὨοΝ μά ποῖ 
Ὀδοη 5ἰδίοα ἴῃ ἴπ6 ἔογοβοϊῃρ Ργορῇεςου, ΥἱζΖ., 
τΠδὲ [86 ἀροπὶ ψ πῖς ἢ σβουϊά κι πα ἴΠ6 ἢγϑὶ 
Ὁ]ονν οἡ Εξγρὶ 5μουϊὰ ὈἊς ἔπε (μαι άξεδη Κίηρ, 
ΝΟΌΙΟμδάποζζασ. Οοπιρᾶγε 8 5 παν ογάστ 
ἴῃ Χχνὶ. : (1) ἃ βεπογαὶ ῬΙΌΡΠΕΟΥ δραϊηβῖ, 
(4) 8 ϑρθοῖϊδὶ ργόρῆθου [δῖ Νεδυςβδάπεζζαγ 
8βου]ά εβεςς ἴδ τυΐη, 

18. γεὶ δαά ῥὲ πο «υασε5 ϑοπῆδ μᾶνθ ζοῃ- 
εἷυάοά τθαἱ Νενυςβαάποζζασ ἔθ ἴο ἴακε 
ΎἼγτε αὔεσ ἃ 5ίερε οὗ τἰγίθεη γεᾶτβ (5ϑεε Νοῖβ 
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1 ΟΝ 

πον ΠΟΙ [15 ΔΥΓΠΊΥ, ἴοσ ΤΎΠΙ8. 
ίογ ἰρὰ ἐὰ ἐπ τῃαϊ ᾿ς μαλά τ ΕἸ 
ἁραϊηϑὲ ἰξ: 

19 Ὑπετγείοτε τῆυ8 84 τὰς Ιυοτά 
Οον; Βεμβοϊά, 1 νν}}} γίνε τῆς Ἰαπά οὗ 
Ἐργρῖ υπῖο Ν᾽ Δ ατῖν τεσ αν κίηρ οὗ 
Βὲν Ιοῃ ; δπά δε 53}4]]} ἰαίκα μδὺ πιὺ]- 
εἰτυάς, ἀπά ᾿ ταἰτε Πεγ 8ροὶ!, ἀπά ἴδκε 

οὰ, ἀπά ἮΙ ΡΓΕΥ͂ ; δηά ἱξ 584}} ΡῈ τῇς ννᾶρεβ 
25 ὦ κεν 
3, ὦ. ἔΟΥ ἢ]8. ΔΓΠΊΥ. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΙΧ. [ν. 19---21. 

20 1 πᾶνε ρίνεη ᾿ἷπὶ ἴῃς ἰαπὰ οὗ 

Εργρε ")3ῶν ᾿ἰβ ἰδλδοιιγ σνμεγενν τι με ἐβῶς [ο 

ϑεγνοα Δραίηϑι ᾿ἷ, Ὀδολιι88 ΠΥ νγουρῆξ 
ἔογ τις, 841 τὰς 1,ογά 0}. 
21  [Ιπ τῆδλι ἀδὺ ψ1|}} 1 σδιυβε (ἢ ς 
Βογῃ οὗ τὴς Πουβε. οὗ ἴϑβγδεὶ το δυά 
ἔοσι ἢ, πὰ 1 νν}}} γίνε τῆες ἴῃς ορεη- 
ἱπρ; οὗ τὴε πιουῖῃ ἱπ τῆς πιίάδ οἴ 
ἴμεπὶ; ἀπά {ῆεγ 5}4}1] Κπονν τῆμδῖ 1 
πηι τῆς ΠΟΚΌ. 

Αοη οἷ. χχνὶ.). ἘΖεοκίοὶ, Ββονγένοσ, ἀοθ5 ποῖ 
ΒΑΥ πὶ Τγτε νγὰ5 ποῖ ἴδκθη, δῃά {86 διρρο- 
οἰοη ἰ5 ἱποοῃϑείϑῖοηίς ὙΠῸ χχνὶ. 7--14.- [65 
ΓΟΙΟ, ΨΠηῃο ἄοεβ ποίΐ δονονοῦ γψῖνθ 15 186 
ΘΟ ΓοΘ ΠῸπὶ ψΠΙοΝ δ ἀεγίνοα 1ξ, 584γ5 [παῖ 
Νονυςδδάποζζασ ἱπιροβθὰ ὑροη ἢ 15 ϑο]άϊοτβ ἃ 
ὙΕΓΥ͂ ΠΕΔΥΥ (451 ἴῃ Αἰ ἃ ρ 1πῸ 5ἴγαιξ βορᾶ- 
ταῖϊηρ ὙΤΥτὰ ἔγοτα 86 πιδίη]δηά, ἰῃ ΟΥάΕΓ ἴο 
Ὀ6 40]. ἴο Ὀγίηρ ὑρ δὶ5 Ὀθαϊίεηρ Γὰπὶ5 πὰ 
Οἴδοσ εηρίηοβ οὗ νγᾶγ, δπὰ (μδὶ τε Ὑγτγίδηβ, 
γνΠοη ΠΟΥ οὰνν (παῖ {π6 σαρίαγο νγᾶ5 ἱπον]- 
ΔὈΪο, οαττιοὰ ΟΥ̓ {πεῖγ να] 0165 ὈΥ 5ῃ]ρ5, δηά 
80 ἀορτγίνοά Νεδυςπλάποζζαῦ δηὰ ἢ]5 ΔΙΤΑΥ͂ 
οὗ π6 γος 5ροῖ] νης ΠΟΥ Παδὰ δηξοϊραῖοά. 
Βυὲϊ ἰξ 15 γϑσὺ ἀουδίδι! πυπεῖμοῦ Νευυςμδά- 
ΠΕΖΖΑΓ αὐτοῦ οοηϑίγυςεὰ ἃ πιοῖο, 85 Αἰεχαηάεγ 
ἀϊά, ἀπά Τογοπιθβ δοσουηξ ΤΏΔΥ δ6 5[ΠΊΡΙΥ ἢ 15 
ὙΝΑΥ͂ οὗ ὀχρ διηΐηρ [Π15 ραϑϑᾶρθ, ἐουπάθά ἀροη 
ΑἸοχδπάου᾽ 5 δι δϑοαυδηὶ οοιγϑθ οὗ ̓ ἰώρορα δ 
[ ἰ5 ἱπάοοά ποῖ πργοῦδοϊς δαὶ 6 ΤΎτσΙΔΠ8 

Ὀεΐοτρ ΠΟΥ ϑβυττοηάεγοά {ποῖγ ἰϑαπὰ οεἰϊδάο] 
Ἰπαπαροά ἴο τοπιονα πιο οὗ ΤΠ ΟΙΓ ΓοάϑυΓΟ, 
Ὀμυΐ ΚΙΙΕΟΙΝ βυρρεβσίθ δηοῖποσ οχρδηδίίοη οὗ 
υ. 18, Υἱ2.:---ἰ(δδῖ [ἢῃ6 5ίορε δηὰ Ἴσἀρίυγε οὗ 
ὙγΓδ ΠΊΔΥ ὃ τοραγάραά τορείμεῦ, 5 ΠΊΡῚῪ 45 (ἢ 6 
«υογ τα ἀρροϊηϊεοά το Πἰπι, ἀπὰ [πὸ ροϑβϑεϑϑῖοιι οὗ 
Ἐξγρίὶ 89 ἴ8μ6 γεευωγά ΟΥἩ αυασε! ἴοσυ ἴμ6 ΨογΚ. 

41. Ἐφγρὶί Ὀοίηρ ἴΠ6 δηϊδροηϊβδὶ οὗ πε ρθο- 
Ρἷε οὗ σοά, ποῦ ονογϊῃγονν ᾿πδυρυτγαῖοά ἴδ 6 
ἐπυτηρἢ οὗ ζοοά ονοῦ εν]. ΤὍΤῆθ ρὑγορῃοῖ ἃ8 
504] 5665 ἴπ6 ἔγς ἴῃ [6 ρόττῃ, [πΠ6 ρετίεςϊ 
Ὀυϊάϊηρ ἴῃ (ἢ6 τυϊη οὗ [6 οἀϊῆςε οἰοατγοά ἀὐναν 
ἴο τηᾶῖο στόοοσὰ ἔογ ἴδθ πόοὺν βἰγιςίισο ὍΤης 
ἀεβιγυςίοη οὗ μοδίποη ροννοῖβ νγὰ5 ἰεδάϊηρ ὺὉ 
ἴο {6 65 Δ 5ῃτηθηΐ οὗ Μ Θϑϑιδῃ 5 Κίπράοπι. 

1 «υἱ] σίυε ἰδές ἐδὸ οῤῥεπὶπρ Γ᾽ 1δε ν»ιομ}] 
ρα ἴπ656 {π|η55 δῃουϊὰ Ὀορίη ἴο σοπηθ ἴο 
Ρᾶ55 16 ῬγΌρ μοί 5 τηου ἢ 5μουϊά Ὀ6 οροπο ἴο 
ἀθοϊαγθ. ΠΟΙ͂ πιοραηίηρ, ἀπά ἴο πιδῖκο κπόνγη ἴῃ 6 
δηὰ ἴο ψνὩϊςἢ 41}1} ννᾶ5 ἱεπάϊηρ. 

ΝΟΤΕ Α. 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΚΙΝΟΘ ΟΕ ΤΗ͂Ε 260ΤῊ ὈΥΝΑΞΘΤΥ---ἘΞΡΕΟΙΑΙΙΥ ΝΕΈΟΘΗΟ ΑΝῸ ΗΟΡΗΒΑ. 

Τῇ ουπεϊξοτπι γεοοσάβ οὗ ἴπο ἀοοάς οὗ Α5- 
ἸΠΡΊΠῸΝ [γον ἃ πονν σῆς οὐ (Π6 Θϑἰδ Ὁ} 15}- 
τηεηΐ οἵ ἴδε 2ό1ἢ οὐ δ4ἰϊε ἀγπαϑίν, ἴο νυν Βιὶοἢ 
ῬΒΑγδΟΒ -Ηορῆγα (6 Οτθεὶς Αρυγ65) Βεϊοηρβ, 
δηὰ δῇον ον {(ΠῸ Εργρίίδη ῥγίεϑίβ ἀϊσριι ϊϑοὰ 
ἔτοτη ΗἩργοάοῖιιβ ϑβυςἢ ἐνεηΐβ ἃ5 βοοπηθά ἴο 186 
Πδίομαὶ ἀἰϑβοπουσ, ἴπάοσ τποῖγ συϊάδληςσθ 
Ἡδογοάοίι5 [6115 υ5 τπαί (6 ρἱογίοι8 τεῖίρῃ οὗ 
Τιγπακδῇ, ἴῃς ΕΚΒΙορίαπ, νγᾶβ ξο]]ονγοὰ ΌὉῪ 8η 
ἸηἴΟΓΏΔ] τονοϊ ξοη νὩΙΟὮ ρδτοο]]θά οὐἱ Εργρὶ 
Ἰηῖο ἵνγοῖνο ργονΐϊῃοθϑ, ας συϊοά οὐοῦ ΌΥ δῃ 
Ἰηἀεροηάοηϊ ῥγίπςθ, δηὰ ἐπί δυθηΐι δ! ! Υ οηα οὗ 
ἴδόοπι, Ῥϑαπιπθιςῆιι5, σιιςοοοάδα ἴῃ Οὐογσοπ ΠῈ 
1Π6 οΟἴΟΣ αἰθνθη, δηὰ πιακίηρς ΕΡΥΡί ἀραὶ οΠ6 
ΤἸΠΟΠΔΙΌΠΥ ὑπάοσ ἢ πι56 1. Βυϊ [ἢΠϊ5, Ὡς 
Ἡετοάοΐῃϑ Γοργοβεηΐβ 45 δὴ ἱπίογηδὶ σμδηρο Δς- 
ςοΙρ 5ηθὰ Ὀγ {86 Εργρίίδης {Πποπιβεῖνεβ, νγ458, 
ψῈ πον ἰοάγῃ, ἴΠ6 σόϑυϊὶ οὗὨ ἔογοείστι ᾿ηναϑίοη 
δΔηά σοηηυοσῖ. ὙΠ ογ]ϊηάοῖβ οὗ Αϑϑυγθδηϊραὶ 
161} 9 ται ΤΊΣ ΚΔ ἢ ννὰς5 ἀοίοαϊοαὰ δπὰ ἀπνθη 
ουΐ οὗ 15 ἀοπηϊηίοη5 Ὁ Εξατῃδάδάοῃ, Ψο βεῖ 
ἊΡ ἐαυεπῖγ (ηοΐ ἔννοῖνθ) φονθγηοῦβ {γι θυ ΐγΥ ἴο 
δηὰ ἀοροπάοηϊς ὑροη Αϑϑγυτίδ; (πδῖ Ὡροη Ἐπ58τ- 
μιδάάοπ 5 ἀθαῖῃ Τιγπακαὴ τοσοπαυογοά Εργρῖ 
δῃὰ ἀϊϑραςοὰ {πΠ6 ννθηίυ, Ὀυϊ ἴῃ ἢϊ5 ἴυττι νγᾶ5 
ἀπνθη ἐμοὶ δραῖῃ ΟΥ̓ Αϑϑουτθδηϊραὶ, Ἐϑαγιδά- 

ἀοηβ σοη; [δὲ ἴῃς ἔννθηῖν σϑῦς 1], βεεκίηρ 
ΤΠ ΚΔἢ 5 αδἰὰ, δηὰ νογε ἀρδὶῃ ονογίῆσονντηι, 
υΐϊ [παῖ οπο οὗ ἴδει, Νϑοθο οὗ 8415, νγὰβ τὸ- 
δἰοσοα ἴο ἔδυοὺγ δηὰ ποπουγ: {παΐ δὲ ΤΊΙΓῃα- 
Καἢ 5 ἀθδίἢ 15 ϑδοη Ἀυάδπηποη τδάθ 4 ἔτοβἢ 
αἰζοτηρί ἴο τϑοονοσ Εργρί, Ὀυϊ ννᾶ5 ἐοϊ]ϊοὰ Ὀγ 
Αϑβϑυγῦδη!ραὶ. (" Ηἰβίογυ οὗ Αϑβϑυγθδη!ραὶ)," 
Ὀ. 1ς--- 1.) δε γχαΐμον ἴπδϊ ῬῪϑδγησηδίςῆιι5, 
16 50η οὗ Νϑεδο, ἴον [6 ἀθδίῃ οὗ Αϑϑυγθδηὶ- 
ΡΑΪ ϑιιςςεοάδα ἴῃ πηλκίηρς ΕΡΥΡΙΊ ἱπάοροπάοηϊ οὗἉ 
Αϑϑογυῖδ, ὑνῇοϑε ροννοσ ννᾶ5 πονν οἡ ἴδ ἀθοϊϊηθ, 
δηά τῃ]5 Θχρ δίηβ ΨΥ ψνδὶ Ηογοάοῖιυ5 (418 
1ῃ6 ἀοάσολγοδν ((π6 τοί οὗ ἴμ6 {ὺϊυϊατΥ 
ὈΓΠΠ65) ἰ5 ὀχοϊυἀθά ἔγροπι Ἐργρίίδη Ὠἰσδίοτγυ, 
δηά [δΠ6 τοῖζῃ οἵ Ῥϑαιηπιοί οι 15 γτεοσκοποά ἴο 
Ὀεχίη ἢ [ἢς οἷοϑο οὗ ἰῃδῖ οἔὗ ΤΙ ΓΑ δῇ. 
Το [ἢϊ5, [δε χόϊῃ οΥ 5416 ἀγπδϑῖυ, Ῥοίῃ 

ῬΠΔγΔΟἢ-ΝΈοῆο ἀπά Ῥβδσδομ- Ηορῆσα οὗ {π6 
ΟἹά Τεκίδιηοηξ Ὀοϊοην. 

ΎΤΠ6 ἀοίοτιτηϊπαίΐἨοη οὗ ἴπῃ6 ἀδίοβ οὗ {Π||56 
Κίηρϑ 15 ἱπιρογίδῃϊ ἴ0Γ δεῦρίυγε σΠγοηΟΪΟΡΎ. 

ΤὨο δηςσϊοηΐ Βιϑίοσδηβ αἱ ἴδ 85 ἴο ἴῃ ἰεηρτῆ 
οἵ τείξηϑβ οἵ ϑοπιθ οὗ πο τί πρϑβ οὗ τΠ15 ἀγηδϑίγ : 
Ἢ ΝΕ ἢανο βυγα ἀδίδ Ομ πιοπυπλθηΐδὶ σὸ-.: 
ςογάϑ. 

1. ὝΠεγε μᾶ5 Ὀδδη ΣΘΟΘΉΥ αἰθοονεγοά ὉΥ. 



ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΙΧ. 

Ἀ(ατιεξίο ἃ ϑοτὶθϑ οὗ 5ἴοἶθβ υβογθοη ἅγὸ τεοογάθά 
ἴδε ἀδῆεϑ (1π 86 γοδῖβ οὗ ἴδε Κίηρ5) οὗ {πὸ ὈϊΠΉ, 
ἐξ εοωσογησηΐ, ἀδαίῃ, δηὰ ρὲ οὗ ἴῃ6 Αἰ ρίϑεβ οσ 
δασσϑαῖ Β0}}5 γγ8ο ἰἸϊνεὰ 1η ἴΠ6 Δόΐ ἢ ἀγηδεῖγυ. 

4. ὝΒεΤΕ ἅτὸ ἴνο σετδυκαῦϊο πηοπυτηθηΐδὶ 
Ὡθ εῖς ργεϑεσνεά, {μὸ ομϑ δ ΕἸογεηςο, [ἢ οἴμοσ 
δὶ 1. εγείεη. 

Ι. “{Ἵρὲε ϑεεῖε:. 
α. ΑἸ Αρὶϑ νγὰβ Ὀογῃ ἴδε τόϊἣἢ οἵ Τιγῃδ- 

ἢ, πὰ ἀϊοά ἴῃ (Π6 δοϊῇῃ οἵ Ῥϑβαγῃηγηἷδίςδιις 1. 
ὁἔ. Απ Αρὶϑβ Ὀογῃ ἴῃ ἴΠ6 ς Στὰ οὗ Ῥϑατηπηἷσί!- 

αἰ, ἐδ τὴ [Π6 τόϊἢ οὗ Νοοδο, ἀρεὰ τό γϑδσϑ, 
Σ πο 5, 17 ἀ4γΥ5. 
ΤὨΙΞ 

γΕ2Γ5. 
ς ΑἈπ ΑρὶΞ5 Ὀοτῃ ἴῃ ἴδ τόϊῃ οὗ Νόϑοῇο, 

ἀεὰ ἴῃ [86 τ2ῖ! οὗ Ηορῆγα, ἀροὰ 17 γὙ6δΓ5, 
ὁ τηοπέϊιϑ, ς ἀλγ5. 
Τῆι ρβῖνϑϑ {86 τεῖρῃ οὗ ῬϑδΏ 15 

ὩΦΌΠΒυΚ 11.). ς γϑδγϑβ. 

Ι1Ι.- 72ε Ῥζογεποε Ταῤῥεί. 
ΤΙ 15 ἃ 1 Ὀ]εξ ἴῃ ΤΠΘΠΊΟΤΥ Οὗ Ομ Ῥϑδιηπηοί!- 

οὔτ, 5δοη οὗ Κιητ)δί-δαῆ αν, Ὀοτη οὗ ἴΠ6 δα Ὺ 
Οδηγαῖ, νυ ῇο νγδϑ ὕοσγῃ ου ἴῃ6 1:ϑὶ ἀδὺ οὗἉ {πὲ 
του Ῥαγηὶ, οὗ [6 ,χτὰά οὗ Νόοβο, Ἰϊνοάὰ γι 
ΨΕΆΓΒ, 4 τοηἢ 5, ἀπά 6 ἀλγϑ5, ἀϊορὰ οἡ πε δι 
ἀδγ οὗ τῆς συοητ δορὶ, δπὰ ἴῃ 86 2:1} γεν 

(οσ Ῥβαπη- 

οὗ Ατηδϑῖϑ. 
Ἐ οϑϑεϊϊηὶ, “Μοπαπιοπε Β ΘΑ];,᾽ Ρ. 152. 

ΤῊΞΒ ξῖνοϑ 214 Ὑϑᾶσβ οἵ Απηλ915᾽ γεῖρτι, ς οὗ 
15, Δηἀ 13 ΟΥΙ4 οὗ Νεομο; 1 νὰ δδά 

19 ΥΕΔΙ5 ἴοσ Ηορῆγαβ σεῖξη (86 ἰεηρίῃ 45- 
φρτιο ἴο ἴὲ ΌΥ Μαπεῖδο, δοοογάϊηρ ἴο Αἰἴτοδ- 
π05, πὰ ΟΥ̓ οἴ Βεῖ5) νγὲ δοσουηῖ ἔογ ἴῃ6 71 ΑΓΒ, 
4 τιοῦῖδβ, δηὰ 6 4475 οὗ Ῥϑαιιειςι15᾽ 1166. ΄ 
ΠΙ|. {2ε Ζεσάεη Ταῤῥεί. ; 
ὙὮῖ5 15 ἃ ἸδΌ εξ ἴῃ ΣΩΘΠΊΟΣΥ οὐ ἀποίδοσ Ῥϑδη)- 

ποΌςδυς (Ρϑαγηθίςῃι5 νγὰ5 δὲ [815 ἘΠῚΘ ὯΟ 
ἀουθέ ἃ σοπιπιοη ἀρρε]]δίϊνθ). [Ι͂ἢ (Π6 1ϑὲ γϑᾶσ 
οἵ Νεςδο, οἡ ἴδε 1τϑὶ ἀδὺ οὗ [86 πηοηῖ ΕΡΙΡΗΪ, 
πὶΞ ΟΣ ῬΞοσησγηθίςῃυϑ, {πΠ6 σοὴ οὗ Αδδυῦοῃ 
αὐὰ ΤἌΔΩΪΝΚΒὮΟ, δηά ἢ ᾿ἰνοὰ ός γοδσβ, σο τἸποῃίἢ5, 
δρᾷ  ἀδγϑ; δ τυᾶβ Ὀυχίοά ἴῃ [Π6 271} γὙϑᾶσ οὗ 
Απιλϑῖς, [86 Δϑίἢ οὗ {Π6 τηοηΐϊῇ ῬΒΑΥΤΊΌΙΗΙ. 

1, ξεγώδῃ, “Μοηπυχηεηίβ ροτίδηϊ ἀ65 ᾿ξ πὲ8 
ΤΟΥΔ]65,᾽ [ογάσῃ, 18.8. 

ὙΤΗ15 15 Δ2ῃ ἱπάορεηάοηξς ονυϊάθηοθ ΘΧδΟ Ὁ 
δξτοεῖης τ (ἢ6 ἔοΓτηοσ. 
ΤΙ Ῥεδγηπίοδι ᾿ἰνοὰ ἴῃ 

Απλλϑι5᾽ τοίσῃ 26 γελῖβ 
Ἡοργδ᾿β 19. .) 
ῬΘΑπΊΠγ15᾽ ἐξ δος 
ΝεςοΒοβ Ις ΟΥ 16 Υἵ5. 

ἴδυ5 Δοσουπίίηρ ΤῸ ὅς γοδῦβ, 1ὸ 

Εἶνες [06 χεῖστι οὗ Ῥϑδιηπ)θις 5, ς4΄ 

τηοηΐδ8, 2 ἀλγθ. [{ 5 ῬοβϑιὉ]6 {παῖ (86 ᾿ηίοτ- 
ὙΑ] ΤῊΔΥ Ὧδ ἸΟΠρΟΣ ὈΥ ἃ τροηΐ ΟΥ 50, Ὡς ἢ 
ὑοῦ ]ὰ δὲ δοσςουηίρα ἔογ ΟΥ̓͂ (6 ἀδία οὗ τῃ6 
εἶἴοϑθ οὗ ἊΑπιδϑδ᾽ σοῖρηῃ Ὀδηρ (μΠ6 ἀδίο οὗ 
ὀμγὶαί. ᾿ 
ΝοΥ ἴδ6 ἀδίο οὗ Οδιλῦγϑοθ᾽ ἱηναϑίοη οὗ 

Ἐφγρῖ Βδ5 βθθη ἀεϊοστηιϊποὰ νυ ΤογίδίηιὙ ἴο 
ἢδνο Ὀδθη Β.06. ς2ς. 

Β.Ο. ς2ς Ῥϑβδιῃητη δ 15 ((ἢδ συ σοοϑϑοῦ οὗ Απλᾶ- 
515) το βῃεὰ 6 τῃοῃίἢβ. 

ΑἸλδϑ5 τεϊρῃοὰ 44. γξᾶγϑ. 
,»,ΏΚ 470 ᾿Αορεοβϑίοῃ οὗ Απιδϑίβ. 

Ἠορῆγὰ » ἴῷ » 
»" 8489 Ασορββίοῃ οὗ ΗἩορῆγδ. 

ῬΘΑΤΏΤΩΪΘ ., ιν τὰς 
ἢ. 594 Ασροεβϑίοη οὗ Ῥβδιῃηπηῖβ. 

Νεοῆο 1.0, τό ,, 
᾿»,) ὅτο Ασςρορδϑίοῃ οὗ Νεςοῦο 1]. 

Ῥοδσησηθσυ8 94. .. 
4. 664 Αορςοδθίοη οὗ Ῥϑαιητηδιςἣιι5, ἀλιθά 

ἔτογῃ ἴμ6 ἀδδίῃ οἵ Τ γα κδῃ. 

, ὙΠ686 ἀδίεβ, οί ἢ 9 ῃοα οὐ συτὸ δηά ἱπεέο- 
Ῥεηάεπί στουπάβ, δοσογὰ σ ἢ} ϑοσρίαγο ἢ 5- 
ἰοῦ. ὍΠο Ὀδίς οὗ Μοριἀάο ἴῃ τῆς ῬΠα- 
ΤΔΟΠ-ΝΟΟῦο ἀοξοαϊοα δηὰ 5ϊενν [οϑίδῇ ἴοοϊς 
Ρίδοθ ἴῆγεθ γϑαῖβ Ὀοΐοσε ἐπί οἵ (δγοῃθηλ ϑἢ 
(ἰπ (δε ἔουπιἢ γεαγ οὗ [μοί αἰκῖτι) ἴῃ νυν] ἢ [Π6 

γγοῦ οὗ Εξγρὶ νγὰ5 Ὀγοΐοη. ϑυρροβίηρ ἴΠ6 
ξαλιε οὗ Μεριάάο ἴο βαγὸ ἰδίκεπ ὑἶδοθ ἴῃ 86 
Βιϑί γεὰσ οὔ Νεοῆοῖβ γείψη, [Π|5 ννου]Ἱὰ Ὀτίηρ 
(86 Ὀαί]6 οὗ (ΟΑτομοπϑἢ ἴο Β.6. 6οό, {μ6 
058] ἀδίο. ὙΠδ σΔρ ΝΥ οὗ ςμοίδοϊίη, 
εἰσῃξ γοᾶτβ δίϊογ ἴ06 Ὀδίι]θ οὐ (δγομοι 5ἢ, 
Ψ1 ὈῈ Β.Ο. ςοϑ, δηά {86 ἔθη γεᾶγ οὗ ἴπδῖ 
ΓΔΡΕΪΥΠΥ Β.Ο. ς88, οὐ ς8, ἴδε ἰαἰΐον θείης ἴλ6 
ἀδίο οὗ {πὸ δεςοβϑίοη οὗ Ῥῃδγδοη- ΗΟΡὮσδ. 

,. Αςοογάϊης ἴο (ἢ15 Ὑἱοῦν νγὰ τηιμϑί ϑρροϑα 
[παῖ ῬΒΑγΔΟἢ- ΗΟρἢγὰ δὲ [ἢ υεσῪ ὈοςΙππῖηρ οἱ 
ἢ5 τεῖστι οηϊογοὰ ὕροὰ ἴδ χρη δραϊηϑὶ 
διάοῃ δῃηά Ἴγτο, πιοηξοποά ὈΥ Ηετγοάοΐυϑ. 
ΗΚ ϑυςοθ55 ἰπ [δὲ σατηραίση νν85 ργΟὈΔΌΪΥ ἀθ6 
ἴο τῆς οεἰτουτηδίδηςθ οὗ Νεουυσ Δ π6ΖΖΩΣ Ὀείης 
δηραρθαὰ ἴῃ ΡΥΘΡΑΓΔΈΟΙ5 ἴον {86 5ιθρε οὗ Ϊεγυ- 
βαΐσιῃ. ὙΝΏὮΏΘΩ, ἰπ σοηθοαθδηςο οὗὨ {ἢ]15 ϑιιοσθ89 
δηῃά 45 ρατί οὗ {πΠ6 οαπηραιρτι, Ηορῆγα πιδὰδ ἃ. 
ἀοπιοηπεϑίγαϊίου ἴῃ ογάογ ἴο γε] ονα [ γι }5416Π|, 
ΝοθυςμδάῃοζζΖαῦ ἄγουὸ πἰπὶ Ὀδοῖκ ἴο ἢ᾽5 οννῃ 
κἰηράομι. Αβαϑὶῃ ἔῸΣ ΤΏΔΠΥ γοατβ Νουυςἢδά- 
ΠΟΖΖΔΙ Μ͵Ἐὰ5 Οσουρίοά ἡ] ἃ ϑίοξο, [86 5ίθξε οὗ 
ΎἼγτο, δηὰ {Π|15 ΠΊΑΥ πᾶνε δ]οννοὰ ΗἩορῆγα ἴο 
Ρτγοβθουίο νάσίουϑ ςοπαιιϑϑίβ πη δι υσοα ὉΥ [86 
ΟΠαϊάσεδης, ὑπῈ}]1 δὲ ἰαϑί, Τγγε Ὀείηρς ἰδκεη, 
ΝΟΌΟΟΠαάηθΖζασ ἰὐυτηεὰ 5 διτὴ9 δραϊηϑβὶ 
Ἐδυρί. 

ΝΟΤᾺῈ Β. 

ΤῊΣ ΠὈΟΝΝΕΑΙ, ΟΕ ΡΗΛΑΒΑΟΗ-ΟΡΗΒΑ ΑΝῸ ΤῊΕ ΕΌΙΝ ΟΕ ΕΟΥΡΤ. 

ὟΝ Βανὸ ϑθὸπ ἴμδι [δ ρσορποοῖοθβ οὗ ΕΖοκίοὶ 
ἀξαϊηοὶ Εργρῖ νεέγε ἰπ 411 ργορδο γ ἀεἸϊνοετεὰ 
δὶ 186 σοτητηδηςσετησηῖ οὗἉ [86 τεῖξτι οἵ Αργίδϑ οὐ 
Ῥω" -Ἡρῆτὰ (3εε [πἰτοάυςίοη αὶ 111). Αἴ 

115 εἶπ Εἰ Ζο κίε ργεάϊοιεα ἢ 5 ἀν}. Ὑπδξ 
ΡῃΑΓΔΟΠ-Ηορῆτα νὰ ἀεροβθοὰ ἂδπὰ ρυΐ ἴο 
ἀδαῖῃ 15 υπαηυσδιοπεά, δυὲ [Π6 οἰγουτηβίδπος 
οὗ Πϊ5 ονεσίῃσγον δηὰ (δα σοπάϊτίοη οὗ Ἐφγρὲ 
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ψὩϊοῆ οησυοα ἃτ6 δἰδίοα ὉΥῚῪ Ἡδογοάοϊυβ ἴῃ 
ἴοττὴϑ ΏΙΟὮ ἀο ποῖ ΔΡΡΘΑΣ ἴο σοστοβροηὰ νυν ἢ 
[Π6 ῬΥΙΌΡΒΘΟΥ οὐ ἘΖοῖκιοὶ. Αοςογάϊηρ ἴο Ηδ- 
τοάἀοίζυ5 [ἢ]5 ΤΠ ΟΠΔΙΌΝ, ΔῸΣ ἃ 96171695 οἵ ὈΓ1}14πὲ 
Υἱοεΐοσθ8, βυυϑίδιποα 4 στίουοιβ δ] υσο ἴῃ Δ 6χ- 
Ῥεάϊοη ἀραίηϑὲ Ογγθπθ. ὍΤὨ5 δἱεηδίο [86 
δἰἴεςοη5 οὗ ἢ]5 ϑυδ)᾽εοίβ, τσῆο ἔδηςϊοὰ (παῖ 
ΠΟΥ ἀείοοϊοά ἃ ἀεδίση οὐ ἴδε ρατί οὗ {δεῖν 
κίηρ ἴο νυϑαίκθηῃ {Π6 ΣΑΣ οἾ255 ΌὈΥ 1ο8568 ἴῃ 
Ὀα,6, δηὰ ἴο βϑουσο ἔοσ Π᾿ πι561Ὲ τηοσο ΔΌϑοὶυῖα 
Ρονγεσ. ΤὍΤῊϊ5 Ἰοὰ ἴο ἃ σϑνοῖί, ὈΥ͂ Ὡς ἢ (ΠΟΥ 
ἰταηϑίοετοα [86 Ἴσον ἴο Απιλϑὶβ, οπθ οὗ ἰῃ6 
οἰ εῖ οδρίδιῃηβ, Ὁ ψῇοπὶ ΑΡργε5 νγδ8 {βγοόῦσῃ 
ἰηΐο ὑγίβοῃ, δηὰ ἕοσ ἃ {ἰπ|6 κιπάϊυ {γοαῖθὰ, Ὀμξ 
δὲ ἰλϑῖ ϑἰγδηρ θὰ ὈῪ ἴπῸ ογάοσ οὗ Απιδεὶβ δἵ {86 
ἰηϑιρξαίϊίοη οὗ μἷ5 50 )]οςῖβ, ννβο οου]ὰ ποῖ ἐπ- 
ἀυτε [δὲ {πὸ 1 οὗ ποῖὶσγ Ἔπον 5μουϊά ὃς 
βρατοάὰ. ἕνε οὔϑεγνο ἴπδὲ ἴῃ (η6 δοοουπηΐ οἵ 
Ἡετοάοίυ ἔπογο 5 δυϑοϊυο 5βιθηςα 85 ἴο Νεῦυ- 

ΖΑ, Ώεσοὰβ ΒΖΟΚΙοὶ ΘΧρΥΘΘΒΙΥ ῥτγθ- 
ἀϊοί5 ἴμ6 ονεγίηγον οὗ Εφγρί δηὰ ἴθ 4115. ὉῪ 
[86 μαπάϑ οὗ ἴδε (μαι άσεαη τποηᾶσοῆ. ϑοτηθ 
τοίου ἴο πε σᾶϑ6 οὗ [πὸ τϑνυεσϑαὶ οἵ Νί πουθἢ 5 
ἄοοπὶ ἴῃ σοηθοηαυσηοθ οὗἩὨ 16 τερεηΐδηςς οὗ "5 
ἸΠΠΔὈϊ Δη5, ἀηὰ σοπϑίάογ (δ Εσγρί νναβ βρατεὰ 
ἔογ ἃ τἰπὸ οὐ {86 ῥγίηςρ]6 οπυποίαιοα, {ογ. 
ΧΙ. 8. Βυϊ ἃ ΤοΓῈ ΟΔΥΘἕῚΪ οχαππδίοη οὗ 
186 δυδ]εςσξ νν1}}} Ιοδὰ υὰ5 ἴο ςοηοϊυάς [μδὲ Ηετο- 
ἀοῖυ᾽ Ξἰδίοσημεηΐ νγδ58 σσγοπθουβ,. [{15 ποϊοπουϑ 
[αἱ Ηετοάοξιβ, τ᾿ Ἐ1|6 μ6 ΚΑΙ ΒΥ τεςογάοὰ 
4}1 [δῖ ἢ6 Ππεοαγὰ δηὰ ϑὰνν ἰπ Ἐξγρῖ, νγᾶβ ἴῃ- 
ἀοδίεα ἴον [ιἷβ ἱπξοστηδίίοῃ οἡ ραβὲ Ὠἰβίοσυ ἴο 
ἴδε Ἐργράδη ῥυγθβϑίβ, οϑο [4165 ῃ6 δάορίοά 
νἹ ὉΠ στοά} }γ. [1 15 ἃ ΞΕ ΠΚιηρ ὑσοοῦ οὗ 
[Π6 ΤΔΏΠοΣ ἴῃ ΒΙΓὮ πόθο ἰηξοστηδηΐβ ἀθα]ξ 
ὙἹ ἢ Ὠἰδίοτγ, [δὲ νβθη {ΠΕΥ ἱπίοιτηοὰ Ηξετο- 
ἀοῖυ5 οὗ [86 ϑυσςο55 6} ὈδτΈ6 οὐ Νϑοδο δὲ ΜῸ- 
εἰάάο, {ΒεΥ Ἰεῆξ Ηἰπὶ ἴῃ ἱζηογάποα οὗἉ [86 ἔγ 
ΤΩΟΙῸ ἱπηρογίδηϊ εὐθηΐ οὗ "15 ἀείδαϊ αἱ σδύςῇο- 
τηϊϑῆ. ὍΠΘ ἡ ΠοΪῈ 5ἴοσΥ οὗ Αρτγίεβ ἀπὰ Απιδϑὶς 
15 τηϊχϑὰ ὙΠ} 50 τηυς ἢ [πδξ 15 Ἰησοηϑϑίοηξ ἀπά 
ἸοροηΔΓῪ [ἢ ΔῈ νγὲ ΠΙΔΥ͂ ΥΕΓΥ ὙγῈ}} Πιοϑιίδίε ἴο 
δαορίὶ 1 85 δυϊμοπες Ὠἰσίοσγ. [ἰ 8. ὈΥ̓͂ ῃο 
ΤΉ 6815 5ίγδηρε [Πα [Π6 ρχἹοϑίβ ΞΒῃ!ου]ά οηάδανουσ 
ἴο ἀϊδρυιϊθε [86 πδίομδὶ ἀἰββοπους οὗὨ μαυΐηρ 
Ὀδοη ϑυδ)εοϊοα ἴο 4 ἔογείξῃ γοῖκε, ὄβροςῖδ}} 
ἤδη (86 Κὶπρ ἢ ψΠοθο σεῖρη [018 οσουττοά 
νγ258 οπδ οὗ ἴδε σδιοῦ ραΐσοηβ οὗ ἴῃ 6 ὑυ]οϑιμοοά 
δηὰ [6 βοσνὶςδβ οἵ γε ᾿ρίοη. ὙΠδὲ ΑπΊλϑ515 νυ 853 
δυςοἢ ἃ Κιηρ γα ἤανε {δ6 ἰοΘὈΠΊΟΠΥ Ὀοΐδ οὗ 
Ἡςτοάοῖΐῃ5 Πἰπι56 1 (1. 177) δῃὰ οὗ τηοῃυτηθη- 
12] τοσοσγά8. Οἡ δὲ οἴμοῦ δδηὰ νγὸ δδνὸ τῆ 
Δπττηδίίοη οὗ Μοραϑίμοποβ ἀπά Βοσζοβιι8 [ῃδέ 
“ ΝΘΟυΓΠΠδάποζΖζασ σοηαιυεγοά ἃ στοδὲ ρατί οὗ 
ΑΠΊΟΔ, ἀπὰ δανίηρ ἱπυνδά θὰ Εσγρὶ ἴοοὸξκ πΉΔΗΥ 
οδΔρνεβ, ῇο Ὕεγα ςοχηπ δὰ ἴο ἴΠ6 σμᾶτρο 
οὗὁἨ ροσϑοῦβ δρροϊηϊοὰ ἴο οοπάιϊνςξ ποπὶ αϑοῦ 
Ἀϊπὶ ἴο Βαῦδυϊοπ" (ὙΝΊΚιηϑοηβ ᾿Μάᾶπποῖβ δηά 
Οὐυδίοπ!β οἵ ἴπε Ἐργρίίαῃϑ,᾽ 1. Ρ. 177). [ἴ ἰ5 
ἴγυδ (Πδΐ ἴπ686 Ὠἰσξογιδῃβ ἃγὸ βροακίηρ οὔ 1Π6 
Ἐπι65 οὗ Νϑοῆο δηὰ ἴπὸ Ὀαιτ]6 οὗ (δγοβοι)ϑῃ, 
Ὀαξ δῖ ΔηΥ γαῖθ ἴδ βίϊδῃοθ οὗ ΗἩδγοάοίυβ ἴῃ 1} 15 
Τηδίζοσ 5σῆοννβ οἡ ἴΠ6 ομδ βαπάὰ ἢονν σεδαῦ τδ6 
Ῥγεϑῖβ ὑγεσα ἴο ρῖοββ οὐδὺ βσιιςἢ ὀνεηῖβ, δηὰ οἢ 
ἴδε οἴδποτ μδηὰ ον ἀπ} 1 Κεὶγ 18 νγὰ5 [μᾶῖ τυ βθη 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΙΣ, 

Ἡορῆτγα δραίη ἐπάἀοανουγοά ἴο οὐδίδίῃ ἃ οοΐϊιης 
ἴῃ ϑγτίδ, ἃ σοῃαιοσοσ ἴἴκὸ ΝΟ μά ΠοΖΖΑΣ 
του]ὰ ἰοανε ἢὶπὶ ππρυη!ϑηῃοα δηὰ ἢ15 τοδὶ πΊ 
υηνιϑ ὦ, ὍΠδ δοσουηΐ τπογεΐοσο τ Βῖς ἢ [ο- 
ΒΕΡὮῈ5 σίνος 5, (πδι ““ ΝΕ οΠδάποζΖαγ, ἥνθ 
ὙδΑ5 δἴζος ἴῃς ἀοσίγυςξίοη οὗἨ [|6τγιι5416 πὶ, 1η-- 
νδλάεὰ Εκγρὶ στ ἃ Ποβί]θ διτηΥ, ον [6 
ἴδοη Κίηρ, δηὰ ρἱδοοά δηοίποῦ προ ἴδ6 ἸὨγοπο ᾽ἢ 

οϑορὴ. “ ΑῃΠ4.᾽ Χ. 11), 845 δ ᾿εδϑοὶ ὑγοῦδ- 
ὈΠΠΗΥ οὐ 15 5:6. ὙΒΟΤΟ ἃγὸ 4150 ὄυθῇ ἴὴ [6 
δοοουηΐ οὗ ἩΗετγοάοίι5 ἱπάϊ!σαϊοηβ οὗὁἨ ϑοχὴδ 
διιςοἢ σοϊδιίοη Ὀεΐννοθῃ Απιδϑὶβ δηὰ ἃ ἔοτγεῖσῃ 
Ρῆποθ. ἵνε ἅτε ἴοἱὰά ὉγΥ Ἡεοσγοάσϊυ5 [δῖ 1η 
186 σδιΐοῦ ρατὶ οὗ [5 τεῖξῃ Απιδβὶβ ννδ5 1{{16 
τοξασάδά ΌΥ ἢἷ5 σιι)εςίβ, θυ [Παΐ Πα ἴῃ ἴδ 
επὰ οδίαϊηεά ἐμεῖς σοηβάδηςε ἀπά γεβρεοῖ (11. 
170). [ΑΥϊηρ αϑἰὰθ [π6 στουπαβ ὑροὴ ΒΙΟΒ 
Ηετγοάοίῖιι βἰδίθβ συ ςἢ ἴο αν Ὀδδη ἴθ οδϑ6, 
ἀπκὶ 186 τιγιὶςδὶ σίοσυ οὗ {Π6 τλδηηοῦ ἰῃ νυ] ἢ 
Απλλϑεῖ5 5αἰἰϑσβοὰ {ποὶσ βογι 65, νγὸ ΤΑΥ͂ δοοορῖ 
[8ε ἕδςξ ἃ5 ἃ ὑτοοῦ μαΐ ἴμε τηοάδ οὗ Απιηδϑιϑ᾽ 
δοοοβϑίοη νγὰβ ποΐ βδίἰβέδοϊοσυ ἴο ἴΠ6 ρϑορΐδ. 
Απά 5ίηςθ, ἰῃ 186 ἄδο] πα οὗ ΒαὈυ]οηΐϊδη ροννοσ 
Ὁπάοσ [86 ϑυσοθβϑοῦβ οὗ Νοῦυς 6ΖΖΔΙ, Απιᾶ- 
55 ΤΊΔΥ δᾶγε ΨΕΤῪ νγ6}}] ϑμδίζθη οἱ 186 γοῖκε 
δης ἔπτοοὰ δἰ πηϑ6ὶ ἔχγοπι ἴμ6 {ἰδυῖα ; 6 νοιυ]ὰ 
8150 ἰῃ βιιςΐ ο856 δυὸ Ἔϑίδ Ὁ 15ῃμοαὰ 8 δ ΠΟΣῚ Υ͂ 
ΟΥ̓ΟΣ 5 οὐγῃ βιυ]οςΐβ. Ὑ6 βίογίοβ οὗ Ογτιβ 
ῥα παρὸν ἃ Ῥἢγπδιοϊδῃ ἴο 6 ϑεπί ΌὉΥ Απιδϑὶβ 
ἔτ: 111. 1; ΠοΟΠΡ. 2 Κ, νυν. 7), ἀπά οὗ 

Ὀγϑθ68 ἀοτηδηάίης 15 ἀδυφμῖος (ΠΟΥ τὸ 
ΤΏΟΙΕ ἴδῃ ΠΊΟΙΕ 5ἴουἽ65), βϑεθῖη [ὁ δεν ἰῃδῖ 
{μο Ῥεγβίδῃβ, ττῦο ἰνγᾶγϑ σοηῃϑίἀεσγοά {Ππουηϑεῖν 5 
50 ΠΟΎΞϑοσΒ ἴο ἴπ6 ροννοσ οὔ μο Αϑϑυσίδηβ, ἰοοῖ - 
οἀ ὑροῦ Εξγρί 85 ἃ 5ίαϊδ Ὀουπά ἴο ἀο ἐδεῖγ 
διά άϊης. [1 15 ᾿Βεγεΐοσγε ΠΙΡὮΪΥ ργορδῦ]α οἴ μοσ 
[Παΐ Ατηδϑὶβ νγᾶβ δεῖ ὑροη {ἢ ἰἤτοπε οὗ Εξγρῖ 
ΌΥ Νεδυςβαάμθζζασ, 45 Ζεάεκιδῃ πδὰ Ὀδε 
Ὅροη [86 ἴζγοπε οὗ [ογιβαίοη, οὐ ἰδὲ Νεθὰ- 
εὐ δή ξε αν ἴοοῖκ οςοβϑίοῃ οὗ ἴδε ἀἸἰϑογάου ἃγῖ5- 
ἴῃξ ὕροη ἴδε τοῦδε ] οι ἴο σοηβττη Απ145}5 ἴῃ 
85 ροννοσ, τηδικίηρ ἢϊπη, βονγενεσ, ἐἰδυΐατΥ ἴο 
[86 Αϑϑυγίδῃ εἸΏΡΙΓΟ. ᾿ 

ΎΒΟΓΕ 5 γεῖ δποῖδοῦ ἀἰϑοσοράηοῦ Ὀεϊτγεθη 
[6 παιταῖϊνε οἵ Ἡογοάοϊυβ δηὰ ἴδ6 Ῥσορῇθου 
οὗ ΕΖεκΙο]. Ὑ[α ΡΓΟΡΒΕΘΟΥ͂ 5σροᾶκϑ οἵ ἴπ6 υἱῖοῦ 
ἀεποϊδίίοη οὗ Εγρῖ; ἴΠ6 Ὠϊϑιοσίδη 54γ5 [μαΐ ἴπ 
186 τοῖξῃ οὗ Ατηδϑὶβ [πὸ ἰαηὰ τγᾶϑ σηοϑί ἤοιυτ- 
βίης, “οΙ 1 τορασγὰ ἴἰο ἴΠῸ δάνδηΐϊδρεοςξ 
ςοπέειτεα ὃγ {πε σῖνεσ οὐ {π6 5011 ἀπά ὉΥ {μὲ 
8011 οἡ [86 Ἰπῃδοϊ Δηῖ5,᾽ δπὰ ἴπδί (ἢ6 σοι πίΓΥ 
ρου Ὀοδϑῖ Ὧο 655 [ὮδΔη 2ο,οοο ᾿ππαδιϊοὰ 
οἰτἰ65᾽) (Ηετοά. 11. 17)7)). ὙΠΪΒ 15 4150 οῃ- 
Πττηθὰ ΟΥ̓ ἴῃ Ἔχ ϑίθεηςθ οὗὨ ΤΔΩΥ τηοπυτλθηΐβ 
θοδσίηρ [ῆ6 πλατεῖς οὗ (815 τεῖσπι, νυ ῃῖς ἢ} δἰίεσε 
[)εὲ ψελ δηά ἸΌΧΌΓΥ οὗ ἴδ6 ἱῃμδοϊδηῖβ 
(νυ Κίηϑοη, 1. Ρ. 180). 

ΝΕδυςδάποζΖαγβ οοςυρδίοη οὗ Εγρί νγγ85 
οὗ πο ἴοὴς ἀυτγαίίοη, δηα ἢ5 τάναροβ, ποι ρ ἢ 
ΒΕΥΕΓΟ, στηυϑὲ δάνὰ Ὀδθη ρατγίϊα]: Ποη [6 ΔΙΤΩΥ͂ 
νγὰ3 τ άγανγη, Ατἰηδβὶ5 τοοῖς ἴἰο Ὀυϊάϊην. 
Ῥεοδοθ ἢ ΒΑΌγ]οΟη νγᾶ5 ἕδνουγδῦϊο ἴο ἱπίεγη δ] 
στ ΓΚ8, Ὀυϊ 5'ποθς ἴη6 ρεᾶςθ νγᾶβ ἴῃ ἴγυ ἢ 500- 
ἡυκαῖίοη, [ἃ ννᾶ5 μοί]ονν δηὰ ἴῃ δεΐ τυΐϊπουβ. 
10 15 ενὐἱάθης [μδὲ νγθϑῖ ἢ} ἀπὰ ἸΟΧΌΓΥ ἃγὲ δὲ 



ν. 1:--] 

81] ἔπσπιος ςοηϑιβίοῃξ τ ἃ βία οὐ ἱπηπηϊηθηξ 
τῦῖη. Ἐνεῃ 1 {86 ἰδίεγ ἀδγβ οἵ ἴῃς 7εννβὰ 
τοηδγ Ὠ5 ννὲ Βα Ργορδμείβ {τ ὶηρ αΡ [ΠεῚσ νοΐ 
δξιιηςὶ ΣΊΠΒΕΒ δα χηλρηίβοοηςα (76. χχίϊ, Τὴ. 
Βαϊ πε τποσὸ σοπηρ]εῖε 3οϊυἱοη οὗ μα αἰἢ- 
οὐ ἰ5 ἴο ὈδῈ ἔουπά ἰπ [με οὐθετνδίοη, τμδὲ 
Οοά Β οἴξιηη ννοηΐ ἴο 014] δὶς ἀδοῖθο ὉῪ ἃ 
ἐτδάυδὶ σαῖμεσ τῇδη δὴ ἱπηπιθαϊδῖς ῥγοοξβϑϑ. 
Τῆι5 νγὰβ βθϑῖὶ ἴῃ ἴΠ6 Ὧδε οἵ οτιϑαίοτῃ ἰζϑεὶξ, 
πῆεγε, δῇοσ [8ὸ σλρεν! οὗ ΤΘοοηΐδῃ, ἴπογα 
ἰοϊοντοα 4 κΚιπαὶ οὗ 10}} ψὨϊο ἀδοεῖνοα σΔηΥ͂ 
πιὸ με ὈΕΙΙΘΙ τη δὲ (πο βίογπι τνγᾶβ οσυεσ. Απὰ 
Ὁ 'ὴ τεξασὰ ἴο Εξυρί. ὍΤῇε σάναᾶροβ οὗ Νεῦυ- 
ἀδάπεζΖζΖατ ννεσε ἴΠπὸ Ὀεξπηΐηρ οὗ ἴΠ6 οπὰ, δηὰ 
δ] ἰὸς ἀεξοϊδεξοι νυν Βιςἢ ἐΟ]]ονγοὰ τηδῪ ὃς ἸΙοοκοά 
ὕρου ἃ5 ἃ σοῃ τ που ἸΒΙτηθηΐ οὔ Π6 ἄθογοο οὗ 
ἰθκ ΑἸπλ τ ΕΠ υϊοσ οὔτ πηΐνοσϑο ΤῊ6 σανᾶρὸ 
ἔτ ψ} νυν ἢ (ὐδυλθγϑεβ σσορὲ ονὸῦ Ἐσγρί 
ΔΌΡΥ ΤΕΔ]1ΖΕςὶ 411 τμδὲ ΕΖΟΚΙοΙ ἐογείοϊα. 80 

θη ἴῃς ῬτοΪεπιῖοβ ἐβίδὉ Ξμθὰ {μοῖγ Νονν 
Ἐεγρίδη κιηράοτω, ΟἹ Εδγρὲ μδὰ Ὀθοοπὶα ἃ 

ΓσΗΑΡΤῈΚΝ ΧΧΧ. 
: 7Ζζε ἐξεοίαξέονε ο77 Ερν 2 απα ἀφν ἀείῤῥεγς. 50 
7: α»ρε ο77 δαῤγίο»ε «ἀαῤί δὲ εἐγεμρίλέκεα ἴο 
ὁσεαξ ἐλε α»»»ε οὔ ἘΞ ρυ»έ. 

ΗῈἙ νυοτά οὗ [πὲ ΤῸΚΡ οσδηια 
ἈΡΑΪΠ ὑπο ΠΊ6, 5ΔΥ]ΠΡ,, 

2 ὅοῃ οὗ πιᾶπ, ρῥγορῆεϑυ ἀπά 54γΥ, 
ΤὮι5 βαῖτἢ τῆς ],ογά ον, ον] 
γε, νοε νοόπὴ τῆς ἀδγ! 

2 γι ἴῃς ἀδὺ ἐς πεᾶγ, Ἄνεῃὴ ἴῃ6 
ἀλγ οὗ 186 ΓΟᾺΡ ἐς πεᾶγ, ἃ οἱουάγ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΧ, 

τι ]ε ἔου ἴπ6 δηξηυδιῦ. [τ 18 {Π|6 ΤΊΔΠΥ 
Ὀἶδοοϑ γτοοονογοὰ ἃ σοῃβι ἀοσδῦϊο ἄθσγοο οὗ ὑυθδ ἢ 
Δηἃ ργοβρογιυ, 85 νγὸ δηά ἔγοτῃ ἴΠ6 ἀθϑο ΡΟ 5 
οὗ Ἡετγοάοΐξι5, Βυαϑῖῖ5 ἕοσ ᾿Ἰῃϑίδηςα (566 ου 
ΧΧχ. 17). Βυϊῖ ἔτοπλ ἢδὶ5 ἔπηθ ἴπ6 Κιηράοπι 
ὩΟΥΟΙ ΔΡΔΪΏ ὈΘΟΔΠΊ6 ΤΟΔ]ΠῪΥ ἰηἀορεημάοεηῖ. Τῆς 
Δϑῖἢ ἀΥμδϑΥ, το ΙΑϑίθα ὩΘΑΣΙΥ ΙοῸ ΥΘΔΓΘ, 
15 ΒΙΓΊΡΙΥ ἃ ᾿ἰσὶ οὔίο Ῥοσβίδῃ Κίηρϑβ, ἔτοῃι (δπι- 
Ὀγϑθοβ ἰο ᾿αγίυ5 Νοίδυ58. Ὑδοη (Πογα νγᾶ5 ἃ 

14 }}Υ βυσςεβϑ ἢ} δἰίορέ ἴο σορίδοθ ἐοτγοῖρῃ 
Ἐξγρίίδη σι] ογβ, γο ϑἰσυρείοα οὐ ΤῸΓ ΠΘΑΓ 

ΒΕΥΘΏΓΥ γεοᾶγβ, ἤθη ὑηάεγ Οὐἢυ5 [86 Ῥογβίδῃς 
ἃξαῖῃ ὈΘΟΔΠΊ6 συργοπιθ, δηά 50 σοπίϊημθα Ὁη11] 
ΓΠΕΥ νγογὸ σορ δορὰ ὈΥ ἴῃ6 διισσθβϑοῦβ οὗ ΑΪοχ- 
δηᾶος {πὸ Οτοδῖ, ἴο ξίνε ρίδοθ ἴῃ ἴωσγη το [Π6 
ἹΠΊΡΟΓΙ4] βνναῪ οὗ Ἀοπιθ. 80 ἰπογουρηΥ νγᾶ5 
[86 Ῥτόορθεου οὗ ΕΖεϊκιοὶ ἔν 611οἀ: {εν «ῥα ] 
δε ἐδέγε α διε ἀἰηρ ον, ἐξ ραὐ! δὲ δε δασεεΐ οΥ 
ἀϊηφάο»ι:; πεὶλῥεγ σῥαϊ ἐξ ἐχαΐὲ ἐδ ποὶ 57 πιογα 
αὖουε ἐδε παῤίοπε ; Ὁ 1 «υἱἱ ἀϊρεκὶ ὁ ἐδεη, 
ἐδαὶ ἐδεν “ρα! πὸ γιογὸ γωΐ ουεν ἐῤε παΐδορα. 

ἀν; ἰτ 52} θὲ τῆς τἰπια οὗ τῆς 
μεδίῃεη. 

4 Απά {ἢε ϑνγογά 5841] σοπὶθ Ὡροη 

Ἐργρῖ, ἀπά ργϑοαῖ 3 ρϑίῃ 5}}4}1] θεὲ ἴπ ' τσ, Μίαν. 

Ετῆϊορία, ψνθη τῆς 514ἱπ 5841} (4]] 
ἴῃ Εργρῖ, ἀπά {ΠΕῪ 5811 ἴαε ἂννᾶγ 
μεῦ τυϊίτιἊα, ἀπά Ποῦ ἐοιιπαδιοηϑ 
8Π4}} 6 Ὀτγοίκεπ ἀονη. 

ς Ἐκμίορία, δπά 1 γα, ἀπά Τ,γ- "Ηεῦ, 
ἀπ. 

Ομυδ, απά τῆ8 'πιθη οὗ ἔπε ἰαδπά ελίάψεν. 
ἀϊα, διά 411} τἢς ταϊπρ]εὰ ρεορὶς, δηὰ 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧ, Τμίγά ρῥγορἤεοῦ δραίηϑς 

1--:19. Νο ἀδῖε '5 δβηχοὰ ἴο [ἢ]15 ραβϑαρο, 
ἘΠ Ξἢ 845 ὈδΘΘΏ σοπδιογοά ΌΥ 5οπὶο ἃ5 Ὀεϊοηξς- 
ἴηξ ἴο ἴδ δδγίεσ ρατί οὗ χχιῖχ. ((6 ἰδΐθ ργο- 
ῬδεςΥ, χχίχ, 17---σ, μανίην Ὀδεη ᾿ηϊογροϊαϊοα 
ἴος τεδϑοῦϑ βίνθῃη ἀῦονθ). ὙΠῸῈ τορεϊπτοη οὗ 
ΧχΙχ, ΙΟ, 12 1 ΧΧΧ. ς, 6 566πὶ5 ἴο ἔλνοιγ [ἢ 15 
βιρροδιοη, Οὐ ἴἢ6 οἴποῦ ἤδηά, ἴπ6 πιθποῃ 
ΌὈΥ Ὡδπια οἵ Νεδιςῃδάῃοζαγ, χχχ. το, ἱπο π68 
Ὁ5 ἴο σοπϑιάεσ ᾿ἴ Ὀεϊοηρίηρ ἴο {86 Ἰδῖοσ ργο- 
ῬθδςΥ. 866 [50 οὔ υ. ς. 

3. 1δὲ ἄαγ ': πεαγῇ 7οεῖ ᾿ἷ, 2, 2. 
ἐδε {ἴτε οὗ δὲ δεαίῥεπμ] ὍΤὨδ ἴἰπηο βοη [ἢ δ 

Βεδίβε (ΕκΥρί 4η5) 5Π4}} θ6 ἰυἀροὰ. Οοπιρ. 
δετ ἐΐγεε, ΧΧΊΙ, 4. δὲ ἀα7 97) Εκγρὶ, Ὀεΐονν Ὁ. 9. 

δ. δι δίοῤία (( 58} (866 οἡ χχίχ. 10), σηδ 
1δτα (ΡΒυΐ), απά 1,γάϊα (1.04). [ὁ ψουϊά 
ΟὙΣΊΔΙΩΙΪΥ δὲ Ὀείίεῦ ἴο ῥγέϑοσνυε, 85 ἰῇ ΧΧΥΪ,. 10, 
(ὃς οὐ Εἰη8] τνυογὰα Ῥῃπὶ δηὰ Ψπᾶ. [{ 5, ἴο 
8ΔΥ ἰῃς ἰελεὶ οὔ ἰζ, νεσγ ἀουδίδι! 1Ε Σιμά λῃ- 
εὐτὰ ἴο αὐ (ποις οἱ ΣΕΥ 10). "Ε 

ἱπερίρα ΟἸΊΡ. ἐῤδέ »μηφὶε 
᾽ [τ ρα δὐκῳ ΠΡ Ρϑοιι ψθο τα ὐρὰ ἴα 

Εξγρι. Ννε μεᾶσγ οὗ ἃ »πίχεά φιμδἐ ἐμάς ἴῃ 
Ἐχοά. χὶϊ. 48, βιρροβϑά ἴο Ὀε γεπληδηῖβ οὗ τ[}6 
οἰάος τᾶοθα [δδί ᾿ημδοϊϊοά Ἐργρὶ (56ε τοῖο), 
ἴῃ Νοῖ. χιϊδ. 2 ἱηδοϊ δηῖβ οὗ Ῥαϊεβπο οὗ πιϊχ- 
οὐ ἀεοβοθηῖ. ὅδε ϑαϊΐϊε ἃ οὗ Ἐξγρίίδη 
Κιηδ8 ὑγοσῈ ΘΘΡΟΘΟΙΔΙΥ ἔανουγαῦϊα ἴο ἔογειξῃ 
ἱπηπιίσταηῖθ. Ηορῆγα ἐπιρίογθὰ πιδηγ οὗ ἵμεπὶ 
ἴῃ 5 ἀττηΐςβ, δπὰ ἴῃ ἐῃ5 ψγὰγ, δοσογάϊηρ ἴο 
Ηετοάοξυ, Ἰοϑὲ ἴμ6 αβεςίοῃϑβ οὗ δΞ Εξγρῦδηῃ 
διι ]εοοῖϑ. 
ὧδ] Ὅς νψογὰ οσσυγβ Βεσγε ΟὨΪΥ. ἘΕΤΟπΊ 

ἱ ἕο νὰ ψαῖμοῦ (δὲ 1 νγᾶ5 ϑοπὶθ {δὲ 
ἴπ ΔΙ λποὸ τ Ἐκγρῖ, οἴ μοῦ οὗ Αἰσδη σαοθ 
κκὸ 1υὰ ἀπά Ῥδυῖ, οὐ 5ε[{|6γ5 {κ6 186 »εἰπνἰεα 
»εορίε. ϑοῖης πᾶνε βυρβεσίθα εππεηἀδίίοηβ οὗ 
[δε ἴοχὶ οἡ ρυγεὶγ σοπ]εςζυΓαὶ στουηάβ, (οπι- 
τηδηΐϊδίοσβ δᾶνα βουρῆΐ ἴο ἰἀΘ ΠΕ Ὺ (δ 5 Ρεορὶα 
ἢ πὸ ᾿πμαὈϊΔηῖβ οὗ νάγίουιβ κῆοννῃ ΟἸΤ165 
δηθὰ οουηίτιεβ. ὙΠεθῈ ἅγα ὀπυπιογαϊοα Ὁ 
νίπεσ, “Κ. ὟΝ. Β.᾽ δηὰ 5π|}}᾽5 " ΒΙὈ]1ς 8] Π)1.- 
ΕἰοῃαΓΥ,᾽ 8. Υυ. ὙΠα τιοϑὶ ργοῦδ]α συβρεβίοῃ 
5 τιδὲ ψῆϊςἢ σοπηοοῖβ ἃ Β Οὐῤίον, οὗ 
ψΒΙο ἢ ἴμ6 Εκγρίϊδη ἔογπι νγὰ8 Οεό, (εδὲ οσ 
Οαδι. Βτυρϑςοῖ, " Οεοξ.᾿ 1. Ῥ. 199, 111. Ρ. 3. 

ἐδε γιεπὶ οὗ δὲ ἰαπά δαὶ ἐξ ἐπ ἰσαρμο] ἘἈΔ- 
(δος, Ὁ] οννίης ἴμε οτ βΊηΔ] πιοσὲ ΠΠτΈγα γ, ΒΘ 
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ἘἸοΌ. 
ὀγυάεκ. 

(δῖ 15 1η ἰεάριιε, 5211} [211 νυ τΠεπὶ 
Ὀγ ἴῃς βυνογά, 

6 ἼΤΒυ 5811 τῆς ΓΟΚΡῸ ; ΤΕΥ 4150 
τπλὲ ὑρῃοϊά Εργρε 5}4}1 [2]}; διά 
τῆς ῥγιάθ οὗ μεσ ρονγεσγ 5}4}1] Ἴσοπια 
ἀονψη : ἔτοπι ἴῃς ἴοννεγ οὗ ὅγεης 8}42]] 
1πεγ [8]] ἰῃ ἴτ ΌγῪ τῆς βυνογά, βδτἢ τῆς 
Ι,οτὰ σον. 

7 Απά {πεν 58}41} δὲ ἀεϑβοϊδλῖες ἴῃ 
τῆε πιιάβε οὗ τῆς σοιυηίτεβ ἐῤαέ γέ 
ἀεβοϊδῖε, δηά ἢεῖ οἰτίε8 5808} θῈ ἴῃ 
16 τάδε οὗ τῆ6 οἰε8 ἐῤσέ ἀγέ 
νγαϑίεα. 

8 Απά {ΠΟΥ 5841} Κπονν παῖ 1 ὧγι 
τὴς ΠῸΚΡ, ἤθη 1 ἢᾶνα 8εῖ ἃ ἢτα ἴῃ 
Ἐργρῖ, ἀπά τυὐδεη 411 μδσ Βεῖρεγβ 5}4]]} 
δε ’ ἀεϑιγογεά. 

9 ἴῃ τὲ ἀδὺ 5181] πηεββαΠρεΓβ 
δῸ ἔογι ἢ ἔγτοπι πῖαὲ ἰπ 805 ἴο πιᾶκε 
6 ολγεῖεββ ΕτΗορίδηβ δίτγαἀ, δηά 
δτγεδλῖ ῥδῖὶῃ 58}4]] σοῖς. ἵροὴῃ {δεη], 
85 ἴῃ ἴῃς ἀδγΥ οὗ Εργρῖ: ἔογ, Ἰο, ἴξ 
ςοιηοῖἢ. 

10 ΤῊυβ 5 ἢ τὸ Τιογά ον 91 
1} α'50 πιᾶκεὲ τῆς πικυϊτιάε οὗ 
Ἐργρῖ ἴο ᾿εᾶϑε ὉΥ ἴῃς μαπά οὗ Νε- 
ὈυςσῃδάγεζΖαγ Κίηρ οἵ Βαδγυίοη. 

11 Ηε δπά ἢϊ5 ρεορὶε συνῇ ἢ πὶ, 
1ῃ6 τογγῦ]ς οὗ τς παίοηῃβ, 85}4}1 ὃὈς 

ΟὨΙάσχϑη οΟὗἩὨ Ὁ86 Ἰδπὰ οὗὁ ᾽ἢ560 οογοηδηῦ. 
ΤΙ ἰδηὰ οὔ ἴμε σονεηδηῖ σδη ὃ πο οἴδπεγ ἴμδη 
(ὐάπᾶδῃ (566 χυΐϊ. 8). Οὐ ἰγαῃϑίδίουβ ἴῃ (ἢ 6 
ΑΟΨ. ἴοοκ [ῃ6 ψογάβς ἴο πηθᾶῃ με 411165 ἴῃ 
Ἰεᾶσυς νι Βαγρῖ, Βυΐϊ 1815 ουϊὰ ΔΡΡΙΥ͂ 
ΘαΟΔΙῪ ἴο 411 [86 {γῦ65 τηθηςοηθά ἴῃ ἘΠ15 γοσβθ, 
Ὑν ΠοΓοΔ5 [86 ρῆγαϑο Πουθ ρ] ογοϑά βίδα ϑ Δ οηρς, 
[86 πᾶηιθ8 οὗ ἀϊδίηςσς Τάς ΟΥ ῬΘΟρΪθ5. Ὗνὸ 
Κπονν ἔγομῃ ογ. χἹῖ!, τηαΐ δῖος 6 ἀσβεγυςξοη 
οὗἉ Ϊογυϑαίθαι βοπλε οὗ ἴδε [ενν ν Πάγονν ἱπίο 
Ἐξγρί. Μάδϑηγ οὗ [οϑ6 [ονν5 νου] παΐυγα] ]ῦ 
ἐπουφῇ ὃ6 ἔουπά ἰη ἴπ6 Εσγρίίδη ἀύτηϊε8. Τ ἢ15 
15 'ἰῃ ἔδνουγ οὗ 186 Ἰδαῖος ἀδίς αϑϑίξιιοὰ ἴο τ}}15 
βοοίίοῃ. 

Θ. ,2ο»ι δὲ ἰοαυεν 077 8γεμ)] ἴσοια ἹΠῚξ- 
01 ἴο ϑγοσθ. δὅ66 Ὠοΐδ Οὔ ΧΧΙΧ, 1Ο. 

9. οι. [58]. χυϊϊ. σ, 2. ὙΒὸ ΕἸΠϊορὶ- 
85 5|8}} ἴγϑ ες δὲ Ἐργρῖδβ στυυΐη (Εχοά, χνυ. 
14; «οἷ. χχῖχ. 1ο). 

εαγεΐρ.. ΕἸδίορίαπ] ὍὌΠὲ ἘΠΗορίδηβ τη 0 
νν τ ἀνγοΠ ηρ ἴῃ ἔδηοιδα βεουσίγ (7 ας. νἱῖ!. 
αι; Ζορῇ. 1]. 15). 

138. Δ» Ὁ)ὴ Μειηρῆῖβ, 154]. χῖχ. 12, Βοσα 
566 ποῖδ. 

14, ῬαϊδνουἹ 866 Οὔ ΧΧΙΧ. 14. 
Ζοαη")] υηΐ5, ἃ οἰ δηὰ ποπῖο οὔ [δε ἈΠ οἷτα 

ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΧΧ. [ν. 6---τν 7. 

Ὀγουρηε ἴο ἀεβίέγου τἢ6 ἰδλπά: δπὰ 
{ΠΕ 8141} ἀγὰνγ {ἢ εῖγ ϑννογάβ. δραϊπϑξ 
Ἐργρῖ, ἀπά 411 τῇς ἰαπά σῇ τῆς 
8Ϊλιη. 

12 Απὰά 1 νι] πιακε τἢς γίνθῖϑβ 
ἐ άγγ, ᾿ 

οὔ τὴς νι ςκοά : δηά 1 νν}ὶ}] παῖ τῃ ς 
ἰλπὰ νναβῖε, δπὰ ἴ]1] {πὶ ἰ8 τῃεγείῃ. ὙΠπεις 
ΌΥ ἴῃς Παπά οὗ βίγαηρεῖβ: 1 ἴῃς ΠΟΚῸ Ὥἕκσειν 
Βανε βϑροΐίεηῃ 11. 

12 ΓΠυΒ 588} τῆς Τοτὰ ον; 1 
Ψ}] αἰ8ὸ “4 ἀεβίσου τῆς ἰάοἶ8, ἀπά 1 “ Ζ:-“Β 
1} σαυβε ἐρεῖν ἱπηᾶραβϑ ἴο ςϑᾶϑεὲ οι 
οἵ Νορὴ; πᾶ ἔμβεγε 5114} δὲ πὸ 
ΤΏΟΓΕ ἃ Ργίπος οὗ ἴῃς ἰδηά οὗ ἔργρε: 
δΔηά 1 νν}}} ρυῖ ἃ ἔξασγ ἴῃ ἴδε ἰλπά οὗ 

Ἐργρι. 
14 Απά 1 νἹ}}} πιᾶκε Ῥαΐῆγοβ ἀς- 

βοΐαεθ, δῃά νν}}} δεῖ ἤγε ἴῃ 'Ζοδη, δηὰ τ, 
Ψ1} ἐχεςμῖς ᾿πάρπχεηῖβ ἰη Νο. 

Ις Αηά] ψ1]} ροὺγ ΓᾺῪ ἐαΥ ρου 
Γδιπ [πε ϑἴγοηρτῃ οὗ ἔργρῖ; 4π4 1 
Ψ}} συ ΟἿ᾽ τῆς πιυϊτυάε οὗ Νο. 

1Ι6 Απά 1 νἹ]} 85εἰ ἤγε ἴῃ Ἐργρε: 
ϑίπ᾽ 5η411 ᾶανεὲ ργεδὲ ραΐπ, ἀπά Νο 
58.4]} ΡῈ γεηῖ δἀϑιιηάδγ, δηὰ Νορὴ «ὀσί  ος- 
ῤῥαυε ἀἰδϑίτεββεβ ἀδί]γ. ' , 
[17 ἜΒα γουηρ πιο οὗ ᾿ Ανεη δηά Ἢ 

ὁγ οὗ ἴονγεσ Ἐξγρί, Νυχ,. ΧΙ, 22. 86:6 ποῖα 
Οοἡ Κ5. ΙΧΧΥἹ. 12. 

ΝΟῚ ιοβρο β οὐ Τβεθεβ, [ετ. χινί. ς, 
ὙΠ ΠΟΙ 566 ποῖξδ. 

16. δὲ5] Ῥεϊυδίαπι, 8566 ου Εχοά. χυὶΐ. σ. 

17. “τε Νο ἄουδὲ {π6 βᾶπιδ ἃ9 Οσ, 
Οεη. ΧΙ. 4ς (ἴδε Ηεῦγενν ψψογάβ ἀἰἔἔῖον ΟὨΪΥ ἰπ 
{πεῖτ νόον] ροϊηῖ5), οσ Ἡεϊοροῖ. Το ψοσὰ 
“σνεη τιθδῃ5 4150 “" (γδηϑρτγοϑϑοη." [Ι}η Ηϊοθοα 
χ. ὃ ψὸ δδὺρ “ἴνεη, δὲ σἷπ οὗ Πεγαοὶ, ἀνὰ ἴῃ 
Απιοβ 1. ς δε ῥίαὶμ 9 “νεπ. Ὑἢοθα “νερε: 
816 ποῖ {ῃ6 54Π|6 ἃ5 ἴῃ6 “τε Πασό. ϑόπιθ αν 
του σῆς ταὶ ἤεῖθ ἴοο ΕΖοϊκιοὶ βυδετοά ἐδ 
νογὰ “τε ἴοσ Ομ ἴο τηδεὶς (86 “ἐπ οἵ ΙΔ οἸδῖσῪ 
ἔπεα ἴῃ .}} ]ετ. ΧἹ, σ3, ἡ ΕΤΟ 58:6 
ποῖε, Βεδειδενιεε, ἴῃ6 μοιϑς οὗ ἔπε δυη, 15 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ 186 Ξᾶπι6 8ἃ5 Οπ οὕ εὐρς ἐπ δὲ 
ἰδεῖ (ΧΧ. Βούβαστος, νυὶς. Βυδα59- 

ἴι.5) 5 υϊουΐϊ ἀουδὲ ἴο Ὀς Ιἀοη βοὰ νι [ἢ 6 
Βυ 5:15 πηοπιϊοηοα Ὁγ Ηετγοάοῖι5 (11. 9φο δηὰ 
116). ΤὍΘ ἈΙογορ  γρῆῃϊς ὩδπηῈ ἰ58 ““ Ῥο.δαϑῖ,᾽ 
186 ἤουϑε οὗ Βεϑὶ ([ῃ6 Εξγρίϊδη Ασίδπιϊϑβ, (ἢ 
οδί-πβεδάδά ροάάε55). Βγιυρθοῖ, " Οεορταρῆ. ἀ6 5 
ΑἸίδη Εργρίδηϑ,᾽ 1. Ρ. 24. Ηεγοάοῖϊυϑ5 οὗ 
[6 ξοάά6585 Βιιδαϑξ5, οσῃ ἢς Ἰἀδης 65 ἢ 
[πε Οτεοεὶς ροά 658 Αὐσίθπβ, νῆοϑε τεπηρὶο, ἰῃ 
[86 σξρηΐτε οὗ ἴδ6 ἴονγῃ, 6 ἀδβοσιῦθ5 ἃ5 ποῖ ἰῃ - 

δηά 5611 τῆὴ6 ἰδπὰ ἰηΐο ἴῃς. Παῃά  Ηεν. 

ῖ Οτ, 
ρεέκμεκ 

“7420 5ο- 

Ὅν, 
οὔ ̓  ΡΙ-θαβεῖῃ 5811 (4}1 Υ τῆς βυγογά : ΈΣῸΣ 



Ά, 

ν. :8--1. 

δηὰ τῆεβε εἰθες 588} ρὸ ἰηῖο οδρ- 
εἰνίτγ. 

18 Αἱ ΤΎ μαρῆπεῆεβ ἷϑο τῆς (δ 
50.121} δὲ ἰ ἀλγκεπεά, ψῆεπ 1 58}4]} 
Ὀγεᾶκ τπεγὰ τῆς γοῖκεβ οἵ Εργρῖ: δπηά 
ἴδε Ροπὶρ οὗ Πεὺ βίγεηρτῃ 5}2}} σεᾶ86 
ἴῃ ἤογ: 438 ἔογῦ πεῖ, ἃ οἱοιιά 8}4]] σονεῦ 
Βεσ, ἀπά μεῦ ἀδυρῃϊζεγβ 5}4]} ρὸ ἱπῖο 
ορενγ. 

Ι9 Ἴδυβ ν}}]} 1 ἐχεςυῖε Ἰυἀρηεηῖ8 
ἴῃ Εργρε: δηά {ΠῈγ 53}14}1} Κπονν τῆδὲ 
Ι »ι τῆς ΓΟΚΡ. 

20 4 Απά ἴἴ οᾶπις ἴο ρᾶ88 ἴῃ τῆς 
εἰενεπίῆ γεᾶγ, ἴῃ τε ἢγβε γισμὲῤ, 
ἰῃΏ ἴῃς ϑδανεηῖῃ ἀαγ οὗ τῇς πιοπίῇ, 
ἰῥαὲέ τὴῆε νογὰ οὔ τε [ῸΚῸ οδπια 
μπῖο Π16, 5ΔγΪΠρ, 

21 ὅδοη οὗ πῆδῃ, 1 δαᾶνα ὅτγοκθη 
ἴδε δγπὶ οἵ Ῥῇδγδοῃ Κίηρ οἵ Εργυρῖ; 
ληΔ, ἰο, ἰτ 5Π4}} ποῖ δε δοιπά ὕρ 
ἴο δ6 Ποαδὶεά, ἴο ρυΐ ἃ τοϊ]εσ ἴο δὶπά 
Ὦ, το πιλα ἰξ βίγοηρ ἴο μοϊά τῃε 
σγογά. 

22 ΤΠΔετγείογε τῆ βαι τῇ τῆς Ἰρογά 
σον ; Βεμοϊά, 1 “ηι ἀραῖπϑὲ ΡῬΏδγδος 
ἴπρ οὗ Ἐργρῖ, δηά νν}}} Ὀγεακ ἢ 18 
ἉΓη5. ἴΠε βἴτοηρ, Δπά τπδῖ νυ] ἢ ννλ8 
Ὀγοίκεη ; δηὰ 1 νν}}} σαυβε τῆς ϑυνογά 
ἴο [41] ουκ οὗ ἢϊ15 ἢδηά., 

ἀπά τῆς ΟΥ̓ ἴΠ6 τηοβί βυπιρίυουπ, Ὀυΐ 
ἴδε τηοϑῖ Ὀδδυθθι ἢ6 Παὰ ονὸσ ϑδθση. Βιιραϑβε!θ 
525 στυδῖοα οἡ [δ δδϑϊοσηπιοϑί, [86 Ῥοϊ5δη 
ὑσαυοὴ οὗ ἴδο Πεϊϊα, ὙΠ σοδά ἔγομη Ῥειβιιπὰ 
ἰο ΜερΡΏ5 ΔΥ τπγοιρῃ Βιιαπι5 δῃηὰ Οη, 
ἴῃ ἴς ἐἀλγ5 οὗ ΗἩετζοάοίιι5 Βιυιδαϑιῖ5 ννὰβ [ἢ 6 
φεῖ οὗ οῃμδ οὗ ἴῃε σπϊθξ δηηιϊ4] ἔθϑίϊνα]5 οὗ ἴπ6 

1 Βα Ῥεγξίδῃβ ἴοοϊκ ἴδο ἴονσῃ δηὰ 
ταζοὰ ἴ1ῃ6 νυ 8}15. 1 σοηπιϊπυδά, Βοννονοσ, ἴο 
εχλδὶ ἃ5 ἃ ςοηο δ ογαῦϊε ΟΥ̓ υπάογ ἴπ6 Βοιηδη 
επιρίτε. Ἐυΐπϑ Ὀελγίηρ (ἢ6 πᾶπὶὸ 1 ο]- Βαϑῖα, 
βεύεῃ ἰεάριες ἔγοπὶ ἴῃς ΝΙ]Θ, σον Πόσα Βὺ-" 
ἰαςς5 οὔος σἰοοά, δηά δί(εσὶ ἴ6 δοσιγδαου οὗ 
ἴὰς ἀεΞξεσιρίίοη οἵ ΗἩεγοάοϊζι5 (5.6 ὟΝ ̓ποτ᾿β 
Ἅ. ΥΥν. Β.᾽ δηὰ διλ} 5 “ΘΙςΓΟηΔσΥ,, δυὉ 
τοοῦ). 

18. 7εδαρδηεδε:)]ὴ Ταδαβαπει, Ἶετ. 1. χό, 
566 ποῖξ. 

ἐαγξεπε (ΟὐΟμΡρ. Ὁ. 3, 4 εἰομάγ αν; α150 
ἰζῃ. χῆϊ. το; Μαῖΐῖ. χχῖν. 29. 

ἐἐξκ σοὶ ΤΒο βαίηθ Ηροῦγονν ογὰ 15 τεη- 
ἀπά δωπάς, 1,δν. χχνὶ. 13, ἀηὰ Ὀεΐονν, χχχίν. 
27. ἴῃ ἘΔ ἢ οὗἁἨ τδΓ ἢ ραββᾶρεβ ἴζ 15 ἕο] ονσοὰ ὈΥ͂ 
ἂς ποτὰ γοέε. Ἠδετε ἴδε νογὰ γοξο ἀοεβ ῃοὶ 
οουν 16 νογὰ δηυϊναίθης ἴο “" Ῥδηάϑ᾽) οὐ 
ἐΠπς "--υΐ ΟἸΡΑΣΙΥ 15 υπηάδοτθίοοά. ἴῃ [Π6 
ἴπο [ΟΠΏΟΣ ράϑϑαροϑ, 9 ὀγεασὰ δὲ δαμά: οΥ Ἴδε 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. 

.22 ΑΠά4] νἹ[ 8ςδῖῖογ (ἢεὲ Ἐργρ- 
[[4Π8 ἀπιοηρ τῆς παίίοηβ, ἀπά νν}}] ἀ15- 
Ρεῦβ6 τΠ6πὶ Τῆγοιρῇ [6 σου ΠΊΓΙΕΒ. 

24 Απάαὰ] ν]1]] 5: γεπρίμεη [ἢ Δγηλ8 
οὗ τῆς Κίηρ οὗ Βαδγίοη, ἀπά ρυΐ πὶ 
ϑυνογά ἴπῃ ἢϊ5 Παπά : δυῖ 1 ν}}} Ὀγεᾶ 
ῬΒΑΓΔΟΝ 8 ἈγπΊ8. Δπ4 δε 5181] ρτζοδῃ: 
δεΐοτε Ἀϊπὶ νυ ἢ τη ρτοδηϊηρβ οὗ ἃ 
ἀελά]γ νγοιπάεά ἡπᾶπ. 

ἃς Βυς] ν}}} 3ιγεπρίῃεη [ἢ ΔγπῚ5 
οὗ τῇς Κίπρ οὗ Βαῦγίοῃ, δπά τῇς 
9 οὔ Ῥηαδγδοιῃ 5}]} (2]] ἀόνῃ ; 
Δηἀ {ΠΕῪ 5}2}1] Κπονν τῃαῖ 1 ὧι {πε 
ΓΟΆΡ, ΤΒεπ [1 53}}4}} ρυιξ τὶν δυνογά 
ἰηῖο τῃ6 δαπὰ οὗ τῆς Κίηρ οὗ Βαδγίοη, 
Δηά πε 5}8]1 βίγεῖς ἢ 1 οὐξ ὕὑροη τῆς 
ἰληὰ οἵ ἔργρι. 

26 Απά 1 νἹ]}} βοδίζεγ τῆς Ἐργρ- 
ἘΔὴ8 Δἃπιοηρ ἴΠ6 πδίίομβ, δηά ἀἱ5- 
ΡεΙβῈ ἴπδπὶ δπιοηρ ἴθ σου ΠΓΓΙ6Β ; 
ΔΠὰ {ΠΕῪ 5}4}} Κπονν παῖ 1 ἀπὶ τῆς 
ΓΚ. 

ΟΒΠΑΡΤῈΒΚ ΧΧΧΙ. 
ΙῚ Α νεϊαξίο ὠρΐο Ῥλδαγαοά, 3 ὁ ἐλ οἷον οὗ 

Απεγγία, τὸ απά λέ μαΐ ἐλόγθ 07 2γίαξ. τ 
Ζᾷάε ἐξέ ἐεεέγωείο» οΥ Ἐρυέ. 

ΝὨ ἴτ σᾶπιῈὲ ἴο ρᾶ88 ἱπ ἴδε εἷε- 
νϑητῃ γεᾶγ, ἰπ ἴπε τηϊγὰ πιομῖῤ, 

ἰη ἴῃς βιβῖ ἐγ οὗ τηε τποηῖῃ, ἐῤαΐ 

γοζε -- ἰο ἸΙθογαῖο ἔγοτῃ [6 γοκθ Ηδστθ ἴο ὀγεσά 
ἐδὲ γοξες οΥΚἹ Εγρὲ 156 ποῖ ἴο Ὀγοαῖς ἴΠ6 γοῖκοβ 
ἱταροϑοὰ οὐ Ερυρῖ, Ὀυϊ ἴο Ὀγοαὶς [6 γόῖίκοβ 
ἱπηροβοὰ ὈΥ͂ Εφγρὶῖ, ὁ. 4. ἴο Ὀχοαὶς ὑρ ἴπ6 γγῃ- 
ποι ἀοτηϊηΐοη οὗ ΕΡΥΡί ονοσ οἴδβοσ ἰδ 5. 

420---26. Εουτίδ ΡΤΟΡΒΘΟΥ δραϊηϑὲ Ἐδγρῖ. 

20. ἐπ δὲ εἰσυεηέ γεαν, ἐπὶ 1δε βγεὲ γιομ }] 
ΤὮγοο τγοητὴ5 Ὀείογο ἴῃ6 σδρίυγε οὗ [ογιϑδ θη 
(ϑεε οῇ χχνυΐ. χ), δηῃὰ ἴδγεε πηοηῖῃβ δϊεγ [ῃ6 
ῬΓΟΡΗΘΟΥ οὗ χχίχ. σΣ. Μεληξπιθ Ῥμδγδοῇ- 
Ἡορμγαῖβ δἰίοπιρῖ οὐ [εγυβαοπὶ ἢδα Ὀδόη [0]]- 
δὰ, δηὰ [6 Εφγρ(ίδηβ ἀγίνεη Ὀδοὶς ἰηῖο ἐμεῖτ 
ον σΟυΠΙΥ (εἴ. ΧΧΧΥΙΪ. ς), ΒΟΤΕῈ 566 ποῖο, 

4]. 7 αυε ὄνγοζεπ)] Ἐλοίοιτίη δ ἴο ἔοστηοῦ 
ἀείεαϊϑ, 14}}γ 1ῃδὲ δ (δγοδβοιϑῃ, δηὰ ἀ6- 
εἰαγίηρ ἴηι {παὶ ἀοίδαί 582}} ποῖ Ὀ6 σοραϊγοὰ, 

4 γον] Βδηῃάδρο, 

22. ἐδὲ “ἰγοη 5] ϑυςἢ ΡΟΣ 45 Ἐφγρί 
γεῖ τεϊδϊηοά δηὰ Ὄχογοϊϑοα δὲ βοπηθ δηά οὐδσ 
οἴβοῦ ῃδέοηϑ. 

ἐδαΐ «υδίερ «υαΖ ὄγοξεη ΤὨδ ρονοσ ὙυΒ ἢ 
Ἐργρί αἰπιδὰ δ ἱποβδοξυδιγ, [6 σοπαιοβῖ οὗ 
Ῥαϊεβεπο δηὰ δ γτίδ. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ. 1. ἐπ ἐδὲ ἐδίγα »"οηἹ δ] 
Τιῖβ ννᾶ9 δοῃοί ίης πιοτὸ (ΠΔῃ ἃ σῃοηῖ ὑ6- 

1535 
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τε ποτὰ οὔ τὴ6 ΓΟΚΡ ολπια τἱπίο 
τ, ΒΑΡ, 

2 ϑοῃ οὗ πιδη, βρεὰκΚ ὑπο Ρἢδ- 
τ ἢ Κίηρ οὗ Εργρί, ἀπά ἴο Βῖ5 πιὺ]- 
τἰτυάς; Ποῖ γί τπου [ἰΚκ6 ἴῃ ΤὨΥ 
σταδίπμαϑ8 κ᾿ 

4 ἥ᾽ Βεμο]ά, τὴς Αβϑγγλη τυας ἃ 
ἡ ΜΕΙΣ ςδάδγ ἴῃ [εθάποη ἵν τ ἔδιγ Ὀγαποῆς8, 
ὀναπέλες, ἈΠὰ ὙΠ 4 βῃδάονιπηρ βῃγοιἀ, δηά 

οὗ δὴ Πιρῇ 5ίδϊυγε; δπὰ ἢ8 ἴορ νγᾶϑ 
διηοηρ ἴῃς τΠϊςΚ θουρΉ8. 

τοτ,, 4 τῆς νγαῖοιβ ' πιδάς ἢ ΠῚ ρσταδῖ, 
ἤρα κε ἄθερ " 8εῖ Ἠΐπὶ ὉρΡ οἡ Πίρῃ σιτὰ 
ἀρνί Ἦργ γίνθβ τυηπίηρ τουπά δθουΐ ἢ 8 
ἴθ. ΡΑΠῖβ, ἅπά βεπὲ ουξ πε ἐΠπ||6 γίνετβ 
εομμξξ. 

τπῖο 811 τῆς {τεε8 οἵ τῆς δεϊά, 
ς ῬὙπεγείούε ἢΪ8 μεῖρῃς ννᾶ8 6Ἂχ- 

αἰϊεά δῦονε 411 τῆς ἴγΓθ65 οὗ τὴς βε]ά, 
δηά 5 θοῸρΡἢ 8 νγεγα ταῦ Πρ] 164. ἀπά 
ἢ]8 Ὀγάποῆα8 δεσαπια ἰοηρ θδσδιιδα οὗ 

" Οτϑ, τοῦτα τ[ῃ6 πλ]τἰτυάς οὐ νγδίεγϑ, ᾿νε ἢς 
Σέ τόρ έ 
τῆῇσπι 
,2ονίά. 
2 Ὧ λῃ. 4. 
12. 

ὁ δῇ. 2. 

βῆοϊ ἑοσῃ, 
6 ΑΙΙ ἐπε “ ἔονν]β οὔ ἢδάνεη πιδάς 

πεῖ παβϑῖβ ἰῇ ἢ ἷβ Ὀοιρῆ5, ἀπά τη- 
ἀεγ ἢἰ8 Ὀγάποῆαβ αἀἰά 41}1 τῆς Ὀδαβθῖϑ 
οὗ τῆε δεϊά ὑγίηρ ἕο {πεῖγ γουηρ, 
ἃπὰ ὑπάεγ ἢ18 βῃδάονν ἀνχεὶς εἶ ρτεδῖ 
ΠΑΚΙΟΠ8. 

)η ΤὮυΒβ ννγᾶ8 ἢθ ἔαὶγ ἴῃ δἷ5. ρτγεδῖς- 
Π658,) ἴῃ ἴδε ἰεηρίῃ οὗ ἢϊ8 Ὀγάποαβ8: 
ἔογ ἢἰβ τοοῖ ννγὰ8 ὉΥ ριδδί ννδίεζϑ. 

8. 8 ἼΤΠε οεάδλιβ ἴῃ τΠ6 ὅραγάθη οὗ 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΙ. ἵν. 2--12, 

(οά οουϊά ποῖ πάε Ἀΐηὶ: τῇς ἢτ 
ἴγε68 γεῦῈ ποῖ [ἴα ἢϊ8 θουρἢΒ, δηά 
ἴῃς σμοβηῖῖ ἴγθοβ ογα ποῖ [ἴκὰ ἢϊς 
ὈγΑΠΟΝ 68; ΠΟΥ ΔΠΥ͂ ἴγεε ἴῃ ἴῃς ρδ- 
ἄθῃ οὗ (ὡοά ννᾶβ8 [ἰκῈ υπίο ἢϊπὶ ἰῃ 
ἢϊ8. Ὀεδυΐγ. 

1 ἢᾶνε πιδάβ ἢϊπὶ ἐγ ὉΥ (ἢς 
τυ τάς οὗ ἢἰβ ὈΓΑΠΟΐ 68: 80. δαὶ 
411 τῆε ἴτοεβ οὔ Εάδῃ, τῃδὶ τυέγε ἴῃ 
τε ραγάεη οὗ (ὐοά, εηνίεα Ἀϊπι. 

Ιο 4 Ὑμογείοτα τἢυ8 541: τῆς 
Τιογτά σοῦ, Βεοδιιβα ἴποι ἢιδϑὶ ᾿πεά 
ὉΡ {Ἀγβεὶξ ἴῃ Βεῖρμέ, δπὰ ἢς δαίῃ 
8ῃοῖ ὕρ 8 ἴορ ἀπιοηὴρ τῇς τῆϊοῖς 
Ῥουρἢ8. δἀπά ἢ18 μεαγί 15 πο ὑρ ἰπ 
Π18. δεῖρῃϊ; 

1 1 δανο τπογείογε ἀοἰνογοὰ ἢϊπὶ 
ἰηῖο τε μαπά οὗ [πε πιρη Ὁ οης οἵ 
τς Βεδίμεη; Πα 5881} ϑιγεὶγ ἀδδὶ ᾿ΕΝ 
νι αὶ: 1 ἤάνα ἀτγίνθεη Πίηι οι τ Ἃ 

ἔογ. μὶ85 νυ Κοάπεβϑ. 
12 Απά ϑ5ἴγδηρεγβ, {πε τογηθ]ς οἵ 

(ἢς παῖΐοπβ, πᾶνῈ ουΐϊ Πίπι οὔ, ἀπά 
πᾶνε ἰεῖς ἢΐπὶ: ὕροη τῆς πηουπίδίης 
Δπὰ ἰπ ἃ}1 τῆς νδ᾽]εγβ8 ᾿15 Ὀγάπολεβ 
τα ἔΆ]16η, ἀπά ἢῖ5 θοιρἢ8 ἀγα Ὀγοκεῃ 
ὃν 4}1 τς τίνοιβ οὔ τῆε ἰδηά; δηά 
αἱ! τς ρεορὶα οὗ {πε δαγῖ ἅγε ροῃθ 
ἄοννῃ ἔγοτα ἢἰ5 βῃδάον, δπά μδνε [εξ 
Ἀϊπι. 

12 ὕροῃ ἢιἷβ8 τυΐῃ 58}|4}} 41}} {πὲ 
ἔονν]β οὗ τὴε ἢεδάνεῃ γειηδίη, ἀπά δ] 

ἴογο οσυβαίθη νγᾶθ ἴδκοῆ. (οιωρᾶτε [|ε6γσ. 
ΧΧΧΙΧ. 2. 

83---θ. ΑΞϑουγίδ᾽5 στοδίποθβ ΕἾΠΕ ὈΓΟΡΏΘΟΥ 
δραιηϑὲ Εξυρί. 

8. ὙΠῈ Αϑογγίαη, ΤῊϊθ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 15 ἃ 
νναγηΐηρ ἴο Ῥῃδγδοῦ ὈΥ ἴδ6 ἕδίοε οὗ {86 ΑΑβϑϑογτί- 
Δη5, Τἢ Αϑϑουτίδῃ Θπιρίγο, ἀθῖου ανίηρ Ὀδθη 
ΘΙΡΓΟΠΊΘ ἴῃ Αϑία ἔογ ἔουγ οϑηζυγθ5, δὰ Ὀδθη 
οὐοπἤγουσῃ ὈΥ {πΠῸ υπηϊϊοά ἔοτοεβ οὗ ἴη6 Βαῦγ- 
Ἰοπίδηβ δηὰ Μείήσϑ, ἴῃ ἴπ6 γϑᾶγ οὗ ἴδε Ὀ4:{]6 οὗ 
(δυο ἢ (Β. Ο. 696), ννϊς ἢ Παὰ Ὀγόκθη [Π6 
Ροννοῦ οὗ Εχγρί. ὙΤπὶβ κχίνοεβ ἕοτοθ ἴο [(δ6 
νναγηΐηρ ἴο Ἐξγρί ἔγοπι Αϑϑυσιδ᾽β [3]]. 

4. ῥα ρα" 7] Ἐλδίδογ, δου ἈΟΣ Ρ]181- 
δι] οῦ. 

ῥέεν ἱμπΐς γί υερ.] ΤῊΝ ΟἿΟΣ ἴγθ65 ὑτσοσὸ πουΓ- 
Ἰ5ῃ θα ΌΥ 5121} σνιιεῖβ, διιξ ἴπΠῸ σοάδσ ΟΥ̓ [ῃς 
Ε0]}1] σίγθατη 1186],) ἀπά 50 ἴῃη6 σδάδσ 45 Ὀδθοοπὶὸ 
δτολίογ [Πδη 411 ἴῃ6 τοϑῖ. ὙΠὲ νυδίεγ γοργεβϑθηῖβ 
ἴπ6 τῖσῆθα ἀπά πιρδὶ Πῖς ἢ βοννοά ἰηῖο 4.5- 
5 Γῖδ. 

56. α«υϑεμ δὲ “οὶ ζογὲδ ὕλὰῦ Ὅδ6, ““ θη 1 

8εηΐ 1Ποπὶ ἐογίἢ,᾽" 2.9 θη [ἢ ἀθορ ννγδίεσ 8επὶ 
ἔοσί [15 β  γΓθΔ 115. 

8. καγάεη 9.7 Οο4] Ῥαταάϊϑο, Οεη. ἱϊ, 8. 
(οπιρ. χὶνὶϊ. 7. Νοῖ ΟΠΪΥ νναβ ἴπε σοάλτ [διε 
ἴλη [Π6 ἴγθοβ οὐ ἴπ6 βατίῖ ἢ ἴῃ σϑηργαὶ, θυ οὐεῃ 
186 ἔγεεβ οὗ Εάδη οουϊὰ ποῖ ἐαιιδὶ ᾿ξ ἰπ Ὀολυγ 
δΔηά 5βίδίυγο. 

10--14, ΑΞογτίδ᾽β (2]]. 
10. ἐδοω ῥα ξεά “91 ΑΑϑϑουτῖδ ἰ5 βπὶ 

δα άγεβθοά, δὰ {πθη ἰ5 βροκεη οὗ ἴῃ ἴδε (πἰγὰ 
Ρέζβοηῃ. πὸ ἴθηϑος οἵ [(ἢ6 νϑγὺβ ἅγὲ ἰῇ τηΔΠΥ͂ 
σᾶϑ65 ἔυξιιγο, ποῖ ρογίοςϊ, θθοδιϑα ἴδ φγορδεῖ 
15. οαττίεά Ὀδοῖ ἴο {πε {ἰπ|6 νυ ἤθη Αϑϑυτζγὶδ νγ5 
τῆγοαϊοηθ. ϑίηςθ, ποννόνογ, ἴπ6 Ἰυάρτησηῖ 15 
Ραϑῖ, [6 ῥγορμοῖ δρδίῃ γοΐαστια ἴο ἴῃ6 ρδϑὶ. 
ΤΠ ρᾶϑϑαρθ τποτὸ δοσιυγαίεΥ στοπογοά Μ᾿ 
βίδπά ἔμυ5: “ὙΠεγείογο ἔμι15 βαῖτ ἐπε [μοτὰ 
Οοά, Βοοδυϑο ἔποιι αϑὶ Πθοὰ ἂρ τἈγϑεὶξ τὰ 
μεῖς, ἀπά μ6 Ββδίἢ 5δῃοῖ ὉΡ Ηΐβ ἴορ ἀπιοπρ [δὲ 
εἰουάς, δηά 15 Ποατί 15 θοα ἀρ ἴπ 115 μειειί, 
(ποιθοῖοσο 1 ν}}}} ἀο νοῦ ᾿ἴτη, ὅκα. ἢ 584]]} 
ΒΌΓΟΙΥ ἀραὶ τὶ τα. μᾶνὸ ἀγίνοῃ δϊπὶ οὐΐ, 
ὅς." 



ἊΨ 

- 

τ, δα 
ΓΕ 

ν. 14---τ3} 

δε δελϑὶβ οὗ τε δεῖ 5.41} θ6 προ 
Βὶ5 Ὀτδηςῆςβ: 

14. Τὸ τὲ επηὰ τἢδλὲ ποπα οὗ ἃ]]} 
με ἴγεεβ ὈΥ {Π6 νγαίειβ ἊἼχαὶϊ τῃθπ- 
βεῖνεβ ἴοσ {πεῖγ περ, πεϊτπεγ 5ῃοοῖ 
ὕΡ Βεὶγ ἴορ διοηρ ἴῃς τῆ ϊοκ Ὀουρ 8, 
ΛΕΙΙΠΕΓ ΤΠΕΙ͂Γ ἴγεαβ ᾿ βίδα τπρ ἰπ τπεὶς 
Βεῖρῆξ, 411 τῆδι ἀσπὶς ννᾳῖεγ : ἔοσ {πὲ 
ἅτε 1] ἀεϊϊνετεά ὑπο ἀεδαίῃ, ἴο τῆς 
ΠΕΙ͂ΠΟΙ ρδγβ οἵ [πε εαγίῃ, ἴῃ (ἢδ πιὶάβί 
οὗ τῆς «δ άτεη οὗ θη, ψι Ἐμοῆλ 
τῆδὲ ρὸ ἀονῃ ἴο (ἢς ρἱϊ. 

ϊις ΤΉ ι5 κα τῆς [,ογάὰ σοῦ ; [πῃ 
τε Δγ ψἤεη πε ψεηΐ ἀονγῃ ἴο ἴδ6 
στανε 1 σδιιεά ἃ πηουγηΐηρ : [ σονεγεά 
τῆε ἄξερ ἴογ ἰπ), δηά 1 γεβίγαϊποά (ῃ6 
βοοάβ ἐδεγεοῖ, ἀπά {πε ργεαῖ υνδίειβ 
ΜΕΓΕ βἴδγοά: δηά 1 ςδυβεά ,Ἔράποη 
'ἴο πιουγῃ ἔογ ἢϊηι, δηὰ 411 τΠ6 {τδδβ 
οὗ τὰς δεϊά (Δἰητεά ἔοτ Ὠϊη). 

Ι6 1 πιδλάε πε ῃδίϊοηβ ἴο 52 Κ6 
αἵ πε βουπά οὗ κἴ8 (Δ]|]1, ψῃοη 1 
οἂϑὲ δίτη ἀονῃ το ἢ61}] νὰ ἤδη 
(ἢλε ἀεβοεπα ἰηΐο ἴῃς οἱ: δπά ]]} 
ἴτε ἴτες8 οὗ Ἑάεηῃ, (ἢ6 ςδοῖςς δηά 

14. πεῖζδεν ἐδεὶγ ἱγεος “απ 41] ΤῊδ νοτάβ 
τερεττα ζδεῖγ ἐγεε: 5Βῃοιιϊά γαῖῃοσ, 45 [Π6 σηδγ- 
ἔτη ἱπάϊεδίθϑ, Ὀ6 ἰγαπϑϊδιοὰ ““υηΐο {Παοηλϑοῖνοβ," 
-οληάπρ υπίο {δΒετηϑοῖνοϑ ̓  τηθδηϊηρ᾽ ““5ἰδηά- 
Ἰπξ ἰὴ {πεῖν οὐ ϑἰγεηκί." Ὅῆδ οἴδυϑε ν}}}} 
ἴϑεπ τὰ ἔδυ5: “ὁ ΝΕΙΈΠΟΓΣ 411 (Πδί ἀγῖηκ νυδίου 
δι ὑρΡ ἐπ {ΠΕῚΓ ον οἰγεηρίῃ. “4}) ἐδαὲ 
ἀγίπὲ «υἀζεῖ' 15 ῬΆΤΑ 16] ἴο ἐδὲ ἐγεες ὃν ἐδὲ «υαίεγο, 
οὔρ. Ὁ. 6, τὰ τηεδῃ5 τ ΠΥ ΡυΠ 65 ἴο ἡ ΠοΙὴ 
βονν ἴῃ ἡνΘΆ ἢ δηα ρτοθρεῦγ. Ὁ 15 Ἔβϑροςὶ- 
ΠΥ ΞΔ Ὀ]6 ἴῃ ὑψασηϊηρ Ἐδγυρίίδηβ, σστῖο οὐδ 
ἐτετηρς ἴο ἴμ6 νναΐεσβ οὗ 6 ΝΙ]Ὸ, ὍΤΠα 
ϑυρδίδησς 15 (μδί Αϑϑυσγιδ'᾽5 [21] νγᾶβ ἀδογεθά ἰῃ 
οἴἦεσς [δ΄ [6 ΤΩΙΡΉΥ ΟὨδ5 οὗ ἴπ6 ϑαγίῃ ταὶ ρὶΐ 
ἰραττι ἡοΐ ἴο ἜΧδ]ὶ {ποπιϑεῖνος ἴῃ ῥσ δ οὐ ἴο ΓΕΙΪΥ͂ 
οὐ ἰβεϊξεῖνοθϑ, βοοίηρ ἰῃδῖ νϑεβ! τιυϑί βῆδγο (ἢ 6 
οοαπιοι ἰοῖ οὗ πιοσίδ! γ, δο Ὀοποδῖῃ ἴῃς 
ἔστι τ ἴποϑε το ἀεϑοοηά ἱπΐο (86 ρτάνυσ. 

15---17. ἘΠ ςὶ οὗ Αϑϑγσῖδ᾽5 [1]]. 

15. «ὑερῦ ἀοαυπ] (ΟΡ. χχνΐ. ὡς [0]]. 
] εσυεσεά ἐδε ἀξ) Με Ἃτὲ ποῖ ἴο {πη οὗ 

ἴδε τυδίετϑ 45 ἃ ἀεϑίγογίηρ Ποοά (45 χχυὶϊ. 19). 
Τὸ σονετ Ὁ] } ΞδοκΚοϊοῖἢ ννᾶ5 Δ ὄδχργεβϑίοη οὗ 
ποστης (Χχνῖϊ. 31). ὙΠῸ ἄφερ, [Π6 δουζοθ 
οἵ ΑΞ ΥΤΙΔ᾽5 Ῥγοθρεπίῦ (υ. 4), ννᾶ5 τηδάθ ἴο 
τοῦΓγη, ὑείηρ ἀγιοὰ ἃρ ἰπϑίοδα οὗ ινίπρ ἔοσἢ 
Ἀ5 Δίοιβ, 115 σδάὰ δριιπάδηςο. 
2 ν δὶ»] ὕγοηῃ 85 δοςουῃηΐ, 
Ποοά] τῖνοτα (25 Ὁ. 4). 
ξτεα! «υαἱεγ} 86 τουἹθιϊπᾶθ οὗἨ Ἧ8- 

ΖΒ, 25 ἰῃ ν. 5. ὙΠῸ βϑδο Ηοῦτγονν νοσάϑ8 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΙ. ΧΧΧΙΠ. 

θεβῖ οὗ 1,οῦάποῃ, 411 τπδὲ ἀτγίηἶς νγα- 
ἴοΓ, 5}4]1 ΡῈ ςοπιίογίδἃ ἴῃ τῆς πείῃοσ 
ΡΑΓῖβ οἵ τῆς εατγίῇ. 

17 ἼΤΠΕΥ Αἰ8ο ννεπξ ἀοόννῃ ἱπίο Πε]] 
νι Βίτα πηῖο 2ῤεηη ἐῤαΐ δ 5Ϊαὶῃ νυ τῃ 
τῃ6 ϑνψογά ; δπά ἐῤεν ἐῤαΐ τυέγε 8 
Αῦῖη. ἐραΐ ἄνγεὶϊς ὑπάεγ ἢ15 βηδάον ἴῃ 
[6 πιίάΞ: οὗ (ἢς ποδίδθηῃ. 

18 4ἴᾷΤὸ νψῇοπὶ ἂχ ἴπου (ἢι5 [Κὸ 
ἱπ οΙΟΥΎ δηά ἴῃ ργεδίηβϑϑ διηοηρ [ῃς 
ἰγεε8 οὔ Βάδβη ἡ γαῖ ϑ8ἢιαὶὲ ἴῆοι θὲ 
θγουρῃς ἀοννῃ νι τς ἔτεα οὗ Εάθηῃ 
ππίο πε πεῖπογ ραγίβ οὗ τῆς δαγῆ : 
(του 8ῃδ᾽. [ἰὰ ἴθ τῆς πλιάρφε οὗ τῆς 
ππηοϊγουτς 5ο νντῃ ἐῤεηι ἐδαΐϊ ἐξ 51λὶπῃ 
ὃν ἴ6 οννοτά. Τὴι15 ἐς ῬΠδγδοῦ δηά 
“ἢ ἢϊ5 πλυϊττὰάς, βαρ τὰς [,ογά 
σον. 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΧΧΧΗ. 
1 Α͂ Ἰα»κπομίαξίον 70» ἐλ 2 αγζε με οΥΓἹ Ἐρυδέ. 

ιττ 7 ἀε σιυογά οὗἹὈ βαῤγέρχ «ἀαϊ αἰφεέγον 14. τ7 
Ἴ «Δα! δὲ ὄγομρἀξ ἀοιυ»ε ἐο λείἑ, ἀγομρ αὐἱξ 
δε μκεϊγωρμολσεά κπαζίορ. 

ΝῺ ἰἴξ ολπιε ἴο ρᾶ85 ἰῃ ἴῃς τννεῖ ἢ 
γεᾶγ, ἰπ τῆς τνγεῖ ἢ πιοητῃ, ἴῃ 

βμουϊά ἢανο {{πῸ βάση ΕΏρ] 5 ἢ γοπάοσίησ. ὙΠῸ 
ΣΊΎΘΙΒ ἀπά ἴΠ6 Ὑδῦθσβ πὸ ἰοηροῦ ἢοννοά 
ᾶἃιουπηὰ [Π6 σράδγϑ. 
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ἰο "πο γ} [ἀϊ, “ἐἴο Ὀ6 ὈΙαςοῖκ,," [6 ραγρ οἱ᾽ 
πιουγηΐηρ. Ζεδαποη τοργεϑεηῖϊβ (ἢ6 σομηΐγν 
ὙὨΙΟΝ Αϑεγτῖα ρονοιπιθά; ἐῤὲ γε, ἴδ {π0ὰ- 
ἸΑΥΥ͂ Ρτποῦ5. 

16. δείηῆ Ἡδῦ. «δεοί. 866 ποίθ οἢ Οϑδη. 
ΧΧΧΥΙ͂Ϊ. 3. 

εο» γε] 1,541. χῖν. 8. 

17. ῥὲ: ἀγηι, ἐδαὶ ἀκυεῖ! πάν ῥίς “δαάοαυ 
ὙΠΟ συ θ͵]θςϊ ΡΥησ65 80 ὑγΕῚῸ ἢὨ15 βίγοηρίῃ Δη 
Βυρροσί 1 νγΑσ. 

186. Αρρ]!οδίίοη ἴο ῬΠΑγΔΟΝ. 
δε ὠπείγαργε 1] Τἢ6 Εργρίίδη5, δ ἰοδςὶ 

ΠΟΤ ὩΟΌΪ65, νοῦ οἰγουπιςϊϑοά. 866. ποῖο, 
ΝοΪ. 1. Ρ. 48.θ.0 Τἢ5 δα ἀ5 ἔογοε ἴο [π6 ρὶς- 
ἴυγο (δι ῬΠαγδοῖν 5ῃοι} Ὀ6 ἀϊδῃοπουγοά νυ ἢ 
ἴδοβε ψβοπ ἴδ6 Εργρίίδηβ {ποιηϑεῖνος ἀθοιηθά 
ὉΠοΙθδη. 

ΟΗΑΡ. ΧΧΧΊΙΙ, 1. ἐπ δε ἑαυ »ιοπ! δ] 
Αδοιιξ οὔθ Ὑϑᾶσ δηά ϑονθὴ πιοηΐῃβ δέϊζοσ (ἢ 6 
ἀεϑιπιςοη οὗὨἨ [ογιιβαίθση. [ἢ ἴῃ6 τηθδηςπιθ 
δά οςουττοὰ [π6 τλυγάογ οὗ σδάδ δῇ δηὰ ἴπ6 
ΠΙκδ: ᾿ηίο Ἐξγρί οὗ πε [ον ἰεἴξ Ὀδ πὰ ὈΥῪ 
(Π6 ΟΠαϊάσδηβ υηάεγ [οῃδηδη [Π6 σοὴ οὗ Κἃ- 
ΤΟΔὮ (εἴ. χὶ]ὶ.---χ}!.). Θτοπιδῆ, το πὰ 
δΔοςοπηρδηϊοα ἴποπι, ἕογείοϊὰ {Ποῦ σαΐϊη (76 γ. 
Χ]ν.} ἴῃ ἃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ σοπῃίοηρογάπθοι5 



ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΧΧΙΙ. 

8 ΑΙ! της ᾿Ὀτιρῃς Πρἢ 8 οὗ μεάνεη ', ἢ εΡ. 
: ρας. 

ΨΠ1ΙΖΞ πλάκα  ἀαγκ ονεῦ ἴΠ66, ἂπά 56εξ τς Ζέξ' 
ἀλγκηδϑ8 ὕροη (ὮΥ ἰδπά, βαἰτ (πε 1 ογὰ ἐδ. 

Ὁ ζζεν»ε 

[ν. 2---1 5. 

(ἢε ἤτθε ἀαγν οὔ τῆς πιοπῖῃ, ἐῤαΐ 
τῆς ψοτὰά οὗ τῆς ΓΟΚῸ σάπια τἰπῖο 
ΤᾺ6.) β8ΔΥ]ηρ,, 

2 ϑοὴ οὗ πιδῃ, ἴδκε ὉΡ ἃ Ἰἰδπγεηΐδ- 
(ἴοη ἔογ Ῥῃαδγδοῦ Κίπρ οὗ Ἐρυρῖ, δηά 
5ΔΥ Ὁππῖο Ὠίηι, ΠΟΙ ἀτγῖ Κα ἃ γουηρ 
Ἰίοη οὗ τὰς. παίίοηβ. δπά ἴπου αγζ 845 

᾿ σε. 

9 1 1] αἷδο ἵνεχ (πε μεδγίβ οἱ ὑτίεῦ, 
ΤΩΔΠΥ Ρεορίθ, ψνἤθη 1 5}}8]} Ὀγίηρ (ὮΥ “πε, 
ἀσϑιγυςτίοη ἀηοηρ ἴῃ 6 ῃδίίοῃϑβ. ἱπῖο ; 

ον. 3. ΜΏΔΙΕ ἴῃ [ἢ 5628: δηά (ποὺ σαπηεβὲ ἴῃς σουῃίγιε8. τνμῖςμ τπου μᾶθὲ ποῖ 
Ἄν οιῇ ἢ ΤΥ τίνεγβ, ἀπά ἐγουδ]εάβε Κπονν. 

186 τννδίετβ ἢ τῆγ ἐξεῖ, ἀπά ἔουϊθάθβ το Υεδ, 1 νν}}] πιαῖκε ππδπΥ Ρεορὶα 
{ΠεῚΓ Γίν 8. ΔπγλΖζοά δῖ ἴῃεε, δηά τἢεῖγ ἰηρβ 5}4]] 

4 Τῆι8 841 τῃῈ Ιοτά ΟΡ: 1 θὲ δοῦν δἰγαί4 ἔογ τπε60 ψῃεη 1 
“ «βαρ, τα. 1} τῃεγείογε “ βργεδὰά οἷἱξ ΠΥ πεῖ 508}} Ὀγδηα ἢ ΤΥ δνγογά δείογε {ἢ 8Πὶ : 

οναῦ ἴπεε ἢ ἃ ΠΟΠΊΡΑΠΥ Οὐ ΠΊΔΗΥ 
Ρεορίε; «ἂπὰ {ΠῸῪ 5141} Ὀσίηρ (ἢδς 
ἋΡ ἴῃ ΠΥ πεῖ. 

4 ΤΒοη ΜΙ] 1 Ιεᾶνε ἴἢεθ ὑροη 
τῆς ἰλπά, 1 νν}}} ςαβϑὲ ἴδε ἑοστῖ τροη 
τε ορεη δεϊά, ἀπά νν}}] σαυβε 41] τς 
ἔον"]8 οἵ τε ἤδάνεῃ ἴο γεπηδίη τ ροη 
ἴἢεα, δπά 1 νν}}} 411 τῆς Ὀελϑβίβ οὗ τῆς 
Ὑγῃο]ς ἐγ ἢ τῆς. 

ς Απά 1 ν1}} ἰδ τὴγ ἤδβϑῃ προη 
τῆε πιουητδὶη8, τι ἢ}1 τἢς νδ]16γ8 
νι τὴν Πεῖρἢϊ, 

61 νυν» }} αἷϑο νγαῖθγ στῇ (ΕΥ̓ Ὀ]οοά 

πὰ ΤΠ6Υ 5811} {τα πὶ ] 6 δὲ δύεγν πλο- 
τη, ΘΥΘΙῪ πΊδΔη ἴογ ἢ18 οὐνῃ ΠΠε, ἱπ 
τς ἀδγ οὗ τὴγ ]]. 

11 ἢ Εογ τῆι βαϊ ἢ τε [,οτὰ ΘΟ. ς 
ΤᾺς βνγοσά οὗ τῆς Κίπρ οὗ Βδθγίοῃμ 
884] σοπλθ Ὡροη ἴἢ66. 

12 Βγ δὲ βυνοίάβ οὗ [πε πιὶρῃϊ 
ὙΠΠ1Ι σαυβε ΤᾺΥ πιυϊεϊτυάς το [8]}, 
[ἢε τογγ]ς οὗ (ἢε παῖίομβ, 4}} οὗ 
{Π6π|: Δπα {ΠεῪ 54} 8ρο1] πε ροτρ 
οὗ ργρί, δηὰ 41] τῃς σπυυϊείτυάε τΠμογεοῖ 
8}} Ὀς ἀεδίγογεά. 

121 νν}}} ἀεϑίγου αἷ5ο 411 (ἢε διεαϑῖβ 
τπεγεοῦ ἔτοπι θεβϑι46 τῆς ργεδί ννδῖογϑ ; ΟΣ ὉΠ Πα ἰαπά ννῃογεῖὶπ τῆοιι ϑυνππηεϑ5ῖ, 
ΠΕΙΠΘΓ 5}4]} τῆς ἔοοῖ οὗἩ τῇδ ἴγοιδ]ςα εὐεπ ἴο [6 πιοιηῖδίῃβ ; Δπα (Πς ΓΙνο ΓΒ 

πο ΦῈΔ]} 6 (]} οὗ τῆς. 1Πεπὶ ΔΠΥ͂ ππογα, ποῦ τῆς μοοῖβ οὗ 
" Ογ, κκ- Απμά ψῆεη 1 584} ἔρυξ τες Ὀεδϑῖβ ἴγουδ]ς τῆθηλ. 
ΓΣ . 
δ 1μαἱ. «3, Οαἵγ ὅ1 ΨΨ|1 οονεῦ {πε Βεάνεη, δηά 
ἤει α 41. πηᾶΚα τῆς 8[αγβ {πεγεοῦ ἀδκ; 1 ν]] 

ςονοσ ἴῃς δὴ νυν 4 οἷοι, δηά τὰς 

14 Το ΜΠ] 1 πιαίκο {πεῖν ννδίεγϑ 
ἄεερ, δηά Ἴδυβὲ {πεὶσγ σίνετβ ἴο γυῃ 
[κε οἱ], 5βαιἢ τς ]νοτά σου. ἂς 3. 15. 

Μαιιὰ, 24. 
39. πιοοη 584}} ποῖ ρίνα μογ Πρῃϊ, 

ἢ (6 ῥγοϑοηΐ Ῥγορἤ ΟΥ οἵ ΕΖΕϊκΙοὶ, συ Β ἢ 15 
ἀοἸνογοά ἴῃ [ἢ6 ἔοστῃ οἵ ἃ ἀἴγρθ, 85 ἰῃ [6 Ἷδϑθ 
οἵ Ἶγτα (χχνυἹ!.). 

2---16Θ. δ χίἢ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δραϊηϑὶ Εξγρί. Α 
ἀΐγρε οὗ Ῥῃάσγδοῆ. 

ἃ. ΤΡοω αγὶ δε α γοιρρ Ποη] ἘΔΊΠοΥ, 
Ἰποὰ πουϊάοδῦ Ὀ6 11Κὸ ᾽ἢ0 8ἃ γουδᾷ 
1101. 

οπά ἐδομ αγ}} ἴῃ σοηίγαϑὲ ἴο ψμδαῖ που 
νου ]άεϑι Ὀ6. 

ὦ «υδαἰε] ἘἈδίδπεν, ἄγασοη (οὐ στοςοά!]θ), 
85 ἰῃ Χχίχ. 3) ΠΟΤΕ 566 ηοΐθΘ. ῬΏδιδοῦ 5ῃου]ὰ 
ανα Ὀθθη |ἰκὸ {πὸ Κίπρ οὗ δοαϑῖϑ, Ὀυξ Πὸ 15 ἃ 
ΤΏΘΓΟ 864- ΠΊΟη5ΕΓ. ΠΟΙ 15 ΞΕΓΟΠΡ ἸΓΟΠΥ͂ ΠΟΓΟ, 
Ὀδσδιιθὸ ἴπ6 Ἐργρίίδη Κίηρ νγᾶβ ριουά οὔ ἴπμ6 
σοτηραγίβοη ὑδίννθθη Ὠ!ΠΊ56 1 ἀηὰ [Π6 τι Υ 
σγοςοάϊ!ο, 

“4.}1] ΤὨδ ψοχά ἰ5 οἴδη υϑεὰ οὗ [ῃ6 νυδίοσιβ 
οὗ ἃ ξτοδῖ σίνεσ, 1Κὸ τη6 ΝΙ]6. 

ἥδοω εαρρροῖ ζΟΓΙὁ «υἱὲ 167 γένετ] ΔΙΒοΥ, 

Ις ΠΩ 1 5141} τρᾶκε τῃε ἰδπά 

1 107 τίυεγε, {0 κοι ζογί δ Τυδᾶυ5 ΠοσῸ ὅο 
Ὀυτδὺ ΤΟΣ, 85 ἴπ6 σγοςοῦ!]θ ἀοε5 ἔγουι ἴδ 6 
ννδῖοσ ἱπῖο νι οἢ ἢ6 ἢ45 ρ]υηροά. 

δ. Μ41εδεὲ σαὐΖεγε «υἱὲ ἐδγ δεὶσ ἢ Α εδηρο 
οἵ πιοίδρῃοσ, 845 15 σοπηπηοη ἰῃ Ἡοῦτενν ροείγγ. 
ὙΠῸ Ργορμοθὲ ρᾶβϑο5 ἔγοπιὶ ἴπ6 ἱπιᾶρὸ οὗ (Π 6 
σἸΌΠΟΩΙ]6 ἴο (Πδίῖ οὗ ἀεδλὰ Ὀοάϊες οὗ ἴῃς 5]δίῃ 
οαροά ὕρ οἡ ἴδε ἰδηά, ᾿ 

9. ε«ὐδεη 1ῥα]} ὀγίηρ ἐδ 4εεἰ γμοβοη] ΤΒδξ 
5, ἴῃς ἢθνν5 οὗ ΠΥ ἀεπίγυςίοη. 

αποης δε παίίο] ΜΝ Ὦρη ἀϊδίδηΐ παϊϊοῃβ 
5841} Ποαῦ οὗὨἩ [Υ ἀοννη δ}. Τῇδ Ρβῃοηοπιθηξ 
Βογὸ τηοπίοπϑα ἀτὸ [86 Δοςοιηρδηϊπιεηΐβ οὗ ἐδο 
ἦαν οὔ δε  ογά (]οεὶ 11. το; υκὸ χχὶ. 2.) ΟΥὉ 
[ῃ6 ἀδΔΥ οὗ Ἰυάρτηοηῖ, Τῆς (8}]} οὗ ῬΒάγΔΟΣ 
τοργεβοηίβ ἴΠο (2}} οὗ ἴπ6 ννουϊἀ-ρόοννεσ Ὀεΐοϊθ 
ἴδε ϑονεγειβηῖυ οὗ Οσοά. 

14, Αἰ ῥσοπιῖϑο οἵ ἃ τεΐϊυγη οὗ σοάβ ἕδλνουσ. 
ἼΤῊΙ5 σΟΠΟΟΓΠ5 ποῖ [πὸ τεϑιογαϊίοη οὗ Ερυρβ 
ΟΥ̓ μδὶ Ῥοόννεσ, Ὀὰϊ ἴΠ6 65:2 0} 15 πηοηΐ οἵ [86 



ν. τ6---2.4.} ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΙΙ. 

οὗ Ἐργρὲ ἀεβοϊίδίε, δηά τῆς ςουπίΥ 
ἐ Δ᾽ 582}} μὲ ᾿ ἀεβιτυτα οὗἨ τπλὲ ψβεγεοῦ 
 ἴ υ7γνῶβ (]}, ψνῃοη [ 5}]}] 8ιηϊῖ6 4]]} 
“ ἴδεπι τῃδλῖ ἀννε]] τηογείη, τΠδη 5081} 

139 

"906 58 ἀε]νοτεά το τῆς βψογά : ἀγδνν ΣΟΥ 
Ποῦ δηά 1] ποῦ πλυ τυ 68. ; 

21 Ἴδε ϑίγοπρ' ἀιηοηρ τῇς πὶ ρ ΠΥ 
812}1 βρεᾶκ ἴο ἢιπὶ οικ οὗἉ ἴῃ πλἀ8ὲ 

ἴδεν Κπονν τῆλι 1 σσι ἴῃς ΓΟΚΡ. 
16 5 ἐς τῇς Ἰλπχεηϊδιίοη ψνμεγε- 

ὙΠῸ ΠΟΥ 5}2}} ἰδηιεπῖ ποῦ: τῃ6 
ἀλυρῃίετβ οὗ τς πδίϊοῃϑ 8114}1 14- 
εξ ΠΟΥ: {ΠΟῪ 5802]] ἰλπιοπί ἔου Ποῦ, 
εὐέπ ον Ἐρφγρῖ, ἀπά ἔογ 81} ποῖ τλυεί- 
τυάς, 521::τ} τῆς 1,οτάὰ σον. 

17 Ἢ [τ ολπιὲ ἴο ρ488 4Ϊ30 ἰπ τῆς 
γε ἢ γεᾶσ, ἴῃ (6 πίεεπιῃ ἀν οὗ 
ἴδε πλόητὰ, ἐῤαὶ τῆς ννογὰ οἵ τε ΚΡ 
ολπηε Πῖο 116, ΒΔΥ]ΠΡ, 

18 ὅϑοη οὗ πηδη, νγ]] ἔογ τῆς π}}}}- 
ατυάς οὗ Εργρῖ, Δη4 ολδῖ ἴπεπὶ ἀοννη, 
“ένκ Ἀεσ, δηά τῆς ἀδιρῃζειβ οὗ τῆς 
του πδίοηϑβ, το ἴῃς ΠΕΙΠΕΓ ραγίβ 
οἵ τῆς εαγῖῆ, νυ τηδπὶ ἴπδῖ ρὸ ἀονγη 
Ἰηῖο με ΡΪζ. 

19 ὟΝ ΒοΣη ἀοϑβι τῃοιι Ρ435 1η Ὀδδιγ ἢ 
ὅο ἄονντι, ἀπά νὲ ἴδοι ἰαἱά νὰ τῆς 
πηςγοι πλς!5ε6, 

20 ἼΓΒΕΥ 5881] [(2]1} ἐπ τῆς πιιάϑὲ οὗ 
ἰδέ 1δα: σγὲ 8ϊλῖηῃ ὉῪῚ τῆς βοτὰ: 

οὗ Π6]] ψν τ τμ6πὶ τπδῖ μεὶρ Ηΐπὶ: {ΠῈΥ 
ΔΘ ΡΌΠπε ἄοννη, {ΠΕΥῪ [ἰ6 ὑποϊτγουπ- 
ςἰβεά, 514 π Ὀγ τΠ6 ϑυνογά, 

22 Αββῆιγ ἐς πεῖς ἂηά 4]1] ἢδγ 
ΘΟΙΏΡΔΩΗΥ : 8 ργᾶνεβ αγὲ δου ἢὨϊηι: 
411} οὗ τῇδ 8[αίη, ἐδ! θη. ὈΥῪ τῆς 
δυνογά : 

21Δ ΝΒοβα ργᾶνεβ ἅΓῈ 8εῖ ἰπ (ῃς 
δι468 οὗ τῆς ριῖ, Δη4 ΠΟΙ ΠΟΙΡΔΩΥ 
8 τουη4 δδουῖ δῦ ρζᾶνε : 41] οἵ 
(ἢδηὶ 5[4ίη, (16 ὈΥ τῃ 6 βννοτά, ψῃϊςῇ 

Ι ἱ 1 ον, ςδιβοά ᾿τΟΟΥ ἰπ ἴπ6 ἰαπὰ οὗ τ ταὶ 
᾿ινίηρ. 

24. ΤΠετγε ἐς ΕἸδπ δηά 411 ποῖ πιυ]- 
τὰς τουπά ἀδοιῖζ Πα ζγᾶνε, 411 οὗ 
{6 πὶ 5ἰδίη, (116 η Ὁγ τῆ βυνογά, νυν ῖςἢ 
ΔΙ6 ρῸΠ6 ἄονγῃ υὑποϊτοιιπιοίϑε4 ἱπίο 
τῃς πεῖδεγ ρασῖβ οὗ τῆς εαγῖῃ, ννῃϊο ἢ 
ςλυβεά {ΠΕὶΓ ἴΟΓΓΟΓ ἰη ἴῃς ἰαπά οὗ τς 
᾿ϊνίηρ ; γεῖ ἢᾶνε ΠΕῸΥ Ὀοῖπε {Ππεὶγ 
8παπὶες ἢ τῆθπὰ ἴδ ρὸ ἀονψῃ ἴο 
τῃ6 ρΙ. 

Ῥπτς τιον ἴῃ ἴῃς ρῥἷδοα οὗ 4 δοδίμεῃ Οοά- 

ορροσίῃςρ; Ῥόννετ 
186. ἀσεις δέεγ: 977 δὲ παῤίοη] ᾿ϑαΐμοη Κίηρ- 

ἀπθ Ἴδα σενεηῖῃ Ργορἤθου ἀραϊποὶ Ἐξγρί. 
Α ἴπῃεσαὶ εἶσγγο ἰουπαάρά οὐ ΧΧΧΙ. 18, δοιὼ 
ἐδ δ ἐπ δὲ ναοὶ οΥΓ ἐδὲ ὠπεϊγαρμείσεά «υἱὴό 
ἑόαπ δα ἀκ σζαῖε δ᾽ δὲ Σευογά. 

11. 1δὲ »ιοπ! 8] 'ΤὮΘ πυτηθεῦ οὗ ἴδε πιοπίῃ 
Βοῖ σίτεη, Ὀυϊ 15 ἴο Ὀ6 Ξυρρ)οά ἔγοπι χχχῖϊ. 
1, δε ἑπαυεί δ, 30 χῖν. 18---2ο. 

1,.-..-.92. ὝΠὸ ἤξυτχο 15 ἴῆο 34Π|6 85 ἴῃ 58]. 
τ μετ 5εῈ ποΐθ. [Ιῃ [ἢϊ5 ἀϊγρθ Ῥῃδγδοὶ ἰ8 
᾿ΘΡΕΓΙΔΪΥ δαὐάτεβοεα, ΤΠῈ ΟΥΒΕΣ Ὡδίοηβ ἃ1τῸ 
πριεϑεηῖοα ὈΥ {πεῖγ Κίηρβ, ἴ[Π6 πδιϊοηϑ᾽ ουθῖσ 
τους Ὀεΐῃν ἀερίοϊεα ΒΥ ἴῃς Κιηρ᾽5 Ὀοὰγ ἰδ ά 
ον τὼ ἴῃ σταᾶγε. 

18. εαἹ' ἐδερε ἀοαυ"} 866 Οὔ ἱγ. 2. 

19θ. δον» 4οε ἐδοι 2α:: ἱπ δεσμ!γ 3} Του 
αὶ ποῖ στῇογε Ὀοδι 1} τ 8π [86 ἡδίϊοηϑ. νυ ς ἢ 
ἴωτε βοῦς Ὀεΐοσγο [Πεο---ἰἢοὰ 5.21} ἢοΐ δϑοᾶρο 
ἰδεῖς ἴῶξο. 

20. δὲ ἐς ἀεξῥυεγεά ἰο ἐδὲ “«υογ4 Ἐλλίδοτ, 
1.9 ΕἾΤΟΤα 16 νοι ΤΟΣΡΏ. 
ἔγοτυ ἐκγ)] Ὥγαν μετ ἀονγῃ 45 ομο ἀγασρεά 

ἴ ἐχϑσοῃ. 

41. 866 χχχὶ, τό. 
{δῦ αγε βοπε ἀοαυη) ΠΟῪ Ἰἰ6 (Ἰη [86 Ρ1Ὸ), 
κπεγωαωπο με “αὲη «υἱὲῤ δε σευογά. 

ἐδὲν ἐπ ὠπεϊγομνιο ἢ ἩἨδὺ. ὃμι9 μποὶγαι- 
εσεά. {6ὲ μπεὶγομηιοεα ΚὨΣΟΌΖΠοι 815 ἀἰγρο 
ἷ5Ξ οαυϊναϊεπὶ ἴο Βοδίῃεη υἱοννγοὰ 85 τρυτζο, 
οἰ. χχχῖ. 18. 

Δ. ἴῃ |οτ. χχνυ. ποθ 15 δηυπηογαίίοη οὗ 
πδίίομβ ἀσϑειποὰ ἴο Ὀε 5ιυδ]εσῖ ἴο ἴΒ6 διΓΥ οὗ 
[6 Ομαϊάκξραπβ. Ηδστο νὰ Βηά ἴδοβε οὗ ἴδοτι 
ΨῈῸ Πιδὰ Δἰγεδν [4] ποῖ Ὡδπιρὰ ὉΥ |6γῸ- 
τηϊδῆ. 866 οὐ χχχίὶ. 4. 

δὶς σγαυες ἀγὲ αδομβ δέ} Αϑϑῆυγ 5 [δ 6 
κίηρ οὗ Αβϑϑογσγίδ, Γθργεϑθηςηρ 85 5118] ἴπ6 ἡγῇ οἷα 
παϊΐΐοη. ΤΠ Κίηρ᾽ 15 δυττουπάοα ΌΥ [86 στάνεβ 
οὗ ἢΪ5 Ρθορίϑ. 

438. δοιε ργαυε! ἀγὸ “εἰ ἐπ δὲ «άε: 9 δὲ 
21 Οὐοπῃρ. ϑβϑδϊ. χίν. σς. 

84. ἘΠ4Ππὶ ἰ5 ςουρ]οὰ ἢ Αβϑθυσ ἰη Οεη. 
Χ. 22. 118 ΠΑΠῚδ ΔΡΡΘΔΆΓΒ 'ῃ ϑαὶ. χχὶ. 2, χχῖϊ 6 : 
7εγ. χχυ. 2ς, δῃηὰ ἃ ϑρθςΐδὶ ρσόρῆβου 15 υἱϊεγεὰ 
δραιηϑὲ 1, [εγ. χῖῖχ. 24, ΠΟΤ 866 ποῖθ. 11 δῃ- 
ΒΌΝΟΙΒ ἴο [Π6 σουπηίσυ Κηοννῃ ἴο ἴπ6 Οτεεῖκϑ δὰ 
ἈοπΊδη5 ἃ5 ΕἸΥΙδἱ5, ποᾶσ Ῥεγϑὶα δῃὰ Μεαϊδ. 
ΤΙ ΕἸΑπ 65 Έγα ἃ ἤσγοο δηὰ νγαυ κα ΡΘΟρΪΟ. 
ἴῃ [πὸ τεοογάβ οὗ Αϑϑυγθδηῖραὶ ψὸ πᾶνε ἃ 
ἀοιλι θὰ δοσοιπΐ οὗ ἔνθ σλπιραῖμη8 δραϊηϑβι 
ΕἸατα, δπὰ ἢἰ5 πὶ {ΠΡ νοῦ ΕἸΔΠῚ 566 ΠῈ5 
ἴο πᾶνε Ὀθθῃ ομθ οὗ ἢἷβ ργοιυάεδξ Ὀθοδϑίβ. Ε;- 
ἰατὶ πὸ ἀοιδέ ἰη {πε ἀδοηο οὗὨ Αϑϑυσίδῃ βοῦνεῦ 
ἀρϑῖῃ ἀϑϑοτιοὰ 115 ἰηάερεπάεῃος δηὰ νγὰϑ ἀϑδῖῃ 
οΥϑμοά ὈΥῪ ἴῃς ΟΠιαϊίδδᾶῃ σοηαμεσοσ (566 
.Ηἰβίοσγ οὗ Αβϑυγρδηῖραὶ, Ῥαγῖ ν11.). 



140 ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΙΙ. [ν. 25--32. 

25 ὙΠΕΥ πᾶνε 8εῖ πεῖ ἃ ὑεά ἴῃ 
τῆς πιϊάθξε οὗ τπεὲ 5|4Δπ νὰ 4]]} 
Ποῖ πιυϊείτιάε: Πα σγᾶνεβ χγὲ τουηά 
δθους πἰπὶ: 411 οὗ τῆδπὶ υποϊτγοιη1- 
οἶδε, εἰδίη ὉΥ ἴδε ϑννογά : τβουρὴ 
(πεῖν ἴοΥτοῦ νγὰ8 οδυβεά ἴῃ τῆς ἰαηά 
οὗ τῆς ἰἸἰνίηρ, γεῖ παν τΠΕΥ Ὀοῖης 
τμεὶγ 5ῃδπὶς νὰ τμεπὶ τῃαῖ ρὸ ἀονγῃ 
ἴο ἴδε ρἷξ : δε ἰβ ριιξ ἴῃ τῇ6 πιϊάϑε οὗ 
ἐῤέηι ἐδαὶ ἐό 5]αϊῃ. 

26 ΤΠετγε ἐς Μεβρῆεοῖ, Τυβαὶ, ἀπά 
411 Πεῖ πλυϊττὰάὰθ: ΕΓ ργᾶνεθ ὧγέ 
τουπά δδουῖ Πίπὶ: 41] οὗ {δαὶ υποὶγ- 
συπηοί56α, 5Ϊ4ἰη ὉΥ {πε βυγογά, τπουρἢ 
1ΠΕΥ ςαιβε4 τπεῖγ τασγοσ ἴῃ ἴῃς ἰδπά 
οὗ τῆς ]Ινίηρ. 

27 Απά τῇεγ 5}4]1 ποῖ 1Ϊὰ νι 
τῆς παρητ ἐῤαὲ αγε [Ἀ]16π οὗ τμε 
Ὁποϊγοιπιςῖϑδα, νυ ἢ οι γα ροης ἀοννῃ 

.Ηε. το Π6]] ᾿ψν ἢ τπεὶγ Ὁνεᾶροηβ οὗ ννἂῦ: 
τ τρὶεξ αηὰά τῆον ἤανὸ [δά τῃεὶγ βυνογάβ. υπ- 
ἐλσεν τυαν. ον τῆεῖγ ᾿εδάβ, δας τῆεὶς ἱπιαυ τῖεβ 

854} δε προ {πεῖὶγ θοηθ8, τπουρῆ 
ἐρεγ τυεγε ἴῆε ἴεῖτοῦ οὗ 186 πιὶρμτγ ἴῃ 
τῆς ἰδληά οὗ ἐδε ᾿Ἰνϊηρ. 

26. Μ͵εόκεδ, Τωδα] ὅ66ὲ δῦονς, χχυῖϊ, 
1. 

7. “κά {δὲν «ῥα! ποὶ 14] ΤὨῊΪ5 ἰγδη514- 
ἐἶοῃ ἀῦτθὸβ ἢ [η6 Ν υἱραῖθ. [{1Ὸ Ὀ6 δάορίοά 
Ψ 6 πηυϑῖ συρροϑο ἃ σοηίγαϑί Ὀεΐννοοη [ἢ στάνοβ 
οὗ πιὶρ ἢ Υ σοπαιογοσβ ἀηὰ ἴπῸ Ὀυγγίηρς οὗ [ἢ 6 
ςοηαυογοά 5ἰδίη--- ΠΟΥ 5}4}} ηοΐ ΓΕροϑ6 ἴῃ βΊΟΥΥ 
ψ ἢ ἘΠΕΙ͂Γ νγεαροηϑ πηάογ μεὶγ μοδάς, Ὀαὶ ἱΠοΙΣ 
Ὀοποδ5 5}41} θ6 ςδϑὶ ἔοσγί ἢ ἴῃ ἃ σοπηπιοη Ρτάᾶνσ, 
1Ποῖγ ᾿π  ΦΌ Υ τοβίηρς ὕροη ἴμεπι. Βαΐ [ἢ}8 
ςοπίγασξ 15 ΠΟΥ ΒΟΙΟ οἾϑὸ ᾿πάϊςαῖθά, δηὰ (ἢ6 
ΨΒΟΪ6 ἴθποῦ οὗ (Ὠ6 ρᾶϑϑιρο 966 )5 ἴο ᾿ΠΊΡΙῪ 1Π6 
ςοπΊπιοη πιροϊηρ ἰπ [86 τορίοη οὗ ἴπὸ ργᾶνθ οὗ 
μοδῖῆθηβ οὔποθ τ] ΡὨΥ, ἢονν δἰλῖίῃ. 80 ἴΐ 15 
Ὀοϊίοσ ἢ πηοϑὶ ὑγαηβίδίουβ ἴὼ σοηϑι 6 {6 
Ῥαγιςοῖοβ αηά, πο ἴο Ὀ6 υϑεὰ ᾿πέ το ΔΕ νΕΙΥ (4π 
υϑᾶσο αυϊ Ὀογπθ οὐδ ΌΥ Β͵ΑΠΊΠΊ41), ““58}4]} 
{πεν ποὶ Ἰἰ6}" οὐ, “Αὐτὸ ΠΕ ποῖ αι  " ΤῈΘ 
συβίοπῃ οὗ Ὀυγγίηρ ννδγγίοσβ ν᾿ Ποῖν συσογάϑ, 
βῃ 6] 45, οἵ μοὶ πηεῖβ, υηάοῦ ΤΠΟῚΓ ἤοδάβ ἰ5. νν  }} 
κηονῃ, πδίιγαὶ, δηὰ σοι ποι ἴο ποδὶ ὑγαυΚο 
ὩΔΙΙΟΙ5. 

δω ἐρεῖν ἐίφμίος σραλὶ δὲ ὠροῖ ἐδεῖν δονιε:} 
ἼΠΟΥ τοϑίοα ἴῃ 811] {πὸ ρ]ογιεϑ οὗ ἃ νυδιτίογ᾽ 5 
βοριυϊζαγο, Ὀυζ (ΠΕΙ͂Γ 5᾽η5 το] οννοὰ ἴἢθπὶ ἴο {6 
ἔτανο, ““ν ἢ ΠΟΙ 5η5 ὕροη μον πολ," 85 
6 5ΑΥ͂ ἰῃ ΕἸ ρ] 15} ΡῃΓΑΘΘΟΪ ΡΥ. 

80. δὲ ῥγίμε οὗ δε πογ 2] ὌΤΌο δά ἀϊίίοη 
οἵ (Πδ διάοηϊδῃϑ οἰθαυν ροϊηΐβ ἴο [86 πδίϊοηϑ 
{παῖ Ιᾶγ ποτί οὗ Ῥαϊθϑβϑίϊηθ.---ῇὸ ΤΎΤΔη5 δηὰ 
ἴδε δγΠΔ4}8. 

28 Ὗοελ, ἴποὺ 8Π4]: 6 Ὀτοΐίκοη ἴῃ 
(ἢς πκιάδε οὗ (6 υποϊτουπ)ο δε, δηά 
8ῆ1 ἰδ ἢ ἐῤόπι ἐῤαὶ ἀγε 5ἰαῖη ἢ 
ἴλε βυνοίά. 

290 ἼΓΒεγα “5 Εάοπι, με Κίπρβ, δηά 
811 Ποῖ ργίηςεβ ψῃϊοῆ νὰ τἢοὶγ 
ταῖρῃς ἀγὸ ᾿Ἰδϊὰ Ὀγ ἐῤέσι ἐδαΐ τυεγδ ' Ἠεὶ 
5δίῃ ὈΥ ἴπ6 ϑψογά: {ΠῈῪ 58|8}1 116 ὥμε,. 
ἢ ἀπὲ πποϊγοιπχοὶϑ6 ἃ, δη4 ψ 
ἴδεπὶ (ἢδῖ ρῸ ἄοννγη ἴο (ἢς ρζ. 

40 ὙὝΠΕεΙα ἐς (ἢς ργίπσεβ οὗ ἴδ 
ποείῃ, 4}1} οὗ τῆδπὶ, δηὰ 4}1} τῆς Ζ1- 
ἀοῃίδη8, νη ϊσ ἢ ἀγα ροπθ ἀονγῃ ἢ 
τῆς 5ἰδίῃ ; υυἱτἢ (ΘΓ ἴουγοσ (ΠΟΥ ἅτε 
Δϑῃδηπηθά οὗ τῃεὶγ πιρῆϊ ; δηὰ {παῪ 
᾿Ὲ υποϊτουπςϊβοα νυν ἐῤόσι ἐδαΐ δὲ 
δἰδλίῃ ὉῪ (6 ϑυνοτά, δπηά ὑεᾶγ {πεὶγ 
δῆδλιης ἢ μοπὶ (παῖ ρὸ ἀονῃ ἴο 
τῆς ρ!ῖ. 

41 ῬὨλγδοιι 5}4}} 8ες (ἤσπι, δηά 
8Π4}} δε ςοπικίοτίεἀ ονεῖ }} ἢ 18 πιι}- 
(ἰτυάο, δοση ῬΏΔσδοῦ δηά 411] [18 ἈγΠῚΥ͂ 
δἰδίῃ ὈΥ (6 ϑννογά, 84} τῃ6 1, οτγά 
ον. 

22 ἔογ 1 πᾶνε οδιιβεά ΠΙΥ ἴΕΓΓΟΥ 

αἱ ἐῤεὶγ ἸΕΥΤΟῸΡ 16 αγὲ σεῤαριεά οΥ ἐδεὶν 
σῇ Τιλῖ, “ὁ 1ὴ {Πεῖγ ἴογγογ ἔγοπι ἔμοῖγ τσ ἢξ 
ΠΟΥ ἃγὸ ἀϑῃδιηθα." Μυϊγαίς, ““ρανοηΐεβ εἰ ἴῃ 
508 Τοτ τυ ϊηθ σΟηδ51,,} νυ ἤδηοα ΡΓΟΌΔΟΙΥ Οὐ Γ 
Πρ 5} ἰγδηϑιδίίοη. Βυΐ [δ ρῆγαϑο ἐδεῖγ ἐογ ΤῸ" 
[25 Ὀδθὴ υδοὰ {πγχουρηουξ ἴο τηθᾶπ ποῖ 1ῃ6 
ἴοσστοῦ νυν ἢ ις ἢ ΠΟῪ ἔΕ], Ὀὰξ τΠδὲ νυ] ἢ ΒΟΥ ἴπ- 
ϑρίγοά, δηά 50 βεσθ [ἢς ϑθῆϑε 15 γαῖ πού, “"π 
τΠεῖγ τείζῃ οὗ ἴοσγοσ (ΠΟΥ Ἐ6}} ἴῃ σοηδιδίοη ἕγτοπι 
{ποῖτ ρόννοσ," ἘδοησΠ|δὺ ὀχρ λίπα ἰΐ, 
“Ἅδη {πεῖν τρηϊ δηὰ ροόννοῦ ννόσα ἴοστι Ὁ] 6 
ἴο 411, δπὰ [ΠΟΥ γεγο σοπίγινίηρ Γυὶη ἀραϊησῖ 
οἴμειβ, ἰῃ ἴη6 πιάϑὲ οὗ μοῖγ θπίογργϑοβ, ΠΟΥ͂ 
ὍΟΓΟ 5ῃουῃ οὗ {πεῖ ρόνγοσ δὰ ἀε]ινεγεά οὐοῦ 
ἴο 58ηάπ)ο δηὰ σοηξυδιοη." ὍΠΕΓΕ ἅΓῸ ΠΕΙῸ 5ἰχ 
ὩΔΌΟΗηΞΝ, Αβϑδυγ, ΕἾΔ, Μοοῆοςῦ, Τυῦαδὶ, Εἄοπι, 
[δ6 ῥγίηςο οὗ [6 ἠοσίι, Ζιίοη, νοὶ δά ἀδε 
ἴο Εκγρί πᾶκὸ ὑρΡ ΒΕΝῈΝ (566 Οἵ χΧχΥ. 1). 
ἼΠ6 βεοϊΐοη ὑυῖς ἢ σοηίδίῃβ πε ργόρδεςῖεβ 
δραϊηϑὶ ἴθ βοδίβοη, οἰοβίηρ ἢ [815 ἀσβοτρ- 
(ἰοη οἵ {δ Κίὶπρς ῆο δά ροηὲ ἄόννῃ ἴο (ἢδ 
ἔτᾶνο, δοοογάβ ἢ} (δ6 ρεησγαὶ ρυτγροτί οὗ [ἢ δ 
ὙΝΏΟ]6 βοσξίοη, ΥἹΖ.:---ἰς ἀθδοϊαγαϊίοη {παῖ 41] 
(6 ρονγεῖβ οὗ (ἢ ννογ] ἃ 5.411} Ὀ6 δηπι μι ]δίοεὶ 
ἴο πιδίζο ννΑῪ ἔοσ ἴδ ιηράοπι οὗ σοά. 

81. εο» γί] 866 χὶν. 22, χχχί. 1ό. 
Ῥῃαγδοῦ, ννῆθη 6 5665 ἴθϑο ννῆο 5ῃᾶτθ ἢἰ5 
ἔλῖο, 5}4}} θ6 σοτηξοτίοα ὈΥ͂ 6 Κποιν]οάξε ἴἢδξ 
Ὦ5 ΓαΪη 15 ΠΟ στογὸ ἴπδῃ (Πδὲ οὗ ὄνογσγ νοσὶ ἀ- 
Ροννεγ. 

82. 57 ἐεγγογ] 80 ΚΙ, ναΐϊ μοῦ, “ Βῖ5 



ν. 1--- 1.] 

ἴῃ πε ἰαπά οὔ πε ]ἰνίηρ : δηὰ ἢς 
802} δὲ [ἰαἱά ἰῃ τῃς πχϊάβϑε οὗ τῆς 
ὑποϊγοιπιςοϑεὰά ἢ δῶ ἐαΐ ἀγέ 
δὴ ὙΠῸ τῆς ϑνογά, εὐές ῬΏΑγδοῃ 
ας 411] 15 πυυ!τυάα, βαἢ τῆς [,οτά 

Ὠ- 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΊΙΠΙ. 
ι Αεεονάξρεν ἐο ἐάε αν οὔα τυαίελνεαρ, ἐρε τυαννε 
ἐν ΤΑ’ Ἀεοῤίε, ἡ Ξεοξιεὶ ἐς αὐνιονές τα ο7 λὲς 
ἄκζ». ιτ0 Οοά τλετυείλ ἐλέ γεξίες οὗ λὲς τύαγς 
ἐστοαγοἷς ἐλέ ξερεεεγί, α»πα ἐστυα αἷς γευοί!ε7. 
17 4“) »νεαϊρἴαίνμελ ἀὲ ἡισῆΐξε. αἱ ζγῤον 126 
πέξος ο7 1Δε ἑαξέη οὗ δέγμεαΐεε »β Αὐῤνομρίοϊθα 
ἕζε ἀἰεροέδέίον οὗ ἐἦε ἰακαά, 30 ΄ μα ρηιοπξ 
βύνε ἐΔε "ποεζεν: οὐ Τἄξ νοῤλεί:. 

ΟΑΙΝ δὲ νογὰ οὗ τῆς. [9 ΚΡ 
σᾶτηθ ὑπο πΊε. βδυϊηρ, 

2 ὅοη οἔὨ πῦδῃ, βρϑᾶῖς ἴο πε ςἢ]]- 
ὄγεη οὐὗὁἨ ΠΥ ῥδορῖὶε, δηά 54Υ υἱπῖο 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΧΙΙ. ΧΧΧΙΠΙΙ. 

βγογά οοθ, δηά δον ποῖ ἴπε ἔππ|- 
Ρεῖ, δηά τῆς ρεορὶε θὲ ποῖ νγαγπεά ; 
1 τῆε δννογά ςοπιε, ἀπά (κε 451} 
ῬδΊβοη ἤΌπι ἃπιοηρ Πα η|, ἢα 18 ἌΚεη 
ΑΥΨΑΥ ἷῃ ἢΐ5. ἱπίψιγ; δυΐ [8 Ὀ]οοά 
1 1 τεαφυῖγα δὲ τῃ6 νγαϊο ῃηΊΔη 8 
ἢδηά, 

η 4 σ8ο (δου, Ο βοὴ οὗ πιδῃ, Ι 4 εμαρ. " 

ἢανε 8εἴῖ [πε 4 νγδίς πίη υπῖο τὴ 
δοιιβε οὗ 1βγδοὶ ; ἐπογείογε ἴδοι 5}4]ῖ 
ἤεὰγ ἴῃ6 ψογά δὲ ΤΥ πιοιῖῃ, δπά 
ὙνΆΓη ἴπαπὶ ἔτοπὶ ΠΊ6. 

8 Ώεη 1 8840 υπῖο ἴἢε νίοκεά, Ο 
ννὶςΚεά σιση, ποὺ 5 βϑιυγεῖὶν ἀϊε ; 
1 τῆου ἀοβὲ ποῖ βρεαῖκζ ἴο νγάγῃ τῃς 
νυν οΚεα ἔτοπι [8 ννᾶγ, τῃδὲ τιοκεά 
"πα 80.411 ἀΪ6 ἴῃ ἢ18. ἱπία υ ; δυΐ 
ἢ]8 Ὀ]οοά νν1}}} 1 τεχυῖγε δὲ τῃϊπε μαπά. 
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ΞΞ 4. τδεπι, ΤΌΝ ΒεΩ 1 Ὀπηρ τῃς Ξνγογά ὑρ- 
τὸ οἢ Δ ΪἰΔλπά, 1 τῆς ρεορὶε οὗ τῆς ἰδπά 
το ἴε ἃ πιλη οὗἉ {πεῖγ ςολϑῖβ, δπὰ δεῖ 

δῖπὶ ἔογ {πεὶγ ννδιοῃηηδῃ : 
2 ΙΓ νῇεη δε βεεῖῃ (6 βονγογά 

ζςοῦα ρου ἰἢς Ἰλπά, πε δίονν τῆς 
τΓαπηρεῖ, Δπὰ ννᾶγῃ ἴδε ρεορΐο ; 

ὰ 4. ΤἼΠεη ἐν ῃοβοενοσ ἤεάγείῃ τς 
σὰς φοιπα οὗ τῆς {πιπιρεῖ, δηά ἰδίκοιἢ 

9 Νενεγίμε εββ, ᾿ξ τποι νγάγῃ τε 
ννοΚΕα οὗὨ ἢ]8 ΝΑ ἴο τυγῃ ἔτοπι ἴΐ ; 
1 ἢς ἀο ποῖ ἴυγῃ ἔτοπι ᾿18 νναυ, ἢς 
8|8}} ἀΐδ 'π 5 ἰπίφυγ ; δαῖ του 
᾿μαϑὲ ἀε]ϊνεγεά ΓΠῪ 50]. 

Ιο Ἰπδοτγείογε, Ο ἴδοι βοη οὗ πιδῃ, 
βρεῖς ιἱπῖο {πε ἤοιι5ε οὗ [ϑγδεὶ ; Τυ5 
γε δρεακ, ϑβαγίηρ, 1Ὲ οὐγ γδηβρτοβ- 
δίοῃϑ ΔΠη4 ΟἿἿΓ 5108 δδ ἸΡΟη 1189 Δηα νγὲ 

ποῖ ννυδγῃϊηρ ; ἰἔ τῆς βυνογά σοηλς, ἀπά 
ὭΚε πὶ ΑΥΑΥ, 18 Ὀ]οοά 5841} ὃὈς 
προῦ ἢ5 οὐγὴ Πελα. 

ς Ηε Βιελιὰ τὰς βεοιιηὰ οὐ {6 
τιπηρεῖ, ἀπά ἴοοϊκ ποῖ νναγηΐπρ ; ἢ 8 
δοοά 514} δε ὕροη πῃ. Βυΐὲ ἢς 
ἴλὲ τ Κεῖ νγαγηϊηρ 8Π4]} ἀα]νεσ 18 
500]. 

6 Βυὲϊλ τῇ τῆε νγαϊσῃπιάη 866 (ἢ6 

Ρίπα ἃυνὺ ἰπ {πεπὶ, ον δῃου]ά ννε 
Γμεη Ἰνε 

11 54Υ τπηἴο ἴποπὶ, “ς 1 ἰἴνα, 5811 
τε ΠΣ 

(η6 τίς κεά ταγῃ ἔτοπιὶ ἢἷ8 ΨΥ ἂπηά ἢ 
ἶϊνε : ἴὰγῃ γα. ἴυγη γε ἔτοπὶ γὙόυΓ 
ΕΝ] γΑΥ5 ; ἴοῦ “ΨΥ Ψ9] γε ἀϊς, Ο ἐς εὰ 18. 

Βουβα οὗὨ [5γδο] Ὁ 

“ττοσ," ΒΙΓὮ 5 Ὀοτίοσ, 815 ἰειτοτ, ἴῃ6 (ΕΥΤΟΓ 
οδιπετὶ Ὁ δ1πὶ (566 οἵ σ΄. 30). 
ἐς ἰαπαὶ ο7 1δὲ ἰμυὶρ]Ὶ ΤὍΤδο ἰδηὰ οἵ Οοά" 5 

[τ νγᾶβ Ϊεπονδὴ τγῆο οδυθοὰ Ῥἤαγδοῦ 
ἴο δε τεττ! Ὀ]ς ἴο ἢΙ5 Ρεορῖε, ἀπά πονν, σῃεη [Π6 
πιο Β ςοτῇϑ, ῬΠδγδΟἢ 15 [2]|Θη, 1 οδπιβϑὰ Ἀ185 
ἜΘΥΣΟΣΥ ἴπ 186 18π4 οὗὁὨ ἴπὁ0 11ν]158, 84 
)ο 18 1114, ὅτε. 

ΤΉΙΚΡ Οκου». 
ὝΝΨΟΒΚΌΘ ΟΡ ΟΟΜΕΟΚΊΤΊ ΤῸ ΙΒΚΑΕΙ͂,. 

ΟΒδρ. χχχιῖ!. ἴο οηά. 

ζηαρ. ΧΧΧΙΙΙ. ΥΩ ΟΕ, ἐλ 
ἰθουκδς τΠ2ὲ 1ἢ15 ροτίοη οὗ οἢ. χχχῆϊ!. ὈοΙοηρ5 
Ὁ ἴῃς ἐοτεροίπε Ξεςίοη, μανίην Ὀθεη δα ἀεά ἴῃ 
οατάες ἴο ὑπ ἴδ6 Ῥσόρἤεςῖεβ ρϑίηϑδὶ ἔογείξῃ 
Ὡδίιου5 δοῖηθ ἴἰο ἴδε ρθορὶς οὗ [5γϑε]. Βυῖ 

[ΠΟΙ 96 5 ΠΟΙ ἴο δδ ἃ ποὺν ἀοοιρηδίίοη οὗ 
ἘΖΕΙΙΘΙ ἴο {πὸ ρσορβοῖςδὶ οβῆοθ, ὑγουϊου 5} Υ ἴο 
ἢ15 Ὁπάογδ κίηρ ἢἰ5 ΠΟῪ ἀυΥ οὗὨἨ ἐποουγαρίην 
ἢ]5 σου Γτηθη ἴο πορὸ ἴοτ ἰογρίνοησθβ δηᾶ 
τοϑίογδίίοη. Ηδθηςθ νγῈ ΤΠΔΥ τορασά 1 45 [6 
᾿ηἰσοάδυςθοη ἕο (6 {πγὰ στοῦρ, (ἢ6 ἀδίθ Ὀδ- 
ἱρῷ τοϑοσνοὰ Ὀεσδυϑ6 1 ἈΡΡ]165 ΘαΌ ΔΙ ἴο [86 
ὙὙΠΟ]6 50Γ165. 

1, «““ζαϊ»"] Απᾶ. Το 58126 ἰὴ [86 οσιξὶ- 
ὯΔ] 458 ΧΧΙΝ. Σς. 

2---6. ΑἍ ολ56 Ρυΐ ΌΥ ΨΨΑΥ͂ οὗ σοιηρατίϑοῃ. 
ἼΠ15 15 ΠΊΟΓΕ οἰ τηλγκοὰ ἴῃ 186 οΥἹβΊ ΠΑ], οὗ 
ὙΒΙΓΘἢ 6 τηδγρί ρίνοβ ἃ ἰἰ6γὰ] {γαηϑίδίϊοῃ. 
ΟΟΠΊΡ. ἰ11. 17)--τ-ῶσ. 

7--10. Αρρ!]!οδίϊοη οὗ ἴπΠ6 ςᾶ56 ἴο Ἐ χοκίοὶ 
δηά Ϊογυβδίοσῃ. 

Οου, ὁ1 μᾶνε πο ρ]εβᾶϑιιγδ " 3 ϑκπι. 
ἱπ τῆς ἀοαίῃ οἵ τῆς ννιοκοά ; δυὲ τῃδῖ «ἰλρ. 18. 



αἱ ςἤαΡ. 18. 
24. 
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ΓΗ Ὁ. 
κα ρηνολέ 
ΚΙ, 
Ζϊ. 

7.:- 

12 Ἰπετγείογα, τοι βοὴ οὗ πηδη, 
ΒΔΥ πο τῆς ΤΠΠ]άτεη οὗ (Ὦγ ρεο- 
ΡΪε, ΤῊς “τρῃίεουβηθδβ8 οὐ ἴῃς τὶρῆϊ- 
δοι8 584]1] ποῖ ἀεϊνοσ πἰπὶ ἴῃ (ἢς 
ἀδγ οὗ ἢἰ8 ἰγδῃϑργεβϑίοη: 48 [ὉΓ τῇς 
το Κεάπεϑϑ οὗ τῆς ψιοκεά, ἢα 58}2]]} 
ποῖ (2]} ΓΠΟΓΕΌΥ ἱπ τῆς ἀδν τῆδλϊ Πα 
(ὐγηθῖ ἔτοῃ ἰ8 ψιοκΚοάηοδϑο ; πεὶ- 
{Ποῦ 514}} τῆς τἱρμίθοιιβ Ὀς δοΐς τὸ 
Ἰνς ἔογ 8.8 γισῥίφομσηδες ἴῃ ἴῃ6 ΑΔΥ 
ταὶ ἢς βἰππείῃ. 

12 ὙΏδΠ 1 5}2]] 5δ8Υ ἴο τῆς πρῆϊ- 
εοιι8, ἐσὲ ἢς 58}.4}} βυγεῖὶγ ἰΐνε; 1 
ἣἢς {τυδῖ ἴο 8 ΟὟ ἢ ΓΙΡὨΘΟΙΙ5η688, 
πὰ σοπηπλϊς ἱπΊ 4 αἱ ἢ15. τίρῃς- 
Θοι5Π65568 5}4]] ποῖ δ6 τεπηοπδογαά : 
δυῖ ἔογ ἢΪ5 ἰπίφυ υ τὲ ἢς μδῖῃ σοη- 
ταϊτιεα, Πα 5141] ἀϊε ἔογ 1(. 

14 Αραΐπ, ψῇεη 1 54Υ υπῖο ἴα 
ννοΚεά, Του 541} βδυγεῖν αἱ; 1 
ἢθ ἴυγῃ ἔτοηι ἢ8 δίῃ, δηά ἀο ἴτῃαῖ 
νγΏΙΓἢ 8. ἰάννῖι! δηὰ πρῆῖ; 

Ις 77 1ῃε ννὶοκεὰ τεβίογα τῆς ρἱεάρε, 
σῖνε ἀρδίῃ τῆλε με ἢδὰ τοῦδε, νναὶκ 
ἴῃ τῆς 5ἴδίυζεβ οὗ 1ἰε, ψιτπους σοπλ- 
τα τ ηρ ἰη!4υ ΠΥ ; Π6 5841] βιιγαὶγ ἰἰνς, 
Ἀδ 5884}} ποῖ ἀϊε. 

16 Νοπε οὗ ἢΪ8 8ἰη5 τῃδὲ ἢδ πδῖῃ 
ςοπηπλ τε 51.411} θὲ πιεπιοηδά υπῖο 
Βῖπι: πα Πδίἢ ἀοπε (δὶ ΠΟ ἢ 15 ἷανν- 
Πι] δηά τίρῃς ; 6 5}2]} βιιγεὶγ [ἰνα. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ, ΧΧΧΊΙΠΠΙ. 

1 4 Ὑεῖ {δε ςΒΠ]άγεη οὐ ΤῊΥ ροο- 
ΡΪα 587.) ΤῊΘ νγὰΥ οἵ τῆς 1 ογὰ 18 ποὶ 
ἐαι2] : Ὀυῖ 48 ἔογ τπεπὶ, {ΠΕΙΓ ὙΨΆΥ ἰβ 
ποῖ «412]. 

18 Πεη τῃς τὶρῃΐοθουβ τυτηειῇ 
ἔτοιι ἢ18 τὶ ρθουβη688. Δηἃ σοπιηγ- 
το (ἢ ̓ πίχυ!γ. Π6 581} Ἔνθη ἀΐς τἢετε- 

ἷν. 12--. 28. 

τ Βυξ 1: τῆς νίςκεά ἔχῃ ἔἴτοηι 
ἢ]8 νυν Κεάπεββ. δπὰ ἀο τῆδι ψῇῃϊοὶ 
8 ἰανγία! ἂἅπὰ τπρῆζ, ἢς 53}|2}} Ἶΐνε 
τῃεγοῦγ. 

20 ἀ Υεῖ γε 88γ, “ ΤἼς ΨΥ οἵ ἴἰε “ὦ ἃ 
],οτά ἰβ ποῖ ε4ιδὶ. Ο γε ἤοιβε οἵ 
ἴβγαεὶ, 1 νἹ}} Ἰυάρε γοι ἀναγ οηὲ 
Δία 8 ὙνΑγΥ8. 

21 ἢ Απά [Ιἴ οσλπ)6 ἴο ρ435 ἰῃ ἴἢε 
τυ ἢ γεᾶγ οὐ οἱἱγ σΔρΌν!Υ, ἰπ ἴῃς 
τεπτῇ γιομέδ,, ἴῃ τῆς ΜΙ ἀν οἵ (ἢς 
πλοητῃ, ἐῤαΐ οπς παῖ ΠΔά εβοδρεὰ ουῖ 
οὗ Ϊεγυβαίαπι σλπδ ὑΠῖο πιο, 5ΔΥ]ΠΡ, 
7Τμε οἰ 5 βηγλτζεη. 

22 Νον τε Βαπά οὗ τῆε Τοκο ἢ" 
ὙγὴῸΔ8 ὕροη πῖα ἴῃ ἴΠπ6 ἐνεπίηρ, δίοτέ 
ἢε τῇῆαλϊ νγᾶβ8 εβοδρβά Ἵᾶπι ; πὰ ἢ δ 
Ορεπθά ΤΥ πιοιῖῃ. ἀπ] ἢς ολπιὲ 
ἴο πιὸ 'ἰῃ ἴῃς τπογηΐϊηρ; ἂπά ΠΥ 
τοι ἢ νγ8 ορεπεά, δηά 1 ψγβ πὸ 
τλογα Φ ἀπ π1Ὁ. εἰ 

22 ΤΠεη {πὰ ψογά οὗ τῆς [μοῦ 
ΟΔΠΊ6 πηΐο πλ6, 8ΔΥ]Πηρ,, 

16. Οοιρ. ἴον. χχυΐ. 40---4ς. 80 δμαὰ 
ἘΖΕΚΙΟΙ νναγηθαά {ποπὶ (ΧΥ]. 22). ὙΒΘη ΠΟῪ 
Ὀεϊενθὰ πὶ ποῖ. Νονν {ΠΕῪ ἀεθραίγ. 

17---20. Το ᾿εϑϑοη οὗ χυμὶ. Θηξογοθα ἃς ἃ 
ΤΟΙΛΥ δρϑίηϑδὶ ργοβυπιρίίοη δπὰ δραϊπϑὶ ἀθ- 
δρᾶϊγ. 866 Νοίθ Α δ δηὰ οἵ χυ!!. 

21. ὌΠ ἀδία 5ῆοννβ δῃ ἱπίοσναὶ οὗ 12 γϑᾶγϑ 
ἔτοτῃ [πὸ ἰακίηρς οὗ [οσιιβαίοσῃ ( 6γ. 111.. 1.2) ἴὸ 
1Π6 ἀΥτῖνα] οὗ ἴΠε σηδβϑοῆροσ, ΠΟ σοηξαίοη 
ὙνὩ ἢ ΠΟ] οννοὰ {πὸ σαρίυγε οὗ {πὰ ΟΥ̓ πιᾶΥ 
αν γεϊδγαθα ἴῃ6 δγῖνδὶ οὔ οὔθ ψγῆο ψοιυϊὰ 
ξυγη δ [1] ἀπὰ δυϊμοηξὶς ραγίουϊατθ. ΤῊΘ 
ξοηογαὶ πόνν8 παῖ πὸ ΟΥ̓ νγᾶβ ἴδκθη τηιϑὶ 
Βᾶνθ τεδοῃοά ἴποτη, Ὀυζ ἰξ νγᾶ5 οὐἶἱγ νΒθη (ἢ 6 
ΓῊΟΘΘΘΏΡΕΙ ἃγηνοά (παΐ (ῃ6 ργορβεῖ᾽β τπουϊἢ 
νν25 ορεποά (χχὶν. 26). 

ομα ἐδαὶ ῥαά εἰςαρε 1.ῖ. “Π6 Θβοδροὰ " 
ὙΠ ἢ ΤΠΟΌΡὮ 510}. ΠΛΔΥ Τηδδη βΈΠΟΓΑΙΪΥ, “ἢ 6 
ξιριοῖνοβ,,) 566 χχῖν. λό. [{ 15 ηοΐ ἱπιργοῦδοϊθ 
1μ4ὲ ἃ ὈΟΑῪ οὗἨ πηοη δῇτοσ {πε ἀδϑίσυςξοη οὗ (Π6 
οἸΥ )οϊποὰ {ποῖγ Ὀγεΐῃγεη ἰη Ομα] 58, δηὰ 1 50 
1ῃ15 του] δοσουπῖ ἔογ ἴπῸ ἰαρϑς οὗἉ ἔτηθ, δηὰ 
ΒΌΡΡΙΥ ἃ τϑάϑοῃ Ὑνὴγ ΕΖΟΙΚΙΘΙ οὐ {μοὶγ ἀγτῖναὶ 
δου ά οοζησηεηςα ἃ ΠΟῪ 56 1165 οἵ Ῥσορβεςίεβ. 

Δ. Νοαυ δὲ ῥαπά Γ᾽ ἐδε Σογά Ἀδὰ Ὁθ68 
μοῦ »6 ἐπ ἐδε ευεπίηρ αἴόνγε δὲ δαὶ «ρα! 
ἐ!ςαρεά εανις, ἀπά ῥαά αἱ 7 νιοιδ, μημ!, 
ὅζς.; σπά 7 χιομὲδ ἈδΔ. ἃ ὉΘΘᾺ οῤεμεά, ἀπά ] 
«υας πὸ γῆογε ἀιηὁ. ΤῊῺΘ ῥγορμοῖ νγᾶϑ ὑπάεγ 
(86 μβαπὰ οὗ Οσοά ἴῃ δοβίδεϊς ἴγαπος ((οπΡ. 
ἢ. 22, ὙἹ11. 1, ΧΧΧΥΙ͂. Σ, Χ]. 1) οὐ {86 Εὐεηιηβ 
Ρτοσθαάϊηρ ἴῃ6 ἀγτῖναὶ (1π νυν οι ἔγάποε 1ἱ ν25 
σοπιπιυηϊοαῖοά ἴο δίπι {πα δ]5 οπίογοεά 5.- 
Ἰεηςα ββουϊά ςρ456) δηὰ σοπεπιυρά ἴῃ 1815 5ιδϊε 
ΠΕ] (86 ἀγτῖνδὶ οἵ ἢ πιδβϑοῆρεγ. ὙὨε ἴεπϑε οὗ 
186 νοτὺ «υα: 5Βῃου]ὰ δ6 2 ήωῥεγ Το ἰδϑὶ εἰδυϑὲ 
ΒΙΠΊΡΙΥ τερϑδίβ [Π6 βἰδίοηθηξ δἰ γοδαν πηδάθ. 

23--.-88. ὙΠΟ ὀχῃοσίδιίίοη ἴο σορεηίδῃηοβ, 
80 (6 ῥγθδοβίηρς οὗ τερεπίδηςα ΟῪ [οι (δὲ 
Βαριϊξῖ ργεραγθά ἔπθὸ ὯΥ ἔογ ἴδε Μεβοδιϑ 
Κιπράοπη. Βεῖίογε Οοά βρεᾶκβ Ἴοπιίοτί Ης 
ΒρΆγοθ65 ἴπ6 μρᾶσί ἢ ῸΓ ΟΠΪΥ ἴποϑα ΨΠῸ {ΠῚ 
ἀρ μων 58] τεσοῖνε [ῃ6 δ] οβϑίηρ. ἘΖΕΚΙεὶ βτθὶ 
δάάτεβϑος 86 γτοπηπαηΐ ἴπαξ 5{1}} ᾿ἰηροῦ ἵπ ἹΠΕῚΓ 
δηςίοης Ποπλθ, δῃὰ Ὑγᾶγῃ5 ἴἢοπὶ δρδιηϑῖ ὑΓὲ 
Ξιπιρίιοιβ ἤορεβ γοϑίϊηρ οὐ [56 ζγουπάβ 
(23---9), ἴπδη ἢδ ἴυΓηῃ5 ὨΪ5 ογὸ ἴο ἴδοϑε ΠΕ 
πἷπι, ἀπά ροϊηΐβ ουἱ {πὶ {Ποῖγ ἀρράσθοης ἰϊεη- 
ὕοη ἴο ιὶ5 νγογὰβ8 νγᾶβ 1] 5ΟΓΥ. 

Ζιῖλᾷ 

τἀ κα 



Υ. 24-ξ3.} 

24. ὅϑοη οἵ πιλη, {ΠΕΥ τπδῖ ἱπμδθὶξ 
τποϑε νυνδϑίεϑβ οἵ τῆς ἰδηά οὗ [ϑγδοεὶ βρεᾶΐ, 
βᾶυϊηρ, ΑΡγδῆδπι ννᾶ8 οπο, ἀπά ἢς ἰῃ- 
Βετγιτεά τς ἰληά: Ὀυϊ νγὲ σγέ ΠΊΔΗΥ ; 
τὰς ἸΔπὰ [5 ρίνεη ὃ ἰοῦ ἱππεγίδηςεα. 

25 ὟΝ Βεγείογε 84Υ υηΐο ἴῃεπι, Γι 
δ ἢ τῆς Ι,οτά ον, Υαε εδὲ ψἢ 
ἴις Ὀ]οοά, δηά [πῆ Ὁρ γουγ δγεβ ἴο- 
πλιὰ γουγ ἰἀ0]8, Δπη4 8ῃεὰ δ]οοά: 
δηα 5}}]} γε ροββϑεβδ ἴῃς ἰλπά ὁ 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΙΠ. 

σι τῆς ΓΟΚῸ, ἤθη 1 ἤᾶνα ἰδ (ἢς 
Ιαπὰ πιοβδὲ ἀεβϑοϊδίες Ὀεσᾶιιβε οὗ .}} 
τοῖν Δϑοπιϊπδίίοηβ νη ϊο ἢ ΤΟΥ Πᾶνα 
ςοπλπλτεα. 

40 ὅ ΑΪ5ο, ἴδοι βοὴ οὗ πηδη, τῇς 
σὨΠ]άγεη οὗ (ὮΥ ρΡεορὶε 8111} ἀγὰ τ[1(- 
ἱηρ; ἢ ἡμιὰ πες Ὀγ τῆς νγα}}8 δπὰ ἴῃ 
([ΠῈ ἀοοῖβ οὗ ἴμ6 ἤοιυβε8, ἀπά 8ρεὰκ 
Οἠδ ἴο Δῃοίῃο, δνδσΎ ομς ἴο ἢΐβ ὕγο- 
{Π6γ, βαγίηρ, ὕοπα, 1 ΡγᾺΥ γου, ἀπά 
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Πολῦ ννῆδι 15 ἴης ψογὰ τῆδλὲ Ἴςοπιοιῇ 
ἔοστι ἢ ἔἴτοπι ἴ1π6 ΓΟ ΚΏ. 

41 Απά {ΠεΕΥ ςοπια ὑπίο {πεὸ 25 [Ηερ.. 
Ὡερον ν᾽ 

(6 Ρεορὶες σοπιείῃ, δηά ᾿τῆεν 5[ῖ θ6- ἐσ τὰς 
εο; πεν ἴοτε πε 45 ΓΩΥ ρῥβορῖίβ, ἂπά {Π6Ὺ δ μά: 

ἤεᾶγ ΤΥ νγογάβ, δὺς {ΠΕΥ̓ Μ7}}} ποῖ ἀο ἐοις 
{Πεηὶ: ἔοῦ ψι τπεῖγ πιουτῃ ᾿ΤΠΕΥ φεοβάε τὲ 
8πενν πιυςἢ ἰονε, ὀνέ τπεὶγ μθαγὶ ἐϑειὴ ὅν 
δἴϊευ τηδῖγ σονείουβῃθββ. ΠΡ ΣΙΒΙΣ 

32 Απά, ἰο, ἴβοὺὰ ἄγξ υηῖο {ἢ επὶ ἦσθε οτ, 
ἃ8 Δ ΨΕΙΥ͂ ἰονεῖὶγ βοηρ οὐ οπε τῆδῖ {Ήεν. 
μαι 4 ρ᾽θδϑαηΐ νοῖσε, ἀπά Ἵδῃ ῥ]ΑΥ ρει ψ 
νν6}] οὐ δη ἰηϑίγιπιθηΐ : [ὉΓ {ΠΟΥ ἤεαγ 
(Ὦγ ψογάβ, θυζ {Π6Υ ἀο {Πδπὶ ποῖ."77.ν 

2 Αμπὰ ψἤδῃ {Π18 σοπηλθῖῆ ἴο ΡΆ588. 
([ἴο.. 1Ὁ ψν|}} ςοπλθ.) (ἤδη 54}} {πεν 
Κπονν [ῃδῖ ἃ ρίορῇῃβδξ δίῃ θεδη ἀπιοηρ 

26 ὙΥε 5ϊλπὰ τπροη Ἂς δυγοσά, γε 
πογὶς ἀδοπιιπδίίοη, δηἀ γε ἀε6ἢ]6 ενε 
οὴς 5 περῃθοιυτ᾽β νυν : δηά 5}4]] 
γε Ροββεββ ἴδε ἰδπᾶ ὃ 

27 540 ἴδοι τῆι. υπῖο ἴῆςπι, Τυ5 
Ξ21}} τῆς Ινοτὰ σοῦ ; “4: 1 ̓ νε, 5ιτε] 
ἴεν τπδὲ γε ἰῃ ἴῃς νγαϑίεβ 588} (4}} 
ΌῪ ἴδε 5ννογά, δηά ἢϊπὶ [παῖ ἐς ἴῃ τῆς 
Ορεπ ἢε]ὰ ν}}} 1 ρῖνε ἴο (πε Ὀεδϑβίβ 

5 το δὲ ἀενοιγεά, δηά ΠΟΥ τπδῖ δὲ ἰῃ 
α΄ ιδεὲ ἐογίβ δά ἰπ τῃ6 σᾶνεβ 5[8}} ἀΐε οὗ 

τῆε ΡεβΈ]εηςα. 
3. 28 ΕογΙ ν]]] ΙΔγῪ τῆε Ἰαπά ἴ πιοβί 
τ τς ἀεοοΐδῖε, ἀπά [πε ἔροπὶρ οἴ πεῖ βίγεπρτῃ 
ἧς -« 5841] σδδϑε ; δηά ἴδ πιοιιηϊαιη8 οὗ [5- 
᾿ς ΓΔΕ] 5}4]] θὲ ἀεϑβοϊδίε, τῃδΐ ποπε 83}4]] 
ἢ “ἊΣ ρμᾶ55 [ἢγορΉ. 

29 ἼΒεπ 584}} {πεν Κπονν {π4 1 

2,4. 1δοιε «υαι1.“] ΤΠ ἀοϑοϊδίο ρίδοθβ ἰῇ 
ὼς ΗΟΙ͂Υ 1,δπὰ νοῦ δά Ὀεεὴ ἀεναϑίδίοὰ ὉΥ͂ 
ἴε ςοῃημπετοσ. 

“ὀτγα δα») Ἐεῖοτο, (ἢθ ᾿πῃδθι δηῖ5 οὗ Ῥἃ- 
ξης οἰυπηρ ἴο ἴὴ6 ὈόΙοΕ τ[η4ι Οοά νουϊἱὰ 
ὭΣΤΕ ἀεξσίσου Ηἰβ5 οὐῃ οἰΥ, ΠΟῪ ΠΟΥ ῬοΓ- 
5ιοὶ τ ὈΔΙΘυηρ τἰῃλὶ Οσοάὰ ν|1}} τοςίογο ἴΠοπὶ 
ἴδε ἸηΒοτιΐδηςσο Ὡς ἢ Ηδ ῥγοπ)ϑοὰ ἴο ΑὈτα- 
ἔπι. ὙΤΏΘ διριυπιοηΐϊ 59, ΑΌΓΔΠΔπι ννᾶ5 ὑυΐ 
οτδ τῆδη, δη ἢ Πδά ἴἢ6 ργοπ156 οὗ (ἢ6 ἰδηά, 
θουρῃ Βε ἀϊὰ ποῖ δ οὔσθ ροβϑὲ55 1ἴ. τι ἢ 
ἴστε 5}8}} νὸς, ἴπ6 ἀσοοοηάδη(5 οὔ ΑὈΓΑΒΔΓΤΩ, 
δεῖηρ ΠΙΔΠΥ͂, τείδί [15 ργοσζηῖϑο δη ροβϑϑ655 (ἢ 6 
ἱπὰ, ᾿Βουρἢ ἴοσ ἃ {{π|6 νγὸ ἃσὸ ἀθργοϑθοα δηὰ 
Ξυδ]εςξ (ςοπρ. Μίδιϊ. 11. 9; ἰομη ΥἹ]1. 21, 

329} 
25,26. Το ργορμεῖ ἀρδίη στονογίς ἴο (6 

φὩς πδιηρὰ [ἢ ΧΥΠΙ. 
Το ἐσὲ 3,212 «οἱ! δὲ δΙἰοοά νγᾶ5 ἸοτὈ! ἀἄδη ἴο 

ΝΒ (Οξεη. ἴχ. 4). δϑξαδῖῃ ἴῃ ἴῃς ἰὰνν ([μεν. 11]. 
17, ΥἹΣ, 26, ΧΥΙ!. 1ο--Ἴὦὲ; ϑυΐϊ. χιὶ, 16). [ἢ 
ΞΕ ΤΠ ἴο δδγνὸ δεεη σοπηροϊοα ὙΠ [δὲ Ἰάο]4- 
υε5 οὗ (δηδδη (ςοσῃρ. ἴμεν. χῖχ. χό ἢ οι. 
ΣΎ. 10---1 4). 848] ἴῃ 815 θείου ἀδγϑ δά ἴο 
ῬῦΓΣε [06 ρεορὶθ ἔγοπι 115 οἤξηςρ, σ 5. χῖν. 
32, ἀπά [86 ῥγοΒΙ ὈΓΓΙΟΠ νγᾶ5, οἡ δοοοιηΐ οὗ 119 
οὐπηεςοη ὉΠ ἰάοἸΔΙΓΥ, σοππιδα ἴῃ [86 
αἱοηρηξ οὗ ἴπ6 Οουποῖ] οὗἨ Ϊογυϑαίοτα (Αςἰβ 
ΧΥ. 20). 

τ«Πδη]. 

26. 7 παπᾶ ὠῤοη γοι “«υὐογ] Ὑὁ ρΡυῖ 
γοΟΓ γυβῖ ἴῃ ὙΟῸΣ ϑινογάβ. 

80--38. Οοὰ Πιλὰ νναγηῃρὰ (ἢθ ργορδεῖ ποῖ 
ἴο Ὀ6 αἰδιημαγοὰ ὈΥ 186 Ῥεορὶθ᾽5 ορροβίτίοη 
(--.9). Ηε ποὺ ννᾶττ5 ᾿ἰπὶ ἀρδίηϑς Ὀεΐηρ 
τηϊϑιοὰ ΌΥ 1μεῖγ σοπιρ]δηςθ, 

80. αγαίμὲ κε] ἈΔίδοΥῦ, δΌουα ἠδεο. 
Ἐ ΖΕ ΚΙοΙ᾽ 5. ξο]Πονν -οδρίϊνος ἀἸἃἀ ποῖ ΟΡΘΏΪΥ Γε͵οςῖ 
[86 γσγορῃβοῖ. ὙΠΕΥ σσεῦὸ Πρ ἴο ῥέα ΠΙΠῚ, 
Ὀυϊ ποῖ ἴο ἀο ννῆδί 86 επ]οϊπθά. (οπρ. χὶν. 
Σ, ΧΧΙΥ͂. 19. ᾿ 

ὁγ ἐδὲ «υαἱ 1 Ἀδίποσ, σι 818 ἐῤ᾽ «υα]]:- 
αηπά ἐπὶ δὲ ἀοογ:] [ἰπϑιὰθ δῃηὰ οιϑιἀθ τοῖν 

Βοιι568, 

81. «4: ἐδὲ ῥεορίς εοριθὶ 8] 1.11. “ἐ Δοσογάϊης 
ἴο ἴδε οσογηίης οὗ 4 ρϑορῖὶοθ," 2. ἐ. ἴπ Ἴσον 5, 85 
ΜΏΘῺ ἃ τ] τυ ἀ6 σοπλο τορεῖ ΠΟ ἴο 566 οὐ ΠΟΔΥ 
δοιῃθίδιης. 

ΩΦ την ῥεορ ΕἼ] ᾿ΤΉΡΘΥ δββυσηε {πε διε οὗ 
Οοά᾽β ρϑορὶδ Ἰισίθηϊηρ ἴο Ηἰ5 ργορμοῖ, (οπιρ. 
ΧΙ, ΣΙ, ΧΧ. ΣΙ. 

ΤἼδ πιοσὸ οχαςῖ σοπάοτηρ οὗὨ ἴΠ656 ὙοΓϑοβ 15, 
(30) ΤΡε εἰἰϊάνοη ο ἐδγ βεορίς ὙἈῸ0 ἃτὸ ἰαἰάζ- 
ἐπ αδομὶ ἐδεεέ λα τὸ «υαἱ ἀπά δὺ 1ῤὲ 
ἀοογς 9 δε ῥοισε:..... ὕγορι ἐδ 71,.ογά; (31) 
ὍΒΘΥ ΒᾺΔ811 ΘΟΙῺ9 “5220 ῥέε 11,0 Ὁ: 9 ΟΟΣ- 
πβ Οὗ ἃ ῬΘΟΡΙΘ, ἀπά ΒᾺΔ11 “ἱ: δεζογε {δεο, 
ᾶς. 
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ΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΧΧΙΝ. 
Ι 44 γῶγοοῦ οὔίλε τλοῤλεραΐς. ἡ Οσα ἡμαϊρνμδρεῖ 

αραϊπεί όσα. τι ΜΠ γουϊάφρος 9» ἀξ  οεέ. 
40 7.2 ἐίηράονι οὐ Ολγίσέ, 

ΝῺ τδε νογά οὗ τὴ6. ΓΟᾺΡ οδπιθ 
ὉΠΙῸ ΠΊ6, ΒΑΥ] Πρ. 

2 ϑοη οὗ πηᾶη, ΡΙΟΡΠΕΘΥ ἀρδιηβῖ 
α 7ετ, 3. (ἢς 4 ΞΠορΠεγάβ οὗ [βϑγδεὶ, ῥγορῇςβγ, 
ἢ Πα 5ΔΥ ιπῖο τε, ΤΠ 5 κατ (ἢδ 

Ι,ογὰ ον υηῖΐο τῃς 5περῃετγάβ ; νος 
δὲ ἴο τῆς βῃερδῃεσάβ οἵ [βγδεὶ τῆλι ἀο 
[εεἀ τῃεπιβεῖνεβ ̓  5Ποι14 ποῖ τῆς 5Περ- 
Βεγάβ ἔξεά (ἢε βοςζκϑὶ 

4 Υε εἴ {πε δῖ, δηὰ γε οἰοῖῇῃς 
γου ψ ἢ τα ννοοὶ, γε Κ|}] τπεῖὰ ταδὶ 
δῖε [εὰ : ὀμνῆ γε ἰβεά ἠοῖ ἴῃς βοςῖ. 

4 ΤῊε ἀϊδεαβεά πᾶνα γε ποῖ βίγεηρτἢ- 
ἐηδά, ποίου πᾶν γ πεαίθὰ τῃδὲ 
ψς ἢ νγᾶθ8 δος κ, ποῖθεγ πᾶνε γα 
Ὀοιπά ὕρ ἐῤαί τυῤίεῦ τυας Ὀτοκεη, 
πείθεο πᾶνε γα δγουρῃς δραὶῃ τῆδῖ 
ὙΠΓἢ νγὰ5 ἀπνθη ἄυγᾶν, ΠΕΙΠΕΓ ἢανα 
γε βοιρῃς τῃλὲ σῇ ννᾶβ ἰοβῖ; δυΐ 

δα Ῥεῖ. 5. Ψ] ὙΝῚ δηὰ ψ} σε Ὑ Πᾶνα γα 
᾿ τυ]εά ἘΠ αι. 
"ον, τοα- δ Απὰ {ΠΕῪ ψέγε ϑβοδίίεγεά, ᾿ θ6- 
ἀτα  κμὰ ΟΔι56 ἐξέγε ἰξ ΠΟ βμερῆδγά : ἀπά ἔπεγ 
δο νεῖ, 8. Βρρδηηε στηρᾶΐ ἴο 81] τῃ6 δεδϑίβ οὗ τῇς 

δε] ἀ, ννῆθη ΓΠΕῪ σγεγα βοαϊζεγεα. 
6 Μγ 8ῃεερ νναπάεγεά {ῃγουρῇ 41] 

τΠς πιοιπίαίπβ, ἀπά προ Ἔνεῦῦ Πρ 
ἈΠ] : γεᾶ, ΠΥ βοοῖκ ννλβ βςαϊζεγεά ὕροη 
411 τὴῆε ἴῶςε οὗ τῆς δλγῖῃ, δηά ποῆθ 
ἀϊά βεᾶγςῆ οἵ βεεΐ αγῆεγ ἐῤόηι. 

» 4 Τπμετγείογε, γε βῃερῃεγάβ, ἤθᾶγ 
(ἢ6 ψογὰά οὔ τῇς ΟΒΡ ; 

8 4.1 Ἰίνε, 54 τῆς 1, ογὰ σου, 
ΒΌΓΟΙΥ Ὀδοδιιϑα ΠΥ ἤοςκΚ Ὀεςδπια ἃ 
ΡΓΟΥ, Ἀπὰ ΤΥ βἤοοϊς Ὀεςᾶπὶς πιεᾶὶ ἴο 
ΘΥΟΓΥ δελϑὲ οὗ τῆς Πεϊά, θεσδυβα ἐῤεγ 
τυᾶς ΠΟ 5Βῃερδεγά, ΠΕ ογ ἀἰά πιῪ 5δερ- 
Πογάβ8 βθᾶγοῇ ἔογ τὴν ἤοςκ, δυῖ τῆς 
ϑῃερῃογάβ ἔεά τῃεπλβεῖνεβ, δηάᾶ δὰ ποῖ 
ΓΑΥ βοςκ; 

9 Ἰμεγείοσε, Ο γε βΒβερῃεγάβ, ἤθᾶγ 
{πε νογὰ οἵ [πε ΓΟ Κ ; 

10 ΤῊυ8 84} τῆς ,ογτὰ σοῦ; Βε- 
ΒοΙά, 1 ἀγὶι δραϊηδὲ τῆς βῇθρῃογαβ 
Δη4 [1 ψἹ1}} τεχυίγε πὶγ ἤοςκ δὲ τπεὶγ 
μδπά, δηά Ἵδιιϑς τἢδηὶ ἴο σϑᾶβε ἤῸΠὶ 
ἔεεάϊηρ τῇς βοςκ; ποῖῖθεγ 5}4}} τῃς8 
ϑῆορῃεγαβ ἔβα {θη ἶναβ ΔΠΥ ΠΊΟΓΕ ; 
ἔογ 1 νχ:}} ἀε]ϊνεῦ πὶγ ἤοςῖκ ἔτοπι τΠεὶγ 
τιουτῃ, ἴηδὲ ΠΟῪ ΠΠΔΥ ποῖ δὲ πηεδῖ 
ἔος τῃεη]. 

11 4 Εοτγ (ἢπ5 3211 τῆς ,οτάὰ ΘοΡ ; 
ΒεΠο]ά, 1, ευεη 1, νΨ1}} θοιῖῃ βεδγοὴ 
ΤΑΥ͂ 5ῆ66ρ, ΔΠ4 8εεἰς (πεῖ οὐ. 

Ὁ. Φ ΐ . «4 

12 ᾽Α58 ἃ βμερβεγά βεεκοεζῃ ουξκ ἢ δονιύίης 
ἐλε ἑεσζ βοςκ πῃ τῇς ἀδὺ τῃδῖ ἢς ἰ8 δηηοπρ Κα 

388. “74 «υδὲη ἐδὶς εογισδ 1Ίο ρα. Ἐπ 
αυδεπ ἴἢ]15.... ΒΓ Ὦ [86 ργορδεῖ 15 δΔηπουηςσίην, 
(ἐν, ἐ «υἱ! οονγιε ἃ5 ΒΌΓΟΪΥ 8ἃ5 Ἠϊ5 ἔοστηοσ ννογάς 
ἢδνθ Ὀδθη ἢ ]16 4), ἐδεη δἱ 1δϑὶ σῥαἱ θεν ἔποςυ 
ἐδαϊ α ῥγοῤῥεὲ ῥα! ὁ δεόη αριοπρ ἐδεη. 

σηαρ. ΧΧΧΙ͂Ν. ΤΈο Ρτορ πεῖ, Ῥιοοσσοάϊης 
οὐ 5 {βοπὶὸ οὗ σχεβίογαίίοῃ, γεῖ ἴο ρτὸ- 
πουηοο ἃ ἡπάρτπεηξ, Ὀυϊ ποῖ ΠΟῪ ὑροη [Π6 
ὙΠοἷθ πδίίοη, Ὀὰξ ὕροη υπέδι ἢ} σιΐογα, 
ὙΠΟΘ6 ὙΘΓΥ Ρυπὶβῃπηθηΐ Μ}}}1 Ὀὰϊ ξυΓΈΒοΣ (δ6 
ξΒοοὰά οὗ ἴποϑοὸ ψ Βοπὶ [ΠΟΥ͂ αν πηϊϑριϊάοά. 
Ης 58ὸνν8 ννβαῖ [6 σι] ]οῦα βῃουϊὰ ἤδνο Ὀδθη, 
ννΠδ (ΠΟΥ ἢᾶγο θδεη, δηὰ ννμδῖ ἰπ [86 σοπλίης 
Εἰπηο5 ΠΟΥ 58.811} Ὀ6 ἤθη [86 Τσιο Κιηρ 5841] 
Το ἰη τῆς ἔσο Κίπράομῃ. Ηδηοθ ἔρ]]ον5 ἃ 
ἀεδϑεπρίίοη οὗ Μεββιδἢ 8 τείβῃ. 

1--10. Τα β5βορῃογάβ οὗ [5Ξγαϑϑὶ ἀδβογ θεὰ 
δηά σοπάοπιπαά. 

Ω. «ῥεῤῥεγ] Νοῖ ρῥγίοδῖβ ΟσΥ ὑσορῇ 
Ὀυΐ Γυΐεῖ5 δπὰ ἘΞ ϑὲε οὐ εν. Ἢ ΚΡ ΤΙΣ 
πιοβὲ δηῃοίεης Ε{{|6 ΤῸ σεῦ 185. ἃ ΣΠΟΠΟΡΤΑΠῚ 
νν Ὡς ἢ Οσοιτβ οἡ ἴπε ο]δβί πιοηυπιοηῖβ ἀ19- 
οονογοά ἴῃ (Π6. συποιογπι σπαγαοίοσ. [ἱ νγὰ8 
υϑοὰ ὈΥ ἴδ6 ὑγμιϊῦνε γάσθ ἐμαῖς ργεοθάθαὰ [86 

Ομιαϊάξεο- Αϑϑγγίδηβ, νῆο δάοριοα 11 ἔτοπι {Πεῖσ 
Γοάθοοϑϑοῖβ [}ἢ (86 Αϑβϑυγίδῃ ἰδῆρυᾶρο ἴξ 

ξύσταις ΕΙῸ (ςοπιρ. Ηεῦ. »οδϑ τα Ξῃορῃεγά). 
ἴῃ [Π6 ἰγδάϊοης οὐ Βεοθυὺβ νὰ βηὰ {παῖ 
ΑἸοσιιβ, ἴμ6 ἢἤγϑε Κιπρ ἴῃ τῃ6 νου], τοςοϊνοα 
ἔτοτῃ ἴ6 Ὀἰν ΠΥ ἴῃς ἘΕ16 οΥἨ ΘΠορΠοτά (Ποι- 
μήν). ὙΠῈ ΠΠ|ε, 45 νν6}} ἃ5 [π6 τιοπορτάπι, 
45 Ὀγαβογνϑα ἴο [ἢ ἰαίοϑι {1{π|65 οὗἩ [π6 Α55γ-- 
ΤΊ ΔΉ ΤΠΟΠΔΙΟΠΥ. ΝΟΓΙ ΠΙ55ΆΥ, ἴο οχργεθα [δέ 
6 [495 [6 βονθγει στ οὐοῦ πιαηκίηά, δάορις 
[Πα ἴοστη γέμέ. (Μέηδηϊβ “ Βαδγίοπο εἰ [δ 
ΟΒαϊάέξε,᾽ Ρ. ςο.)ὴ 8ο Νυπὶ, ΧχΥ. 17)η. Οοιῃρ. 
]6γ. χχῆ.; Ζεςῆῇ. χὶ., ὙΠΟ ΓΟ 566 ποῖθβ. 1[{ νυᾶς 
Ἄοδαγδοϊογϑεῖς οὗ 1Π6 1δϑῖ Κίηρβ οὗ ᾿υάδῃ (παῖ 
ὙΠῸ 106 ἀἰπίγοθα δηα ΠΟΥ οὐὗἨ {π6 Ρδορ]δ 
ἀδιγ ἱποτγοδλθθὰ, [ῃ6 Κίηχβε ὀχδοίοα τοτο δηὰ 
ΤΟΙ οὗ τμοῖτ βυ ]οςῖ5 δηὰ ἰδνϊϑῃδὰ τλοσο δὰ 
ΓΛΟΓΟ ΟΠ ΡΟΙΘΟΏΔΙ] ἸΌΧΌΓΥ ἀπά σῆονν. Οοσρ. 
76: ΧΧχῖϊ, χ3, σ4:; ΗδΌ. ἰ!. 6 0]]. 

11. Τεμονδῃ ἴΠ6 ϑῃορῃμογά οὗ Η!β ρβορῖο. 
Ηδς ν"}}}] ἀο 41} νυν ϊς ἢ [Π6 Ξβορμῃογάς ββου]ὰ 
δᾶνο ἀοπο δηὰ ἀϊὰ ποί. 

12. ,Μο.2] ἴπ [6 ργϑόνίοιϑ γϑῦβοβ [6 ογὰ 
τοηάδογρὰ ἥοεξ 15 ΠΠΈ ΟΥΑΙ Ϊγ ὁ σῃθορ." Ηδοῖὸ ἀηο- 
τοῦ σνογά 15 υϑοᾶ, Ἔχργόβϑιηρ [86 τοϊδίίοη οὗ 
186 5ῆθορ ἴο (86 ββερμοσγά, ἀπβννετηξ ἜΧΔΟΊΥ. 

᾽Ω͂ 



Υ. 13-.23.} 

Ἀ15 βῆεερ ἐδαέ αγὲ βολίζεγϑά ; 80 νν]]} 
1 8δεεκ οιἋ ΠΥ 5ῆεερ, δηά νν}}} ἀεἰϊνεῖ 
δεῖ οἷὐκἍ οὗ 4}1 ρίδοεϑ ψβεγε {ΠῸῪ 
ἢδνε Ὀεεη ϑολίζεγεά ἰῃ (ἢς οἷοι Υ 
δηὰ ἀλτὶς ἀλγ. 

Χ3 Απὰά 1 νἹ}} Ὀτγίηρ τῃδπὶ οὐ 
ἴοι πε ρεορίὶς, δηὰ ρδῖῃεῦ (ἢθηὶ 
ἴτοῖλ πε σουηίγιοβ, ἂπὰ τν}}} Ὀτίη 
τε ἴο {εὶς οὐνῆ ἰαπά, δηά ῥῳς 
τε τροὴ τῆς πιουπίδίῃ8 οὗ [58γ26] 

τῆς σίνεγϑ. δηά ἴῃ 411 τῆς ἱπμαδιτεά 
οἵ τς σουπίγγ. 

14 Σξ1 νἹ {εεὰ τδεπὶ ἰπ ἃ ροοά 
Ραδῖυγα, δηά ὑὕροη τῆς πίρῃ πηουη- 
:λίὶπ5 οὗ ]Ἰβγδεὶ 85}}} τῃεὶς (ο]4 δε: 
1ἢογα 5}2]} τῆ 6 Υ 116 πῃ ἃ φοοά (ο]ά, 
ἃ ἐπ ἃ ἴλϊ ραβίυτε 8}2]} [Π6Ὺ ἐδεὰ 
Προη πε πιουπίδὶηϑ οἵἉ [ϑγδεὶϊ. 

Ις 1 ννὶ}} ἔεεά πιγ ἤοςϊκο, ἀπά 1 ν}}} 
οδλυβε {πεπὶ ἴο |ἰὲὰ ἄοννῃ, 84:1 τὴς 
Ι,οτὰ (ον. 

1Ι6 1 υν»Ἱ}} βςεεῖς : (ἢ Πὶςο ἢ νγᾶϑ 
ἰοεξε, δηὰ Ὀγίηρ ἀραϊπ'τπδὲ νῃϊς ἢ ννὰ8 
ἀσινεπ ἀννῶυ. πὰ ν}}}] Ὀϊπά τιρ ἐῤαὲ 
τυῤίεδ τυας Ὀτοίεη, ληά ν}}}] εἰ γεπρίῃση 
τἰλῶῖ τυ ον ννᾶ8 ϑίςκ: δυῖ 1 ν}}} ἀε- 

' τῆς αι δηά τῃς βίγσοηρ; 1 ν}}} 
[ξεά τπεπὶ ἡπἢ ᾿υἀρτηεηί. 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΧΙΝ. 

17 Απά σ’ 33ν γου, Ὁ τῃγ δος, 
ἴἢυ5 541 τῆς [,ογὰ ΟΟΡ ; Β6}ο]4, 
1 Ἰιμάρε θεΐνγεεη ᾿σδτὶς δηὰ σδίο, ᾿ΗοΡ, 

δ, "πῶ εαἴ-. 

δεΐνγεεη {πε γᾶπι8 ἀπά τῆς ᾿ς ρὈΔί8.. “᾿ς ογ 
δ. Φ ἐα»εὖ: 

18 δεονιεί ἐξ 4 8ι}2}} τὨίηρ υπῖο ΓΝ ΞΕ 
6Ό. γου ἴο πᾶνε δαΐεῃ τρ ἴπε ροορά ρᾶϑ9- κργδέλε 

ἴυτε, δυῖ ζε τλυβὲ ἰγοδά ἀοννῃ ὑυ τἢ δύσι. 
γουγ ἔεεξ τῆς τεβίάιις οὔ γουγ ραβϑίαγεϑὺ 
δηά τὸ δανα ἀγίηκ οὗ [δ ἄδερ ννβίεγβ, 
δυῖ γα πιυβῖ ἔου! τῆς τεϑίδυς νὰ 
γουγ ἔεεῖὶ 

Ι9 Απά σε 3ῶ2ν ΤᾺΥ ἤοςκ, (ΠΟΥ͂ εαὲ 
1λὲ τνἢϊοἢ γε ἢᾶνς ττοαάδη νυ ἢ γοιΓ 
δεῖ ; δπὰ {πον ἀτγίηκ τῆας ψἢϊςἢ γε 
ἢᾶνε ἐουϊεὰ νντἢ γουγ ἔδεϊ, αν 

20 ἅ ἸπὙετγείογε ἴπυ8 82 ἢ {Π6 1, οτγὰ 
ον υπίῖο τῆεπὶ; Βεβοϊά, 1, ευεμ 1. 
Ψ}}} Ἰυάρε Ὀεῦνψεεη τῆς δὲ σδες δηά 
δείννοεη ἴῃς ἰδᾶη Τί. 

21 Βεοδιβε γε ἢᾶανα (ἤγυϑὲ σἢ 
546 δπὰ ἰῇ 8ῃου άοτ, δηά ρυβῃεά 
411 τῆε ἀϊβελβεά νυν γουγ πογηβ, 11}} 
γε δᾶνς β8οδίζεγεά τἢςπὶ Δυγοδά : 

22 Ἰπδετγείογε Ψ}}}} 1 βᾶνα πῇῪ ἤοςκ, 
πὰ Π 6} 5}.2]} πο πιοῖα Ὀ6 ἃ ΡῥΓΕῪ ; 
ἃἂηά 1 ν}}} Ἰυάρε Ὀεΐγγεεη ολῖ]ε δηὰ 
σδίϊε. ε 

22 Απά 1 ΜΠ] 86ὲ ὰρ οπε “βῆερ- 195}05.19. 

ἴο ᾿ς ἘπρΊ ΚΞ ἴοοξ. [6πονυδὴ 5})8}} ποῖ ΟἿΪΥ 
Υ, Ὀυΐ 85 

58. χὶ, 11; [6γῚ 
! 
Τὰς δτεὶ ϑίερ ἴο τεπουγοὰά ὥδνουγ ἰ5 ἴο 
ευῖμεν ἴμοτη τορείδεσ. Ὑ[θθὲ 568 ὙΕΙ͂ 
ῬΟΙΌΔΙΥ {]Π]|εὰ τὴ {πο τεΐαγῃ ἔτοπὶ ΒδΌγ]οη, 
αὶ ἴὸ [86 συϊδοηυρηΐ ἘΥ υπάεγ {πὲ 

1--τξ., Ἐλοσι. ἰχ᾿ 4 ς--- 22. 
ἐπ δὲ εἰοιαῖν απά ἀαγὰ ἀ4}] Ὧμὲὸ ἀδγ ἴῃ 

πῇς ἘΠΕῪ μάνα Ὀδοη “εὐὐεγεά. ΤῊ ἀδγ οὗ 
εἰοοπι ᾿β ορροϑεὰ ἴο τὸ ἀδὺ ἱπ ψ πο {Π6 
ἰοτὰ νυ}} Ὀ6 ἀπιοῦς ἴδοπὶ κα ἃ 5πορβεσγὰ ἴο 
ξδῖδος μετὰ τορεῖδοσ ἀραϊη. 

«υἱῷ ἡμάφνικκη 7) [1 15 σμαγδοζοσίβίς οὗ 
]εδονυδῇ ἃς ει ἰσποάορ [δαί Ηδὀ ̓ υάροβ θεΐννεθῃ 
δὔκερ δικὶ βῇεερ, τεὐεςπρ ἴπ6 ρῥγοιὰ δηὰ δο- 
αρίωρ (δε ρεπιϊεηΐϊ δηὰ Ὀγοκοημοδσγίεα, 

40---31. [1|ὁδοναῖ μανίηρ Ὀγοπικιϑοὰ ἴο Ὀδ 
ἷὶς ροορῖθ, {δε δάπι πὶϑιγαϊοη οὗ 

ὃ» ἀϊνοο κίηράοπι 15 πονν ἀεβοσι θα, 45 οδ- 
πὰ οὴ ΟΥ̓ Ους Κίηρ, 86 τεργεβεηίδίινε οὗ 
Ὀανιά, νυῦοϑο ἀου ΠΟΥ ἀρ μον λον 41} ἫΝ 
γεοπάϑεβ ΟΥ̓ΣΊΠΔΙΠΥ τδάς ἴο τηΔη ΔῇοΣ 
δεῖς ὑνῈ ἱεπτ Τανὰὶ (ΕἸ] δῃοσὶ οὗ 1ῃς 

οι. ΥὟῪ7ἽἸ. 

οδοάϊοηοδ στεηυϊγοὰ 85 ἃ οοηἀϊξοη, ἀπά 50 ὄνθη 
δἰ κίηγάοτα ἀϊά ποῖ τες [86 Ῥγοπιίβοὰ [1τ115, 
ΤΟ ἢ 6885 δοαυΐγε ἰδδί ϑο"ὰ Ροδοθ ΨΔισἢ 
δῃου ὰ Βανα Ὀδεῃ ἰ15 οἰεῦ ξἴοσγ. ὙὍὸ μηΐεῦ- 
βίδιμὰ ΠΥ ἴδε δοορο οὗ [86 ἀϊνπο ργουηῖϑε5 τὸ 
τηυϑῖ τείογ, ἤγβί, ἴο {πΠ6 ἴοστὴς ἴῃ Ὁ ΒΙοΝ υηάοῦ 
86 1Ὧννὺ ΠΟΥ σσογὸ πηδάθ ἰο Μοβϑθβ, ἴο ᾿ανὶά, 
ἴο ϑοϊοπιοη, νυν 1Π6 σοηάι!ίοης οὗ ἴῆοῖς ἢ1]}» 
ΒΙπηεπῖ; ποχῖ, ἴο [86 ΡΑΞ5ΑΡῈ5 ἴῃ {πε ργορβεῖβ, 
ἴῃ ψὨΙΟὮ (656 Ργοπλῖθ65 ἀγο γοβεϑοσίοα ἴη {86 
ὙΕΙ͂ 584π|6 ννογὰβ νὰ δ ΠΠἸΟΏ8 δηὰ δηϊΑγρο- 
τηοηΐϊβ. ΤΠ σοηβίδηξ τορος οη οὗ ἴδ6 5λπ)ὸ 
Ρἤγᾶθθβ ϑῆοννβ [ἢδί {Π6 ϑδιιδ)εςξ ἰ5 ἴῃ βάτηδ, δηὰ 
[δῖ [Π6 ῥγοπλῖβεβ ἰῃ [6 ἴδᾶνγ ὑσεγα ποῖ τηοτοΪῦ 
δ Γοἢ 45 5ῃοιυ ὰ [2}1] ἴο τὰς ἰλεφος ἴη ολ88 οἔὗ ἃ 
ἔαϊϊατο οὗ [86 ςοπάϊτίοηβ, Ὀμὰζ ᾿ἰνη}Σ ΡΓΟΠλΙϑο5 
(δδὲ Ξῃου]ὰ ἴαἶκε εβεςϊ, βου ποῖ ἔογ ἴῃοϑα 
ὙἢῸ τ ῃϊ δᾶνο αἰἰλϊποά, Ὀὰξ Υ τδεῖγ ονσῃ 
ἔδυϊι ἀϊὰ ποῖ ἰδίῃ ἴο ἴθι. Οοπιρ. δῖ Βδυ}} 8 
τολϑοηίηρ ἱπ οι. χὶ. ὉΤῆο ὑγορμοῖ (ἢυ5 
566 15 ποῖ 50 τηυςἢ ἴο δά ἴο, 45 ἴο ἐχρίδίη δηὰ 
ἀδσνεῖορο, ἴἢ6 οΥρΊηδ] ργοπηῖθδ: δηὰ 85 [δ σοπη- 
Ρἰοῖο δ] ]πιοπῖ οἵ ἴδε βρίτϊτυδὶ Ὀ]εβαίηρ, νυ Ἀϊοὶ 
[6 ργορδεῖβ σνόγὸ σιιμάθά ἴο ῥσχοςϊδίπι, ννᾶ5 
ΤΆΔ  ΕΘΕΪΥ̓ ΠΟΥΕΣ ΤοΔ]1Ζε ἰΏ ΔΩΥ͂ ᾿ΠρΡΟΓΑΪ ρτοσ- 
ῬΕΙΙΥ οὗ ἴδε [εἰνϑ, ἀηὰ πενοσ οου]ὰ δηὰ πανοὸσ 
ο8η Ὀδ ΓΕΔ]12Ζ6α ἴῃ ΔΠΥ ΘΑΓΠΪΥ Κίηράοπι, ννῈ τὸ- 
ςοζη!Ζο [Ὠτουρδουξ 6 δδογοὰ Ψοϊυπιο [6 ΟΠ 6 
δυδ)εςῖ οὗ 411 Ργόρῇεςγ.--ἰς ΕἸρηίοθοι Κίηρ, 

κ 

1145 

ἐ Ἰελἱ. 40. 
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«ἢοετὰ ὀνότ᾽ ἐπε, ἀπά ἢς 5181} ἔξοὰ 
ἀμεισπ, σύοη ΤῊ ϑεγνδηῖς [αν ἀ ἢ δε 
821} ἰδξεά τἢεπὶ, ἀπά ἢς 8512}} Ὀε τῇεῖς 

᾿ 8ῃεῤδετά. 
24. Απά εἶα ΒΡ νν}}]}] δὲ τπεὶγ 

Οσά, τληἀ τιν 5εγναπὶ αν) ἃ ργίπος 
δηιόηρ ἴΠεπὶ ; [τῆς ΠΓΟῸΒῸ πᾶνε δβροΐεῃ 
41. ' 

2449 Απά] ν]] πιαΐκε νυτῇ τῆ οπὶ ἃ 
τονξηδηΐ οὗ ρεᾶςε) δηὰ ν}}}] οδιιβε 
(ηὴ6 εν]! Ὀελϑίβ ἴο Ἴσϑᾶϑε ουΐ οὗ τῇς6 
ἰδληά : δηὰ τπεγ 5121} ἀννε! 5δέε! γ 
ἴῃ τῃ6 νι] άογπεβ8, πὰ 8ἰεερ ἰπ τῆς 
ἀγοοῦβ. 
26 Απά [1 ν}}] πιαᾶῖκε τπεπὶ δηά 
(6 ρίάᾶςε8 τουπά αὔοιξ τ δ]]} ἃ 
δ]εββίηρ ; ἀπά 1 νν}}} σαυιϑε τ[ῃ6 ϑῆονγευῦ 
ἴο ςοπῖα ἄοννῃ ἱπ ἢἰ8 βοάβοῃ ; ἴδετε 
8502}} ὈῈ βδιοννεγβ οὗ ὈΪεβϑίηρ. 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΧΧΙΝ, ἵν, 24---30, 

27 Απὰ {δα ἔγες οὗ τῆς δεϊά ςῃ2} 
Ὑἱο] 4 Ποῦ ἔτι, ἀπά τῆς δλγῖῃ 9ἢὶ] 
Ὑἱ ΕἸ Ποῖ ᾿πογθᾶβα, δηἃ ΠΟΥ 5}}2}} δὲ 
δαίε ἰῃ τΠεὶγ ἰδηά, δηά 530,21] πον 
(δι 1 κοι τῆς ΓᾺΟΚΡ, ἤδη 1 ἢλνε 
ῬγοΚεη τῃς θΑηά8 οὗ τπεῖγ γοῖε, διά 
ἀεἸϊνεγεά τπεπὶ οι οὗὨ (ἢς Πληά οἵ 
ἴποβς τλδῖ βεγνεά {πῃ επιβεῖναεβ οὗ (ἤδη, 

28 Απάὰ {δε 5}14}1 πὸ πιοῖς ὃς 
Δ ΡῬΓΟΥ͂ ἴο {πε Πεδίμεη, πείτῃογ 882} 
τῆς δελβϑὶ οὗ {πε ἰδπά ἀδνουγ τῆἢεηι; 
δυζ {ΠΟΥ 814}} ἀνγεὶ] βαΐεϊγ, δηὰ ποης 
88] πιᾶκε ἐδόνι αἴγαιά. 

29 Απάὰ 1 ν}}}} γαῖϑεὲ ὑρ ἕογ τἤσηι 
8 ὁ ίδης [ οἵ σεπονγη, δηά {ἢ εγ 58}2}} 415 ἡ 
θὲ πὸ τῆογς 'ςοπβιιπιεὰ υνϊτἢ ἤαπρεῖ πη! 
ἴπ ἴλας ἰλπὰ, πείζῃες θεαγ τἢα δἤδιης πρὰς 
οὔ τῆς6 μελίμεπ ΔΠΥ πιοῖθΌ Νὰ 

20 Τἢυ.5 5}4}} ἘΠΕ Κηονν (ἰδὲ Ϊ Ὁ. 

(πὸ Αποἰηϊοά Ῥηηςο, [6 ϑοη δηὰ ἴδε 1οτγά οὗ 
᾿)ανὶὰ. 

28. ομὲ “δεῤδεγ 4 Οπε, ἃ5 τυ ]ϊηρ οὐθὸσ δὴ 
υπῃάϊν!ἀοα ρεορῖο, [86 ἀϊδιϊποϊίοη οὗὨ (Β6 Κίηρ- 
ἀόπιβ οὗ ἰ5γδοὶ ἀδῃὰ [υ δὴ μδνυΐπς Ὀδθη ἀοηθ 
ΑΥΤΑΥ͂. Οομπρ. 1: Κ. χὶ. 30: [εἴτι χχὶν!, 6, θ6- 
Ἰονν, χχχνὶ. 4; δῃὰ Ηοϑβ. 1]. ς. 
ν “Ἄγυαπὲ δ ωυϊ4 Ἰανιἃὰ ννᾶ5 ἃ ἢϊΐ ἴγρὸ 

οὗ τὸ Ὑτις Κίης Ὀεδοδιιθο ἢ6 νγᾶβ [6 ἴπ|6 
δηὰ ἐλιΈ ἢ [1] ϑογναηΐ οὗ εβονδῆ, Ὅμαῖ ΠΟ ἢ 
Πανὰ νγᾶ5 Ῥαγ ΠΥ δπὰ ἱπιρεγίεσγ, ΟΠ γῖϑὶ 
16 πη [}} ρεγίεςϊοη. Οοπιρ. Μαίϊ. χι!, σϑ8; 
7οδπ νυ. 2ο: Ηοῦ. χ. ) Ἐοϑβεπιηθ]οσ 85 σὸ- 
[οττοά ἴο ἃ Ρεγϑίδη Ὀοϊϊοῦ οὗ [186 γεδρροδγαποὺ 
οὗ πιδη Δ ΠΕἔοσ ἃ οεγίδίη Ἴσγοὶθ οὗ γεᾶγβ, δηὰ Βλ5 
ΤΏδηοο ᾿ηξοτγοα [πδὲ Εἰ ΖοϊκΙ6] ἐχροςοϊοά δὴ δοΐυδὶ 
τεδρρεάσαποε οὗ αν ἃ. Βυΐ ἴΠετὸ 18 ΠΟ γϑᾶ- 
Βοη ἴο {πῖπκ (μδὲ [5 νγὰβ δῇ δηςίεηϊ Ὀεϊεῖ οὗ 
186 Ῥογβίδῃβ. ἴξ δεϊοηρβ ἴο ἃ ἰδίοσ. μετ οὰ 
1πλη (μδὶ οὗἨ ἘΖοκΊοὶ δηὰ οσςιΓβ ἰῃ ὙΕΙῪ ἰδο 
στ ηρβ, ΟἿ γβ ἢάνὸ ἴδκοη ὑρ ἴδε Ἰάο8, δηὰ 
οΔ]]οὰ 1 ἃ Ομαϊάσδη δοϊϊοῦ νι ποις {8 5] σῃζοσι 
δυϊδογῦ. Ηδνογηϊοκ νοὶ] τοπλλγκα (Πδῖ [ἢ 6 
ΟὨΪΥ στουπάνγοτκ οὗἩ ἔπι ἴῃ [ἢ15 Βγροῖμοϑίϑ 15 
1815, [δὶ ἃ ρεγβοῃ 8 βεγὲ ἕοσγείοϊἁ, [ΐὶ ἰ5 ποῖ ἃ 
Τλογα σευ οπ οὗ αν 5 ρονγοσῦ οὐ ἀο- 
τηϊηΐοη, Ὀμὰξ Δη ἱπάϊν! 0.4] ἘυΪοτ, ννῆο 15 σιγὰ 
Ῥαυϊά δὲ ϑενυαπὲ ὁ.) Οοά. Ὑδαΐ Ροιβοῦ 15 
1ῃ6 Μαεββίδῃ, [εβϑς Ο τισὶ οὐν [νογά. 

4δ, 26. Οὐοπιρ. ἴ,εν. χχνὶ. 4, 6; 58. ἰχυιὶ. 
9: 54, χὶ. 6---Ο. ὙΠῸ Ὀϊ]εβϑίηρϑ ἤθγα ἔογο- 
το] τὸ ὄβρϑοῖδ!γ ἴδοϑο οὗ ἴῃς οἹὰ ςονθηδηΐ, 
Ὕδιο αυἱζδεγπε:: πὰ [ἢ6 «υοοά!τ, ἴῃ ρῥ͵δοθβ πλοϑὲ 
εχροβεὰ ἴο θεδϑίβ ἀῃὰ Ὀἰγάϑ οὗ Ὀγεύῦ, ἅγὲ πδιηεά 
ἴο δηῆδηςα ἔδο ᾿πιᾶρὸ οὗ βοοιγιῖγ, ᾿ὐπάογ [86 
ὩΟν σονοηδηΐ ϑίοη ἀπά ἴδ ἢ}}}5 ἀγοιυηὰ δῖὸ 
Ὧδε γεργεβεηίδίνεβ οὗ σσοά᾽5β Οβυγοι, {με ρίδοε 
ὝΒοΓοιη Ης [45 εξ Ηϊ5 πᾶπιὲ ἴο ἀνγε}!; δηᾷ 

{Π6 ἰοπιροτζαὶ ὈΪοββίηρβ,. δεϊηρς ἕοσ ἴδο ἰδηὰ αἱ 
(ὐδηδδῃ, ἅτ ἔγρὶοδὶ οὗ [πὸ Ὀ]εβϑίηχε βῃονγετοὰ 
ἄονσι ὕροη ΟΠ γίϑι 5 ΟΠ γΟἢ ΟΥ̓ Ηἰπὶ Ὑ}0 [25 
νδηαυ ϊϑῃοά [6 ρονγοῖβ οὗ ουἹ]], 

29. «4 ῥία"!}) Τθὲ Ηδῦτενν ψογὰ οζου 
Δῦονθ, ΧΥ͂. γ, 2ίαπίαίίοπ, χχχὶ, 4, ῥίαπι, 
Ὀαϊ ὑπότα ΡΧΟΌΔΟΪ {δὲ πιοσὸ Ἵχᾶςὶ σεηάοτπε 
σνου]ά ὈΘ “ ρἰδηϊδεοη." [η [53]. 1χ. 21, ἰχὶ, 3, 
δηὰ ΜΊοδΕ 1, 6, ρἰαπεμᾳ, 11 ἀοεβ ποῖ οὐχ 
οἰβοννβοσα ἰῃ δοπρίυγο, ἀπά ἴπ ποπὲ οὗ ἴδμϑε 
ῬΑββᾶροβ ἀοδθβ 1 ῬΧΟΡΕΣΙΥ τοργεϑεηΐ ἃ ῥίαπι οἵ 
ἴγεθ, 85 1ξ 56εῈπ|5 ἴο ἀο Βδγε, δείμρ δαυϊναϊκηί ἴο 
[56 Βγαπεῦ, ἀπάου νΠ ἢ Ὡᾶπιθ 15αϊδῃ δηὰ [6 
ΤΟΙ Δ ὈΓΟΡΒΕΞΥ οὗἁὨ ἴδε Μεβϑίδῃ (1521, χὶ. αὶ 
76γ. χχὶϊ, ς, σβεσε 566 ποῖθ). ὙΒε νετὸ 1 φὐϊ 
γάμο μΡ ([Ὠ βᾶπηδ ννογὰ 85 ἴῃ [ετγ. χχὶϊὶ, ες; σοῦ, 
Αἶδο Τυἀξ. 1, Σ8; [ετ΄. Χχῖχ. 1 ς) ἔδνοιιβ {|5 1η- 
ἱογργείδιοη, δοσογάϊης ἴο ὑγὩ] ἢ νιὸ δᾶγε ΟΠ 
ἴο ΒΌΡΡοΘΕ ἃ 5] ρῃξ πιοάϊ! βοδίίοη οἱὗἉ πιεδηίης 
ἔτοηι “ὁ ῥΙδηπεηρ᾽" οὐ “ῥΙδηϊδίίοη " ἴο {δὲ ῥίαπὶ 
ἰϊϑε!ἔ, ΟἾΒοΙβ ἱπίογρτεϊ ἰξ ““ρἰδηϊαιίοη," δὰ 
υπάἀογϑίδηὰ ἴπῸ ννογάϑ ἴο πιοδη, “1 Μ}}} ργουνὶε 
ἃ 586 δτουπὰ νγῃογείη [86 ρθορὶς πιᾶύ (λκέ 
τοοῖ.᾽) Ηδεηρϑίεηθογς τοηάοσης ἐκ ψογὰ ῥίαηί 
ΟΥ̓ “ἐἴγθθ᾽" σογηρδγεβ χίὶνὶὶ. σ 2, ἀηὰ (μἰηκε (μλὶ ὉΥ͂ 
{86 δίαπε 15 τηϑεδηῖΐ (Πδί βρίγτίξυδὶ ἐοοὰ νυ διςἢ γ5 
βευτοὰ ὈῪ ἴῃς ἴγεε οὗ Ἰ1ξπ 'ἴπ Ῥαγαάϊϑε. Τὶς 
ςοπέγαϑε ἰῃ (ἢ]58 γεσϑα ἴο ὨΠΠΡῸΤ 9θαπηϑ ἴο ου 
ἴῃς ἰάεα {παὶ {π6 ρ᾽αη νγᾶ5 ἔοσ ἐοοά, ἐ. ἐ. 5ρ:Π- 
ἴυ4] ἔοοά, Ὀυξ [Πϊ5 ἀοεβ ποῖ ργενεπί [[5 δρρὶ!- 
οδιίοη ἴο ἴῃ6 Μεββϑίδῃ. Οοιρ. [οδη ἴν. 14 
δηὰ νἱ. ως, δηά ἴπ6 εἶοϑο σοπηροϊίοῃ οἵ (δ 
ΟΒαρίον ψ ἢ [6γὶ χχὶϊ., σαρροτγίβ [ἢ 15 ΥἹΕΥ͂Ν, 

9} γεποαυη] ΟΥ̓, 85 ἰῃ πιᾶγρ., 70 γεποευπ. ἴα 
[πὸ ἔογπΊοῦ σᾶϑα Π]ΘΔηΪ ΠΩ 266 γέποευπ οὗ ἴδὲ 
Ρἰαπέ, ἃ σἰογίοιιβ ρίδηϊ ; ἴῃ 186 οἴδεγ, ἴδε γὲν 
ποαυπ Οὗ ἴῃ ροϑορῖἊ, ἴο Ὀσίης ἴμοπι σίου, ᾿ς 
“Φ(8 ὨΔΙΊ6,᾽" ἰηφίοδά οὗ 58δπιθ, Εἰΐδες τγονέεῖ- 
ἴῃς ἰ5 Ροββί]ε, [με Ἰδί(ετ ργείεγαθ!ε, 
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τῆς [οκρ ἰδεῖς (ὐοὰ κγηι ἢ τῆδηι, 
πὰ ἐῤα! τβεγ.,, εύεη τῃ6 ἤουβε οὗ [5- 
γ2εῖ, αΓὸ ΤᾺ Ῥεορΐὶς, 8418 (ἢ Γογά 

. : 

ὦ Ὁ, 21 Απά γα ΠΊΥ “ ἤοςϊ, ἴῃς ἢοςκ 
τς ΟΥ̓ ΠΗ͂ ράβῖαγε, γέ πιεη, απά 1 απι 

γου σοί, 5841 τῆς 1 ογά ον. 

ΓΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΧν. 
ΤᾺ ῥκάρηιον 977 σεομρῖ δεῖν 70. ἐλεὶγ λαίγαζ 

97 “εγαεί, 

ΟΚΕΟΨΝΕῈΚΒ τἂε νογὰ οἵ τῆς 
ΓΚ ολπις υπἴο πιε, 54 γἱηρ; 

2 ϑοη οὗ πλπ, 586 [ΏΥ ἔλεος δρδίηϑβι 
ποιης δεῖγ, πὰ ῥιόρθεβ δραϊηβῖ 
Ἵ β 

4. Απά 58Υ υπίο ἴ, ΤΉ 8 54 ἢ τῆς 
Ι,οπἱ σοῦ ; Βεδοϊά, Ο πιουηξ δεῖς, 1 
ἀπι ἀραϊηδὶ ἴπες, δηὰ 1 νν}}} βίγείς ἢ 
ουἵ πιὶπα Παηά ἁραίηβε ἔδεε, δπηά 1 

᾿ ΜΠ] πηλκε τῆες ἢ πηχοβῖ ἀςϑοϊδίς. 
ως 411νὴ]}] ΙΔῪ ἐν οἰτῖίε8 νγαϑῖβ, δηά ᾿ 
κ΄ (δου 9011 θε ἀσβοϊδῖε, δηά τπου 5ῃδ]ς 

Κηον τῃλί 1 γι {πε Γ.ΟΚΌ. 
9} 5 Βεέολυιδε ἴδου δαβὲ ᾿δά ἃ  ρετ- 
ε Ρεῖυλ! Παῖγεἁ, δηὰ ἢδαβῖ ᾿ϑηῃἊεὰ ἐῤὲε 
νεέουί ῥῤροά ὁ τῆς “ἈΠ ἄγοη οὐὗὨἨΎ 15γδ6] ὈΥ͂ τῇς 
οἰά 4 (γος οὗ τῆς ϑυγογά ἱπ τῆς εἰπὶς οὗ 
Ὁ τἢεῖγ οὐϊδηνν, ἴῃ τε εἶπα ἐὐαέ ἐδ εν 

ἸΠΙΔΟΠΥ σα Δπ ἐεπά : 
6 Ἰπετείογε, δς 1 ἰἷνε, βα τῆς 

[ωτὐ σον, 1 νν}}] ργεραᾶζε τες υπἴο 

ἐδε ἐδαπιε οὗ ἐδ δεα!δεη})] "“ΤὮθ 5μαπιθίι 
ἡὐλλιρσος π ὙΠΟ Βοδίηοη 85541]} 

391. »επὶ ΤΒῖ5 ὑνογά 5 ἱπέγοδυις δὰ ἴῃ τὸ- 
ἰὔοη ἴο ὅσ. ὙΠ6 νεῖϑα ψουϊὰ Ὁ Ὀεϊίες 
ληρίαιοά, 7. Ατῷ "7 “οεῖ, ἐδε οι ὁ 1} 
Ξαπαγε (᾿οτὴ .}5: ΧΧΊΙ, 1), [γ6 8.67 »πεη, απαὶ 
1 [2Π}] γι ὃ, : ' 

ηαρβ. ΧΧΧΝν.-- ΧΧΧΥΝΙ. ς. ὙΠῸ ἀο- 
ἿΣ δ οὗ Ἑάοπι, διὰ (δε τσεβίογαίίοη οὗ 

Ἑάοπη νγὰς ἱποϊυδεά δος [πα ἠδίίοῃβ 
δξαιηςὶ Ὡς ἢ Ἐ Ζεϊκοὶ ργορμοϑιεὰ (ΧΧΥ. 12-- 
14). Βυϊ τα δι]1ὸς ἀοοπὶ οὗ Εάοπὶ ννᾶ8 τὸ - 
ϑειγοὰ ἴου 15 ὑἷδοθ, θοσδυϑο Εκοπὶ νγᾶ8 Οὔ 
οἵ 1θς Ξυττουπάϊπρ πδίίομϑ ἐμδὲ ῥγοβιοὰ δ 
βιπὶ ]υάλιβ 311, δηὰ Ὀοοδυβα τἰ μεῖρ5 ὈΥ͂ 
ὙΥ οἱ ςοηϊγαΞὶ ἰο ὈΠης οὐ ἴῃ ἃ πιλιϊκοὰ νὰΥ 
ἴῃς Βεϊΐες ἔσΐυτο ἀεϑισηοά Γοσ [5γδοὶ. Ἑάοπὶ 
Β ἴδε Οοὐ- δλθηρ, Οοα ορροβίηρ ρονγεσ, ἔὸσ 
Βάοπι νγᾶβ ενετ ἀϊϑ:ηρυ!ϑμοὰ ἴοσ 115 ὈϊοΣ 
ἰαιτεὰ λραϊπσὶ [σγδεὶ, ἀικὶ 5ο ἴδ τυΐη οὗ Εάοπὶ 

δοοά, «πὰ Ὀϊοοά 51|2}] ρυγϑθ {π66 : 
8ἢ τῆοιϊ δαϑὲ ποῖ παῖεά Ὀ]οοά, ὄνδη 
δΙοοά 5}4}] ρυγβϑυς ἔδεε. 

Τὺ Ψ}]11 πιᾶκο πουηξ δεῖγσ 
᾿πιοϑὲ ἀεβοϊδλῖα, δηά εις οὔ ἔτοηι ἷξ "ΗΝ ας, 
ἢϊηὶ (παῖ ραββεῖῃ οὐξ δηά ἢΐπὶ (δῖ «νά ἀξεο- 
τετυγπαῖῃ. ἜΝ 

8 Απά [1 ν]} Α11 8 πιουπίδίη8 
νυ ῖτἢ ἢ. 814 γηόη ἴῃ τὴν 8119, ἀπά 
ἵπῃ {ΠΥ νδ]]6γ8.) δηὰ ἰῃ αὖ (ὮΥ τίνοτϑβ, 
8.8} {ΠΟΥ͂ [4}1} τὲ ἂγε 58ἰδίη υνῖτα τὰς 
βυνογά. 
91 Μ}|}} πιακε ἴπδς ρεγρεῖιδὶ ἀε- 

βοἰδέϊοῃϑ, δηά (ᾺῪΥ οἰτἰ68 83}.21}] ποῖ γθ- 
ἴυγῃ : δΔηἀ γε 88|4}] Κποῖν ἐπδὲ 1 ἀπι 
(δε ΓΟΚΡ. 

Ι0 Βεοδιυβε {ποι ἢλβὲ εαἰά, Τ ἢ 686 
ἴνο πδίϊοῃβϑ ἀπὰ ἴΠεϑ8ὲ ἴνγο σοιπγ 68 
8Π4}} δ6 πχΐπθ, ἀπά ψὲ νυν} “ ροϑ- « Ῥεαϊ. 83. 
8ε88 ἰξ; ἔψμεῖοαα τὰς [ΟΚῺ γγ)ᾶβ ἤοτς 
Βετε: βάρ ῥα ομ 

11 Ὑποτγείοσα, ἂς 1 ἴἷνα, βαιτἢ (ἢ 6 “εν. 
Τιοτά ον, 1 ν1}] ὄἐνεπ ἀο δοοογάϊηρ; 
ἴο (Πΐπε δηρεῖ, δηὰ δοςογάϊηρ ἴο (Πΐης 
ΘΩΥΥ ὙνΒ] ἢ τποιι Πλβῖ υ86ἀ4 οι οὗ (ΠΥ 
μδῖγεά ἀραϊηβε {Πεπὶ ; ἀπά 1 Ψ}}} πιᾶκε 
τ Υ 86] Γ Κπονγῃ διποηρ 1μεηὶ, Βεη 1 
να Ἰυάρεά τἢ66. 

12 Απά {δοιι 8ῖὲ Κπονν δας 1 
αηι ἴῃς ΠΟΚΌ, σπά ἐῤαὲ 1 ἴανα Ὠεοατά 
411 ΤῊ ὈΪΔΘΡ ΘΠ ῖα8 τς ἢ τοι ἢαβὲ 
ΒροΚβῃ ἀραίηϑε (ῃ6 πιοιηϊλὶπβ οὗ [5- 

15 186 {ΠΠῚΡἢ οὗἩἨ 15γδε] ἴῃ {86 ροννεσ οὗ Οοά, 
866 ποῖα Οὗ ΧΧΥ. 12. 

δ. 2εγρείμαὶ ῥαίγε] ΟοτΡ. χχν. 18. δα 
σἐκά δίιοοά;; ὀίιοοά ἰ5 ποῖ ἴῃ ἴ᾽6 οτἱρίηδὶ, τη 6 
γοΓῸ τοηάδετοά “δεά (πλΑΓΡ. ροιγεά ομἢ) Ὧδ5 ἔοσ 
115 οὐ͵]οςξ “δε οὐἑάγεμ ὁ Ἰογαεί, ὶ. 6. ἴθου Πᾶϑὲ 
βοδί[ογοὰ ἴμ6 σι] άγθῃ οὗ 15γαεὶ ἴῃ σοηξιβίοη [πκ6 
βίοπεϑβ ρουγθὰ ἄονγῃ ἃ τηουπίδιηῃ 8ι4ε (ΜΊςδα 
1. 6). 
; ἐδὸ ἥόγιθ οΚ᾽ὶ δε “«υογ 1,1, “ἴο [Π6 

μαηάβ οὗ [δε ϑσννογὰ,᾽" 2.6. ἴο {Π6 ϑινοτά.᾽ 
Ἀρηάοσ, διὰ π8δβῦ ρίνθῃ ΠΡ 89 081]- 
ἄτγϑῃ οὗ 57:80] ᾽ἢὸ [89 ΒΥΟΣά, 

ἐπ δὲ ἐἔνιε ἐδαξ ἐρεῖν ἐπίφιδέν ῥαά απὸ 
11|.. η [86 ἐπι οὗ [86 εηά οὗ ἰηϊηυϊγ. 
ΤῊΘ 582Π16 ρὮΓαϑο 858 ἰῃ χχὶ. 29, {πΠ6 {ἰπ|6ὸ ἤθη 
Ὀγ [πε σδρίυτγε οὗ ἴδ ΟΥ̓ ἴδε τηϊαυ τ οὗἉ 5γδεὶ 
(δηῖο ἴο δῃ 

10. Τδει:ε ἑαυο παϊοη.} 5ταοῖ δὰ [υ Δ ἢ . 
παίϊοης ἾΚ6 τὴ μοαίῆθη. ὅδ66 ΟἹ ἰ]. 2. 

ἐδε ΣΟΚῸ «ὐαᾶ! ἐφ, Νοῖ ΟἿΪΥ «υα-ς [Π6ῚῸ 
οἵ οἷά, Ὀυὲ (45 ἴῃ 1ΧΧ.) ἐς Ἰδοστὸ ανοσ, ἰῃ 
ϑἀνεγϑιγ πο 655 [ἤδη ἴῃ ῥγοβρεσγ. 

ΚΆΔ 



ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΧΧΥ, ΧΧΧΥΙ. ἐἰ[[ν.13- 

{πε} πᾶνε πιδάς γομ ἀεβοίδίς, ἀπά 
ΒΥ] ονγε γοιι Ρ ἢ Ἔν ΓΥ 8146, [δὶ 
γε πυρῆς δ6 ἃ ροβϑεβϑίοῃ ιτιηζοὸ τὰς 
τεϑίάυς οὗ [ῃε Πεδίμεη, δηά ᾿γςε 8τὲ "οι, 
ῬΆΚοη ὃρ ἱπ (μὲ 1ἰρ8 οὐ τδϊίκοῖβ, δηὰ ων, 
αό 41 ἰπίλτῃγ οἵ τῆς ρεορίε : » 

148 
τοῖς βϑαγίηρ, ΤΟΥ τὰ ἰδιὰ ἀεϑβοϊδίε, 

ΘΒ. ἐσ ΧΏΘΥ ΔΓΕ φίνεῃ 118 το σοΟΠδΒυΠ16, 
ϑα ἐ 2 Τμιι ν} ἢ γουγ πιουτῇ γε Βᾶνς 

ἐ ροφϑίςἀ ἀραίηϑβς τη, ἃπά μᾶνε σηυϊτὶ- 
ΡΙἰεὰ γουν νγογάβ δραίπϑί πη: 1 πᾶνε 
βιρατᾷ ἐῤέηι. 

14 Τ 8 54} (6 ΤἸοτὰ Οου ; 

ΤΗοδ. 

ἜΞΩ 4 ψ 
[ ἐγ 

4 ΤΒετγείογε, γε πιροιηϊαίπ8 οὗ 9- "ὩΣ 

α ςὮδΡ. 6. 
2. 

ἌΝ Βεα τῇς ψθοΐς φαγῇ τε]οίςθιῃ, 1 
Ὑ1 τᾶ τῆες ἀεϑβοϊδίς. 
1 Αϑ ἴδοι ἀἰάθι τε]οὶςς δὲ τῆς 
ἱππμεηςε οὗ τῆς ἤουβε οὗ [53γδεὶ, 
Ὀεοδιιϑα ᾿ξ ννὰβ ἀεϑβοϊδίε 80 Ψ|] 1 ἀο 
αὐὐϊζο ἴἢδς : ἔδοιι 5μ41: θὲ ἀεβοίδίε, Ο 
παουηΐ δεῖγ, δπὰ 8}1 [ἀυπηθα, φυφη 81] 
οὔ ἷξ : δηά {6 Ὺ 51|8}} ἰζηονν (μαῖ 1 ὧπε 
τῆς ΠῸΒ Ὁ. 

ΓΗΑΡΤῈΕΞΚ ΧΧΧΥΙ. 
1: 7.ε Ἰαμα οΥ 7εγαεί ἐς εονεογέδ, δοίλ ὧν Ἅ2- 

σίγμείον οὐ ἐλε ἀεαίλεη, τοάο τρίξεγμδί μερα 
ἐ, 8 αν αἱ ὁγ 116 ὀϊεσείερη 97 Οσα γο»μέρεα 
φρο ἡ. τό 2.γαεί τυας γοεαεαϊ γον ἐλεεῖν “ἐη, 
.41 παρα “λα δέ γεείογεα τοϊλοια ἐλεεῖν ἐἰδεο ἐς 
45 71}: ὀέεεείπρε ο7Γ Ολγίσδ᾽» ξέρμρυοηε. 

διε ἴδοι 80η οὗἁ πιλῃ, ρσορῇεϑ 
ὑπο τῆς “ πηοιηίδ!η8 οὗ [5γδεὶ, 

᾿δΔηἀ 584γ, τε πιοιιπίλί δ οὗὨ [βγδεὶ, ἤθᾶγ 
τῆε ψοτγά οὔ τὴς [ῸΚῸ : 

2 ΤὮιυ5 541} (ἢς 1 ,ογά ορ ; Βε- 
διι86 ἴῃ6 ΘΠΘΙΩΥ Πα 8414 δραϊηβῖ 
γου, Αδᾶ, ὄνεῇ ἴῃς δποίθης Πίρἢ 
ὈΙδςθ8 τα ΟἿἹΓΒ ἱπ Ῥοβϑβ6βϑίοῃ : 

. 24. ἸὙΠΒοτΙοίοσα ῥγορθεθΥ ἀπά 58γ, 
ΤὨυ5 κατὰ της Π,ογὰ σοῦ ; ᾿ Βεςδιυβς 

16. ]άωρικα] Ἑᾶοτα. Ὑπὸ Ὡάπλο [ἀιιπιοά 
5 οὗ ἰδίογ Ὀιπῆ, δηὰ Ὀθϊοηρβ ἰο ἃ ἀϊβδοχεηὶ 
Ἰοςδ!γ. 866 ΟἿ ΧΧΥ͂, 12. 

σηαρ. ΧΧΧΥῚΙ. 1--1δ. ὌΠ οοπίγαϑξ 
ἴο [δε ργοοθάϊης. Νονν, θη [Π6 ῥτορἢεὶ 
ϑρεδῖβ, [υἀ854 15 ννγαϑίς, Τδο Βοδί βε πδί!οηβ 
διουηδ, δηὰ Ἑάοηι ἴῃ ἰσυϊατ, το]οῖοε ἴῃ 
δοογῃ : Ὀυϊ [86 Ἰαπὰ οὗὨ [5γδοὶ 15 ἃ ΒΟΙΥῪ ᾿δηά 
᾿ξίνοη ὈΥ̓ [μονὴ ἴο Ηἱβ8 ρεορῖὶο, δηὰ ἰΐ 5844]} 
Ὀ6 ἐπεῖτβ. ὙΠ ΡῥΓΟΠ 965 στὸ ἴποϑο οὗ ἴδπ- 
Ῥογδὶ ὈΪοββίηρϑ---ἴῆο του] οὐὗἩ [6 οἰ(165, 
16 Ρϑορ]ηρ οὗ ἴῃ ἰΔπά----[ἢο {Γἤ]Πη 6355 δηά 
ἰποτθᾶθθ. ΑἸΒουρὮ ἴμεϑ6 (οι ρογαὶ Ὁ βϑίηκβ 
ὑνοῦο [γρὶςσαὶ οὐ Μεβϑιδη 5 χείψῃ, γοῖ νγὲ ΠΊΔΥ 
ποῖ ἀοιΐδί {πδὲ [ἢ]5 ργορἤδου μδά ἔογ 15 ἢγϑί 
Ὁδ]εςξ [86 τοΐυγη οὗ ρτοθρευτΥ ἴο [Πα ἰαηά, Δπὰ 
ἴο ἴπ6 Ρθορῖο, δέϊοσγ {πεὶγ τεΐυστι ἔτοπὶ ΒδΌγΪοη. 
ἴῃ ξλοῖ, [86 [ἐνν5 ἀἰά, αἴον [πεῖν γεΐυγῃ, Θη]ΟΥ 
οοηπδίογα 6 θὰ δηὰ Ῥσοθρε ΠΥ, οβρες Δ }}γ 
«ὐπάον (6 Μδδοοδῦξδη τι οβ, Αἵ (Π)6 52ΠῚ6 
τη, 5ἰποθς ρβόδοδ δηά ῥ]θ ΠΥ ψετα ὄυοσ οἢδ- 
τλοϊετιϑιὶς οὗ ἴδε Κίῃράοπι οὗ Μεβϑίδῃ, νγγῦὲ ΠΊΔῪ 

 ΠᾺΝ 
. 

ἐ 
ν 

26]. ποαῦ τῇς ψοζὰ οὗ τῆς 1,οτά 
ον, ΤἸθυς εἰ τἢς [,οτὰ σον ἴο 
τῆς πιοιιηϊαίπηβ, ἀπά ἴο ἴδε 1118, τὸ 
τε ᾿ νεῖβ. δηά τὸ τἢ6 νυδ᾽ίεγϑβ, ἴο 10. 
ἴῆε ἀεϑοϊλίς νναϑῖςβ, 8πἀ ἴο [ἢδ 65 α, ἀκα 
ταῖς ἃγὲ ἐογϑαίκεῃ, νηοῦ Ὀφολπὶς ἃ 
ΡΓΕΥ͂ δηά ἀετγίβίοη το τῆς τεβίάιι οἵ 
(ἢς Βεδίῃοη τῇδ γε τουπὰ δρουῖ; 

5 ῬὙἘΓπεγείογε ἔδυ βαΐτῃ τῆς [,οτὰ 
Οοῦ ; ϑυγεῖν ἴῃ τῆς τε οὗ πιγ 7ε2- 
Ιουϑγ ἢᾶνς 1 δροκδθῃ δραίηϑὲ 86 τὸ- 
δίάυς οὗἩ τὲ Βερίμεη, δηά ἀραϊηϑὲ 2]] 
λάμπιεα, ψγμίοῖ πᾶνε ἀρροϊηϊοά πὶ 
ἰλῃ ἰῃῖο τῃςεὶγ ροβϑεβϑίοῃ νι ἴδε 
Ἴογ οἵ 811 ἐῤεῖὶγ ᾿εδαγῖ, νυ ἀεβρίϊείι 
πλὶπά8. ἴο ςαβζ 1 οἷν ἔογ ἃ ρίε γ. το 

6 Ρτορθἤεϑυ τῇογείογε σοποεγμίης 
(6 ἰαπὰ οὗ [ἰβγαδεὶ, δηὰ δᾶ υπῖο ἴδε 
Του πΠΌΔΠ8, ἀπά ἴο {6 1118, ἴο τῆς 
τίνεγβϑο Δηἀ ἴο [ἢς νᾶ] |6γ8, ΤΏ 32ἢ 
[6 [ογὰ σοῦ; Βεμοϊά, 1 ἢᾶνε βρο- 
Κεη 'π ΤΩῪ ᾿εδίουϑΥ δηὰ ἴῃ ΠΔῪ ΔΙ, 
Ὀαςσδιιβε γε πᾶνε θογης τῆς βδηιν οἵ 
1ῃε πολίμέη: 

» Ἰβειείογε τἢ5 δα τῆς ],οτάὰ 
ον; [ δανε ἰππεὰ ὑρ πιΐπε Βιαπά, 

Ὀοίϊονα ἐμαὶ ΒΟΙΘ, 45 οἰϑενυβογο, [ἢ ἢ211 Τςοη- 
διιπητηδίίοη οὐ 4}1 Ὀϊοβϑίηρβ ἰῇ Ηἰ5 Κιηροπι 5 
ἀοὶπεαίοα δηά ἐογείο]ά. 

1, Υε τπουπἰαἰ“}] ὙὍὙ8ὸ πομπαῖς ψ' 1. 
γαρὶ ἅτὸ ορροϑβοά ἴο δείνγ, ἴ[π6 τηουπὶ οὗ 
(χχν. 2). 

Ω. ἐδε απείεπὲ ῥδὶσδ ρίαε: Οομρ. ἴδε 
ευεγί οὐκ δὲ ε (Οεπ. χ]ῖχ. 26), Βετε ἕος 
ευεγίασίπς ἴπδ βάτο ᾿νοσγὰ 5 υϑοὰ, ἃ5 Ὠεῖὲ 
ἔοῦ ἀπείεπί. ΟΟΙΏΡ. 4͵5ο ᾿δυΐ. χχχὶϊ, Σ 3. 

ἐπ οσεισἰ0η] (ΑΔΟΠΊΡ. ΧΧΧΥ. 1Ιο. 

8. 186 τοΐδμο 9 1δε δεαϊδε"]Ἱ Ὅδοϑο οὗ 
[Π6 διυσγου απ παίϊοης νυ ἰσἢ πδὰ βυτνϊνοὰ 
7 Ἔτι 5λ]6πὶ᾽5 411, πᾶ ἕδνα Ργοπβίθα Ὀγ ἰζ. 

δ. ]ημριεα] Ἑᾶοπι. 866 ΧΧΧΥ, :ς. 

Θ. ὅδογπε ἐδε σῥαγπ οΥΓ ἐδε δεαϊ δὴ] Ἐη- 
ἀυτοὰ {πὸ ἰδιαπῖ8 νν ἰσὰ [π6 Πεαίμοη μοαρεὰ 
Ὄροη {Πόη. 

7. 1 δαῦε ᾿βοδ ωὦρ πνιίπε δαμ] ἵ τὲ 
δ΄οσ. (ομλρ. ΧΧ. ό. 



νυ. 5--τό.] 

ϑυτεῖγ ἴδε Βοαῖθοη (πλὲ ἀγό ἀδουΐ 
οι, ἴΠΕΥ 5}]1 Ῥεαγ {Πα ῖγ 5 λπια. 

8 48ιἱὶ γε, Ο πιουπίλίπϑ οἵ Ι5γδεὶ, 
Υε 5}4]1] 5ῃοοῖ ἰοτῖῇ γοὺγ ὈγαπΟδεϑ8, 
Δπα γε γουγ ἔτυϊς ἴο ΠΥ Ρεορὶς οὗ 
ἴσγαδεϊ ; ἔογ τῃεῪ ἅγε δἵ ἢδηά ἴο ζοπια. 
9 ἔσογ, Ὀελο]ά, 1 4πι ἴογ γου, δηά 

Ι-ῷ ἢ ταγη πο γου, Δπ4 γε 5141] Ὀ6 
ὩΠεὰ Δπᾶ ϑονῃ : 

10 Απά 1 ν}}] πιυϊε οὶ γ πλεπ προη 
τοιι, 411 τ1Π6 Ποιιβε οὗἉ ἴϑγδεὶ, ευεη 41] 
οὗ ἴτ : δὰ τς οἰτ|65 5Π81]1 θ6 ᾿πῃδθὶτεά, 
δηά τῆς υνδϑίεβ 504}} δε Ὀυ]α δά : 

1 Απὰ 1 Ψ παυ]Έ ΡΥ ἀροη γου 
ἴλη πα βελβῖ; ἀπά τΠΕῪ 584} ἰῃ- 
οἴεῶδα ἀπά ὕτγιηρ ἔπι: ἂηὰ 1 ψ}}} 
8:1[εὲ γου δῆδγ γουγ οἷά εβίαῖεβ, δηά 
ΜΠῚ1Ι ἀο Ὀεῖζεσ πέσ γοΐ ἴῃδη δἵ γόοι 
ΒΕΡΊΠΩΪΠΡΒ : ΔΠᾺ γᾷ 58}4}1] Κηονν ἴδαῖ 
Ιἀπι ἴπε ΙΟΚΡ. | 

12 Ὗεα, 1 ν}}} συβα πιθη ἴὸ ΨΨΑΪΚ 

ἘΖΈΚΙΕΙ,., ΧΧΧΝΥΙ. 

ὩΡΟΩ γοῦ, φἜὐς ΤΥ Ρεορὶς 153γδοὶ : 
δηά {ΠΕΥ̓ 85}4}} ροββε88 ἴἢες, δηά (δου 
8Ππ41 Ὀ6 τῆς!γ ᾿ππεπίληςς, δηά ἴδοι 
βῆ) ἢο τηοσγα πεηοδίοστ Ὀεγοᾶνα ἐπ6 πὶ 
67 πιεη. 

12 ΤΒι8 54 (ἢς Τογὰ Οον ; Βε6: 
σδυβε {ΠΕΥ͂ 54Υ᾽ τιπῖο γοιι, ΤΠ οι ἐσπά 
ἀενοιγεϑῖ ΠΡ πιθη, Δπᾶ πδϑὲ Ὀεγελνεά 
ΤΥ ὨδίοῃΒ ; 

14 ἸὙδετγείοσα ποὺ 5}|4]ῖ ἄδνοιιγ 
ἸΏΘΏ ΠΟ τῆογα, πεῖῖμεγ ᾿ θεγεᾶνα (ΠΥ 
ΠΑ ΙΟΏ8 ΔΠΥ͂ πιογα, 5δ (ἢ τῆς Π,ογά οὉ. 

Ις Νείῖμο ψ|} 1 οδυβε γιεη ἴο 
ἤδθαγ ἰπ τῆεε τῆς 58Πᾶπὶς οὗ τῆς ἢδολ. 
ΠῈἢ ΔΠΥ͂ πιοῖθ, πΕΙΠΕΓ δῆδὶς (ποι 
δεᾶγ (ἢε τεργοαςἢ οὗ τῆς. ῥθορὶθ δΔηΥ 
ἸΏΟΓΕ, ΠΕΙΙΠΟΓ βηδὶς ἴοι σᾶι5ε τῊΥ 
ΠΔΌΟΠ8 ἴο, 41] ΔΠΥ͂ πιοῖθ, 34(ἢ τῆς 
Ι,οτά ον. 

Ι6 4 Μοζγεονεγ {π6 ψνογὰ οὗ τὴς 
ΤΙΟΟΚῸ οΑπιδ τἰπῖο ΠΊΕ, 5Αγ]Πρ, 

ἐδεῖσ “δαα»] ΤΟΥ 5841} δηὰ (μεῖν ἰδυηῖβ 
αὐ δοῖχα ἴο ἷνοϑ. 

Β. ἐδὲγ αγε αἱ ῥαπά 10 ε0;.4] ΤὮΘ Ῥδορΐο, 
αὐ δ ἰεαϑσῖ ἴῆοβθο οἵ {μϑῖὶ [ηΔΐ 50.411 δ: 
μεορίε ἴἰθο ἰδ, ἀτὸ γοδάυ ἴο σοπηθ, "0111 ϑοοὺῦ 
αὐτηθ, ἐμὲ 15, υπόογ ΖογυῦδῦΌΔΡοΙ. 

158. ἀσυομγε:ῖ μῷ νη] Οομρ. ΝΠ, ΧΙ. 
ἃς. ΤῈ Ἰυάρτηρηῖβ νυ ἢ Οοά 5Ξοηΐ ὕροη (δε 
βορὰ, οτυνοτὰ, ἔβπιῖπο, ἀπά ροϑιθποθ, ᾿δὰ 50 

1)ε ἱπμδοι δηῖϊς {μαι ἰδοϑὲ 80 
ἰοολοά οὐ ἀδοπιοαὰ τ ἃ ἔδίδὶ] ἰδηὰ, Ὑδὶς ἢ 
ἰχυυξῶϊ ἀεΞίτιιςοιίοη ἴο 4}} (ῃδΐ σου ΟςΓΟΡΥ͂ 
ς- (οι. 2 Κ'. χνὶϊ. δς. 

14. δεχγεαυε) ΟΥ, 85 ἴῃ τηλυρβ. οὔθ ἴὸ 
ἈΜ. Απσςεογάϊης ἴο {πὸ τοχί, [86 ῥγοπιίϑο 19 
ἴθ ὩΔπδ 825 ἴπ ἴδ ἔοττποῦ οἶδυϑθ. ΒΟ δπὰ 
5.2] ποῖ Ὀγην ἀοαΐῃ δηὰ ὑεγεδνοσηεηΐ οὐ 115 
ιϑοπληῖϊδ. Αὐοσοτγάϊηρ ἴο (δ6 τηλγρίη, {δ6 
ἱκπὰ 5}.}} ηοΐ ρζονο (ἢ συ ὶῃ οὗ 115 ἱπηδΌϊ;- 
δηϊ5 ὈγῪ τεσ ρίτιηρ Ποτὴ (45 οὗ οἷά {ϊπ|6} ἴο [ῃς 
52 οὗ ο ἱ 
ἐν παΐέοπ)] ΤῊΣ πδίίοηβ παῖ ἱΠΠΔ Ὁ] ἴδ66, 

ἵμκη ἴδε Κιηράοπι οὗἉ [Ξγδοὶ νγᾶβ ουθσϊγοννῃ, 
σφεῖς ΕΣ ὈσχουρΒὶ ἴπ, δηά ἰἤδϑε 8εῖ ὉΡ 
ἰδεῖτ κἰοἷβ οὐ {πὸ δὲ ὁ ρίας: «υδίιεῤ ἐδὲ ϑαπια- 
γῆαα; δια »εαάδε, ἐν παλίοη ἐπὶ ἐδεὶγ οὐδίος 
οὐχγεῖα δε “αυεΐ (Δ Κι. χυὶ!, 29). 

15. δεαγ ἐπ ἔδεε ἰδὲ ἐδανιὸ οὗ ἐδὸ δεαΐ δέῃ] 
ωσ το δβιοδίπεοη ρυϊίηρ ἴΠ66 ἴο 5δδπιθ ὉΥ͂ 
ὥεπ ςοηίετηρίυουβ ἡνογάϑ. 
ἠε τεργϑαεθ φῇ ἐὸς βεορίε] Τὴν βεσρίε (Υ 

τρλτ το ροβϑοθθο 5) 5Π|3}} ἤδνθ Ὧ0 σᾶι56 ἴο γδὸ- 
(πκὸ ἔος νυαπί οἵ {ετ γ. δ αὐ νη σε 

ἴηγ5 ὑγοτηΐβοα Ποῦ ΤΈΤΕΪῪ τοι) ρΟΓΔ] 
ουἱά ποΐ δ6 5αἰὰ ἴο θὲ 6 Π|εἀ, ἥτε Ἰλπὰ 
ἰως ὕκεη οἴξη 5υδ)οςοα ἴο δεοδίμθη πηδβίοσϑ, 

Ἢ 

πὰ ἀνθ ἴο [Πϊ5 ἀδὺ ἰδηὰ δηὰ ρϑορὶς αν 
ὈΟΥΏΘ ἴῃ ἃ 5ρδςῖδὶ τδηηοῦ ἔπ σοηϊοπιρί δηὰ 
ἰΔυηί5 οὗἨ οἵδε πδίίοπβ. Ὑ86 ψοσγάβ ἴμοη 
τηυϑί ροΐηξ ἴο Ὀϊεδοίηρβ γεῖ ἕπέυγο, δηὰ 50 ὄνθῃ 
ἰετο εηϊγζο ἴΠ6 ἰειηροσαὶ Ὀχοπιδεβ ὈΥ [6 
Ρτοβρεοῖ οἵ βριγίζυδὶ ὈΪοβϑίηρε. 

ἴῃ [6 δϑὲ βοςοῃ [ἢ6 ϑιιδ᾽ υχαϊίΐοη οὗ [86 
νου] ὰ 15 ςοηίετηρίαϊοεὰ ἴῃ ἴπδ ονοσίμσγουν οὗ 
ῃδιίοη5 (Εάοπι ἱπ ραγίουϊαγ) νυ ]ςἢ ἱπηπι6- 
ἀἰαίοὶΥ συτγουπηάδεα ἴδ ΗοΙΥ [1,4ηἀ4---ἰἢθ {τὶ» 
υπρὴ οὗ ἴπε Κιηράοπι οὗ σοὰ ἴῃ (ἢδ τεϑίο- 
ταϊϊοη οὗ ἴῃς οἰ άγοη οὗὨ [ςγδοὶ ἴο ἐποὶσ πδεϊνό 
501}, ἃ εἰπί, Ὀὰϊ ΟἹΪΥ ἃ δἰηΐ, Ὀείηρ ξίνθη δ [86 
ἐΐοβο, οὗ ἃ πιοτὸ ὀχίθησινο δηά ἐπάυγηρ ἀο» 
ταϊηΐοη. [ἢ ἴπῸ ξο]ονίπρ σπδρίογβ ἴο δ εηὰ 
οὗ χχχῖχ. [ηὴ6 ςτοηῆϊος Ὀείννεοη (δ πνοχ]ὰ 
δηὰ Οοά [5 ἀσϑογι θὰ ἴῃ 115 πιοϑδῖ ζϑηογδὶ ἔοστη, 
δηά [ῃ6 Δρβοίυϊο {Πυρἢ οὗὨ ἴθ Κίημάοπι οὗ 
Οοὰ ΠΗΥ ἀοριςοϊοά. 
Τῆο ποηους οὗ Οοὰ ἱ5 δεϑογίϑα ἰπ ἴΠ6 ρδίμογο 

ἵηξ τορεῖδοσ, απὰ [Π6 ρυγοδίϊοη οὗ Η!5 
Ρ'θ, [ϊβρογβίοη ἰ5 [6 Ὀγεακίηρ ὉΡ οὗ πδίιοη- 
ἃ] Πγ. ὙΠΟ ἢγϑί βίορ τονναγά5 ἴῃς το -ϑίδ Ὁ}15}}- 
τπιρηΐ οὗ ἃ Κιηράοπι τηρϑὲ Ὀ6 [86 ραϊποσίηρ. 
[οροίθοσ οὗ (ὃς 5οβφίςογοὰ στηδεδοῖβ. Α8 (Π6΄ 
ἀἰϊδρογβίοη οὗ ἴδ σι! άγοη οὗ ἴβγαθὶ τνᾶϑ ἴὰσγ 
ννάου, ἀπὰ ποῖ ἰδϑιίπρ [ἤδη [6 5ο]οῦγη ἴῃ 
ΟΠ δι 5:4, 90 [ἢ6 σευπίοη δοῖθ ρῥγϑάϊοϊοα 5 ἔῶγ' 
Τλοσα οχίθηϑινε ἅπὰ Ἴοπιρίεῖο. ὙΠῸ ἀϊδβροῖ- 
βίοῃ γεῖ οοη(πι165, (Π6 τουηίοη γν1}}} θ6 ἰη (Πο86 
ἀδγβ ἤθη ἴϑγϑοὶ 584}} Ὀ6 γαϊμογοὰ ἱηΐο 86 
ΟΒυγο ἢ οὗ ἐμ Τῆς ἀφονυίῳ 5}4}} 6 πὶθ 
ςοτηρδηϊθά ὈΥ̓͂ τορεηΐδηοο δηὰ σοηνογβίοη Ὁ 
(86 ννοτκίης ἐπ [86 ΗοΙΪγ ϑρὶπὶ πιλικιηρ [Βοτλ 
ἰηάορα [ἢ6 ροορία οὗ σοά. 

186---ῷ0. ΤΠ ἀοῆϊοεης οὐ [π6 Ῥϑορῖδ 
ἀεοογίθοά ἰπ ογάογ ἰο ἰεδὰ ἴῃ6 ὙΔΑΥ͂ ἴο 115 ΓΙῸ - 
ἸηοΥΔ].. - ἮΝ . : 
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17 ϑδοὴ οὗ πιλη, ψγπεη τα Πουβα 
οὗ ἰβϑγδεὶ ἄνγεῖε ἱπ τῆεῖγ ον ἰλπά, 
1Π6} ἀεῇ]εά ἴε ΌΥ τπεὶγ οὐγ ὙΨΑΥ δηά 
Ὀγ {δεῖν ἀοίπρϑβ: {ΠεὶΓῚ ΑΥ ψ)Δ5 δὲ- 
ἔογε πΠ|Ὲ ἃ8 ἴΠ6 ὑῃπο]θδηπαβ8 οὗ ἃ 176- 
τηονεὰ ψυοπΊδη. 

18 ετγείογε 1 ρουγεὰδ ΤΥ ΠΟΙ͂ 
Ὄροη τπεῖὰ ἔος τῆς Ὀ]οοά τπαξ τῃε 
᾿δά 5Πεἀ προη τῃς ἰΔηά. δηά ἔογ τῆεὶῦ 
14ο]9 τυδεγετυ εὐ ἸΠΕΥ Βδά ρο]]υϊεά ἱε: 

19 Απά 1 ϑβ8οδίϊοεγεά τῃεπὶ δπιοη 
τε Ποδίῃθη, δηὰ {ΠΕ σγετα ὐρειῦοη 
τῆγουρἢ (ἢ6 σουπίγί68 : Δοςογαϊηρ ἴο 
ἐπεῖσ ναῦ δηὰ δοσογάϊηρ ἴο τπεὶσ ἀο- 
ἧπρβ 1 Ἰυάρεά τῆδηι. 

20 Απά ψῇἤξδη τΠ6Υ δπίεγεά πἰπἴο 
της Βεδίῃεη, ἈΠ ΕΓ τΠῈῪ ννεπῖ, {ΠΕῪ 
ὁ ργοίδπεά ΠῚῪ ΠΟΙΥ πάῖηθ, νν ἤθη ΓΠΕΥῪ 
βδὶά το ἴπεπὶ|,) ΤΠεβε γέ ἴῃς ρεορὶε οὗ 
{πε ΓΚ, ἅΠ4 ἅττα ροηδ ἔογί} ουΐ οὗ 
ἢ]9 ἰληά. 

᾿ς 21 Βι.1 μά ρῥΓΕΥ ἴοσ πιίπθ ΠΟΙ 

ἘΖΕΚΊΕΙ., ΧΧΧΙΥΙ. [ν. 17--2 5.- 

ΠᾶπΊ6, ῬῬΠΙοἢ (ἢ μους ὀΐ 1ἐγδεὶ μδά 
Ργοΐδηεβά διθοπρ ἴῃς πελίῃθη, ψ δον 
{ΠΥ ψνεηῖ, 

22 ΓΒογεΐοσγα 847 ὑπίο (6 Ποιβε 
οὗ [5ςγδεὶ, Τι5 βαϊτἢ τῆς 1,ογά 00 : 
Ι ἀο ποῖ ἐδίς ἔογ γουγ βαΐεβ. Ο Βοιιβε 
οἔ ἰβγδεὶ, θυῖ ΦῸΓ πιὶπα ΠΟΙ πᾶπης ̓β 
βακο, νυ Ὡς ἢ γε πᾶνα ργοίβηεά δηοπρ 
τῆς Πολίμεη, πο Γ γε ννεηΐ, 

232 Αῃά 1] ΨἹ] βδης τ ΤΥ ρτεδῖ 
πλτη6, Ὁ ὨΙΓἢ ννᾺ3 ργοΐδηβα ἃπιοηρ ἴῃς 
Βεδλίμθη, ψνῃϊς ἢ γε μάνα ῥγοίδπεά ἰῃ 
[6 ηχϊάϑὲ οὗ τΠδπὶ; δηά τῆς Ππεδλίῆεηῃ 
884}] Κηονν {πδξ 1 σηι τπ6 ΤΟκΡ, διῇ 
[Πε Ι,οτά σον, ψἤδη 1 5841} Ὀ6 Ξ8ης- 
τἰπεά 1η γου δεΐοτε ἢ μεῖς ἐγεϑ. 

24 ἔογ 1 ν"}}]} ἰακε γου ἔτοπι 
δον ἴῆ6 πολίμεη, δπά ρδίμεσ γου 
οὐ οἵ 41] σοιιπέγίεβ, δηὰ νν}}} Ὀτίηρ 
γοι ἱπίο γουγ οννῆ ἰλπά. 

24 4 ἼΠπεη ν}} 1 ϑργίπκὶα εἰεδῃ 
ὙγΑῖεγ ὑροὴ γου, ἀπά γε 8|8}1} δὲ 

17. τὐιοίεαπηπε:.}] ΟὐΟΙΡ. [,εν. χνυ. 19 ; 54]. 
ἶχν. 3,4. ὙΠοῖθ 19 ἃ ΡΓΟΡΓΟΙΥ ἴῃ 86 ςοτῃ- 
Ῥασίϑοῃ, Ὀδθοδιι56 ἰῃ δυο ἢ οᾶ565 ρυγί βοδίϊοη νγᾶβ 
Ῥτεοοάθά ΒΥ ϑεραγδίίοῃ ἔγοπι ἴα οοηρτεζαίίοη 
1ῃι 1[)6 5Δῃσ ΌΔΓΥ. 

,. 80. δεν ῥγοίαμπεαῖ νι} δοῖὶγ παρε] Οδυποά 
ἴξ ἴο Ὀς ἀϊδῃοπουγεά ὮὉγ ἴδε Πεδίμοη ἤθη ἘΠ6 
Βοαῖμοη βαιά ἴῃ βοοσι, ΤῊ5 15 ἴΠ6 ρεορῖὶἜς οὗ 
Οοά. ΤΠε ποαΐπεοη, βοοῖηρ [86 ΤΣ ϑογ Ὁ] 6 ϑἰδίδ 
οὗ τὸ οχίϊοβ, ἔδηςϊοὰ πὶ [οπονδῇ νγὰ8 πὸ 
ΤΏΟΓΟ [ἢΔη ἃ ηἠδίϊοηδὶ σοά, ρονγεσίθββ ἴο ρσο- 
ζοςῖ ἢἷδ 5:0] ἐς ἴ5, 

21. 7 ῥαά ρὲὴγν 70 νιῖπ δοῖγν παριε]ῇ ΤὮΘ 
ῬΙΈρ. τεπάσγοά “ἔργ᾽ 18 υ50.4}}}7 Ὀεέοτε ἴμ6 οὉ- 
76. ὑροὸη ψοπὶ {π6 δι ῦ)]οςς 45 Ρ]1γ----ἴο 
δᾶνθ ΡΠῪ"Ὅ 15 ““ἴο ἢᾶνθ ἃ μι] τεραγὰ ἴο,"" 
ἘΒοπάσογ, 1 δαδ ρὲ" ἌΡ οπ »"ἱπὸ δοῖἷν παρ. 

. 83,9, ποῖ. υἱόν γοιγ “αε5Ὶ Οοιηρ. ει, ἰχ, 6. 

᾿ Ωδ. Τδεη «υἱ][ΕοὙἅ σῤτγιπδίο εἰοαπ αυαίεν' ὠβοπ 
.70μ] ἘδΖΕΚίοΙ [Π6 ρυεϑὲ ἢ85 ἴῃ υἱονν [86 ρυγὶ- 
Ἵγὶηρ τιῖοβ ργεβογ θθὰ ὈΥ [86 1, νυν--- δας 85 [6 
Ρυπβολίίοη οὗ {86 ὑποϊολη Ὁ ἸΠΚΊΙΩΡ 
ννδῖοῦ ἴῃ Ὑηἱϊοἢ [6 45Π65 οὗ ὁ μππὶ οὗ 
Ῥυπβοδεοη μδὰ Ὀεοη βίεοροά (Νυπι. χῖχ. 17}; 
[86 οἰοαηβίηρ οὗ ἴδε 1,ονϊῖο5 ἴῃ ογάοσ ἴο ἐδεὶσ 
ἐοηβθοσδίίοη ἴο ἴῃ 6 βευυῖοβ οὗ ἴπ6 βαποίιδγ 
(Νυπι. νἱῖϊϊ. ς---2λ); ἴ86 ρυτβοδίοη οὗ ὑη- 
ΟἸΘΔΠΏ655 Διιϑης ἴδο τους οὗ 4 ἀολά 
ΒοάΥ ὈΥ {Π6 νυδίεσ οἵ βοραγαίίοη (ΝΎ. χῖχ. 
11--121). ΤὴΘ 5ΥΠΊ0 0} 08] ρυγρογί οὐ {} 696. 
Ἰεξαϊὶ ογάϊπδποεβ 5 Ἔχμ! θὰ ἰπ [ῃ6 ἘΡίβεῖθ ἴὸ 
{δε Ηεῦτεννβ. 866 Ἡδῦ. ἰχ. 13,14, ἀπά Ηοῦ. 
Χ. 22. ΑΒ (6 1, ενϊε5 νγεγὸ σοῃϑθοσγαίοα νυ ἢ 
ΒΡΓΠΚΙΙπρ οὗὨἨ νγδίεσ, 80 5ῃου)ὰ 186 ἀρῃτονοὰ 

τουπηηδηΐ θὲ πιδάα γί ὠπίο ἐδὸ ον, 152]. 
χὶ. 6; « εἐξοῖεν ψεμεγαίίοη, α γογαὶ ῥγίεσεροοά͵ 
απ ῥοὶγ παίΐοπ, α ῥεγμάίαγ ῥεοῤρῖε, τ Ῥεῖ, ἴ. ο: 
δίηφ: ἀπά ῥγίρεῖς ὠπίο Οοά, Ἀπν. ἰ. 6. Τρ 
τιῖο ἔἢϊι15 ρσοβοσι δοὰ ΌὈΥ ἴδ6 1ἃ,ἂνν ἀπὰ ὀχρί απο 
Ὁγ [6 ργορμοῖβ, ξᾶνθ οἼςδβίοη ἴο πὸ τὲ οὗ 
ὙΔΙΟΣ δῖ ἴῃ δάπιϑϑίοη οὐ ργοβεϊγίεβ ἰῃ ἰδίοσ 
ἄδγϑβ, δηά 50 ἴο 115 δάοριίοῃ ΟΥ̓ ἰοδη ἴῃ δῖ58 
Ὀαρίϑηι ὑπίο σορεοηΐδηςθ. [1 ννᾶβ ἢδ᾽ονγοὰ 
ΌΥ οὖ Ἰ,οτὰ ννῆοη ἴῃ Ηἰβ ἀΐϊδοουτθο ψ ἢ 
ΝΙσοάεχηι 5, γεξοστίηρ, πο ἀουδῖ, ἴο 5ιιςἢ ρΡδ5- 
ΒΆρε5 8ἃ5 ἴδεβο, Ηὀἐ οπμονεὰ {δεὶσ δρρὶοδίίοη 
ἴο {π6 Οδυτοῦ οὗ ννῆϊοῃ Ηδ ννᾶς δρουὲ ἴο 6 
[πΠ6 ΒΟυπάογ : δηὰ ἤδη αδἱ Ἰδὲ Ηθ δρροϊηϊοὰ 
Ὀαρίϊθπὶ 85 [ἢ6 βδογαπιθηΐ οἵ δάπηϊϑείοῃ ἱπῖο 
παῖ Οδυγοῦ. [πη τ[ἢϊ]5 5δογαπιοπί ἴδ ἢ1]}} 

ἱπ02] ἱπιροτί οὗ 86 Ἰοραὶ ογάϊηδηςο ἴ5 ἀϊς- 
Ρἰαγεὰ,---ἰἣς βοσοηᾷ ὈΪΓ ΒΥ νναῖοσ δηὰ ἴΠ6 
δρι, [ϑτδοὶ (Ὠγουρπουΐ (π6 Ῥσορῆεου οἵ 
Ἐ ΖΕ ΚΙΟΙ Ρῥγοῆριιγεβ [86 υἱϑδ 6 Ομυγοῦ οὗ 
Ομ γιϑέ, ποοάϊηρ ἔγοηι {ἰπ|Ὸ ἰο {πιὸ {γῖ] ΟΥΓἁ 
Ρυγιὶβοδοη.---50 ἀοῦ5 ἴπ6 τεπονδίοα ἴϑγδοὶ 
Τοργεβοηΐ ΟΝ γίϑι 5 τη δίς] ΟΠγοῖ, “απο βεα 
σηπά εἰραποοά αὐἱτδ ἐδὲ «υατῤίσιρ ΟΣ «υαΐον ὃν δε 
«υογ, ἘΡΒ. ν. 26. Το ρεορῖο, πκΚὸ {πὸ Οδυγοὴ 
ἴο ψηῖϊς ἢ 81 Ῥδὺ] νυτὶϊοβ, ἀγὸ σοπίειηρ᾽αίο ἃ5 
ἃ ὙὨοΪΟο---υϊ [Π6 ϑορί 4] σπαγαςῖοῦ οὗ ἴθ 
τοηονδίϊοη ργθϑι πΊθ5 ἃ ρεγβοηδὶ δρρ]ςδίίΐοη οὗ 
ἴπ6 Ργορποῖ 5 ννοτάβ. ὙΠῸ ροιβομδὶ δρρ]ςδ- 
(ἴοη 8 ποῖ {πογοῦρΥ Ὀγουρῆΐς οὐἵ υπέστ- 
[86 πονν σονθηδηῖΐ, ει. Ηεῦ, χὶ. τό. ΤΒυβ 
[Π6 ὈγΓΟΡΘΟΥ οὗ ΕΖοκιοὶ ἔχη ϑῆ68. ἃ πιράϊυχῃ. 
[Ὠγουρἢ νυν ἰςἢ ννῈ ρᾶ55 ἔγοπῃ ἴπ6 σοηστορδίοῃ 
ἴο 186 ᾿πάϊν! ἀμ], ἔγοπι ἴδ ἰετίοσ ἴο ἴπ6 βριγὶῖ, 
ἔγοτα ἴῃς {Ὧν ἰο ἴπ6 Οοβρεῖ, ἔτοπι Μοϑβεβ ἴο 
ΟἸγῖσΈ. ϑ8εε [πἰτοάμςϊ. ὃ ν, 

ῖοςσ, 



τ. 

διι. 

Υ.2 6---.38.] 

εἰεδῃ : ἴτοπι 4} γοιιγ βἰτίπεθρ, φῇ 
ἴτοπι 81] γοιιγ 14ο]5, ψν}]} 1 οἰεζδρος γου. 

26 Α “πεν Βεαγί 4190 "ν1} 1 ρῖνε 
τς γοῦ Δπἀ ἃ πεῖν 8ρί τὶς τνῦξνδ { ρυῖ ψ|ἢ- 

Ἰπ γοι : ἀπά 1 υ»ἱήἑδϑΟἤΗ πε ἌνγαῪ ἴδε 
ΒΟΩΥ Βελγῖ ουΐ οὗ γουγ ἤδβῃ, ἀπά 1 
Ψ11 ρῖνε γοῖι Δη Ὠεαγὶ οὗ βεβῇ. 

27 ΑΠπά] νι} ρυῖ τὰ “8ρίτιε συ ἱτἢ- 
ὮΣ γου, πὰ οσδιιϑεὲ γοὺ ἴο νγαὶκ ἴῃ 
ΔΟῪ εἰλίυϊεβ, ΔπΠ4 γὲ 5}4}} Κααρ 
᾿υάρτηεηῖβ, δηὰ ἀο ἐῤεηι. 
28 Απὰ γε 5841] ἀννεὶϊ ἴῃ δῆς 
ἰληὰ τπδῖ 1 ρᾶνε ἴο γοῦγ δΊΠεῦ ; ἀπά 
γε 5811 Ὀς πιγ Ρεθορὶε, ἀπὰ 1 νν}}} Ὀς 
γοῦν (οί. 

29 1 ν}}}} αἷβθο βᾶνε γοιι ἔγοπι 1] 
γΟΓ το Ἰελμηδβθαβ: δηὰ 1 ν}}}} οΔ]] 
ίοτ ἴῆς Τοογῃ, δπὰ ν7}}} ἱπογεδβε 1, δηά 
Εγ ἢὸ ἔλιλίημε ὑροη γου. 

3090 ΑΠ41 ν}]}] πιυ εἰρὶγ τὰς ἔγυϊε 
οὔ τὴς ἴγες, πά {ῃς ἱποζεδβε οἵ τῆς 
βε!ά, τ-ῃδῖ γε 514]1] γεςεἶῖνε πο πιογε τὸ - 

ἢ οἔὗἉ ἐδηχίπε ἀπιοηρ' τῆς Πελίδεη. 
.41 ΤΠ η 5821} γε γαπηεθεῦ γι 

ΟἾΤΠ ΕΥῚΪΪ νγᾶγβ, δηὰ γουγ ἀοἴηρβ τμαΐ 
τὐεγς ποῖ ροοά, δηὰ 5021} ἰοῖῃς γουγ- 
βεῖνεβ ἴπ γόιγ οὐγη βρης ἰοσ γοιυγ 
ἰπίαυΣτῖεβ λπὰ ἔογ γουγ Δροπλ ΠΑ ΙΟΠ8. 

22 Νοξ ἔογ γοιγ β8αΐζεβ ἀο 1 ἐῤὶ: 
δα τῆς Ι,ογά ον, ὃς ᾿ξ Κηονγη 
απο γοῖι : Ὀς Δ5Πληηεα Δη4 ςοπίουπά- 

ἘΖΈΚΙΕΙ. ΧΧΧΥῚ. 

εἀ ἴου γουῦ οὐνῦῆ νγὰγ8, Ὁ δουβϑε οὗ 
53γδεὶ.᾿ ΨΥ 

22 ΤὨῦϑ βαϊτἢ τἢς Πιογὰ σον ; [π 
(6 ἀδλγ πὶ 1 5}4}} ἤδνε οἰθδπβοά 
γου ἔτοπι 41} γοιγ ἱπίυ 68. 1 νν}}} 
αἶδο σᾶυ88 γομ ἴο ἄννεὶ] ἰῃ τ οἰτίε8, 
Δηὰ τῆς ννυδϑίεβ 5[|2]] ὑε Ὀυ] ]ἀε., ᾿ 

24. Απὰ τδς ἀεεοϊαλίε Ἰλπά 8}4}} ὃς 
ΠΟ, ννμεγεδβ [τ ΙΔΥ ἀαϑοίδιῖε ἴῃ τῆς 
ϑίρῃς οὔ }} τῃδι ρββϑβεά ὃγ. 

245 Αῃηά τΠ6γ 5|}1} βᾶγ, ΤῊ 8 ἰληὰ 
(Πῖ ννᾶβ ἀδβοϊδλίε 15 θεζοηῖε [ἴκεὲ τῆς 

15 

σατάδη οὗ “ Βάεη ; Ὧδπά {6 νγδϑίε δηὰ “ Ἵβαρ. “8. 
ἀεβοίδῖες δηά σγυϊποὰ οἰτίεβ σγς ὀδεοῦμθ Ὁ 
εης δά, σπά ἀγα ᾿πηδθϊτςά, 

46 ἼΤΒεη τῆς Πελίδοπ τὲ ἅτε ἰεῖς 
τοιπὰ δδουζ γοὺ 5}4]}1] Κπονν τῃδὲ "Γ 
τς ΓΟᾺΡ δι114 τπ6 τυϊηεὰ δίμεε, 
σπά ὑἷαπὲ ταὶ {πὶ ννδ8 ἀεϑοϊδῖε : 
“τὸ ΠΟᾺῸ πᾶνε βροόκεὴ 2, δηά 17 εμαρ. 17. 
Ψ} ἀο 2::τὰς ΓΝ 

γ ὙΒὺ8 8 τε Γογὰ ΟοΡ 1 ἃ 
Ὑ}} γεῖ ,2ὸὴν' τῃ 8 δ6 ἱπαιίγεὰ οὔ ἘΥ͂ 
(ὃς Βοιιβε οὗ [βγδεὶ, ἴο ἀο ἐξ ἔογ τι; 
1 ἘΠ ἴησγεαβα {δὰ ὙΠ τδη [Κα 
ἃ βοςκι νον 

24. 
42. 14. 
37. 14. 

48 Α8 τπὲ 'ΠοΙγ ἤοςκ, 248 τ 6 βοςῖΐκ "Ηεδ. 
οὗ 76γυβαίθι ἰῃ Παγ βοϊθπιη [δδϑίβ ἦν ἕ 
80 818]} τῆς τνηγδϑῖθ οἰτῖθ8 θ6 8]1οἀ νυν “ἐενέε. 
βοςκ8 οὗ πηξῇ : δηὰ τΠ6Ὺ 5}}4]} ἔπονῦ 
ἴηδλι 1 σηι ἴῆς [,ΟΚΡ. 

48. “ δα] δὲ ᾿ Οομιρ. 2 ον. 
Υ, τὸ 18 . Ηοῦ. ΥἿΝ ΤΣ τὶ οτ5 οὗ πὸ 
Νενν Ἡ εςίδτηοηΐ ἀρργορτγίαἴοά {με56 δηκὶ 81:0} Ὁ 

οὔ ἴπο ΟἹ Τοϑίδπιοηξ ἴο ἴπὸ ΟδυγοΝ 
οἵ ΟμτῖςΣ. ὙΠ τοβίογδίίοη οὗ ἴ86 [ενν8 ἴο 
ινεῖς πδῖϊνο 801] υυῃῖο ἢ ἀϊὰ δοίη ἴα κα Ὀ]4 6 
πΔΞ Δ 5ἴορ, ἃ ρῥγοραγαίίοῃ, 45 νυοὶ! 88 ἃ ἴγρε 
οἵ τῃ6 65:2} 15 ῃπιοηΐ οὗ {86 κίηχάοπι οὗ Ομβῖ; 
δὰ 50 ἴδε ἢ1}|5 ἀπὰ {πε νδ]ογβ οἵ 15γδεϊ, ἴῃ 
(δες τηοϑὲ δηϊλγρεὰ ϑθηθεὲ οὗ Ὀσορἤθου, ἃΓ6 
(δαὶ Βεϊΐζοσ ἰδπὰ νος ἰ86 ἴο 6 [Π6 5εδῖ 
αἰκὶ ἴῃς μοδϑοβϑίοῃ οἵ {πὸ υηΐνοσϑαὶ Οπυγοῆ 
οὗ Ομτίςῖ, Βεΐννεθη {πὸ χεβίογαϊίοη οἵ [6 
ες (ἴδε ἤγϑὶϊ ϑἵθρ) ἵμετε ἃσὰὸ ΤΏΔΩΥ 5(θρ5 
ἰοινατὰς ἴπῸ οπι-- [ἢ6 5ργοδὰ οὗ (ἢ γϑὶβ 
ΟΒυγοῖ τὨγουρῆουῖ (πῸ ντοτ]ά, {πὸ σοηνογβίοη 
οἔτδο Οοηίεβ, δηά {πὸ δοκπονϊοάρτηεηϊ οὗ ἐπ6 
τὸ Οοὐά---ὰ νγἦδι ἀγτὸ ᾿υ5ι1|6εα ἴῃ Ἰοοϊιησ 
[οτυσάσὰ ἴο ἃ {{π|ὲῚ ννῇοη (Π6 Οὐοβρεοῖ 5881} 6 
μιεδσμοα ἴῃ 4}1 {μ6 υνογ]ὰ, δπὰ ἴδ ϑαττ Ὀε- 
ἑοῦ ἴδ Κιπηράοπι οὗ Οοά ἴῃ ἃ ἤΠ|δὺ 86η568 
ἴἤδη ἰ )45 Ἔνοῦ γεῖ δοεη. Βιιΐ 4]} ἴΠ686 τὸ 
πεβ. Ουζ ργορδοςῖεϑ ἰΙοοῖ θεγοπά 811 [815 ἴο 
[8ο Κπιράοπι Οοὰά ἱπ ἴδ εανοῆβ. ὉΠ 
τείοειορ ἴο ἴδε μαγάδεη οὗ Ἑάδη, ἴδε Ἴοπ- 

ἀϊτίοη οὗ [δ φαστἢ Ὀεΐογε πιδη 8 [211] ἐο Ὀ6 τὸ- 
Βοννοὰ δου ἢ}5 γθσονυεγυ, σοηῆστηθ ι.5 'π [ἢ 15 
νἱ ον οὗ ΟἿ΄ Ῥγορῇδεςγ .--- Ὡς ἢ ἰ5. ΓΟ σὺρ- 
Ροσίοα δηὰ 1]]υπίγαϊρα ὈΥ [6 οἰοβίης Ἀδνεῖὶδ- 
Ποη οὗ [οἢπ, ἡ Ποη ἃ πον μοάνθη, δΔη ἃ πον 
οί, δηὰ ἃ πον [ογυϑαίοπι, τηλγκοὰ [6 {ἰπ|6 
να 1ῤὲ Ἰαδεγπαοίς 9.7 Οοά «ῥα]] δὲ «υἱἱὁ νεεη, 
απά Η «υἱὴ! ἀκυεὶ! «υἱὲ έῤεηι, απά δεν “ῥαϊ 
δε Ηδ ρεορίε, Ἀν. χχὶ. 4. 

86. δε δεαίδεη ἐραὶ γε 1537] Ὑδοβα οὗ 
(πὸ μολῖμοη σὺ 504}}] 6 ραίβογοὰ ουἕξ οὗ 
ποδί μεημάοπι ἱπῖο {πῸ σοπητηυηγ οὗ Θοά--- 
ἴἢ6 χεϑίάυθ μδξ Ὑ}}} δὲ δοοορίοα δηὰ τὸ- 
ἀξεχηοὰ. 

897. Οομ. χῖν. 3. ὙΠΟΙ͂Γ δίῃ ργονοηζοά 
Οοά᾽5 Ποασίηρ ἴμοπι. Νονν ἴπ6Ὶ Ρυγίοδίίοη 
ορεθηβ5 Οοὐἷβ δᾶ ἴο [ποὶσ ννογάϑ, 

88. 44: δὲ ῥοὶν Μος4] ὙΠΕΤΟ 15 ἃ τοίου Ἂ 
δῆςε Ποῖ ἴο ἴπ6 βοςκϑ δῃὰ ἢεγάβ. Ὀσουξῃξ ὑὉ 
ἴο εγιβαίεπι ἰο Ὀ6 ςσοπϑοογαίεὰ δὰ οἴετγοα 
υπίο {πο 1ἃογά, 566 2 Οῆγο. χχχυ. 7, ἀπὰ οἶϑδ- 
ὙΠογο. ΤΠ {πῸ ἰάδθδ 15 Ὀγουβπῖ οι () οὔ 
ἴδε πιυ]ηρ]Ἰσδίίοῃ οὗ ἴπ6 ρεορὶβ, (2) οὗ (πεὶγ 
ἀεάϊοδίοη ἴο ἴΠ6 ϑογνῖςς οὗ σοά, 



[52 

"ον, 
εἴ »ες 

2 αιζν- 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΧΧΥῚΙ. 
ι Δὲν ἐλε γεεμργ λον οὐ ἷνγ ὄονεες, τα ἐφ ἐεαα 

᾿ ΟΓ .1»γααΐ ἐς γευτιυεά. 15 8)» ἐλε τρρε δ ρρ᾽ 
οἵὗἨ ἰτυο τἰοξς, 18 ἐς «ἀφσιυαΐ ἐδε ἐμεον ον» αζἼονε 
97 7 γαεί ὑμο δ᾽ μάσδ. 40 714 ῥνορεέδες οὗ 

᾿ Ολγίεξς Ζέρρυοῦ:. 

ΗῈ μαπά οὔ τῆς ΠΟ νγᾶ8 ὑροὸπ 
πι6, δηά ολιγίεὰ τὴς οὐ ἴῃ τὴς 

ϑρί γι οὗ τῆς ΙΟΚΌ, δηά δεῖ πιὰ ἀοννῃ 
ἵπ (δε πιϊάϑεὲ οὗ (ἢ6 νδίϊεγ νος ἢ 
τὐαι ἔμα]] οὗ Ὀοῃ68, 

2 Απὰά οδιιβεά π16 ἴο μδ538 ΟΥ̓ {ῃεπὶ 
τουπά δδοιιζ : δηά, θεοὶ, ἐῤέγε τυεγε 
ΝΕΓΥ͂ ΠΊΆΩΥ ἴῃ τῆς ορβη  νΔ]}6Ὺ ; δπά, 
Ιο, ἐῤὲγ τυεῦε νεῦν ἀτγ. 

Ἢ Δπά ἢς αἰὰ υπίσ της, ϑοῃ οὗ 
ἴλη, οδῃ ἴμεβε Ὀοπεβ ᾿ἱνεὺ Απὰ 1 
δηβννεγοά, Ο 1,ογτὰ ον, ἴδοι Κπονν- 
65ῖ, 

4 Αρλίῃ ἢς βαἰά υπΐο π|θ, Ῥτο- 
ΡΒΕΒΥ ὕροη ἴΠ686 Ῥοη68, ΔΠα 5ΑΥ͂ υῃῖο 
τῆ επι, Ο γε ἀτγ Ὀοπεβ. πολ (ἢ νγογά 
οὗ τῆε ΝοΚ Ὁ. 

ς Τμυδ β8 ἢ ἴῃς Ἰμοτά ον υπῖο 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΧΧΥΙΙ. ἶν. τ--σὶ 

ἴηεθς Ὀοπαβ; Βεμοϊά, 1 νν}}} ολυ56 
Ὀγεδίι ἴὸ δηΐεγ ἰηἴο γοιι, πὰ γε 58]} 
Ϊϊνε : 

6 Απάᾶϊ ν}}] ΙΔῪ 8ίπενγβ Ἰροῦ γοιι, 
δΔηὰ ν}}}} Ὀγίπρ ἃρ 68} προη γου, 
ΠΑ σονογ γοῖὶ ἢ δκίη, δηὰ μὰς 
Ὀγεδίῃ ἰῃ γου, δπὰ γε 3}2]} ἴἵνε ; δηά 
γε 8341} Κπονν τῃαϊ 1 ἀπι ἴὴ6 Χ0ΚΡ. 

ἡ 801 ρτορδεβίεαὰ 28 1 νγᾶβ ζοῃλ- 
Τληάοδα : λπηά δ8 1 ργορμεβις, {ποτα 
ννᾺ5 ἃ ποῖβ6, δηὰ Ὀεῃοὶά ἃ ϑῃαδκίηρ, 
πὰ 16 Ὀοῃεβ οᾶπιε τορεῖῃου, Ὀοπα 
ἴο ἢἰβ Ὀοπεα. 

8 Απὰ νἤθη 1 Ὀεἢο 4, Ἶο, τῆς 
βίπεννβ ἀπὰ τῆς ἢἤεβῃ σᾶς ὑὉρ τροὸπ 
ἴδηι, δηα τῆς εἰσίῃ οονεγεά τἤδηὶ ἃ- 
δονε : δυῖ ἐῤέγε τα πὸ Ὀγεδῖ ἴῃ 
τΠεηλ. 

9 Ἴπεη 8814 ἢε υπῖο πις, Ριὸο- 
ΡΏΘΒΥ υπίο ἴπε ! νη, ργόρἤαβυ, 8οη ' Οτ, 
οἵ πιδῆ, δηά 88 Υ ἴο ἴπε ννὶπά, 85... 
8411 τῆς [ογτάὰ σον ; οπιε ἔτοπι ἴῃ 6 
ἴουγ ννπά8,. Ο Ὀγοαῖῃ, δηὰ Ὀγεδῖῃς 
Ὡροη τ 686 5ἰαίη, τῆι ΠΟΥ ΠΊΑῪ ἰἶνε. 

ΠΗΑΡ, ΧΧΧΥΙΙ. 

{2ε Ῥῥίο ο Ὦνν Βομε. 

ΒΥ ἴμο ἱπιᾶρο οἵ ἴῃς τεϑυττεςιίοη οὗ 186 
ὈΟΩΥῪ ἘΖΕκιοὶ ργεῆχυγεβ [Π6 τοϊηϑδίδίεηθηξ οὗ 
5186] ποῦν βοδίϊογοὰ δηὰ 11 1658, ἃ5 ἃ ᾿οπὶ- 
ΤΩᾺΠΕΥ͂ τεσϊοσοά ἴο {πεῖς μοῖηθ, δηὰ σεϊηνῖρο- 
ταῖοὰ ὙΠ πρὶ τυ] 116, ὙῊ5 ΡτορΡἤθοΟΥ σοη- 
ΠΟΥ ποῖ ΟἿΪΥ͂ 6 5γαοὶ αἷεσ (6 βοϑῃ, Ὀπὲ 
[6 5τδοὶ οὗ ) Ροϊηΐβ ἴο ἃ Βοιηθδ ἴῃ Ὠδᾶνθῃ, 
δηὰ ἴο ἃ ἰδ οὗ ᾿πππογίδ γ, 

1---1Ο. Ἐ ΖΕΚΙΘΙ 9665 1π ἃ υἱϑίοη ἀδδὰ τηθη 
ταἰϊϑοὰ ἴο ᾿ἰο, ὍΠ15 15 ποῖ ἴθ ριεΐυσε οἵ 1ῃ6 

τοβυσγοοίίοη, Ὀυῖ (Π6 τοβιυγγοςσίίςοη οὗ ἃ 
οογίδίῃ ὨυτΏθΟΥ οὗ πιῆ. ὙΠῸ νἱβίοῃ, 85 ἴῃ 
ΟἴΟΥ ᾿δϑε5, 85 15 πηρδηηρ δίγεη (11:--- 14). 
Ιπ (ἢ 15 νἱϑίοῃ, [86 ἀοοσίγπο οὗ (ἢ6 γϑβϑυ γος οι 
οὔ ἴδε Ὀοάγ 15 δἱ ἰϑαϑὶ ἱτηρ! θά. ϑυςῇ ἃ ἔφυγε 
νου] ΟὨΪΥ ἤᾶνὸ ἔοσοθ ἢ ἴΠο86 ἘΟ νετα 
ΑΔ] γ᾽ σι {15 ἰάφα. Ὑμαῖ δυο ἢ νγᾶ5 (86 
2496 ἢ [πὸ [Θὺν8 ΤΥ 6 ρμαίῃογοὰ ἔτοπὶ 
8010} ΡΑβϑαρὲβ 51 5. 1, 6; [οὉ ΧΙΧ. 2ς---27; 
Ῥς, χνὶ. 1ο, τὶ; λη. χὶ. Ψνε ΠΙΔΥ δἷ50 
θοϊονο ἔπαὶ (15 νυἱδίοη ννᾶ5 ἱπίεπάθαά ποῖ ΟἹ 
ἴο σοπιέοτς {ΠῸ ἀοβραιγίηρ ΤΠ άγοη οὗ [5γδοὶ, 
Ὀυϊ αἷ5ο [0 ᾿πηργθϑα ροη ἴδεηὶ ἴῃς στοαὶ συ ἢ 
οὗ 86 Τεβυστγοσίοη, νυ ἢ νγᾶ8 ρτδάιδ! ἀδ- 
νεϊορθὰ ἰῃ [86 ϑεγρίυγοβ οὗ ἴῃς ΟἹὰ 1 εϑἴδ- 
τηοηΐ, Ὀυϊ ἐουηὰ (5 οεἶεαγ δῃὰ υπατηδίψιοιβ 
δηϊποϊδίίοῃ ἴῃ ἴπΠ6 Νονν. ὙΠῸ ραχίουϊαγβ οὗ 
1:6 νἱϑίοῃ ἃΓδῈ βιις 85 ἴο ΔΡΡΙΥ 5ρ6ΘΟ ΙΔ} ἴο 186 
ςοπάϊίοη οὗ ἰ5τδεὶ, 

1. “δὲ υαἱϊν͵ Ὑ8ὸ 54πι6 ψγοσὰ 85 1ῤε ῥδίαϊς 
Εἰ]. Δ, Υἱἱ]. 4, βετθδρβ [86 δᾶτηδ ρίδοθ ϑθη ἴῃ 
νυ ϑίοη 85 ἰῃδὶ οὐ νν ἢ ἢ [86 Ῥτόρπεῖ πδλὰ δςῖιι- 
ΑἸῪ βἰοοά, βσιυττουηάοα ΌὈΥ 1}115, [Π βυςἢ ρἷδοθς 
5 ἢ 4 ϑροςίδοϊε νγὰβ ἢοΐϊ Ὁποοιηπιοη δἤἔεσ {Π6 
ἱηνδϑίοη οὗ Νεδυςμδάποζζασ, δ] Δ] Πρ ττπᾶξ 
ἴδε Ῥγορῆοξ πδὰ ἰογείοϊά. ὙΠὸ ἐγ δοπξ' τὸ. 
Ῥτοϑοηίοά (6 [ϑγδοὶ 65 ἀϊβρεγϑοὰ δυγοδά, ἀθϑῖὶ- 
ἴυϊο οὗ ᾿16 πδίοῃδὶ ἀπά βρί [2]. 

4. Ῥγοῤῥο}] Νοῖ 88 υἱ. 2, χὶ, 4 ἴῃ (86 
86η56 ΟὗἨ ργοάϊσιην νμ δῖ νγᾶ5 ἴο οοπὶα ἴο 
Ὀυΐ 5:ΠΊ|ΡῚΥ ἴπ (Πδὶ οὗ βρελκίῃρ υπάος ἴΠ6 'π- 
βρίγαϊίΐοη οὗ Οοά, ἴπ τυ. ς ποῖ ] «υὐλ εαιιε, 
Ὀυϊ ΠΣ οδτδθ οἵ ΔΠὶ οδιιβίηῃρ. ὅθ διΐυγο 
ἴεηϑβο, ποῖ ἴῃ (ἢς οτίρίπδὶ, ννᾶ5 ρεσῇδρϑ δἀορίδὰ 
ΌΥ ουὖν ταηβἰδίοιβ υπάογ ἴῃς ἰάρα παῖ ἴο ργος: 
» ῥεῖν πυυδὶ Ὀ6 ἴο βρεᾶκ οὗ ζυΐιυγε οἐνεηΐβ. 

᾿ἥ. δοπό ἰο ῥίς δοπῆ ἘἙδοὴ ὕοπα ἴο 115 
ΡΙΌΡΟΓ ῥΐδοθ ἰπ {δε ἔγαπιο ἴο Ὡς ἢ ἃ 06- 
Ἰοηρεά, 

9. Ῥγοῤῥογ μπίο ἐδο «υἱπα] Ἐλδίδεν, ἴο [86 
ὀνγεαΐ δ, 45 ἴὰὴ Ὁ. ς. Ὁδε 5λπιὸ σῦγον νογὰ 
ἶθΘ υϑοὰ ἔοτ «υἱπά (25 ἰῃ τἢ8 νεῦβο 186 ἥῶωγσ 
«υἱπά:), ἴογ ὀγεαίῥ, δῃὰ ἴογ “ῥέγὶ:. ὙΤῆα ὀγεαζ 
οὗ πιθῃ 15 ἔγοπι ἴῃς δρέγι: οὐ Οοά (Οεη. 1ἴ. )). 

μροπ ἐδεῖε «ἰαἰη] Οὔδογνο {πδὶ (Π6 Ὀοηδ5 
ἴθ (ἢ6 Ὀοπεβ οὗ (ἢ6 «ἠαὲπ, Ὀδοδυβα [Π6 5οθηθ 
Ὡς ἢ 1ΠπῸ ργορμεῖ ἀδϑοῦῖοθ ννᾶ5 ομὸ Ὡς ἢ 
Ὑγ85 ΠΚοὶγ ἴο οσσυγ ἴῃ ἴῃς Ἐπιθ οὗ [πὸ (8]- 
ἀκα ᾿ἰηναβίοη, δηὰ δἷϑο [6 ἕαςΐ οὗ νἱοϊοηξ 
ἀδδῖῃ τοπιπάοά Ὠἰπὶ οὗὨ [86 τι ϑογα 6 ςοη 0: 
οὗ {πῸ ρθορίδ. 

δγκαΐίᾶ. 



ν. 1ο---20.] 

10 ϑὅ8ο 1 ρ ιορμεβίοά 25 δε Ἵοπι- 
τοληυάεὰ τς, ἀπά τῆς διεδίῃ ολπιό 
ἱπῖο τπεαι, δηἀ {Πεγ ]ἱνεά, απά 5ἰοοά 
Ρ ὕροη τδεὶς ἐεεῖ, Δη Ἔχοοοάϊηρ ρτελῖ 
ΔΙΤΏΥ. ιν. 

11: 4 ΤΠεη ᾿ς 84.4 υπῖσ πιο, ϑοη 
οὗ τπῶπ, ἴπεϑε θοηο5 ἂζὸ ἴῆς ψνῇοἱς 
δουβε οὗ ἴβδγᾶδεϊ : ὃθεῃοὶά, {ΠῈῪ 88, 
Ουνγ Ὀοπεβ ἅγεὲ ἀγίεά, ἀπά οὖὖῦ ἢορε 
ἰὶς ἰοβὲ : νγσς δε ουϊ οὔ ἔογ ουὖζγ ραγίβ. 

12 ᾿ΓΠπογείογε ργοΟρΠ 3 πὰ 847 υῃ- 
ἴῖο ἴσπὶ, Ἴι5 5411 (6 [,ογά 00 ; 
Βεβο], Ο "ΡΤ ρεορῖε, 1 ν"}}} ορεπ 
γουγ στάνεϑ, ἀπά οδιιϑὲ γοιι ἴο ζοῃλς 
πρ οἷεῖ οὗ γοιι ργᾶνεβ, πὰ ὑγηρ γοι 
ἱπῖο τς ]Δηἀ οὗὨ [εγαεϊ. 

12. Απὰ γε 5}18}} Κπονν παῖ 1 (ηὲ 
τε ΓΟκῸ, ἤεπ 1 ἢᾶνε ορεπαὰ γοιιγ 
ξιάνεβ, Οὐ τὰν ρεορίε, δηά ὑγουρῆς 
γου τπρ ουἱ οὗ γουγ ρτάνεβ, 

14 Απᾶ 51|12}} ρυζ τὰῦ 6ρὶς ἴπ 
γον, 4πᾶ γε 5[2]] Ἰίνε, δπὰ 1 8}8}} 
ρίδος γοὺ ἴπ γοιγ οὐγὴ ἰδπά : τῆεη 
8821} γε πον τῇσι 1 τῃε ΓΚ Βᾶνε 
βροκεη 21) ἀπά ρεγίογπιθα 22) βδ:ἢ 
τε ΓΟΚΌ. 

ὝΤδὸ ψογὰβ δε δομε: ἄγό ἐδὲ 
«υὐοίε δοιμξ οὐ Πεγαοὶ 5Δ0ὺ ὈΪΔΙΠΪΥ ἴδαῖ νμδὶ 
ἰοδοντβ 5 ἴδε εχρ᾽δηδίίοη οὐ ἴπ6 νἱβίοῃη. [π 
ἂν» τιεῖου, ἐπα ὈσΠπος τοῖο ϑβοδίζοσοά οἡ ἴδ 
οὐὐὰ : ἴῃ ἴδε οχρίδληδύοη, ΠΟΥ ἅστθ ἴο ὃς 
το ἔτοιμι Τποῖσ ρτάνεβ. Βυῖ 1:6 ἀἰ ετοηοο 
ῖ5 ΟΞ Υ ἶ ΤΩ Ὀοποβ πλισὲ πᾶν 
Βα 936 Ὼ ἴπ ἴδε υἱβίοῃ, ἰῃ ογάεσ (πδῖ ἴ86 ρτο"- 
οὔος οὗ γουϊν: βοδίίοη στηϊρῆϊ δὲ Ἔχδιδιο. [πῃ 
ἰὸς ἐχρ δηδίίοη, ἴδε ἀεδὰ ςοπάϊποη οὗ ἴῃς 

15 ἀσεοιῦοα ὉΥ [6 υδιιὰὶ] ἤρυγο οὗ 
165 οι ον ἴο ἴπ6 σγάᾶνθ. Ὅ}6 γοϑίογα- 

ὕοη οὗ ἴδε ρεορὶἊε ἴο {πε Ἰαπὰ οὐ ἴϑγδεὶ μβδὰ 
τείετεωσς ἴο ἃ ὈΓΠΊΔΙΥ ἢ] Π]ποηΐ ἰη (ἢ τεΐιγη 
ποὰ ΒδΌγϊοη, δυῖ ἴμο σε ρυγροτῖ οὗ (6 
ΤῺ τᾶς ἴΠῸ Ὀγοπηδο οὗ τεβϊοσγδίίοη ἵἔτοπι ἃ 
ἀεαῖδ ἴῃ ἔτέξρδϑϑθοβ δηὰ 51η5 ἴο ἃ πον [ἴὸ οὗ 

Ε]6]1οὰ ἴῃ [86 Οὐοβϑρεὶ ἀἰθρεηϑδίοη 
(]οδὴ ν. 2ς)., Ὀυΐ Βανιης 15 σοηϑιτηδίϊοη ἴῃ 
(Ὡς ξεΏΕΤΑΙ γεσυγγοσίου δὲ ἔμ 6 οὶ ἀδγ. 

11. τό ἀγε ἐμ οὐ )ὸγ ον ῥαγ.] δὶ ἰ5, 
ἐὰπ ΤΟΥ 5, νὰ δῖ ει οἔ," ὉὍὙῆαῈ πηοσϑαρο 
Βεσε ρίνεῃ νγᾶϑ ἴο γαὶϑὸ (ἢ6 ρεοορὶε ἔγοτῃ ἴΠ6 
ἀεεραῖσ ἱπῖο νδιοἢ ΠΟΥ Βδὰ πονν Ζ2]16Θῃ. 

16---3Ὡ8Θ. Α ρῥτορῇεου οὗ ἴδε τευπίοη οὗ 
ἰ-τδεὶ δὰ [υά δῆ, ἴΠ6 ἱποογρογδίίοη οὗ [5γδοὶ 
υτκόετ οὐ ἔξ υἱοτ, ἐπε Κίηράοπι οὗ Μοβϑίδῃ ὑροη 
Εὐἴῖ δηὰ ἴπ Βοάνθῃ. 

.16. οέ “1.4] 80 ἰῃ Νυπὶ, χυὶ!, 2, {δὲ 

ἘΖΕΚΊΕΙ,. ΧΧΧΝΙΊΙΙ. 

Ις 41“ ἢε νογά οὗ τῆς [9 Β}Ὁ οἌπι 
ἀραὶ ππἴο Πη6, βΑγίηρ, 

16 Μογεονεῖ, ἴποιι ϑὸὴ οὗ πηδῃ, 
ἴλῖκε τες ομς 58ι|ςΚ, απά τυγίϊες ὑροῦ 
᾿ἴ, Εογ [υάδἢ, πὰ ἔοσ τῆς ςδι] άγθῃ 
οὗὨ ἴϑγδεὶ ἢἰβ σοπῃρδηΐίοῃϑβ: ἴποπ ὮΔΚα 
ΔΠοΙΠοῦ βίο Κ, δηά νυγῖτε ὑροη ἰϊ, Εοῦ 
]οβερῆ, τε βιίοἰς οὔ Ἐρῆγαδίσι, δηά 
,ῶν αἱἱ τε Πουβε οὗ ἴβϑγαεὶ ἢἷ8 σοῃ- 
ΡΑΠΙΟΠ8 : 

[7 Απά Ἰοἷη τπεπὶ οπε ἴο Δποίδοῦ 
ἰηῖο ομδ δίίοκ ; δηά ΠΟΥ 5}4}} θεσοπὶθ 
οης ἰπ [Πίης μαηά. 

18 4 Απά ψἤεη [ἢ 6 ςΠ]άγεη οὗ ΤΥ 
Ῥεορΐβ 8ἢ.4}1 βϑρβὰκΚ υπῖο ἴπεε, βαυὶπρ;, 
ἯΜης τοι ποῖ βῆενγ 8 νγνῆδὲ ἴοι 
νισαπεσί ὉΥ ἴδπεβε ἡ 

19 ΘΑΥ υπηῖο ἴπ6πὶ, ΤὮ5 βα ἢ 186 
Ιοτὰ ὅοῦ; Βεμοϊά, 1 νν}}} τακε τῆς 
81. Κ οὗ ]οβερὶ. υνῃϊςἢ ἐς ἴ'π τς παπά 
οἔ Ἐρδγδίηι, δηά τῆς {γῖθεβ οἵ [5γδοὶ 
ἢ8 ἔθ ονν89 δὰ νν}}} ρυς τῆεπὶ νν ἢ 
ἢἰπι, σύεη ΜῈ} τῆς 5τιοῖκς οὐ ΤΠ άλῇῃ, 
Δπα τηλία ἴῆθπι ομς εἴς, δηὰ τῆ ῈῪ 
8:4}}] θὲ οης ἰῇ πλῖηα Πδηά. 

20  Απά {δε ες Κ8 νγβεγεοπ ἴδοι 

ἸΔΙΉ65 οὗ ἴπ6 (Ὑδ65 Βδὰ Ὀδθη υυγι[ἰθη οἡ γοὰϑ9 
οἵ 5Έ}ςκϑ. 
ον Χωάαδ, απα 79. ἰδὲ εὐίϊάγεη οὗ Τεγαοὶ δὲς 

εοηβαπὶοπ.}] Τὸ ἴδ πουϑε οὗ αν ἃ μδὰ σθ- 
ταδὶ πὰ ξΑἸ (ἢ ι], ποΐ οΠἸῪ ]Τυάδῃ, {π6 ῥτποῖραὶ 
ετῖδα, Ὀυϊ αἷθο Βεη άαπιη, 1 ονὶ, ἀπὰ ρᾶτΐ οὗ 
δίπηθροη, δπὰ ἰπάϊνι 012] πιο θεῖ οὗ ναγίουϑ 
ἘΠ 065 (2 ΟἾτο. ΧΙ. 12--16). [π|Π6 σοῦΓϑο οὗ 
ἄπιθ οἴμοῦβ σᾶτης οὐδοῦ ἔγοιῃι ἴβ8γϑοὶ] ἴο [48 
ὑπάοσ Αϑᾶ (2 ἶγτο. χύ. 9), υπάοσρ ἩθΖοϊπιδἢῃ 
(2 ΟἸἶγο. χχχ. 1:1---ἰϑ, χχχὶ 1). 866 [ηἰγοῦ, 
ὃ ν]- ᾿ 
ΤΡ Έ5 0.5 ἘΡΌΓΑΘΝ Οοπρ. Ἀ5. Ἰἰχχυ!, 67: 

Ηοϑβ. ν᾿ ς οἷ]. “ωεῤό ἰβ ἴῃς ξοπογαὶ μᾶπλα 
ἔογ ἴδ6 θη {τῦε8, ἱποϊυάϊηρ ῤῥιαῖρε, ἴ86 
οἰϊοξ {πῦ6, δηὰ ἢἷ8 σοπιρδηίοηβ. ὅ68 ᾿πϑ6 7. 
τίοη οὗ δογ Ὀεΐοτε αἱ ἐδε δοισἊ ἴῃ οὐὖἦ ἘΠΡ]158 
Μειβίοη 15 ἱποοῖτεοῖ. Ὑνπῖα ὕροη ἰΐ, Σὸν 
Ψοερό, εὖεέ «ἐξ οΚἹ Ἐῤῥναίνι, σπά αἱ ἐδ 
δοιμε οΥἱ Σεγαεοὶ δίς εογπραπίοσ. «4} ἐδὲ δοισε 
9 Πγαεὶ ἰ5 ἤοτὸ {πὸ ἴθη ἰγῖεβ, ποῖ 88 1ῃ σ. σὰς 
ἐδε «υδοίε ῥοισε οΥ᾽ Πγαεί, νυν ϊςἢ Ἰησ]υἀοὰ [στὰς 
δηὰ [υἀδῆ. 

19. ἐπ ἰδὲ δαπά οΚὶ Ἐρδγαὶρῇ Βδοδιιθδ 
ἘΡἢγαῖπλ νγᾶ5 ἴδε γα] ηρ {Πῦε, σοηϊτγαοῖοα νν ἢ 
ἐπ γηεῖμο ῥα. 

420. ΤΠῖκ κ'ψῃ ννᾶ5 1 ΟΥΑΙ οηδοϊοά ἴπ (6 
Ῥγέβεποθ Οὗ ἴπε ρεορίβ, ποῖ, |ἴκε βοπιε 5ίζῃβ, 
ΤΏΘΓΟΙΥ ἰπ υἱβίοη (966 Νοίε δῖ επὰ οἔἉ 1}.}. 

Φ 
. 
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ὦ Ἰοδι 1ο. 
Σό. 

«τ ϊταϑὲ 8411 ὃς 'ῃ ταὶπε μαπά Ὀείογε 
(Ποῖ Γ ἐγα8. 
,. 21 Απά δΑΥ υηΐο ἔπει, ΤΠυ5 54 ἢ 
τς 1,ογὰ σοῦ ; Βεδοϊά, 1 νν}}} τακε 
τῆς ἙοὨΠ]Πάγεη οὐ [ϑγδεὶ ἔτοπιὶ ἀπιοηρ ἴῃς 
Βολίθεη, ἈΠ ΠΟΥ ἘΠΕΥ δὲ ρόπα, ἀπά 
1} ραῖμεγ τπ6 πὶ ΟἹ Ἐν ΓΥ 5:46, δηά 
Ὀγίηρ τῃεπὶ ἱπίο {πεῖγ οὐγη ἰδηά : 

22 Απά ζἔ1 ψ1|]1 πιλίζα τῆθπὶ οΠ6 
ῃπαϊίοη ἰπ ἴπ6 ἰαπά προη [Π6 τηουη- 
τἰη8 οὗ [5γδεὶ; δπὰ “οης Κίηήρ 588]] 
Ὁς ἰκίηρ ἴο τῇεπι 411: δηά ΠΟΥ 5841} 
θὲ πο πιοῖς ἴνγο Ὠδίίοηϑ, ΠΕΙΓΠΕΓ 5}4]] 
{πεν δὲ αἰνίἀεἀ ἱπῖο ἴννο Κίπράοπῃβ 
ΔΩΥ ποτὲ αἵ ἃ]]: 

21 Νείῖμεῦ 5881} {πε} ἀςῆ]ε {Πεπ|» 
86 Ϊνδβ ΔΠΥ͂ πιοσα τ ἘΠεῖγ ἰ4οΪ8, ΠΟΓ 
ὑν τ (Πεῖγ ἀεῖεβίδοὶς τ ηρ8.) πο ἢ 
ΔΠΥ οὗ τΠεὶς ἰγδηϑρτεββϑίοηβ: δυῖ 1 
“ἢ βᾶνε ἴῃεπὶ ουἱ οὗ 41] τοῖς ἀννε]]- 
ἱπρρίαςεβ, ννῃεγεὶπ ΤΠ 6 μάνα βἰηπεά, 
δηὰ ψ}} οἰεδηβε ἴΒεπὶ : 50 5811 1ῃε 

ΩΊΙ. ὌΠπε εαδεδπεσίης ἰορείδεν οὔ {8 οἰ] άτοη 
οὗ 5γδοεὶ νγᾶϑ ἴο ἴδκο οἴεςϊ ἴῃ ἔπ ἢγξὶ ρἷδοο ἴῃ 
{πὸ τεΐυση ἔτοπι Βαῦγίοη, τυ βεη πο ἀπε ποϊίοη 
οἵ 5γϑοὶ δπὰ [υάδῃ βῃοι)ὰ οβᾶϑο (566 [ηἰγοα. 
8. 11.), Ὀυϊ 85 ΟΠΪΥ ἃ ροτίίοη οὗ ἔπ ρϑορὶς ἴβθη 
τοίυτηοά, ἔΠογΡ νου 51} 6 ἃ ““ἀϊδρεογβίουῃ," 
δηὰ 50 ἰξ ςοππυοα (1 [6 4}1} οὗἨἁ 7εγιβαίθηι 
ὑπάον πο Ἀοπιδηβ, ὙΠ} (.}}} οοπιρίοίίοη σους 
ΠΟΤ 5 γεί ἰδίεσγ {{π|65, ἃπὰ ἴῃ ἘΠ πΕ5. 51}}} 
διΐυγο, ψνβθη 41] ϑ5γαοὶ 5}}4}} σοῦ ἰῇ ἴο 80- 
κηπον]οάρο [δ6 συϊο οὗ Ομ τϑῖ. 

᾿ ΔΩ, οπμό ἀϊηρὶ) ὅϑεὸ χχχίν, 22. - (οτηρ. 
ΖεςΉ. χὶϊ. 8 ἴο ἴῃ6 οηὰ οὗ ἴπΠ6 ὈοοΚ. Τα τείρῃη 
οὗ τῆς Οπὸ Κίηρ ᾿Ῥανϊὰ ἰ8 ἴῃς σεῖσῃ οὗ (Ὁ γισῖ 
ἴπ Ηἰ5 κίηγάοπι, [πε ΟΒυγοῖ. ΡΕἸγϑί νν1}} σοπηδ 
[26 τεβιογδίίοῃ οὗ [5γδοὶ (ροτίοπβ οἵ ἴδε υπ!οὰ 
5γδοὶ υπάογ 6 πᾶπιὸ οὗ [6ν75) ἴο {δεῖν πδίνθ 
8011, Ὑμδῖ ν}}} Ἰοδὰ 6 νναγ ἴο ἴΠ6 σοπιίηρ οὗ 
[πε ῥγοπιϑοὰ Κίην, ἴ[ῃ6 ϑοὴ οὗ αν, ψῃο 
1} ξαῖθοσ Ἰηΐο Η:5 κίπράοπι ἴμ6 ἔσγιις [5γδοὶ, 
[δ ἴεγπι ἱποϊυϊηρ ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ6 σοπγνετοά 
ἀοϑοοπάδηϊβ οὐ ΑὈτγδμαπὶ ϑδοοογάϊης ἴο ἴδ 
βεοβῆ, Ὀυϊ 411} νγῆο 5141} ὈῪ ἤδῃ 6 δοκποννο 
Ἰεάχεοά 45 ἴπ6 5γϑοὶ οἵ Οοά. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΧΧΨΥΊΙΙ. [ν. 21:-ς28, 

Κίῃρ, ονὲγ τδοπι; λπηά τῆοΥ 41] “8}]} 
πᾶνε οὔς βῃερμεγά: {Π6Ὺ 5}}4}} 130 
ΑΚ ἴῃ ΠΥ Ἰνοβίξῆε, δηὰ οὔβεῖνς 
ΓᾺΥ δἰδίιτεβ, δηά ἀο {πεπὶ. 

2ς Απά {ΠεῪ 5141] ἀννεὶ ἱπ τὴ6 
Ϊαηὰ τιᾶῖ 1 πᾶνε ρίνεη ὑπο Ϊ]Δςοῦὺ 
ΤᾺΥ β8δγνδηῖ, ὑγπαγεῖ πῃ γουΓ ἔλῖΠεγς ἢᾶνς 
ἄννεϊς,; δηὰ {ΠῸῪ 58}4}1 ἀννεὶ] τῃδγείη, 
φυέη ἴδον, ἀπ {πεὶγ ΤΠ] ἄγθη, δπηά 
τΠεἰγ σΠΠ] ἀγα π᾿ 8 σὨ]άγεπ ἔου ἐνεσ : δπά 
ΠΥ βεγνδηῖ αν ά ἐῤαί! δε τπεὶγ ργῖπος 
ἔου Ἔνεγ. 

26 Μοζϑονοσ ἴ νυ] πιᾶκὸ ἃ “ςονο- “ Ρεηΐι 
πδηΐ οὗ ρεᾶςε νυ τπεπι ; ἰξ 884}1 δὲ ἕωρ 
ἍΠ δνουἸδβείηρ ςονεπδηῖ τνἢ τ σπὶ: ἢ 
ΔΠη4 1 νν»}}} ρίαςε {πεπὶ, ἀπά τυ εν 
ἴΠεπι, Δηἀ ν}}}] 8εῖ ΠΥ “ ξαποίυδεγ ἴῃ “2 0κ 
τῆς τηϊάξι οὗ (Πδπὶ ἔοσγ ὄνοσζλοσο. 

27 ΜΥ τλῦετγηδοῖε 4150 54}} θς ὑῖτὰ 
τῃοηὶ : γε, 1 υν}]}]} θὲ “πεῖς (σοί, δηά 5" 

δἃιρις ἴδεν 68} θῈ ΠΊΥ Ρεορία. 
28 Ἀπά τῆε Πεολίῃοη 51}4}} Κηῆον 

(ἢδὲ 1 τὴ6 ΠΟΚΡῸ ἀο β8δηςτ [5γδεϊ, 
ὙΒΕΠ ΠῚΥ ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ 5841} θὲ ἰπ τῇ 
ταϊάβς οὗ ἴδηι ἔοσ δνογπίογε. ᾿ 

45, 26. Ὗνε ἴᾶνὸ ποὺ δῃ οηΐ ἰ οἵ 
[ΠπῸ ργοπιῖϑεβ, Ὑδὸ Κιηράοῃπι ἰ5 ἴο Ὀδ6 Δῃ εἴεῖ- 
ὯΔ] οὔθ, δϑιδ Ὁ ]ϑῃρὰ “0.5 ούυέγ, ἴδε ςογυεηδηῖ 
ὙΒϊςἢ [86 ἔγυο Πανὶ ἃ 541] τηδῖκο 5}}4}} "6 εετγ- 
ἐασεπο. ΤῊϊΪ5 Ἰοοκβ ἔογννασὰ ἴο 86 σοηϑυπι- 
τπιδίοη οὗ 411] Οοὐ 5 ὑτοπιῖϑοβ ἰῃ [86 ἘΠ γηδὶ 
Ἡδράνεηβ, ἤδη 26 ε ἀέπράονε «ῥαἠ δὲ ἀεἐμοεγεά 
τ μηὸ ἐδὸ ἔκεδεγ,.. ἀπά Οοά “δαὶ δὲ «Π ἰπ 
«Πα (ον. χν. 24, 28. 

47. ,Μν ἐαδεγηαεῖς αἰτο “δα]} δὲ «υἱ1 ἐδ 
ΤὨ15 ρῖνεβ ἃ ἢπλὶ]ὶ δεβδίης ὙὩϊσ ἢ 15 τέϑοῖτ 
ἔου Οοὐβ δεςορίθά ϑογνυδηΐβ. ὙΠῸ τ}θοσγηδοὶθ 
δηὰ επιρίθ ννόοσε ουϊνναγὰ Ὀο]8 οἵ Ηϊς 
Ργέβθησθ ΤὍΤὴθ τουογοσίίοη οὗ ἴδε ἰοπρῖο Ὁ 
ΖΕΥΌΌΑθΟ] νγᾶς ἴΠῸ ἢγϑϊ βῖορ ἴο ἃ σοβιογδοῃ 
οὗ (ῃς ῥγϑβεηςε οἵ Οοά. Ὁ βεςοῃὰ Ξἴορ νυᾶβ 
Π6 ργόϑθθηςα οὗ Ὁ τσὶ, ἢγϑῖ ἴῃ πὸ ἤεϑἢ, {Πποη 
ἴῃ ΗἰβΒ ΟΒυτγοι, δηὰ βηδΠν ἐπ εἴετηδ) ργεβεῆςς 
οὗ Οοὰ δηὰ οὗ ἴδε Γ,ἀπιῦ 'π [86 Νενν Ϊογυϑὰ- 
ἴοπι, {πΠ6. σφανθη οὗ Ἡρανοπβ. Τὸ νοσγάς οὗ 
ἘΖεΚΙοΙ τὸ ἰδκοη τῷ δηὰ {ποὶγ ἴσο τηθδηΐηρ 
ἐἰϑοϊοϑοὰ ὉΥ {δεῖν δάορίίζοη ἰῃ συ. χχί, ᾿ 

ΝΟΤΕ Α. (οΝ υν. 1---14.)} 
ὙὨ15 νυἱβίοη 25 ὕθθῃ Ὑδυουϑὶν οχρίαἰποά, 

Σ. Οτοῖυ δηὰ οἴδεῖβ, ννῇο δάορι ἰπγουκμουῖ 
ἐδ τηοτὸ Ὠἰοιοτγίοδὶ δηά τηδίογαὶ πιοῖϊμοὰ οὗ ἴη- 
ἰεγργεϊδίοη, 58 ἴμαὶ ἴδε γεβιυιβοϊ δίίοη οὗ [86 

ὉΟΏ6Β 5 ΠῸ πλοῖο [ἴδῃ δη αν ἥσυχο, πεῖ πος 
ἜΧργοβϑϑίηρ ἃ 6] 6 1Π, ποῦ ἱπιρ  γίης ἃ Κκποννϊδάρε 
οὗ, ἴπ6 ἀοοεῖϊπηο οὗ [Π6 γεϑυγτοςίίοη, σρὶο 
ἴο ΡΟΣΙΓΑΥ [86 γαϊμοσίης αὐ ἴμ6 [ϑγδεὶτες 



ν- τ- 1] 

ἴτοεα ἴδε σουηίτγίεςβ οὗὨἨ (πεῖν οχὶϊθ, ἀπὰ {ποὶν 
τεβιογατοη ἴο τμεῖγ ηδῖϊνο ἰδπά, τ ἢ ννγὰβ 
εβεςτεα ἴῃ τῆς τεΐυση υπάον ΖογυΌΔΡεὶ. 

ΚΙΙΕΕΌΙΆ [5 δὲ ρτεαῖ ραΐῃβ ἴο Ἴοιηδαξ ἴπὸ 
ποῦου ἔμδῖ νυ. 11---14. 15 [86 ἀχρίδηδίίοη οὗ 
δε νιβξέοῃ (υν. 1---1Ἰο). Ηδ οοποείνεβ {παὶ 
ΧΥΧΥΙΙ. 11-- ͵ ;ὲΔ4 8 ἴδε {ΓῸ6 οοπεηυδίίοη οὗ 
ΣΧΧΥῚ, χό--- 18, 1[μδὲ (Πς 5πιιδίδηςε οὗἨ [ἢ]8 σοῃ- 
Ὁπυδίβου 15 ἃ ἀϊξεϊπσς ῥτγοπιῖβο, [πδὲ Βογθδ τοῦ 
ἴδο ἔστας 159 γδοϊ ες 5}}41}} ὃὉ6 ταὶϑοὰ ἔγοπὶ [Ποῖγ 
ξίανεξ ἴο [1ἴπ Δηὰ ἱπησηογίδ! ΠΥ, Ὀυΐ [παὶ Ὀδοδιι86 
ἴδε ἀοςίσιης οὗ ἃ ἔπΐυτε τεβυστεςίοη, (που ρἢ 
ἱἹπυτιδῖοα, ττᾶϑ ποῖ 845 γὙεῖ οἰθδυ τουεαϊθά, 
ἘΖΕΚΚΙΟΙ͂ νυᾶβς ςοπιπ)ϑβϑοησδα ἰο ἱηϊσγοάμυςοο ρᾶγθῃ- 
Ὁ ΓΙ ΞΥ 4 ἀϊκιϊηςξ δηπουποριηοηΐ οὗ 186 τὸ- 
ϑυττος ΟῚ οὗ ἴπο ὈΟΩΥ, ἰῃ ογάογ [μδὲ οὐ [Π6 

ΓΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΎΠΙ. 

ἘΖΈΚΙΕΙ. ΣΧ ΌΆΧΟΧΝΨΝΙΠΙ. 

δα515 Οὔ ὨΪ5 σοπογαὶ ἐγσυ ἢ ἔπ οἸΠ]άτγθη οὗ [5γΓ26] 
της σεϑὲ {ποὶγ δϑουγᾶησς οὗ (86 ῬγΟ 1965 
δὐϑουϊ ἴο 6 μ»ίνθῃ, 
ἩΒγογηϊοκ, ἀστεοῖηρς ἢ ΚΊΙΘΙΟΓΝ ἰῃ οοἢ. 

ποοϊϊηρ ΧΧΧΥΪ. 11---14 ὙΠ χχχνυὶ. 16“---28, 
ςοηϑίοτβ [86 υἱβίοῃ (1----:ο) ἴο θὲ χηδὶ ΠΥ ἰπ- 
ἰεηάἀοάὰ ἴο 5εῖ ἐπ ἴδ6 ογοαῖϊῖῖΐνε ρόονοσ οὗ 
Οοά, Ηἰβ ρον ἴο σεϑίοσο ἔπ ἀδδὰ το Ἰ1ἴρ, ἱπ 
ογάογ ᾿ΠοσεὺΥ ἴο σῖνο σοηβάδηοο δηὰ Ὦορο ἴο 
1Π6 οἰ] άτθη οὗ [5γαθὶ. Ηδ σοπορίνεβ [δὲ ἴῃ 
ἴῃς νυἱβίοη ἘΖοκιοὶ δά ἴῃ νἱονν ποῖ [Π6 σϑηογδ]ὶ 
Τοϑυσγοσοη, Ὁ  συςἢ ᾿πδίδηςοβ οὗ 16 σαὶ βίῃ 
οὗ 1π6 ἀορά 28 ἴμοϑο Ὁ ἘΠ᾿ ἀπά ΕἸΙβμδ, 
δηὰ ότι α ἃ ῬΑΞΒΔΡῸ ἴῃ 15]. Χχχνυΐ. 19. 

Τδ6 ἱπίογρτγείδτίου δάορίοα ἰπ [6 ποίεϑ 15 
505 ΔῈ} }} τμαἱ οὗ Ηδηρβίοη ογς δπὰ Εννα]ά, 

Δ ϑοη οὔ πιδη, βεΐ ΤΥ ἔλςε δραἰηπϑβῖ 

155. 

: 7Ζ2ε , 8. ἀ»ἱ νιαλίδε ο7 Οὐρ. Οος 4 ' .οῇα εν. εὐὰ μραίάν ἐγ 14 Ονα, 4(σορ, ἴδε Ἰληὰ οἵ Μάδρορ, " τῆς ςἢϊεῖ 4 Ξεν. “», 
Ργΐηςθ οὗ Μεβῆεορ δαπὰ Τυβαὶ, δηά ἴον, 

2εἴκον 4 ΝῺ δε νοχά οὗ τῆς ΓΟ ΚῸ σΑπὶὸ 
ΠΟ πα, βαγίηρ, : 

ῬΙΓΌΟΡΠΕΒΥ ἀραϊηβῖ ἢὶπὶ 
Ἢ Απά ϑ8γ, Τῆι δβαΐτὰ τῆς Τυογά 

σηαρβ. ΧΧΧΥΠΙΙ., ΧΧΧΙΧ, ὙΠ ἰλϑὲ 
οοηθιςὶ οὗ τῆς νοῦ] ἢ Οοά, δηὰ ἴῃ6 ςοπὶ- 
Ρίεϊῖε ονεσίησγον οἵ [ἢ6 ἔοστηοῦ. ᾿ 
ΤΕ Ρἴδος οοοσυρίοα ΟΥ̓ [Πῖ8 ϑοςιίου 5ἤσννς 

[δὲ 10 τεΐεσϑ ἴο {{π|6ὸ5 συ ϊδοοσυθηΐ ἴο 106 γεβῖο- 
ται ου οὗ 5τοὶ, ΗΠ ποτίο Ππ6 ργορ θοῖοβ μᾶνὸ 
δόσε αϊτοςίοα δραϊπδὲ (86 πῇοσο ἱπηπιράϊδίο 
τους οὗ Οοά 5 ροορίθ. Ὑδ εὶς [2]} 15. ἴο 

ΤΟΟΣ [ῸΓ [5γλε}᾽5 Πρ. Βυῖ ἃ5 6 
δηὰ 

ΦΙΟΏΡΈΤΣ, τοτὲ ἀππδλπὶ 
οοἰδίοπ δηὰ πιιϑὲ Ὀ6 Ονεγγονγῃ Ὀεοίογο ἴδ 6 
ἵπυτρἢ 15 ςοτηρ]εῖθ. Ἡφπορ ἴΠ6 ργοϑοηΐ ὑτὸ- 
ῬίκσοΥ ἰ5 ἀϊγεςίοα ἀραϊηος ρϑορίεβ ἀνγο ηρ ἰη 
ταποῖο σοριοηβ οὗ (6 ποζίῃ. Εσομῃ [815 
φυλτῖετ δὰ σοπῖθ ἴδε ἰοστ! Ὁ]6 ἰηναϑίοη οὗἩ [86 
δου δη5, 0 ᾿δὰ ροϑϑοβϑίοηῃ οὗ Αϑἰὰ ἔνγεπίγ- 
ἴῆτες ν πὰ ἴῃ [6 σουγϑο οὗ [Πἰ5 ὕσπηθ (ΠΟΥ 
δά ςετίδιγ ονόστιη ϑυγία, ἀηὰ δὰ ργο Ὁ 
τιδὰς {πεῖ ἀρροάγαποθ ἴῃ (6 Ηοὶγ [1,πά 

ετο. 1. 104, 1ος). ϑοῖῃθ δᾶνε {πουρῃὶϊ 
115 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἰ5 αἀϊγοςϊθα ἀραϊηδὶ ἴΠ656 
ἱ ξογείε πρ ἴΠεῖγ 41}, Κὸ τμδὲ οὗὁἨ 1Π6 

οἴδεσ ἱηνδλάογβ οἵ ἴδε ἰδηὰ οὗ ἰϑγδεὶῖ, Βιιϊῖ ἴῃ 
1τθϊ5 ῬΥΟΡΠΕΟΥ ἴδετο 15 Ππ||16 ἀϊσιϊηςτίνο οὗ οπθ 
ὩΔΏΟΩ. [{|5 ἃ γαϊμογίηρ τοροῖθοῦ οὗ [86 6η6- 
πιες οὗ θπονδὴ ἴο πιᾶκα {πεῖν ἰδϑῖ οἴοτγί, δηὰ 
ἴο Β6 ονοσίῆγονῃ. ἘΠΕ 560 7 ρ45565 πον ἴο ἴΠ6 
δη1] Ξἰτιιγρὶίς Ὀείνγεθοη Οοοά δηά Εν], δηὰ 
ἴδε ἱυτηρῃδηΐ οϑ Δ }Π5ῃπηθης οὗ (πὸ Ὠϊνίηα 
Ἀπυ1ο. [τ ᾿ἰ5 [6 54π|6 Ξἴισρῖὶς σῇ 15 ἀ6. 
Ῥιεϊε ἴῃ ἴῃ Βοοκ οὗ διϑραιπαρον μν 7η----Ξ1 0), 
πῦκτο δὲ [οδπ δάορίβ ννογάς Ῥἄγαϑεβ οὗ 
Ἐζεοκιοῖ, ᾿πά οί εν υὐξλλὶ δεν ἢ6 1595 Ὀγοάϊςῖ- 
ἴηξ ἰο 32π|6 ευεηΐ νος ἢ ΕΖΕκΙοὶ δὰ ἑογείοϊά, 
δεὲ [ηἰτοά. δῇ Χ.; ΧΙ. 

ΎΤΒοτε ἅσὸ ἔουγ πιδίη αν ϑίοῃβ οὐ {1185 ὑσο- 
Ῥθεςγ: (1) χχχυΐ. 1---13, ἀεβοτιης ΟΟρ 5 
πῶτοβ οὐ ἃ ρελσραῦϊα ἀπά ὑποβεπάϊηξ ΡθΟρὶε; 

ζ1) χχχυῖ. 14---}, [ιἰ58. ρυπίϑῃπιθηῖ; (3 
ΧΧΧΙΧ. 1---τό, ἴδε σοτηρ]εζίοη οὗὨ ἢ]5 τη; (4 
ΧΧΧΙΧ, 17---λο, τα ἰδδθ οὔ Οορ᾽β συ ΐϊη ἴπ 
[5γ26 15 τεάδοσηρίίοη δηὰ ϑδηςςβοδίίοη, Εδοὶὶ 
αἰν ϑίοη, μονγονοσ, 18 Ὀγοκθη ὉΡ {Κὸ ἃ Ροδπὶ 
ἰπῖο 5ἰδηζδϑβ, ϑεθογ ἴπὸ ϑιιδ)εσξ 15 ἔγοτη ἘΠπ|6 
ἴο ὕπηε τεϊηϊσοάιποες δηὰ ἰγοαϊοά τ] νδγίεῖγ, 
ὙγὮ116 [Π6 βαπιὸ ρθγαϑεβ τρουτγ, εἰν ἔογος ἀπά 
ὈΠΙΓῪ ἴο [86 ἡνῇοΐο, 

ΌΜΑΡ. ΧΧΧΥΠΠ, 2. ,) ζδε απ" οὗ 
ΜΜαχος, ἐδε εδίς ῦ ῥγίπες οἱ Μωδεορ «πά Τμδα 
ὅος οΥἩὨ ἴ)9 Ἰαπμὰ οὗ Μδεοξ, Ῥσίῃοθ οὗ 
ΒΟΒᾺ, οδΒΘΟΣ δυά ΤΌΝΔ]. Οορ ἰ5. ὮοΓδ 
1ῃε πᾶῖλὸ οὗ ἃ οδρίδιπ ἔγοπι ἐδ ἰαμά ἡ ασοσ. 
Ϊῃ Οεῃ. χ. ἃ αροῦ ἈΡΡΟΑΥΒ 8ἃ5 ἃ 50ηὴ οὗ 
αρῥεῖδ, υἱδοοά Ὀθεΐννεεηῃ Ὅσο δὰ αδαὶ 
((δς Οἰπιπιεγδης δηὰ Μεάθ65), ουϊ θη ΠΥ 45 [Π6 
Πᾶτηδ οὗ ἃ ρθορῖὶο οὗ [6 πογίῃ. [πῖδ6 " ΗΙ5- 
(ΟΥῪ οὗἨ Αϑϑυγθδηϊραὶ ἔγοτῃ συποι οσγηὶ ἸΠη5ΟΓρ- 
Εἰοπδ᾽ (Ρ. 97). νγεὲ Πηὰ 5146 Ὁγ 5:46 νυ“ ΒΙΠ- 
ἐδυάτί, ἃ οἰίοῦ οὗ Μαάδι" (Μεάϊᾳ), ““ϑαγὶ 
δηὰ Ῥαγίζᾷ, 5ϑοη5 οἵ Οσιω--σὶ, ἃ σἤιοῦ οὗ [86 
ϑακὰ (ϑογε 8 η5),᾽ νδοπὶ Μτ δηλ} ΔΘ Π ΕΗ 65 
ἢ Οοσ. [τ εν. χχ. 8 αροσ 18 ἃ Ῥτγίῃσθ, 
ςοπιραηίοῃ οὗ Οο.. ΟδέοΓ ῥγίμοε, τλλτᾷ. ῥγίμοο 
Ὁ δὲ δίς Ὑπὸ Ηθῦτεν νογὰ (γον δ) 15 οἴη 
ιιϑοαὰ ον εὐδο οἵ εδίεβιαὶη. 1,ΧΧ.. ““Ργίηςο οὗ 
ἘἈοΚἢ." ογοσηθ ποῖοϑ [ἢ15, δηὰ δά 8 [πδὲ ἢ6 
μιὰ5 ρτείειτοεὰ ἴο υπάετβίαπὰ ἴῃε νγογὰ 85 
τηδληϊηρ εὐίοῦ, Ὀδοδιιθο μ6 ἄοοβ ποῖ πα δῃΥ͂ 
οἴδποσ τηοηοη οὗὁἩ [6 ρθορὶθ. Βυΐῖ νὰ πᾶνὸ ἰῇ 
115 γον Ὀοοῖὶκ πιοτὸ [πδῃ ΟἿ ΠΑΠΊ6 ΟΟΟΟΣΓΩ 
οὔςδ ΟΠΪΥ, ε.3. Οδίἑ»παά (Χχν, 23), δμὰ 
{τς 4). ὙΓᾶσο5 οὗ 16 πᾶπῖθ ἤδνα Ὀδθη 
υηά Ὁγ Βοοδιατί δηὰ Εσαμη ἴῃ "Ατ-ταβ," τῃ6 

Ατδθίδῃ δηλ ἔοσ ἴδο σίνοσ Ατᾶχοθ, δπὰ [6 
06 νδο ἱπηδοϊ: 115 5ῃογεϑβ----Ὅνγ Μ|οδΔε]15, 

ἴῃ οἱ Ρῶς; ἰουηά ἴῃ ἴῃς ΒγχΖαπέϊης ἰδιοτίδῃϑ, 
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ΟοΡ; Βεδιοϊά, 1 χγι ἀραίηβι ἴπεε, Ο 
Οορ, ἴδπε ςίεῦ ρῆπος οὔ Μεβῆςεςῃ 
ἀπά Τβα]: 

4 Απά ζ1 ν} εὐπὶ τῆεθ. δδςκ, 
ὁ οβαρ, 39. Δηά ρυῖ ἦ ΠΟΟΚΒ ἰπίο (ῊΥ Ἰαννβ, ἀπά 1 

τότσ, 
βήκε. 

Ὑ11 Ὀγίηρ τῆδε ἑογ, δπά 411} τῃΐπα 
ΔΓΠῚΥ. Ποῖβεβ ἀπά δογβεπίθη, ἃ}] οἵ 
τῆεπὶ οἰοιμῃεὰ ἢ 411 βογίβ οὐκ αγ- 
"Ομ, εὐενκ ἃ ρστολὶ ΠΟΠΊΡΔΩΥ τοὶ! 
ὈυςκΚΙοῖΒ δηά 8ἢ161485, 411 οἵ τῆεηι 
ΠΑΠα] πρὶ ϑυνογάϑ : 

ς Ρετβία, Ετβίορια, δπὰ "1 ἶδγα 
στ τῆδπι ; 411 οὗ ἴσαι υγιτδ 8}1614 
δηὰ Πεϊπιεῖ : 

6 (ὐοπιεῖ, δηά 411] ἢ18 δδηάβ; τῃ6 
ἤουβε οὗ Τορατηαιαῖ οἵ τῆς πογίἢ 
αιδιῖοτβ, δηά 411] ἢἰβ δαπάβ: σδπμα 
ΤΆΔΩΥ ρεορὶς γἢ τῆες. 

7 Βε ἴδοιι ργεραγεά, δηά ργερᾶγε 
ον τΠγβεῖς του, ἀπά 811 (ὮΥ ςοπι- 
ΡΆΠΥ τπαῖ ἃγα 4586 πε 4 ππῖο ἢ 66. 
Δηα ὃς ἴῃου ἃ ρυλγὰ υπῖο ἤδη. 

8 ἴ Αἴεῖ τη ἀλγ8 ἴδοι ἐδιαῖξ 
δε νἱβιϊεά : ἰῃη τε ἰδζζον γδαγβ ἴδοιι 
8ῆλϊ]: σοῖς ἱπίο ἴῃε ἰαπὰ ἐδαΐ ἱ: 
Ὀγουρῆς ὈαοκΚ ἔτοπιὶ τῆς βονψογά, σμπά 
ἐς ραιμετεά οὐ οὗὁὨ ΠΔΩΥ Ῥεορΐςθ, ἃ- 

ΧΧΧΨΝΨΙΠ. [ν. 4-12. 

δπιπθὲ ἴδε πιοιιηϊδί 8 οὗὨ [3γδαὶ, πιο 
ᾶἂγε ὕεθῃ Αἰνναγβ νγαϑῖε : δυῖ ἰζ [9 

Ὀτοιρῆς ἔστ ουἱ οἔἨ τῆς πδιίοῃβ, δηά 
1ΠΕΥ͂ 8.|4}} ἄννε]] βαίεὶ γ 411 οὐ τῆεηι, 

ἼΒοι 8ῆλϊς δεοεηά δηὰ Ἴοπὶὸ 
ἾΙΚα 4 βἴογηι, ἴδοιι βῆλϊς ὃς ἴἰκὸ ἃ 
εἷοιιά ἴο σονεγ ἴδε ἰδῆ, ἴδοι, δά 
411 (γΥ Ὀαπάβ, δηἀ τηληγ ρεορὶς πὰ 
ἴῃεα. 

Ιο ΤΏυβ 841 τῆς Τοτά σου ; [᾿ 
8041] 4150 σοπι ἴο ρ455, αὶ τἵ τῇς 
ΒΔΠ16 {ἰπ|ὸ 53}4]} τ ηρ8 σοπιε ἰηΐο (ἢ 
πχϊηἀ, Δπἀ τῃου δαῖτ ᾿ τ ηἰς Δη εν] "ιν 
ἀπουρῆε: κίκίμσ. 

11 Απά τδου 8}ιαἷς βᾶγ, 1 τ 1} ρῸ υρ 
ἴο τῆς ἰαπά οὗ υπννδ]]εὰ νι] ἶλρεβ; 1 
ν}}} ρὸ ἴο τῆδηι τηλιὶ ἄγε δῖ γεβῖ, τῃδὶ 
ἄννεὶ! 1 3αΐεϊγ, 411 οὔ {πεπὶ ἀννεϊ]ηρ 10, σε 
νυϊτῇους νυν 5, δηά δδνίηρ πείτπει Ὁ Ὁ 
ὈΔΓΒ ΠΟΙ ρδία8, 

12 ᾿ἼῸΟ ἴλκε ἃ 8ροἱ], δηὰ τὸ ἴλζε "δὼ. 
ἃ ΡΓΟΥ; ἴο ἴχγηῃ τῆϊης Πᾶπὰ Ὁροη «τὶ ὦ 
πε ἀεβοϊδλίς ρίαοαβ ἐῤαὲ αγε που ἰῃ- ὥρα 
Ὠαδιτεά, ἀπά ὑροη πε ρεορὶς ἐδαί ἀγὲ 
ΕἸ λετες οἴξ οὗ ἴῆς πδοηῃβ, νἢϊοὶ 
ἃνῈ ροϊίζδη οδίῖΐε δηά ροοάβ, (Πδῖ, τ. 

ἄννε]] τη τῆς " πιά οὗ τῆς ἰΔπά. καρ 

ἔγοπι νυ] ς ἢ (Π6 Ε υϑϑίλης ἀγὸ (Βουφῆϊ ἰο ἀογῖνο 
{ΠΕΣ πᾶπιθ. 866 Ἀοβρημι,, Ηδνεῦ., πὰ Ηἰϊ- 
Ζὶξ ; 415οὸ Οσδβεη. "Ἰβεϑδυν.᾿ ωδεεὺ διὰ Τωδαὶ, 
866 ΧΧΥΪΪ. 12 δηά χΧχχίϊ, 2ό. 

4. 1 «υἱέ {δες δασοξ] Νοῖ ἴυπὶ διδεῖ 
ον ἴῃς ΗοΙΥ 1[κ«ἀπάὰ, Ὀυϊ 209 (δαί ἰαηά. Τὴ 
[οτὰ ν}1}1 ἀγανν ου Οος δηὰ δ15 διτὴγ ἴο {πεῖν 
ἀοοίπιςίοη. Εογῦ ἴδε τηϑίδρῃοσ 866 χχὶχ, 4. 
Οὐοπιρ. Ϊοεὶ 11]. 2; ΖοςὮ. χὶν. 1, 2, 23. 

δ. Τλῦγα δηὰ ΕΠΠϊορὶα, τϊχοὰ ἢ (Π6 
ΠοΙΒΟΤ ἱπυδάογθ, ἃγὸ ἐγ 065 ἸτΌτ ἴΠ6 Θχίγοτηθ 
ΒΟ, ἴο 5ῆονν [παὶ (ἢ |5 15 ἃ γόηογαὶ σοπλῦ!ηλ- 
κίοη οὗ [ἢ ἔοεβ οὗ Οοὐ᾽β ρθορΐο. 

Θ. Οο»ιεγ}] Ἴ8Ὲ ΟἸτηλπμοΔη5, Οεῆ, Χ. 4: 
Σ ΟὮγο. ὶ. ς. 

7. Με δοι ῥγεῤανεά, απ ῥγεραγε δῶν 1 γ- 
ας αἰ οσο ΟΥὗὨ ἰΓΟΩΥ 845 ἰῃ 158]. υἱῖϊ. 9, τὸ 
ἃπὰ Τετγ. χὶν!. 3, 4. Μακε 11 [ὮΥ ργοραγαῖι 
ΠΟΥ ΜΝ1}1} 6 ἰη νδίῃ. ὼ ὕδ 

8. ΤΉΪ5 νεῦϑο ἀοεβ ποῖ βρϑαῖ οὔ ἴῃ ρυη 5ἢ- 
τηοηΐ δηὰ ονογίηγονν οὗ Οορβ ἄγῃγ, ὑυΐ οὗ 
μεῖς διίδοκ προ ϑγδεῖ; Ὀχξ 85 Οος νγᾶξ 
ἄγανσῃ οὐ ἴο {Π15 διδοῖς ἰῃ ογάδσ ἰο ἢ15 υ1ἰ- 
Τηδῖο ση, ἷθ8 ργοραγαδαίίοηβ δηά ἢϊ5 δάνδποθ 
νοΟ ἴῃ ἘΠῚ ἢ (πο ἢγδῖ βϑίορ ἰὴ 5 υἱϑβϊδίίοη 
ἔγοτι ἴθ ΑἸπι ὨΥ. 

“ΜὍ[ἔ[εμεεγ νιαηῦ 449] ΤΟΣ »"ΩῊγ ὁαγ:. 1,1, 
{ ΕΤΟΠῚ ΤΏΔΩΥ ἄλγε. Μάδπηγ ἃ Ἰοῃρ ΟΔΥ 5}}8]} 

[Π6 μαπὰ οὗ Οοά Ὀε ὕροπ {Πδο, ἀγανίης {πὲ 
Οὐ ἴο [ὮΥ σταυΐπ, δὰ ἴῃ της Ἰδίῖος ἀλγδ 5βδὶϊ 
ἔδοιι ΟΟΙΏ6. 

ἐπίο ἐῤδὲ ἰαμ4] 11, ἑπίο ἃ ἰαμά ὀγον δι 
δαεὰ ὥορι ἰδὲ “αυογά͵ ἀπά χαϊδεγεά οἱ οἵ 
"ΠΩ ῬΘΟΡῚ1908, ἃ ἱδπὰ οὔθ ἰδἱά ννγδϑὶς ὮΥ ἴδε 
ϑυνοσγά, δυϊ ποῦν ἀοἰϊνογοὰ ἔγοσῃ ἰΐ, Ὑυοϑὲ ἴῃ 
Βανι Δηἴ585 Οἤςα γϑρὶ μῆβα δᾶνθ χὰ εαϊ το 
τορείδοῦ ἔγοιῃ ουΐ οὗ ΣΔῊΥ ῬΘΟΡΪ 65. 

αἰκυα»9] ἈἈαΐδμογ, ἃ Ἰοπαᾷ ὑϊπ|6. Τῇὸ 
τιουπίδίης, νος ἢ ἢδὰ Ὀδοη Ἰοπρ ννδϑίο, ψψετῈ ἃ 
ἴδ τἰπιο οὗ Οοκ᾽5 δάνδηςθ δραίη ουἱιναϊοι ἀπά 
Ῥορυΐϊου. 

απά ἐρεν «ῥα! 44υε]] Ἐλδίδεῖ, δαὰ ἘΩ͂ 
ἅν 911. [115 ποῖ ἃ ρτοηιῖϑε οὗ τῆς διξιτο, δὰ 
ἃ ἀεδογριίοη οὗ [πὸ ῥγοβϑεηΐ, {π6 σοπαϊθοη δ 
ἴδε ἔπιε οὗ Οὐ; 5ηνδϑίοῃ Οοσιρ. [υἀξ. ΧΩ), 
γ. 27; 4ἴ5ο Ὀοίονν, ὑ. ΣῚ1, δπά χχχιν. 2.) 27. 
δυςἢ νγᾶ5 (ἢε Τοηπάϊποη οὗἨ {πὸ γεϑίογεὰ [οὐ 
ἴπη {ΠΕΙΓ ργοβρογουβ ἀδυβ, δῖε ννῃις ἢ ΟΠι6 
ἰηνδϑδίοῃ δηὰ νγασ. ϑυςῇ 5081] θὲ {πὸ Ἄοοπά» 
τίοη οὗ [6 Ομυτγοῖ ργενίουβ ἴο ἴῃ ἢπδὶ] ᾿οῦ» 
Πιςὶ Βεΐνγθοῃ ροοά δηὰ ον]]. 

11. ωὠπαυαϊλεί υἰαφ.} Οοπιρ. Ζεκδ. ὃ. 
4) 5. 

15. οαἰίς «πὰ φορά] Α5 ἷπ ραίτδγομαὶ 
Ὀπιο5, Οξη. χχχῖν. 22, Χχχνὶ. 6, 

ἐπ {δὲ »εἰδεΐ ὁ ἐδε ἰαμ4)] 1ὰ ἐδλο τι!άδῇ 
ΟΣ δὰ φασῖ!!. (ουῃρ. Υ. ς. Ἢ 
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τι 13--.23.]} ἘΖΕΈΚΊΙΕΙ, 

. 13. ὅδεῦλὰ, δὴήά Ὠεάδη, δῃά τῆς 
ΤΑΟτοΠδηῖβ οὐ Τλιβῃϊϑῃ, ἢ 411 τῆ 6 
γουπρ ἰἰοπ8 τῃεγεοΐ, 5}2}}] 88Υ ὑπο 
ἴδεςε, Ατὶ τῆοι ςοπιε ἴο ἕλκε ἃ 8ροἱ] ὴ 
δὲ τποῖ ραϊμεγεά ΤΥ ΠΟΠΊΡΔΠΥ ἴο 
ὭΔΚΕ ἃ. ΡΓῈῪ ἢ ἴο ΟΔΓΓΥ ΔΥΨΑΥ͂ ϑ8ιΪνεσ 
4η64] ροϊά, ἴο ἴδκε ἃννδὰὺ οδτὶς δηά 
δοοεῖς, ἴο ἴᾶκε ἃ ριεδῖ 8ροὶ] ὃ 

14 ἢ Τπμετγείογε, βοη οὗ πιδῃ, ργο- 
ΡΒεβϑυ δπά 881Υ υπίο (ορ, Τ υ8 5411} 
τε ἵμοτὰ σου; ἴη τῆδὲ ἀδὺ ψῆεπ 
ΤΑΥ͂ Ρεορΐὶς οὗ ἴβγδεὶ ἀννε ει 5δέεϊυ, 
884 1τ τποὰ ποῖ Κπονν 2 ἢ 
ΟΣξ Απὰά τβοιι 5Π41: σοπια ἔγοηι ΚὮΥ͂ 
Ρίαςς οιἐἮκ οὗ τΠ6 που ραγῖβ, δου, 
Δα πιδῆγ ρεορὶα τ τδεε, 411} οὗ 
ἴπασῃ τιάϊηρ Ἰροη Ποῦβεβ, ἃ ργοεδῖ 
ΞΟΣΏΡΔΩΥ, ἃπά ἃ Πρ ἉἈΓΠΊΥ : 

τό ἃ του 5ῆαϊξ σοῆε ὑρ ἃ- 
ΡΑϊτισς ΤῺ ρεορίε οὐ ἴβγδεὶ, 248 ἃ 
εἰοιιά ἴο σονοῦ ἴδ ἰδηά ; 1ξ 51] ὃς 
ἰῃ ἴδε ἰφῖεγ ἀδγϑβ, ἀπά 1 ν}}}} Ὀγίπρ 
τες ἀραϊπϑὲ ΠΥ ἰδηά, τπας τῆς ἢ64- 
ἴεπ ΤΑΥ͂ Κπονν πιο, Ψῃεη [1 5}|2]] 
δε β8ληςῆεά ἰπ τπε6., Ὁ ορ, Ῥείοτγε 
τῆσιν ονοϑβ. 

ΣΧ ΧΧΝΊΙΠΙΙ. 

19 Ἐογ 'ἱπ ΠΙΥ ͵ελἰουϑΥ ἀπά ἰπ. 
186 ἤτγε οὗ πιν γαῖ να 1 βροίβϑῃ, 
ΘΓ ἱπ (Πλὲ ἀν τπεῖὰ 8}.4}} θὲ ἃ 
εἰελὶ 5Παἰκίπρ' ἰπ τῆς ἰαπά οἵ [ϑ3γδεὶ ; 

2Ὧ)Ὸ 8ο (δαῖ τῆς 568 οὗ τς 868, 
ἀπὰ τῆς ἔονν 8 οὗ τῆς ἤδάνθη, δηά 
ἴἢε Ὀεδϑίβ οὗ τῆς βε]4, ἀπά ]1 σγεερ- 
ἵηρ τῃϊηρ8 τῆδλί σγθαρ τροη ἴῃς φαγῇ, 
Δηά 411} τπηεὲ τπρεη ἴπδὲ ἄγε ὕὑροη ἴδε 
ἔλσε οὗ τῆς φυγῆι, 85114}1 βῃδλκε δὶ ΠΑΥ͂ 
ῥγεϑεποο, ἀπά {πὸ πιουπίδί 8 8841] θὲ 
τῆγονγη ἄονγη, δηά τῆς | βἴδερ ρῥἷδςςϑ ' 0 τ, 

Ζφϑιυ ΡΥ, 
8[12}] (211, πὰ δνεγυ νν8}} 8141] [21] τὸ εἰαένε. 
1} ρτοιηά. 

21 Απά 1 ν}} ς4}} ἔογ ἃ εννογά 
δραϊηϑῖ ἴηι ΤὨγουρῃοιι 411 τὰ γ ππουη- 
[Δ1η8, 88: ἢ} {πε ΠῚ ΟΡ : δνειῦ 
ΤΠ 8 δυνογὰ 3021} θ6 ἀραίηϑὲ 18 Ὁτο- 
ἢ 

22 Απμά4 1 ν}} ρ᾽εδλά δραίηϑε Ηἰἷπὶ 
ἢ ροΘΌΠ]εησα δηὰ νυ δοοά ; ἀπά 
Ι ν}}} ταῖπ ὑροη Βὶπι, ἀπά ἀροη ἢ 8 
θαπάβ, ἃπά ὕροη ἴπε ΠΔΠΥ Ρδθορὶα 
(ἢδὲ γε τ πὶ, 8Δ4η ονεγῆονη 
ΓΑ. ἀπά ρτελῖ ἢαιἸἰβίοπαϑ, ἤγα, δη 
Ὀτὶπιδῖοηδ. 
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17 ιι5 86 ἢ τῆς 1 ,οτγά σου; “τὲ 
ἴδου δε οὗ νοι 1 πᾶνε βροκεη ἰπ 

ἘΔ οἷά τἰπιε ᾿ΟΥ ΠΙῪ ϑεγνδηῖβ [86 ῥτγο- 

23 Τῆυβ 1} 1 “ΠΆΕΙ ΠΥ ΤΆ 56] ἢ, : εἰ: 36. 

Δπὰ βδῃηοι γ πιγϑεϊῖ; δηά 1 ψ}}}} θὲ 8 37. :8. 

Ῥδεῖβ οὗ [βγαδεῖ, νοὶ ργορμεβίεά ἴῃ 
ἴδιοβθε λγ8 γισηγ γεδῖβ ἴπλὲ 1 σου] 
᾿Ῥείηρ δες ἀραίπβς τπεπὶ ὶ 

τῷ Απά 1τὲ 53}|4}1 σοπιαὲ ἴο ρᾶ88 δῖἵ 
τῆιϊε 3Ξ4π|ς τἰπ|ὲ ννῆεπ (ὐορ; 88.411] σοπλς 
ἀρλίηϑὲ τῆς ἰαπά οὗ ἴβγδεὶ, 8ιδίτῃ ἴῃ 
Ι,οτά (ορ, ἐῤαὶ ΤΥ ἔιΓΥ 388} σοπιε 
ἋΡ ἴῃ ΠΥ ἴδςε. 

Κηονγῃ ἴῃ τῆς εγε8 οὗ ΠΗ ΠΑῖΟΠ8, 
Δ ἘΠΕΥῪ 5114}1] Κπονν ἴπδὲ 1 ἀγι ἴῃς 
ΠΟΚΡ. 

ΓΟΗΑΡΤΈΕΈΚ ΧΧΧΙΧ. 
1: Ονά': ̓ μαῤἐμρέμ μονε Οορ. 8 7γαεῖ » υἱχο᾽. 

11 Οορ᾽: ὀνγία ἐπ Ἡαλεῦν, ἔοξ. 17 7.44 “ας 
Οἵ τἀε γοιυΐς. 413 2γαεί, λανιηρ δες φἰαρμεα 
7,ρ»ν ἐλεὶν σὲμς, λα δὲ ραίδεγεά ἀγαΐρ τοι ὰ 
εἰεγναἱ γαυομ. 

14. «ὁἀαΐὲ ἐδοιι ποῖ ἔποεὺ 3] 1,ΧΧ.., οὐχὶ 
ὅσῃ καὶ ἐγερθήσῃ; "" 5411 ἴπου ποῖ ΚηΟν 

ἃ δτὶϑο" οὐκ ν»}]] πιδτκ 16 Ῥσγόϑβρεζοιϑ9 
ΒΕΓΌΓΠΓΥ οὗ ἴδε μεορίς, δηά σίϑα ὉΡ δραϊηβῖ 
ἴθετῃ 45 ΔΠ ΘΔ5Υ ὑΓΕΥ. 

16. 1.:δαἱ δὲ «απεεβοά ἐπὶ εἐδε6}] 1 58] ὈῈ 
φῃοίσῃ ἴο Ὀ6 ΠΟΙ δηά 7υ.5ῖ ἰῃ ἀνοησίηρ πιγϑεὶξ 
οἵ πυύΐὸ ΘΠΕΠΥ. ΟΟΣΡ. χχχυΐ. 23. 

17. Οὐκ 5 ποῖ πηρηϊοηεὰ ΟΥ̓ πΔηπιὸ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
οχϊϑθηρ, Ῥγορθεθου Ὀεΐοσο ἘΖΟΚΙ6} 5 {ἰπ|θ6. ὙΠ6 
τείετεπος Βεῖὸ ββενβ (1) (δδὲ 186 σοηῆϊοϊ ἢ 
Οος ἀοεβ ποῖ τεργοβεηῖ ἃ ραγίςσυϊλγ ἐνεηΐ, δὰ 
δῦ οἵ νι ϑις ἢ (86 Ῥγορμοῖβ ἰῇ βϑηογαὶ δὰ ἴο 
Φρεαῖ: (2) ἰδιδί ἱπ [86 ἱπίογρτείδιίίοη οἵ ΟἹὰ 
Τααυιλπιεπε ργορβοοῦ μὲ ἅτε ἴο ἰοοῖκ Ὀεγοπά 
ϑρεςὶδὶ (1 ]Ἰπιοηΐβ, Ενθηΐβ ἴῃ 1Π6 ννου 5 ἢ]15- 

ἸΟῪ οὐπηθ ὙΠ Πΐπ ἃ Ρσορῃεῖ 5 Κθῃ 85 ραγίβ οὗ 
1Π6 αἰνὶπο δά πι!ηἰϑι γαῖ! οἢ ὙνΠΟΓΘΌΥ ΟΥ}] σίγαρ- 
δ᾽ε5 δραίηϑε Ὀυΐ 15 ονοσομηθ ὉΥ ξοοά. Α5 
ΘΥΘΓῪ 5υςἢ Τομηῇϊοξ 15 ἃ Ῥγεϊυάθ ἴο ἐδὸ ἢπαὶ 
δίγυρεῖο, 80 115 ὑτθαϊςϊξοη [45 τεΐσγσεησθ υ]{1- 
ΤΏΔΙΟΙΥ ἴο [π6 σοηϑυπηπιδίζοη οτε ἑοσείο]ά. 

190-238. “ὝΠΟ νυἱϑι Ὁ] 6 σγραϊϊοη ἴακοα ραγί 
ἴῃ 1015 στοδῖ οδίδϑοίσορμθ, Α ἀγοδάξδι] ϑοθὴθ οὗ 
ςοπδιδίοη οηβιι65, δηὰ σιϊη Ὀυγοῖβ ἑοσί ἢ ΠῸΠι 
ΕΥΕΓΥ͂ 5:46 ἀροη ἴδε μεοδὰ οὗ βίππειβ. [ἢ ἤεγοε 
Ὀενν]άογνθηὶ {ΠΟῪ ἄγανν ἱποὶν ϑυνογάβ ὁπ6 ὕροῦ 
Δηοΐποσ. ΑἹ] σοποοίνδυϊο ρίδίιιθα νοῦς ἴορθ- 
ποτ ἕου ἐμοῖς ἀσπίσυςζίοη, ἀπά 50 Ϊεπονδὴ 5 
ΤΩΔῊ εϑιοά 85 ἴ86 ΗΠΟἷγ Οοά." Ἡδνογηίοῖκ. 

22. στεαὶ ῥαϊοπε} ΟΟπρΡ. Χὶ. 11... 
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ι ον 
δένγέδφ ἐζφο 
ευείὰ τς 

ἐλεε δαεῖ 
«σἱίᾶ απ 

{Ἡδεῦ. 
«υὲνρ΄. 

ΗΕΚΕΕΟΒΕ, τῆσυ 5ο0η οὗ πάη, 
ῬΓΙΌΡΒΕΒΥ ἀραίηϑιὶ (σον, Δπά 54 

ΤὮῖ8 5841} τῆς ὅ οιά (τοὶ ΒεΒοΪά, 
Ιἀπὶ ἀραϊηϑῖ τῃςε, Ο . ἴδε οΠίεῦ 
Ρῥτίπος οὗ Μεββεοὴ ἀπὰ Τυβαὶ : 
..2 ΑΠά] Μν|}} τὐτη τῃες ὈΔοΚ, δηὰ 
Π͵οεανα Ὀυξ τῆς βἰχίρβ ραγί οἵ τῆθα, 
Αηὰ νν}}}} σᾶυϑε ἴδε ἴο σοπηδ υρ ἔτοηι 

(Δἷ'ὶπ8 οἵ ἴβγδαεΐ, ἴτῇοιι, δπὰ 411 τῇ 
Βαπάβ, απά τῆε ρεορὶίε {παῖ 1: ψ πὴ 
ἴδε : 1 νἱ}} ρίνε (66 υπίο τε 
γάνεπουβ δγάβ οὗ νεῖν ᾿δβογῖ, δηά 

ἐΗεῦ, 9 0 τῇς Ὀεαβίβ οὗ τῆς βείά 'τοὸ δὲ ἀς- 
γοιιοά. 

ὅ6ἔ 9, 

ς ἼΤΒοιι 8δαλϊς [211 προη ᾿ς ορεπ 

ΩΗΑΡ. ΧΧΧΙΧ. ὙὌδεργεόβεηϊ σπδρίεγ ρτο- 
ςοράς ἴο ἀεϑοσίθε ἴθ ἀοίεδς οὔ Εν} δηὰ {πὸ 
{πυπιρὴ οὗ Οοάὐ δπὰ Ηἰβ8 ροορῖθ.0. ἕν πιιιϑὲ 
Ὀραγ πῃ ταϊηὰ ἐπαξ ἘΖΟΚΙΟΙ 15 ἡοΐ ῥγοάϊοϊηρ [Π6 
ἰηναβίοη οὗ δη δείιιδὶ ἀῖτηυ, Ὀυΐ ἴπ6 δάνδηςθ οὗ 
Ἐν1] υπάος παῖ ἤξπ. 850 δὲ ἀδοίασοβ πὸ 
ονοσίηγον οὗ Ενὶϊ Ὁγ 86 ἥσωγε οἷᾶ Πποβὶ γουϊοά 
δηὰ 5]4η, δηὰ {πὸ σοηῃϑοαιοηΐ ρυγβοδίίοη οὗ 
ἃ ἰδηὰ, ραγι δ! γ ονεστιη δηὰ ἐϊδίυγθοά, [Ιἱ 
ἷ5 {Π6 τηᾶηηεῖ οὗ ἘΖοκιοὶ ἴο ἀνγεὶ προη [86 
ἀεῖα:}5 οὗ 16 ἥγωγαίυε σοὶ’ ΜΏΙΘΙ ἢ6 Ρογ- 
ἔγαγβ, Ὀγηρίηρ ἴποπὶ Ὀεΐοτο [86 πιϊηὰ 85 υἱν!ὰ 
Ὀἰςΐυγοβ, δηὰ δ ΡΙΟΥΡ, 50 ἴο δρϑᾶῖς, [Π6 
βίσοηροβξξ οοϊουτηρ. ὙΤῊΪ5 [25 ἰϑὶ ΘΟΠΊ6 50 ἴα 
Τεβῖ οὐ ἴδε ρἱοΐυτε 45 ἴο ἔογρεῖϊ (παὶ ᾿ξ 15 ἃ 
ἤφωγε. ΤὮυ5 ΠΟΥ πᾶνε ϑοαγομοὰ ἰδίου ἴο 
βηὰ ουξ 5οπι6 σαπηραῖρτι ἰῃ ἴΠ6 ἰαπά οὗὨ [5Γδεὶϊ, 
50Π1Ὶ6 ογοιτῆσονν οὗ Ἰηνδάοσβ, οἡ ΜΏὩΟΝ ἴο 
ἤχ (Π|5 ρσορθθου, δηὰ αν δε βιὰ Ἰος δ} 1168 
ἴο ἴπ6 ὈυΓ4]-οἴδοθ, δηά ὄνθη (που ρῆς ἴο ἀϊδοο- 
νΟΓ ἴπο βροῖ, ἴο ννῆϊςἢ Ὀεϊοηρ5 [86 Δρροϊ]δίίοῃ, 
Ἡανιοη-Οοσ. Βαυΐ ἴῃ {π|δ ἴπε ἀεία}}8 ἂγξ 
8εῖ ἕογί ἴῃ ογάοσ ἴο ΟΔΙΤῪ οὐΐ ἴΠ6 ΔΙ]ΡΌΓΥ, 
δά (ποῦ ὙΟΓῪ οχίσγαναζδποθ, 50 -ἴο : 
Ροϊπίβ οὐδ ἐμαὶ νγὸ ἤᾶν Ὀυϊ [Π6 5ῃδᾶάον; 
οὗ ἃ δτοδλῖ βριγξιιδὶ γϑα! Υ, ΒΟ τπδη σδῃ 
ΟΠΙΥ ΓΑΙΠΕΥ τοργοθοπὶ δηὰ ἐεοΌΪΥ ξτάϑρ 15 
Ὡ ἤἥσωγε. 866 Ιηϊγοά. ὃ ΝΠ. 

ἼΠ6 οπαρῖος ἀϊνί 65 (61 Ἰηΐο ἰἶτθο ραγίϑ: 
.-1Ἰ. νυ. χ--ς)ῦ. ὙΠὲ ἀσνοϊοα ΔΓ 8 5667 
τΑΔτοδίηρ, ἢ Ὀϊγάθ. οὗ ΓΕ Βονοτπρ Ονοσ 
1μοῖν μβοδάς, {4 ]Πρ οἡ [8 ορεη δεϊὰ, 5ἔ τς Κοη 
ὄονη ΟΥ̓ ἥτε ἔτοῦι πεάνεη, νυ ἢ} 6 1Π6 ροννεῦ 
οὗ Οοά ἰΞ5 Δϑϑοσίοα ἴῃ μεῖς ἀεβίσγυςτοη. [Π. 
8---τι6. Τ6 δας. 80] ἃ 15 βϑϑὴ βίσουσῃ ὙΠῸ 
ἴΠ6 σοῦρϑοβ δηὰ [Π6 5ρ0115 οὗ ἴδε ἀοδά. ΤΤ}6 
Ἰληὰ 15 Ὀεΐηρ ρυγγεὰ ἤοπὶ ἴμ6 ἀοἤ]εηιθης οὗ 

ἘΖΕΚΙΕΙ͂,. ΧΧΧΙΧ. [ν. 1--Θϑ. 

βεϊά : 0 1 πᾶνε βροκεη 11, βαϊτῃ (ὃς 
Ι,οτάὰ σον. 

6 Απάϊ] ν]]}} βεηἃ 4 ἥτε οὐ Μδ- 
ἃηΔ διηοπσ ἴπεπὶ ἴπδὲὶ ἐννε]] 

ΓΕ ΞἸκεῖ, ἴῃ τῆς6 ἰ5]68: δηά {πεῪ λλτμᾳ 50.411] Κπονν (δι 1 γι ες Γ,ΟΚΌ. 
γ 80 ΨΗΠΜ1 πιᾶκε ΠΥ ΠΟΥ πᾶπιδ 

Κπονῃ ἴῃ τε πιϊάϑεὲ οὗ τοῦ Ρδορὶς 
Ιβγδεὶ; δἀπὰ 1 νυνὶ} ποὲ ἐξὲ ἐῤέπι ρο]- 
Ἰυῖϊε ΠΙΥ ΠΟΪΥ πᾶπιε ΔΠΥῪ πΊογε : δπά 
(ἢς Ὠοδῖθθη 514}} Κπονν τὲ 1 σηιὶ τ 6 
Ι͂οκΡ, τῆς Ηοὶγ Οπς ἴῃ Ιβγδεὶ. 

8  Βεμοϊά, ἰξ 18 σοπιθ, δηὰ ἰΐ ἰ8 
ἄοῃε, 5411 τῆς ,ογά σοῦ; τ}}}5 ἐς τὰς 
ἀδγ ψβεγεοῦ 1 ἤᾶνε βροκεη. 
0 Απάή (δὲγ τῃδῖ ἀψεὶ] ἰπ τΠ6 οἰτῖε8 
οὗ ἰβγαεὶ 8314}} ρὸ ἰογῖδι, δηά 5}2]]} 
8εῖ Οἡ ἤἢτα. Δηά Ὀυγη ἴπ6 ννεᾶροηϑβ, 
οι τῆς 5}}|ε148 δηὰ τῆς δυςκίογε, 
ἴπ6 Ὀονγβ δηὰ πε ἅγγονγβ, δηά τῆς 
ἐ βδηάβέανεβ, ἀπά τῆς βρεᾶγβϑ, δπὰ {πεῪ ΕΟ ΤΙΝ 

ἴῃ 5]4η-- -(ἢς οχίεηξ οὗ ἴδε ψοσκ ἀσποξϊηνς 
(Π6 σγεοαίηθββ οὗ 186 υἱοίΐοσγ᾽Υ. [111]. σ7 ἴο 186 
ομά. ΤΠε ργορδοῖ βοθ5 Ὀδςκ ἴο ἢ15 βἰδτίηρ- 

ἰηΐ, δηά ἰδίκεβ ἰῇ 1π6 ψνθοὶα βυ]οςξ ἔγοπι 
ἐπάν ἴο οηὰ, Βολϑίβ δηά Ὀἱγὰβ οὗ ργοῪ 
ἃγε ϑυπιπιοποάὰ ἴο ἤδαςὶ Ὡροὴ ἴδ Ὀοαΐοα οὗ 
ποθ ὙΠῸ 566ΠῚ 50 το Ὀυϊ ἅτ ἀγάνσῃ 
Οη ἴο ῥζονὲ ἴο ἴδε ποαίμοη [μδῖ {πὸ 1 ογὰ ᾿ς 
Οοά, ἴο 5ενν ἐδὸ ρυγροβε οὗ Η!5 ἀδδὶηρϑ τὰ 
Η!Ξ ρθορΐο, ἀπά ἴο ργοραγο 186 ΨΑΥ ἕο {δοὶγ 
ἘΠΊΗΙ Ἔπ]ογιηοηξ οὗ Η]5 ργεϑεηος δηὰ Ηἰβ 
ΔΥΟΊΙΓ, 

Ὡ. απά ἰεατε μὲ ἰδὲ εἰχὶδ ραγὶ Γ᾽ 16] 
διά 1ο8Δά ᾽ἢἈ866 ΔΙομ. [,ἰἁΧΧ, καθοδηγήσω 
σε. Ὗυϊκ. ““εὐυοδηὶ 6.) ΤῬὍΤΠδ τοπάθπηρ ἴῃ 
1Π6 ἰοχί ΞρΡοβεβ ἴπδὶ [ῃ6 νοσὺ 15 ἀεγίνεὰ ἔτοπι 
[ες Ηδροῦγονν Ὠυπηογαὶ “ὁ 5ἰΧχ." ΤὍΒ6 πιλΙρὶῃ ἃ]- 
τογηδιϊννος, “ἔγίξε ἐδὲο αὐ ὖ εἰς ῥίαχικ!, ΟΥ̓ 
ἄγαςυ ἐδέε δαεξ «υἱὲ απ δοοξ οὔ “ἐκ ἐεείῤ, ΑἹ 
τοδί ὕρο ἴπ6 βυρροβοα ἀογίναϊίίοη, ὑνῃ]ς ἢ 15 
Πούγονοσ ποῖ τϑοορηϊζορά ὉΥ ἰδ6 ΙΧΧ. οΥγ 
νυΐϊξ. Μορῖ οὗ ἴΠ6 τιοάφττι σομπηπηδηϊδίουϑ 
ἔρον ἴπ6 ΧΧ. δηὰ γιϊς. 

6. 1 ουἱ]! σεπά α γε] Οὐοπιρ. συ. χχ. 9. 
ἐν ἰδὲ μί.9.)] ὙΠῸ Ἰυάφτηεης ἩΝΒΙΟΝ ἰ5 ἀ6- 

δου οα, ΧΧΧΝΊ. 2ο, 85 ὈΠΊΨΟΓΒΔΙ 15 ΠΟΤ οχτθηά- 
οὐ ἴο ἐόν ἐπίρε ἴο 5πονν {παῖ [ Ξῃουϊά [2]1] ποῖ 
ΟὨΪΥ οη Οορ δηά ἢἷβ ἰαπά, Ὀιι οὐ ἴδοϑο πα 
βῃδσο Οὐ β ἐδεϊϊηρϑξ οὗ μαίγεά δῃὰ ορροϑίτοῃ 
ἴο {Π6 Κιηράοπι οὗ Οοά, 

θΘ. δὲν “ῥα]! δμγη ἐδορε αὐ ἥγε “ευεπ 
γεαγ1 Ὅδο ννοᾶροηϑβ οὗ [Π6 ΔΙΤΩΥ ἰείς οἡ [86 
βοϊὰ οὗ Ὀ411]|6 51.4}} 06 580 πυτϊηεζοι 88 ἴο 5:}Ρ.. 
ΡΥ ἔπεϊ ἔογ πε ρεορὶε οὗ ἴδε Ἰδαπὰ ἔογ “ευεν 
γεαγι. ΤὮΘ ἔυγηδοο τη Ὁ δηϊοὶ γνὰβ ἴο Ὀ6 σευ 
(ἰπ|65 ποίζοσ (ιδη οὗ τνοηΐ, Ὠδῃ. ἰϊϊ. 19. (Οταρς 
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ἘῸΝ 5141] ᾿ Ὀυγη τδεῖὶ ἢ ἤτα βενεη ἰδῆς ἴϑςε οὗ τῆς δάγῖδ, ἴο οἰδδηβε ἴξ: 
“- : ἴον τε επά οὗὨ β8δνεπ πποπτἢ8 501} 

1Ὸ 80 ἴδλῖ {ΠΕΥ 5}}8]} λΐκε πο νγοοὰά {πεῪ ϑεᾶγοῆ. 
ουἕ οὗ τε δεϊά, πεῖῖδεγ σὰς ἄοννη Ις Απά τῆς ραβϑεηρεῖβ ἐδαί 4939 
ΟῊΥ Ουἢε οὗ τῆε ἰοτεβίβ ; [ὉΓ ΠΕῪ 83Π4}} τῆγουρῇ τῆς ἰαπά, γβεη ἀην β8εεῖὶ ἃ 
θυγαι ἴδς τνεᾶροηϑβ ἢ ἤγε : ἀπὰ ΠΟΥ πιδλη 5 θοπς, [ἤθη 8}}2}} ἢς ἴϑεῖ ἃρ ἃ ! Ησςδ, 
54} 5001] τῃοδ6 ἴῃαῖ 8ροϊ]εἀ τε], δἰρῃ ὈΥ ἰξ, 1}}} τὰς Ὀυγίετβ μᾶνε δυπεά 
Δπ4 ΚῸΡ τδοβε παῖ τοῦδεά τῃεηι, 84 ἢ ἰτ ἴπ τῆς ν]} εὐ οἵ Ηδπιοη-βορ. 
τε Ι,ογὰ σου. ᾿ς Σ6 Απά ἅἃϊ80 ἴδε πᾶπιο οἵ {πε οἰ Ὁ 

11  Απὰ ἰξ 8}8}} σοπιε ἴο ραᾳ88 “ῥαἱὶ δὲ ' Ἡλπιοπδθ, Ὑι8 5841} ἘΠῸῪ ᾿Τμαε 
ἴῃ τῃμλὲ ἀδὺ, ἐῤδαὶ 1 νῦν} ρίνε ὑπο οἰεδηθςε (ἢ ἰλπά. ἐμαῖς 
ὅσορ; ἃ ρίδος ἴδετε οὗ ργάνεβ 'π 1-:τιἃ 17 ἢ Απά, ἴδοι βοη οὗ πγδη, τἢι.8 
το], τῇς νΔ]]εγ οὐἩ τῆε μαββεπροῖβ ὁπ βδτὰ ἴῃς [μογά (0; ϑρεαῖκ ἴ υπῖο !Ηεδ, 
τῆς εδβϑὶ οὗ τῆς 868: λη4 ἰζ 5]} ϑ8:ορ δνεγ ἐδλίμεγοά ον], δηἀ ἴο Ἐνεῖῦ ἐῶν 

ἧς, ἴδε ἢ πόρε: οἵ τῆς ὨΡΌΓΒ: ἀπά (ἢεῖα δεδϑὲ οὗ τπ6 ἢεϊά, Αββεπιδὶς γουτ- Ἧς 
5Π2}1 τ 6Ὺ ὈυτΥ δηά 411 ἷ8 πιυ] - βεΐνεβ, δῃ σοπιε ; ρλῖθεῦ γοιγϑεῖνεϑ 
τυθε : ἀπά {ΠῈγ 5081] «Δ]1} ἐξ Το να]- οἱ ἐνεγυ βἰάς ἴο πὶ ᾿ϑδογίῆςα τῆδὲ δ, πων 

ταῦ, [εγ οὗ " Ηδιιοη-ρορ. 1 ἀο 5δογίῆος ἔογ γοιι, ευὲπ ἃ ρτεδῖ " 
ταῖς 12 Απά ϑβ8δνεῃ τποηῖῆβ8 5041} τῇς ϑ8δογῆςε ὕροπ τῆς πιοιιηϊαὶπ5 οὗ [5γδοΐ, 

ἴουβε οὗἁ ἴβγδεὶ δε δυγγίπρ οὗὁἨἉ «τῃδπὶι, [Πᾶῖ γε τδῪ εαὶ ἤεβῃ, δπά ἀγίπὶκ δ]οοά. 
τδδὲ ΕΟ ΠΛΑΥ Οἰεδηϑ8ε ἐας ἐμ 18 Ὑαε 5}41}] εδὶ πε 658} οἵ τπ6 

132 Ὑ ελ. 41] {πε ρεορὶς οὗ ἴπε ἰδπάὰ πιρῃίγ, δηά ἀγίηὶς τῆς δἰοοά οὗ ἂς 
5.21} υγΥ ἐῤέπι; δῃά ἴτ 341} θὲ τὸ ἀδυτοι οὗ τῆς ελγῃ, οὗ τδηιβ, οὗ 
ἴβ6 πὰ ἃ τεθονη τῆς ἀλὺ τπδι 1 5}4}} ἰαπιῦβ, ἀπὰ οὐ ᾿ροδῖβ, οὔ Ῥυ]]ος 8, 1} ᾿Ἡεδ, 
ὃς σ'ογ βεά, βατἢ τῃε 1,ογά σον. οὗ τῆετι (ΔΠΠ1πρ8 οὗ Βαβἤδη. Ζοαέξ, 

14 Απά {ΠῈγ 5}4}] βενεῦ οὔκ ἴπιθῃ 1ῶ Απά γε 5}|4}} εαὶ ἕλε {1 γε 
οὔ ςοπιίπιυλ! εἰπρὶογπιεηῖ, ρδϑϑίηρ ὃς {}]}, ἀηἀ ἀτγίηἰς Ὀϊοοά {1} γε 
τὨγουρὴ πε ἰαπά το Ὀυγ νυν τῇς ἀγυπκεη, οὗὨ ΠΙΥ βδογίδος ψῃῖο 1 
Ρμαϑϑεηρειβ ἴποβ6 [Πδῖ ταπιαῖὶπ ὑρὸὰ δᾶνα βδογίβοεα ἰοσγ γοιι. 

1 Κ. χῖχ. χ8. δευεη νγ85 ἃ ὩΌΏΌΕΘΥ ςοηποςίοα Ἡανιοησσορ] ἰ.ε. ἴθ6 του οὗ Οοξ, 45 
“8 186 ο]ολησίηρς δον σοπίδοϊς νἱἢ ἴΠῸ ἀολὰ ἴῃ υ. τό, Ηα»πομπαδ, ἴδ του 6, 

ὉΠ. ΧΙΧ. ΣΣ [0]].}, Δηά [δϊ]5 ρυτιβολίίοη οὗ ᾿ : 

ὡς Ἰαρὰ Ἐν το αξατεπος οῇ ἰὰς μαιλσηανὨ λάς πα δ τυπείμαι ηρφησαι τὴς α “3 3 ᾿ μϑαν: ὙγΔ5 ἃ ΒΟΙΥ νοῦ, ΟΟΙΏΡ. νυ. 12) “ευεν ἸλῚΥ ἀρροίηϊδὰ ἴο [Ηΐ5 δυίποθδ, ἴ0 ἜΧρτεβδ ἴδ 

᾿ : τηδρηϊυδθ οὗ [86 σνοστῖς διὰ [ἢς βεγδίοπιδεϊς 
11. «ζαεε ἰδέτε οΥΓ᾽ σγαυει ἱπ ᾿πγωο Α ὙΑΥ͂ ἴῃ νΠἰςἢ ἰξ 15 ρογίοιτηοα. Ασοογάϊηρ ἴο 

οίδος νγβεσε ἵβεγα ΠΊΔΥ Ὅς ὈυΓίΔ] ἔογ ἔμβεπὶ πὶ (ἢ. Μοβδὶς Ἰδνν ἃ ἀδδὰ Ὀοὰγ οδυξϑὰ ἃ ρεου αν 
ἱ-ταεὶ. Ψμδὶ ρατὶ οἵ ἴπ6 ΗΟΙΥ [.3η4 ΤΠΔΥ δε “6 β]βπηοηὶ ἴο 1} τυῖτἢ Ἡτβιο ἴδ οᾶπιθ ἴῃ οοη- 
ἴδ5 ἀεδὶεὰ ὁ Ὅς ρτορμιεῖ ρίςζυγεβ ἴο ἈΪπιβεῖδ. κ.ς} Ναπι. χίχ, τα [0]. 80 {πδῖ δ5 1πὸ Ἰαπὰᾶ 
25 ἃ ΒηϊΩς ρἷδος βοπῖε υδ]] εν, ΡΟ ΘΌΪΥ Ἰπλδρῖπ-. (ἐ [5γλοὶ τεργεβοηῖβ ἢρυγαί νεῖν [86 ΟΒυγοὶ οὗ 
ΔΙΥ͂ (Δ ταίΐεγ 'ἴ5 αἰϑο τηεπιοηθαά ἴῃ Ζεοδ, χὶν. Ὁ ηγίςς, [Π6 ρυγ βοδίίοη οὗ [παῖ Ἰληὰ ἰ5 ἃ ργορεσ 
5). 4ϊ {πε εχίγεπυυ οἵ ἴπῈ ΗΟΙΥ 1,πά. Ῥατὶ οἵ ἴῃε ἤξυτο ἴο ἱπάϊςαῖς βυςἢ ἃ βαποῖ ἢςᾶ- 

ἐδὲε τα]εῦ Ὁ 1δε ῥαπεησεγ ἘΒοοδυβ ΠΟΥ͂ αἰ ἃ εἰοληςὶ ξ Ηἰς σβυτοῆ. ἃς ΞΕ Ρ 
νεῦο ἴδετε ἴα δυτιοά ταρούς έβα 85 ἃ οἰουά Ρᾶ58- ἦρε Ἰρκο τη Ἐρδ τὶ 5 6, ρεῖς υσομ, 85 5 Ῥαυΐ 
ἵωσ ονεὲσ Δπὰ βοῆθ, ἼΔΕΙ 15 4150, 85 15. ζοπλ- 
τοῦ ἴῃ Ἡεῦτενν, ἃ ΡἱΑΥ Ὡροη νψογάϑ---ἴπετε 17 ἴο εὐ. Οοπρ. ον. χῖχ. 7. Τὸ ἀθ- 
ῬΈΓΟ ῥα’ επρεγς ἴο Ὀ6 Ὀυγιρά, ασέηφεγ, ἴο πἰγυσέοῃ οὗ [6 ΘΠΘΙΆΥ, υἱοννοὰ 85 ἴο [5 τεβ } 5 
νὰϊκ οὐοσ πεῖγ ρτᾶνοβ, ῥα οηχεγς ἴὸ ὈΌΓΥ ὙΠῸ τεΐογθηςθ ἴο ἴπ6 ρθορὶς οὗ Οοὰά. Τὴ 
ἴλεπι (νυ. 16). Ῥυτροϑεβ οὗ ἴθ ραϑὶ ἀϊἰβροηβαϊΐοη 5}.4}} δ6 πηδὰθ 

ἐπεί οΥ δὲ “αὶ ΟΥ̓ δε Τϑοδὰ 864, ἃ ρίδοα οἰθᾶσ ἰο Οοά᾽β ρεορὶς ἱποπιϑεῖνοβ δηὰ ἴο ἴΠ6 
ἔξ θτῆι ἰῃ 115 Ρἢγϑὶςδὶ σμαγαςοίοσ, δηὰ δάπηοη!ς ποαίβεη. ΑἹ] 8.6 [παῖ (πὸ ἰυάρτηθηῖβ 
ΟΓΥ οὗ ρδϑῖ ἰυάρτηεηΐβ. ψΒῖο ἢ βᾶνὸ Δ] ὑροῦ ἴδ σὨοβθη γὰσθ ΤΟΤΕ 
“ορ δὲ πω} ὍΤ86Ὲὸ ψογά ἴπυ5 τεηδογοᾶ [0 5ίζιηι οὗ Δγ οἰβᾶηρο οὗ ριγροϑε οἵ ἴδε Α]- 

ΟΟςΌΓ5 ΟὨΪΥ͂ Οὔσδ ΠΊΟΓΟ ἴῃ δοτίρίυτο, ᾿δυῖ. χχν. τα ῃῖγ, Ὀυῖϊ ἴΠ6 σοηϑθαθηοδ οὗὨἉ {πεῖγ 51η5, δηὰ 
4: ετο 1 15 σεπάεσοα γπηωξείε, Οομρ. 154]. παῖ, [Π6586 51:ηὴ8 οῆςὸ δρδηδοποά, ἴμ6 ἕδυουγ οὗ 
Σχχῖν. 3. ᾿ς πεῖς Οοὰ Μ}} τεΐυγη ἴῃ γεῖ τόσο δϑυπάδηςδ, 



160 
.. 20 ἼΤδβ γε 8}4}1 δὲ 116 δὲ ΣῪ 
120᾽]6 ἢ} οῖθε8 δηὰ Τμαγοῦ, ἢ 
πιρΥ πιεὲπ, Δπ4 ἢ 11} τχθπ οὔ 
γγαῦ, 8 τῆς ],ογά (00. 

21 Απάϊ ν}]}} 8εἴ τὰ ρ ΟΥΥ ἀπιοη 
τῆς Πεδίδεη, δηά 11] τῆς Ππεδίῆθηῃ ὁδαΐ 
866 ΤΥ Ἰυάρηγχοεης τῆδι 1 ἤανα 6Χχο- 
ουζοά, Δπά τιν παπά τας 1 πᾶνε ἰδ ά 
ὕροη τἤεη. 

22 80 τῆς ἤουμβδε οὗ [βϑγδεὶ 5341] 
Κπονν ἴῆαε 1 ἂν τς ΓΟ τμεῖὶς Οοά 
ἔτοπι τῃδὲ ἀδγ δηά ἐογιναγά. 

22 ἴ Απά τῃς μεδίδεῃ 5}2}} Κπονν 
(παῖ τῆς ἤομβε οὗ ἰβγδεὶ ψψεηῖ ἱπῖο 
σΑΡΕνΥ ἔογ τῆοῖγ ἰπΙ4Ό ΠΥ : Βεςδιιδα 
1ΠΕΥ ἰγεβραϑϑοά δρδίηδί πΊ6, τἢΠαγεΐογε 
διά 1 την ἴδλςς ἔτοπι τπεπι, Δη4 ρὰνς 
τῆ επι ἰηπἴο ἴτε Πμαπὰ οὗ {πεῖὶγ ἐπα πι:68 ἃ 
80 ἔδ]] {πεν 411 Υ τῆς βϑνοτά, 

24. Ασοοτγάϊπρ; ἴο {πεῖν πο] εδῃ ΠΕ 89 
δηα Δοοογάϊηρ ἴο τμεῖγ {γδηϑργεβϑ ἢ 8 
πᾶνε 1 ἀομε υπῖο {Πο, δηὰ Πἰά τὰ 
ἔλεος ἔτουιλ τῆ θη. 

25 Ἰπετγείοσε τῆυβ βδτἢ τῆς Ι,οτά 
Οονυ; Νον ψ}}}} 1 Ὀγίπρ ἀραὶπ Πα 
Τςλρείν οὗ [4οοῦ, ἀπά ἤδλνε πΊεγοῦ 
προη τ ψ ἢοὶε ουδὲ οὗ ἴϑγδεϊ, δηά 
ΨΊ δε Ἰεαίουϑ ἔου ΠΔΥ ΠΟΙΥῪ πᾶπηλε ; 

26 Αἤεγ ἰδὲ {πὲγ Γῆς θογῃθ 

20. Τδαῦυε ῥοωγεά ομΐ ᾽,}7 «ῥίγ ΟομΡ. 
οΟεΪ 11. 28: ΖΟςἢ. χὶὶ. στο; δπὰ Ασςῖϑβ ἷϊ. 17. 

ΤΠ Βογο δὲ Ῥοίοσ αἰ ϑε ΓΕ ἀρρτορτίαϊεβ ἔπ656 
ῬΙοΌρΡἤοςοῖο5 ἴο 186 οιϊρουπηρ οὗ ἴπ6 ΗΟΙῪ 
δρΙΠί οἡ ἴῃς ἀδγ οὗ Ῥεηίεοοβσί, δηὰ {πὸ ἴῃδι- 
ξυταίίΐοη οὗ [6 (μυγοῦ οὗ Ογῖϑὲ ΌΥ τμδί πιὶ- 
τασυΐϊουβ ονοηῖ. Βυῖ [Π]|5 νγᾶβ (Π6 δορί πηϊην 
οὗ [6 ξιἸΒΙπιεπί οὗ ἴΠο56 νοῦβοβ οὔ πὸ ργορδείϑ. 
ΤΟΥ 5841} δηά {Πεῖγ σοηϑυπηπιδίίοη νυ βθη {{πὶ6 
9041} Ὅ6 ΠΟ ΙΏΟΓΟ. 

ΟΗΑΡ5. ΧΙ,.--ΧΊ ᾺΝΠΙ. ΤῬἘΜε ν᾽ βίοη οὔῃο 
τοϑίοτεα ἰετηρὶε δηὰ (6 σοι πῃ 6 ἰαπὰ. Α 
ἀενεϊορπιοηΐ οὗ 6 ργοσηϊβε σοηδι πὰ ἰὴ χχχυ!ὶ. 
λὴ. ἼΠε βυῦδ)εςξ οὗ [86 ο]οδίηρ οδαρίοτβ οὔ 
ἘΖΟΚΙΟΙ 15 [6 τεϑεκυκίοη οὐἁ ἴπ6 Κίηράοιῃ οὗ 
Οοά. ὝὍΙ5 15 ἜἘχργεβθθὰ ὉΥ ἃ υἱβίοῃ, ἰῃ νη ἢ 
ἅτε ἀἰβρίαγθὰ ποὶ ΟἿ]ῪΥ ἃ γϑῦυὲ τοταρ]θ, Ὀὲ 
ἃ|50 ΌΥ ἃ τείοστηθὰ ὑῥτγιεβίμοοά, τοογρδηϊζοά 
δεγνίςεβ, ἃ Γοβϑίογε ΠΊΟΠΑΟΠΥ, ἃ τεδρροσίἰοηθά 
(ἰοΥΤ ΟΓΥ, ἃ σαπαννοὶ ρθορ]ο, ἀπά, 849 ἃ Ἷοῃϑα- 
΄υεηςςο, ἴδ ἀἰβιιίοη οὗ ἔεΓΈ ΠΥ δηὰ Ρ]οπὲν ον 
[86 ψ“Πο]Ὲ οασῖθ. Ὑδδ τεΐυσῃ ἔγοπι Βαῦγυϊοη 
νγᾶ5 ἱπάθεά (πε Ὀδρίπηΐηρ οὗὨ [μ]8 ννογῖ, Ὀὰξ 
ΟὨΪΥ ἃ Ὀερὶπηίηρ, ᾿ηἰγοάυςίογγυ ἴο [86 διΐυτο 
κιηράοχῃ οὗ ( γιϑῖ, ᾶσϑε Ὡροη βαγίῃ, ΠΠΔ}Ὺ ἐπ 
ἤράγεη, δε νἱβίρφῃ πιυϑὲ ἱβεγεέοστε δ6 υἱενγε 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΧΧΙΣΧ. ΧΙ. [ν. 20---; 

πεῖ βῆδπιε, Δπὰ 411] Ἐπεὶγ τγοϑραβθεὶ 
ὙΠΕΓΕΌΥ {ΠΕΥ ἤᾶνε ἐγεθραββεά Δρδϊηϑὶ 
ἴη6, γΠεπ ΠΟΥ ἀνγεϊε βαίεγ ἰη τῇεὶγ 
ἰλῃ, δληὰ ποπα τηδάς ἐῤεπι αἰταὶά, 

27 νΒεα 1 μᾶνε ὑὈγουρῆς τῇδ) 
ἃρλὶπ ἔγοπι ἴἢς ρβορίβ, δηὰά ραιβεγοὰ 
τῆςπιὶ οιἱἱὧ οὗ {ΠΕΙΓ ἐποπλ εβ᾽ ἰλη 8, δηὰ 
4 δὴ βϑδποῖῆςα ἰπ Πεπὶ ἴῃ τῆς εἰριϊ Κρ. 
οὗ ΠΊΔΩΥ Πδίοϑ8 ; ω 
8 ἼΠΕη 5}}4}} τῆν Κπον τῆλε 1 

αηι τῆς ΙΟΚῸ πεῖς Οοά, ! πιο "Βὰ 
ςαυιϑοὰ τῆδπιὶ το δε ἰεά ἰπίο οδρι- ἄκαι 
ὙΠ δπιοηρ ἴῃς Βραίμθη: δυῖ 1 ἤλνε πὸ 
ραϊῃεγεά τπαπὶ ππῖο ἘΠεὶγ οὐνη ἰδηά, 
Δη4 ἢλνε ἰεῖς ποης οἵ τἢεπὶ ΔΠΥ πιοῖς 
Ποῖα, 

29 Νεῖεδεν 11 ᾷΕ1 ἰἀθ τὰν μος 
ΠΥ πιοε ἔγζοπι τΠεπὶ: ἴογ 1 ἧἢδνς 
δρουτεά Ουξ ΠΥ 8ρί τς ὕροη τῆς ἤοιθς ἐμῶι 
οἵ [βγδεὶ, ϑδϑ ἢ τῆς 1, ογὰ σοῦ. λαβὴ 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒᾺΝ ΧΙ, 
1: 724 ἐΐνεέ, νεαη27, ἀραὶ ο"αὶ ΟΣ 1ἀε υἱείοκ. ὁ 

7Ζλε ἐκορίῥίος οΥ7Ὑ ἐλξ φατέ φαίέ, 10 οἵ (δε 
, πογίλ ραΐς, 4 οὐ ἦε σοιίά 42 σ7 Δὲ αὐτί 
δαΐέ, 35 αν ο7 ἐλε »ογί ραΐξ. 30 ΖΦ ΚΑΙ 
ξαῤίξ. 44 7ἦε ἐλανεδεγε. 48 74εὲ δ 
ἐἠε δολείε. 

Ν᾽ τῆς ἔνε ἀπά τυνεπείειῃ γεάγ οὐ 
Οὐ Ταρινγ, ἱπ τῆς Ῥερίπηϊην Ι 

85 5(ΣἹΟΕΥ “γρεδοίίεα!; ἴῃ βυπιθοΐς οτηρίογοὶ 
θείην [6 Μοραὶς ογάϊηδηςοβ. ὙΠ686 ογί- 
ὭΔΏΟΟ5 Δα ᾿πάδοα ἴῃ ἘΠοσηβοῖνοβ ἃ πιά άδη πιεζῃ- 
ἰῃρ. ὙΠῸ Ταδογηδοϊο ἴῃ ἴπο πιιάςι οἵ ἴδιο [Π15 
οὗ (ς ἐῦ68, δΔηὰ δἰἴἴογννατγάϑ ἴμ6 Ταρὶε ἰη ἰδ 
ΠΑΡ [Δ] οὗ {π6 Ἰαπὰ οὗἉ ἱπμεγδπορ, ννᾶ5 ἱπίεμρά 
ἴο 5 πῖν 1π6 ἀννο!]ης οὗ }επονδὴ δηιοπς ΗΒ 
Ρθορΐεο, ἐπ ργοβι βοοὰ ννγὰβ ἴο ἀοηοῖε ἴδε πιο!- 
διίοη Ὀεΐνγεεη Οοά δηὰ πιδη, [ἢ πιοηδιὶῦ 
[δε βονεγει τ οὗ Οοά, {πὸ ρϑορὶδ ἴδε βδϊηΐδ 
οὗ Οοά, δο ἱεστι τοῦ ὑμοὶγ ἰῃπουιδηος. 80 
1 δι [86 5γαιθοὶς μοσγὸ οταρ]ογθὰ πᾶνε δῃ οβϑεη- 
[4] ρτοργεῖυ, γοῖ {ΠΟΥ ἅγα ΤΠΌΪΥ “γηιῤοί!, ἀπὰ 
85 500 ἢ} ἅτ [ΠΟΥ ἴο Ὀ6 τοραγάθά. ὅδ Κ)ιείοιῃ 
ἜΟΡΕ Οεβίςλιὶ ΕΖεςε1᾽5.᾽ 866 Νοῖο δἱ ενὰὲ 
οἔ ΧΙ]. : 

ΟΗΑΡ. ΧΙ... 1. 7κ 1δὲ ἥυε «πὰ ἐαυεηι οι 
͵)γεαγ}] ΤῊΪ5 ννᾶβ ἴῃς ΑΒΊΘΙἢ γοασ ἔτοπι ἱμε τδὶδ 
οὗ Ποϑβίδῃ, ἴῃς γεᾶγ οὗ [15 πιο οσαῦ δ ράϑϑοϑεῖ 
(8 Κ. χχῖϊ!. 22). 8ὅ6ε ποῖδ οὐ ἴ, σ [1ξ 1λὶ νγὰϑ 
ἃ 00 11εε γϑαγ, νυ δὶς 15 ΒΙΚΑΙΥ ρῥγοῦδῦῖο, (δι 
νἱἰβϑίοῃ ἴοο 2115 ἰπ 4 ἢ 0 1166 γθᾶσ, Ὑν μὲ οἢ 56 ῈΠ|5 
ἀρρτοργίδίς, ὙΠῸ 0 1166 γος θοζϑὴ υἹ ἴδε 
τλοπίῃ οὗὨ Τίβεῖ, οα ἴπ6 ἴθ ἀδγ οὗ σϑιεὶ 
νγὰβ [πε ΑΥ οὗ δἰοηποιηεηξ (1.ν. χνὶ. 29,30). 
ΤΠ τποηΐῃ Τ σε νγὰβ ἴῃ6 ἢτϑὲ τποηῖ οὗ ἴδ 
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οὗ τῆς γεᾶγ, ἱἰπ τῇς τεπῖ ἀαγ οΓἱὐ 4 Απάὰ δε πιλη 881 ιἱπῖο πΊ6, 
ῖῃε πιοητῆ, ἱπ τῆ6 ἰουγίεεπίῆ γεᾶγ ὅοη οὗ πιδη, δεῃοὶά νυ ἢ τ] 6 ἀγε8, 
αἴτεγ τῇδλς τῆς οἰ νγᾶβ βηλτίεη, ἱἰπΠ πὰ πεὰγ νι {π|π6 6ΆΓ8.0 ἀπά ϑεῖ 
πε πεἸίβαπηεα Ἃδὺ τῆς μαπά οἵ τπῈὲ τιϊπα ἤθαγὲ ὑροη ]} [παῖ [1 5}}8}} βενν 
[ΟΚῚν νγὰ8 προη πὲ. πα Ὀγοιρηῖ πὲ δες ; ἴογ ἴο τῆς ἱπίεπι τῆδι 1 τιίρῃς 
τ ῃεε. δον {ῤόπι απο τῆ δες σγὶ του Ὀγουρῃς 

2 πὰ τῇς νἱϑίοηβ οὐ (σοά δγουρῆς δἰῖμοῦ: ἀξοίαγε 411 τπδὲ ἔδοιι βεαϑῖ τὸ 
Βε σὴς ἰπῖο τῆς ἰαπά οὗ ἴϑβγδεὶ, δπὰ τς ἤουβα οὗ [β8γδεὶ. 
δεῖ 6 ΡΟ ἃ ΨΟΙῪ Πίρἢ πηουπῖδλ, δ ΔΑπά θεΠοϊὰ ἃ νγα]} οἡ τῆς οιιζ- 

ΑΚ  Βγ νυ ]ς ἢ τας 88 τῆς ἔγαπιε οὗ ἃ οἵ 51:46 οὗ ἴῃς ποιιδα γουπά δδοιῖ, δπά 
οὔ με 5βΞοιιῇ. ἴῃ 186 πιδη 8 πδηά ἃ πιγχεδϑιιγίηρ γεεὰ 

3 Δπὰ Βα ὑγοιυρῆϊζ πῆς {ΠΙἢ6γ, ἀπά, οὗ 5χ οὐδ᾽ ἰσμσ ὈΥ ἴπε ουδιὲ δηά 
ὈΕΒΟΙαῖ, 2δέγε τος ἃ τλῃ, γῇοβα 8ἃρ- δἃπ διαπά Ὀγεδάτῃ : 80 ἢς πιεδϑιιγεά 
ρεᾶγασιος τοῖς 'ἰκῈ ἴῃς ἀρρθάγδηςε οὗ δε Ὀγεδατῃ οὗ τς θυ] ἀϊηρ, ομς τεϑὰ ; ΕΗοῦ. 
Ὀγαβϑ8. ὙΠ ἢ ἃ ̓ΐἰπο οὗ ἢλχ ἰῃ ἢἰ8 μαπά, δηά τς Πεῖρῃῖ, οπα γεβά, γόύς  ὀχόν 
δηὰ 4. τηδδβυτίπρ τε ; ἀπά με βιοοάλ 6 4 Ἴπεπ οᾶπιε με υπίο ἴδε ραῖε ἀμ Ὁ ΕΣ 
'ἴπ ἴδε ρδῖε. ἤν οὶ Ἰοοίκοι ἢ τονγαγὰ τῆς ελϑῖ, Δπά καρὰ 

τι γεασ, Ὀυῖϊ να ἀο ποῖ Κπον {παῖ [818 πᾶν μδὰ γεΐεσγεηος ἴο ἴδ 6 ΘποΟστηΟΙ 5 5Έ ΓΟ Γ ΠΓῈ5 
ποκοῦτας; τνᾶϑ δἀορίοά {1}} δέξο ἴῃς σαριϊνιγ. γαϊϑοά δὲ (15 {πιὸ ὈὉΥ Νεδυςπδάπεζζασ, ννῃο 
σπετνεσ, ἴπε ἔλεϊ οὗ (δ6 Ἰυ 1166 γᾶ σοπ- ννγν 85 ποῖ ΟΠΙΥ͂ (μα φτθαῖεδξ σοπαυογοσ, Ὀυϊ {ΠῸ 
τους ἰῃ [}15 πιοηίἢ νου ]Ἱὰ Ὀ6 ἃ βυῆοίϊοηξ ρτγοδίεδς ὈυΣ] θυ ἴῃ [86 ννοσὶὰ, 866 ποῖβ οἡ 
τελϑοῦ ΦῸΓ ΞρΕλκΙπΡ οὗ πε [ἴπηε 25, ἐπ 2όδ ΧΧΊΪ. 14. 
ἱκχαπῖτς 97 ἐδ 7εέαγ. δ. ΤῊΕ ΒΟΟΝΡΑΚΥῪ ΝΑΙ, ΟΥ ΤΗΕ ΤΕΜ- 

δὸς ᾿ ιἀὶ ῬΨΕ-ΟΟΚΊΤΒ. δεε Ρἴδη 11. 
᾿ μόνην! ἐβενε δ ΠΣ τ ΠΣ ΒΕ ὦ «υαἱὶ οπ 4ῤε ομμἱάφ οὶ ἐδε δοι.] ὙΠὲ 

12] δα ἐφ τὸ πιϑτὶς ἴὰ Ι ἀϊξηίγ. δ0 νν4}1 ὁποϊοβδίης ἴδ σουγία ἰθὰ Ὡς ἢ ννογὸ τῆς 

[εοἱ. τ. ἃ, εδδ νιοιιπίαία ον τός Τοκῦς δοιμε εα! τἰμεύπαρον! Ων " πε ΜΆ ΤΟ Ἴδε βπα πα 
εὐ φιβ αὐ αι ἐῤα ἐρ ἐγ υλο οὔ ἐδε »ιοιριίαῦμ. ΟΟΠΊΡ. ὁγ ἐδε αὐ αι τ ; πὰ ὀγεαα ἢ ΠΡῸΣ 

Σ : ν᾿ ΧΙ]. 12. 6 Ιονυβ, δοςοσάϊηρ ἴο ἴη]- 
ὁγ ευδίε 8] Α5 ἴῃ πιδῖρ., "ον 'ευῤίεοΡ. ΤὮα ͵ : ἢ 

δεθάϊηρ ντᾶϑ ηοΐ ὁ ΟΣ πᾶσ ἴμ6 ἈΠῚ, θυϊ ρον Ὅε ἠξειπαμνν, τὐλὸ τμβῖα ΒΙΏΒῚ νὐπλνῇ " τ (χἰτῖϊ. σα). δ ἢ ᾿ΠΟἢ 65, ἀρΡΙ γἱηρ 1 ΡΣΙΠΟΙΡΑΙΥ ἴο [Π6 γεβϑὲ 

α: ἐδε νη" οὕ α εἰ }}] [Ιι 15 ποῖ ὦ εἶν νΠ ἢ ἍΠ6 ΠὐΣΉ ΓΕ ὍΣ ἐμὲ ΒΈΠΒΙΣ; ΠξχΕ. ἃ “ὅποι: Ὁ! 

Ἰϑμὸν ἧκε ἃ οἰ ἴῃ [15 οοποίγυς οι, δυζο 86 ἔοστηεσ οὐδ ]1); δηὰ Ἰδϑίγ, δῇεσ 186 ςδρ- 
Ἰοα ὃΥ ἵν Ὑγα]]ς, ᾿ Ὀνῖγ, ἴμε Βανγ]οηἰβῃ οὐ δὶξ οὗ ἱνγεηίγ-οῦα 

ἀν τῶν τοι») φουιϊαν τα, ἢ ὁ τ ΕΠ. (ὑδοίθες ϑαπάοόγοαδηῦ. Χά ΚΕ}, Βν0 Ἰα 
Ξουΐδετη [6 τεγερίδ γιδαςμΓοηεη, ΤΕΥ υϑϑὰ ΟΠ] ἴΠπ6 
ω Μ Ἀὐῤ᾽ ψ! Ὑ1 Δην ον ονταδρὰ αἰ προ πρἐν στα, ζυ δὶς οΥ̓Ἠ εἰρμίθεμ ἱπομεβ, ἘῸΣ ἘΧΔΟΗΥ {86 
ϑοι ἢ -ελοὶ σοσθοσ αἱ 1δ6 εἰἶϊν--- ὁξ τῆς ὅ584πιε ἀϊπιεῃδίοῃβ ἃγε δίνει ἴῃ ἴδε ΒοΟΙΚΘ5 οὗ 

νεπίετη ροτέου οἵ ἴδε οἰ ἀὸόμα ας ἰοτ!ς Κι πδβ δηὰ οὗ (Βτοηίςῖεβ, ἴῃ ΕΖτὰ ἀπά ἴῃ ἘΖΟ- 
: Κιοὶ, ἴῃ Ποθορῆυ δηὰ [86 Ταϊηιυά. ΝΟΥ ννῈ 

ἘΠ ὯΟ Ῥατί ἀἰγεσην ποτῖμβ οὗ πε΄ κι πον "" ἼπΞ πα τεοκοηοὰ ὈΥ [86 Οτεοκ 
οὐδίς οὗἉ οἰ ιΐθεη ἴπομεβ. ὙΠδ πλραϑυγεπηεηῖβ 

8. 42δεὲγ Τὸ δὲ Ὀυϊάϊηρς ἔγτοπι [Ὡς οὗ Ηετγοὰβ επιρὶε ἄρτθθ νἹ (815 (Ἐετευβϑοη 5 

ρίδοκ τύθοτε ΕΖεκιοὶ ἢγβέ βἂνν ἴζ. εΤεπιρὶε ἀπά ΗΟΙΥ ϑερυϊοῆγε,᾽ Ρ. 79). 80 
δξε εξ ἀρῥεαγαπες 9 ὁγα 9] Βυι ΒΕ, βμΐη-ὀ [ΒΔΓ νγὲ πιᾶὺ σοποῖιάε ὑμᾶῖ {Π6 οωῤὲῥ “πα δαπάς 

ἴπξ, ἷ. 7. ὀνγεαδ 15 ἴπο σιδὶῖ οὗἉ οἰ ζδθη ᾿ποἢ 65. ᾿ 
« ἴὲπε σΓ "Μαχ] Εογ ΤῊΘΑΞΌΓΙ ΠΣ {86 διουπὰ ἐδε ὀγεαάρ φ ἐδὲε διά ἰπ] ΤὨς δι άέης 15 

μἶδλη. ἢετὸ ἴΠ6 δῃς]οϑίηρ νν4}}----ῆο δεύσ δὲ δηὰ ὀγεαάε 
α "ππρατωγὶπρ γρε ] Ἐοτ ἴῃ νγα]]ς (οορ. οἵ [818 νν8}} ἀγὲ ξίνεη, δυϊ ποῖ [δε Ἰεηρίῃ, ψ Ὡς ἢ 

7. χχχῖ. 18, 29: εν. χχί. 19). Τὸ »γικασηγε ἷ5 ἀεϊεττϊποά δεγεαῆεν, δηὰ βἤενγῃ ἴο ἐῃοΐοϑα 
ἱπιρξοα 2 ϑεραγδίίοῃ ἔοσ βδοσοά ρυγροϑεβ, σοπιρ. ἃ 54{|ᾶγε, ἃ 846 οὐ ψυῃῖ ἢ 15 ςοὸ συ 18. 
Κεν. χὶ. 2. ὙΤΠδ Πηδαϑγειηθη5 ἀΓῸ (1) ἐχαεΐ, θ6--16. ΤῊΕ ΕΑΒΤΥ ΟΑΤΕ-ΒΕΙΓΡΙΝΟ. ὅ66 
ὮὋ ὁδενν [Π4: [Π6 ῬΓΟΠΊΪ56 15 ποῖ νάριιθ, θυξ Ρίδη 111. ΤὩϊ5 ἰ5 Ραγ ἰου]ΑΥῪ ἀεβοσιεά, 41] 
ατίλιη; (2) ἐφωαὶ, ἴο ἀδηοΐθ Πδιτηοηῦ; (3) [πὲ οἴδμογ ψαίθ- ὈυΠ]Π ἀἸηγσβ δοίης ΘΧΔΟΙΥ [{κὸ 11. 
ται, ἴο πλᾶσκ ΠΊΔ) ΟΞ δηὰ ρταπάδεισ. Ὑπὸ ὙΠβ μαῖο- δι] ἀὴρ ᾿οὰ ἔσοπι [86 ῥτεςίης5 ἴο 
Εαϊσδογϊ πα Πιδϑβν ηθ85 οὗ [86 νν8}}5 ἴΔΥ [δε οὐυΐοῖ ςουτσί. 

νον ΎΥ͂!. 1. 
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ννεηϊ ὑρ τῆς β(λῖγβ τπογεοῖ, δηά πιθᾶ- 
βιιγεά τῆς τῇ αϑῃο]ά οὗ τῆς σαῖς, τυῤίεὐ 
τυ: οὔξ τερὰ Ὀὑτοδὰ  δπὰ ἴδ οἵδογ 
[ΣΉ 2) 0] ῃ ἐδὲ γασίε, τυῤιεῦ τυας οπε 
τεεὰ Ὀγοδά. 

 Απάᾶ εφυεγν [τ]ὰ σμαπηῦεγ τας 
οης τεεὰ ἰοπρ, δπὰ οπα τεεὰ ὕτοδά ; 
Δηἀ Ὀεΐζννοθη (ἢ6 [{π||6 σΠδπιθοῖβ τυδγέ 
ἦνε ουὐδίῖα ; δηά τῆς τῇ γοβῃο]ὰ οὗ τῃς8 
σαῖε ὈΥ ἴῃε ρουοῇ οὗ τῇῆ6 ραΐα νι τπίη 
τυᾶς οἠδ ταρά. 

8 Ης πιεδϑιγοά 4150 [6 ρογοῇ οὗ 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ, ΧΙ, [ν. 7- 12. 

τῆς ραῖε, εἰρῃς συ δ ; ἀπά τῆς ροϑβϑῖβ 
τΠεγθοῦ, ἔννο σὐδιῖ5 ; δηὰ τῆς ρογοὴ οὗἁ 
τῆς ραῖς τυᾶς ἱπνγαγά. 

ΙΟ Απά τἢς {[{π||6 σμαθεῖβ οὗ [6 
ρϑῖε ελϑίνγαγα τυογε ἴγες οἡ 115 8146, 
ΔηΔ ἴῆγεε οἡ ἴπδὶ 5146; 6} τῆγεα 
τυέγε οὗ οπς πηδᾶβϑυγε: δηὰ ἴπε ροϑβίβ 
μά οἠς πιδᾶϑιιγε οὐ [ἢ 5 5146 πὰ ου 
[Παὲ 8146. 

11 Απά ἢς πιεδϑιγεά τῃῈ Ὀγεδάτῃ 
οὗ τῆς ΕΠΙΓΥ͂ οὗἩ τῆς ραῖδ, ἴδῃ οὐδ 8 5 
απά τῆς Ἰεηρῖῃ οὗ τῆς ραῖε, ταϊγίεθῃ 

(6 ραῖε νυ ]η., οπς γααά. ΓΗ. ουδ18. Ησῦ. 

9 Γἤδη πιδαϑιγεά ἢ6 [6 ρογοῦ οὗ Ζέννσέξ, 12 Τῆε ἴϑρασα αἷϑο θείογε πε κοκκώ, 

Θ. “1εα͵,.4] δϑευεη ἴῃ ὨΊΌΕΓ (νυ. 22). 
ἐῤὲ ἐῤνειῥοίά,. ὀγοα ] 1,11. “6 ἘὨγοβΠο]ὰ 

οὔ {π6 ψαΐθ οὔδ τοοὰ Ὀγοδά, δηὰ ἴδ {Πγοβῃο]ά 
οὗ ἴῃη6 βαΐθ οπο τοϑὰ Ὀγοδά,᾽" [ῃ6 δ] ΗἩθῦγονν 
τηοάς οὗ ὀχργοϑϑίηρ θ8 08} ὈΏΣΘΒΠΟΙά ΟΣ 9 
ξαῖο 0:89 σϑϑᾶ Ὁσοδά. ὅϑοπὴθ ἴᾶνο που ρἢϊ 
(Παῖ [15 τοίου ἴο {πε ἴννο {γοϑῃοὶάβ, ἴη6 ομὸ 
αἱ [Π6 Θη ΣΥ ἔτοπὶ ἴπ6 ῥγεςϊ ποῖ, ἴΠ6 οἵποσ δὲ 
[86 ΘΠΕΓΥ 1πἴο ἴΠ6 σουγί. Βαῖ 85 [Π6 τηραϑυγο- 
τηθηΐς ΓΟ θοίηρ ἰάθη ἔτοπὶ δαϑί ἴο νγϑϑβί, 1 νυν}}]} 
Ὀ6 θεοῦ ἴο σοηϑιάοσ {πὶ [Π6 ἔνγο ἔπγεβῃοϊάς 
Ὀεϊοηρ ἴο {πε οαϑίογηπιοσῖ ψαέεαυαγ. ΤὮς χαΐε- 
δμίἑάδηφ σοῃδίβιθα οὗ (1) ἃ σονογοὰ ψαϑίονναυ 
(ἢ ἔννο 1 γοβῃο 45) ἔτοπι (Π6 ῥρσθοϊηςῖϑ; (2) 
δῇ ὑποονογοα βρᾶςθ, δίοηρ ἴπὸ 51:465 οὗ ψῇς 
γνοτα {πΠ6 συαγά-οΠαπιθοτβ : (2) ἀποίδεσ σονεγοά 
ξαΐονναυ Ἰπΐο {πὸ σουτί. 

7. “πώ φυογγ {πεἰς ἐραγιδεῦ «αὐαὦὖ Απᾶ 
89 Κυδιά-ΟὨΔΙΔΌΟΣΒ, Θ8ΟΔ ὁπό γεεαά ἰογ 
απάᾶ οπὲ γϑεά ὀγοαά. ἴῃ οὐζ ἰγδηϑίδείοη (86 
ννοτάς φυα,. ἃπὰ «υεγό Α1΄Ὸ σΟΠΕΠΌΔΙΪΥ ἰηΐσο- 
ἀυςοά, Ὀυΐ ἄτα ποῖ ἰη ἴΠ6 οὐ ρῖπαὶ. ΤΟΥ ννου]ὰ 
θὲ Ὀε(ίογ ἀναγ. ὙΠῸ βυῤβίδηξίνεβ ἀθρεηά ὕρο 
[Π6 νοῦ »πεασωγεά ᾿ηγουρδουῖ. 

δμεἶε ἐρα»ιδεγ) ΤῸῸ Ηοῦγενν ννοτὰ (24) οὐ- 
ΟἼΓΘΙ Κ. χίν. ),ϑ; 2 ΟἾΓΟ. ΧΙΪΟ ΣΙ, Οὗ ἃ 56 Γ|685 
οἵ σμδιλθογβ ἔοσς (6 1, ονϊῖο5 γῃο Κορὶ νναῖςἢ 
ἴῃ [ΠῸ ἰοπρῖθ. [{ ἰ5 ἃ ἀϊβδογοηῖ ννογὰ ἔτοπι 
τῃδῖ γτοπάογθὰ ερα»ριδεῦς ἴῃ Ὁ. 1). ΤΏ6 ποὰῃ ἐρα 
15 β ρα, πἰϑοὰ ςο]]οσῖνεῖγ. 80 ἴῃ ν΄. 14. 
16, δὲ βοιί, ἴῸΥ ἃ 561|65 οὗἩἨ ροϑίβ οἵ ἢ ]14γ5. 
ΟὐομιΡ. Χ]. 29, ΧΙ. ΣΙ. 

δείαυεεη δε ἐπ ἶρ ἐραηιδεγ] Βοῖννοοη ἴο 
ξυλτά -ΟΠαθογβ ἴΠογὸ νγᾶ5 ἔγτοτι οαϑί ἴο νγοϑῖ ἃ 
5ρᾶς6 οἔὗἉ ἤνο οσυὐνϊϊ5. ὙΠ6 9 θοσ, μανΐηρ ρδϑϑρὰ 
αἰοὴς ἴΠ6 νγὰῦ ὙΠ συλτά- Παπλθογβ οἡ οἴ μοῦ 
546, σοπιθβ ἴο 266 ἐῤγεῥοί 9 ἐδϑ φαΐ ὁγ ἐδὲ 
}͵ογῦ. ὙῊ5 σοττοβροηάϑβ ἴο [86 βοοοηὰ [ἢτ65ἢ- 
οΟἰά ἴῃ (Π6 δαϑίθγηγηοβὶ ραϊονναυ. 

2ογε}} (ΠθὉ. μα») Ὑπὸ 1,ΧΧ. αἱλάμ. 
ψυϊε. σε διΐμι. ΤῊ6 νοσὰ ΡγΟΌΔΟΌΪΥ ΠλοΔῃ5 
ΡοΥῸἢ οΥἦ᾽ Ροσί!ίοο, σοπηοοῖϊθα ἢ αὐ᾽τε ροσῖ 
ΟΥ̓ ΡΙΠΑγ. 

8. Τὰ νοῦϑο 15 ηοΐ οι ἰῃ ϑοῦῖο ΗΌσονν 

Μ55., οὐ ἴῃ πὸ ΧΧ.. ογ υΐζ. [ΙΕ 5 τοϊεςιοα 
ὈΥ ΗἰΙϊζὶ δηὰ οἴμεῖβ ἃ5 ἱποοηῃβίϑίθης σῇ 
ν.9. Βυὶ {Πογὸ 15 πο ἱποοπϑιϑίθηςογΥ, 16 πι68- 
ΒιΓοιηδηἴβ ἅγὰ ἴἌΚοη ἴῃ αἰ δγοηΐ ψγᾶγ5. Ηδγα 
1 15 ἔτοπι ϑαϑὶ ἴο νγεϑί, 45 βἜΠΟΓΑΙΪΥ. 

9. ΤΘ ροσοῇ 15 πον πιοραϑιγοα ἔγοπι ποσί 
ἴο ϑδοιῖῃ, ἰἴῃ αὐμ7, 845 Ὀείοίο ἴῃ ἀεῥέΡ. ἴπ 
“.1ῖ Μ0ὸ6 ἅτὲὸ 1ο]ὰ (Παΐ {Π6 ὀγεαδε 977 ἐδὲ ἐπῖγν 
Οὔ δὲ ψαΐε νγ5 {πη ομδίί!, ὙΓΙΘΒ 15 πηδάθ ὉΡ 
οὗ 6 εἰσδὲ ομδις, ΜΠ ἃ ομδὲβ ῸΣ ἃ 20: ΟΥ̓ 
ῬΠΙΑΓ οὐ οδςῖ 5ἰἀ6 
Ρω7] (ΗΠεῦ. αἰ] τε τατι.) Α ῥγο)θοϊίοη 1Κ 

ἃ ΤΆΤ 5 οσῃ. Ηδθηοθ ἰῃ δυο ἰϊροΐυτο ἃ οο πῃ 
Ρτο)οςϊξίπρ ἔγοιῃ (ΠῸ νγ}} νυ ἢ 115 θά96, βῃδῆι 
δηὰ Τδρίϊδὶ, οὐ ἰζ ΤΊΔῪ Ὀ6 ἴῃς ὀ4ά:ε ΟΠΪΥ, 45 ἴπ 
νυ. 16, 49. [τ {πε ἴοττηογ οᾶϑ6 εοὐμρηρ ταὶ ἢϊ 
δ 4 Ὀοίζος ἰγδηϑίαϊίοη, Ὀυῖ 45 ἴποτ ἰ8 ἃ (15- 
Ἐἰπσοη Ὀοΐνσθοη ροοὲ δηὰ 2 δαν (45 Ὀεϊννθθη 
δωσε ἀπὰ “ῥ4}3}) ἰὰ 15. θεῖε ἴο Κοὸρ {πὸ ψοσγά 
}ώω, τετρουιδεσηρς (μαὶ ἰξ τοργεϑθηῖβ ἴπὸ Ἰοννεῦ 
Ρᾶγὶ οὗ (6 οοἰυπιπ, δπὰ (δαὶ [Π6 ἀϊπιεηβίοηβ 
Εἰνθη ἅτε ἴῃοβο οἵ ἴῃε ϑοοϊίοη οἵ ἴῃς Ὀᾶϑε. 
Το ψνογὰ (που ϑοπιθίϊπηε5 [πε ρ᾽υγαὶ οα- 
Οὐυζβ, 858 ἴῃ υ. 14) 5 υ.5112}}} κἰησυΐαγ, ἃ ςο]ϊθς- 
νο πουη, ΜΙ ἢ 5 ὀχργοβθοὰ ἴῃ οὐἵσ Νεγβίοηῃ 
ὉΥ τῆ ᾿ἱπϑοσίίοη οὗ εύεγψ. 

ἐδὲ βογερ οὶ ἐδὲ ξαἰε «υα:ς ἱπευαγα ὶ.ς. ἴο- 
ψυναγάς ἴῃς σοιιγῖ. 

10. εαηίαυαγα 1 ὍΘ 566γ, μανίηρ ραϑϑϑὰ 
Κ[Πγουφῇ 1Π6 μαῖο- Ὀυ] ἀρ ννοδεννασά, πονν ἴα γτ5 
Ὁδοῖκ οαϑινναγά, δηὰ [6}}5 υ5 [δῖ {Ποῖ ΟΤΟ 
ἴδγοο συλ ΟΠ ὈΘΓ5 ὁπ ἐῤὶς σἰάξ απα οα ἰδαὲ, 
Οἡ Εἰἴ Ποῦ 5ἰάο οὗ {π6 τοδά νύ, δηὰ ἴῃ ἔγοπὶ οἱ 
οδοἢ συγ ΟΠ δπθοΥ σοἰυπιη8, ΏοϑῈ δώ: 
(0565) ψγεγὲ εδοὴ οπϑ ουδὶῖ βαυᾶγο. 

11. δὲ ἰεησὶδ 9 δὲ σα! ὍὌῆθ ἰοηρίῃ οὗ 
ἴῃς γαΐοτναυ (ἰποϊυάϊηρ (δ6 ρους) ἴτοπὶ [6 
οουγί ἴο ἴδ πποονεγοὰ βρᾶοθ, ὙὍΏὨς (ἢτοϑῃοὶ 
76 Τὸ ἴοἱἀ ννᾶϑβ σἱχκ ἐμδίί ες, πὰ [6 Ῥογοῖ “ἐν. 
Ιῃ δά άϊίοη οπὲ συδὶζ νγᾶ5 ΡΥ Δ ΌΪΥ δἰϊοννοὰ ἴπ 
ἔγοῃξ οὗ 86 ροτοῖ, 45 Ὀθίογο 86 ρογοὸβ οἵ [86 
το ρ]6 1196} (υ. 49). 

12. ὙΠ 5ρᾶοβ ἰῃ ἐγοηΐ οὗ ἴῃ6 ξυδγά-ο μᾶπὶ- 



ν. 13--ὴ,.] 

[1π|1|6 σΒληιθεγβ τσὶ οη6 οὐδιῖ οκ ἐδὶς 
σεάε, πὰ ἴῃς βρᾶςς τῦσς οηε οὐδὶς οη 
τηδὲ 5146: δπὰ τἢς {π||ὲὰ σμδιιῦοτβ 
«οεΊ 51χ οὐδ᾽ οἡ {ἢ|5 546, δηά οἰχ 
εὐδ᾽ι5 οὐ ἰπδῖ 5166. 

13 Ηε πιελϑυτεά ἴπεη (ἢ ραῖε 
ἔτοση ἴδε τοοῦ οὗ ομδ [ἰππ|δὰ σμαπιθεῦ 
ἴο ἴδε τοοῦ οὗ δποῖίδεγ: τῆς Ὀγεδάτῃ 
τοα: ἔνε πὰ ἔνε οἰδῖ8, ἄοοῦ ἃ- 
σαϊτϑὶ ἀοογ. 

14 Ηε πιδάς 4ἷ5θο ροβίβ οἵ τἢγες- 
β8ζούε οὐυδιῖ5, ἐνεη ὑπο τῆς ροβὶ οὗ 
τῆς οοιγί τουῃ δρουῖ πε ρδῖε. 

δεῖβ ςοτγεσροῃάσδα ἴο [86 πηδᾶϑιγα οὗ πὸ 2ουῖς 
ἴῃ Ἰτοῃὶ οὗ [8656 σμδτηθοῖ5 (νυ. 10). 

15. Ὕ 15 τηδδϑυγοχηδηΐ 8 ΔοτοΘ5 ἴδ6 μαίο- 
θυ] την ἔγοπι που ἴοὸ ϑουϊῃ. Κ᾽ ὁ ανὸ [5 
186 ὈτΕΔΩὮ οὗὨ [6 ΘΠΙΓΥ ἱποϊυάδίηρ ἃ ροβὲ ου 
ΕἸμοΥ 5.66 τπ ὺς 10 συδ18 
οὐ εἰῖ μου Ξἰἐο ἃ συλγά- 

Ἑμδεηθετ ... ... 6 οὐδ 5 
. τ οὐυδιὲ 

γ οἰδ115 Χ 2 Ξ 4 οὐδὲ(8 

414 ουδ]᾽Ά 

Ἀη δά! οηδῖ οὐδ᾽ νγᾶβ Ἰλκοη ἴο τὰκ {86 
Ὀτεδ ἢ οὗ ἴπ6 ραΐθ-- θυ] ἀρ Ἔχο Ϊγ ΒΑ] 118 

ἃ ϑρᾶςε ΕΣ 

14. Ἡ ».οδὐἦδ Ἰδ δηροὶ 15 ὀχ Ὁ ἶης ἃ 
ὨΡΎΥ Τοῃοϊγυςϊοα ὉΠ άηρ, δηά ἐδπεγθέοσε 18 
ΞΜ] ἴο τλ2 Κα 1ἴ. 
ωλ 97 ἐδγεέσοογε εἰδ41 ΨΜαάυΐρ. Εἰ καὲ 

οείε: ρὸν τεχασίπία εἐμόμου. "5. ΟΧργεσϑαβ 
15: 106 ΘΙ ΧΙῪ συδ115 γεγο {Π6 Ἰοηρτῃ οὗ ἃ 56 168 
οὗ οοἰυπηη5. ΤὨ]5 ρῖνοϑ 0.5 Δηοῖ ΟΣ Γοδίαγο οὗ 
τᾶς γαίε- Ὀυ] ης. Βεΐνεεθη [ἢ6 ροσοὶ δπὰ ἴἢ6 
χσο σοδῖ νυοϑίεσηῃ ξΌλγα -ΟΠΔΉΌΟΓΒ ννγ 45 ἃ βϑρᾶςδ 
οὗ ἄνε ςὉ]115 (Ὠγοι σὴ τἢςἢ ἔπο τοδὰ ρᾶ556 6), 
ἔργ» ἃ Κιηὰ οὗ 841] τ ἢ σο]υπιη5 δ᾽οης 
ἴο «κἰος. ΤΉ 5 811} 15 οδ]]δὰ ἴδ αγεῤες, υ. τό. 
τε τ δοΐο Ὀτοδάτῃ οὗ [6 ραίο- υ"] την Ὀοης 
ἱπεηῖϊγ- ὅτ ουδ]15, [6 υπιίοὰ Ἰεηρτῃ οὗ [Π6 
ες οὗ {815 841} 'ττου]ὰ δ6 βἰχὶγ ουδ᾽ῖ8. ΤῊς 
1τεϑμοϊὰ οἵ ἰχ εὐ 115, “. 7, (ἔστη [86 
τοδάνγαυ) ἐχιεπάδα ομὸ οὐδ᾽ Ὀογοηὰ [6 ἢΔ]]} 
τηῖο ἴδ τπησονογοὰ νναῦ. [{ 18 ργοῦδο δ [Πδΐ ἴῃ 
οὔο οὗ [Π6ϑ6 82115. ([πὶ οὗ [Πα εαϑίοσῃ βδίοννα 
οἵ {δε ἴωπεῦ οουγ) ἴπ6 ῥὑσγίηςε σίς ὄὀγεαά οἡ 
Ξοἰδγηη εσειναὶβ (χ]ῖν. 3). Α [4]}] οὗ ἴδ 58ΔΠ|6 
ἀϊπιοπϑίοπϑ νγὰ9 ὑεΐννεεη ἴδ6 Ὀο Δ} 
Δικ ολεΐεσῃ βυδγά -οΠλΠΊθ ΓΒ (566 Οἡ τ. 21). 

σΐο δε ρο 9 δὲ εοωγὲ γχομπα αδομὲ ἐδὲ 
:α!] ὙΤΠΐ5Β 841]} οὐ οοϊοπηδὰθ οχίοεπάθα {ΠῈ 
ψΒοὶο Ὀτοδά ἢ οὗ ἴπ6 Ὀυϊάϊηρ ἴο ἴΠ6 ῥαυεριεηὶ 
(νυ. 18). Ουϊδιά6 (δ6 Ὀυϊάϊηρ οα ἴΠ6 ρᾶνε- 
ποπὶ νγᾶβ ἃ 561|65 οὐ ἢ1|12415 (6 ρωΐ υϑεὰ 
οοἰδεσνεϊγ, 8:6 οἢ σ᾿. 9). 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΙ, 16 

15 Απά ἔτοπι τῆς ἔδλοβ οἔ τΠ6 ραΐε 
οὗ τῆε επίγδηςα ὑπο ἴῃς ἕλος οὗ τῆς 
ΡογΟὴ οὗ ἴδε ἰππεγ ραῖε το ΒΗ͂Υ 
οὐδ 18. 

16 Απά ἐφεγε τυόγό 'ΠΑῦῖονν σνῖη- [ΗεΡ. 
εἰρεεά. 

ἄοννβ ἴο ἴῃς [{π||6 σΠδλιμθεῖβ, δηά ἴο 
{ΠΕ Γ Ροβῖβ πῃ τῆς ραῖα τουπὰ 
δδοιϊῖ, δηά [{Καννίβε ἴο τῆ6 "δύο 68 : [0 
Δηὰ νυϊπάουνβ τέγε τουπά δρδοιυῖ " ἰπ- ὅν 
νγατὰ : ἂπὰ ὑροη ἐσεῦ ροβὲ τυόγό ραϊπὶ ἔνα 
[ΓΕ 68. 

17 ὙΤΠεπ δτουρῆξς ἢς πιε ἱπῖο {πε 
ουξζνναγά σουγῖ, Δηά., ἴο, ἐῤέγέ τυεγέ 

16. 286 ἥπεε οΥὶ ἰδὲ φαίε οὶ {δε ἐπίγαπε] 
Το "τοηΐ οὗ ἴΠ6 ραῖο- υ 1] ἀϊπρ Ἰοοϊκίηρ ἴο {πὸ 
Ρτεσίηςῖϊβ. Ὑ8Ὲ μος Ἰεηρτῃ οὗ πε φαῖε- θυ ὰ- 
1η5 νγὰβ ΒΗ͂Υ ουδ115, τ }5 πιδάθ υ :--- 

ΤΒςκηθβ5 οὗ Ὀουπ ΔΓ ννΔ]]} 6 εουδ115 
ἮἨΔ]1] οὗ εηΐγδηςς τὰς οὐδ; ἰδ Ων 
ΤὮγοο συλγ -ΟΒΑτΉ θ 15 (5ἰχ συδ15 

646}) ... ΕΠ οὐ τ 18. ὁ ὁὦν 
δρᾶσοϑ δεΐνγθεῃ συγ ΠΑ θοΥΒ 10 ..) 
ΗΔ]] οὗ ρογοῖ ; Ὡς 5... 
Ῥοοβ ... χυτὰ ζιῳ ΕΠ 

ξοὸ οὐδ 115 

16. »αγγοαυ] 1,1ι. (΄ οἱοποὰ.᾽" Εννα]ά, “(οἷος- 
οἀ νυν πείννοσὶκ." ΨΜυϊρ. οὀφμας, ἘΠ 4105 
βἰορίης ἰονναγὰβ ἴθ ορθηϊηρ. ὉΠ18, μουνουεγ, 
ποι ἢ σομηπιοη ἴῃ ἰδίοσ ϑἵγ]65, 15 ποῖ ἰῃ 8.- 
οογάδηφο στ (ἢ6 ἀγο δοζιγο, ἴῃ Ὑν ΒΓ ἢ 4]} 
πο 11π65 ΨΕΙῈ δίγαρῃῖϊ δηὰ [86 ϑρᾶζεβ σχοςί- 
ΔΗΡΊΪΑΓ. 

ἐο ἐδεῖγ ρου. «υἱἱδία ἐδ φαΐε χομπα αδομέ] 
Ἶδεθα παγγοαυ «υἱπάοαυ: τετὰ ΜΠ (Π6 ραΐο- 
Ὀυ ]άϊηρ ἴῃ (Π6 νν 4115 δουπάρα ὈΥ (δ ῥαυενιεηΐ 
δεΐννεοη (Πα ουΐϑιἀ6 0111415 (υ. 14), ἀπὰ ἴῃ 1Πδέ 
Ραγῖ οὗ (πὸ νγεβίεστι ἔγοηΐ ὙΠΙΓὮΝ ννᾶ5 οἶδαγ οὗ 
1ῃς Ροσοῃ, 50 48 ἴο ᾿σἢϊ ὑρ ὈοΓὰ ἴδ ρσυδτγά- 
Οἰδταθοῦβ δηὰ {πὸ ἢ411. δι γα ]αγ νυϊπάονν5 γΕΓῸ 
ἴῃ ἴπ6 Γοτρὶς οὗὁἩ ϑοϊοπιοῃ, σ Κ. Υἱ. 4) ΏΕΓα 
Οὔϑοσγνο [ἢ 6 τηλγρὶη4] τόπο ηρβ. 

δέ ἀγοδε ἢ (ΗδὉ. εἰανι»ιοῖδ, ἴπ τ. 48 
εἰα»γι»γιλνγι,) ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἀοηνθα ἔγοπι δι -Ξ ρουέ, 
απὰ ρεγῆδρθ Ἴσοηπεοοίϊεὰ 8 εὐσηε τε ρον.) 
ΎΤΠΟ ψοτγὰ ὠγεδθ 15 ποῖ ὮΔΡΡΥ, 85 ἴῃ αγο νγᾶβ 
αἴ [815 Ἐπιθ ὑπκπονγη ἴῃ δυο οοίῃτο. ΤῊΪ5 
τνογὰ ργοῦΔὈΪΥ ἀδηοῖοβ [Π6 ἢ4}} οὐ ςοϊοπηδάθ 
τηοη οηρὰ ἰῃ ποΐθ οἢ ν. 15. ΤῬΤῆ ρῥἴυγαὶ ἔογπι 
οὗ 6 ηουη Τσοττοθροηάβ ἢ ἴΠ6 ἴνγο ραγίβ οὗ 
{815 841} οἡ οἰἔπεσ κάθ {π6 τοδάνναυ. 

Ῥὸγ {πε ραΐο-υ]άἀϊπης Νὴ ῬΙΔη Νο. Π1. 
εαεῦ ῥοιἐ αὐεγὸ ῥαΐνι ἐγε] ὍΤῊΘ 

ΞΡ πο τὲς οῃ αὐκα ἡββὰ ἜΝ οί ἴα 
[}6 οστὰ οὗ ἃ ρδἰπι-γοθ, ἃ5 ΜῈ 566 1η δηῃςϊεηξ 
δυϊ]άϊηρϑ ἰῃ (πΠῸ Εδϑί. 

17--1ὁὦ.. ὍΤῊΕ Οὐτὲκ Οοῦυκτ. ΤΠο 
ομαυαγά οὐ Οὐΐεῖ εοωγί ςοΙ͵οβροηάβ ἰὼ ννϑδὶ 

;: 2 

«υἱέ». 
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1 ον, 
, ον" 

σμαπΊδεῦθ, δηά ἃ ρανεπιξεηΐ πιδάε ἔουγ 
[ἢ σουγῖ τουπά ἀρουΐ: τΠἰγγ Τἤδη,- 
ὈεΓ8 τῦῦῦὸ ὈΡΌΠ ἴδε ρανεπηεηῖ. 

18 Απά τε ρανεπιεης ὈΥ ἴῃς 5146 
οὗ τῆς ραΐε8 ΟΥΟΙΓ δρδίηϑδὶ ἴπε ἰθηρτῇ 
οὗ 186 ρδῖεβ τας ἴῃς ἰονγεσγ ρανεπιεηζ. 

Ι9 Ἴδη ἢς πιραϑυγοα τ(ἢ6 Ὀγεδάτῃ 
ἔτοπι ἴῃς ἰογείγτοης οὗ τῆς ἰονγεῦ ρδῖε 
ὑπο (Πα ἰογείγοηϊ οὗ τῆς ἱππεῖ σουτγῖ 
᾿ν Πουζ, δῇ δυπαάγεά συ δ115 εαϑινναγά 

εὐὐλον, ἈΠπὰ ΠοΙΓΗνΔΤα, 

1 Ὁ. 

"823. 

20  Αμπά τε ραῖε οὗἩ ἴδε οιἋ- 
τυλιὰ Ἄοουτγὶ |τΠαΐ Ἰοοκοά τονγαγάὰ τῆς 

με αν ὀὐουὰν ποῖῃ, ἢς πχελϑυγεά τῆς ἰεηρτῃ τπεγεοῦ, 
δηά τὴς Ὀγοδάτῃ τπογοοῖ. 

τνγ25 ἴῃ Ἡοτοά᾽ 5 ἰδαρὶθ ἴπὸ Οοιιτί οὗ ΟΝ οἴήθη, 
Ἰηΐο ψὩοἢ 411 [εἐννϑ, θὰΣ ποῖ Οδηξ]ες, νγοτο 
δαπιεά. 

17. οερανιδεγ} 866 7εσ. χχχυ. 2. 
α ῥαυενιεη}] ΟΥ̓ τοϑαῖς ψοσκ (2 ΟἾτο, 

ΥἹἱ. 3; Ἐβίδμεν 3. 6). ὙΠ5 ρανοτηθπὲ σᾶπηθ ρ 
ἴο ἴπ6 5ἰάθ5. οὗ {π6 ραΐϊου ]άϊηρβ, ἀπ νγᾶς 
οττιοὰ δοπρ (ἢ 5:465 οὗ [86 σουγί Ῥδγᾷ]]οὶ ἴο 
[Π6 θουπάλγυ-νναι,, τἢ.5 ἔοτπγίης ἃ Ὀογάοσ οὗ 
ἐογίγ-ἔουγ συ 15 ἴο 186 σουτῖ. 

γομρα αδομ} ΟἿ δδοἢ 546 οὗ ἴδε εουγέ ἴῃ 
ὙἘΙΓἢ ΤΠογα σοΈσγὸ ραΐεϑ, ἡ. 6. οἡ ἴῃ οαϑβί, ποσίῃ, 
δπά βουϊῃ 5 άθβ, Ὗνὸ τὸ ποῖ ἰοΪάὰ νυβδξ σγοσα 
1Π6 ἀϊτηδηβίοης ΟΥἩ Ῥοβιίοη οὗ ἴμοϑα σβδπηθοῖβ. 
ὙΒΕΘΥ ἸγΟΓΟ ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ρῥ]δοθά 5υτωγηθίσι δ! υ, ἄνο 
Οὔ Θδςἢ 546 οἵ {π6 ἴἤγθο ρδίθϑ, ϑασἢ σμδηηθοῦ 
βίδηιπρ ΌΥ ἰβο!, 50 ἃ5 ἴο Ἰἰοᾶνθ ἃ σρᾶοδ Ὀ6- 
ἔνοοη ἴπΠῸ ρμαῖοϑ δηὰ πὸ σμαιηθοῦβ, δηὰ θεϊνσοθη 
(Π6 ϑόνογαὶ σμδπΊθοτβ, [6 σρᾶςθβ δοίης οσου- 
Ῥἱθά Ὀγ 16 φαυεριεμΐ οὐ ΜΏϊσἢ 1ῃ6 εὐανηδεγ: 
ΔΥῸ ποτείοσγε δὰ ἴο οἰδπά, [ἢἰ 8ἃ5 ἰ5 ποῖ ἱπὶ- 
ῬΓΟΌΔΌΪΕ, ΘΟ ΠΑ ΠΊθοΓ νν85 ἃ 54 τιᾶγ6 οὗ πυυοπῖγ- 
ἢνε ςυδὶῖ5, [15 ννου]Ἱὰ δἰϊονν οὗ ἃ ϑρᾶςθ οὗ ἴδεη 
ΟΟδΙ(5 οὐ πιογὲ Ὀοΐνγθοη δᾶςἢ σμαπηθοσ, [6 
ΠΟΥΠΕΙ͂Β ΟὗἉ ἴῃ σουγίϑ Ὀεΐηρ οσσυριοά ὈΥ Κιϊςἢ- 
δ σουΓίβ, ΧΙ]. 21, δπὰ ἃ 11πὸ οὗ ρανεοιθηΐ οὗ 
ἐθους: οὐδ 115 ἴη ἴτοηΐ οὗ [Π6 96.165 οὗ Ἵδματη- 

[5. 

18. δὲ ἴραυεν' βαυε»ιοη 7] ΤὮδ οὐἵοσῦ σουτέ 
δοίῃρ Ἰοννοσ Ππδη ἴΠ6 ἱπποῦ (νυ. 31), (δ ῥαύυε- 
»ιδηΐ ΤΌΠηΪηρ τουπᾶ, ἴὲ νγᾶβ πδίμυ γα! τ]ὰ 
ἴδ ἰρευον ῥαυεριεηὶ ἴο ἀπεϊ ρα ἢ ἢ ἔγοτι τη 6 
Ῥανετηεηΐ οὗ ἴπ6 ἰῆπεῦ σουγί. [Ἐ ΠΙΔΥ 6 τὸ- 
ταλυκοὰ [πὲ ἴῃ6 ᾿ηϑογίίοη ΟΥ̓ Οὐ ἰγδηβίδῖουβ 
οὗἔἩ «φυόγε δῃὰ φυῶα: ἴῃ 1ῃϊ5 ἀηᾷ ἴῃ ΟΕ γεγϑοβ 
Ὑν Δ Κ6Π5 ἴΠ6 ἔογος οὔ (Π6 ἀδϑοτ ρέοη, [μ6 ννοτὰς 
ἰοαυεν ῥαυενιοπί ἃτὸ ἴῃ δρροβίου σῇ {ῤε 
 ανενιεπὶ ὃν δὲ “ἰάδ οΓ 1δὲ σαίε:. 

190. ὙΠΕΓΘ γΕγα, 85 νγὲ 5}}8]] 566, θαβίϑζῃ, 
ΠοΟΥΒΟΓΏ, δηὰ βουΐπογη ραῖθ5 οὗ δηίγδηςο ἔτοστὰ 
106 οὐυΐοῦ ἴο {ῆ6 ἴῃποῦ σουτί. ΚΙ] δηά οἴδοῖξ 
ΒΌΡΡΟΘΘ ἴπαὶ ἴπε6ϑ6 γαίθβ ὑσγοϊθοϊθα ἰηΐο 16 
ουΐεῦ οουτ, Βυΐ νν»νὰ οὔϑοσνο ἰπαΐ ἴῃ6 τηθᾶδς- 

ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΙ, [ν. 18--.-22: 

21 Απά τῆς ᾿π||6 σΠλλθοῖῦς τῃογο.- 
οὗ τὐεγε ἴῆγοα οὐ 1ἢ}18 5ἰάθ δηὰ τἢχοθ 
οη ἴῆαϊ 54ε ; δηὰ τῆε ροβῖβ τῃογεοῦ 
Δηὰ τΠ6 Διο ο5 τπεγοοῦ νοῦ δῆογ!ος, 

δα ἐέενίεε, 
τη6 πηδᾶϑιγα οὗ τῆς ἢγβε ραῖε: τῇς ὁγ, 
Ιεηρῖμ Ἐπεγεοῦ τας ΔΗ͂ ουδίτ5, δηὰ Δ ᾿κ- 
τῆς Ὀγεδάτἢ ἧνε Δη4 Ὀυγαπῖγ οὐδ... 

22 Απά τἢεῖὶγ νιίημάοννβ, δηά τἢεὶγ 
ἌΓΟΠ65, δηὰ {πεὶγ ραὶπὶ ἴγθαβ, τοδῦδ 
δίζεγ ἴῃς τηθᾶϑιγε οὐ ἴ6 ραῖς τῇδὶ 
Ἰοοκείῃ τονγαγὰ τῆς εδβϑῖ ; δηά {πῸῪ 
ὑνθηΐ ὉΡ τἱπῖο ἰξ ΕΥ̓͂ ϑανθῆ ϑἴερβ ; δηά 
[Π6 4λτο 68 [Πογοοῦ τυέγε δείογε τ εηλ. 

23 Απά τῇς ραῖε οὗ τῆ ἱππεῖ σουγῖ 
τυᾶς ονεῦ ρδίηβί ἴῃ6 γραῖα τονγαγά (ἢ 68 

ΒΕ ΓΟΙΏΘη 15 54] ἴο θ6 ἰδ κϑη, “τορι ἐδ γε. γοπέ 
οΓ δε ἰοαυεν σαῖς ποῖ 1ο ἐδὲ ζόγε- οπὶ οΥ ἐδ 
ἑπμεῦ ραῖο, Ὀὰξ 9 ἐῤε γε: γοη οΥΓ᾽ 1δὲ ἱππὸν 
ἐομγ, ὙὝΏοΙΟ τὸ δἷϑο ἀπ σι} 168 σοηποςοιοαῖ 
ψἢ [Π6 5λοσῇοεϑ (566 Ὁ. 39) 1Π βυιρροκίηρ ἴῃ 6 
ἵΠΏΕΣΙ ραΐονναγβ ἴο πᾶνε Ὁγοϊεςϊεαά ἱπίο 16 
ουϊνναγὰ σουξί. ὙΠ ἵπηοῚ σουγῖ ΡΓΟΡΕΟΙ ννᾶ8 
{π6 ορϑη ϑρᾶςε (1οὸ οὐδ 15 56411476) Ἰϑ ἔτθε (ῸΓ 
[86 Ρογξοστήδηςο οὗ [Π6 ϑδογιῇςσθβ, Ὀυϊ ποτ 
ΤΡΔῪ Ὦᾶνα Ὀδδη ἃ Ὀογάοσ ψ ἢ {Π6 ραῖο5, ἃ ρᾶνο- 
Τηθηΐ 85 ἰπ [6 οιἵος σουτί, νὩ] ἢ ννᾶβ ἐθηςρά 
ΟΥ̓ τοτλ ἴῃ οὐΐοῦ σουγί, δηὰ γεῖ ποῖ γτοοκοηρα 
ἴο [86 ἵπηεὸῖ σουγ ῥγορεσ. ΤῊ θουπαδΓΥ 
Ὑ}8}} νγᾶβ [6 “ογε- 7 γοπὲ οΥΓ ἐδ ἱππεγ ομγί, δηθὰ 
ἴη [19 (Π6 μαΐοβ βἰοοά, [ἰκὸ {86 ψχαῖοβ. ἰῇ (ἢθ 
οὐἵος ὈοιΠάΔΙΎ ννα]}, ψὮ δἴορβ οἵ δϑοθηξ, 
{πεῖν ρουοῃος Ὀοπρ ἴῃ [86 βᾶπιῈ ἀϊγοςοη ἃς 
ἴδοϑε οὔ 8 ουΐογ γαῖθϑ ἰονναγάβ (Π6 ἵπποσ σουγῖ, 

«υἱἱῥομ Νοῖ 85 ἴπ πηλυρῖη, 23.» αὐἱτῤομξ, 
Ὀπὶ 45 1 ΧΧ., Ἰοοκίηρ οιμννατάσ, ἰδδὲ 15, (6 
ουἱμνγατὰ ἴτοηῖ οὗ [Π6 ἵπῆοσ ραΐα τονναγάβ [ἢ 6 
ουΐογ σουτί. 

ἐαιαυαγά ἀπά πογὶ δαυαγ 7] Ἑτοπὶ ραῖο ἴο 
ξαῖς ἐαυαυαγά, πὰ ἴῃ {κ6 ΣΤ ΔΏΠΟΓ ἤτοι ραῖδ 
ἴο ρξαΐος πογίῥαυαγά, ἴοτ σογτοβροηάϊηρ ἴο {π656 
ξαῖΐεβ ἰγοδάγ ἀδϑογιθθὰ {ποτὲ σογα πουῖθογε 
ξϑῖοβ, νυ ῃ ἢ [Π6 ΘῈΣ ΠΟΥ ΔΡΡρσόδοῆῇδβ. 

0--38. ΤῪῊΕ ΟΑΤΥΕΒ ΒΟΤΗ ΟΕ ΤῊΣ 
ΟΥΤΕΚ ΑΝ ΟΕ ΤῈ ΓΝΝΕΞ ΟΟΥΚΤ. 

20. 266 σαίε οὔ δε ομίαυαγά εοιγί ἐδαΐ ἰοοξ- 
ε ἰοαυαγά {δε πογ! }} ὍῊΙ5 ννᾶβ οὗ γος ϑοὶ Υ 
[Π6 5δηθ ἀϊπηθηϑίοῃβ ἃ5 ἴῃ6 δδϑίογῃ ραδῖΐο, δηςῖ 
ἰδλοθὰ πο ἀοιδὲ ἴῃ 16 τι ἀ]6 οὗ (6 πογίβοσγῃ 
ὈΠάΔΙΎ ννΑ]]. : 

22. τεῦ «υεπί ωῷ μπίο ἐξ ὅγ “ουρη “ἱ6}5} 
ΎΠοΓΟ νγᾶ5 [Π6 5216 ΠΙΓΆΊΡΟΓ οὗἉ 5ῖορβ πὸ ἀουδὲ 
ἴο ΘΆ(ἢ οὗ [6 ραίοθ5 ἔγτοπὶ 1ἴῃ6 ργεοϊηςῖβ ἴο 1ῃ6 
οιΐογ οςουτί. 

ἐῤε ἀγεδες ἐδεγεο ] ϑεε οἡ συ. στό. 
ὀφζογε ἐῤερι Λα)οϊπίηρ {ΠῸ βόνϑη βίορβ δῃε 

δηΐγαποθ {πτοϑηοϊά. ἤζεγε 5ῃου]ὰ Ὀ6 οπιιοα 
ἴῃ Ῥοϊἢ Ρ]ας65 ἴῃ ἘΠϊ5 γοῦβθ. 866 οἢ νυ. 18. 

238. Ορροβὶίε ἰο {π6 ῃογίμοπι δηὰ βαϑίογη 



ν. 24--.2.} 

ΠΟΥ, ἀπά ἰονγδλιά τὴς οδϑῖ ; ἀαπᾶά ἢς 
πιελϑιυγεὰ ἔγοπι ραῖε ἴο ραῖε λη διυη- 
ἀγεά οὐδ᾽. 

24.  Αἤεῦ τῆλὲ ἢθ δγοιρῆζ τὴς 
τονναγὰ τῆς βουῖῃ, ἀπά Ῥεῃο]ά ἃ ραῖε 
τοννδιὰ τῆε βουΐῇ : δηά ἣς πηδδϑιιγοά 
της Ροβῖβ [πεγεοῦ δηὰ ἴῃς δύοῆεϑ [πεγοοῦ 
Δεςογαϊηρ ἴο {Πε56'πηεδϑιγεβ. 

2-ς Απᾶ ἐῤέγε τυεῦε νυ μάονγβ ἴπ ἴξ 
Δηὰ τη ἴδε Διο ε5 τπεγοοῦ τοιιηὰ δδοιυῖ, 
{κῈὲ ἴῆοβε νυ ἱπάοννβΒ : ἴῃς ἰδηρίῃ τῦᾶς 
δέτυν ςυθίτ5. δηὰ τῆς δγεδάςῃ ἢἧνε Δηά 
τυ ΠΥ οὐ 118. 

26 Απὰ ἐῤεγε τυεγε βϑενεῆ βἴερβ ἴο 
δῸ ὉΡ ἴο ἰΐ, απὰ τῆε ἀγοθεβ τπεγεοῦ 
τοέῦς Ὀείοτε ἴμεπὶ: δηά [ Πδά ρα]πὶ 
ἴγεεϑ. ομς οἡ 1ἢϊ5 5146. ἀπά δποίΐπογ 
οὔ δῖ 5146. ὕροη τῃε ροϑβῖβ τῃεγεοῖ, 

27 Απά ἐῤέγε τυᾶς ἃ ραῖς ἴῃ ἴδε 
ἵἴπηῈῚ σουγί τονγαγὰ [Π6 βοιῖῃ : δἀπά ἢς 
τιεδϑιγεαά ἔτοπιὶ ραῖα ἴὸ ραῖα τονναγά 
τὴς βουτ λη διυμπάγεα οὐδ 118. 

ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΙ. 

28 Απά δε Ὀγουρῆς πιὸ ἐὸ τῃ6 ἴη- 
πα σουγί ΒΥ ἴῃς βοιτἢ σαῖς: δηά ἢς 
τηελϑιγοά τπ6 βσιτῃ σαῖς δοςογαϊηρ ἴο 
[ἢ686 ΠηΘ6ΑΆ5.1Γ68 9 

29 Απά τῇς [ἰπ||6 σπδιθεῖβ τῃεγε- 
οὗ, ἀπά {πες ροβῖβ τπεγεοῖ, δηά τῃῈ 
ΔΙΌἢα5. (πογθοί, δοσογάϊηρ ἴο τῆ686 
ΤΘΆΒΙΓ65 : δηά ἐῤέγε τύῦγεὸ ψὶπάοννβ ἰπ 
ἴ δηά ἴῃ ἴδ λγοδοβ {ῃογοοῦ σοιμπᾶ 
Δδουῖ: 2} τας ΜΕΥ οὐδ 15 Ἰοπρ, ἂπά 
ἢνε δηά τυνεητ οὐδ [5 Ὀγοδά, 

20 Δπὰ τῆε δῖομε8 τοιπά δδοιιῖ 
φυεγε ἤνε πὰ ἵνγεπῖγ οὐδ᾽185 ἰοπρ, 
πὰ ἔνε σμδ᾽18 ᾿ Ὀτοδά, 

21 Απὰά τῆε δἴομεβ τδεγεοῦ τύδγε 
(ονγασά τῇῆ6 υἱοῦ σοιγῖ; πα ρδ]πὶ 
[665 τοῦῦε ὩρΡΌΠ ἴῃς ροϑβῖ8 τῃεγεοῖ: 
δηά τῆς ροΐηρ ὕρ ἴο [τ δά εἰρῃϊ 5ἴερϑ. 

22 ἢ Απὰ δε ὑτουρῃζ της ἱπῖο ἴῃς 
ἵἱππεγ σουγί τονγαγά (ῃ6 εαϑῖ : δηὰ ἢε 
τηξαϑυγαὰ τῆς ραῖα Δοσογαίηρ, ἴο [Π 6868 
ΤΑΕΔΒΌΓΕ8. 

ξαῖος ὃ [86 ουΐοετ σουτ στετε σοτγοβροηάίηνς 
ὨΟΤΒΕΤΩ δηὰ οδϑοίεσῃ μαΐοβ πὶ ἴΠ6 Οὐΐοσ ἴο 
ἴδε Ἰπηετ σουτγῖ, [86 ἀϊδίδηςε ἔγοπὶ οὐδοῦ ρναΐθ 
ἴο 'ππεσ σαῖς Ὀεΐηρ ἴῃ δδοῖ σᾶϑ6 τοὸ συ δ (8. 

2ῶ4.-- 51. ΤΠ καῖοϑ οἡ ἴΠ6 σοι ἢ ἡγοΓῈ ρΓο- 
αὐβεῖὶγ ἴῃ6 5ΔΠ|6 85 ἴἢοβε οἡ (ἢ6 που. Ὅ8δ 
βοῦ καῖο οὗ {ἴπῸὸ οὐόογ σου ἰ5 ἀδϑοσι θά 
(:4--16), ἴδε ἀϊδίδηςε ἔγοηι ραίς ἴο γραΐθ ἰ5 
ποϊε 1οὸ οὐδὶϊ5 (ν. 27), δηὰ (Π6 ϑουΐὰῃ ραῖθ 
οὗ 186 ᾿πῇοσ σοι 15 ἀοϑοτ ροὰ (υν. 28---- 21). 
δε “οἱ 5αίε ἰ5 ἀεβοσι θά, δηὰ ποῖ δε πογί 
ζα!ε, Ὀδοδιιϑ6 δ 5661: επίοσε (26 ἴπποὸσ σουγί 
ὃὈγ ἴῃς Ξουῖῃ ραῖθ, Ὀυϊ δὰ ΟἸΪΥ 5θθη ἴπ6 ουΐ- 
ἐς οὗ [6 ποσί γαῖθ. [πὸ υ. 28 ἴῃς Επρ]5ἢ 
ὈΓΠ3Ι ΔΊ ΟΩ 15, δε ὀγοι δὲ »ὸ ΤΟ ἐδὲ ἱππέγ το Γέ, 
ἴῃ τ΄. 32. δὲ ὀγομσδί ἨΟ ΊΝΤΟ ἐδὲ ἐπμηπεῦ εομγί. 
ὙΒετΟ 15, βοννενοσ, Π0 δυςἢ αἰ δγοηςο ἴῃ [86 
οὔ ρῖηΔ]. ἴῃ οδοῦ ολϑο 1 5Βῃουϊὰ ὃς 1πῖο. 

31. εὐοῦ ἐομγ] [15 (6 βδαπὶὸ ννογὰ ἰη 1Π6 
ΟΥΕΊΠ4] ν᾿ ΠΙΓἢ 15 οἰθοννῃογα χοηάογοὰ οἠφυαγά 
εραγί. Οὐ ἰγδηϑίδίουβ ϑθθπὶ ἴο αν ἐποιρῃϊ 
ἴθδλε βογὸ δηὰ ἴῃ ϑοπὶθ οἵποσ ρίδοθϑ ηοῖ [ἢ ομζ- 
«υατα εομγί, Ὀυΐ [Π6 γεώμε: ποτ βροίθῃ οὗ. 
ΎΒεσε 15, βονγονοσ, πὸ ἀοιδῖ [Πδὲ ᾿ξ 15 [Π6 534Π1|6 
ζουγί ἴῃ ΘΔοἢ οᾶϑ6, {ἴΠ6 ουϊννατὰ οουτί 51:.- 
τουπϊρ (ἢ6 ἱππεῦ σουτ Οὐ 41} οἰάθβ ὃχ- 
«ερί ἴδε ψνεσῖ. [}ἢ 4]1} 16 ραϑϑᾶρὸβ Ποτο νν6 
ππά ἴὴ οὖγ ἐγδηϑίδί οη εὐ ῦρ ἐοωγὲ ΜΜῸ 5ῃοιυ ὰ 
Ξαυοιτυΐϊδ ουδὲ οοὰχῦ. 50 ὑεΐον,, Ὁ. 37, 
Δηά ΧΙ. 1, 7, 14. ΧΙ ν. 19. Χ͵ν!. 20, 21. 
ΎΒε ἀεεοτρίίοη οὗ [Π15 ξαῖθ 15 πιδιτθὰ ἴῃ 

συγ ΠΡ] 15} νογβίοη ὈΥ (ἢ Ἰηἰγοάυοσζίοῃ οὗ 6 
ταῦ «ὐτ, αὐέγε, ποξ ἴῃ ἴπε οτἱχίηδὶ. Τὴ 
τοῖο οὗ ἴδε σι ὐδοίδητῖνοβ ἅγὰα ρονογπθα ΟΥ̓ {π6 
οὔς τοτῦ, δ γιεασμγεά, Βεληης [815 ἴῃ τηϊηά 

νε οὔϑεῖνο [Πδΐ ἴῃ οδοῖ ἀοβοτιριοη οὗ Δη ἰῃποῦ 
Βαῖο ἐδὲ ἀγεβε: ἅ1Ὸ ταϑητοηθὰ ἔννίςθ, (Π6 Ἰδτίοῦ 
θείην ἀἰδεησυ δηθὰ ἔγοπι {Π6 ΤΟΥΤΏΘΙ 8ἃ5 :ῤε 
πγεξε! ἱοαυαγά ἐδε ομαυαγά εομγ. ὝῊΪ5 ἀρτθοβ 
ἢ (6 ἱπίογργοίδίίοη οὗ ἴπθὸ χγεδε ἃ5 ἃ 
οοἸυπιποά Π4}}, δπὰ βῆονβ τμαὶ ποθ νυᾶϑ 
Οὔδ δῇς [4]} δὲ οδοὴ ρμαδίονναυ. ὅ66 ποῖθ 
ΟὨ «. 16. 
εἰσ δὲ “ἰω] 80 ἴον ἴΠ6 εδοξ (υ. 44) δηὰ 

ΠΟΣἢ γαΐοβ (υ. 27). Ῥτοσῃ ἴΠ6 ῥσγεςίης5. ἴο 
[86 οιὐογ οσουτί νγΟΟ “ευεη 5ἴερϑ, ἔτοπὶ ἴῃ6 
ουος ἴο [Π6 ᾿ἸπΠ86Γ σουτί εἰσί, τηδ Κίηρ ἰορεΐποσ 
ἴδ6 πιθοῦ οὗ (μ6 Ῥ54]π|5 (5. Ἴχχ.---οχχχίῖν), 
ΘΌΡΡοϑοα ΌὈΥ βοὴ ἴο πᾶνθ οΔ]1οὰ Ῥ5Α]πὶ5 
οἵ Ῥορτοεβ, Ὀδοδιιϑο ΠΟΥ ΤΟΤΕ βὰηρ ὈΥ [Π6 
σΠΟΙ͂Γ οὗ 1, ον]ῖοβ Ὡρο ἴπ6 βίερβ (ἐεσγεε) οὗ 
[06 [οπλρ]θ-οουγί5. [Ιπ ἐπ Ἰδῖοσ [οτηρὶθ ἴἤοΓΘ 
ψνοτὸ βἤτσφοῃ κἴορς τόσ ἴδ6 σουγί οὗ ΝΝ ογηδθη ἴο 
[πΠ6 σουτί οὗὨ [5τδεὶ, δηὰ Γἰρμῃίζοοῖ (᾿ ΟΒογο- 
ἘΤΑΡὮΥ,᾽ 8 120) αιιοῖο5 ἔτοτῃ τῆς Ταϊπιυά ---- 
ΤΠ Ϊ,εν!ο5 ἢ ΠΑΓΡ5, ἰγυπιροίβ, δηὰ 1ηἢ- 
πἰΐο οἴου πλιϑισδὶ ἰηςί Γι πηοηΐβ, κίοοα προη [Π6 
βἤδοθη σίθρβ σοίηρ ἀονῃ ουξξ οὗ ἴῃς Ἑοουτί οἵ 
[5γδοὶ ἱπίο ἴπ6 ννοπιθη β σουτῖ, βἰηρσίηρ δοοογά- 
ἴῃς ἴο 16 πυπιῦοῦ οὗ ἴπ6 δέδοη Ῥϑλ]πὶ5 οὗ 
Πορτοαβ." [15 οι δίρ (ἰμδΐ ἐμο56 “εεη βἴερϑβ 
ΤΩΔΥ μάνα ςοιτεβροηάθα ἴο ρ541π|5 υϑο ὈΥ͂ ἴῃς 
ΒΙΠΡΌΓΒ ἰῃ Ρχγοζθϑϑίοη ἴτῸπὶ ἴΠ6 ρσγεςϊηςί5 ἴο (ἢ 6 
ἵἱπποῦ Τοιγί, Ὀυΐ 1 50 ἰδ νὰ9ϑ ἃ ἀἰϊβογεηῖ 
056 ἔτοπὶ ἴπαϊ οὗ ἰαἴογ. {π|6ὸ5, θη [656 
ῬϑαΪτὴβ ΜΕῸ υϑοα 85 ῥ᾽ ἱρτΙΠ]5᾽ ϑοηρ5 ὈΥ (6 
]εν»85 ψῆο ψεηΐ ὉὋΡ ἔτοπι {μεῖς δροάθβ ἴῃ 
ἔογοῖψῃ σου Γ165 ἴο [ογιιϑδὶοπὶ οἡ 16 ϑοϊθπηη 
εαϑίβ.υ δὅ66 Ηδηρϑίοηθογρ 5 [ηἰτοἀυςίίοη ἴο 
Ῥ5. οχχ, 

82, ἐοφυαγά δὲ εα.1 Ἡνίηξ οηἰετοὰ ΟΥ̓ 

χός 
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42 Απά τῇς {{π||6 σμδι θεῖα ἴῃ ογο- 
οὗ δηά τῇῆε ροβίβ8 (δεγεοῖ, δπᾶὰ ἴδε 
Δύο ἢ 65 [πογεοῖ, τύόγε Δοςογαϊπρ' ἴο ἴῃ 656 
ΠλΘΆΒυΓΕΒ : ἂδπὰ ἐῤέόγε τυόγὸ Ὑγϊηἀοννβ 
1Ππεγεὶη δηά ἰπ τῆ6 δομὸβ τἢδγεοῦ 
τουπά δδουῖ: 21 τας ΒΗ͂Υ οὐδ τ8 Ἰοηρ; 
ΔΠα ἔνε δηά ἔνγαπῖυ οἰ [18 Ὀτοδά. 

24 Απά τῆς δῖοῃεβ {πογεοῦ τύόγέ 
τονγατά τῆς ουϊνναγά σουγί ; πὰ ρδὶπὶ 
ἴγεεβ τύϑγό ὑροη ἴῃς Ροβίβ {πεγεοΐῖ, οἡ 
15 546, δηὰ οἡ τῃδῖ ε'ά6 : δπά τῇς 
δοίηρ ὺὕρ ἴο 11 ῥαά εἰρῇῃϊ 5ἴερϑβ. 

45  Απά Πα Ὀγουρῆς πις ἴο τῆς 
που ρλῖε, πὰ πιελϑιγεὰ 2: δοοογά- 
ἱηρ ἴο {Πε686 ΠηΘΆΒΙΙΓΕΒ ; 

426 Τα ᾿π||Ὲὰ σμαπιθεῦβ τπογεθοῦ, 
[6 ροβϑῖίβ ἱπεγεοῖ, δηά {πε ἅγοδεβ 
τΠεγεοῦ, δπὰ τῆς ννϊπάονβ ἴο ἰξ τουπά 
δου: τῆς ἰεηρῖῃ ὡσς ΠΗ͂Υ ουδ|18, 

ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΙ. ἵν. 33-40. 

ἀπά τῆ6 Ὀγεδάτῃ ἔνε δηά τυνεπῖῦ 
οὐ 18. 

427 Δπῃά τῇς ροβίβ {Πογθοῦ τυεγε 
τονναγὰ τῆ6 υἱΐοσ σουγῖ ; δηὰ ραίπ) 
ἴγ6 65 τεῦ ὌΡΟη ἴπ6 ροϑβῖβ τῃεγθοί, οῃ 
1}15 58:46. ἀπά οἡ τῆλ εἰάα : δηά τἢς 
σοίηρ ᾧρ ἴο ἴξ δα εἰρῃξ βἴερβ. 

428 Απάᾶ τἢς οδαπιδοῖβ δπὰ τἢε 
Θπίγιεβ βεγθοῦ τύεγε ὉΥ τῆς ροβῶ οἱ 
της ρδίεβθ, ΨοΙα ΠΟΥ ννδβῃεὰ τῆς 
δυγηῖ οἴεγίπρ. 

29 ἢ Απὰά ἴπ τῆς ροτοῇ οἵ (ἢ ραῖς 
τὐεγέ ἵνχο 12068 οἡ ἢ 5 5:46, δηά ἵψο 
(0165 οὐ τμδῖ 46, ἴο 5814} τῆεγθοη 
τὰς δυγηῖ οἰξεγίηρ ἀπά τῆς 5ἰπ οἴξει- 
ἱπρ; Δπ4 τῆς ἔγεβραβ8 οἴξεγίηρ. 

40 Απὰά δὲ τῆς εἰάς ψιοαυῖ, ἐν β 
Πα ροεῖν ᾧρ ἴο [πΠ6 εἐπογ οὗ ἧς 
Πογἢ ραῖα, τυόγό Ὦυνο [40 ]65 ; Δπ4 οἡ 

[Π6 βου ἢ ψαῖο οὗ [Π6 ἵππος σουγέ [Π6 5ΘΟΥ ΠΟΥ 
Ῥᾶ5565 ἱπίο {Πἰ58 σουγί δηὰ ργοςθοάβ ἴο {πὲ 
Θαϑίθιπι ζαΐθ, νυ ΒΟ ἢ 15 ἴῃ 811 σοβρθοῖβ βία αῦ ἴο 
16 δουτῇ ραΐο δῖ ἀοϑοσ θεά. 

856. Ηε πον ργοοθοϑάϑ ἴο ἴπ6 πογίἢ φαΐο οὗ 
[6 ἴπηοσ οουχί, ἜΧΔΟΕΥ 5: πη ἶατ ἴο ἴπ οἴ μοῦ ἔννο. 

38. ὙὌδὸ ρδγδρτδρὴ πλᾶτὶς  Ξῃοι]ὰ Ὀ6 ΠοῖῈ 
Δηὰ ποΐ δῖ Ὁ. 3239. ὙΠῸ 5667 ΠΟῪ ἀδβοσῖθθ5 {Π6 
δά)ιπςοίβ οὗ {πε που καῖθ. 

ἐδε ερα»ιδον}] ἘἈρηάογ, δᾶ ΘΕ ΔΙΔΌΘΣΒ. 
ΎΠΟτΟ 5 πο ἀεῆπιῖθ γος ἴῃ ἴδθ Ἡδρῦτγονν, 
δηὰ 1158 ἱπίτοάιυςοη 15 υηνναιταηΐοα. (οτ- 
ταῖηἱγ ἠοῖ “δε ερανιδεγ, οἵ ἴΠ6 ρψαΐθ (οσ ριιγά- 
ΠΠΑΠΊΡΟΓ5), ΠΟΥ ΔΠΥ Οἤδιηθο5 ΠΠΠοτο ἀ6- 
βδοδοά. ϑοὴῆθ ὅανο τποιυρῆς ἰἃ ὦ ἐρανιδὸν 
ὙνΠογείη ΠΟΥ νγαϑποὰ ἴπ6 Ὀυγηί-οἴεγίηρθ, Ὀυϊ 
1 15 ὉΠΙΚΟΙΥ τπαὶ 8116 (Π6 ϑἰδυρῃῖογ δηὰ 
Ρτερδιδίοῃ οὗ ἴπ6 βδοῆσοβ ὑοῦ οἡ ἴδυϊος ἴῃ 
1Πῃ6 Ορϑῃ δἷγ (86 νγαβϑῃϊηρ δου ἤανὸ δὰ ἃ 
εξϑαν»ηδεῦ' ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ αϑϑισηθά ἴο ἃ. ὍΠ6 πουῃ 15 
ςοἸ]]ες εἶνε, ἀηὰ βρεᾶκϑ οὗ εραγιδεγ:, ἴο Ὀ6 Πογὸ- 
δἴϊοσ ἀσβοσι ὑθά, 

ἐδε ῥοι9 ΓΚ ἰδὲ φαϊ] ΒΥ ἴΠ6 Ρ11}1Δγ5 
ὙΠΙΟΝ ΕΓ ἴῃ ἔγοηΐ δηά δἱοηρ ἴδε 5βἰάθϑ οἵ (ἢ6 

᾿ ϑβο. ]ἀης. Οαίες ταυβὶ Πότε 6 υδοὰ (85 
ἴῃ τ. 11) ἴον 86 ξαΐθβ ργόρεσ, οὗ ψῖ ἢ {ΒοτῸ 
ὝΕΓΕ ΠΊΟΓΕ [ΏδΔη ΟΠ6 ἴῃ ἴΠ6 ραίο-Ὀυ] ἀρ. Κα] 
ςοῃϑιάογβ {δαί ἴῃς νγογὰ σαΐε; 15 τηϑδηΐ ἴο ἰῃ- 
οἴυάς ἴΠ6 οἵποσ ραῖθβ οἵ [86 ἱπποῖ ςουτί, δηά 
τοπΊατκϑ (ἢδί ἴΠ6 ῥυίηςοθ ννγᾶϑ ἴο Ὀγηρ ΟΠ ηρ5 
ἴο 1ῃ6 οαϑί φαΐθ (σχὶνὶ. 2), δπὰ (πδὲ {πογείοσγο 

ἃ ΟΒΑΤΊΡΟΥ νγὰ8 ΠΟ 655 ΡΙΌΡΟΥ δἱ [πε δδϑίογῃ 
(ΠΔ2η «δἱ {π6 πογίμοιπι ραῖθ, Βιυῖ ὄυθὴ 18 [Π6τῸ 
ὍΟΙΟ δις ἃ ΟΠΔΙΏΡΕΥ δὲ {Π6 οἵποῦ μαΐοϑ 
(οὗ νης ἢ νγα πάνθ ΠΟ οἶθασ πηθητοπ) ἰξ ψουἹά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 τηρηςἰοηρὰ ἰπ ἃ γοῦθα τυ Ὡοἢ 15. ἴῃ 
ἘΠ6 ὙΘΙῪ πηϊάϑέε οὗἩ [86 ἀοϑοτρίίοη οὗ οπο ([Π6 
που) ξαΐα δηὰ 115 δά)υηςῖβ. 

«υδέγε δὲν «υατϑεά ἐδε δωγπὲ οἤεγίπο] ΤῊ 
Ροϊηΐβ ποῖ ἴο ἴδε ρίδοθ φυῤεγείη ἴμι6 νγδϑηίπρ 
ἴοοκ ρίδςοθ, Ὀυῖ πο ῥίδοθ «υὐϑεγε ἴδε «βαπιθεῖς 
βίοοά, ἡ.6. πογίῃ οὗ {πὸ δ᾽ ίασ.0 [ῃ 1ΕΥ, 1, τι-- 
13 6 ἅτο ἰοἹὰ {πδὶ πὸ νναϑίηρ οὗ ἴμ6 δυπιΐ- 
οἴὔετίης νγᾶβ οκ ἐδε οἱάφ φΥ ἐῤε αἰϊαγ ποι 
«υαγώς. 

89. ἐπ δ ρογο}] Νοῖ ὑπάεῦ ἐμ οστετοὰ 
ροπῖςο, ννἰς νγᾶβ ΟἹΪΥ θα οὐδ](5 ὑγοιὰ 
(υ. 9), Ὀαΐ ἰπ ἴδε δηγοβ ἑουτηδά ὉΥ ἰδὲ ροῖζὰ 
ἃπὰ ραίο-τοηῖ. Ὅν ε πιρῆξ τεπάογ ἴδε ρτθρο- 
5ἰοη ὁν ἱπβίοδὰ οἵ ἐπ. Ὅμδ ροϑβιξίοη οἵ ἴ{κϑὲ 
εἰρ δὲ 1ΔΌ165 18 δοσιιγαίοὶυ ἀεῆποά, ἑευο οἡ εδοὴ 
5ἰάς οὗ με ρβογοῖ, ἀπὰ ζευο οἡ εἰζμεῖ 565 οἱ 
[π6 γαῖ βου. ΤῊΪ5 πλᾶῖκοϑα ἰξ ἱπιροθίδιε 
ἴο δοςορὲ ἴῃς δϑουπηρέίοη {παῖ (δε ραϊεςθυϊά- 
ἴῃρϑ5 Ργο)εςϊοά ἱπΐο ἔμ ουΐοσ οουτ τα {ΠΕ 
Ρογοδο5 ἰονγατάβ (μδὲ οουτί, ἔογ ἵμεῃ (δε 
Βδιρηΐογ ἀπά ργερασαοη οὗ [πῈ 5ΔοΠἢσες Πυϑὲ 
μᾶνθ ἰᾶκδθῃ ρίαςθ ἴῃ ἴπ6 ουΐες οουτί, ἀπά {πε 
βδογ ἤσοβ μάν Ὀδθὴ σαττί δὰ τὨτουρὴ (Π6 ραῖδ. 
ὙΥΑΥ δῇον δοὶηρ ργοραγοὰ ἔογ ἴδ δἰ ἴᾶσ, ἃ 5} 
Ροβίείου ἱποοποοίνδοῖθ ἴῃ ἰἐβοὶξ, δηά ἀϊπςι! 
ορροϑβοά ἴο {6 ἀϊγοςξίοηϑβ οἵ {πὸ 1,ἄνν. 566 [47- 
ἱ. ΣΙ Υἱ. 25) ἅπὰ υἱῖ. 2. ὙΠ δηϊπιδὶβ ΜΈΓ 0 
θὲ ΚΙΙΠοὰ οπ ἐδε σάφ οΥ ἐδὲ αἰταγ πογιῤκυαγά ἐκ- 
γε θὲ Σονά, Ὀὰΐ 1 τ86 ραίθ- υ άϊηρ ὈΓῸ» 
)οςἰοὰ ννῖἢ 15 ροσοῖ βογυνασά οχ ἴο ἴδε βᾶῦθν 
τιοπί οὗὁἨ {86 ἱπηοῦ σουτί, {Π6 (Δ 068 ϑηΈτῈ ΠΥ 
Ρἰδοοὰ ἔοσ ςαιτγὶπα ουξ ἔπε ἀϊγεσίίοπϑ οὗ [δς 
40. 

40. αἱ {δὲ «εἰάρ «υηδοι Οπ οἰξβεῦ 5:06 
οὗ 1π6 δπίταποθ οὗὨἩ ἴπθ πουΐζῃ γαῖ [ἔγοπὶ ἴδε 
ἴΏπεΓ σουτί], ἴννο (0165. οὐ ἴδε οπδ 5ἰάξ 
ἔννο 1δδῖοβ ὁῃ ἴῃ6 οἵδοσ 5:46 οὔ ἐπῈ ρογζβ. [ἢ 
 Οἶγτο. ἱν. 8 ψγὸ δανθ πηθηζίου οἱὗἨ ἐπὶ ἐαδία 
Ρἰερά ἐπ δε ἐφρηρίθ, Ὀυΐϊ ἘΠ656 ὑνΕΙΕ ῬΓΟΌΔΟΙΥ 
ἴο 8εσνθ ἀἰογθηΐ ρΌΓΡΟϑ68. 
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τῆς οἵδετ 5.46. νυν 1 ἢ τας δὲ [πς ροῦο 44 4 Απά νους τῆς ἴΠΠΕΓ ραῖε 
οὗ τδε ρδίε, τὐεγε ἴννο 120 68. τυεγό ἴῃς Τῃδπθεῖβ οὗ τῆ6 51 σθΓβ 

4ἰ Ῥουγ 120 ε8 τὐεγέ οπ [ἢ 18 5ἰ4θβ, ἰπ τς ἱπποῦ σοιγί, ΜΠ ςἢ τας δὲ τὴς 
ἀπά ἔουτγ τ20]65 οἡ τῆλε 5:46, ὃγ τῇς 5ἰάβα. οὔ τῆς ποῖ γραῖα; ἂδπᾶά τἢεὶγ 
δες οὗ τῆς ραῖε ; εἰρῇῆϊ [20]ε8. ἐπ μὰς Ρτοβρεςῖ τᾶς τονναγὰ τῆα βοιζῃ : ομδ 
υροῦ ἴΠῈγ 5ἰενν ἐῤεῖγ “αογί βέές. δῖ {πε 5:4ε οἵ τῆς δαϑὲ σδῖε ῥαυϊη 

42 Απὰ [δε ἔουγ τ40 165 τοῦγό οὔ μα ργοβρεοῖ τονναγά τὰς πογίῃ. 
μενγσι βἴοης ἔογ ἴτε δυτπὶ οἤεγίπρ, 45 Απά Πε ϑ8δἰά υηΐο πιε, ΤΠ Ϊ5 
οἵ 4 οὐδῖιϊ ἀπά πη δ]ὲ ἰοῃρ, δῃὰ ἃ οἽπδιηθεῖ, νγῇοβα ργοβρεοῖ ἐς τονναγά 
ουὐδῖε 4η4 δὴ δ]ὲ Ὀγοδά, δηὰ οὴς ἴδε βδουῖϊῆ, ἐς ἔοσ ἴτε ργίεϑῖβ, ἴδε 
οὐδῖς Πρ : ννβεγεαροη 4150 τΠῸῪ ἰαϊὰ Κεερεῖβ οἵ τῆε 'σμαγρε οἔ τῆς μουβ6. ἐδ ον 
ἴῃς ᾿πϑῖγυμπηεηῖβ νῃθγανν ἢ ΠΟΥ 51ἐν 
ἴτε Ὀυγπὶ οβετγίηρ δηὰ τῆς 5δογιῆςα. 

ὡ-- 43 Απά νη τὐεγς ᾿ Ποοῖκ8, δῃ 
τα δληά δσγοδά, ἐδλϑδιεηεὰ γουπὰ δδϑουῖ: 
-ς ἃπᾶ προη ἴπς [2068 τος τῆς βεβὴ οὗ 
- (ὃς οἤεπηρ. 

46 Απὰ τῆς σπδηλθεῦ ννῆοβα ῥγο- ογάΐῦ 
δρεςῖ ἐς τονγαγά τῇς πουτῇῃ ἐς ἔογ ἴῃς ἀπά τὸ 
ΡΙεβῖ5, τῆς Κεερεῖβ οὗ ἴῃς σῆάγρε οὐ ὅν 46 
τῃς δἱζαγ: τῆεϑβε αγέ ἴπε 8οη5 οὗ Ζδάοκ 
δλοηρ [ἢε 80η5 οὗ [,εν], ψνΠ]ς ἢ σοπΊα 
ΠΟΔΊ ἴο ἴΠ6 ΧΟΚΧΡ} ἴο πλὶΠἰβζου πο ἢ Π|. 

42. .“Ἵπ4 1δὲ ἤοων ἐἑαδίος «ὐογε 97 δεαυὴ “1056 
ἩΡ δὲ διγηὶ οὔετγὶη9}) ΤΟῸΣ 8.198 οΟὗἩἨ ΒΟΉΤΗ 
ΒΊΟΣΙΘ 70Σ 70: ὈῬυΣηῦ- ΟΥ̓ΖΟΣΙΏ(, ΠΟΙΓΠΟΥ ἐδε 
ὯΟΓ «ρεγε 8416 ἴῃ ἴδ6 ΟΥΡΊΠΔ], ὙΠ656 “ῶωγ 
ἐαδέδε ἃτὸ Ὡοῖ [6 52π|6 45 ἴποϑδ τῃθηοηθὰ 
ὑείοτε. ῬὍΒε εἰσδὲ ἑαόίες “ετὲ ἔοτ βίδυίηρ πὰ 
Ῥιερασίηρ 106 νἹσ πη5, δηὰ ὑγοσο ΡσοῦΔΌΪΥ οὗ 
ποοΐ, ἴ656 νγοσο οΚ᾽ δεαυπ «ἱοπό. ὝΠΟΓΟ ΤΏΔΥ 
δὲ ἰπ ἴ06 ὨΌΠΊΌΟΥ ἐσυείυε ἃ Ττοίογεηςα ἴο ἴΠ6 
νεῖτε ΓΠΡ 65 οὗ [5.86]. 

43. δοοϊξι: Ὅὅπ8ε δ ξογηδίνο το θσηρϑ σίνθη 
πὶ {86 τλδυριη ᾿παϊοδῖο (6 ἀου δ []π695 οὗ [6 
ταπσίατίοη οὗ ἰπ6 οτγρῖπαὶ ννοσχάὰ. [ἴ οσσυγδ 
Δέδίῃ ΟὨΪΥ ἰπ 5. Ἰχν!] 13, ἰγδηϑιαίθα 20 :, 
πθεῖο 566 ποῖθ. Α Κἰπαάγοὰ νοχγὰ ἰ5 γοπάογοά, 
ὅκα. χ]χ. 14. ζαυο δωγάεηα, ἀξ. ν. τό, «“ῥεερ- 
Τίς. ὙΠ τοοῖ ἰ5 ἃ νογὺ ἐοὸ «εἰ. Ὑἢ6 ἔοσγῃῃ 15 
ἀιδὶ, δηὰ 1 [85 ἴπὸ ἀεέ. ατί. Ῥεέοσγθ 1, ἴη- 
ὠς δαπρ τδὲ 1{ 5 ϑοσὴθ οὐὔ͵οςΐ, συ} ουπὰ 
ἰὰ μαῖα, ἘΕννδὶὰ δπὰ οἴμεβ, ἐοϊ]οννίηρ {πὸ 
ΕΧΧ. δηὰ ΜΝιυΐξ., ϑυρρεοθῖ (πὲ {πόσο νγ ΓΘ 
δοτγώειϑ οὐ ἰθάρεβ δεῖ, οἡ οἰἴδμοῦ 5:46 οὗ (6 
(Δ ίες, ἃ βδηἀυτγοδάζῃ ΠπτῸπὶ ἴμ6 οάρεϑ, ἴο ρσγενεηὶ 
186 ᾿Ἰπϑίσυσηθηῖβ ρἰδοοὰ οὐ ἴδοπὶ ἔτοπὶ ΓἈ]]Πη 
οἵ. Οὐοτρ. ΧΙ]. 12, οὗ ἴῃ6 Ὀγάθθ δἰἴαγ, ἐῤε 
ῥρογώάεγ ΤρΈΓΕΟ ὦν 1δὲ εάσε ἐδεγεοῦῦ “δαϊ δὲ ὦ 
“βαπ. ἘΠ οτάογ οὗ ἴπῸ νγογὰβ ἴῃ ἴῃ6 οὔ ρίηδὶ 
ἀπῆετε ἔτοπι οὖν ΕΠ] 5ἢ Νογβίοη, [{ πνουϊὰ Ὀ6 
Ὀεῖῖεσ τεπογεά {ἢι15:--- Απὰ [6 Ὀογάοτϑ ἤχοά 
οὔς ἩδηάὈγοδάϊῃ τ Πη τουπάὰ δρουϊ." ΤὍΤὨθ 
Γεάετιηρ δοοῖ: 185 ἀυδ ἴο {πε Ομαδϊάθθ ραγὰ- 
Ρηταϑῖ, δηὰ ἰ5 δάορίεἀ Ὀγ Κίπιςῃ!, ΚοΙ], Β6- 
πἰϑοῦ, (Οεβεηΐυ5, ἀπά Ευὺτγϑῖ, ννῆο οχρίδιῃ ἰΐ 
ἴδυς : 1[84ῖἵ [π656 ΠοΟΚΘ σγεσγα δεῖ οὐ ἴπ6 ννὰ]]} 
τοϊδέπ, Ἰδὲ δᾶ ἢ ποὸῖκ ννᾶ5 ἑογσκοά (ἢδποθ τῃ6 
ἄ;α] ἔοττῃ), δηὰ ὑγοϊθοϊθα ἔγοση ἴθ νν8}} οὔθ 
Ξρδῇ : [δῖ οἷ ἴμ656 Βοοκς νγεσὸ πυηρ (6 
Όλϑος οὗ ἴΠῸ 5]Δ' δηϊπιαϊθβ.Ό Βυΐ νγὸ ϑθοῃλ 
ἧκτε ἴο παν Δῃ δρροπάδρε οἵ [πε 2αόέ:, ἴο 
ἘΠΙΓΝ σάΓοᾶϑο5 σου] ΘΟΑΓΟΟΪΥ Βα Ὀδο παρ 

44. ευἱδοι] Οίϑιάς οὗ {86 γαία ἴῃ [86 

ἵπποῦ σουγτί, Οἡ [Π6 ροβίοῃϑ οὗ 656 οἢ)δΠὶ- 
ὈδΓ5 566 Νοῖθ Α δὲ επᾶ οἔ Ὁμδρίεσγ. 

“εἰπσεγἢ ὙΠ656 σσοσα 1 ον τος οὗὁἨ ρδγιςουδγ 
ἔτι] 65, ἴοϑο οὗ ΗἩριηδη, Αϑαρῇ, δῃηὰ Μοσζαγσὶ, 
Ὁ ΠΟ56 ΣΘΠΘΑΙΟΡῪ 5 σα ΠΥ ἰγδοθα ὑρ ἴο 1,ονὶ 
ἰὴ σ Ὁἶγο. νἱ. 31 011. ὅ66 ποῖδϑϑβ οἢ σ (ἧσο. 
ἾΧ. 21, δηά οὔ σ Ο(ἶγσο. χνὶ. ). {72ὲε “ἰησεγ: ΤῸ 
αἶδο πηθηϊοηθά 45 8η ογάδγ (2 (ἶτο. ᾿χ. 11). 
ΟΟΙΊΡ. αἰϑο σ ἴσο, ΧΧΥΟῚ ζ0]].; 2 (το. Υ. 12, 
2 ΟἸγο. νἱ!. 6. 

45. 2ὲ ἐεερεγ: οΥΓ 1δὲ ἐραγρε οΥΓἹ 18 ῥοιμ6) 
Ι͂η Ναπι. 11. ἃς [0]1. νῦὸ ἢᾶνθ δὴ δοσουηΐ οἵ 
1η6 σμᾶγρε οὗ νᾶσίοιιϑ ρατίβ οὗ ἴΠ6 ΤΑ εγηδοῖθ 
δηᾷ ἰἴ5 διγηϊζυγα θείης σοτηχδα ἴο {Π6 [ΔΠ|1- 
1165 οὗ σεύβῆοη, Κοβδίῃ, απὰ Μεογασ. Βιὲ ᾿ἴ 
15 Αἶϑο 5δά πὶ Εἰεαχαν ἐδε “οη Γ᾽ “αγοπ δὲ 
2γίσεὶ σραὶ! δὲ εὐὶς σεν 1δὲ είς ΟΓ δὲ 1 ευϊέε, 
απά ῥαυες δὲ ουεγε δέ οΥΓ ἐῤορὲ δας ἀδορ δὲ 
ἐϑανσε ΟΥ ἐδὲ “απείμανν (Νυχ,, 11. 32). ὙῊΘ 
ῥγίοϑίβ, ἤοδα σμδηπΊθεῖβ ἃσγὸ ποτα ργονϊ θὰ, 
ΨΟΓΟ ἴΠο586 ννῆοϑο Ὀυιδίηθ55 ἰζ νγὰ8 ἴ0 ὄχϑγοῖβθθ 
{Π15 ονουβίρῃς νυ Βις ἢ δὰ ἀθνοῖϊνθά ὑροῃ μοπὶ 
85 ἀοεοοοηάδηίβ οὗ Αάσοη, Τῃὸ Νυϊρ. ἴγδη9- 
Ἰαῖθ5 οἷγ ἰοχῖ, «πεεγάοίμηε φμὶ ἐχεμδαπὲ ἐπὶ εἰς 
ἑοαϊὲς ἱφγηρὶ!, τἴὴ6 ῥγίεϑδῖ ὴΟ Κοορ ναί ῃ ἃ5 
ξυλτγάβ οὗ [86 ἰ6πΊρ]6. 

46. δὲ ζεεῤῥεγ: ὁ ἐδὲ ἐραγσὸ οὗ ἐδὲ αἰϊαγ] 
ΤΠ ὑγεία δὰ ἴο αἰϊεπάὰ ἴο ἴδε ϑδογὶ ἤςσεβ 
οἴεγοαά οἡ ἴπ6 Ὀγάβθη δἰΐδσ, δηὰ ἴο ἴδκθο σᾶσὸ 
(μαῖ (δ6 βϑλογθοὰ ἢγο νγᾶβ ποῖ οχίπηρυϊϑῃοά 
([εν. νὶ. 12. 13). ἼΤ6 ροβίου οὗ [πΠ6 εὐαρ» 
δεν Ἰοοκίηρ ἴο [π6 ποῦ σοπιηδηάοα ἃ νἱενν 
οὗ [π6 Ὀγάϑθη δἰἱΐασ δηὰ [ΠῸ ϑδογ ἤσεβ,  ῃ]οἢ 
ὝΟΙΟ, 85 ψγὙὸ ἤᾶνθ 5δεῃ, ργερασοὰ δὲ πὸ ποῖῖῃ 
86 οἵ [Π6 δ᾽ίδγ. 

ἐδε “οπς ὁ Ζαάολ] “ΤὮΘ ργιοϑὶβ τεῦ 411 ἀ6- 
βοδηάρᾷ ἔτῸΠὶ ΟἿδ ΟΥ Οἴπεῦ οὗ ἴῃ6 ἴννο βδοῃβ οὗ 
Αδγοῃ, ΕἸθαΖαγ δηὰ [{παπιᾶσ. αν ἀϊσῖγ]- 
δυϊεά {πΠ6 ΡΥΙΕΘΕΥ οἢῆςσοβ Ὀοίνσεθη [6 ἔλυλ}] 165 
οὗ Ζϑαάοϊ,, {μ6 τοργεβοηϊδτινο οὗ ΕἸθαΖᾶγ, δπά 
ΑΒιπλοίοςῃ, [δ6 τεργεϑοηϊδιίινα οὐ [{{Π8Π]ᾺΓ 
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47 80 Πα πιεδβυγεά τἢε σουγί, δι 
ἢυπάγαοά οὐδ᾽115 Ιοηρ, 4πἀ δη δυπαγεά 
οσυδι15 ὈγοΔά, [ουγϑαμᾶγα; δηὰ ἢ δἰϊαγ 
ἐῤδαΐ τυας Ὀείοτε τῆς Ποιβ6. 

48 ἴ Απά Πε Ῥιοιυρῇῃξς πιὲ ἴο ἴδε 
Ροῖςἢ οὗ τῆς δουβε, δηὰ πιδδϑυγοά 
φαεῦ ρῬοβὲ οἵ ἴδε ροῦςῇ, ἔνα οὐδ 118 
οὐ (ἢ 5 5146. δπά ἔνε ουὐδὶῖ5 οὐ τῆδῖ 
546 : δηὰ τς Ὀγαδάτῃ οὗ {πε ραῖε τυᾶς 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΙ. ἰν. 47--.49. 

[γεα ουὐδ᾽ῖ5 Οἡ [ἢ!58 8146, δηάὰ τἢτθα 
σδ115 οἡ τῃδῖ 5146. 

49 Τῆς ἰδεηρίῃ οὗ (π6 ρογςῇ τας 
ὈΕΠῪ ουδιῖ5, ἀπά τῆς Ὀγεδάτῃ εἶθ- 
νεη ουδ]185; ἂδηὰ δὲ ὀγοιρῥέ πιφ Ὁ΄ 
(ἢ βἴθρβ ΨνῃΘΥΘΟΥ ΤΠΕΥ ψγαπῖ ῸΡ ἴο 
ἴι : δηὰ ἐῤόγ τυεγέ Ρ1112τ8 ὈῪ {Πε ροβῖϑ. 
ΟΠ6 ου 115 5146. δηά δηποΐδεγ οἡ ἴῃδὲ 
5146, 

( ΟΠγο. χχῖν. 32). ΤῊ ΠΙΡἢ- τ οϑιπΠοοά πδά 
ὉΓ ΤὩΔΗΥ͂ γδᾶγβ Ὀδθη ἴῃ [ἢ 6 [πὸ οὗ ΠΠδτηᾶτ, ἴο 

νυν ςἢ ΕἸῚ Ὀοϊοηροά, Ὀυὲ ϑοϊοπιοη, τοπιονίηρ 
ΑΒΙΑΙΠαγέγοσι ἴΠ6 δ 5 ἢ- ΡΠ εβιμοοά δηὰ δρροίηϊ- 
ἴῃς Ζδάοκ, τοβίογθα [15 οῆςθ ἴο [}6 ἔδυ }γ οὗ 
ΕἸεᾶΖασ (566 ποῖβ οῃ σ Κ. ἰϊ. 26). αἴογ (15 
{ἰπ|δὸ ποῖ ΟἿΪ (6 ΒΙρῃργβιμοοά, Ὀὰϊ τΠ6 
ῬΓοϑίμῃοοά 11561ξ3 580 δῦ 85 Ἴσοῃοογηδὰ 115 561- 
νοθ, ἴῃδὲ οὗ οβογίηρ ὕροὴ {πὸ ἴννο αἱΐδτϑ, 
56615 ἴο αν Ὀθεη σοηβηρά ἴο ἴπ6 ἀδδοοπάδηϊς 
οὗ Ζάοϊκ (5:6 σ (ἶγο. νἱ. 49---- 3). Ῥεγῃδρϑβ 
1Π6 οΟἴΠΟΙ οὔῆοθθ, σις ἢ 45 ἴποϑο πηθηξοπρὰ ἴα 
ν΄. 4ς, ὍοτΟ ρογίοττηθα ὈΥ (ἢς ἀοβοθπάδηϊς οὗ 
ΑὈΙΑῖμαΓ δηὰ [{Πατρσ.Ό (Οοπιρ. σ᾿ 8. 11. 416, 
δηά δεῖονν, ΧΙ. το, ΧΙ. τς, ΧΙνἢ. τ1. ὙΠ6 
ὉΓΙοϑῖβ ῆο δὰ σπάσγρο οὗ ἴΠ6 βδοσιῆςθβθ ὑνγοῦθ 
ἀἰσ ρυ ϊσηοὰ ἔτοπι [ὴ6 γοβί οὗ ἴθ 1 ουιῖςδὶ 
ῬΙϑίβ, 45 ἐῤεν «υῤίορ εο»δ παρ 1ο ἐδὲ Ζογά, 
δηὰ (ΧΙ, 13) δε ῥγιδεῖς ἐραὶ αῤῥῤγοαοῦ μηΐο ἐῤε 
1ογά, 

47. ἐδὲ εομγ ἢ] ὍΘ ἰπηοΥ σουτέ, 6 Ορθῃ 
5ρᾶς6 ἴῃ ἕτοηΐ οὗ [Π6 ἴεπιρ]ς, ἱπάθροπάθπον οὗ 
186 ἐρα»ιδεγ: δτοοϊθα οἡ οἰἴποῦ 546, ἃ5 ἰῇ 16 
οᾶ96 οὗ ἴΠ6 ουὐδέσγ σου. ὙΠῸ ἀϊπηθηβίοῃβ οὗ 
{πὸ Ὀγάϑθηῃ δ]18Γ τὸ σίνθη, χὶἹὶ. 12. 
ΤΠ πὸνν ομαρίογ σουϊὰ Ὀερίη Ὀεϊίοσ δἵ υ. 

48 οἵ οἷἢ. χ],, 45 ἔδγὸ [ἢ6 566 ρᾶ5565 ἔγο [86 
ςουτί ἴο ἴδ [ορ]6 1156], θοσιηηῖηρ ἢ ἴδ 
ΡοΙΟἢ. 

48.490. ΤῊΞ ῬΟΚΟΗ ΟΡ' ΤῊΕ ἩἨΟῦϑΕ. 
Το ἔσοηΐ οὗ [6 ἰεπΊΡ]Θ- Ρογο ἢ σοηπίοιοα οὗ ἃ 
ΠΘΠΐΓΑ] ορθηΐηρ νυ ἴννο σο]πλῃ8 οἡ οἰ ἴμοΥ 
5]άθ, ὅὕνο ςοϊυϊηηβ νυν] ἢ [Π6 βσρᾶοθ Ὀδίνγθθη 
1Ποπ ὑγοΓῸ ΤΑ] θα α 204) οὗ 1δὲ φαίε, ἴῃ6 ννοτὰ 
2041 Ὀεΐπρ ιιδοὰ 845 δἰβοννῃογο σο]] δος νεῖγ. Α5 
ἴΠοΓο νγᾶβ α ὀγεαά ὁ ο ἐθε ξαίε οῃ οἰ Ποὺ 5166, 

1 σδηποῖ δ {πῸ εεπέγαἱ οροπίηρ, Ὀὰξ τυϑδὲ Ὀ6 
Ω «ἰάε ορθηΐηρ, ἰῃδῖ 15, ἴΠ6 ορϑθηϊηρ Ὀοΐνγοθη ἴννο 
οοἸυηη5. ὍΤΕ σοϊυπιη5 πανίηρ (45 ἸὨγουρἢ- 
οὐ) Ὀᾶ565 οὗ ἃ ουδ᾽ῖ βαιᾶτα, ἔννο σο]πλη5, ἀπά 
1Π6 ὀγεαάμὁ ὁ ἐδὲ σαί, ΜἈΪϊΟΒ τὰ τὸ ἰοϊὰ νι ᾶ5 
ἐῤγες ἐμ! ς, ταδάθ ἃρ ἴῃ6 ἤνυε εμό! οὐ εἰἴ μον 
δἰθ (ἢ6 σϑηζγαὶ δπίγαποθ, ἢ ]ςἢ, πκὸ (Π6 δη- 
ἴγδηςο ᾿πῖο (ἢ6 ἴδτηρ]ο [5615 ννᾶβ ἴϑθῃ οἰ ]15. 
Τὺ νὰ δᾶνθ ἔννθητυ οὐδ115 ἔογ 186 ροσοῇ- 
ἔτοηξ, 

49. ΤΠε ροτοὶ οὗ δϑοϊοπιοη δβ ἐδπιρὶθ ννᾶὰβ 
ἘΘΠΙΥ οὐ 115 Ὀτοδά δηὰ ἴθη ἄθερ (1 Κ. νί. 2). 
ἼΠ15 ΠΟΥ ϑροπ 5 50 ΠΟΑΥΪΥ νυ ἢ [86 ἀϊτηδηβὶ ἢ 58 
οἵ ΕΖΟΚΙ6]᾽ 5 ρογςῇ, ἴπαΐ νγὸ σδηποΐ ἀουδί (δὲ 
ὙΒδὲ 15 Πότο ςα]]εὰ {πὸ ησὲῤ οὗ [ἢ6 ροσοῖὴ ννᾶ5 
αετογάϊη ἰο δὲ ὀγεαάή οὗ ἐδὲ ῥοισε, δπὰ τμδῖ 
ἐδε ὀγεαδδ Ἀοτα νγᾶβ ἐδεὲ ὀγεωδιρ ὀεοζογε ἐῤε 
δοισό. ὝΠΟΓΟ 15 ἱπαερὰ ἃ ἀϊογοηςθ οὗ οπα οὺ- 
ὈΐΠ ἴῃ [Π6 ἰαϑί πηϑαϑιγοπιθηῖ, [Π6 Ὀτοδάΐῃ οὗ 
{6 Ὧν ἴῃ ϑοϊοπιοη δ ἰἜπιρ]6 δείπρ ἴδῃ οὐ ἰ 5, 
{πὸ Ὀγεδάτῃ ἤοτα Ὀοΐπρ οἴθνθη. Ὑἢ15 ΠΥ Ὁ6 
ΟΧρ]διποὰ ΌΥ ϑιιρροβίηρ ἃ ϑρᾶςε οὗ οπϑ οὐδὶξ 
ἴῃ ἔγοηΐξ οὗ (ῃ6 ρογοΐ, 85 Ὀείοτο [Π6 ρογοῇθβ οὗ 
{Π6 ρμαῖοϑ οὗ {Π6 σουγίθ, αηα Ὀδέογο ἴπ6 σἢ πὶ. 
ὈΕΙ5 (5866 αῦονθ συτ. 11, 12) ὍδἪ οἰτουηη- 
βίδῃςε οἵ {Π15 ροσοῇ Ὀεϊηρ Δρργοδοποά ὈΥ βἰδὶσβ 
ΤΆΆΚο5 {Π15 ΤἸΟσΟ ΡΓΟΌΔΌΪΘ, ἃ 5Π18}} 5σρᾶςὸ ἰῇ 
ἔγοηϊ οὗ (ἢ6 ροσοῦ δείηρ πδίυγα! ἢν σοαυϊγοά. 

“222 Ὅηὲ ΧΧ. [ιᾶ5 ἐεπ σίορι, δὰ (ῃϊ8 
ΤΆΔΥ ῬΓΟΔΌΪ Βᾶνα Ὀδοη {Π6 Ὡυταεσ, 45 ἴῃ [6 
Ἰδίθυ ἴθ Ρ]6. 

ἐδεγὸ «ὐεγὸ ρίαν; γ ἐδὸ ρο7 ἸΔτ, τὸ 2δὲ 
2ουίς, ταθαηίηρ πὲ ὑροὸη ἴῃ Ὀᾶ565 (ῤονΖ) 
βἱοοά 5ῃδῆς (ριἠαγ.). Ὦθθ6 5ῃδὲβ εσα ὑσὸ- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ [Π6 ἔοττη οὗ ρα]πι-ἴγθοβ (νυ. 16). Τῆς 
Ρογοῖ υὐἱ ἢ [15 βίερβ πιυϑὲ δᾶνε υἰτεὰ ᾿πίο {Π6 
ἸΠΠῸῚ σουσγί, 866 Οἡ ψΨ. 19. 

ΝΟΤΕ ΔΛ. (ΟΝ υν. 44---46.) 
ἘῸΥ σὐησονς ἰῃς ΟΠαΙ ἄθο ρασαρηγαϑί 885 “"ἴ,6- 

νἹ 65, δηὰ {πὸ ϑγγίας “"ρσίῃουβ," 85 1 [Π6 γοδάϊηρς 
Πδά Ὀεδεη «αγίνε Ἰηϑίεδα οὗ φαγί»ι. ὙΠ6 ΝΕ.) 
ΕΚ οὐγ οὐ Ν᾽ ογβίοη, ἔο]ονν5 (6 Μαϑοτγοίϊς 
τεδάϊηρ, Ὀυῖ {π6 [ΧΧ. ἀἰβοτς τυ] οἷν, [Π05:--- 
“δ Ὀγουρῆΐξ πιὸ ἱπίο {ΠπῸ ἴπηοῦ βαίθ, απὰ ὃ6- 
Πο]ά ἔνγο μδπιθοτβ ἰῃ [Π6 ἴπποῦ ρβαΐθ, οὔθ δὲ 
(Π6 Ὀδεῖς οὗ {π6 ραῖο νης ἢ Ιοοῖκϑ ἴο 186 ποιὰ 
δηά Ὀεοασίηρ ἴο ἔπε ϑουῖῃ, δηά οὔθ δὲ ἴπ6 θαςοῖὶ 
οὗ [ῆ6 ραΐο ἡῃΙΓἢ ἸΙοΟΚΚ ἴο [6 βουῖῃ δηὰ Ὀθᾶγ- 
ἴῃς ἴο [86 ποτῖ!," Ἐοβεηλ]οσ, ΗΠ ΕΖΙΚ, δηὰ 

Κεῖ, πᾶνε δοοορίοα (5 τοηδογίηρ, δηὰ ὑσγο- 
Ροϑοὰ οππιθηἀδίοηβ ἴῃ (6 Ηοῦγονν ἰοχὶ ἴο 
δάδρί 1 ἴο [ἢ]5 ϑθῆϑθ, ὙΠῸ ΠΟΟΟβΘΑΓΥ σμδηροθβ 
ΤΟ ποΐ ριοαῖ, 85 1} Ὀ6 ϑθεὴ ὈΥ ποΐξϊπρ [86 
ἔοττηϑβ οἵ πε Ηθῦγονν ννογάϑ : ἔοσ ὈΥΝ), οὐρησότε, 
ΓΦ, ἑαυο; ἴογ ὭΝΟ, «υδίεῤ, ΝΣ, οπε, ἴοῦ 
ὈΥΡΙ͂, ἐῤὲ εαπσὶ, ὈΥ̓Π, 206 “οἱ. Οἴδος 
ΠΟΙΤΟΟΊΟΠ5 ᾿ν ΠΙ ἢ ΤΑΥ͂ ϑθοῖῃ ἀσϑίγα δῖ ἃγθ ποῖ 
πα Ἰβρεηϑα 6, ἃ5 ΜῈ ποοὰ ποῖ βιρροθε πὸ 
1 ΧΧ. ἴο Ὀε ἃ ἠεγαἱ ἰταηϑἰδιίοη. ὙΠῸ μᾷ5- 
δᾶδθ 11} τἴἤθη βἰδπὰ ἰδι5:--- “π «υὐέδομξ. ἐδε 



ν. 1--- 3.1 ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΙ]. 

ἐπε 5.216 ὮΝΤΟ ΟὨΔΙΏΌΟΙΒ (.6. τοῦνβ οὗ οἰ δπ)- 
θ6:5) ἐπ δὲ ἱππεῖ εομγί, οὐδ αὐ ἐδε “ἰάς οΓ δὲ 
ποτ 53,αἱε, απά ἰδεῖν ῥγουρεεὶ ἐοαυαγά ἐδε “ομῤ, 
σας ὧὲ ἐδὲ “ἐάε 97 ἐδὲ ϑδουϊὴ σαΐε, αμά 1δε ῥγο.- 

ἐοςυαγαῖ, ἐδὲ πογι ὁ. ὍΤὨδ ἔδεϊ ἰ(δαΐ οἷά 
ἐξίουβ ((βαϊάθο, ϑυγγίδς, δηὰ Ψυϊραῖθ) [0]- 

ἰοπ ἴῃ δια πιδίῃ [πε ργοόϑοηΐ ἰοχί, δπὰ (μδὲ [6 
Μδοοτεῖς δαοριοα [ἰ, (ἤτον ἃ αἰ ΠΠ συ Υ ἴῃ (Π6 
ὙΔῚ ΟΥ̓ Τηδκιηρ Ποη͵οοίυγαὶ σογτεοϊίοηβ, ὄύυθη 
ἐ σὰ ἔεὶο δῖ ΠΙθοσ ἰο ἔγεδξ ἴδε ἴοχέ, ου ἴδ6 
δεουταῖα ἰγαηποπρίοη οὗ Ὡς ἢ 50 ταυςἢ ραὶηβ 
πὰς δεξίοννοα, [ἰκὸ πὲ οὗ δὴ ογάϊπασυ Ὀσοῖϊς, 
πιεῖθ ττὸ σηϊσῃϊ οὶ Ὀ6 Ξυγρυϑοά δί στη ϑίδίκος 
αἵ οοργ:ϑῖΞ. Ηβνογηῖοῖς Ἰἀοπ| 165 {π656 ερα»- 
ὀεγσς νσττ Ποϑο δΙγοδαν ἀσϑογι θὰ 1π {π6 ομον 
ἀαγὲ, ὍΤΏΟΘΕ Ῥύτροβο, Ὧα 584γΥγ8, [848 ἠοῖ γεῖ 
δοεη τιϑηηδε, δηὰ ςοηῃοσΐβ ἐπ 2ῥέ ἐππδῦ εομγί 
πὶ σερσεγ, σἰπσογΣ ἐπὶ 1δὸ ἐππεῦ ἐϑωγί, δηθὰ 
τῶκες ἴΠ6 «ὐφεγι ἸΔΘΛΕΓΔΙ νυν ἴποδα ῥα 
ἔρί ἐδὲε εϑαγχε Γ᾽ ἐδε ῥοιώφ, δῃὰ ϑῈΡΡΟΒΟ5 
[δὲ 18τ ἙσὨδιθεΙ5 Ἰοοκὶπρ ἴο 1Π6 ποσί νγεσα 
ἴοδκε πογίμυνασγαάβ οἵ {πὸ οδοίΐ φαΐ, ἤτΌη 
κῶς 1806 ῥγιοϑῖβ πρῆς σγαῖϊςἢ ἔπε οἴἴθτπρβ 
ἴεν σατο Ὀγουρῆς ἱπῖο ἴδ οουτί. ὙΤννο 

Ὀμηγθ ἅγὲ οεἶδαγ, (1) ἴδδὲ (ἢ οἷπψογ; οδη- 
δοῖ Ὀ6 ἴΠ6 52Π|6 85 ἴῃ6 γί: (566. ποῖθ ου 
-. 44). πὰ (2) ἴῃδὲ {πῸ σῃδιηθοΓ5 ἴῃ υὐ. 4ς, 
46 τό ἴπΠ6 514Π|6 45 ἴποβο ἰη συ. 44. [{ 1τἤδη 
πὸ δίς ὉΥ ἴῃ6 ρὑγεβεης Ηρῦτγονν ἰοχῖ, νὰ 
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τηυϑὲ ΞΌΡροβο ἴπαΐϊ ἴπθϑο σμβαπιθοτβ βογσνθὰ ἵντο 
ΡΌΓΡοϑεβ, ΠΟΙ 15 ΟΥ̓͂ ΠΟ πιεδη5 ἱπηργοῦ 80 ]6. 
ὝΤΠΟΥ ΠΊΔΥ Πᾶνθ Ὀδθη ἴογ ἴποϑὸ σἹἰασογι ἀπά 
ἴδοϑθο γί. ΜῈῊῸ σγογα ἔοσ {πὸ {{π)6 Ὀείηρ δη- 
ξαξοὰ ἴῃ ἴΠ6 ϑοσνιοοβ οὗ ἴΠ6 ἴοηρὶα, ΟἿδοῦ 
σμδηηθο 5 Πογοδεσ ἴο Ὀ6 ἀδϑοσ θεὰ (Χ]1]. σ [0]}.) 
γεγο ἴογ ἴΠ6 υ.86 οὗ ἴπ6 2γίϑς δῖ οἴου ἘἸΠλ65 
δῃ ἃ 1Π6 1,ον!:65 δηά βίηρεγβ, νυ ἤθη πο οἡ ἀυῖγ, 
σου] πη δοςσοπηπιοάδιου ἰπ [με ἘΠΙΓΕ σἢδΔπ|- 
Ὀεῖβ οὗ [πὸ ουὐΐεῦ σουτ. ὙΠῈ ΤσμδτλΕΥ5 ΠΟΓΟ 
ἀοϑοσι θὰ πϑρὰ ποῖ ἤᾶνο Ὀθθῃ ἰᾶγρο οἵ [ἢ6 ΓΟΟΠΊβ 
Πυπήεγουϑ, ἴο δοςοπιηοάδίο 1πΠῸ6 για, δηὰ 
“ἰησ ῦ ἡ ἀὐῪ (ΡΟΓΠΔΡ5 υϑρὰ 85 ἃ Κἰ πὰ οὔ νϑϑίσΥ 
ΟΥ̓ 54 Γ5ῖγ). ΝΟ 500 ἢ σΠΔΙΊΒΕΥ5 16 πιθηποηθὰ 
ου {86 βουΐθοτηῃ 5:46 οἵ ἔπ σουγί : δηὰ [ἢ {ΠΟΓῸ 
15 ἃ ἀδραγίιγο Ποσὸ [ΤΌΤ (Π6 ΞΥΤΩΠΊΘΙΓΥ οἰβονν ΠΟ τὸ 
οὐϑοσνοά, 1 ΤΏΔΥ δ δεςουηϊεοά ἔογ ὈΥ [6 ἕδοΐ 
1ῃδὶ 45 {πὸ βδογιῆςθϑ ὑγοσε ἴο Ὀ6 σπηδάθ οἡ 16 
πογὶ 5ἰὰθ οἵ {ΠῸ δ ἴδσ, δηὰ τπογοίοσο {πὸ 2 ᾽ζ 
ἔογ [Π6 5δουςσο5 ν ΓΘ οἡ [ἢ 5 5:46 οπ͵υ, 50 ἴῃοϑϑο 
ψο0 δὰ ομβαάγρθ οὗ ἴῃ6 πουϑὸ δηά 115 δ προ ὺβ 
ταὶ ἢ πᾶν ἃ γοοῖῃ πρᾶγ, ὈΥ πε ποσί σαῖς Ιοοκ- 
ἴῃῷ ἴο ἴΠ6 βοιΐῃ, δηαὰ ἴποβθ νγῆο ἢδά 5ρϑς!αὶ 
σἤδτρο οὗ [6 ΔΙίαΓ ἃ τοοπὶ ΌὈΥ ἴΠ6 δδϑὶ ραΐθ ἰΙσοκ- 
ἴῃ ἴο ἴΠ6 πογίῃ, 50 85 ἴο σοπηπηδηὰ ἃ νἱδϑιν οὗ 
[86 ρτθρδγαίοῃϑ ἔῸΥ 5δουιῆςθ τηδάθ οὐ ἴῃ πογίἢ 
5146 οἵ ἴῃ6 σοι. ΜΝ ποίμογ {Π15 σοοΐὴ ννᾶβ οἡ 
(86 ποιίῃ οὐ οἡ ἴδ βουῖῃ 5146 οὗ ἴπθ οδϑίογη 
δαῖο 15 ποὶ 5414, ῬγοθδὈ ]Υ οἡ 1:6 ποσίῃ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚΝ ΧΙ]. 
7ἀε πιξασὩγές, ῥαγίς», ελανιδεῦς, ανπα ογ παρεμῖς 

ο {δὲ {ἐρηρἰέ. 

ΕΤΕΚΥΨΝΑΚΩῺ Βε ὑγουρῆς πιε ἴο 
τῆε τεπιρὶε, πὰ πιεαϑιιγεαά τῆς 

Ροβῖβ, δἱὶχ οὐδιῖ8 Ὀγοδά οὐ τῇ8 οἠβ 
δἰάς, δηπὰ εἰχ οὐδι5 Ὀτοδά οἡ ἴῃς 
οἴδοσ 5[άς, τυδίεῤ τυᾶας ἴτε Ὀτγεδάςῃ οὗ 
τῆς τΑθεγηδοϊο. 

2 Απά τἢς Ὀτγοδάτῃ οὗ τῆς ἴ ἀοοῦ 

τυας ἴοῃ ουδὶῖϑ ; ἀπά (ἢ6 1465 οὗ 
τε ἀοοῦ τὐεγε ἔνε οὐδ᾽ῖ5 ου ἴπ6 οπθ 
546, δηά ἥνα ουδιῖ5 οη τε οἴ Υ 5ἰάδ: 
πα Πα πιεαβιγεά τῆς Ἰεηρτῃ τπεγεοῦ, 
[ογΥ Του 18 : ἀπά τς Ὀγεδάτῃ, νγεποῦ 
συ 118. 

2 Ἴδη ψνεπξ ἢς ἰηνγαγά, δπὰ πιθᾶ- 
βυγοά τῆς ροβὲ οὗ τῇ ἀοοῖ, ἴνο 
οὐδ 18 ; δηά πε ἀοοῦ, 5χ συδ]ῖ5 ; δπά 
τῆς Ὀτγοδάτῃ οὗ τῇς ἀοοῦ, βενβη οι δ ἴ8. ατπηρ, 

Ομαρ. ΧΙ... 1--115.. ΤῊΣ ΤΕΈΜΡΙΕ. 

1. δὲ 1εφρἰρ) ὠροο Ῥγοροῦϊγ (πα 
ΒΟΙΥ͂ ρίδοθ, 45 ἀιβεϊηχυϊϑηθά ἔγοπι {πὸ ΡοσοΒ 
ατκὶ [56 ΗΟΙΥ οὗ Ηο]1ε5 (: Κ. νὶ. τγ, Υἱῖ. ςο). 

16 ροσ] ὙὍὙΠ6 οὐΐεγ νγὼ}} οὗ τῆ ἰδπιρὶθ 
"5 εἰχ οσυδιῖ5 (ΠΟΚ (υ. 5). ὙΠ Θαβίεγῃ ροβίβ 

νγὰ5 ἴδῃ συ15, Οἡ οἰ ΠΟΥ 56 οὗ 1 ἃ νυγὰ]} οὔ βνθ 
συ 115, (Π}5 πιλκῖηρ ὺρ [ῃ6 ἔνε οὐδιῖ5 οὗ 
Ὀγοδάϊῃ ; {Π6 τηραϑισγεπιθηΐβ ἀγα ἰηΐογηδὶ, [ἢ 6 
5ΔΠ16 ἃ5 ἴῃ {Π6 [οπλρ|6 οὗ ϑοϊοπΊοῃ. 

3. αὐεπί δὲ ἱπαυαγ4] Τονναγάβ ἔπ6 Ηρ] 
οὗ Ηο]165.. [{ 15 οὔϑογσνυδοϊο (πδῖ ἴῃ [815 σδϑὸ τὲ 

οἵ [815 νυδἱϊ ἔοσπηην ρατὶ οὗ ἴπεὸ Ποπὶ οἵ {Π6 
ἱετηρὶο τνετὸ ογηδτηοηϊεά ψ ἢ ΡΠ 1215, ϑχ οὐ Ὁ115 
Οἢ σὩΓ0ἢ 51:46. 

«σδέεῦ «υα. δὲ ὀγεαάδιδ 9 δὲ ἑαδεγπαοίε]) 
[εξ νιεαπωγεα] {δὲ ὀγεαά δ, διε «υας 15 ποῖ 
τὸ ἴο οτἱρίπαὶ δηὰ τηυϑὲ Ὀςε οπιοὰ, Τ7αδεν- 
παείς (οδεῖ), ἴΠ6 ργοόροσ ψοτὰ ἔοσγ {Π6 Τουμᾶς ]θ 
οἵ ἴἰῇῆς σοηρτογαϊίοη, Ὀιιξ 4150 σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ υϑοὰ 
ογ ἃ “επὲὶ ΟΓἩἨ ἐσυεγεά ῥίαεε. Ἡδετο ἴἴ 15 [Π6 
πἴρτίοσ (δε εσυεγεά ῥογίοπ) οὗ ἴῃ6 [ομρΙ6. 
ΤῊ Ὀτελ ἢ ννγᾶβ ἔνγεηῖγ συ 15. 

4, ΤΠαο ἀοοσ ορεῃϊης ἱπῖο 1π6 ΠΟΙ͂ ῥ͵δς6 

15 ποΐ 5414, δὲ ὀγοι δὲ γηὸ ἐπ, Ὀυϊ δε «υεηὶ ἱπ, 
Ὀδοδυϑο ἴῃ6 ΗΟΪΥ οὗ Ηο]165 νγᾶβ8 ποῖ ἴο Ὀ6 βη- 
ἰογοὰ δνθὴ ΟΥ̓ ἃ ρῥσγίθϑὶ πκὸ Ἐχοκιοὶ, Ὀὰξ ΟΠῪ 
ὉΥ {86 ΠΙρἢ ῥγεδέ οὔςθ ἃ Υδᾶσ. 80 {δὲ σηγεὶ 
Θηΐοσβ δΔηὦ ΔΠΠΟΊΊΠΟΘ5 ἴΠ6 ΤηθΑϑ ΓοπΊθη 5. 

ἐδέὲ ρωὲ οὗ ἐδε ἀοογῦ)] ΟἿ οἰἴποσ 5ἰάθ οἵ (Π6 
ΘηΐΓΔΠΟΘ ννᾺ5 ἃ 1 Π|Ατ, ἴδ6 ἔννο ᾿οροίμογ πιά κίην 
ὉΡ ἴννο σἰ0115. 

ἀπά ἐδε ὀγεαδιθ ὁ ἐδε ἀοον, σευεη εμδὶ! 
ΤΗΘ ΠΧΧ΄ Μοιβίοπ τυπ5 (ἢ :---Δηὰ (Π6 
ὙΠῈ5 οὗ ἴΠ6 ἀοΟΥΑΥ ϑενοη οὐδ] 15 ου [ἢ |5 
δἰάθ δηά ϑϑύθῃ οὐδι15 οἡ [Πδϊ." Εννδ]ά τεΐοστις 
[6 τοχΐ ἴο ρῖνε [15 ϑθῆϑε, δηὰ Ψ}) αὶ ραηυ5 
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4 80 δα πιεδϑιιγεά τῆς Ἰεηρτῃ τῃοτο- 
οὗ, τννεπῖῦ οὐδίτ5 ; ἀπά ἴῃς Ὀτεδατῇῃ, 
ἵννεη οὐδ115, Βείογα τῆς τεπιρὶε : 
δηά δε 8414 υπῖο πο, ΤῊ 15 τῇ6 
παοϑῖ ΠοΙγ ρῥίσεσ. 

ς Αἤξγ ἢδ πιεαβυγεά τῃ6 νγα]] οὗ 
τ(ἢς Πουβ6, 51Χ συδ1ῖ5 ; ἀπά της Ὀγεδατῃ 

'ἜΖΕΚΙΕΙ. ΧΙ]. Γ τς: 

ΟΥ̓ ἐυεγν 8:46 σμβδιηθεσ, ἔοιγ οὐδ 118. 
τοιπαά δδουΐζ ἴπ6 ἢοιι36 οἡ ΘΥΘΓΥ 5146. 

6 Απὰᾶὰ τῆς 546 σπδηιθεῖβ τοδγδ ἢ εν., 
ἴγαδ, ἴοπα ονεῦ Δῃοίμοτ, ἀπά ! ἘΠ ΓΕῪ “ἀπ»κός 
. ΕῚ Φδν' Στ: 

ἴη οτάδγ; δηά {ΠΕΥ δπίεγεά ἱπίο τῃς ἐλαητὰφ 

νγ8}} ψνϊοἢ τοάς οὗ τς δουβο ἔοσ ἴδε δοσ ὦ, 
8:46 σμαπιθεῖβ γουπα ἀδουῖ, τπᾶῖ ἘΠΕῪ κπκ' 

δάορίϑ ἰἴ 45 δὴ οχρ δπδίίοη οὗ ἰπθ ἰοχί δ5 1ἴ 
βίδα ϑ, σοιηαυκίηρ τΠδὲ ἴῃ [15 ΨΑΥ {π6 ϑενθῃ 
οὐδ 115 οἡ οδοὶ 5:46 ΠῸπι ἴπε ἄοοῦ ἴο [η6 νυ] 
ψ ἢ [86 Ὀγοδά τ οὗ [π6 οροηϊηρ 5414 ἴο Ὀ6 «ἐν 
αἰδὶ!ς, ΤΑΑΚΘ ὉΡ ΘΧΔΟΙΥ ἴῃ ΓΘ οὐ 115 οὗ 
[06 ἐδπιρ ο5 ψιἢ, Βυῖ 1 15 ἀἸΒΠςσυς ἴο μεΐ 
(ῃ15 πιοδηΐπηρ ουἱ οὗ ἴπ6 Ηφῦγον,, δπὰ {πΠ6 ρὑγὸ- 
ἀϑωρὸς αἰϊογδίϊοη ἴῃ (ἢ6 ἴοχὶ 15 ἴοο πιαΐογιδὶ ἴο 

δάορίοα οὐ τρθσὲ ςοη͵θοῖΐασο. Καὶ] σοη- 
βἰάοτιβ ἴθ ἤἢγϑι πηθάϑυσε οὗ ἴῃε ἄοοῦ ἴο 6 1}6 
μοῖσῃξ, δας ἴδογα ἰ6 πὸ οἴδμοσ τηθδϑιγεηθηΐ οὗ 
μεῖρδὲ [γουρδουξ (ἢ 15 ἀδϑορίίοη. [{ 15 ΠΊΟΙΕ 
5ΠΠΊΡΙ6 ἴο βδυρροβα ἴδδὲ ἴῃ6 ἢγϑδί πηθαϑυσευηθηΐ 
οὗ ἴῃ6 ἀοοῦ νγᾶ5 ἔγοτη 2057 ἴο 20.:, 51χ συ 15, 
δηὰ (π6 δϑθοοπά πηραϑυσγοιηθηΐ, ἐῤο ὀγεαάεδ οΥ 
ἐδε ἄοογ, νγἃ5 ἴῃ6 Ὀγοδάϊῃ οὗ [Π6 δείυδὶ ἀοοῦσα 
ΜΘ 5δυΐϊ ΟΥ̓ ἴΠ6 ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]165 (υ. 23), 
δηὰ νυ ηΐϊοἢ τδῪ ἤᾶνο Ὀδθη 50 ἢυηρ [μαᾶῖ ΘδΟοἢ 
οὔ πε 2ουίς ὑγο)οοϊδά μα] ἃ οὐδ᾽ Ὀεγοπὰ τῆς 
Βίηφψε οὗ 16 ἀοοῦ (νης ορεποὰ πέσεν 50 
85 ἴο βοσυγα [86 σοτηρ εἴθ οἴου οὗ {86 
οὗ Ηο] 165. 

4. ὝὍΠο τηϑδϑυσοπθηίβ οὗ ἴπ6 ΗΟοΪΥ οὗ Ηο- 
1165 σχδοῖν σογγεβροηά νυ] ἸΠοϑ6 ἴῃ ϑοϊοσηου 5 
[οπΊρ]6 (1 Κ. νὶ. 20). 

ὀείογε ἐδὸ ἐεριρίε] Ὑόο ἐεριρίο ἤετε ἰ5 πὲ 
ΗΟΙΪΥ Ρίαςθ 45 ἀϊβειηρυ ϑηῃθά τοσ] ἴἢ6 Μοβκί 
ΗΟΙ͂Υ, ἐῤὲ Ογαείε, νυ ϊο ἢ 15 δεήογε ἴῃς ΗΟΙΥ 
ΡῬΊδςθ, ἰηννασάβ. ἋομρΡ. 1: Κ'. νἱ. 2ο, Ζῤε ογα- 
εἰς ἐπ δὲ Τογεβανί. 

δ. {δὲ «υαἱ] οὗ 1δε δοι.4] “ΤῊ5 νγᾶβ [86 
Οὐΐοῦ νν4]}} οὗ [Π6 ἴοι ρὶε 1561. [{5 {Π| Κπ685 
οἵ 5χ ουδι᾽ῖ5 σοϊτεβροπάβ Ὦ τη Πο]οββαὶ 
Ρτοροσίίοηϑβ οὗ [ῃ6 ἀγομιθοίαγε οὗ {πε Ἐαβί, 

ἐσνεγν σἰάς ἐραηιδογ)] ὍᾺ6 Β1:80- ΟἸΔΙΙΌΘΤΙ δ. 
ΤΠ6 πουῃ ἰ5 ςο]θοῖνο, ἴο ἀθηοίθ (6 νυ ]6 
βοῦῖος οὗ 5146-.σῃατηθοσθ. διάδεςῤανιδεῦ: ὝΘΓΕ ἃ 
τολικοα ἔραϊυσγα ἰη δϑοϊοπΊοη 5 ἰοπηρΐθ, ἀθϑοσ θά 
ἴῃ ἀείδιὶ, τ Κ. Υἱ. ς- το. ὙΒΕῪ ἡγοῦ ργΓΟ ΔΌΪ 
ιϑοὰ 8ἃ5 βἴογσθμῃοιυβθβ ἔῸΥ ἴδ ΖυΓΠ ΓΟ δηὰ ργοὸ- 
ΡΕΓ οὗ ἴΠ6 ἰεπρ]6 τ Κ, νἱῖ. 51). Οοπ. 
1: ΟἾγτο. χχνὶ, 11. ὙΠ6 διτδηροιηθηΐ οὗ [πε56 
8: ἀθ. παι ῦεῖβ ἀϊβεγεὰ ἴῃ ϑοπΊθ τεβρθοῖ5 ΠῸΠῚ 
[ηδὲ οὗ δοϊοπιοπ᾽β ἴθ ρ]θ, {μ6 οὐ]εοςΐ οὗ Ε΄ΖΘ- 
ΚΙ6] 5 νἱϑίοῃ Ὀοίης ἰβγουρῆουξ ἴο Ὀτίηρ 4]]} 
(Πη55 ἴο ἃ πιοῦο οχδοΐ ὑσοροσίοη, δηά ἴο ὃχ- 
[οηἀ ΠΑΙΤΊΟΠΥ͂ δηὰ ρογθοϊοη Βογονοῦ ἔπογο 
ταὶ πε βθθπὶ ἴο Ὀ6 ΔΩΥ͂ ἱποοπιρίοΐοπθθθΌ ὍΤΠδ 
Βτοὶ αἰβόγθηςο 15 ἃ ἀϊπιϊηυτοη ([ἢ6 τἀ οὗ 
[86 Ἰονγοῦ βου θ5 οὗ 5:6 - Πα 6 ΓΒ νγᾶ5 ἴῃ ϑοἷο- 
τηοΠ 8 ἰοπηρίο ἔνε οὐ 115, ΠΟΓΘ ἰξ 15 ΟὨΪῪ ἔοιγ), 
Ὀυΐ {Π|5 15 πο ἀοιιδὲ ἰη ογάδυ ἴο Ὀστὴρ 1π 41} [86 
οἴδου σῃηθαϑυσοσηθηῖβ ἰῃ οχᾶςΐ ῬΥΓΟΡΟΓΈΟΙ5. 

ΟΙΥ͂ 

. 6. ἐῤγεε, οπδ οὐεγ αποίδογ, πα ἐδίγιν ἱπ 
ογάεγ}] 1,1, “Ἰῆγθο, ἘΠ ΓῚΥ Εἶπηε5." ὙΤηδῖ ἰ5, 
[Πθγθ ψνογὸ ἴῆγοα βἴουθβ, δηά ϑοἢ Ξἴοσγυ νγᾶβ 
ἀϊνἀοὰ ᾿ηΐο {ΠΙ ΓΕ σμδροσθ. ὙΠ6 γοπηδί δ Γ 
οὗ [Π15 νοῦβϑο ᾿πέγοάιςθβ 5 ἴο ἃ 5: ἰκίηρ ἀΠἶογς. 
δηςθ οὗ σοηῃδίτυςτοη ἴῃ [Π6 5:ἀ6- σμδιιθοσβ οὗ 
Ἐ ΖΕ κΚΙ6} 5 δηά ἴῃ ἴδοϑε οὗ ϑοϊοπιοη β τοπιρίο. 
ΤΟΙ ΧΧ, εἶνεβ ὺ5 ἴπο οἷυς ἴο [Π15, κἰδίης 
οἸεδ γ Πδξ ἘΠΘΓΟ νγὰ5 ΔΠ ΟΡΘΠ Ῥᾶϑβᾶρο Ὀδέννθθῃ 
[86 ἰεηηρὶα δπὰ ἴῃ 56 - μδιηθοῖβ.Ό Ενγαὶὰ 
ῬΙΌροΟΚβο5 ἴο δἰΐϊοσ ἴο Ἡρῦσεν ἰοχὶ 50 ἃ5 ἴο 
ςοπέοπῃ ἰξ ἴο {6 ΧΧ. Μὲ πιδυ, Βοννουοσ, 
τοραγὰ {πὸ ΠΧ Χ. 85 δῇ Θχρ δηδίοσγυ νοιβίοῃ, 
δηὰ ἀοίνο [μ6 5416 Π]ΘΔΠΙ ΠΡ ἔγοπι {πε Ἔχις 
Ηδοῦτεν ἴοχί. 

ἐδὲν επίογεά ἱπίο ἐδὲ φ«υαἱ! «υδίεδ «υας 97 δὲ 
ῥοιμε γον ἐδὲ “14 ερανιδεγ] ὍΤῊΘ νυα]} ΠΟΓΘ 
ἀεβεσιθοὰ 15 ποῖ [06 νν4]} οἵ [6 ἰδρὶθ Ὀὰζ 
ΔΠΟΙΒΟΓ νγ4}} ρασα]]εὶ ἴο 1ἴ, Ὀ1ΠῈ ἔοσ τ[Π6 5146- 
ἙΒΔΠΊ ΕΓΒ, ἀηα ΤΠΔΥ Ὅδ 541 ἴο Ὀε ο΄ ἐῤε βοιώε, 
ἐ.ε. ὈεΪοηφσίηρ ἴο τ. [Ιἢ σ΄. ο 1ἴ 15 ἜΧΡΓΕΘΘΙΥ οδἱὰ 
τῃδῖ δε ἐῤίεξπεις οὗ δε «υαἱὲ φυδίορ «υας 70γ 16 

 “ἰάεεεβαηιδενγ! αὐαᾶϑ ἤνυε ἐμδις. ΝΟΥ͂Ν ἴ86 [ἢ]. Κα 
Π655 οὗ {Π6 ννὰ]}} οὐ 1ῃ6 ἴδ ρ]6 νγὰβ σἱχκ συδ]15 
Ν 4), 50 ἴΠαϊ [Π6 ἔνγο νν4}}15. στόγε ὈἸδΙ ΠΥ 
ἰβοσρηῖ.0 ὍΠδ 5:46 Πατη θοῦβ οὗ ϑοϊοπιοη β 
ἰδ} ]6 ννόγὸ Ὀ0}}} ἀραϊηϑὲ [Π6 ἴοτρ 6 -τν}}, Ὀὰζ 
ἴῃ ἘΖΟκΚΙοἰ ̓ς νἱβίοη [Π6 ἀδϑῖγε ἴο Κϑὸρ [6 ἴδπι- 
ῬΪδ 5111 πιοτὸ βοραγαΐα δῃηὰ Ποὶγ Ἰοὰ ἴο ἃ ἔοβἢ 
Διτδηβοηεηΐ, ν12. [ἢδῖ Δηο ΠΕ νγ8]} 5ῃποι]ὰ Ὀ6 
Ὀ811 δὲ σις ἢ ἃ ἀϊδίδηςο ἔγοτη [86 τοπλρ] νυ 4}} 
85 ἴο 411οὁνν οὗ σΠπαπΊθοΥ5 Ὀοίηρ ὈΛ11Ὲ ἀραϊησιὶ 1, 
ἴδεν ἴΠ6 [δηΊρ]θαννα}}, ἀπά οροπίηρ ἱπίο ἃ 
ῬΑΘΘΩΡῸ ΟΥ̓ΠΟΙΤΙ ΟΣ, ϑορδγδίιηρ ἴμοτὴ ἵτοτ [6 
[ΕΠ 0]6 1.56], 

ἐῤαὲὶ ἐδεγ τιῖσδὲ ῥασυς ῥοίά, διέ ἐδεγ δαά ποὲ 
δοίά ἐπ ἐῤε «υαἱ οὶ ἐδε ῥοι] ταῦ ΒΟΥ 
τοϊὩῦ ἢᾶΥο ποϊ]ᾶ, πὶ ποῦ ᾶγΟ 5014 
ΟὨ ὃ89 ἯΔ11 ΟΥὨ 186 ΒουδΒθ. Τὴ ἄρτθοὸς 
ὙΠ σ Κ. νι. 6, ἐδαὶ ἐδε δεαρ τῤοιά ποὲ ἐδ 
,“ποεποά ἐπ ἐδε «υαἱὲς οΥἹ 1δε δοισο. ΤῊ ἢδς 
Ἰοά ἴο [Πε δο]16ῇ τμδῖ {πὲ σἰγασίισγεβ πηυβὲ ἢᾶνδ 
Ὀδεη Ιἀοπίῖςα]. ὙΠῸ τυ ἰ5 (μαῖ [6 βπὶ6 
ΡΌΓΡΟΘΘ νγὰβ εβοοίθα ἴῃ ἀἰβεγθεης νγᾶγ8. [ἢ 
ΘΟΪΟΠΊΟΠ 5 ἴοιηρὶα οῶγΘ ὑγὰβ ἴακθοη ἴπαῖ (ἢ6 
Ὀδδπ5 οἵ (6 σματ θοΓ5 σῃου]ὰ ποῖ θηΐοῦ ἱπῖο 
[Π6 νν4}} οἵ πὸ ἴϑιρίθ, ἴῃ ογάοσ ἴο Κεὸρ [ῃ6 
ΠΟΙΥ ὈυΠάϊηρ εἰἶθᾶγ οὗ τοοπὶβ ἀδνοίθα ο πιοτὸ 
ςοϊηπιοη υ565. [πη ΕΖΕΚΙ6]᾽ 5 ἰδπηρ]6 1}15 ννᾶς 
ΤΟΣΟ σΟΙΏΡ]οἰΕἰγ οἰεοίοαά ὈΥ Ὀϊν]άϊηρ ὰρ ἐμ 
ΟΠΔΠΊΒΕΙ5 ἀρδίησδὶ ΔποίΠο νν4]}}, τυ ἰοανίην 
{Π6 τοπΊρ]6-νν4}} οὗ θαυ] ἘΠ] Κηθ58 [Ὠχγουρδουῖ, 
δηὰ βοραγαῖηρ ἴῃ6 ΤΟΠδΊθοΙ5 ΤΟΙ ἰξ 4]ἴο- 
ξεῖδοσ, 



νυ. 7--1ο.] 

ἙΝ ταῖσῃς ᾿πλνε μοὶά, Ὀυΐ {πὰ μὰ ποῖ 

ΤΟΣ 
ἈΞ 

: 

Ποϊὰ ἴῃ τδε ννἃ]} οἵ τῆς Ποιιβε. 
7 Δπά 2ῤὲὲέγε τᾶς ἅΠ ΘΠΪΔτρίηρ, 

"- Δηὰ Δ νυἱπάϊπρ δδουΐζ 81}}} ἀρνγαγὰ ἴὸ 
καί [Ὡς 5.6. σπαπλθοῖβ: ἔοὼγ τῆς νυἱπαϊῃ 

δῦουϊ οὗ {δε ποιιβε γγεηΐϊ 5111} ἀρυνγᾶγ 
τουπα Δἀδοιῖ {Π6 ἤοιϑε : (πεγείογς τἢ6 
γε οὗ τῆε πουδα τὐας «1 ὑρ- 
νγλγα, 2630 ἱπογεδλϑοά ἥοηι ἴῃ 6 Ἰοννεϑὲ 
εὐανεδεν ἴο τῃ6 Πίρἢαβδῖ Ὀγ ἴπε πη!άϑί. 

8 [1 84Ὁὺ7ν αἷβο τε Βεῖρῃς οἵ τῃ68 

Ἵ. ἐδέγε «υα! απ ἐπίαγχίηα) ὙΠ 5ΔΠῚ6 δῖ- 
τη ξοσηεηϊ ἔοΥ [ἢ 5ΘΥΟΓΔ] ϑἴοσιοϑ ννᾶ5 δἀορίοά 
ἂς ἴΏ ϑοϊοπιηοη β ἴθ ρ]6, ΟὨΥ ποθ ἃ 15 [ἢ6 
«αὐ ,οὼγ δὲ «ἰάξ-εδανδεγ, ἢοϊ ἴδ (6Π1Ρ]6- 
Ὁ2]1, Ὑν ΒΓ ἢ 15 ἀθδὶ τ. ὍῊ15 νγ4}} ἢδὰ ἔὺσ 
ἢν στουηά ϑίοσυ [15 ἢ1}} (ΠΙοηοβ5 οὗ να οὐ" 
ῖ5--- δ 1 νυᾶ5 αἰ πλη]σμοὰ οπθ οΟϊ, 90 45 
ἴο ἔοετῃ ἃ ἰοάξε Ὑποσθοη ἴο χοϑί {π6 Ὀθδπηβ οὗ 
ἴὰς βοογ οὗἁ ἴδε βεσοπά βἴοσυ, ἀπά δρδίῃ ννᾶϑ 
ἔτ μοτ ἐπ] π15 6 οὐα σΟὈΙϊ ἔογ ἴη6 ἤοοτ οὗ 
Ὦ» [διχτὰ Ξἴοσυ. Τὺ ἴΠοτε ψᾶ5 Δη εηλανσίς 
αὐ ἴδε ϑεςοπά 5Ξ.ΟΥὙ7ὺ οὗ ἴπῸ μα οΥ5 ΟΥ̓͂ ΟΠ6 
σαδηῖ, δηὰ οὗ ἴδε τηϊγτὰ βίου ΟΥ̓ ἵνο εὐ 115 
Ὀετοπα τἴμ6 Ὀγοδαάΐῃ οὗ ἴῃς σμαιηθοῖβ οἡ [86 
ὀλονλκουλνει ἘΞ ὴ 

ἃ «υὲπαῖ ε “1 ὠῤαυαγ' ΤΠΟὺρΡ 
βῖοτιες μία ὦ ΔΡρρσοδομεὰ ὉΥ ἐμάν ν τὴ βὰς 
ΠΡ] ὠρευαγά ἔτοτα ΟἿ 6 5ἴΟΥΎ ἴο Δηοίδευ. 

ἐδὲ «υἱπαϊ την αδομὲ 97 266 δοιμθ «υεπὶ «{}}} ἐρ- 
«ραγα γομρά αδομέ ἐδὲ δοι.] ὍὙΒΠΕΙΟ ννγᾶ8 
ποτε ἴδῃ ομϑ Ὑἱππρ σἰδίγοδϑο ἴῃ π6 Ὀυ1] - 
ἱδς οὗ ἰς 9 46.σῃδηηδοῖς νυ δίςοἢ ὀχίοηἀοά γοωπαά 
φόσκξ ἐδε δοίμδ, οἡ ἴῃ6 ποτίῃ, ννοβῖ, δηὰ βου 
φόες. 726 ευἱπάξησ αδομί οΥ 1δε βοῖσε 15 ὑυῖ 
ΓΟ ες νεΥ ἕογῦ ἴδ τυἱηάϊπρ σἰδίγ οἵ [Π6 
Βουο." ΤΦ8Π6 5ἴδιγβ δηὰ 9:6 -οδιη θοῦ 4]]} 
ἐστηξὰ μαζί οὗ ἴπ6 ἰδπρ]6-Ὀυ]] ἀηρ, δηὰ ἃτθ 
4Σ0 ἐξαπιδίεὰ ψΠεῖο ἴ86 Ὑγμοΐο Ὀσεδάτ δηὰ 
ἰεσ ἢ ἄσὸ ἰδκοη (υ. 12), ἀπά 50 ἴῃ 5ἴδιτβ ἃγδ 
ΟΔΙἱοεὶ ἐμὸ «υἱκάΐπς αδομὲ 97 ἐδὲ ῥδοιμε- 

ἐδὲ ὀχεασά!ὁ ὁ ἐδε δος αυὐας “«,μ]] τἰβρμ θοῇ 
Το δουϑὲ πιυσί Ποῖδ Ὀ6 [Π6 5:46 -ῃδιηθοῦ- 

ἀπά :ο ἐπεγεαιεά ὕγο {δε ἰοαυεεὶ ερανεδοῦ 10 
δὲ δέχόειξ ὁγ δὲ νά ἘΔΊΠΟΥ, ““4δηὰ [Π6 
ἰονυγεϑὶ ϑίοτυ τγᾶϑβ ϑιιςἢ [ΠΔὲ πο σγοπὲ ὈΥ (ἢς 
της σἴογγ υρ ἴο (6 Πρ ἢ οϑι.) ὙΠῸ νἱπάϊης 
δἰλὲταθ ὑνετὸ ποῖ ΥἹϑ ὉΪ6 ουϊϑιάδ, 50 ἴπδί οὔθ 
οου]ά ποῖ ξὸ ἴο ἴδε ὉρΡΡΕΙ βίοτυ σμουΐ ρᾶ55- 
ἰὼν ᾿γουρὴ ἴῃ6 πη ἀ]θ βἴοῖγ. ὍῊῖ5 νοῦθθ 
φῦ δὰ Ὀ6 πιοτὸ οἰθα  τοηάεγοά {πυ.5:--- Απά 
Ὦκετο τῦδϑ ἴο [6 5:6 - μαι θοῦ Δῃ θη] ης; 
αικὶ ἃ υιπάϊηρ ἀθουΐ 51}}} υρννᾶγάϑ---ονῦ 1Π6 
πιρύϊηρ Ξίδῖγα οὗ ἴ86 ἤουϑὸ σγοηΐ 51}}} υρνναγὰ 

δθουϊ [ἢς ουϑ6, 50 {παῖ ἴπ6 δη]δγρίης 
Ποῦβο νγᾶβ υρτγασά, δηά ἔτοπι ἴῃ Ἰονν οί 

ας ΌΥ ἴδε πιάά!ε ὕρ ἴο ἴδ6 Βιρμεβὶ 
βἰοτγ.᾽" 

ἘΖΕΚΙΕΙ. ΧΙ}. 

ἤουβα τουπά δδουῖ: τῆδ6 ἰουπάκδιϊοηϑβ 
οὗ τῆς 5:46 σπδηιθοῦβ τὐε7γ6 4 {1} το 
οἵ 8]χ στεδλῖ οὐδ ὶϊ8. 

9 Τῆς τῃϊ!οκηε88 οὗ ἴῃς ννὰ]}}, σης ΚΒ 
«υας ἴον ἴπε εἰάβα σμδροσ ττδουῖ, 
τυα: ἧνο ουδὶϊβ : ἀαπὰ ἐῤαὲῤ ὮΙΟΝ τᾶς 
Ἰεῖς τας τὰς ρίδος οἵ τῆς 546 Ἵμδιη- 
Βοῖ5 ἴηδλί τυέγὸ ΜῈ ΠΙΠ. 

10 Απᾶ θεῦννδοη τΠ6 σπδιθοῖβ τᾶς 
[6 νγίάθπ 688 οὐ ἔνγεητῦ συ] 15 τουπά 
αδους [6 ἢουδ6 Οἡ ἜνεῖΥ 5ἰάς. 

8. ἐδε οωπάκείοης οΥ 1δὲ εἰάρ εἐρανιδεγ. 7 ΤῊΘ 
δοῖρῃξ οὗ [Π6 5: ἀθ οι Γ5 ἔσοπι [6 ἤοοΓ νγᾶ5 
δὶχ συ115, ἴποτο Ὀδίηρ γος βἴοσίθβ: [Π]5 πΊλ τ 5 
[ἢ νυν βοῖο μοῖρῃξ σογτοθροηά, ϑυ βςΙ ΘΕΥ, ἢ 
1Π6 ἔνεη οὐ115 ΠΟ ψγ6 κηον νγὰ8 ἰῃς 
Βεῖσῃξ οὗἉ ἴπ6 τοπιρῖο 1156], 

“ἧς φγεαὶ ἐμ} Ι1λῖ, “ἐοἰχ ουδὶῖ5 ἴο {Π6 
ΔΙΤΠρΡΙϊ,᾽"" ἩΠΙΟΝ ΤΏΔΩΥ πᾶν ἴδκθη ἴο πηθδῃ 
οσἰδ115 οὗ ἃ στδαῖεσ ἰδίῃ ὑπ4π [6 ΟΥ̓ΙΠΔΤῪ 
σι πιρασυγοὰ ἴο {πο οἰθονν, δηά 50 ουῦ ἴγδῃ5- 
ἰδῖοσβ βάν φγεαΐ εμόί:. ὙΒΕΙΘ 15, Βονγόνογ, 
ΠΟ γϑάβοῃ ἴο δεῖνα (πδὲ ἴπ6 σα] νγᾶ5 ὄνοὲσ 
(δυ5 πιρασυγοί, δηὰ Ἐ,ΖοίκΊ6ὶ] σρϑᾶκϑ οὗ δε εμδὶὲ 
απά δαπάδγνεαά!δε (Χ]. ς), Ὀκζ πηδῖζοθ ἤῸ οἴμοῦ 
ἀἰπεποϊοη. [{ πᾶ5 Ὀδθη ΔΙγοδαὺ ϑθοη πδὲ [6 
Ἄἐμδὲξ οταρ] ογοά τπγουρβουΐ νγὰ5 (πδΐ οὗἉ εἱρῇ- 
ἴδθῃ ἰῇς 65, δηά 50 ἴθ ποῖϊίοῃ οὗ ἃ σγεαὲ ἐμδιὶξ 
αἰ εγίηρ ἔτοπὶ (ἢ 15 15 ϑοδγοοῖῦ ἰθπδῦϊθ, ὍΤΠ6 
Ἡροῦτον σογὰ ϑἰζηὶβεβ ἰῃ 1[ῃ6 ἤγσι ἰηβίδηςθ 
7οἰηῖνισ, ὮΘΠΟδ 28 αρρρηϑὲ!. [ἴ 15 (Βογείογε πιοβῖ 
ΡῬγΟθΔὉ]6 τῃδὲ 1 νγὰβ υϑοὰ ἃ5 8δῃ δγοῃιϊθοίαγαὶ 
ἴογπὶ ἴο ἀδηοΐα [πὸ οὗὁἩ Ἰυποϊίΐίοη Ὀεϊννθθη ἔννο 
βίογιθβ, Ὡς ἢ πνουϊὰ δὲ ἐμαὶ οὗὁἩ ἴῃε Το] ην οὗ 
[06 Ἰοννογ δηκΐ ἴθ Ηοοῦ οὗ ἴπΠ6 ὕῥρρὲῦ βίογγ. [ἢ 
115 Ὀ6 50 {86 τοδάϊηρ οὗ ἴῃ οἴδυϑε 5σΒῃου]άὰ Ὀε, 
ΕἼ ΠοοΥ οὗ {Ππ6 5:46 ΟΠ δηλ Ό 5 ἴο [86 σε! Πρ 
δὶχ οὐ 115." 

9. 72ε ἐδίεξηεις Οὗ ἐδ «υαἱ!͵ «υδίοϑ «υαὐ Ὁ Γ 
ἐδε «ἰάς ἐρανιόεγ)] ειίοτ, οπηέ «υδίοῤ «υα-. 

απά ἐδαΐ «υδίεῤ «υα: [53 ΤῊΣ γδοδηΐ 5ρᾶοε 
ον ον δηὰ ἅδονα [μδῖ οσςυριοὰ ὈΥ ἴδ6 Ὀν1] ἀἸη 5, 
{μδὲ 15, ἴπ6 ραββϑᾶρο Ὀδίινεεη [86 5:46 - ΒΑ ΕΓ 5 
δηὰ [6 τοτρ!ο-νν]}}, ννα5 ἔνθ οι ]115, 8566 νυ. ΣῚ. 

2ῤὲ ρίαεε ΟΥΓ 1δὲ εἰάδ εδα»ιδεγ: ἐδαξ «ὐεγὸ «υἱὴδε 
7} ἩΠῸ81π 059 Β᾽θ- ΟΠΔΙΘΌΘΣΒ ἩὙΠ10Ὰ 
ὌΘΙΟΣΚ ἴο 1.9 Βοῦβθ. (ΟΟμΡ. «αυδίορ «ὐας 
ΟΥΓ 1δε δοιψε (ἴμ6 βᾶπιὸ Ηθῦστονν νγογάβ) συ. 6. 
ΤΠο ΕΠ 5} ννοτάβ ρίσες πὰ αυἱἐῥίπ τὸ ϑαςἢ 
ἴΠ6 τοργεβεοηίΐδίινο οἵ ἴῃῆ6 βᾶπιαὸ Ηθῦσγεν ννοσγὰ 
(δε: δ), ῥοισε, ΜΟΙ 4150 βρη] ῆε5 «υἱ θὲ ΟΥ̓ 
δείαυεεη. [{58ου]ά δὲ τεμάογεά τΠ|818 νυ ΠΘΓΟ 
Α. Ν. μᾶ5 ἐῤε ρίασε, ἀῃὰ ὃ: 9 ΒοῦΒ6 ὙΠΟΓΕ 
Α. Ν. [αᾶ5 «οὐδ. Το 566 Ὁ ἰ5 ψίνίηρ ἢγϑῖ (ἢ 6 
μεῖς οὗ τ1Π6 5ἰἀθεσπδήθοσβ, δηὰ τῃθη [86 
Ὀτοδάϊζῃ, ἔγοπι ἴῃ ουϊδίάθ οὗ ἴΠ6 νν4}} οὗ ἴΠ656 
Ἑμδθοῖβ ἴο ἴπμο ἰεπλρ]θςννα}}, ὙΠῸ νεγὺ 1 
σ“ααυ φονεγῃβ ἴμ6ὸ ψ μοὶ οὗ ἴδε οἰ δηά 
ὨΪΠΓὮ νογϑοϑ. 

10. 46ε «υἱάοπει: Γ᾽ ἰαυεπ!}) εμδὶ}] Β6- 

[71 
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1 Αμπάὰ {6 ἀοοῖβ οἵ τῆς 5146 
σδδηηδεῖβ τῦόγό ἰονναγά 2ῤὲ ρίαεε ἐῤαΐ 
τὐας ἰεῖϊ, οὔθ ἄοογ τονγαγά τῆς πογίῃ, 
Δηά Δποΐμεγ ἀοοσγ τονναγὰ τῆ6 βοιτῇ : 
ἀπά τῆ6 Ὀτεδάτῃ οὗ τῆς ρῥίδος τΠδῖ ννγᾶ8 
ες τὐας ἔνε οσυδ᾽ῖ8 τουπα δδουξζ, 

12 Νον ἴῃς Βυι]άϊπρ {παῖ τας ὃ6- 
ἴογε ἴπε βεραγαίς ρίδοςε δ ἴῃς επηά 
τονναγὰ τῆς νγεδῖ τοῖς 56ν θη οἰ 15 
Ὀτγοδά ; δπὰ τε νγα]}} οἵ τῇς δυ!]άϊηρ; 
τοας ἔνε ουδιῖ8 τῆϊοκΚ τουπὰ δρδουϊΐ, 
δηἀ τῆς ἰεπρτῃ τῃογθοῦ πἰπθῖΥ σου 18. 

ἴνϑρη {πο οὐἶοσ νυ 4}} οὗ ἴῃ 6 5146 -σῃδιιθοῦβ δηὰ 
[6 ννἃ}} οὗ ἴΠ6 σουγί. 

ομ ΦΌΕΡ «ἰ46] Οπ ἴδε ποίη, βουΐϊδ, δηά 
νος 565. 

11. ἐοαυαγά ἐῤε ρίαες ἐδαὶ «υας 2.7 ὍΠ6 
ἀοοῖϑβ οὗ [86 5:6 - Πα θοΥ5 ορεποὰ οἡ ἴο (86 
νδοδηΐ θφρᾶςθ, ἴῃ6 ρᾶϑϑδρο οὐ σουσι ἀου, Ὀδίννθθη 
(δὲ σμαπιθεῖβ δηὰ ἴπ6 ἴθ ρ ον" 4}. Α5. {π6 
ΓΙον 5 οὗ σῃδιιῦειβ σὰῃ δαϑὶ δηὰ ννοϑί, οπο βεῖ 
οὗ σδδιηθοῦβ ορεποά ἴο {86 βουΐῃ, δηοίῃοσ ἴο 
[86 ποτίῃ. 

ἐδε ὀγεαάεδ οὗ ἐδεὲ ρίαεε ἐδαΐ «υας ἰ. 2} .ε. οὗ 
ἴΠ6 ορϑῃ Ἴσοϊτίοσ, «ὐα. ἥε ἐμός. ἼἼδ5 νν6 
ξεῖ [ῃ6 ψο]α Ὀγοδάϊῃ οὗ {86 ςουτί : 

ΤἼδ νυν 8}1 οὗ [6 ᾿θ ΠΡ ]6 6 ευδ1{5 
Τἢο σοτγϊοῦ ,.. ἐὰν .“-«.» 
ΤΠ6 ΠΑ ΕΓ... ὙΠ ἐὔως ΟἿ ὧν 
ἼΤὮο νν4}} οὗ [Π6 σθαι οσθ ... Ἢ 
ΤΠΘ 5ρᾷοα θεΐννθθῃ ἴΠ6 νυ]! οἵ 

ἴΠ6 σπαπηθοῦβ δηὰ [6 νν4}} οὗ 
16 σου ... ΤΕ ὅδ᾽ ὦ κΝ 

40 εσὐδιῖ5 

οη οἰ ποῦ διάθ οὗ 1πῸ ἰοηρὶθ, δὰ [ἢ ἱηΐογηδὶ 
νά τἢ οὗ [6 ἰοπλρ]θ, ἀπὰ νν ἤᾶνε σοὸ ςδὲ15 
ἔογ 16 ποῖα ὈγοΔ (ἢ. 
Βογ {πὲ Ἰδηρίῃ: 

ΤἼε νδοδηΐ βρᾶςθ δὲ ἴδε ννοβῖ ... δλο οὐδ15 
ΤΠ νν]] οὗ [86 51:46 -ῃαπΊθ 5 τ; 
ΤΠ6 σΠδηλῦοΥς ... ἍῈῈ οὐ. ἅ ἡ 
ΤΠ σοττάοσ ... 4.9 “2. δι...» 
ΤΠο [Θπλρ]6-νν 41] το ἐδ Υδ οτὸν 
ΤΠ ἱπίεγηδὶ Ἰεηρτῃ οὗ {π6 ἰετηρῖο ὅο ., 

τοο οσδι5 

1Π6 ροτοῖ Ὀοίηρ τοοκοποᾶ 45 Ὀοϊοησίηρ ἴο {πὰ 
οουτί (Χ]. 49). 

19. δε -ορανγ αἱ ῥ᾽αεε] ΤὮΟ νοσὰ (σίσγαθ) 
ΟΟΟΌΣΒ ΟΠΪΥ ἴῃ [ἢ15 σπαρίοσ. [τ ἰ5 ἀογνοά 
ἔτοπὶ ψασαγ τε εμὲ οὗ. ΑἹ μπὶπῥαδ[ίεά ἰαπά 15 
ΟἈ]]οὰ (1ἋῺὴ [μον. χνὶ]. 22) κ᾿ χεγαῤ, 85 μὲ οἵ ἴγοτη 
οἴδοῦ Ἰαπάβ. ὙνὲῈ ρδίῃοσγ ἔγοιῃι  Κ. χΧχι ατ 
Δηά τ᾿ (ἤτο. χχνΐὶ. 18 δὶ {Πογὲ ννὰ5 ἴῃ 80Ϊ0- 
ΤῊΟῺ 5 ἴθ ρ]6 ἃ νγοβίογη ϑηΐγδηςθ, νυ Ὡ ΓΟ ἢ ἱΠΊΡ}165 
[μὲ ἴδόγα πιιιϑί μάνα Ὀδθη ΒΟ ΙῺ6 5σρᾶσςε ὑγεϑὶ οὗ 

ἘΖΕΈΚΊΙΕΙ, ΧΙ]. [ν. 1 ἜΣ 

12 ὅο Πα πιχεαβυγεά (ἢ6 ἤοιιβ6, δη 
Ἀυπαάγοά ουδὴῖ5 ἰοηρ; πὰ τῆς 586- 
Ραγαῖε ρίδος, δηά τῆς δ] άϊπρ, ἢ 
τὴς νν4}15 τπεγεοῖ, δὴ πιυπάγεα οὐδ᾽ 
ἰοηρ ; 

14 ΑΪβδο τῆς. διεδάτῃ οὗ τε ἔλες 
οἔ τὴ6 ἤοιδα, δηά οὗ ἴπε ϑβεραγαῖθ 
Ρίασε τονγαγὰ τ[πῈ οαϑῖ, δὴ δυηάγεά 
οὐ 118. 
ςφ Απά δι πχεδϑυγεὰ (ἢ ἰδηρίῃ 

οὕ τὴς δυ!]άϊηρ ονθῦ δραίπδὲ ἴδε 
βϑεραγαίας ρἷδςες νης τας Ὀομϊπά [ἴ, 

[Π6 ἐοτηρῖὶθ. ὝΠΟ πᾶπῖθ, ὙΠ] ςὮ ϑθοτβ. οὴθ οὗ 
ἀϊβεγεάιξ, μᾶς Ἰοὰ Κ]οέοι ἢ (ἢ 16 ἀρργοναὶ 
οὗ ΚεΙῖ]) ἴο σοη]οσΐαγα [δὲ [ῃ6 ρυγροϑο οὗ (815 
Ρίδος δηὰ [15 ὈυΠάϊης νγᾶ5 ἴο τεςσεῖνα ἴΠ6 ΟΗ͂Δ] 
οὗἉ ἴπε 5δεγίβοος ἀπά συυεερίηρϑ οὗ (Π6 σουτίς, 
ἴο Ὅς ολττὶοά ἔποηςο ὈΥ ἃ ροβίοστι καΐθιυ ΤῊϊ5 
νγΔ5 ἰῃ 411 Ῥγο Δ ὈΠΠΠΥ (Ὧθ ἀῤῥοϊπίεά ρίαεε οΥ ἐδ 
ῥοιμο «υἱέῥομέ ἴὮ6 βϑδῃοίΐυασΥ νυ Πογο {86 σᾶγοδ96 
οὗ {Π6 5: η-οὔογϊηρ γὯβ ἴο ὍὈ6 Ὀυγηΐ, ΧΙΠΣ, 21. 
ΤΠ ὈυΠάϊπρ 1.56} ννᾶβ, γγὸ ΓΘ τοϊά, ΒΟΥΘΏΓΥ 
οὐδ᾽ ν]άθ, τυ 1 νν 4115 ἔνθ οὐ115 [Ποῖ (εἰ ΠΥ 
σὨὈ 15 ἴῃ 411), Ἰρανϊηρ ἴθπ συ] 15 οἡ εδοὶ διὰ 
ἴο ΤΔΚ6 ὉΡ {ἴΠ6 τοοὸ οἰν1]15 ἔτοσλ ποῖ ἰο 
βοι ἢ. ῬὍΠδ ἸοηρῈ νυᾶ5 πἰποίυ συ δ115, Ὡς ἢ, 
Δα !ηρ 45 δοίοτο 1Π6 {πο Κπθθ5 οὗ (Π6 νυ 4]]}5, 
ἔἶνοϑ τοὸ συ 15 ἴῃ ἰσησίἢῆ, Τῆι ννὸ μᾶνθ ἔοῦ 
186 ΠΟ]6 [οπρ}]6-υ ] ἀὴρ ἔγοιη ννοϑὶ ἴο θᾶϑῖ : 

ἼΤΠΟ βοραζαῖθ ρίδοθβ ([π6 νν4]}}5 
εἰδλρυθαν ον ἀκὴ «0. Ιοο οὐδὶῖ9 

ΒΟ τρίς ὙΠ 115 νδοδηξ 
δρᾶςθ οὗἩ ἔθη οἰ] 15 ,.. ΙΟΟ .» 

ΤὨΘ ἱθποῦ σουτί μων ὧς 1δΟ᾽ » 
ΤΠ ἴνο θαϑίεσῃ ραΐθα (ΕΕῪ 

οὐδ 115 64ς ἢ)... "ἜΝ ... ἴοο ») 
ΤΟ Ἰοησίῃ Ὀεΐνγοοη ραΐθ δηὰ 

Βαῖθ “49 990 Φ.. ΕΥΥΣ 1οο 3, 

5οο ουδιῖς 
Ἐτοπὶ πουῖῃ ἴο δου : 
ΤΠ6 ἵἴνο πουΐδογῃ ρμαΐοβ ἢ 

(86 Ἰεηρίῃ Ὀεΐνγθοη ἴπθπὶ... Ὧοο οὐδ᾽ 
ΤἼδ ᾿πποῦ σουγί ὡς ἐς; δ: ὡς 
ἼΠ6 ἴνο βουΐογη μαῖοα νυ ἢ 
ἐς Ἰδησίῃ Ὀεΐνγεθῃ ἴμοὰ ... 2οο ,) 

ξοο οὐδ15 

14, ἰἐοασαγά ἐδε «ἢ Νοῖ [παι [ἢ “εῥα- 
γαὶς ῥίαεσς ννᾶ5 ἰοννατὰ [πε βαϑί, Ὀὰὶ ἰξ νγᾶβς 
Τηθαϑυσοα οἡ 5 δαβίογῃ δἰάθ, ἔοσ [ῃ6 νυοϑίοσγῃ 
ννᾶ5 ποῖ Δρργοδοβαῦϊο ἔοσ 186 ρύγροϑο οὗ π|θᾶ- 
διγοιηθηΐ. 

16. ὨΕΤΥΤΑΙΙΒ ΟΕ ΤΕΈΜΡΙῈ ΟἈΝΑΜΕΝΤΞ. 
ΤΠ ἀεβοσρτίοῃ οὗ οογίδίη ἀδίδι]ς 5 ἱπιίγοάυςοα 
ΌΥ ἃ Β0ΠΊΠΊΔΙΥ 5ἰδίοπχοηϊ οὗ ννμδί πδὰ Ὀδθη 8]- 
τον ἄοηθ, Το Ὀυϊ]άϊηρϑ πηθαςυγοά ἢδὰ Ὀθθῇ 
ἐδε 5αΐε: ΟἹ δὲ εομγίς, ἐδε ἱερερίς, ἀπὰ δὲ δμέἑη 



ΕΣ 
“-ἱ 

[πὶ 
κῃ», 

τὰ 
τα ἢ 

ν. τ6---2..] 

δηά τἢε ἢ ρ΄4]]6τῖε8 τβεγεοῦ οα τῆς ομς 
κἘ α, οἰάες 2Π4 οἷἱ ἴῃε οἵἴδεγ 546, δὴ ἢυηπ- 

ἀτεά οεὐδίϊ5, ἢ τῆς Ἰππεῦ τεπλρΐς, 
δῃά τὴς ροτομοβ οὗ ἴῃς σουτῖ ; 

Ι6 ἼΓΠε ἄοος ροβίβ, δηὰ τῆς. πδγ- 
τοῦν νυ πάονϑ. δηὰ (πε ρΔ]]6γιεβ τουηά 
ἀῦουξϊ ΟἹ {πεῖς τῆγεθ βἴογιεβ, ονοῦ 
ἀραϊηϑὲ τῆς ἀοοτ, ' οἰεἰεὰ ἢ ννοοά 
τουπα ἀροι, ᾿Δπα ἤοπιὶ [ῃ6 ρτοιπά 

τῶ ἃ ἴο τε τνϊπάονβ, Δηὰ τῃε νυϊπάοννϑ 
. ἋἋΣἤ 

ι ἃ 

Ξὰ 
ἈΟΒΙΡΕΣ, 

τῦέγέ ςονεξοά: 
17 Το τιδὲ δῦονε ἴῃς ἀοοσ, Ἄνθη 

ὑπο τῇδ ἱππεγ ἤοιιβ6. ἀπά ψτποιῖ, 
δηὰ Ὦγ 41] τῇῆε νν2}} τουπά δϑοιζ ψιἢ- 
ἴῃ »ἰδ νυ τΠουῖ, ὉΥ ̓  πιοάϑιγα. 

18 Απά ωὲ τυᾶς πχδάς ἢ οἢ6- 
ΓΟ δηὰ ραΐπὶ ἴγεεϑ, 80 (ἢδῖ ἃ 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΙ,1. 

ΡαΪπὶ τες τ΄ας Ὀεΐνγεθη 4 οἤοτιῦ 
ΔΠᾺ ἃ σῃογῦ; δηά ευεγν σμογα δὰ 
ἴνο ἔδοδϑ : 

Ι9 80 δὲ {πὸ ἴδος οὗ ἃ πιδη 
τυᾶς τοννατὰ {16 ραΐπὶ 66 οὔ [6 
ΟΠ6 5146, δηά τῃς ἕδος οἵ ἃ γουηνσ 
Ἰοπ τονναγά. (ἢς ραϊπὶ ἴγεα οὐ τῇδ 
ΟἴΠΟΓ 8:46 : ἐξ τυᾶς πηδάς τῆγουρῃ 11} 
τῆς ἤοιιβε τοιιπά δϑουῖ. 

20 Ετοπι τπ6 ργουπά υπΐο ἅθονς 
1π6 ἀοοῦ τοῦγε σε δ᾽ 8 ἀπά ρδ]πὶ 
ἴτεε8 πιδάθ δηά οἡἹ τῆς νγὰ}} οὗ (ῃς 
[ΕΘ ΠΊΡ]6. | 

21 Τῆαε ἴ ροξβῖβ8 οὗ τῆς ἔεπιρῖα τύέγε ᾿ΗςὉ. Δοει. 
βαιδγοά, σηά τῆς ἔλεος οἵ ἔπε 8δηο- 
[ΔΙ ; ἴῃς ἀρρβάγδησα ογὴ ἐῤφ ομδ 83 
[6 ἀρρϑάγδηςς οἵ ἐῤὲ οἱδόγ. 

ἥπξ ὁπ δε “εραγαίε ῥίαες. Ἐστ «““πά δὲ »ιοασμγεά 
τεοδὰ 80 δὲ »η"κασμγεά. ἴῃ ἴΠδ δαϑΐοσῃ 5146 οὗ 
ἴο ϑερασαῖθ ρἷδος (Ὡς ἢ 15 Ποῖ ϑδιὰ ἴο 6 

νγὸ Βᾶνὸ [86 ἔτοηΐ οὗ 86 Ὀυ1] Ἰηζ5, 
αικὶ οὐ εἰἴ Ποῖ 5ιο σαήλεγλο. (εἰδεκίηι). ἼὮΘ ννοσά 
Οοσγς ΟἿ]ΥῪ Ποῖα δηά ἴῃ υ. τό δηά χὶ!. 3.) ς. 
ὙΒετε 5 πὸ Ηροῦτονν τοοῖ ἔσοτῃ ΒΟ ἢ νν6 ἐδῃ 
ἀεσῖνο ἴπ6 ττοσὰ, δηὰ ἴδ οἱ ᾿γδηϑ]δίουβ νἌΓΥ. 
ΤῊ Ψ υἱγ. Ἰοανοβ (Π6 νογὰ υπἰγδηϑιαϊοά, σοϊη- 
ἴῃς ἴο τυοσζὰ δέδθοας, Ὀϊξ [ἢ Χ}}]}. μᾶ5 ῥογέεις ἢ 
τ ΠΧ Χ'., περίστυλον Δηα στοαί. ἴῃ ΧΙ. [ἢ 6 
τορλυῖτιρΡ ϑϑοηϑ ἴο Ὀε σα εγὶες τἰϑίηρ ἴῃ τῆγοα 
ὍεσΞ υῃϑυρρογίεα ΟΥ̓ σοἸυπΊη5. ὙΠΙ5 Ἄρτθοβ 
ΤΕΙΥ ΓΔΙΥΙ͂Υ σὴ (6 ΧΧ, δηὰ Ψυΐϊς., ἀπὰ 
ὍῸῈ ΓΏΔΥ 510 (πδῖ οἡ εἰἴ μος δά οὗ ἴδ6 
ὥξῖεσῃ ἔγοηῖ οἵ ἴδε Ὀυϊάϊηρ οὐ ἐδ βεραγαῖθ 
ΡῬᾷος νγδδα ἃ ψξΆ]]ὉΓῪ οὗ ἴθρη ἔθεῖ, πηάθσ Ὡς ἢ 
ἘΔ8 Δη ΔΡΡΥΌΔΟΙ ἴο ἴδε Ὀυ!]άϊηρ, ὈΥ ψΒΙΟἢ 
ἴδε τεΐυϑε νγᾶβ ἴο Ὀ6 οδτιτιθὰ ἰπ ΌὈΥ Ορδηΐϊηρβ ἴῃ 
ἴθ ποι δπὰ βουΐῃ, δηά ἴμϑη οστιθὰ ουξ Υ 
ἃ νυγοϑίεγῃ ροϑίεσχῃ. 

16. ΤΙ εῖδ1]5, ϑοσθ οὗ μοὶ ἤᾶνο Ὀδεη δ]- 
εἴνεη. 

ἄρον ρο: 5] ἘΒοΙἢ οἡ ἴπὸ ραῖθ- 0] ἀϊηρ5 ἀπά 
ἴὰο τε ρὶς 1156} 411] ῬΡγοῦ δ]. οὗ [86 βᾶπης ἀϊ- 
τυρτιοτιϑ, ΥἱΖ. ἃ σὈ1 540 ΔΓΕ. 

παγτοαῦ «υἱπάοαυ.} ΒοΙᾺ ἰπ [πο καΐο- δ] ἀ- 
ἴωρ5 (Χ]. 16) δηά ἴπ [με [επιρ ε-νγα}}5 (χ Κ. 
τι. 4). 
ἀκμὴ (ϑεθ οὐ συ. 1:ς.) Τδὸ ὑρρὲῦ 

οὗ τ Ξἰἀθ- δή θεσθ νγὰ8 ῬΥΟΌΔΟΌΪΥ Ὀυ]]ῖ 
ἴὴὼ ἘΠ ἔοστη οἵ Δὴ ὁὀρεη ξ4]|]6ΓῪ. 
συν αφαὶγμα ἐδε ἀοογ] ἼΠπῸ6 τοῦγβ οὗ {6 

Ἵ ΒοΙ5 οχίοπάοα ἰο {Π6 ἔτοπὶ οὗ ἴδε 
τετρίο, 90 [πὲ ΠΟΥ ὑοσα ουόῦ ἀραΐμεΐ (86 
ορεηίηξ, Ὀυϊ ἀϊὰ ποῖ εχίοπα 50 ἴὰ 85 ἴῃς 

Ωε. ΟΥΟΣΙδΔΙά. ὙΠ6 ψψοσὰ Τσουγβ ΟἸ]Υ͂ 
Βεσο, ΡῚ ΕἈ]1οτῖθ5, ΠΑττον τυϊπάοννβ, 8]]} 
δε οτοτ διὰ ἢ ττοοὰ (1 Κ. νἱ. σς, 16). 

«υεγς ἐουεγεά  Οτηϊ «ὐέγε : ἔγοτῃ [Π6 σγουπὰ 
Ὧρ ἴο 156 νυπάοννβ ἀπ τουπὰ ἴ[μ6 ὙΠ ΠΟΟΥ͂5 ἴῃ. 

(δὲ ἰηδϊάθ οὗ (6 ἰορὶθ 411] ἐονεγεά νυ ὶῃ 
ννοοὰ. 

17. 10 δα ἀδουε ἐδε ἀο0γ7] ΟΥΘΣ ΔΌΟΥΘ 
δὲ ἄοογ...... «υἱδίπ ἀπά «υἱἱῥομὲ 8.8 δ᾽ »ιεῶ- 
σμγό. ΟὐοΙΏΡ. στ. 20, ὠπο αὖουε {δὲ ἀοον. 
ἼΤὨΙ5 νοῦϑο ἀοεβ ποῖ στϑρεαΐ ψὑ. 1ό, 85 πὐϊρἢϊ δἱ 
ἢγϑί ἀρρϑᾶσ, Ὀυΐ ἀϑϑοσγίβ [μδΐ 41} [86 ονεσίδυϊπρ 
ν25 ὦοπε ΟΥ̓ σδγοῖ! πηθλϑιγεσηθηΐ, ΔΟΓΌΓΑΟΥ 
οὗ πιϑάϑυγε θείης, δοςογάϊης ἴο Ηδῦτενν 1άθα5, 
8η. ἰηστοάϊεης οὗ ρογξεοςοη. 

18. ουἱέδ᾽ ἐρεγμδίγης ἀπά ραΐνι ἐγ} Οἡ 
186 5Ξγπλθο]!ς τηδαπίηρ οὗ εδογμόὲνε 5866 ἤοΐθ ὁπ 
εἢ. 1. αν» Ἶγεε; ὝΟΥΘ 5ΞΥΡΩΌΟΪΙ Δ] οὗὨ [Ἰ1ξ6, 
Το ἀονίοο οὗ σμοσγι πὶ νγᾶ5 οπρὶ ογοὰ οὐ 1ἢ6 
συγίδίη5 οὗ [δε Τλδεγηδοὶς (Εχοά,: χχυΐ, τὶ 
ΧΧΧΥΪ, 8). 
εὐ εδεγμὸ δαά ἐφυο "η Νοῖ 5 ἴῃ ς ἢ. 1... 

ων πε. (οῃνεηΐθηςο οὗ ἀ6]ποδίϊοῃ ὩρΟὴ ἃ 
νν4}1 τα ἢτ ἴῃ [5618 πᾶν Ξσιιρροβίοα (Π6 δ᾽ΐογα- 
ἔἴοη. Τὴ σπογυδὶς ἀσνῖοθβ ἴῃ [Π6 Τ Αθογηδο]ς 
γΡΟΤΟ 20 ἀουδὶ {κὸ ἴῆ6 σπογι πὶ οὐοσ [ἢ6 ἀγὶς, 
οἵ ψΠοἢ γα ἤλνα ὯῸ γϑάϑοη ἴο ϑιιρροβο ἰμαῖ 
ϑδοὴ δὰ ἠευο ἥαεε. ΠΕ ϑυιθο οδὶ σμαγδοῖογ 
δαπιιίεά οὗ ἔπε ἀονίδίίοη. 

41. {δε ρο.] Νοὲ ἴδε ψογὰ ἴῃ χὶ. δπὰ 
ἴη ΧΙ, 3 (866 οὔ χὶ. 9). ΤΠ 656 2οσέ; ἴδ σαῖμογ 
Ρ᾿αϑίουβ ἑοστηίηρς ραγὶ οὗ [ἢ6 ἱπποὺ νν 4115. ὙΠῸ 
πουπ 18 ἃ οοἸϊοσῖίνα οπθ, δηὰ τὨογεΐογο (ἢ6 
2ίωγαὶ 16 Ὀεϊζξεγ ἴῇδη ἴῃς οἰηφμίαγ ΤΟ ΟΠ, 
βιυρρεσιθα ἴῃ 86 πηδυρίη. Ὑ86 [(4]1}65 ἴῃ 1815 
γοβῈ σηλὶς [Π6 τγογὰϑ Ἰπίγοδυοσά ΟΥ̓ ΟἿ ἴγᾶῃ5- 
ἰαίοτβ. 

ἐδὲ ἀῤῥεαγαποθ 9 ἐδὲ ομό 4 ἐδὲ ἀῤῥεαγαπες 
97 δὲ οἱδεγ)ὴ 1 τ, “16 ἀρρϑάγαηοθ {|κὸ ἃρ- 
Ρϑάγδποθ," 2.6. [86 ἀρρϑάγδηςς ἱπ [ἢ ]5 νἱϑίοῃ 
νγ5 [6 58Π|6 85 'ῃ ΟἾδοΊ νἱβίοῃϑβϑ, δηὰ 85 ἱῃ 186 
δεῖ] ἴοΠΊΡ]6; 8566 ΧἹΣ. 4. ὙΤΠ6 ΠοΪ6 νοῦθο 
ψουϊὰ 6 Ὀεοῖίοῦ σοηθογοὰ ἴἢιι9:---ΡῸΣ 189 
ΦΘΙΩ16 Ὁ86 Ὁ111Δ185 ἯΘΟΙΘ Βαυδχθᾶ: 70 Σ 
180 Σου ΟΥἩ ὃδ9 ΒΕΠΟΙΌΔΙΥ 116 δ᾽"Ὁ- 
ῬθΑΣΔΣΟΘ ἮΔΒ δὲ οἷ Ο]4. 
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174 ἘΕΖΕΚΊΕΙ. 

22 ΤἸς «αἷταγ οὗ ννοοά τος τῆτες 
οὐδ᾽5 Ηἰρῇ, δηά τῆς ἰδηρίῃ τπογεοῦ 
ἴνο οὐδιῖ5 ; πὰ τἢ6 σογηοῖβ ἴΠογο- 
οὗ, ἀπά {πὲ ἰεηρῖῃ τπεγεοῖ, δπά τῆς 
νν2}}5 τπογεοῦ, τυόγέ οὗ ννοοά : δηά ἢς 
βδϊά 'ιηΐο πη6, Τ 8 ἡ’ ἴῃς τ40]6 τῆδϊ 
ἐς θείογε {πε οἈ Ὁ. 

“ς΄ 223 Απὰ τῇς τεπιρ]α δηὰ [ἢ βᾶπο- 
[υᾶΓῪ παά ἴννο ἀοοῖβ. 

24 Απά {δε ἀοοῖβ μδά ἔννο ᾿εᾶνεβ 
αρίδοε, Ὄνγο ταγηΐηρ Ιοᾶνεϑβ ; ἴννο ἐσσυές 
ἔογ τῆς οὔβς ἀοοῖ, δηά ἴννγο ἰθᾶνεβϑ ἴοσ 
[6 οἵδοῦ ἐἴ90γ, 

2ς Απὰ ῤέγε τὐόγό ταλὰδ οἡ ἴῃ επ}, 
οὐ ἴδε ἀοοῖβ οὗ τῆς [τδπλρ]6. οἢ6- 
Γ᾽ πι8 Δηα ραΐπὶ ἴγεθϑ, {Κα 48 τύδῦε 
τλλάθ ὑροη ἔπε ννγᾺ}18; ἂπὰ ἐῤεγε τυόγε 
δ Κ ρίδηκβ ὑροη ἴῃς ἔδλςς οὗ ἴῃς 
Ροσοἢ ψυτπουΐ. 

26 Απά ἐῤεγε τοῦῦό λιτὸν ΨΜ]η- 

ΧΙ. ΧΉΠ. 

ἄοννβ ἀπὰ ραϊπὶ ἴγεεθβ οἡ ἴῃ6 οπα 5ἰἀ6 
Δπα οἡ πε οἴμοι 5146, οπ τῆς 1468 
οὔ {πε ρογςοῇ, δηά κῤορ τῆε 8146 σῃδηι- 
δεῖβ οὗ ἴῃς ἢοιιδ6, ἀπά (Ὠἰοῖκ Ρ]ΔηΚΚ5. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ΧΙ. 
: 71ε εδανιδεονς “ον {δε γίδες. 1 744 τὲ 
ἑλεγα. το 74ε φριδασηγες οὐ 1Δς ομέτυαγαά 
«ΟἩ7Ί. 

ΗΕΝ διε διουρῆςζ πιὸ ἔοσι ἰηίο 
τῆς υζίεγ σουγῖ, (ἢ6 ΨΝΑΥ τονναγά 

[86 ποῖκ : δηὰ ἢς Ὀγουρῇξ τὴς ἱπῖο (Π6 
σμλπιδεῦ τ(Πδῖ τος ονοῦ δρδίηβί ἴῃς 
βεραγδία ρἷδςα, δπα νυ ἢ ῖςἢ τας Ὀεΐογε 
τὰς δυ!]άϊηρ, τονναγά τῆς ποσίῃ. 

2 Βείοτε ἴδε Ἰεπρίῃ οὗ δὴ μδυπάτγεά 
ουὐδιῖ8 τοῦς ἴΠπ6 πούῖῃ ἀοοτ, ἂδπὰ τῆς 
Ὀγεδάτἢ τας ΠΗ͂Υ συ [18. 

4. Ονεῦ ἐμήν (6 να ῃ εὠῤὲὶς 
ὙΠΟ τοέγε ἔαγ ἴΠ6 ᾿ἱππϑὺ σουγί, δηά 
ονεγ ἀρδίηϑβε ἴῃς ρανοιηθηΐ νυ ἢ ϊς ἢ τυας 

[ν. 22---3. 

22. δὲ αἰϊαν 9 «υοο] ΤὨ5 νγᾶ5 {Π6 
ΑἸΐΑΓ ἔογ ἱποθηθα (566 Εχοά. χχχ. 1ἱ 70]].)}; 2δἊ 
αἰιαν 97 φοἰά (1 Κι. νἱῖ. 48), οὗ ψ Ὡς ἢ ἴῃς ἀ!- 
Τηδηβοη5 ἅτ ποΐ σίνθῃ, Ὀυϊ ὙΕΓῈ ΡΓΟΣΔΌΪ [ἢ6 
ΒΔΙῺΘ 85 ἰῃ ἴΠ6 {Δ ΌΘΓηδοῖο, ἴννο συδιῖ5 ᾿ῃ ΠοΙρ δ, 
ΟἿΘ ἰῃ ἰϑοησίδ, δῃὰ οὔθ ἴῃ Ὀσγοδάϊζῃ, 

«υαἱϊ} Νοῖ {πε βᾶπὶθ ὑνογάὰ σοπάογοα υἱάες 
(πλατρ. «υαἰ δ) ἴῃ Εχοά. χχχ. 3, Ὀιΐ οπθ ὩΙΟἢ 
ταῖμεσ ἀδηοΐοθα ἴΠ6 σΟΥΠΟΣ ρίθοος οἵ [πε δἰίδσ, 
Τὶ βίην ἰπῖο ῥγοθοϊοηβ οδ᾽ θά ἴπη Εχοά, δογην, 
ὮΘΓΘ ΓΟΓΉΦΓΟ. 
αἰ] ΤἸαῤΊίε δῃὰ αἱανγ σοῦ σοηνοσί! Ὁ ]6 

τοστη5, ΜΔ]. 1. 7. 

48. ἑαυο ἀοογ.] ΤὍῆδ ἄοοτβ οὗ [πε ἰοτηρὶςδ 
ἀπά οἵ ἴ8ὲ ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]ο5 ἅγε ἀδϑο θεὰ ἰπ 
1 Κι. νἱ. 21 [01]. Εδοῦ ννᾶβ οοπηροδοά οὗ ἔννο 
Ιοᾶνεβ, οδ θὰ ἴῃ Ὁ. 24 ἐμγπίηρ ἰεαυει. 

44, 56. ΤΟ ἀοοΥ δηά [15 ογηδηθηΐς οοῖ- 
τοβροπὰ ψ ΠὮ ἴΠ6 ἀσδοσιριίοη ἢ στ Κ.'. νἱ. 3ς. 

25. ἐδίοξ ρίαπ] [πὶ τ Κ. νἱῖ. 6, ῤίοξ 
δεαρθ. ὍΤῃὸ Ηρῦγενν ννοτὰ ἰ5 οὗ ἀουδίδιὶ 
οτχίη, δηὰ 15 νδιῃουϑι ἱπίεγργεῖεα, Εννδὶά 
{γδηϑίδίοϑ 1 σαζεαυογά, σοτηραγης ἴῃ6 Αταπιαῖς 
ννοΓά, προῦεΞΞ εχ, νυ ἢ ἄρτθοθ νΈΓῪ νγ6}}  Β 
π6 σοηϊοχί, πα ἐῤέγε «ὐεγεὸ Ἰθᾶνθδ ἴῃ Μοοά 
οπ ἐδε πες Ὁ ἐδὲ βογοῤ «υἱῥομέ. 

46. ὠῤοη 5δοιιϊὰ 6 οπιεά. νε ἢᾶνα 
πεαγὰ οὗ ρος Ψ͵Ὰ 2α)ρεέγεει δὰ παγγοαυ 
«υἱπάοᾳυ: ἴο 16 φσωσν-ἐδραν»δεγ: (Χ]. τ6). 

απά ἐδίοξ ρίαπμ} διὰ δ9 1θᾶγνοδ, ἀ6- 
ϑογ 6 ἃ ἴῃ ν΄. 2ς. 

σηαρ. ΧΕ. 1. ΟΥΤΕΚ ΟΗΠΑΜΒΕΒΒ ΕΟΚ 
ΤῊΕ ΡΚΙΕΒΤΒ. 
18} κου ἢ ΟὈΉΎΔΙ ἃ ἐομγί, 50 Ὁ. 3. 566 

Οὔ ΧΙ. 321. Ι[ΧΧς ἐπηπογ εοωγί, Ὀὰΐ [ἢ]5 15 
ἸΥΤΟΏΡ, ἃ5 ἴΠ6 εδαηεόεγε ὙΟΥΟ ΤΕΓ ΔΙ ἴῃ τῆς 
Οὐΐεῦ σοουΓί, 

ἑπίο ἐδε ἐρανιδεγ)] ἴο ἐδ ΟἈΔΙΔΌΘΟΤΒ. ΤῊΘ 
Θ6ῸΣ Δρρσγοδοῃεά, Ὀιυξ αἰὰ ποῖ δηΐοσ {μ6π]. 
ΟἸΔΙΙΌΘΣΒ, Ὀδοδιι56 (6 Ηρῦγονν ἰ5 ἃ οο ]ος να 
Ὡουῃ (ΣΙ. 7). 

αραϊπσί {δὲ σεραγαΐς ρίαεε, από «υδίεῦ «υας 
τον ἐδὲ ὀμιί !π9ρ}) ΟΥ̓ΘΣ δεαϊμδὺ {ῤε.... 

Π6 88πι6 Ηδθῦγον ρασίϊο]θ 45 ἰῃδέ ̓ υι5ῖ[ τοπάογ- 
οἄ οὐεῦ αραϊμοαΐ. {δὲ δι ἑδπρ 156 ἴλ6 ἴςΠ1ρ]6- 
Ὀυ!Π]άϊηρ, ἔογ [15 τονν οὐὗἩ ομαπιθοῦβ νγὰ5. Ὀ11} 
Δραϊηϑὲ οἰ ουϊῖ5 οὗἩ [6 νν4}}] Ὀουπάϊηρ ἐδε 
“εῥαγαίο ρίαες διὰ ὈΘΏΪΥ συ 115 οὗἉ ἴπ6 ννγ4}} οὗ 
[6 ἰοπιρ]ε-ςουτί. 

ἐοαυαγά ἐῤὲ πογ δ} ὍΤὮδ ἀϊγοςξίίοη ἴῃ ὙΠΟ ἢ 
[Π6 εδανηδεγ; ἸΔγ. ἴἴ σου ]ὰ 6 ννοῖ] ἴο ρίδςθ ἃ 
σουτηδ Ὀεΐννοοη δι δ η δηὰ Τοαυαγά. 

2. ΜΒενε ἐῤδὲ ἰσηρὶ)] [ΠΠ͵᾿Ὸ ὑγουρϊ πιο] 
δεζογε ἃ ΤΟΥ οὗ σμδιθοῖθ τοὺ οὐ]15 Ἰοηζς, 
οαϑῖ ἀπά νγοβί. 

«υᾶ: δὲ πορὴδ ἀοογ] ὉᾺΔΘ ΟΟΣ ὌΥ 89 
Ομ. 72ε ἀἄοον (οὐ ἀοογς ἰξ ἴῃ6 ἤοιη Ὀ6 
υϑοὰ ςοἸ]ΘςτῖνεἾγ.} ἸΔΥ̓ οἡ 186 Ὠογῖἢ βἰάε οὗ [Π6 
οδδιηθεῖβ. ὙΠῸ ῥγιοϑίβ δηϊογοὰ ἴῃ (ἢϊ5 ννῪ 
ἔτοπι ἴῃς οαΐεγ σουγέ ; [Ππ6 Ὀγοδα [ἢ οἵ (ἢϊ5 ὈΪοςκ 
οὗἁ σμαπΊΌΘ ΓΒ νγα5 ΠΕΑ͂Υ συ 15, ποσίἢ δηά βουῖῃ, 

8. Ἑτχοχὰ χὶνῖ. 19 νγῈ ἰοάγῃ [μδί ἔδεβο οδα»η- 
δεν: ἀϊὰ ποῖ γεδςἢ ἴο {Π6 νγοβίογη νυ ]}] ; θεΐννθεῃ 
11 δῃηὰ {δεπὶ ἸΑΥ ἃ σουτγί ἔοΓ σοοκίην, ὈΓΟΌΔΟΌΪ 
ΤΟΓῪ οὐδι15 ΟΥ̓ (ΠἰγΥ : 5ιιοἢ οουτὶ νυν 115 
ΔΡΡΓΟΔΟΙ6Ββ Π]]]ηρ ρΡ ἴπδ σοτηοῦ οὗ ΠΗ͂Υ ουὐδιῖ5 
540 ΔΓ, 85 ἴῃ [Π6 σᾶ56 οὗ ἴπ6 Κιϊς ποη-οουτχίβ ἴῸΣ 
[ἴΠ6 Ῥϑορῖίθβ. [Ι͂ἢ ἴμεβο σμδπιθοῦβ νγετὸ αἀϊηΐϊηρ 
ΤΟΟΠῚ5 οΥ [86 Ὀγιοβίβ (866 συ. 13), δηὰ δα: 
ἴοῦ πο ργιεβὶ οοιυ!]Ἱά οπίοσ ττροῦ 15 41} τη] η5- 
ΕΥ νἱδουῖ μανίηρ ἢγϑὶ Ὀαϊμποά. ΒΥ ἃ βοϊηδ. 
ννὮδί 5:}}}2 Ὁ ἀσγδηφογηθηΐ ἰη ἴη6 ϑεςοηὰ [δ ρ]6 
ἴδεγὸ τότ δὲ ἴΠ6 πουΐδογῃ δηὰ βου οτη σι ἀ65 
οὗ ἴῃ6 ῥγεβίβϑ᾽ σουσῖ Ὀυϊ]άϊηρς ἔοσ ναποιβ ρὺΓ- 
Ῥοϑ68, ἐ.3. ἴογ ἴῃ βδοσι ἔς, ἕο (86 δἰσὶ ῥγιεϑὲ, 

΄ 
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ἔογ ἴδε υἱέες σουγῖ, τῦᾶς ῬΑ Π]ΟΥῪ ἀραϊπδὶ εϑὶ δηά τῆς πιά ἀ]οπιοθῖ ἔγοπὶ τῆ8 
ΕἸ ἰῃ Ἐπγαα σἐογίδε. ουπηά. 
4 Απὰά Ὀεΐοτε τῆς σπαπιθεῖβ τῦσς Δ 7. Απά τῆε ννγὰ]] τῆλε τὺσς ψίπουῖ 

γγΑΪκ οὗ ἴεη ουὐδὶῖ5 δυεδάτῃ ἰηνγαγά, ονεῦ δραϊπδὲ [ῃε Τμαπιθεῖβ, τονγαγά 
ἃ ΑΥ οὗ οπε ουδῖῖ ; ἀπά {πεὶγ ἀἄοοτβ τς υἱΐες σουγτ οπ ἴδε ογεραγίὶ οὗ 
τονγαγὰ τπ6 ποῖῖῃ. ἴΠ6 σῃδλιηθοτῦβ, ἴΠ6 ἰεπρτῃ τπετγεοῦ οὐδς 

ς Νον ἴπε ὕρρεῦ σμαπιθεῖς τοῖγό δῆν συ 18. 
(δ δά ΒΒογίεῦ : ἴίογ ἴῃς ρϑ]]εγῖε8 ᾿ ἡψεγε Ὶ Εογ τῆς ἰεηρτῃ οὐ τπ6 σμαιηθετϑ 
ἡῷ, ἨἈἰρβοῦ τῆλ (Π686, ᾿τθδῃ τα ἰονγεσ, παῖ τῦδγς ἰηῃ τῃ6 υἱίεγ σουτὶ τοας ΠΗ͂Υ 
ὡρα, ἀπά τπᾶη (πὲ τη ἀϊεπιοδὲ οὐ τῇς οὐδ: ἂπά, ἴο, δείοτε τς τεηρίε 
ς αι] άϊπρ, : τὐεγς δῃ υπάγεά οὐδ], ! ΟΥ, “ον 
είν, 6 Εογ 18εν τυεγς ἴῃ τἄγεα σέογίδϑ, 9 Απά ! ἤτοπι ὑπάεγ.- τμ686 ομδηι- ἐδ 21: 
καὼς δῖ δα ποῖ ρ᾽Π]2τ5 48 τῆς ρ1]]2γ5 οὔ δεῖβ τοὰς ἢΤΠ6 ΘΠΙΓΥ οὐ τῃ6 θδβί δέ 

ὀνονγλέ 
»εΖ. 
[Οτ, ας ἀφ 
εν ξ. 

[π6 οουγῷ : (Βεγείογτεα ἐῤφφ ὀω δέης 5:46, "28 οὔθ ρΌβῖῃ ἱπίο ἴπθπὶ ἴτοτη 
Ὁ728 5[Γδ πο τηοτα ἴπλπ ἴῃς ἰον- {πὸ υζΐογ ςουζῖ. 

ἕοτίδο δαηδοάγῃ (Ε ἀετϑἢοι 5 “ΤΕΙΆΡΙΟ,᾽ Ρ. 31). 
ΤΒε ἐδανδεγ: Ὦδτα Ὀδΐηρ τοὸ ἔδείϊ ἰπ Ἰοηρίῃ, 
τ .5 ἀχίεπάοα Ὀεγοηά (ἢ6 ϑοραγαῖθ ρἷδοθ ἴο {Π6 
τν2}} οὗ ἴδε (οπιρὶθ-οουγί, οἡ {δ6 οἴδοΓ 5ἰάθ οἷ 
ὙΠΙΟΝ νγ}} νγᾶ5 ἴΠ6 ἔνε ητγ οὐ] 5 σρᾶςς (Χ]. 
14). Το ῥαυερπεριὶ νγἃ5 ἨῸ ἀουδὲ σοπίϊηυσὰ 
αἰοπρ ἴ:6 ἰδτηρ]θ.νν 41}, 580 (δὲ {π656 ργιεϑίβ᾽ 
σΒδσαῦετθ, {ἰκὸ ἴ1ῆ6 ΙΓ Τμδιηῦοῖβ, δἰοοά 
ὍΡΟΙ ἃ ρῥαυενιρηΐ, δηἃ ὙγΕΥΟ, οὐ Πα οδϑί ϑἰάθ, 
ουεγ ἀσαρμΐ [ἢ15 ῥα υεηιοη. 

«υαι καἠεγ}7} «υα-ς 5ου]ὰ Ὁ οπἰοὰ. Τῆς 
Ὠδίυτε οὗ (86 Ὀυ]άϊηρν ἰ5 ποτα ἀεβουι θὰ ἐπ 
ἐῤγος “ἰογία. ὍὝΤὮδ {ταηϑἰδίίοη οὗ νυ. 1---2 
σου] 6 πιυςἢ ηργονθὰ ὉΥ 5] 151 Αἰ ογα [ΟΠ 5, 
ἙΟΒΙΕΗ͂Υ ΌὉΥ δραπάοπίπρ ΕΏΡΠ 15} ννογάς ποῖ ἴῃ 
ἴῃ οὔ ξίηδὶ : Ἰδέ δὲ ὀγομσῥὲέ »ιὸ γον 16 ἱπίο ἐδὲ 
ουϊνδχτά οομγί, δὲ «υα.), ἰοαυαγά ἐῤεὲ πογίδ, 
από δὲ ὄγομ δὲ νι ῦο 1δὲ ΟἈΔΙΔΌΘΙΒ ὙΠΙΠἢ 
ἯΘΙΘ οὐεῦ ἀραὶ {δὲ “οραγαΐς ῥίαζο, απά 
«υδίοῦ ἯΘΣΘ ΟΥ̓́Σ δβαϊηδβὺ δὲ ὀι δέην, 105 
«υαγά: ἰδὲ πογίρ δΊ᾽οὰβ ὅθ ἤζομπν ο7 δὲ 
ἐρησίδ ΟἹ απ δωπάγεά εμδίϊ:, τὺ 1Ὲ9 ἄσοοχ 
ὮΨΣ 59 ποῖ, “π4 {δὲ ὀγεαδερ ἡ) εμδὶ!: 
ουεέγ ἀραϊπσὶ ἐδὸ ἐαυδηῖν ἐμὲ: «υδίοδ «υόγε 1π 
ἐδε ἐπρετ εομγί, ἀπά ουεν ἀραΐμσὲ ἐδ ρα υενγιεηΐ 
ςυδίοδ «υας ἴὰ ἢ 0 ουὐὐεαχά εοωγὶ, ΕΔΊΙΘΣΙΥ 
ὭΡΟΣ σαϊίοῦγ ἐπ ἐῤγέθ σἰογὶξ:. 

4. ΤΕ ΧΧ. δανο, “"Απά ορροβῖίε [86 
Ομδτηθοῖβ ἃ ναὶ στὸ οὐδ115 ἴῃ στ ἴο τοὸ 
οὐδ᾽] 15 1π Ἰορησ." Εννα]ά, ΗΠ Ζιρ, δπὰ Καὶ], 
τδιηκ [πὲ ἴῃς Ηεῦτον ἰοχὶ σῃουϊά 6 τεξοιτηϑὰ 
ἴο ἀστὸς σὰ 1815. Ὀυϊ τ[ῃ6 ἰοχῖ 45 ἰξ ϑἰδηάς 
δάπιῖ8 οὗ οχρίδηδίίΐοη, ΤῈ ποσὰ ἴοσ φυαίξ 
ΤΏΔΥ τη σαηρσαυαγ, ἀπ {ΠΟΙ ΤΊΔΥ Ὦδγα Ὀδθη 
ἴῃ ἴμ6 πκάϊο οὗ ἴπΠ6 οὔδιηθοῖβ ἃ σαησαυαῦ 
Ἰοδλάϊης ἱπευαγά, νυ] ἢ οἴδιγϑ ἴο [6 ὈΡΡΕΙ 5ίοτίθϑ, 
2επ εὐὐϊ: συϊὰθ, νυ ἢ}16 δἱοηρ ἴπ6 πού ἔσοης 
σοῦ τ» ὈυΠάϊης (Ποτὸ τγὰ5 ἃ Κογὺ οἵ οπὲ εὐδίξ, 
ἃ5 Ὀοίοτε ἴδ συγ -ΟΠδιθογβ (χὶ. 12), οὐ 
τ οἢ Κογο (Π6 πουῖ ἀοοῦβ (Ποδάϊηρ ἴο {Π6 
Ὀαφειηθηΐ) ορεποά. [18 ἴμ6 ἔσζοπῦ οὶ 26ε 
ἐφωρεδεγ: ν͵λβ ἃ δ ΠΕ ὙΔΥ 07) ἐδ: ἐμό!]. ὀγεαά! 
[194 41:4] ἐμευαγά, ἃ ῬδΔΌΣ 977 ομό ομδὶξ, ἀπά 
“δεὶγ ρογ: ἐοαυαγά δε πογὶδ. 

δ. Το ὃε τεπάετοά {Πι9 :----“,1π4 ἐδε μῤῥὲν 
ερα»ιδεγ: αὐογὸ Βαοτι θα, Ζ0Σ ξΕ81101108 
Ἰοοῖ οἵζ ἥσοια ὅμοπι, [ἰἰ, (ἀϊά οδῖ οὗ {Π6π|) 
Ζτοτα ἰδὲ ἰραυεν αμά ἥχοτω ἐῤε ηδάίριουῦ 
[ς απ] 615] ο7 δε δι άίη. 
Το Ὀυμάϊηρ ΓΟΒ6 ἴῃ ἴεγγασαβ, ἃ5 νγὰ5 115114] 

ἴῃ Βαυγ]οηϊδη ἀυσῃϊϊοσΐυσο, Δηἀ 50 δᾶςἢ οὗ (ἢ 6 
ἔνσο ὕρρεγ δἴοσίοβ τεσθάδα ἔγοτι [6 οἠδ Ὀεὶονν 1ἴ. 

Θ. ΤΠ ἔτοηϊ οὗ 6 ΒΙΡΏΘΙ βἴοσθϑ νγᾶ5 ποῖ 
δυρροτίοα οἡ Ρ1114γβ, Ὀυϊ ὉΔΘΤΘ ἮΔ8 ἃ Π81- 
ΣΟΎΙΠΕΥΤΣΟΙΩ ἐδὲ ἰοαυεεῖ [ΟΠ ΔΙΊΡΕΓΞ] αηπ4 71 Οοτὰ 
ἐδε »ἰ δίοδον ᾿ἀὐὐθανμν οι ἐδ φγομμπά, 

7. 1 ὲ «υαἱῇ Ἀδῖμοῦ ἃ φ«υαἱ!, ποῖ ἐραγνιαδ 
(85 ΧΙ. ς),, οὐ δἰν (85 χ]ῖ. ς), ἐῤε «υαἱἱ φΥὶ α εἶδ ογ' 
97 α βοισε, Ὀὰχΐ γσαάεν (ἰῃ Ὁ. τὸ χεάφγ), ἃ ἥέπεε; 
Τοηάογοὰ ῥεάσε (ΧἹϊ. ς, ΧΧΙΙ. 20); «υαἱ οὗ ἃ 
γἱηογαγὰ (Ν πηι. χχὶϊ. 24). Τἢα φυαὐ Βοτὲ τηυϑὲ 
Ὀ6 οὔθ ἔζοτῃ πού ἴο βου ἢ, ἐδηςσίης ΟΥ̓ ἴτῸπὶ 
[6 ουΐογ σουτὲ ἴΠ6 ραϑϑᾶρο δίοηρ [Π6 ϑαϑὲ ϑἰάβ 
οἵ [π6 οδιαπηῦεγβ, δἀπάὰ τπογοίοτο ΠΗ͂Υ σου 115 
Ιοῆξ. Ηδετε δηά ἱπ υν. 8, 9 ἴὉΓ μἴερ τοδὰ 
οὐὐπαχά, 

8. δὲ ἰεηρἐ}] ΤῊϊ πιυσὲ δ6 τοῸπὶ πουίῃ 
ἴο ϑοιῖῃῆ. Ὅλο ἐρασιδογ: οὐ [Π6 ποῖ ορεποά 
οη ἴδ ουξοῖῦ σουχί, ἰΠογθίοτγο [ΠΟῪ ἃσὲ ἀδβϑοσι θὰ 
ἃ5 Ὀείηρ ἐπ ἐῤε οαὐπεδτχὰ (ποῖ 17) ἐοωγί. 

δεΐογε δὲ ἱοριρἰ)] ΤῊΪ5 ἀεβοσῖθε5 ΓΠΟΘΙΓ ρο- 
5 Οη ἴῃ ἃ ΒοΠΘσΑὶ ὙΥΑΥ; ΠΊΟΤΕ ὈΓΘΟΙΞΟΪΥ ἘΠΟΥῪ 
ΙΔΥῪ ονεῦ ρδιηϑί ῬαγῸΥ ὑπὸ σεραγαίε ρίαςε δά 
ΡΑΓΥ {δ 6 ἐεριδ - ςουγί (υ. 1). 

Θ. ,ο» υπάεν ἐδειο ἐδα»δεγ] “ΓΘ ΘΠΙΣΥ͂ 
ἔτοπι ἴπδϑο σμαιιῦοῦβ ἴο ἴΠ6 (οι ρΘ- σουγ νγᾶϑ 
ὈΥ ἃ ρῥαᾶϑϑᾶρθ ᾿Ἰγίῃρ ἴο ἴπε οδοῖ ἔδεηςοὰ οἱ ὉῪ 
106 χεάεγ. ῊΪ5 15 ἀοϑοσιθοὰ 85 ᾿γῖπῷ ὠπάεγ' 
86 σπαπηθογβ, Ὀοίηρ οἡ ἴῃ6 Ὀδϑοσηθηΐ, δηὰ 4150 
μανΐηρ δοςθθ ΌΥ 5ίθρβ ἴο {πὸ (δ ρ]6-οουτγί, 
ὙΥὮὨΙΟἢ ννγᾶ5 σγαὶϑοὰ ΤΏΔΗΥ͂ ϑΐθρϑ ἄρονθ ἴ86 οὐεγ 
οουτί. 

ὦ. οπδ φοοὶδ πο ἐδερι ἤγορι ἐδε οὐ τᾶ 
(θοῖ μἴ16) ἐομγ ἢ] ὙΠΕΓΟ νγὰ8 δη ἐηΐγαποα δῖ 

ποιῇ οὗ [Π18 ρδϑϑᾶσο ὉῚ σῃῖσἢ ἴδ6 ρῥγεσῖβ 
δηϊοεγοά ἱπίο ἴΠ6 σματ ε 5 δηὰ ἰπΐο {86 ἰοπρὶς 
Τςουγίβ. 
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Ιο ΤῈ οδαιδεῖβ τῦόγέ ἰῇ [Πὰ 
ἘὨΙΟΚηΘ55 οὐ τῆς νν8}} οὗ τῆς ςσουτῖ 
τονγαγὰ τῆς δαβί, ονεῦ δρϑίηδί τῃ6 
βαρᾶγδῖε ρίδος, πὰ οὐδσγ ἀραίῃηϑὶ {πε 
θυ] άϊηρ. 

ΙΧ Απά τῆ6 ννᾶγ θείογε {ἢεπὶ τὐᾶς 
Ικε τῆς δρρεάγαπος οἵ τῆς Ἵμδηθεῖβ 
γΥΠΙΟΝ τυεγ τουνναγὰ τῆς πογῖῃ, 45 'οῃ 
85 ἴδεγ, σπά 45 Ὀγοδά 88 {Ποὺ : "ἢ 
41} ἐπεῖγ ροΐπρβ ουΐ τύεγε θοῖῃ δοςογά- 
ἱπρ' ἴο {πεῖγ ϑβϑῃϊοηβ, ἀπά δοοογζάϊηρ ἴο 
τΠεὶγ ἀἄοοῖβ. 

12 Απά δοοογάϊηρ ἴο ([ἢ6 ἀοοῖβ οὗ 
τε Τσμαπλθεῖβ παῖ τὐεγό τονγαγά (ἢς 
8οι (ἢ τῶ’ ἃ ἀοοῦ 'π ἴῃς Πελά οἵ τῆς 
ννΑΥ, εὐόη τῇ6 ὙΥΑΥ αἰγοςῖν Ὀείογε τῃ 6 
νν4}} τονγαγά τῆς ελϑίῖ, 45 οὴς εηίογειῃ 

. Ἰηἴο {πεη]. ᾿ 
12  ἼΤΠεη 54:4 ες υπίο πιε, Τ Πα 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΗ]. [ν. 1ο---τ δ. 

ποιῖῃ σμδιαθεῖβ σπαά [6 βου σἤδη- 
θεῖβ0 ΒΟ ἀγό θείογαε τΠ6 ϑεραγδῖα 
Ρίαςε, ΠΕΥ δὲ ΠΟΙ ἌἽμαπλδεῖβ, ννῆθτα 
ἴῆς ρῥγίεβϑῖβ τπδὶ ἀρργοδοβ υηίο τῆς 
ΓΟΚῸ 5141} εατ [Πδ τποβί ΠΟΙΥ Ἐπ ηρΒ8 : 
{πεῖς 514}1 {πε} ἰᾶὰῪ ἴπ6 πιοβὲ ΒΟΙΪΥ 
τ ϊηρβ, ἀπά τε τηεαῖ οἤεγίηρ, δηά 
(Π6 5η οἤεγίηρ, δπά (ἴδ τγοβρᾶ88 οἵ 
[ετίηρ ; [0γ {86 ρἷδεβ ἐς ΒΟΪγ. 

14 ΝΒεη ἴδε ρηεβῖβ ἐπίογ {Ποσα- 
πη, ἴδῃ 5}4}1 {ΠῈῚ ποῖ ρὸ ουξ οὗ 
1ὴ6 ΠΟΙ δίσεε ἱπῖο τῃ6 υξεσγ σουτγῖ, 
δυῖ τῆογα ἘΠΕΥ 5141} ἰὰν {Ππεὶγ ραγ- 
ἸηΘηἴ8 ὙΒΕΓγοίη ΠΟΥ ΠΛ ΠΙδῖοΓ ; [ῸΓ 
ΤΠΕΥ ἀγὸ ΠΟΙΥ ; πα 588} ρυυῖ οἡ 
οἴδπεγ ραγπιεπΐϑβ. Δηα 5}4]} ἀρργοδςῇ ἴο 
ἐδοις ἐῤδίησε ΜἈΪΟἢ ἀγό ἴογ πε ρεορὶε. 

ις Νον ψδῃεη ἢς δὰ τῃδάς δὴ 
ἐπα οὗ πηδδϑιιγίηρ [6 ἱπηθγ ἤοιδ6, 

10. ἐδίεξπε.}] ὌΠ ψϑγὰ 195 ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ͂ 
τοηάἀογοὰ δγεαάῥ, Ὀυϊ ἴῃ Χ]Ϊ. ο, 12 ἐδίεἦποις οὗ 
ἃ ὙΥ411 (ἀΐγ, Ὡοῖΐῖ γψεάογ ἃ85 ἢεγο). ὍὴῈ α«υαί 
(σεάεγ) τπαυϑὲ Ὅ6 {86 54Π|6 45 ἴῃ συ. ). ὙΤῃὲ 
ΨΟΙΘΘ 5 ἀθϑοσ ηρ [06 σμδηθεῦ- Ὀυ Πρ 85 
866 ἔγτοπὶ ἴδ ουἵοσ σουσχί, Οἡ πο οδϑῖ νγᾶβ 
1Π6 «υαἱ! (φεάεν), αἰοὴρ ἴῃ6 θουπάλτΥ νν4}} οὗ 
ἐδε σεραγαΐε ῥίαεο δῃὰ οὗ ἴπ6 διέ άη (16 ἴ6πὶ- 
ῬΪ6) ἰᾶῪ τη6 ερανιδεγ. ΤΏ νϑῖβο 5ῃοι]ὰ Ὀ6 
Τοπάοτοά, Βσϑδάθῃ-ΜΠΠ85890 [0785] Ὁ8 9 ΜΠΛΑ811 
τοναχζάβ ἢ89 Θδαδῦ, 18 ἤσχοῃι! δ ΟΥὗὁἨ ΓὉ86 
ΒΟρΡατδῖθ Ὁ18400 διά Οὗ 180 Ὀυϊιάϊπᾷ 
[νεγ6] 9 ΟἸΔΙΔΌΘΙΒ. 

11,15. ῬΤγαδηϑίδίο [πὸ ἔνγο νϑῦϑος {Π8 :--- 
Απὰ δου 16 ἔσχοπδ οὗὐ Ὁ.601)--}1κ6 
(ἰῷ 5 ἴδε δρροᾶξαπος οὗ ὕὉ8:9 Ομ ΔΙΩΌΘΣΒ 
ὙΠ1Ὸ0Ὶ ὙΘ6ΙΘ ΦΟΥΔΙΒ ὃ) ΠΟΣῸΝ, 88 
ἸοΙΒ 88 Ὁ5οοννν διά 88 Ὁτοδὰ δ8 ΤΏΘΥ, 
διά [|Κ6] 811] ὑμ0}11 κοῖϊημξδ οὐ, διὰ 
1:1ὸ ὉΠΟΙ͂Σ Ζ164ΒΈ1Ο0:Β, διἃ 111 8911 
ἄοσογδ, οΥὔϑθσ 80 ὟΟΣΘ ὕ8 8 ἄοοσχβ οὗ ὑὉ89 
ΟἸΔΙΠΌΘΙΒ Ὑ8ΊΟΣ ΜΟΙΘ τοναγσάδ 89 
Βοπῦι; (11) ἃ ἄοοσς δὺ 1:6 ποδὰ οὗ ᾿Ὲ9 
ἯΔΥ, δὍηδ ὙἯὙΔΥ οὗ 1Ὅ0:6 ἯλῚ11 δάϊοϊηπ θά 
οδαδίνδασχάδβ 88 Οὁ16 Θυοχθὺδ πο ΒΘ. 
([ῃῈ Ἐβδιθεῖϑ). Οὐυν Αὐϊμοτζοά Ψετγβίοη 
ποοᾶβ πγῸς ἢ σοττοσοη. [Ι}ἢ ἴμ6 Ηοῦγον {δ ετὸ 
5 ἃ ἢ] (δουρὴ ποῖ (δὲ 1651) ϑῖορ δῇοσ 
ὀεύογε ἐδενι. ΤὮΘ ροηάογ οὗ ἐδερι βϑῆενγβ 1ῃδὶ 
ἐδεν ἅτὸ ποῖ {πὸ εῤα»ιδεγι, Ὀυϊ 186 “ερωγαίς 
2ίαεε διὰ δωιάϊηφ. ὙῊῈ ψογὰ τεηάεγοὰ φυαν 
15. οἴη υϑϑρὰ ῸΓ ἐπ ἐδε ἀϊγεείίοη οὐ, 

“Ἵηπ4 ἐδε «υαν ὀείογε ἐδε} Ἠοῖε 15 δαιίνα- 
ἰεπί ἴο συεν αὐαίραὶ δὲ “εραγαὶς ῥίαοε ἀπά ἐδε 
ὀμιίἐάίπισ ἴῃ ο. 1. 

Κυ. τι, 12 ἀϑϑογί [δ οἡ ἴπ6 βουὴ 5ἰάθ οὗ 
[πὸ σεῤῥαγαὶε ῥίαεςο νγὰἃ5 ἃ Ὀ]οΟὶς οὗ σβδιηῦοῦβ 
ῬΓΙΘΟΙΒΘΙΥ 5: π|1|8γ ἴο (Πδῖ οἡ {πὸ ποτίῃ.. 

ἀἰἰγεειίν δεΐγε δε «υαἰ ὍΤὨς Ηεῦγτενν νοσά 

ἔου αἰ γε γ οσσυγβ ΘΩΪΥ ἤσγο, Ὀυΐ ἴἴ 5 σοῃπεςῖ- 
εἀ ν»" 18 ἃ Ομδιάδις δα δθοῖίνε βἰρη γῖπρ σἐγαὶσδέ, 
ἡ μεά, βίης. Ἡδκτε ἴῃ6 ἔοσπι πιὰ Ὅς δά)εο- 
ἔναϊ, δηά, τῇ 580, 40.811 )ν 2 ε «υαἱἱ (ρεάετγεῖῤ, 1ἰῈ6 
ΒΔΠῚ6 45 ψείεγ), ἀθβο τη ᾿ξ ἃ5 “186 νν4]]} 
δαϊοϊποὰ οαϑινγαγά5.᾽" 

α, οπϑ ἐπίεγεῖρ ἱπίο ἐδθη"}] Ακ ἴΠ6 ἐπίγαηοθ 
οὗ [8656 σατο ΓΒ ἔσοτῃ [86 ἰσπιρὶο σουγίϑ. 

18. ἴῃ ἴμεν. χ χ2 1ἴ τσᾶ8 ργεϑογι θὰ (δαΐ 
ἴδ ῥτἹοϑίβ βδῃουϊά εαὶ οὗἩ ἧ[ἢ6 βδοσῆςοβ ἴῃ 1ῃ6 
ῥοὶν ρίαω. ΤὮ νγᾶβ οὔ ΏΔΙΪΥ Ὀεΐοτο [ἢ 6 
ΔΙίΑσ ἴῃ [ἢ 6 ἴπποῦ σουχί---ονν βερασγαίθ οΔΠι- 
ὈΕΙΒ ἃτθ δϑϑοριδά, δηὰ ἴπεϑο Ὀδοοπλο ἐδε δοΐγ 
2ίαεο ἕου (]58 Ῥυζροϑθο. ΟΥὨ πο ἐγεςρα""-οὔενο 
ἐπ δηὰ γμιεαϊ-οὔεγίπρ' νπδῖ τ)8585 ἢοΐ σοπβαπιοά 
ννὰ5 οαΐεῃ ([μεν. Υἱῖ. 6, χΧ, 13), δὰ [Π6 “͵π- 
οὔεγίπις ντὰβ Ὀυσηΐ νου [ῃ6 σἂπὶρ (866 ΧΙ]. 
21). ΓΟΌΔΟΪΥ ἴΠ6 σᾶγοδϑα νυᾶ5 Ὀσοιυρῆΐ ΠΌτη 
186 Α](αγ ἴο [6 σμδπιθοσ Ὀοίοσο θείης οδττιοά 
ουΐ. 

14. Οοηρ. ὃν. χνΐ. 21. 
μἼὲεῦ ἐογ] ΟὈὐΝ τὰ οομγί, 
απα “δα }} αῤῥγοαο ἰο ἐδονε ἐδίπσι, «υδίερ γε 

Ὧν ἐδὸ ρεοῤί) ΑἈπὰ ἴθ ψ θη ΠΟΥ ἢᾶνα 
οδδηροὰ {μεῖς σαγηηθηῖβ [ΠΟῪ 5411] Δρρσγοδςῖ ἴο 
{πὲ ψ οἢ Ῥεϊοπρβ ἴο ἴΠ6 φρεορίθ, νἱΖ. [86 
ουΐεῦ σουτί. 

15--19θ. ΤῊΕΞ ῬΚΕΟΙΝΟΊΒ. Τῆδ τοηρὶθ 
Δηά [8 σουτγῖ5 Βανηρ Ὀδοη ἀσβογι θὰ [ἢ 566 1 
Πογλθβ ἴο ἴΠ6 ρῥγθοϊηςῖβ, ποῖ Ὡον 85 ἴῃ 8ο]ο- 
ΤΟ 5 ἴθ ρ]6 (πη 85 ἰπ ἕδεϊ {ΠΟΥ ενεῦ γὸ- 
ΤΩΔΙΏ64) δῇ ἱγγερι]αγ νδοᾶπέ ϑρᾶςοθ σουπά ἔπ 
το ρ]θ, Ὀυΐ δὴ ἀγα οὗ Ὄοχαςὶ ἀϊπιθηβίοηϑ 1οοΟ 
ουδιῖ5 (1 ςοο γαγά5) βδαυδγθ ὅ6ε6 Ρίδη ἵΝ. 

156. ἐδο ἑππόῦ ῥοι 6] Νοῖ ἴΠ6 ἰδηρῖο, Ὀμξ 
{Π6 τοπρ]Ὲ δηά 1ΐ5 σουγίδβ, 4}} [δὲ ΙΔῪ πη 
186 «υα΄ οπ δὲ ομἱεάφ ΟΣ 1δε δοισε (Χ]. ς}1 ἐδὲ 
ξαίο 5 ἴΠ6 οαϑίογῃ βαῖθ οὗ [6 ουξοσ οουτγί, 



Β:8. 
πά, 

ν. 16--- 20. 

ἢς Ὀγουρῆς πα ἔογί ἢ τονναγάὰ τῆς ραΐβ 
ΠοβῈ ῥγοβρεςῖ ἐς τονγαγὰ ἴῃς δδϑβῖ, 
Δηἀ πιελϑιγεά 1 γσγουπά δδοι. 

ιΙ6 Ηε πιοαϑυγοά τὴς δαϑὶ ᾿ 58:46 
στ της πγεδϑυγηρ τες, ἧνα Πυη- 
ἀτεά γεςάβ, νυν τὴς τηεάϑυγίηρ ταθά 
τοιπά δρϑουῖ, 

17 Ηε πιεαρυγεά τηε ποιῇ 5146, 
ἄνε πιυπάτεαά τεράβ, ἢ τῆς πιεᾶ- 
ϑιγίηρ τεεὰ τουιηά δρουξ. 

18 Ηες πιρδϑιγεά τῆς βοῇ 5146, 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΕ]. 

ἔνε Βυπαάτοά γεθάς, στ τῆς πιθᾶ- 
βυγηρ, τα. 

19  Ηε τυτηεἀ ἀδουῖζ ἴο ἴἢε νγεβῖ 
546, σηπά πχοαϑυγεὰ ἧνε πυπάγεά γεθα8 
ν᾿ ἢ της πχεδϑυγίηρ γεβα, 

20 Ηε πιεαλϑυγεά 1 ΟΥ̓ ἴπ6 ἴουγ 
865: ἴ Πδλά ἃ Ψ8]] τουπὰ δροιιῖ, 
ἤνε Βυπάγεά γος ἰοπρ, ἂηὰ ἔνε 
δυπάγτεά Ὀτοδά, ἴο πιᾶκε ἃ ϑ8θραγδ- 
τἰοπ Βεΐννεδη (ἢ βδποῖιδγ Ὧπὰ τῃς 
Ργοίδῃς ρἷδςα. 

“πεασεγεάῖ ἐξ γοναὶ αὐοι Ἦο πιδαϑυγοά ποΐ 
ἔν» ζαῖο ποῦ ἴΠ6 ουογ εοεστἑ, Ὀὰϊ 86 ὑγεςοϊηςῖβ, 
ἱπῖο ἘΓΏ Βὸ δὰ Ὀγουρῆς τἢθ 5θεῦ {πγουξ 
(ὃς εδϑίοσῃ ξαῖς οἵ [6 ουεῦ σουτῖ, 

80. δε ταποίμ αν ῬΓΟΡΕΙ νγ͵8 ἴπ6Ὸὸ Μοϑὲ 
ἮΟΪΥ Ρἷδοθ 45 ἀιϑιϊπχυϑῃοα ἔγοπι ἴῃ τοϑὶ οὗ 
ἴα ἱεπιρὶς (χὶϊ. 23.) χὶν, 4); Ὀυΐϊ [86 ἴογῃ 

τγ)ἃ8 σάρδῦϊε οὗ οχίθηϑίοη ἤγοὶ ἴο [ἴθ νγῆ0]6 
ἴδρ]6, ἴμοη ἴο 41]} ἔπε στουπὰ [πμλῖ νγᾶβ8 ϑ8ὲρ8- 
ταϊθά ἴο ῥοίν 45 ἀἰβίηρι 5ηοά ἔγοπι γοΐζηε, ἐς ε. 
ΠΟΙΠΠΊΟΠ ι1565. 80 χὶν. 2. ὙΠῸ ΜΟΥ ΠΊΔΥ, 
Βονγονοσ, Ὀοίῃ ἤοῖο δηὰ ἴῃ χὶν. 2 μᾶνθ (τῆς 
τι] πηοδηΐπρ, Ὀδοδιδ6 6 νν4]}} 1ἴῃ ϑοραγαίηρ 
"- ΠΟΙ ξτουπὰ ϑβεραγαίοα ἴπῸὸ τοὶ ΗΟΪΥῪ 

σΘ. 

ΝΟΤῈ Α. 

ΤῊΣ ΝΊΞΙΟΝ ΟΥ 

ἴη ογάοσ ἴο υπάογϑίδηᾷ [15 Ν᾽ Ἰϑίοη ννὸ παιδὶ 
δε ρεγίες γ δοηιιδιηἰοαὰ νυ ἢ} [Π6 Δυταηρεπιθηΐβ 
αὐ ἰδο Ταδογηδοῖὶθ ἰῃ [6 ν] ἀο 655 δηὰ οὗ 
ιὸ Ταηρίε οὗ δοϊουιοη νυ ῖς ἢ ννᾶ5 ἂπ εηϊάγρθ- 
τισί οὗ ἴ (3.6 Εχοα, χχνυ, χχν]. δηά σᾧ Κ'. νἱ., 
δι πο(65). 
ΤΙ Ταηρῖὶο οὗ Εἰσοκίοὶ ξΌ] ον ἴπ6 ρίδη οἵ 

ἴδε Τεπιρίε οὗ δοϊοπιοη, ας ψἹ δἰ ξτὶ οδπί 
ΤΣΙΔΙΟΗ5. 

Ι. ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ ΙΤΒΕΡΕ. 866 Ρίδη ἴ. 
Τῆς Ἰηϊοσῖος νγᾶ5 υηδ]ΐοτοά, οοηδίϑιίης οὗ Α 
ἴδε ΗοΙγ Ῥίδοο, 2ο σι] 15 Ὀγοδὰ δ 40 Ἰοῃξ: 
δηὶ Β {πὸ ἩοΙγ οὗ Ηο] 65, 2ο ουδ165 54 1ᾶγθ. 
Τθοδο ἀϊπηοηϑίοης ὑτογο [οὶ βαςγοὰ, δηὰ τὸ- 
τιδιηδὰ ἴΠ6 ΞΔ Π|6 Ἔυθῃ ἴῃ ἴδ ἰστιρ]ο οὗ Ηετγοά, 
πῆ, τ ἢ 411 ἢ15 σὔδηροβ, ἀϊά ποὲὶ υρηΐυγε ἴο 
ἱπϊετίετο τ ἢ ἴποη. ὙΠΟΥ σοηΐαϊποα [Π6 βᾶπη6 
Ββοὶγ ̓ ΐηρϑ, ἀπά νσοσὸ υϑεά ἴῃ {Π6 584Π16 ΠΊΔΠΠΟΥ 
ὉΥ (δ πηηἰϑίοσίης ῥτοϑίβ.Ό [Ἐ πηυϑὲ ΠΟνΎΟΥΕΓ 
δὲ λάεά τὲ [Π6 ἀγκ, μανηρ Ὀδθπ πῃ ΘΟΠΊΘ 
2 ἀεπίτογεά, ἴῃ ΝΟΌυς Δ η62ΖΑΓἘ 5ίορε, νγα8 
ἢενεῖ τερἰδοο, [Ι͂ἢ [18 σἰοδὰ ἴβογα νυδβ ὑνἹ 1η 
(δο νοὶ] ἃ βαΐ βἴοπο οὐ νης (6 ΗἸΡὮ Ῥγοβί 
Ῥουγοὰ {86 ὈΪοοά οὐ ἴδ ἀδγ οὗ δἰοπεπιηΐ. 
Ἐχίοσηδην ἴποτὸ ννεσὸ σοῃϑἀἜγΔ Ὁ] 6 τηοάῇ- 

ὡὡὔοπβ. ΤΈο νυ] (ἢ οὗ ἴδ νν2}} Οἱ νυᾶϑ ἱπογεδϑοὰ 
ἴο 6 ουδ1ῖ5, 18 πλΔ 551 νΘῃ 685 οὙὐἹ θη Ὀοϊης ἴΠ- 
ἰοπάοά ἴο πιατὶς ἀἰρη γ. Ὅδο 5146 σμβΔΠΊ ΟΣ 
Ὦ, 4 εὐδι15 ἄξορ, ννϑιςὮ ἴῃ ϑοϊοποη 8. [ορ]6 
δϑυϊ[οἱ οἡ (δα ποτίδογη, δουΐδοτη, δηὰ ννοϑῖ- 
εἴ Ἐ.21}5, σσοσὸ ποὺν ἀείδομοά ἔγοπι [86 ἤοιιϑδ 
ἀπ ορείδος, δὰ Ὀ111} ἀραϊπϑὶ ϑεραγαίθ νν4}}8 Ε', 
ς ουδιῖ5 {Ὠ|ὉΚ, δηὰ ὑΠεΥ ορεποὰ οὐ ἃ ρᾷΞϑαρῈ ΟΥ̓ 
ςοιτίάοτ, Ε. ὙἈδΌΡΡΕΣ 58ἴοσιθβ οὗ ἔϊε96 οὔδδιη» 

νο:. ΥἹ. 

ΤῊΕ ΤΈΜΡΙΕ. 

ὈδΙ5 ΨΕΤΟ σοδοβοᾶ ΟΥ̓ ψὶπάϊηρ 5.δῖγβ, χὶὶ. 7. 
βορδσγαίηρ ἵποηὶ ἔγοσῃ [86 ἴδηιρ]ο-νν 4115. ΤΙΐ5 
ἰπογθαϑθὰ ἴΠ6 δχίοσγῃδὶ Ὀγθδάτἢ οὗὨ [86 Ὀυϊάϊηρσ 
ἔἴτοπι 40 ἴο όο εὐδ᾽]:5.ὡ (δεὲ ποίθ οἡ χὶϊ. 
11.) ὙΒοΙῈ νγὰ5 ἃ ρογοῖ ΟἍ, 2ο οὐδ᾽15 Ὀγοδά 
ὈΥ͂ το ἄδορ, δὲ ἴπὸ φαβίοσῃ οηὰ, ἴδε ΗἩοΪγὺ οἵ 
Ἠοῖίεο Ῥεΐῃξ ἄυς ννεβῖ. ᾿ 

ΤΗΕ Οοὐξτδ. Ρίδη 1. ὙΠῸ δϑροςὶ οἱ 
[Π6 οουγίβ ἴῃ {πὲ νἱβίοη αἱ εγοὰ πηδίογι δ! ν ἔγτοπι 
[πδι οὗ (ΠΕ οουτῖ5 οὗ δοϊοιπηοη᾽β [Ἔπιρῖθ. Ιπὲ 
Κ. νὶ. 26, νγὸ ᾶνὲὰ πιθηϊοη οὗἁἨ ΟὨΪΥ ΟὨΘ σουγῖ, 
ςδ]εἀ ἐδὸ ἑημεν εοιγί. ΤὨϊ5 σογγοθροπάθα ἰο 
[06 οουτ οὗ (86 ἰαδογηδοῖο, δηὰ ψῶδβ ἴδ 
Θηοίοσυγο ἴῃ οἷ 1Π6 ἰ6πιρ]6 Ξἰοοὰ, δηὰ ἴῃ 
δ ἢ (6 ῥγίοϑίβ οἴετοα βδοῦγῆσοβ οὔ [δε 
Ὀτάθεη αἷΐασ.0 [ἴ νγᾶβ βεραγαϊοα ἔγοπὶ [δ6 
Ῥτεςοϊηςῖς ἰπ ΙΓ ἢ (86 Ροορ]α Δϑϑο θὰ ὈΥ ἃ 
Ἰονν ννἃ}} οὕ ρατγδρεῖ, 85 ἴῆ6 οουτί οὗ ἴδε ἰΔῦοΥ- 
ὯΔ0]6 νγᾶ8 ὈΥ ἃ ἔδποο οὗ ουτίδίη5. [{ 5 ἀουδῖ- 
δ] τνπεῖμόγ 'ἰπ ϑοϊοπιοπβ ἔπηε ἴοτο νγᾶ5 ΔΗΥ͂ 
ξαγίμεῦ ἐποΐοσυτο, Τ2ε Ογεαὶ Οομγ (, ΟἾγΟ. ἵν. 
9) ποοὰ ποῖ μάν Ὀδθεη εῃοϊοδοα. [ἢ 1Π6 σοι ισϑο 
οὗ πιὸ Ὀυϊ]άϊηρ8 γε ογοςοίοα οἡ [ἢ}}5 δγδᾶ, 
ΡΑΙΕΥ ἔος ἴΠ6 υ86 οὗ ἴδο 1, ονϊεοβ, ῬαγΓΥ ῸΓ 
ΟἾδοΥ ρυγροϑθεβ. (866 ἴεσ. χχχνυ. 
Το ογοσίοη οὗ βυςῇ σπδιη θεοῖς ἰοὰ ἴο 1Π6 

ἔοττηδίϊοη οὗ σουγίβ, ἀπ ἴἢ:5 τνὸ τοδά οἵ ἴῃ6 
ἕφυο εομγίς ἴῃ ΜΆΠ ΑΒΘ 5 {πιὸ (2 Κὶ. χχὶϊ, 12), 
οὔ δε Αιαἀΐε Οοεν (1 Καὶ χχ. 4), δπὰ οἵ ἔπε Νευ 
Οοωγί (Δ ΟἾτο. χχ. ς). ἴῃ Β.ΖΕΚ. νἱ1].----χ, τὰ 
μᾶνο ἱπΕπιδίίοηβ οὗ ννῆδὲ ἴπ6 σουτῖϑ σγογὸ ἴῃ ἢἰ5 
ὍΔΥ, ἴογ Ὠὸ 5 ἴβεγε τεοίοσγίηρ ἴο [ῃ6 ἰϑιηρ]α 45 
1Π6η ϑἰδηάιης, ποῖ ἴο (ἢε ἰεπιρὶς οὗ 4 ἔιπΐυτο 
νἱδίοῃ, δηὰ νὰ βηά δὴ 1ωμδογ οωγὲ ΨἘῸ ἃ χαῖς 

Μ 

17] 
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ΑἸσ οὗ ϑδογίῆςο. 

ΑΥὙΤΑΚΞ. 

δοςκ (Ηδτγ}). 
. 5140 σῖ Ηογηβ (Απε}). 

. Βᾶ89. 
. Βοχγόογ. 

ὕρρον ϑ6ξο, 
. ἴἝιονοσ δοι1ο. 

Ι 
Κ 
Ι, 
Μ. 
Ν. ϑαυᾶγε 
ο 

Υ ῬΙδοο. 

ΨΥ Δ11 οἵ 5:46 Οβδπίθετς. 
Οοτιτίάον. 
Ῥοτγοῇ. 
ϑΡρᾶςα οὗ χχ. Ουὐϊξ5. 

ΤὮ6 ΗΟΙΥ οὗ Ηο] 168. 
ὟΝ ΑΙ] οὗ ἴα Ηουϑο. 
ϑάθ Ομαπιθοῖβ. 

Τῆο Ηοὶ 
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ΤΕΜΡΙΕ ΓΟΥΚΊΞ. 

αβρΣ ΣΑΣ ΣΡ σφε τοίαδς οτιο ρου ΘΗ Στ, : ἢ ΠΣ ΣΣ  Ρ ΤΥΤΤΎ Εν ἀν ΌμΗΡμ 
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ἴο ἴῃ6 οαϑὶ (ΥἹ1}. 1:6), ἀπά οὔδ ἴο ἴπ6 ποιίἢ 
(. 5), δῃηά ῬγοῦδΌΪΥ δῃ Οὐΐεγ σουτὶ ἢ 
ἃ ψαῖο ἰο ἴπ6 ῃουΐβ (ὙΠ. 7, σοπιρ. ἰχ. 2). 
Βυῖ 1 ἀοο5 ποῖ [Ὁ]Π]ονν ἴπδὲ [μ686 σουγίς νγ τα 
τοἀποορὰ ἴο τορΌ Αγ δηὰ ογάεσ, [πὶ ἴδὸ 
ουΐος οουτί8 τεῦ ργαϊμοτοὰ (86 ἰἀοἸδίΓι65 οὗ 
ἴδε Ιαΐοσ Κίηρβ (2 Κ. χχί. ς, χχἹ. 7, 11, 121 
4 ΟἾγο. χχνἱ. 24; χχχὶμ. ς); δηά οἡ [Π15 δ. - 
οουπί ἴῃ ἴΠ6 νἱβίοῃ ἴἰ86 Ὀγεςοηςῖβ, ἃ νᾶϑὲ ἃσγθᾶ 
ὨΘΆΣΪΥ ἃ ΙῊΪ6 δαυδτο, ἅτε βιγοιπάθα ὉΥ ἃ 
γν8}} δηὰ ϑοραγδίοα ἔγοσῃ [86 οἰἴγ. [ἢ [6 τηϊάϑξ 
οὗ 1015 ἃτθὰ ὑοῦ ἔννο οοιιῖβ, ἴῃ6 οιιεσς ἴοῦ 
186 δάογίῃρ ρεορὶς, {πε ἵπποσ ἔοσ {πε [επιρὶθ 
δηὰ [16 βδοσιβοιηρ ρεϑίβ. ὙὨ5 οουτί οὗ 
ῖδ6. ρεορὶο αἰδετεὰ ταυςῇ ἴτοπὶ ἴπ6 σΟΙΤῸ- 
δβροπαάϊηρ οσουτῖ ἴῃ Ηεγοα 5 τεπ1ρ]6---ἰῃς Οουτί 
οὗ 5γδοὶ δηὰ ἴδε σουτί οὗ ἴῃς δι᾽ ̓ογηθηῃ. [Ιἢ 
[86 Ἰδτίου οᾶϑὲ {86 οουτέ (ΟΥ σουγί5) ἸΑΥ͂ ἢ - 
ἘΓΟΙΥ ἴο ἴμ6 οδϑὶ οὗ [δε ἱπποσ σουτῖ, ἀπά ἀϊὰ 
Ὡοΐ ΘΠΟΪΟβ86 1ἴ ; δηά ποτ 15 ἢΠοῸ τῃηδηίίοη ἴῃ ἴΠ6 
γυἱβίοη οὗ (ἢ6 ἀτταηρεπηθηΐ ὈΥ νὩΙΓἢ ἃ 5: ΠΡ ννᾶ8 
βοραγαϊθα δὲ (δ6 νγεϑίῖ 45 86 (ουτζγί οὗἉ [ϑγδεϊ, 45 
1Π6 σρϑοῖδὶ υἷδοθ οὗ σοσϑῃρ ἔοσ ἴδοθο ψῆο 
οᾶπιο ὀεύογε ἰδὲ Σογά. ΜΝ ε ᾶτὸ ποῖ ἴο βϑιρροθβθ 
[δὲ ἴπ6 ουἵοῦ σουγί οὗ Εἰ, ΖοΚίοὶ᾽ς νἱϑίοη δηίὶς!- 
Ῥαΐοβ ἴῃ6 ουϊεττηοβῖ οσουτΐ οὗ Ηετοά 5 [οπΊρῖο, 
6 Οουτί οὗ ἴα ΟΕηΈ 165, νυ ΠΙ ἢ ἰηάοοα ἸΔΥ͂ 
ουϊδϑἰάα οὗ {86 Οδεὶ, οσ ἴεσγαςθ, [86 οι ΠΔΣΥ͂ 
οὗ δε ἰετηρίο σουγῖβ ρσορεσ. [{ αυϊδ βυϊεά 
[06 τοτρογιβίηρ ΡΟΪΟΥ οὗ ἔδο [ἀυπιοδη Ἡεγοά 
ἴο τδῖκα ὑγονίβϑίοη ἴογ ἴπ6 Οδηῖ ο5; Ὀυϊ ΕΖ6- 
Κι|6 15 νυἱβίοη ἀοδθβ ποῖ οοηϊοπηρίδῖο (ἢ 6 Ῥγθϑθηςθ 
οὗ ΔΠΥ Ὀμΐ ψοΥϑδρροῖβ οἵ [π6 ἴσο Οοά, Ὑδὸ 
ὙΟΓΥ Ῥγεοίηςῖϊβ ὑνοσγὸ βδης θὰ ἴο ὀχοϊυάς 8]} 
[μαὲ ννγα5 σοπηῆοη ΟΥ ὈγΟΐΆπ6. 

[τ ννᾶβ ἃ πιδικοά ἐδδίιγε οἵ ἴ86 σουγίβ 'π [86 
νἱβίοη ἴδ ΠΟΥ τοϑα οὐ ϑυςοδϑϑῖνε οἰδί ογη5, 
τι ουἵοῦ σουτί θείην, ταὶϑοὰ βονθῆ βἴθρϑ ἅθονυβ 
[Ππὸ ῥγϑοϊηςσίβ, (Π6 ἱπποῦ οουτί εἰφῃξ βῖορβ ἄῦονἊ 
[Π6 ουΐογ, δηὰ 186 ἴοι ]ς ἰἰ561 [θη ϑίθρϑ αῦονε 
[Π6 σουτί οὗ 5δοῆςο. ὍΤὨ15 διγαπρειηθηὶ οὗ 
ςουγίϑ τΙϑ ἢν ἴῃ 5: ςοοσϑῖνο [οστ θ5 νγ85 δάορίοα 
ἴῃ Ἡεγοα δ [ΤΏΡ ]6, 

ΤΗΕΊΝΝΕΚ ΟΟΥΕΚΥ Α, Β, Ρίδη 11. 
ὙΠ5 οουγέ νγᾶ8, 88 ἴῃ ϑοϊοπιοῃ᾿β [ετηρῖε, 

(ΟΠ οἵ ἵἔνο δ4υδ] ϑηυτε8 ([Π6 5:465 ὈΘΙΩ 
1οο Το ]15 6468). Οὐ ἴἢ6 ννεϑίοσῃ δαυᾶτο Α 
τγᾶβ {6 τοιρὶο ἰἴ56 1: ἴδ6 εαϑίογῃη Β νγὰβ [86 
σουτέ οὗ 5δεογῆοθ, ΤὍΤθε αἰνίβίοη οἵ (δθθ6 
ἔνο ϑηυδιοβ νγὰϑ τηλτκοά ἴῃ [ἢ6 νἱβίοη ὉΥ͂ 
80 δϑοεηΐ οὗ ἴδ, βϑίερβ, δηᾶ ΌὉΥ 86 σἱ]άρη- 
ἵἱῃᾳ οὗ ἴθ οὐδὲ ἔστοης οὗ ἴδ6 ἰθηρῖθ. [}ἢ 
Ἡετγοά᾽β ἰθρ]ς ἴΠ6 ἀν! ϑίοη νγ85 ςοπιρ εἴθ ὉΥ 
{πε δάαϊίοη οὗὨ νυἱηρβ ἴο πὲ ἰεπιρὶε ἕτοηϊ, 
Το ψΠοἷς ἔτοηϊ οὗ [πο (δηιρίο δηὰ 115 Ἵδηλ- 
Ὅοτβ θείης ὅο οἰδ115, ἰε ἃ νδοδπὶ ϑσϑρᾶος Η 
(Ρίδη 1.) οὗ 20 εὐδὶ[5 ου εἰἴδες βἰάθ. ὍΠ6 
οουτί οἵ 5Δογιῆςο Β νγᾶβ τοὺ οἰδ]᾽15 βαυδῖο, 
Ὀυΐϊ [86 δάἀάϊτίοη οὗ ψαϊθ- δυ 1] ἀρ Ὁ τδάθ 
1Ὲ ὨΘΟΡΒΘΑΙΥ͂ [ῸὉΓ ἴδ6 βᾶκὸ οὗ σοοῦὶ ἴο πιονθ 
ὈδΔοΚ [Π6 νν8}} οὗ ραγαρεῖ δοραγδίηρ [Π6 ἸΠΠΟΥ 
ἔτοπι (6 οὐδοῦ οουγί το ουδιῖ5, ὙΠΟ ςτὸ 
οὐδ᾽]]5 ψεῖε οσουρϊοά ὈΥ ἃ ρᾶνεπιεηΐ Ε᾿, 
Εχϊοπάϊης υΡ ἴο {δε 5.465 οὗ ἴδε ραΐο- 01} 4- 

ἘΖΕΚΊΕΙ, ΧΙ]. 

ηγβ, δηὰ οιτηίηρ ἃ κΚιπὰ οἵ Ὀογάοσ ἴο [δ6 
σουγέ (Ὀυϊ ηοΐ τεςκοπθὰ 85 μαζί οὗ [Π6 ἵππὲγ 
οουτί ργορεῦ), ᾿κὸ {πῸ ἰοαυεν ῥαυεπιεπὲ ἴῃ τ86 
οὐΐετ Τουτὶ (Χ]. 17), 50 ς]1]ϑὰ, ῥοῦ ἴῃ 
ἀϊδεϊηςτίοη ἴο (δ ιῖ5, [6 ὉΡΡΟΓ ρανεῖ. 815 
Ῥανεπιθηΐ δδὰ ἃ βρεςὶδ] υ86, 566 οἡ χὶν. 3. [ξ 
ταυξὲ Ὀ6 ποίοὰ {παΐ Καὶ] δηὰ οἵδμεγβ ἱπιδρῖηθ 
(μαῖ (6 ραδίο- υ ]ϊηρβ οὐὗὁἨ {πὸ ἵπποῖ σου 
Ῥτγοϊοςοϊεά ἱηίο {86 οὐεσ σουγῖ, ἀπά ψΕΙῸ ΓῸ- 
γογβϑοά, 50 (δ 186 ρογεΐοβ οὗἩἨ [686 ἴπηοῖ Καΐθ- 
νγγ5 ἔλοθὰ [Π6 ροσομθθ οὗ ἴ6 οὐ ΟΓ ραΐονγαΥϑ, 
δηὰ [86 ΟἾοΥ ἕδος οὗ ἴῃς γαίθ.δυ] ἀηρ)5 ννᾶ5 
ἴῃ ἃ ᾿ἴἴπὸ ἢ [6 νν8}} Ὀουπάϊηρς 1Π6 'ΠΠΟΣ 
οουτί. Βυῖ ἴπΠ6 ροϑίοη οὗ ἴπ6 ἰδ0ῖε5 ἔογ 
βίδιρῃΐενῦ (Χ]. 39) πὰ ἔοσ ἱπϑι Γυπιθηςβ οὗ 5Δοτῖ- 
ἤοε (Χ]. 42) [5 ἱἹποοηϑββίθηϊ 1 ἢ [15 νον. ΕῸΣ 
1ξ 86θ5 Ζυ6 ἱποοποοίνδο]οα [μδὶ ἃςί5 σοηποςίοα 
ὙΠ] τΠ6 5δογῆςσεβ 5ῃου]α πᾶν Ὀδθη ϑΟΠΟΓΩΙΥ 
Ρογίογπηθά ἴῃ ἴθ ουοῦ σουγί, Ἔπρθο δ! γ θη 
ὙγὙ6 τὰ ἰοἱὰ [παῖ {ποϑ86 δεί5ϑ. σεῦ ἄοῃθ ἴπ [86 
ἴπποῦ οουτί οἵ ἴΠ ἰδ ρ]6 οὗ ϑοϊοσίοθ, ὙΤδαῖ 
{με ἵππεσ ραῖθ- 0] ἀϊη;5 βἰοοά ἴῃ ἃ ῥγεςίβε! Υ 
5: ΠῚ} ΑΓ ροβιτίοη ἴο [πε ουΐογ, γοϑε δ ης δαὶ 
ἴῃ 8}} τοβρεοςῖβ, 18. σοῃῇῆσιηθα ὈΥ̓͂ [π6 τηρδϑυγο- 
τηθηΐ ἴδκθη ,γορε ἐδὲ ζογοῤῥαγ ἡ" ἐδεὲ χαϊε ἴο 
ἐδε ὥογεῤαγί οὗ ἐδὲ ἱππεῖ εοωγί, ὨΟῖ, 45 γγὲ τη ἢς 
οχρεςΐ 11 Κοὶ} 5 ἐχρίδηδίίοῃ ψγεσε οοστεςῖ, 0 2δἪ 
νογοη Κ᾽ 1δὲ ἱπμὲῦ 5αΐε. ΟἿ ἴμε6 ὑὕρρὲγ 

γοπιθηΐ 1ῃ [86 'ΠπΠῸῚ σουγὶ “ΕΓΕ ἴνγο σδδσ- 
ἴοσ βίη δηὰ τηϊηϊϑζοσίηρ Ὀχοξίβ Ν, δηά 

ΟἹ ΕἰἴΠοΣ διἀδ οὗ ἴ6 ρος οὗ ἴθ ποιίβογῃ 
ξαῖς ἔουτ [4065 ἴῸΣ 5ἰδγίηρ δπὰ ρὑγοραγίηρ 86 
υ Επ5 (1), ἀπά ἴῃ ἔτοηξ οὗ [86 ρογοὰ ἔοιισ 
βίοῃς [Δ0]65 (8) ἔοσ ἐῤε 3ε:Ὁ2 9 4δε οὔεγίηρ ἀπὰ 
{86 ἱποίγυτηθηῖβ οὗ 5δοτιῆςθ. 

ἴῃ ἴδ στηϊάϑξε οὗ 6 σουχί, 45 ἴῃ δοϊοτηοη ̓β 
ἰεπιρ]ε, βιοοὰ ἴδε Βγάϑεῃ ΑἸΐασ οἵ βδογίιῆςο, 
ῬΑΓΓΟΌΪΑΙΥ ἀσϑογ θοαὰ ἴῃ οἰ, ΧΙ, 13.,. 17), ὙΒΟΤΟ 
866 ποΐδ. 

ΤῊΣ ΟΥΤΕκ ΟοὐκΤΊ Ο, Ρίδη [. 

ΤὨῖϊ5 οουτὶ δηοϊοθοὰ (ἢ6 ἴπποσ οουγ οὐ 
[Ὦγθο 5465, {π6 οδϑίεσῃ, βδουΐμεσι, δηά ποι - 
ογΏ. Τἢδ ϑρᾶοθ ΨὨΪοδ τνᾶβ αἱ ἴθ νος οὗ 
ἴδε τεπιρία οουγί νγὰβ ἃ “εραγαῖε ῥίαεε Ε τοο 
οὐδ 15 Βαυᾶγα, σοπηπιυηϊοδίιηρ, ΜἸὮ [με ἴοπρ]ε 
οουσῖ, ἴῃ [ἢ ϊς ἴα ὑἷδοθ νγᾶὰβ ἃ Ὀυμάϊην 
οχίεπαϊηρ [5 νΠοΪ]6 Ἰεηρίη, 70 οὐδ]15 νἱάς, 
ἐχοϊυκίνε οὗ νν}}5 ψϊσἢ τεσ ἔνε ουδὲ ῖ5 ἘΒΙςΙκ, 
Ἰοανίπρ ἃ βᾶϑϑαϑε οὗ το οὐδιῖ5 οἡ οἰΐἴμο αἰθ. 
ΤὨ15 σου ννᾶ8 δυττουπάοα ὈΥ ἃ νγὰ]}] 6 ουδῖῖ5 
(ηἰοῖς ; (δ6 Ποῖ ἄγθᾶ ἱποϊοϑοά, ἱποϊυάίηρ ἴῃ 6 
το κηθθ οὗ [56 νγ8}15, νγᾶβ8 ἃ ϑαᾶγο τ οϑ6 
8:46 νγᾶβ τοὺ οἰδὶῖ5, [π ἴπ6 πιά άϊο οὗ 186 
Θαϑίεστι, που βοσῃ δηὰ ϑουΒόΓῃ γνν8115 γγοσὸ ζαῖο- 
Ὀυϊ]άϊπρβ Ο,, οδοῖ Ἔἐχαςῖ!υ ορροβίϊς ἴο ἃ 5ἰπιῖ- 
Ϊὰς φραῖθ- δυ ] ἀὴρ ἰῃ (πε οδϑίοστι, ποσίβογῃ, 
δηὰ βου πόση νν8}}5 οὗ [6 ἱπηοσς οου. Ὑπὸ 
ουϊζνγαγὰ ἕδος οὗ {Ππ65εὲ ψαῖθ- Ὀυ] ἀΐηρϑ (ςο οὐδὲ 5 
ἴῃ ΙοηρΊ) σοττεβροπάδα ἢ (πὸ ἕδοθ οὗ {Π6 
ΔΙ], 580 [μδῖ {ΠΕῈῪ Ρτο)εοϊθά ἱπῖο (ἢε οουτέ 
44 εὐδ᾽15. Οπ οἰἴδεν 5ἰάθ οὗ ἔμθϑο ραῖοβ νγὰς 
δε ἰοαυεῦ ῥαυεπιεη Ἡ, οὐ ψ Ὡς βἰοοὰ 30 
σματη δεῖ ἱ, Ῥγο Ὁ]. ἔνθ οἡ οἰἴπογ 5'ά6 οὗ βὰς ἢ 
ξαῖο. [ἴῃ ἴδ ἔουγ σοσηοῖβ οὐ ἴδ6 ουΐοῦ σουτὲ 



ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΙΜ,ΠῚ. 

ΨΈΓΟ 518}]} σουγῖθ 40 ουδ᾽ῖ5 ΌΥ 10, σοπίδιηίης 
ςοοκίηρ ρ]δοεβ ἕοσ ἴδε ρεορὶε Κ. Αραϊηξί {86 
Ὡογίμεσηῃ δ βου ΠΕ  νν4}}15 οὗἩἨ 1ῃ6 ϑοραγδῖθ 
Ρίδοο νγᾶ5 ἃ ὈΪοςκ οὗ Ὀυϊ]άϊηρϑ ἕοσ [86 τ θϑίβ ἴ,, 
τοῦ οὐδι5 ΌΥ̓ ςο ουδϊ᾽ῖ5, ποῖ τεδοῆίηρ ἤονγονοῦ 
ἴο 8ε νυσϑίογῃ νν8]}, Ὀυ Ἰοανιηρ ἴῃ δος οᾶ56 ἃ 
ΟΟΓΠΕΣ ἔογ ἴπ6 ςοοκίηρ σουτί οὗ [πε Ῥγοϑῖϑ 
Μ, ϑσυτδγ ἴο (Π6 σοοκίηνς σουγίβ οὗ ἴΠ6 Ῥδορΐϑ. 

ΟΑΥΕ-ΒΌΊΌΙΝο, ΡᾺΝ Π]. 

ΤΠ ν)ὸβ ἃ ὈδὈιυΠάϊηρ ςτὸ ουδὶῖ5 Ἰοης ὉΥ 
ἃς Ὀγοδά, {βγουξ ὙΠΙΟΝ τη ἃ τόοδάνναυ 8 
ασἰδιῖ5 Ὀγοδά. [{ἴ νγὰβ σοιηροϑοὰ οὗἩ ἴννο σονϑῖ- 
εὐ ξαϊει ΑΥ5, 11 οὐϊϊ5 οδοῆ, δηὰ δὴ ἰηίογ- 

τηοαϊδίθ βϑρᾶοθ, 28 οὐδ]᾽15 Ἰοπρ, οὐ οἰ ΠΟΥ 5ἰάθ 
οὗ νη ϊοἢ νοῦ ἴἴγθο σιυσγά-ΠδιοΓα Α, ΘΔΟ ἢ 
6 εὐν᾽ῖ5 βαυᾶγο, νυ ἢ ἱπιοσνθηϊηρ 5ρᾶςεβ οὗ ς 
οὐδ 15 ας. ὙΠΟ νγᾶβ ἃ βρᾶςθ οὗ οπα οὐδῖῖ 
ἴῃ ἔγοηΐ οὗ (πς Ἑπδιο 5, δηὰ σοϊυσλη5 ΟΠΘ 
ουδ᾽ξ φαᾶτο. ΟΥ̓ [6 ἴννο μαΐονγαυϑ πῃ ϑδς ἢ 
ξαῖο- ΠΣ ἴπ6 ουζοττηοδὶ οοῃβιϑῖθα οὗ ἃ 
{Πγοϑῃοὶά Β, οἵ 6 οἰδ1ῖ5, ραβϑίησ ᾿Ὠγου ἢ [ἢ6 
{Π 1 Κηθ55 οὐ {πὸ νν4}}, ἃ ϑεοοπὰ {πγοϑῃοὶὰ (, 
Ῥαϑϑίης {πγουρἢ ἃ σο]υμηηεα [411] Η, ς οι 18 
νυἱἱάθ: [86 ἱπηοῦ ραΐονυαυ δὰ α͵5ο ἵννο [ἢσϑϑἢ- 
οἷάβ, οὔθ. Ὦ ρδϑβϑίηρ ἰβγουρῇ ἃ ϑβοςοηα ἢ8]} 
οἵ ἴδε 58π|6 αἰ πΊΘ 5: ΟῊ 5 85 [6 ἔουτησυ, ἴΠ6 ΟἴποΣ 
Ἑ; θεΙοηρίην ἴο ἃ ρογζοῖ, 6 ουδ1ῖ5 ἀθερ. 

ῬΡΙΙΑΝ 111. 

ΟΑΤΕΕΒΌΟΙΚΌΙΝΕ ΟΕ ΟΝῈ ΟΥ̓ ΤῊΗΕ ΓΟΟΥΕΞΤΊΘ ΟΕ ἘΖΕΚΊΕΙ, 

ΤΕΜΡΙΕ. 

δεαίε οΓ Ομδί, ΕΡΕΡ Σ Ν᾽ ἮΝ 

ϑοοοῃάὰ ΤὨσοϑΒοΪά, 
ϑοοομὰ [πποῦ ΤΉ ΓΟβΒο] ἀ, ΘΩδ» 

3 

Ὲ 

Ἐ. ἵππος ὙΠγοβμοϊὰ (Ἐγεϑμοὶά 
οὗ {86 Ῥοσοβ). 

5, ϑρδοξβ, 
Ἡ. Η4}15. 
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Τἢ γαΐοβ ἰη Ἡργοά 8 ἴθρ]θ σσοσα ὑσομπ- 
Ὡοηΐ ἔεδίυσεβ ἴῃ (86 Ὀυ]άϊηρ, 14}}γ 1Π6 
δτεδί ελϑΐεσῃ Βθδιτι] ραίς, Ὀυξ ἴμεν ἀϊά ποῖ 
ΨΟΓΣΥ ΟἸΟΚΕΙΥ τεβετ Ὁ]6 ἐῃοβ6 οὗ [86 νἱϑβίοῃ. Τὴ 
Ἄογυδὶ Ῥοζγοὶ ἰπ Ηεγοά᾽β ἰοπηρὶς, που ἢ ὙΟΓΥ 
ἀϊδεγοεπξ ἴῃ ἀοίαι]σ, ΠΙΑΥ ὙΕΙ͂ Ὑ76}} γῖνθ ἃ 

ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΙ]. 

δοηογαὶ ποίΐοη οὗ δυο Ὧπ Δρρσγοδοῖ ἴο (86 
Οουτῖς οὗ [δε ἴδαρίθ. 866 Ἐκ ουϑμεῖπη 5 
“Τερίς,᾽ Ρ. 21. 

Ἐεγγυββοη ("ΗΟΪΥ δερυ]οῦτε ἀπά ΤΕπιρ]ς,᾽ Ρ. 
84), 816 Βα δί]οννβ 1μαὶ ἔπε ἈΔΌΐ5 υὐξοττηῖν, 

τεοκοπθὰ (Ὧε τοπιρίοτοουγία δὲ φοὸ οὐδ115 
Βα ᾶγο, σοηϑιογβ [15 ἴο Ὀ6 ὁ’ Δῃ ΘΥΓΓΟΥ ὙνὨΙ ἢ 
ΜΟΙ] Πᾶνα Ὀδεη δὲ οπςς σοττοοϊοα ᾿ξ ἘΠΕῪ 
μιδὰ ὕὈδεῃ αἱ [δε ραΐῃϑβ ἴο ὄἌχαηῖπα ἴῃ6 πιθᾶϑυγοβ 
οὗ ΕΖΟΚΙοΙ." Ἧε σοησεῖνο5 [δὲ (86 [ογρῖθ- 
σουγέ δείῃρ Τοὸ οὐδ] 5, ἴ[Β6 ἵἱπποῦ σουτξ τοὸ 
ουὐδ]ῖ5, δηὰ (ῃ6 ουΐεῦ σουγέ τοὸ ουδίϊ5, {86 
ὙγΒο]6 πλυϑὲ 6 20οο ουδ᾽ῖ5. Βαυξ Βα ογῖτς ἃ]- 
ἰορεῖμετ :ῤε “εραγαὶε ῥίαεε, ἀβϑυπιθβ, ἢ ποὰξ 
ΙΝ, ἢϊ5 γεάβοη, [μὲ ἴῃς ραϊθ- δυΠἀΐηρϑ κιοοά 
ΠΔ1Ὲ νη ἀπά μα] ψἱπουϊΐ [ἢη6 ἐποϊοβίηρ 
ὙγᾺ]1, δηὰ ἱπίεγργεϊβ χὶ. τς ἴο ἀεποῖς ἰδ 
ΓΘΑΞΌΓΕΙΊΘηΐ ἔγοπὶ Δῃ ρΡΡΕΓ ἴο ἃ ἴοννεῦ ρμϑίο, 
Ἰηϑίεδά οὗ πε Ἰθσηρίῃ οὗ ομθ γραϊο- υ Πα ἰηρ. 
ΎΒ6 ποίεβ ου [86 βϑύδσγδὶ νεῦϑεβ 5ῆθνν ἴῃδξ (ἢ6 
ΠΊΘΔΒΌΣΟΠΊΘη5 σοηῆττη [86 ἈΔΟΌΡΙΠἰοΔ] τεσ κοη- 
ἴηρ οὗ τοο ουδ[ῖ5. 

Βεγζυβθοη 450 ἼἿοπ᾽θοΐαγες δὲ (π6 νγοχὰ 
Ομον Οοωγέ ἀδηοῖεβ ἴἤγες σουγῖβ, δδοἢ 1οὸ 
οὐδ 115 σαυᾶτγο, ῈὩ δὴ οὐΐοῦ ραΐονναυ ἴο (δθ 
Ῥτγεςιηςῖβ, πὰ δποίδοσς ορροβίϊε ἴο ἴξ ἰοδάϊηρ 
ἴο 16 ἱπποσ σουγί, 

Βαϊ 18 νγᾶβ ἴῃ ἴα οὐδοῦ σουτέ [πὲ [π6 στεαῖ 
ὈΟΔΥ οὗὨἨ νγουβῃίρρεῖβ ὑσετα ἴο 485θπιδῖθ, δηά 
ΟΠΙΥ ἴβοϑ6 "ψεσὲ δάπγθά ἰηΐο 186 ἱπποσ οουτί 
ὙΠΟ εηΐεγθὰ ΟΥ̓ ἔστι ἴο Ἄρρϑᾶσ Ὀδέοσο (ἢς 
Ιμοτὰ ἂπὰ [μεη σεὐοϊποά ἴῃ ζϑπογαὶ ον (ϑεε 
Ὠοΐθ ΟἹ ΧΙν. 9). ΑἿΥ δυςἢ συδάϊνίΞίοη 
εὐβόλονιν οὗ [86 ουξεῦ σουγί 566Π|8 ἱπιρσο- 

6. 
. Ῥεγσυβθοη (ἃ, Ρ. 86) 1275 ϑίγεβδϑ οχ 
(δε 5δἰαίεπηεηξ οὗ Ἡεοαίσυϑβ, αυοίοά Ὀγ [ο56- 
Ρδυβ (΄ς. Αρίοη.᾽ 1. 22), ἐμαξ ἴῃ Ηἷβ {πιὸ 1Π6 
Θποϊοβασε οὗ [ἴδ ἴδηιρ]β νγᾶ5 “8 βίοῃμθ δῃποϊοβιισε 

οὗ ἀδουΐξ ἤνο ρ᾽οΐῃηγα ἴῃ Ἰοηρίῃ δηὰ τοὸ συδ115 
ἴῃ Ὀγοδάϊῃ.," Εἶνε ρείηγα (ςοο θεἴ) ἀπϑνγεῦβ, 
Ἐεγρύβοοη {πίηκϑβ, ἰο ἴΠ6 200 οὐδιῖ5 νυν ἢ ἢδ 
τοσκοῦβ ἔογ ἴδ6 Ἰεηρίῃ οὗ [86 Ὀυϊάϊης, δηὰ 
ςοπ͵]οοΐυγοβ (μὲ Ζογυοαθοὶ, σγοσκίηρ, ου πε 
ἀοοῖρη οὗ ἘΖΟΚΙ6]"5 νυἱβίοη, Ἰοξ ἀποχοουϊοα [Π6 
ποτίδοσῃ δηὰ Ξουΐδοση ουΐεν οουτῖ5. Βυΐῖ υε 
2 είδγα ἰβ ὉΥ ὯΟ πιθᾶῃ8 ἜΧΟΥ 20. οὐδ᾽ [5, ἀπά 
ἴπογο 15 πὸ ὑὉγοοῦ (πδὲ Ζεσγυαθεὶ ΓΟ] οννοὰ [Π6 
᾿π65 οὗ ΕΖοκὶ9} 5 νἰϑίοη, 

Ῥωγροιε απά σεαῤε οὔ δε Ῥμίοη. 

1 νγᾶβ ὑοῦ ὈΪΥ ἃ ἰυῦιθε γεᾶγ θη της 
ΥἹ5ΙΟἢ νγᾶ5 566ῃ (566 ῃοΐς οῃ ΧΙ. χ). Τἢε [ΕἸ Ρ]6 
δηὰ ΟἿ σγοτΟ ἴῃ συΐηβ, ὈυΣ Οοὐ νγᾶβ ῃ]οδϑρὰ 
ἴῃ [15 ΨΑΥ ἴο χενῖνε ἴθ βορεβ οὗ Η!5 ρθορῖδ. 

Οτοίϊυ5 δηὰ οἵἴδειβ μάνα Ἴοποεῖνοὰ παῖ 
ἘΖεκίοὶ νγᾶβ ΞΡ συϊάδὰ ἴο ᾿ἰεᾶνα Ὀθμιπὰ 
Ρδίζογης οὐ ἴμο 855 οὔ ψὩ]οἢ (Π6 [δπ1Ρ]6 
βΒῃοι]ὰ ἴῃ δὔἴοσ ἄδγβ ὃς τεῦ, δηὰ 105 ϑοσυῖσο5 
τεβίοσεα. Βαΐ 8ῃ οχδπηπδίοῃ οὗ [86 νυἱβίοῃ 
ὙΓ1} 5μονγ 186 ᾿ῃβι ΕΠ ςἴθηοΥ οἵὗἉ {ι}5 ἐχρ᾽δηδεοη. 
Νοῖ ΟἿΪῪ νγᾶβ 15 ρίδη πενεῦ ολγτϊεὰ ουἵ, θυ 
τ νγᾶϑ, 85 ΕΖ ΚΙοὶ πγυβδὲ μάνα Κηονγῃ, ἱποΑρα Ϊ6 
οὗ ἐχοουϊζίΊοη. Ὑ8ὲ ρἈγεῖςδὶ ἔδαδίυγεβ οὗ {δε 
ἰαπὰ σνουϊὰ ποῖ δάπηὶ οὗ ἴπῸ ὕοη οὗ 
Ῥιδοϊποῖβ ἃ σηΐα βαυδγο, συσγουπάδα ὈΥ ἃ ἰοττὶ- 
ἸΟΥῪ 5ἰχίθεῃ τῖ]ος ΟΥ̓ ἔογσίγ-εἰρῃς (ΧΙν}. 1ο). 
ΤΒο τίνοσ, ἰδουρῇ ςοηπποοίδα νυ ἢ [6 δίγθαπι 
Ὀγουρῆς ΌΥ ςομάυϊξ Ρρο5 ἱπίο ἴῃ6 δοῖιδὶ 
[επιρὶο (866 οἡ χὶνἱϊ.), ΞΟΟΏ Ῥᾶ5568 ἰηΐο ἃ ζοῦ- 
ἀϊθοῃ ΠΟΙ Ἰάθαὶ (Χ]ν]]. σ [0]1.), δηὰ [86 θαι] 
ΔΡΡοΣΠοππιοηξ οὗ ἴῃς ἰαπά ἴο δδοὰ οὗ ἰδςὸ 



ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΗΜΠΠ. 

ἵνν εἶνε {Π065 15 σογῃρδί Ὁ]6 με μον τ 1} ἈἰσέουΥ 
ΠΟΙ ΒΕΟΞΤΔΡΗΥ. 
Ἴδε βάτῃδ οὔ] οπβ 16 ἴο π6 δχρ]δηδίίοη 

οὗ Ηηρπίοηθογρ, Ψ80, ἴῃ ἃ ϑοιηοννῃδῖ ἀϊ ογοηξ 
ΤΆΔΙΠΟΤ, τηδίζος [6 νἹ᾽ϑίοῃ σοίοσ ἴο ἴπ6 σϑοοῃ- 
βιι!ςξίου οὗ ἴμ6 τηδίογιδὶ ἰοηρὶο, ὍὙ8ὸ ἀοίδι}ς 
Β6 σοποεῖνεβ νγοσῈ ΠΕΟΡΟΓ ἱηϊοηἀοά ἴο ΡῈ σαττοα 
ουῖ, Ὀυϊ ὝΟΓΕ 5 ΠΊΡΙΥ εἰηρίογοά ἴο οἰοίμα {Π6 
τὰοιρῆῖ οὗ [86 πιαρηϊἤσοηοθ οὗὨἩ ἴδ6 β:πισίιγο 
ἴο ΒῈ Ἔσεοϊοα ὕροὴ ἴΠδ συΐπ5 οἵ ἴῃς οἱ] τεπρὶο. 
ΤΏδ σὄχοορίοη τ ϊο Ηδηρϑίοηθογς Ὠἰπιϑοὶε 
ΔΙ 5 1 ἴῃ ΤἹΥΘΓ 15 [212] ἴο {15 νον. Τμδί 
ἴδε Τότ ρ ο ἀπά 115 ϑεγυῖςεϑ ἡ γα ϑυτῃθο δ] οὗ 
ἴδε ϑαςτιῆςο δηὰ οὗ ἴῃς Ρυεξίῃοοά οἵ (Ὁ ιγιβῖ, 
ἴῃς Εριϑῖ]ε ἴο (6 Ἡθῦγονβ βυ οἰ ΉΓΥ Ργονοβ. 
Το δϑϑειηθίδρο οὗ ἴθ ΟΠ γισίαη Ομυτγοῖῆ 8ἃ- 
τουπαὰ ΟἸσιβὶ 45 ἴμο σεπίγαὶ ΟὈ]θςΐ οὗ ννοσϑηρ 
νὰ5 1)δὲ οὗ ν»ῆϊς ἢ (6 Δϑϑοσ]αρο οὗ ἴδ6 ρεθο- 
Ρὶε ἀγουπά ἴῃς ἰθι ρ]6Ὲ νγᾶ8 ἴΠ6 ἴγρε δηά γοργε- 
βοηῃίλιϊνο, δηὰ Ι[ἴ 15 το πρὶ ἴὸ ὑπάογϑίδπά 
[δ νἱϑίοῃ ἃ5 ρουίσαυγιηρ ἱπιπηθάϊδίοῖγ [86 
Οδυγςοὶ οἵ Ομ γιϑῖ, (μδη ἴο τεῖοσ ἴο δυο ἢ ἃ ρδγ- 
ὍΔ] δι] ΒΙσηθηΐ 45 νου ]Ἱὰ ρῖνο ἴο ἴδιο ἀείαι]5 Δπ 
ὨΠΓΡΆΪΕΥ, αἰδοουγαρίηρ ἴο κυ ςἢ 45 νγογὸ ἰοοκίηρ 
ἴο 4η δοῖΐυλὶ το υ]άϊηρ. Βυΐ 45 πε οννβ 8]- 
ΤΟΔΩΥ πον ϑοππεί ΐηρ οὗ (Π6 ἔγρίςδὶ σπαγαςίεγ᾽ 
οὔ ἴδε τεπρ]6 βοσνίοθβ, [ἢ15 νυἱϑίοη ννᾶβ ἱπίοηάθά 
ἴο ἴδᾶςΒ ἴῃδτη τῆογο, δηά ἴῃ νΟΓῪ ᾿ΠΠΡΟΞ51 1 ΠΥ 
οἵ τελιΖίηρ 1ἴ5 ἔοττῃ ννᾶ5 ἴο ἄγαν ἴπθπὶ ἴο τῆς 
ΒΌὈΞίλπορ, πὰ ἴο γσίνο {ποπὶ ργοβροςΐβ Ἰοοκίηρ 
Ὀογοηά ΔΩΥ πιλίογί2] τοσοηϑβίτιςςοη, ι5ῖ 85 
Ηδρρᾶὶ οοπϑοϊ θα {Ποπὶ ἴον {πεῖν ἀϊδαρροϊηϊπιοης 
αἴ 186 οτος οη οὗ [6 ϑεσοηά ἴδηλρὶθ ΌΥ Ῥτο- 
Τη1565 οἵ 5βρ: Πιδ] σίοσυ (Ηδρν. 11. 2). 

Οἰδεῖβ δᾶνε Ἰοοκεά ὕροη [ἢ6 νἹϑίοη 85 Ρυ γε ὶν 
ΔΕ ΣΟΓΟΔ], δηὰ ἀἰϑγορδγαϊηρ 115 συγ ο ς 8] σἢδ- 
ΤΑσίεῦ βάν ἰηἰογρτγοίθα [ἃ δοσογάϊηρ ἴο ΠΊΘΓῸ 
ἔδηςγ. Βιυιϊῖ τλδηΥ οὗ {πε ἀεία:]5 δὰ δὴ δεΐιιδὶ 
εχ ϑίθηςε ἴῃ [ἢ6 ΟΥΙΡΊΏΔ] ἰεπιρίὶο, Δη ἃ ΘΟΠῚ6 ὙγΟΓΟ 
Ἔχδοῖν τερεδίθα, 45 που ρἢ ΠΟΥ γΟΓῈ Θβϑθη δ] 
δη ποῖ δος: ἀθηΐαὶ. Ὅδὸ νἰϑίοη ἀοδϑα ποῖ σοῃ- 
τετηρ δία 115 ϑγβίθιηι 25 δυγοραδίθα, δι 85 ζοίης 
Οη ἴο 115 {τὸ δηά : 115 δηὰ ἰ5 ἴῃ ἀϊβροηϑβδίίοη 
οὗ 6 Μεβϑίδα, Ὀυϊ ἔπ ῥγεραγαίουυ ἐϊβρθηϑᾶ- 
ὕοη ἰ5 511}} Κορ 1η ϑρῃϊ. 

[ἔνε ἅτε ϑυγργιϑοὰ δῖ ἴπ6 πλϊηθησϑα οὗ {πε 
ἀείδι]ς, νγὸ πιιισῖ σοηθπιδου (παῖ ἰξ ἰ5. οὗ [86 
ὅβεῆορ οὗ ἃ νἰϑίοῃ [δὲ ἴῃ6 560 γ ἢδ5 Ὀδίοτγο ἢΙπὶ 

Ἰἴϊπθ, 245 ἴῃ ἃ σδγοί γ ἀγάννῃ Ὀἰςίαγο. 
ἴῃ γεγθδ] 1]ςίγαϊϊοη πγιςἢ 15 Ἰοὔς ἀπαάοοοσ υοά, 
δηᾷὰ [Π6 βρίχγος οπιρὶ ογοὰ τὸ οἴῃ ποῖ σαττιοά 
ουὔἵ! ὈλΠῚΠ ἃ Υἱβίοη ἴΠ6 ϑθὸὺ αἱ ᾿οαϑὲ [85 4]] 
δείογο Ηἴτῃ, δῃὰ [ἴ 15 [6 σηδηηογ οὗ ΕΖοΚίοὶ ἴο 
ἀκεοεῖθο 41} ἢ6 9665, Δηἀ 30 ἴο ριι μ[5 γθδάγ ἰῃ 
ἴδε Ξαπὶ6 ροϑβι[[οη 85 ἢ] πΊϑο!. ὙῊ]5 ΠΊΔΥ Δς6- 
οουηΐ ἴοΣ ἴπ6 ᾿ηϑοτίίοη οὗἉ ἀδίδ:]5 υπϊπιρογίδης 
ἴη 1ποπηϑεῖνος: Ὀυϊ (86 ὨυπΊ ΕΓ δηὰ ἤρυτγοθ 
επρἰογοά ἀγὸ ποΐ υἱοῦ (ΠΕΙΓ τηθδηϊηρ. 

ΒΒἢγ 5, ἰπ δῃ εἰδθογαίθ ἰγοδίῖϑθ, (“5 0π|ι- 
δ κ,} 5βόνσῃ (μδδὲ ἀπιοης ἴδδ δαϑίογῃ πδίϊοηβ 
ὨΠΠΊΡΟΓς ἀπά ἤριγεβ ἤᾶνθ ουοῦ δά ἃ ἈΙΡΕΙΥ 
δ. δ οἾ ΙΓ 4] ομιαγδοίοσ, δηὰ μδ5 δρρ]θὰ 5ις 
ϑγτηδο  5πὶ ἰο (ἢ6 ἀοίΔ᾽15 οὗ [π6 ἐδθογηδοϊο δηά 
οἵ τῃβ ἰσαρῖε. ΨΠουϊ επίοππρ ἱπῖο ρᾶγ- 
Ὀκυ]α5 τὰ ΤΩΔῪ σεγηᾶσκ [Πδὲ (μ6 5. ο Ἰοδ] 

Πυθοῖ οὗ {86 ἰδηρὶς οὗ ϑοϊοπηοῦ ὑγογα 
τεροδϊοα ἴῃ ἴῃς νἱδίοη οὗ Εἰ Ζοῖκίοὶ, Ὡς ἢ ΓΟ- 
Ρτοάυιοεβ ψ] Βογαρυίοιιθ δοσυγαοῦ ἴμε εδα- 
1η5 ἀπο ϑοη5 οὗἩ ἴῃ6 τηοϑὲ ΠΟΙΥῪ ραγίβ οὗ ἴΠ6 
οὐϊβεο, δηά, ὄἐνεπ ννμοτο ἘΠΟΓΘ ΤῸ νδγ δι] Οἢ 5, 
ΘΙΊΡΙΟΥΒ Πσοηϑίδηἶἷγ [6 54π|6 διηάδιηθηίδὶ 
Πυθοῖ δηά ἤρυγοθ, Ατποηρ ἴῃς Ηεῦγενν8 
186 ρεγίοςξ ἤρυτο νγὰβ 186 ϑαυδτο οὐ [Π6 
οὐδε, δη Παττηοην γγ)ὲ58 ἰβουρῆῖ ἴο θὲ δἰἰδίποά 
Υ εχδςΐ βᾳυ δ] γ, οὐ ΒΥ ἴδε τορθιοπ οὗ |1κα 
ἀϊπηοηϑίοηβ. Τῆυβ ἴῃ [πο 464] ἰ6Π1ρ]6, 845 ἴῃ 
ἢ τϑὰὶ], ννὲ πὰ [86 διπάλιησοηίαὶϊ τηϑάϑισε οὗ 
Ιοο ΘΙ 15 54] ΔγΘ, ὑνὨΟἢ 15 τηδιηΐδιποά ἴῃ [ἢ 6 
τοι ρ᾽6-ςουγί δηά ἴῃ ἴδ6 οοιιτί οὗ 5δογίβθοθ. ΒῪ 
ἃ τορεξοη οὗ (815 πηδαβϑιισοσηθαῖ ἀγὸ ἔοιτηθὰ 
16 οἴπος οουγί5, ἴπΠ6 οὐεῦ σουγί Ὀεὶης ἃ 
Β4]Ό Δ οὗὨἨ ςοο οἸδ115, [6 ῥσοςϊηςῖβ ἃ ϑ]ιᾶγο 
ὙνηΟΘ6 565 ὙγεῦῈ ΘΧΔΟΙΪΥ 5ἰχ {Ππ|65 85 Ἰοῃρ. 
Εὐτῖδοσ, (ἢ οὐλαξίοι θεῖ ἀρατί ἔογ {86 ὑγιθϑῖϑ 
δηὰ 1,ονἹ65 δηὰ [ἢ οἰΕΥ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 γουγύφμαγε 
(ΧΙν !. 20) 25,)οοο χεθάβ, δηὰ ἴμὸ οἰ ΕΥ̓ 11561} 
4:5500 Τοράβς ϑ]ιασο ἢ ἔνγοῖνο ραΐοθβ, (ἤγθθ 
Οἡ Θδςἢ 5146, Τῆς σουγίβ σοπγπιιηϊςαία ὙΠ 
ΘΔ ἢ οἴδοῦ δηά ψ ἢ [6 ργοοϊποῖβ ὈΥ 5ἰχ ραΐεϑ 
ὁα0}8] ἴο ὁδοῦ οἶμοὺῦ δηᾶὰ 53: ΠΑ ]Ὺ σἰζυδίθα. 
ΤΠ6 οπηοϊοδίηρ νγὰ]}] οὗ ἴπ6 ουξος οουγί [45 
βίγδηρο αἀϊπιδηβίοηϑ ἴῃ ογάσς ἰῃδί μεῖρῆϊξ, ἢ, 
δΔηά {Π|οἸκῆΈβ8, ΠΊΑΥ 411 Ὀ6 εαυδὶ. ΤὨς ἴογτὶ- 
ἸΟΓΥ βοραγαίϊοά ΟΗ͂ ἔγοπι (π6 δ᾽] οἴπηθηῖβ ἕο {Π6 
{Π065 δηὰ ἴο {86 ῥῇπος 15 δποῖμποσγ 54 0ΆΓθ. 
ΤΠδ ἰαπὰ 15 ἀϊνιἀοαὰ 50 45 ἴο δϑβϑῖρῃ ἴο φᾶς 
{πῦ6 δηῃ δαυδὶ ροπίίοη, ψβουΐϊ τοραγάὰ ἴο 
ἰῃη64 411 165 οὗὨἨ ἁ ροριμϊαίΐοη οὗ ἀϊεγοηςοβ. οἵ 
501]. ὍΤὨς πκίηιια ἀεί }}5 ἀγὸ δῆῖοσ {Π6 5ΔΠ|6 
Ραϊΐζδοσῃη. Τῆδ συλτά- Παρογθ, ἴἢ6 Ὀά565 οὗ 
[86 ΠΟΙ πΊη5, γα 411 σαυᾶτο. ὍΤὍδ ϑογίοβ οἱ 
σΒαπιῦοῦβ ἔἕοσ (6 1, ον]65 δηὰ ἔοσ ἴπ6 ῥγίοϑίβ 
ΔΙῸ ἰῃπ ἢχοά πυπΊθεῖβ δηά ϑυπι (ΓΙ Δ ΠΥ 
Ρἰαοσοά. ΦὕΤο ἀϊπιρηβίοηβ οὗ ἴῃς Ὀγάθθη δ᾽ [ΑΓ 
ΔΙῸ σῃδηροά [Πδξ οπδ ραγί σΔΥ δ6 ἴῃς ἀουδ]ε οὗ 
Δποΐδεῦ πγουρδοι, 5866 οὐ χἱ. 12. ὙΠῸ 
ΠΙΠΏΌΟΥ οΟὗὁἨ 5Δογςσοβ 15 ἰῇ σογίλϊῃ Ἰηδίδῃοϑϑ 
Ἰπογεδϑθα δηά σηδάδ τοτο ὉΠΙΟΥΠΙ, 
Μοὶ γτεδάογϑ, ννθη ΠΟΥ μάνα σοιηθ ἴο ἴῃς 

Χ͵ν!. σμαρίοσ, νν}}} μάνα ὕθθη ϑίγιςὶς ἢ τΠ6 
518}} ΠΌΤΩΘΟΓ οΟὗἨὨ βογνῖςθβ ἀδϑογι θά, δηὰ ἢ 
ἴῃ οτηϊϑϑίοη οὗ οὔδ οὗ ἴπη6 ἴἤγοε ρτεδί Ἐδϑι- 
γαΪβ, 5866 οὔ χἶὶν. 29, ἀπά ουθὴ ἴδε ὈΔΥ͂ 
οὗ Αἰοποιμεηῖ. Νον 1 νὰ Ψγεγὸ ἴο οχρεεΐ 
ἴο Πηά ἴπ {πὸ νυἱϑίοη αϊγοοϊοηβ ἔοσ ἴπῸ σὸς 
Θηδοίπιοηϊ οὗ ἴῃς (οπλρ᾽θ.σιίυδὶ, [Πἰ5. ννουϊὰ 
Ὀε φυϊΐα υπδοσουηία 6. Βα 1Ε ννὸ σἱονν (ἢ656 
βοϑοϊθα τγιΐθβ ἴῃ τοϊδίίοη ἴο [86 ἰθιηρ]θ-Ὀι] ἀ- 
ἴηρ, δηά γίνε ἴο τηδῖ θυ] ηρ 115 ἘΓΟ ϑυτὰ- 
ὈοΪΙ 4] ομαγδοΐοσ, 411 15 ἔουμά ἴο δὲ Ἰι5ῖ δηὰ 
Βαιτηοπίοι5. ὍὕΠ6 νυἱϑδίοῃ ἰ5 ἱπίεηάθὰ ἴο ἀθρίςϊ 
τῆς ρογροίυδὶ ὑνουϑῃρ οὗ (6 Οοά οὗ Ἡράνεη 
ἴῃ τῆς Κιηράογῃ οὗ Οἢγιϑι. Τὸ (δὸ πη οὗ 
δὴ [5γδοὶ 6 [6 Ῥσγοροσ ἤξιιγε ἴο σοργεϑεηΐ (ἢ 15 
νοι ὰ δὲ (ἢ6 τοπηρὶθ δηά [15 ϑογνίοθϑ, ψ 1 
ΡόΟρΙΟ, ῥὑγίθδξ ἀπά ρυίποθ, οάςἢ ἀοίηρ πο ῖγ ϊ- 
τἰηρ ρασί. ὙΠ πιοσὲ Δρρτορσίδίο βοσνυῖσεβ ἴο 
ἜΧΟΙ [Π]15 γουδῃρ πνουϊά Ὀ6 ἴΠοδϑ6 οὗ σοῆ- 
ἴηι] γοουστθηςθ, ἰη ΜΙ ἢ ἀΑΥ ὉΥ͂ ἀδγ, ννυθεὶς 
ὈΥ νοοῖ, τηοηἢ ὃν τλοηΐ, Ῥγάγοσ ἀηὰ ῥγαδὶϑθ 
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δϑοοηθοα ἴο ἴπῸ τῆγοπὸ οὗ ρανοῃ. ῬΤΠὸ 
Μογηΐηρ ϑδςγίβοθ, [με ϑαῦθδι δηὰ ἴῃ6 Νεὸνν 
Μόοοη εβῆναὶ. Ηστο ννὸ ἤᾶνθ [86 5γδοὶ ἴθ 
5ΥΠΊΌ0] οὗἉ ρεγρεΐυδὶ ρυ]ς δάοτγαδίίοη, 

Ιῃ οἴδοσ ραγίβ οὗ 115 ὑθοοῖς ΕΖ κίοῖ ροϊπίβς 
ξογυναγὰ ἴο ἴῃ 5ρί γί[υ4] ἰϑδο μην οἵ ἴμ6 Οοβρεὶ; 
ΒοΙΘ ἴο ἃ ρῬϑορὶε πηοιιγηΐηρ οὐδοῦ ἃ πιποὰ 
ἰοπηρίθ, ϑοδίίεσοα ῥγιεβίμῃοοά, δηὰ ἃ οδρίϊνα 
Κιπρ [86 5ΘΟῚ 8οῖ5 ἑΌσί ἢ ἴῃ υἱβίοηβ [παῖ ψ ΠΪΟᾺ 
1Π6 Ιλϑῖ οὗ ἴΠ6 ῥγορδοῖβ ἐογοίοϊἃ 'π νγοσγάϑ-- 
γον» ἐδὲ γι σης Οὗ τὲ σὼπ ουεπ ριο ἐδ φοίη 
ἀοευη Γ᾽ δὲ “αριὸ "37 παᾶριὲ ῥα! δὲ στεαὶ 
ριον δὲ Οεπίει; ἀπά ἰπ εὐεγ} ῥίαοε ἑπεεηδο 
σῥαϊὶ δε οὔεγεά μηΐο νῖν παι, σπά ὦ βιγε οὔεν- 
ἐπρ: 2" ρ͵ὮἘγ παρι σῥα! δὲ σγεαὶ αγ»ποης ἐδὲ 
ῥεαίδεη, «αἱ ἐδὲ Ζιογά 97 δου. (Μα.. 1. 1} 
ΤῊΪ5 ψ}1}1 αἰϑο δοσουηΐ ἔογ ἴῃς δθϑοηςθ οὗ ἃ 
τηρηζίοη οὗὨ {86 ΠΙσ ἢ ῥτίοσί δηὰ ἢΪ5 οὔϊςθ. [ἢ 
186 οἷά ἀϊδρεπβδίίοη ἴῃς ςἢϊεῦ ἕυπςξίοη οἔὗἉἩ [ἢ6 
ΠΙΡἢ ρηϊοϑὶ ννὰβ {Π6 ρογξοστηδηςο οὗ ἴπο ρτοδῖ 
Δεῖ, νῃϊςἢ ἰγρίβοά (6 Αἰοποπιθηΐ νυγουρῆξ 
Ὀγ (πὸ Ξαοτίβοο δηὰ ἀδαῖῃ οὗ Ομ γϑὲ ἔογ ἴῃ6 
δίῃ8 οὗ (δὲ σψογίά. Τηϊ Αἰοποιηθηΐ ννγᾶβ 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΕΙ]. 

εἴἴεοίοαα οὔοῦ ἔοῦ 411] ὑροὴ ἴθ Οτοββ, δηὰ ἴῃ 
πε πὸνν ἀϊδροηβαίίοη Οἢγιϑὶ ἀρρθᾶσβ ἴῃ [δ6 
τηϊάϑι οὗ Ηἰ5 ρεορῖὶθ 45 πεῖς Ργίπος δηὰ Ἡρδά, 
ἰεδάϊης ἀπά ργοϑεπέηρ {ΠΟΙ͂Γ ργάυοῦβ δηα ῬΓΑ 1565 
ἀδὺ ΌὈΥ ἀδγ ἴο Ηἰ5 Εδίδμοσ ἰὴ Ηδάνθῃ. 

[τ 15 ἴἰο Ὀε οὐδογνοά (μδῖ (δε νυἱϑίοη σϑρτο- 
δεηῖ5 [Π6 σοπιηρ ἀἰσροηβδίίοη 45 ἃ Κιηράοπι, 
δηά ᾿η [815 τὲὸ5 [25 Ἔβροςῖδὶ γοΐθσθησο ἴο {Π6 
Ἀυϊο οὗ Μεοβϑθιδῆ, ἔογοϊοϊὰ ὑπάθσ [6 πάσης οὗ 
Πανὶ ὰ (χχχῖν. 24). Ὗνε πὰ ἴῃδξ ϑοϊογπηοη 
ἴοοῖϊκ ἃ βσρθοΐδὶ ραγί ἴῃ ἴΠ6 ἰδ ρ]ς ϑογνίοοϑ 85 
κίηρ, πὰ ποῦ ἴΠοΓῸ ἅγὸ ποὸὺν δηὰ γοιηδγ δῦ θα 
Ῥτγουϊβίουβ ἔογ ἴδ6 ρηηςθ. Οηδ οὗ ἴδε γαῖο- 
ὙΔΥ5 15 Γοβϑογυθα ῸΓ ἢϊπι; 5ρϑςῖδὶ οὔἴθσιηρθ ἃγῸ 
ἴο Ὀ6 πιδάδ ΕΥ̓ δπι. ὙΠΟΓΕ 5 ἃ ραγι οι ἶαγ 
ΟΥάοσ ἴον ἴπ6 ργίησθ᾽5 ἱππογιίδηςθ: δηά, ΠΟΘ. 
ονοσ, γα ηοΐς [δὲ [86 ραῖθ γοϑοσυθὰ ἔογ [86 
Ργΐηςε ἰ5 (δαὶ ὈΥ νυ ῖςο ἢ 1ῤε Ζογά, ἐῤδε Οοά ο᾽ 
1 τγαεί, ἐπίογοά ἐπὶ (ΧἸῖν. 2); δπὰ ἴμ5 15 Ὀσουρ 
ἔοσίῃ, 45 ἃ ἰοδάϊηρ ἔδαϊζυγε ἴῃ ἴῃ νἱϑίοῃ, ἴπ6 
ἤρυτγοε οὗ ἃ κίηρ τει ϑπῖηρ ἴῃ στρ δουϑησβδ, ἴῃ 6 
τοργοϑεηϊδίινο οὗ [ϑῃονδῖ προ φαγί. 

ΡΙΑΝ ΙΝ. ἘΝ 
ΤΗΕ ΤΕΜΡΙΕΞΟΟΕΤΒ ΑΝῸ ΤΗΕ ΡΕΕΟΙΝΟΊΞ. 
Α. Ἴδε Τδπρῖο δηὰ 115 (ουτγίβ, ςοο οὐν᾽ῖ5 ΘαυΔΓο. 
Β. ὝΠε Ρτεοϊηςῖβ, ςοο τοϑάβ (3οοο οὐ δ]15) βαυᾶγο. 



ν. 1--8.] 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΧΙΠΙ. 
1 78 γαμγνηρ οὗ ἐλε γσίονν οὐ Οοα ἐμέο ἐδέ 

ἐρηδίο. ἢ Ζ7άε τ οὗ 7 γαφ ἀἑμαάσσεα Οὐα"Σ 
2» επέζ. τὸ 7144 2γοῤλεί ἐχλογέείλ ἑλέρε 19 
γοῤεηίαηες, αηπα οὐσεγυσίίορ 977 ἐἀε ἰατο ο7 4Δέ 
λοιό. 132 Τὰς »ιοασωγῶ, 18 απα ἐλέε ογαἴ- 
πάμκῖς 97 λέ αἰία᾽. 

ΕΤΕΚΥΝΑΚΘῸῺ ἢε δτγουρῆϊ πε ἴο 
τῆς ραῖε, εὐεη ἴῃς ραΐα παῖ 

Ἰοοίκοι τονναγά τῇς δαβῖ: 
2 Απά, ὈεΠο]ά, τῆε ρου οὗ τῃ6 

Οοά οἔὗὨἉ [β8γδε] ςᾶπιθ ἔγοπι ἴῃς νγᾶὺ οὗ 
τῆς ελϑῦ : δῃὰ ἢΐβ νοῖος τοὰς |ἰκ ἃ 

“ἀρ... ῃοῖδ6 Οὗ ΠΊΔΠΥ “ννδῖεγβ : Δη4 (ἢς δδγτῇ 
δῃ! πο νυν] 5 ρΙΟΓΥ. 

4 Απά ἐξ τᾶς ὃ δοςογάϊηρ ἴο ἴδε 
Δρρεδγᾶποθ οὗ ἴδε νἱ᾽βίοη ψῆϊοἢ 1 

ὁ ἀρ. ̓. 
.ἀ8 4 

'᾿,., βΆν) ΦΌΘΗ δοοογάϊηρς ἴο (ἢς νἱϑίοη 
ὥνσ παι 1 8δν»ν ἰννῆεη 1 ςλπιῈ ἴο ἀδ- 
ῬορυΟΥ ΞγοΥ (ἢς ΟΥ̓ : δηά τῆς νυἱβίοπϑβ τύθγέ 
αἱγελρωδά ἢςς (ῃ6 ΥἹϑίοη τῃδῖ 1 8ἂνν ὈΥ τῆς 
σας τίνεγ Ομθδαῦ; δἀπὰ 1 {6]1] ὑροὴ ΤᾺΥ 
ἕαρ. φ. 2, ἔς, 
5 

ΟΗΑΡ. ΧΙ.111. 1--11, ΓΒ σοπθεογδίίοη 
οὗ δε πεὺν ἰοσσηρὶθο. ὍΤδαε ρίογυ οὗ ἴδ σοά οὗ 
[5τα0] πιιϑὶ ἰδ ροβϑοϑϑίοη οἵ [πὸ ΠΟῪ 54η6- 
ὮΌΔΓΥ, 85, ἱπ {{Ππ|6 ραϑί, οὗ ἴδ τδῦογῃδοὶς δηά 
οὗ δοϊοπιου β ἰθπιρὶθ. Βιΐ ἰζ 5 ἰπ ἃ ἀϊβογθι 
ἴοστη. δὲ ΣΙΟΓΥ ννδ5 οὗ οἱὰ νο]εδὰ ἴῃ 4 εἰουὰ 
το ηρ οὐ ἴπὸ τεΓΟγ-86δῖ οὗ {πὸ τς Ὀείννεθη 
σδοσγυῦτῃ οὗ ςαγνοὰ ννοοΐ, [{{ι|655 ἀπά πηοίϊοη- 
ἰεβ5, ἃ5 [βουὴ ἴῃ. ΜΕΓΟΥ ἀπά ον οὗ Οοά 
ὝΕΓΟ, Πὶ ΘΟΓῚΘ 9οΓ, γοϑι οίοὰ ἴο ἴδ πηαίοσὶδὶ 
δυϊάϊην ἀπά δθ ρεορίο ἴο σβοῖι ἰξ Ὀεϊοηρεά. 
Νονν ἴδε ΦΟΥΥ ἀρροᾶγβ ἰῇ ἴπ6 ἴοσηι συ 
ὙΠΟ ἢ ἘΖΟΚΙΟΙ 15 Κ2ΠΊΠ]ΠΔΓ, ἴῃ 4}1} 18 σγγηῦο] !ο δ] 
ϑσηϊποδῆσε (566 ποΐεβ ου οἤδρ. 1.), 8 Ἰ’ρΣ 
5Π Πρ ὕροΩ [ἢ6 ΘΑ, ᾿νῖπρ οσθδίυσοβ, νυ 866 }5 
ςοηπεοϊίζη ἤδάνεη ΜΠ οαγἢ 80 (δδί (δ6 
εἰιατοῖ ἰοοκβ ἀπα πηονοβ ἴο ΘΥΟΓΥ αυλτείογ, [ἢ6 
Βιπιιδπιοηΐ δηά ἴδ γαϊηρονν, ἴ[π6 ἀρρεοάγδαηςθ οὗ 
ἃ πιδὴ ὕροη ἴδε [Ὠτοηρ, δηὰ 5 νοῖςθ βροακίην 
ἴο {86 οὨ]άσθοη οὗ θη. Α ρεγβοηδὶ δπὰ [ἰνίης 
Οοά εηΐεῖβ ἴδ ϑδηςσϊυδγγ, σοπαάοϑοθηάιης ἴο 
ΟΟΟΌΡΥ ἴἴ, ποῖ ΠΛΟΓΕΙΥῪ 45 ἃ ἤχοα ἀνγεὶ ηρ.ρίδςο, 
δυῖ ἃ5 ἃ ςοπίτο ἔσγοπη νγδεπος Ηἰβ Ροννοσ δηὰ 
ΜέετοΟΥ τδάϊδίς ἔγθοὶΥ ἴο ἴθ υἱπιοβὲ οη 8 οὗ [ἢ 6 
ελγῖἢ. Ηδησδ δηἀϑιὶ πὸ ἀεἰδι]οὰ ργοραγδίοης 
οὗ πὸ ἤοιϑθὸ ΠΟ τηδπίοη 18 πιδάθ οὗ ἂγκ ΟΣ 
ΓπετΟΥ -5ελί, 50 ἱπιρογίδηϊ ἃ μαζί ἰῃ ἴῃε ἔογπηοσ 
δΔΠΟῖΌΔΙΥ (πὰ ἱπάεεά, ἴῃ {Π6 ἴοπιρ]ο οὗ Ζεγιὃ- 
οἷ πο ἀκ ννᾶβ ρἰδοεά, 5θοὲ Νοῖς Α δὲ ϑρηὰ οὗ 
εὮ. χὶ.). ἌὍε ᾿ἰνίηρ Ἐδεγυθίπι, {πὸ πττηδ- 
τηρηῖ, απ [6 γαϊηῦονν οὐἁὨ πηοιοΥ, σϑρίδοα 
πὸ οἰεσυδίς βζυτεβ ἀπὰ ἴδε χοϊθη οδβεϑὲ 
(Καοοι). 

1. εδὲ σα: ΤΠ!5 νγδβ ἴπ6 δαϑίοσῃ ψαῖδ 
ἔτοτι ἴδε ρτεςίης(5 ἴο ἴπ6 ουϊοῖ σου, 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΗ ΠΠῚ. 

4 Απά τε ρίογυ οὕ ἴτε [ῸΚΡ 
ςλπι6 ἰηῖο τῇς ἤουδε δΥ τῆς νὰν οὗ 
τῆς ραῖα ΨΠοβῈ ρῥγοϑρεςοῖ ἐς τονγαγά 
τῆς οδβῖ. 

ς ὅο δε 8ρίγξ ἴοοὸκ πὶδ ὑρ, δηά 
Ὀγοιρης πιὸ ἱπῖο ἴΠ6 ἱππεῖ οοιτ ; 
δηᾶ, 6 ο] 4, (6 ρίογυ οὗ τπεὲ ΓΟ 
ΠΠΙεὰ τῆς Βοιιβα. 

6 Απά 1 μεαλγὰ ῥδίπι βρελκίηρ υπῖο΄ 
6 οἷξκ οὗ τῆς ἤοιιϑε; λδηὰ τῃ6 πηδῃ 
δἴοοα Υ πΊε. 
 ᾧ Απά ἢε α:ὰ υπῖο πε, ϑοη οὗ 

ἸὭΔΠ, ἴπα ρίδος οὗ τ ἴπγοπο, δηὰ 
τῆς ρΐαος οὗ τΠ6 8016ε8 οὗ πιγ ἔξεῖ, 
ψνῃογα 1 ψν}}} ἀννε}] τη τῆς πιϊάδε οὗ 
(ῆε ΤμΠ]άγεη οὐ ἰβγδϑὶ ἔογ ὄνεῖ, δηά 
ΤᾺΥ ΠΟΙΥ πᾶπιθ, 5|4}} τῇς δουβε οὗ 
Ιβγδθὶ πο πιοῖς ἀθβῆϊε, μϑίἐδεῦγ ἴῃεγ, 
ΠΟΥ [Ποῖγ Κίηρβ, ΒΥ {Ππεῖὶγ ννῃογεάοπι, 
ποῦ ὃν [Π6 σλίσδϑεβ οὗ {πεῖγ Κίηρβ ἰῃ 
{πεῖ  ΡΑ ΡΪδςε8. 

8 [ἡ τμεὶγ βοτείηρ οὗ τπεὶγ τ γεβῃς- 

Ὡ. Ϊεμονδὴ μδὰ Ὀεΐοσε ἰεῖς ἴθ βουθε ἴο 
ἀεΞκιγυςίίοη, Ὀδοδιιϑο 1 ἢδα Ὀδοὴ ρο]]υϊοὰ δηὰ 
Ῥτγοίδηρά (ΧΙ. 1) ΗΘ ποῦν τεΐυτπϑ ἴο ἴᾶκο 

5 Ῥοβϑεβϑίοη οὗ ἨΟΪΥ Βαδιϊδέίοη, ργεραγοὰ 
ληὰ βαποιβοὰ ον Ηΐβ τεοερξϊου, Ὁ 

. ὙΠδ 86ϑῦ, ριοῃοιυποίηρ ἴπς ἄδογεὸ οὗ 
[86 ΑἸΠΙΙΡΒΓΥ, 15 τεργοβοηϊθα 45 ἀοίηρ [μδῖ 
ΜΙ Ὡς Ης Ρῥγοοϊδίπιβ, Οοπιρ. ἷἱν. 2 ἂπά ἴεσ. 
ἰ. 10. 

δὲ υἱσἰοη ΟΟΤΊΡ. ἱ. 3 δηά 11]. 22. 

4. ὁ ἐδε «υαᾶν 97 ἐδε ξαΐε «υδοιε ῥγοωρῤεεί ἐ 
ἐοευαγά δὲ εα.1] [ἴ νγᾶβ ὉΥ [ἢἷ5 γαῖα [Πδὶ [86 
Εἴοσυ οἔ ἴῃς [ογὰ Πδὰ ἀορατίοά. 866 χ. 18,19. 

δ. δὲ σ'ον} ΟΥ 1δὲ Ζοκὺ Διά ἐδὲ ῥοινε] 
80 ΨψὨοη Θῃονδὰ ἴοοκ ροβϑεβϑίοη οὗ ἴπ6 ἰδῦοσ- 
πδοῖθ, Εχοά. χὶ. 24, 35) δηά οὗ ϑοϊοπηοῃ 8 
οιαρὶο, ᾿ Κ.. υἱῖϊ. σο, 11. 

Θ. «πὰ ἐδε »"απ] απά ἃ "παη. ΤῊ Ϊ5 15 ὑσο 
ὈΔΌΪ 8η δηρεὶ ἀϊβεγεπε ἔτοτλ 26 "παρ ἍὮΟ 
μαδὰ δ Ποτίο δοσοπιραπίοα ἴπῸ 8εόσ. ῬὙδαῖ 
Δη86) συϊάεα, τηρασυγοὰ δηὰ ὀχρίδιποά, ὍΤὨῖ8 
158 ΟὨΪΥ ργοϑοηΐ ἴο ρι!άθ. Νον Οοά ΗἰΪπιβεϊῇ 
ΘρΟΔ 5 δη ργοποιηςεβ {πε Ἰνογάς οἵ ἀϑάϊςδίίοη, 

7. “πὲ δὲ “αἰ ΤὨδί 5, Οοὐ «αἰά,. Βοίἢ 
ἴῆς ΧΧ΄ ἀπά Νυϊκζ. Ὀγθαὶκ [ἢ 15 νοῦϑο πο ἔννο, 
80 85 ἴο πιᾶΐίκο ἴμ6 ἤγϑί μδ] ἴδ βοϊθπσιη ννογὰβ 
οὗ ἀδάϊςδίίἼοη, ϑοπὴθ δυςῖ ννογτὰ 85 δεῤοίά 
ταῖς ὈῈ ἰπϑεσίθά, Ὀυϊ [πες Ιάδα νν}}} Ὀδὲ 5:Ε[ἢ]- 
ΟἰΘΉ ΕἸ Ἔχργοβϑοα ΌΥ 5: ΠΊΡῚῪ ρἰδοιης ἃ ἔΆ]]1ογ δῖορ 
ΔῸΣ ῶὼν ευεγν. Οὔϑογνε {παὶ ἴῃ. νογὰβς 20 
ἔυεν τ λτκ ἴΠπ6 ἀἰσεἰποιϊίου Ὀεΐνγοεη ἴῃ6 πον 
δηά [Π6 ΓΟΓΠΊΟΣΥ 5ΔΠΟΙΌΔΣΥ. 

7, θ. ΤΕ ραΐδος οὗ ϑδοϊοπηοῃ δρυϊοὰ 
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186 ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΕΙΜψΠ1Π.. [ν. 9-:2. 

οἷά ὉΥ ΤΥ {ἢγαβηοϊάβ, ἂπὰ {πεὶγ 
ἸΟτοΡ ροϑὲ ΒΥ ΤΥ ροϑβῖβ, ᾿ δηά ἴῃ6 Ψ2]}} θ6- 
ἔδετς νὩ 5 
δας ἃ τυαίὶ Τ Έ ΘΠ ΠῚΘ Δηἀ τη, ΠΟΥ πάνθ ἐνεπ 

(Ζωὴ πακά ἀεΠΪ]εα ΠΥ ΠΟΙΥ Πᾶπια ὈΥ ΠΕΙΓ ΔΡΟΠΊ]- 
ἑάε,, πλζίοηβ παῖ [ΠΟΥ δᾶνα οοπιπλίτεα : 

ννβογείοτς 1 ἤᾶνὲ ᾿οηϑιιπιθδα τΠεπὶ ἴῃ 
ΤΪΠ6 ΔΗΡΈΓ. 

9 Νονν ἰδεῖ τμοπὶ ρυῖ ΑΥΝΑΥ {πεὶν 
τυ Πογεάοπμι, δηά τῆς οᾶγοᾶϑεβ οὗ {Πεὶγ 
Κίηρβ, ἔλγ ἔγοηι τῶθ, δηά 1 ν}}] ἀννεὶ} 
ἴῃ ἴλε πριάβξὲ οἵ [Π6πὶ [ῸΓ ὄνεσ. 

το  ἼΠου 8οη οὗ πιδη. βῆενν ἴῃς 
Ποιιβδα ἴο ἴῃς ἤοιβα οὗ ἴβγδεὶ, τῃδῖ 
ΠΟΥ ΠΊΔΥ 6 Δϑῃαπι)βα οὗ {πεῖν 1η]- 
4υϊῖῖε8: δηά ἰεῖ τῇδ τηδλϑιιγε τἢς 

! Οτ, ἐμ, ἢ ΡΑΓΈΘΓΗ, 
δεν, 11 Απὰά [ἔ τῆεγ δε Δβῃπδηηεά οὗ 81] 

(δὶ {ΠῸ γ ἤανε ἀοπθ, 8δενν τμεπὶ ἴῃς 
ἔογη οὗ ἴῃς ἤοιιβε, δπά πε ἔββῃϊοη 
τπεγεοῖ, δηὰ τς ροίΐηρβ ουΐκ (Βεγοοῦ, 

Ὁροη {δε 5ουπογῃ 56 οὗ [Π6 οι δαηκηλεηΐ οὗ 
(ης (ει ρ]6-Ὀ]ατίαστη. ὙΠ5 ἴΠ6 ἐῤγευῥο ά οὗ 
[6 Κιηρ᾽ 5 ἀννε ηρ νν45 δεῖ ὈΥ 1ῃς ἐδγε:ῥοίά οὗ 
7εδονδῇ, απὰ ἐῤεὶσ ῥα. ὁγ ΗΜ ρους, ἀπὰ ἴΠ6Γα 
νγ85 ὃδιιῖ 4 «υαἱ ὀείαυεεη ϑεδουαῦ από ἐῤένι. Τὶ 
ννγᾶ5 ποῖ [παῖ ἴῃς δεῖ οἵ ὈυΠἀηρ ἃ ραίδοθ οἷοϑο 
ἴο {π6 ἐδαρίθ ννὰβ ἴῃ .561 ρσγοίδηε, διιῖ ἤθη 
ἴΠς6 Κιπρϑ ραυθ {πουηϑοῖνοβ ὉΡ ἴο ἸάοἰδίσΥ, ἴἢ}5 
ΥἹΟ ΠΥ ννᾶ5 ἴο ἴῃς ἰοπηρῖθ ἃ ρο]] ξΐοη πὰ ἀθ- 
ΒἸεηθηῖ. Ὅε αὔὸ ἰοϊὰ παῖ Μδηδϑθοῖ ννᾶ5 
διυτγιοὰ )π ἰδὲ σαγάοη οΥΓ δὶ, οαὐπ βομσε, ἱπ ἐδε 
σαγάδη 4 ὕκκα (2 Κ:. χχὶ. 18), δηὰ {δαΐῖ ἢὶ5 
80ὴη Απιοῦ «υα.. δωγχά 12 ῥὶς “εῤωμἑεόγο ἱπ 1δὲ 
σαγάρη οὶ ὕξκα (1 Κ'. χχὶ. 26). ὙΤ 5 ὀγοοϊίοῃ 
οὗ ἃ Ὀυτγία]-Οἷδοθ ἴῃ ἃ τῆοσε ζαγάθῃ νγᾶ5 ἴῃ Κϑορ- 
ἴῃς ἢ (μ6 Ῥγοΐδηθ σμαγδοίοσ οὗ ἴπ696 ἔνγο 
Κίπρϑ. ΤὩε γογα καγάεη: νγθτα οἢ ἴον στουπά 
Ὀοῖονν διοαῖα, δ ἴπ6 σοπῆπιοηςο οὗὨ 6 ν᾽] γ5 
οὗ Ηΐπποπὶ ἂπά [Ὁποβπαρμα, Με 1 ἐν 
ςοη͵εοΐατοα [δῖ ἐῤεὲ σαγάεη Κ᾽ ὕχασ ννὰ5. οἡ 
[}6 ρα ἀγθα ἰἴβο ἢ, ἴο [86 οαϑὶ οὗ πε ἴεπὶ- 
ΡὈΪο, ᾿Ἰγαγηθά δῖε υ ἀῦονο {ΠῸ 5.40 ]65 οὗ δοϊοτηοῃ, 
δά τηδί (ἢς ραγί οἵ 186 ραγάδη ϑεϊεςϊοὰ ἔοσυ ἴΠ6 
ΒΘΡΙΪοὮτε νγ85 [6 ΤΟ ΚΥ ρἰδίξογπι, οἡ ψῃϊοἢ 
Πονν ϑἰδπάβς ἴῃς πηοϑαὺθ οὗ Οπιᾶσ, δηἀ ΠΟ Β 
ἴῃ Μδοςδθαδη {ἰπλὲ5 Ὀδσαπιο 6 ΘΘΡΏ ΙΓ γο οὗ 
ΑἸεχαπάογ Μδοσαῦασυβ. Τὴ5 νουἹὰ οχρίαδϊη 
Π6 τπηεηίὶοη αἵ δὲ ῥίαεες ἴῃ σοηποοϊΐοη νὴ 
1} ἀοβιοπιεηΐ Ὀγ ἴπῈ ἐαγεασες 9 ἀἰηρ:, βϑίπςο ([Π6 
Ρἰφίξοστη οὗ ἔπε πιοβηϊθ οὗ Οὐμηδγ δὲ ἴΠ6 {{πὶ6 
οὗ ΕΖΕΚΙΕΙ τοδα ἴο ἃ ςοηϑιἀογδῦϊο Ποῖρῆϊ ἀθονο 
(86 [οπλρῖὶς, ἂπὰ νγᾶ5 51:1 056] ΠΘΉΓΥ Ἰοννογεά ὈΥ 
{πΠ6ὸ Μαςοδῦθεβ ἴο ργενθηΐ ἴπ6 [οπιρ]Ὲ Ὀεΐηρ 
ονετοοκοά (1μουνίη “Οἡ [86 ΡγοῦΌΔΌ]6 5|16 οὗ 
[Ἐγυβαίθη,, [π6 Απίοηϊα δηὰ ἴμε Αοτγα, ἢ. 321). 

Βεϑιάδς5 115, ἸΙἀοἸδίγου5 κί πηξ5 οὗ ΠΡ Ὲ: ἀϊά 
ΔΟΓΌΑΪ ἰηίγοάυςς {πεῖὶγ ἰἀοϊαίτγίοβ ᾿πίο [Π6 
ἰοπΊρ 6 σουγί5 ἐποιηϑοῖνοβ. ΑΒ42 Ὀγουζμέ ἴῃ 

δηά τῆε ςοπλίηρβ ἴῃ τῃεγεοῦ, δηὰ 8]]} 
(ἢς ἰογπιβ τπεγεοΐῖ, δπὰ 411] τἢθ οἵς- 
ἀϊπαησεβ τῃεγοοῦ, δηὰ 411] τῆς ἰὈΓΠῚ5 
(Ππεγοοῦ, δά 11] ἴῆε ἰδννβ τῃογεοῦ: 
ἃπά νγῖα ἐξ ἰῃ {πεῖν δίρς, τῆς {ΠῸῪ 
ΤΔΔΥ Κεεὲρ ἴ6 ψῃοΪε ἔογαι τπεγεοῖ, 
ληὰ 11] τῆς ογάϊηδῃοθβ τπεγεοῖ, δηά 
ἀο τῃεπι. 

12 ΤΓΠΙ5 15 ἴῃ6 αν οὗ εἶθ ἢοιο ; 
ὕροῃ τε ἴορ οὗ τῃε πιουπιίαίπ τῇς 
ψγΠοἷς πὶ τογεοῦ τουπά δδους ἐῤα 
ὧε ταοϑῖ ἢοΐγ. Βεῃο]ά, τῆ ϊ8 ἐς τῆε 
Ιανν οὗ τῆς Ποιιβα. 

12 ἴ Απά τἢεβ6 ὅγε [6 πηθδδϑυγαϑβ 
οὗ τῆς «αἰϊαῦ δἴϊαγ τῆς οὐδ: Τῆς 
οὐδιῖ ἐς ἃ οὐδὶῖ δΔηά δὴ μαπά Ὀγεδάιςῃ; 
εν τῃ6 'Ροϊίζοπι “αι δὲ ἃ οὐβῖς, ἘΠ εΒ. 
δηά (6 δυιοδάςῃ ἃ οὐδίῖ, ἀπά τς 
δογάεγ τῃογθοῦ ὈῪ τῆε 'εἄρε τπετεοῦ " Ηςδ. “6. 
τουηά δδοιυῖΐς εὐαὶ ἐφ ἃ βϑραῃ: δηά 

δη δ]ἴατ ἔγοπι ᾿λαπιδϑοι5 (Δ Κι. χνὶ. 11), δηὰ 
Μδηδϑθοὴ Ῥι}}} ΔΙ ᾶσβ ἰη [86 Βουϑὸ οὗ {δε [ογὰ 
( Κ. χχὶ. 4). 

10. ἐέ δεν νρασμγο ἐδ ῥαΐεγ] ((οπρ. 
Ηεδ. νἱϊϊ, ς.) ενϊδίοη ἔτοπι [πε ἐχαςῖ τι]εὲ5 
οὗ {6 Μοϑβϑαις ογάϊῃδῃσεβ ννᾶβ σοῃποοϊοα ἢ 
[6 ἰγδηϑρτεϑδίοη οὗ (Π6 ρϑοορὶεὲ. δὰ {πὸ τὸ: 
δἰογδίίαη δοσογάϊηρ ἴο ἴῃε ραϊίζεγη οὗ (6 ἴᾶανν ᾿ 
νγΑ5 5ΥΧΆΌΟΙ]Ις δ] οὐἩ πεῖς σεΐασῃ ἴο οδβαϊθησα. 

ΧΙ, 12--οχ]ν. 12. ΤΟ ἰᾶνν οὗ (πὸ οτγάϊ- 
δῆς οὗ [6 Νανν ϑδῃποίυδγγ. 

15, ΤΡὶς ἐε δε ἰσαυ ὧν 1δὲ ῥα] ΤῊΣ 
Ἡδεῦτγ. νογὰ ΤΦογαῦ 15 ἴῃ6 Ῥσορευ ἴδεστῃ ἕο τη 6 
ψΠο]6 οὗ ἴἢε Μοβαὶς 1νν. ΑἾοσ ἴθ σοηϑοογᾶ- 
ἰἴοη, Οοά ρῥγοποιηςοβ 6 σφ ν Ὡς 15 ἴο 
δόνοση ἴῃς οτάἀϊηδησοβ οὗ ἴπῸ βδπείιδγυ, ἤτγϑι 
ὈΓΙΕΗ͂Υ τεροδίϊηρ [6 ΚΘΠΟΓΑΙ γΓ]ο [δὶ τῃς ρας Θ 
τουδὶ δὲ Κορὲ ΠΟΙΥ ἴο ἴδε 1 οτά, σοτηρ. εν. 
ΧΧΙ. 27: δηά [Πθη ρτοςθοάϊηρ ἴο βροοϊῆς ογάϊ- 
ΠΔΠΠ65 σΟΠΊΠΠ πο ἢ πὸ αἰατ. Ασςοοτά- 
ἱηρ ἴο 1815 νίονν ἴπ6 ράγδζγδρῇ τπιᾶτκ ἴ 5ῃοι)ὰ 
δε τγδηϑίογγες ἔτοπὶ υ. 12 ἴο υ. 12. 

ὕροι {δε 1ορΡ 7 δὲ νιομηήα πη) δὅδ866 ΧΙ. 4. 

138. ἀοὰἀ ἰ5 δδρουΐ ἴο ἰηϑίγιιςσξ 5 566 Γ 
ἃ5 ἴα ἴδ βδου ῇῆςθβ οὗ ἱπδιιριγαοη, ὙνΠΟΓΘΌΥ 
Ρίδοοθϑ, βουνίοθβ, ρυθϑίβ, ἀηα ρεορὶθ, ννεγὸ ἴο θ6 
ἀοάϊιοδίοα ἀπονν ἴο ἰδ. 1 οτγάὰ, 85 οὗ οἷά υπάοτ 
ϑοϊοσιοη (1 Κ. νιῖϊ.). ΕἸἰγϑῖ Ηδ ἀδθϑογῖθεβ [Π6 
Αἰίαγύ. ὙΠ15 15 ἴθ αἱίδ οὗ βδοῦῆος ΠΟ ἢ 
βίοοἀἂ ἴῃ {Π6 ἱπηοσ σουγί, ποῖ ἴπε δἱΐδσ οὗ ἰῃ- 
οδηθῈ ἀδοογ θεά Χ]. 22. ὙΒ6 αἰΐαγ οὗ θυγηῖ- 
οἴεγιηρβ (οὔ 5: {{᾿π|οννοοὰ ονεγα ἃ νυν τ ὈΓα55) 
νν45, ἴῃ ἴπ6 (δῦογπδοϊο, ἥνο οαδὶῖ5 ἰοηρ, ἔνθ 
Ὀγοδά, δηά ἴῆγεε ἢ (Εχοά. χχνὶ. 1). [Ιπ 
ϑοϊοσηοη 5 [6πΠ1ρ]6 ἰξ 15 ἀέβο θα 859 ὅπ αὐ!α7 97 
ὄγασ, ἑφυεπ οἰὐὲ!: ἐπ ἰεησεέό, ἐφυεηῖν ἐη ὀγεαάε, 



ν. 14---17.} ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΙΜΠ1ΕΠ. 

1815 «δα δε τὴς Βίρθεγ ρίδος οὗἉ τῆς 
Αἰτᾶγ. 

Ι14{ Απὰ ἤἔτοιῃ ἴδε δοϊΐοηι “ον 
τῆς ρτουπαὰ φυέμ ἴα τῆς ἰοννεῦγ 86ῖ:]6 
δα ἑ δὲ ὕνο συδ 89 δπᾶά τῆς Ὀτγεδάτῃ 
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15. 50 τῆς ἁἰΐδγ εὐαὶϊ ὁε ἴουγ "εν, 
ΟἸΡΙ5; πὰ ἔγοῃι [τῆθ δ]1ᾺΓ δηά τι|ρ- τβᾶι ἰς, με 
γνναγά «ῥα ! δὲ ἕουιγ Ἠογη8. . σαν 

16 Απά τῆε ἱταγ «ῥα! δὲ ἐσεῖνε ᾿Ξ". 
εμῤιῖς Ἰομρ, ἔυνεῖνε Ὀτοδά, βηυᾶγα ἰπ ἴβαῖ 5, 

οπς οὐδ ; ἀηά ἤοπὶ [86 ἰεββαγ 8εῖ- 
1.6 εὐέῆ ἴο τὴε. ργεδίεσγ βεῖτ]ς «ῥαΐ 
δὲ ἴουγ ουδϊῖ5, δηά (6 Ὀγολάτῃ οηδ 
ουδίτ. 

[6 ἔουιγ β84υλγεβ τπεγεοῦ, 
17 Απά {τε 8εἴ|6 εῥαΐ δὲ ἔοιυτ- 

ἴδθη εμῤίς ἰοηρ δῃηά ἐουγίεεη δγοδά 
ἴῃ ἴδε ἔουγ βαυλίεβ τπεγεοῦ; δηά (ἢς 

αηπδ ἐεπὶ πὶ δεξφϑέ (α ΟἾγο, ἵν. 1). [Ι͂ἡ Ἡδογοάβ 
ἴεπιρὶς ἴῃς ἀἰΐαγ ννᾶθ οὗ ὉΠ οννῃ βἴοηθ, ἰξ ννᾶ5 
γεῖ Αγροσ, τὸ οὐδιῖ5 ἰη Πεῖψμξ, 32 ἴῃ ἸδηρΡΊΒ, 
42 ἴῃ ὈγοΔΟ δ πὸ Ὅδᾶθε: ἰΐ τοϑε ἢ ἴἢγθθ 
ΒΕΟΠΟΠ5 ΘΔΟἢ ὨΔΙΤΟΥΕΙ ἴμδὴ [(Π6 [ὈΓΠΊΕΙ ---- 
ἘΔοτβμεῖπυβ ὁ Τεπιρίε,᾽ Ρ. 131. [ἢ ἴῃς επιρ]δ 
οὗ [δ νἱβίοῃ [πὸ ἀϊπηθηϑοἢ 5 ἀγὸ 5! ΜΕΥ αἰ ογοὰ 
ὙῚ} ἃ νἱονν ἴο ἱηἰγσγοάυςε ἀδρβηϊΐα ρσοροσίοηβ 
δηὰ ΞΥτΩΌΟ 102] πυπλθοχβ. 

ἐδὲ δοίϊωπ ταὶ δὲ α εμδὲὲῇ Βοίῤέογι, 11. 
“ Βοβοχη,᾽" Ϊξ. "" βἰπι.5,᾽) [6 Ὀαϑ6 οὗ ἴπ6 δ᾽ (2 Υ 
50 οΔ]᾽εά, Ὀδοδιϑο 1 ἔωστης ἢ 15 δογογ ἃ 
Κιπὰ οἵ Ξοςκεῖ ἴο στϑςεῖνθ {Π|6 ἰστυεν “εἰ ίε, 

ἃ εμδ 1Χϊ. “Ἴηὸ οὐδ 11," ἡ, 6. ἐδο μδὲ οὗ ἃ 
εμδὲὶ από δαπάῤεεαάιρ. "ΓὮΪ5 ὈΔ56 νγᾶβ ἴο ὈῈ 
4 εοὐδιὲ πιρῃ; ἀπά 2δὲ ὀγεαά!δ, [δὶ ἰ5 186 
Ὀτεδάϊι οὗ [μδὲ ρογίίΐοη οὗ ἴῃς ὕᾶθθ ν Ὡς ἢ 
γγᾶ35 ποΐ ςονογοὰ Ὁ [Π6 ἀρευεῦ “εἰ δ, νν 85 α͵5ο 
ἴο Ρ6 ἃ οὐδ. 

“δε δογάογ ἰϑέγεο] 1.6. οὗ ἴῃς Ὀᾳ45ρ. ΑἸοηρ 
18ὲ εὐξεβ οὗ ἴῃ Ὀδ56 νγὰβ ἃ ΟΣ ΟΥ τἱπὶ 4] 
ἃ συδιῖ ΠΙΡὮ. 

ἐδε ῥίχῥεν ρίαςε] δε Ὀ880, ἩεὉ. σαδ, ὈΔςΚ, 
Ὧ5 ἴῃ Χ. 12, ὨδηςΘ ἰδ σᾶπλθ ἴο 55} ἃ 8}]}}. 
[ΧΧ. ὕψος, “δεινῆς, Νυΐϊρ. “ἔο554"---ῃ6 
Ὀαϑε ἰ5 σα]θά 16 Ὀδοὶ Ὀεοδιιϑα πε ἁἰΐδι γοϑίβ 
ὕροη [ἴ. 

14, δὲ δοί!ο»"Ἱ] Τδδ Ὀαϑοπηεηΐ Ἰυ5ὲ ὅ6- 
ΞΟ δα 15 πονν σΔ]1εἀ δε δοίἑοηι ῥωι ἐῥε τομπά, 
ἤ11|. “« στουπά-Ὀοίζοπι,"" 45 ψγὙὸ 54Υ σγομηάς- 
,“βοογ. ὙΠΟ αΙΑΓ {{ΠΈΈΡΕΠΣ ΤΕΥ οὔ ἴδε Ὀοϊίοτῃ) 
νι 25 ςοπηροϑοά οὗ ἴνο βίαρεϑβ ᾿δ]] θα «εὐζίες, ἴῃ 6 
Ὅα5ε οὗ [6 ὡρῥέῦ «οὐἠε ὈεΙηΡ 1655 ἴῃδη (μδΐ οὗ 
ἴδε οςυετγ. 

20 δὲ ἰοςυεν «εἰ16] ὝΒΔΣ 15, ἴο [Π6 ἰορ οὗ 2όφ 
ἴορανεν “εἰς. Ὑδε ἰοαυοῦ «οὐ νγᾶ5 ἴο 6 ἑαυ 
εῤὲ!ς ἈΙΡὮ, ἐθε ὀγεαά δ 15 ἴῃ6 Ὀγοδάτῃ οὗ ἐμαΐ 
Ρασὶ οἵ ἴπε Ὀοϊζοτῃ ποῖ σονογοὰ ὈγῪ ἴδε ζοαυεῦ 
«εἰ: ς Ὧἃ5 ἰὴ ὖ. 13. 
,ῦονι δὲ ἰρθογ “οἰ ἶφ,, .1ο 186 στεαίογ “6Π 6} 

Ἐτσοπὶ [ἢς ἴορ οὗ [8 ἰσαυεν σεἰεἰε ἴο ἴἢ6 ἴορ οὗ 
τ8ε ὡῤῥέγ “εἰ116. ἴΏ6 Ποῖρῃξ οὗ [ῆ6 ὉρΡΡΟΥ 5είε]α 
νΥΔ5 70" εμδι1.---ῆς ἰραυεῦ πιὰ μρῥεγ 561 116 ἀγὸ 
οδΠοὰ ὑπερ πὰ σγεαίογ, Ὀθοδυϑθ [6 Βεῖφῃὶ 
οὗ 18 Ἰοφυεῦ 15 1655 ἰῆδη (Παϊ οὗἨ Π6 ὠῤῥεγ, ἐδε 
'δσεαδιῦ πιιϑὶ ποτὸ Ὀ6 (Ὡς ρατί οὗ [Π6 Ἰοννοὺ 86 {{]6 
Ὡοῖ σονογεὰ ὈΥ ἴπῸ ὈΡΡΕΥ 56 {{16, ργο)θοϊηρ Ομ 
συδϊϊ Οἡ ΦΥΟΤΥ 5166. 

16. 80 ἐξδε αἰ!αγ] Απὰ Ἠδ81:91. Τῆε ψογά 
ἰταγ οςςσυτζϑ ἔννῖοθ ᾿ῇ [15 γογβθ, ἴῃ ΠΟΙΓΠΟΙ ολ56 
5 [μὲ υδιιλ] Ηδῦτονν ψοσὰ 85 ἰπ ὖ. χ3,) Ὀυΐ 

ἴῃ [π6 γϑὶ οδϑὲ {πὸ Ηοῦ. 15 σγεὶ, »πομηὶ ΟΣ 
Οοά, ἴπ ἴδ βοσοηὰ “4Ζ[νλεὶ, ἤομ οὶ Οσοά. ὝΠΟ 
ΧΧ. δὰ σὶρ. ἴῃ σὴ ολ56 βανθ “Ζ[;γίοὶ, ποῖ 
{γαηϑίδιης ᾿. Το ἔνο ψογάβ πλδΔὺ ἀδηοίθ, 
ἴῃ6 βτβὶ ἃ φηυᾶτα Ὀ]οςῖ ρ᾽δοθά ὑροὴ {πὸ ὠῤῥέγ 
“οἶδ, ἴῃ6 ϑοσοπά ἃ ἰαῦ, [η6 {δίς κποθς οὗ 
ὙΠ ΠΙΟἢ 5 ποῖ ξίνθη, ἔγοπα νυ ο ἢ σοϑὸ λοωγ δογης 
(ἔχοά. χχνῖϊ. 2). ΓΩΥ τΠὲ πᾶῆλεβ Ησγεὶ ἀπά 
“Ἵγ»ἰε] ΜΘ ΥΘ ϑϑοα πλυϑδέ Ὀς σοη͵δοΐαγαὶ. [ΙΕ ννᾶ5 
ἃ Ηεῦτονν ϑᾶρὸ ἴο βῖνε ϑιοἢ ἀρροὶ !δεϊνεβ (566 
ΧΙ, 3.5). οι! 97 Ο αἱ ΤΑΥ͂ πάνθ Ὀδθη ἃ {{{|6 
ὨΔίυΓΑΙΥ σίνεπ ἴο {Πρ ρἷαςε οὔ δου ἔσθ ἃ5 
εἰβοννῇοσο ἴο ἴΠ6 ρ]ᾶσα οὗ ννογβῃϊρ (Χ]. 2). Ζιίοη 
4 Οοά νγ88 ἃ ἴεττὴ υϑεὰ ἔοσ [6 Ηοὶγ ΟΙἐγ [ἴ- 
561} ([54], χχῖχ. 1). Ηαγοὶ νχὰβ ἴο ὈῈὲ ζῶωγ εἰμί! 
ΒΙΡΉ, οὗ τὰ βλπηθ Ὀτοδάζῃ δηά ἰϑθηρίῃ ἃ5 “4γ)εὶ, 
οὗ νης ἢ {δ Ἰδηρὶῃ ἀπά Ὀγοδάϊῃ, Ὀὰϊ ποῖ [Π6 
ἘΠΊ Κηθ55 ἀγὸ ρίνθη ἴῃ το. τό. 

ἴῃ ΗἩεγοάϊβ ἴοαρὶς ἴπ6 ἔουνγ “ὁ Ποτῃϑ5᾽ οἵ 
{ΠῸ δίασ νγεῦὲ ϑίγαισῃϊ, βηιᾶγθ, ΒΟ]]ονν ῥσο- 
τηϊποηςεβ, [δὲ δὲ ἔπε βουΐῃοννεσὶ νὰ ἴννο 
ΟΡΘΠΙηΡ5 ἰηΐο ννβοϑθ 3 νοσ δπιπηοὶς ἴμ6 ἀσιηκ 
οὔἴθυηρ5 εγῈ ΡοιΓοί. ---δοὸὸ ἘοΥΒΒοΙ ΠῚ 5 
.ΤΎελρΙ6,᾽ Ρ. 32. [{ δδθπὶβ Ῥγοῦθδῦϊο (δδὲ ἴο 
[8656 ἤοτῃβ 186 υἱσῖπ5 οὗ βϑδοῦβοθ ϑτοσα δ 
{π|65 θουπά,. 5. οχυἹἹ[. 27. 

16. αἰαγῇ ΑΥ161: σφμαγε ἐπὶ ἐδ ζω ΜΩΤΣ 
ἐδεγες7----ἰ.ς. 830 Θχδοῖ ϑηλσᾶστὸ Οὐ 8411 5ἰά65, 
Οομρ. ἔχοά, χχν. σ; Κδν. χχὶ. τό. 

17. 4ῤὲ “ε|6] Ἀδτὸ πηυϑὲ Ὀ6 {δ ἰοαυεῦ' 
σε ἐἶς, Ῥτοὐοςηρ θαγοηά [6 ὠῤῥὲγ “εἰ116 οἱια 
συ ΟἹ ΕΥΟΓΥ 5146. 

ῥὶς «ἰαἰγ} Ι1τὶ Ὡς σοίηρ ὑρ οὗ 1 ((ἢς 
Α]ζΔτ). [νυν 5 ἰγδάϊοη 5ὰγ5 πδῖ ἴῃς ἀρργοδοὴ 
ἴο πὸ δἰΐασ νγὰβ ΌὈΥ δῃ ἱπο!:πθὰ ρἷδηθ, 1568 
ἴο ξῸ ὉΡ ὃν “͵εῤ5 νγὰἃ5 ἰογτἀήθη (Εχοά. χχ. 
46). Ἐὸογ ἢ δἰΐδγ οὗ ϑδοσίῆςθ, 5θ6ὲ Ρίδῃ 1. 

[1 ννἢ}]} Ὅ6 θθθῃ ἔτοπὶ {μ6 δῦονε ποίεβϑ [μδῖ 
(6 ἃ᾽ίασ νγᾶ5 ςοπιροϑϑά οὗ (1) α δανφηιεηξ ἱ, 
οπδ σὐδιῖ ΒΙρἢ, τό οσἰδ115 Ξαάγο, νυ ἱ ἢ ἃ Ὀογάοτ 
Κ οὗ παϊξα εὐδιῖ ἢ. Οὐ 1π6 θαϑοπγθηΐ ὑνογδ 
(4) ἴδ ἡρευεν “εἰς 1,., ὕπο συ] 15 ὨΙΡῊ δηά 14 
σα 115 5αυᾶτα, (3) (Π6 ὠῤῥὲῦ «οἰ Μ, ἴουγ 
οὐδιῖ5 ὨΡῃ ἂηά ἵνγεῖνε συδιῖ5 βϑαθάᾶγο, (4) 
[Π6 ϑαιάᾶτγο δίοςϊκς (Ηαγεὶ Ν, ἔουγ συδι15 ΒΙΡἢ, 
ἔννεῖνο οὐδιῖ5 βηιᾶγο, ἴΠ6 ἴορ οὗ ψῆϊοἢ ννᾶς 
ἴῃς 5120 (41η1εἢ Ο,, ἰννεῖνε ὀαμὴς βήυσάγο ἢ, 
ἴοιγ Ὠογῃθ. [{ ἴΠ6θ86 ργο)θς!πηρ ἈΟΓΏΒ ΓΟΘ6, 85 
5 ΚΟΥ ἐπουρῇ, 50 {παὶ {6 5140 δηὰ ἤοιπιβ 
ἰοροῖδοῦ τηδάθ οἠθ σἰδ᾽ῖ, ννο ἤανο {86 ὑνῃο]ὸ 
Βοιῃξ ἱποϊυάϊηρ θά56 δηὰ Ὠοπβ ἔννεῖνο συ ἰδ: 

2λὲ δέοκ ὁ, 
Οοά. “ 
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Ὀδογάογ δδοιι ἴὲ -)α] δὲ ἈΔ]Γ 4 οεὐδὶξ; 
δηά τῆς δοϊζοπι τΠογθοῦ «ῥα δὲ ἃ οὐ- 
δῖ δϑοιιζ; δηά ἢΐ8 ἴδ γε 54] Ἰοοϊκ 
τονναγά τῃς εδϑβῖ. 

18 4 Απαὰ δε 5αἱά ιιπῖο πι6, δοῇ 
οὗ ᾿δῇ. ἴδ δα τῆς [,ογὰ ον ; 
ἼΉδ5ε γε ἴῃς ογάϊηδηςεβ οὗ ἴπε δ᾽ ἂγ 
ἴῃ 16 ἀδΥ πε ΠΕΥ 3111 πιᾶκα [ΐ, 
ἴο οἴξεν δυγηῖ οεγίηρβ τμαγεοη, δηά 
ἴο ϑργίη ΚΙ ε Ὀ]οοά τῃεγεοη. 

Ι9 Απά τδοιι 5Πα]ῖ ρίνε ἴο ἴΠ6 
ΡΓεϑῖβ τῆς [,εν]ῖε8 τα ὃὈε οὗ τδε 
5664 οἔ Ζεδάοκ, νος ἢ Δρργοδοῖ υπῖο 
ΙΏ6, ἴο πηϊηϊἰδίεγ ὑπο π|6., 841} τῃε 
1, ογά ον, ἃ γουπρ δι ]ΠοοκΚ ἔογ ἃ 
δ1η οβετγίηρ. 

ΘΧοϊυδῖνο οὗ ὕᾶ96 δῃὰ ἤοσγῃβ ἴεη οὐδ115, (Π6 
Πεῖρῃξ οὗ ϑοϊοπηοη 5 αἰΐασγ; ἴ8:6 ἄσθὰ οὗ ἴῃ Ὀδ56 
Ὀείης 5ἰχίθοῃη οὐδ᾽]18 ϑηυᾶσο ἴο ϑοϊοϊηοῃβ 
ἔνθηῖγ. ὙΤδθ πυπιθοσ “ἴννεῖνο" ννᾶ5 3 01|-» 
θο]Ιςαὶ οὗ ἴ86 νεῖν ἐπι ῦεβ, “ἔουτ,᾽" οὗ 186 

η βαυδτο οὗ "ἔουτ,᾽ δηὰ 

(8 αἰΐδ ἃ ϑρθοδὶ ἰῃϑίδῃοε οὗ Ηέεῦγον 5γπι- 
Ὀο]Ἰ5π,. 

16. ἐδε ογάδϊπαποες οΚ.Ἱ δὲ αἰαγρ 866 
Ιηϊγοὰ. ἴο 1 ον ςυβΒβ. ὙΠ τὶϊοα Πποτὸ ἀ6- 
βου ἀστὲ ποΐ ἴζοθθ οὗ γοχζυϊαγ βοσνίςθ, Ὁ 
ἴποϑθο ἰο θ6 οὐϑογνθὰ οἡ ἴῃθ ἀδὺ οὗ ἀδάϊςδ- 
ἴἴοη. (οπιραῖο ἴΠ6 σΐοβ οἵ οοηϑοοσαϊίοη ὉΥ͂ 
Μοβεβ ἴῃ ἴδε ἰδθοσγηδοὶς (1,εν. Υἱῖ. σΣο 0}].),, 
ΌΥ ϑοϊοπιοῃ ἰπῃ ἴδθ ἴεηρὶς (1 Κ. υἱῖ. 62 
011., 2 ΟἾἶτο. νυἱῖ. 4 [0]1.)ἡ. ὙΠῸ ραγςιυ δια 
οὗ ἴδ6 σῖῖεβ οὐβογνυοὰ ἴῃ τῆς ἴδῖηρ]ο ἅγὸ ποῖ ἀθ- 
ἰΑἰ]οὰ, {Π6 5Δου ἔσο ὙγΟΓΟ 50 ΠιπΊογου5 ἴδαῖ 
{ΠῸῪ δὰ ἴο υ.56 ἃ 5ρΡ]ΟΠΠΘΠΙΔΤΥ Δ]18Ὁ. ΤῈ6 
τϊοβ ἴῃ (6 (Δθογηδοῖὶθ ἃΓῸ ΠΥ ἀεοίαι!οά, 
δηδ πιᾶῪ ὃς σοπηραγεὰ νἱ ἢ [Πο5ὸ ἤοτο ογάδιῃ- 
οὦ. [Ιη ἔπε ἀεάϊοδίίοη οὗ ἴπὸ ἰδθογηδοὶα Ὀοῖὴ 
[86 ΠΟΙΥ ἰδίπρϑ δπὰ {πὸ ᾿ΔΌθγηδοὶθ ἰἴϑοὶ νσεγα 
δηοϊηϊε νὰ ΠΟΙΥ ΟἹ], ἴον, ΥἹῖϊ. 1ο---12. 
ΝοΙΙδοῦ ἰῃ δοϊοηοηβ οὐ ἘΖΟΘΚΙ61᾽5 τορος ἀο 
6 Ππὰ τηθηξίοη οὗ συςῇ ι1ι56 οἵ οἱ. ἱπάορεὰ 
ἴῃ πο ϑοσοηά ἰθιρ]ο {π6 Πἰσῇ ργίθϑὲ ουθὴ νγᾶβ 
ποῖ δηοϊπιϑα, {Π6 γἜσγ σοπιροβιείοη οὗ ἴῃ ΠΟΙΥῪ 
ΟἹ] Ὀεΐης υπκπουση. [ἢ {πὸ 1ΔΌοσηδοῖὶς Αδγοη 
δηά 8 5δοὴ58 ψεσε σοηϑεςγαίοα ἴο ἴῃς ῥτίοϑί- 
Ποοά «ἔ [6 54πιὸ ἔπηθ (σοπρ. Εχοά, χχῖχ. σὲ 
0}1.), ἀηά Μοϑεβ ρογίοττηθσαὰ πο βδοογάοίδ 
Τίεβ 88 (ἢ6 τπηραϊδίοσ. ὙΠῸ ῥγίοδι Ξ]ενν 186 
νἱςεπια, θὰ Μοϑεβ Ξρυϊηκὶοὰ ἴΠ6 ὈΪοοά, [Ιῃ 
[δε νἱβίοη ἴῃ βθοῦ 15 δά ἀγοβϑοὰ 85 ᾿πουρὴ δ6 
ὍΤΕ ἴο Ρεσίοσπῃ ἴῃς ρατί οἵ Μοϑεβ. 

10. ἐδοι “δα! έυε ἐο ἐδὲ ῥγίδηί . ..Ω. γον 
ὀεμμϊοοξ Οοπιρ. ἴμεν. υἱῖ. 1 4. 

ἐδε “εε 9.7 Ζαάοξ} 866 ου ΧΙ, 46. 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΙΜΙΠῚ. [ν. 18--23. 

20 Απά τῇοιι 5μἷῖς ἴδκε οὗ τῆς 
δοοά τπεγεοῦ, ἂπὰ ρυὲ 22 οἡ ἴδε 
ἴοι ἤογηβ8 οὗ ἴθ, δπά οὔ ἴῃε ἴουγ 
ΠΟΥΠΕΓβΒ οὗ ἴῃς 586ἴ|6, δηά ὑροη τῆς 
Ὀοτγάεγ τουηά δδοιι : ἴπι18 5η4]1 τῆου 
οΟἰθδηβα ἀπά ρυγρε [ἴ. 

21 Ἴποι 5η411 ἕδκα τῆς θυ] ]οο 
Α͵80 οὗ τῆς 5'η οβεγίηρ, δηά ἢδθ 8}4]} 
δυγη [τ ἴῃ τῆς δρροϊητεά ρΐδςς οὗ πε 
ἤου56, νυ του [ἢ 6 Βα ΠΟςΏΙΔΓΥ. 

22 Απάὰ ουἡ ἴῃς βεςοπά ἀδὺ ἴδοι 
5ῃα] οὔἶέγ ἃ Κιά οὗ τῇς ροδλῖβ νυῖτἢ- 
οιξδ͵ ὈΙ]ΟΠ. 8} ἴοὸγ ἃ 510 ἐπε πηρ; ΓΟ] 
{ΠΥ 5}}4}} ο]εδηβε τῃς δ]ἴᾶγ, 45 ΠΕῪ 
ἀϊά οἰεδηβα “} νι τἢ6 δυ]οςϊκ. 

22 Ώεπ τδοιῖι Παϑὲ πιδάς δη ἐπά 

20. ἐδοω “ῥαΐ ἑαξε 977 ἐδὲ δίοοά ἐδεγες ] 
μεν. υἱῖ τς; Ηδρῦ. ἰχ, 19--22. 

μῤοη ἐδε δογδεγ γομημδ σόοι} ΤῊΪ5 δησινεσοὰ 
[6 ρὺ νο ἴῃ [86 (Δῦογηδοϊο ννᾶβ 
βἰ βενα Υ 2οωγίπς ἐδε ὀίοοά οπ 1δε δοίίον ο δὲ 

“ΩΓ, 

1. Τα Ὀυγπίηρ οὗ ἴδὲ ὕὑροὴ ἴδε δ]: 
([μεν. νἱῖϊ. 16) 15 ποῖ τησπιοποά, Ὀδοδιιϑο [ἢ 
15 ὈῪ ἴδε οἰεδηβίηρ ὀίοοά ἰμδὶ {π6 δ᾽ίασ 15 ἴο θὲ 

οὐ Ρυπῇῆοα, 
ἐῃ ἐδε αῤῥολιεά ῥίαςε ο δε δοι.6] [Ι͂ ἴεν. 

ὙἹἹ]. 17 οᾶγοδϑο οὗ (86 Ὀυ]]οοκ ψν49 ἴο 6 
Ὀυγηΐ «υὐῥο 1δὲ εωρρ. Ἡδσετε ἴξ ἰ5 ἴο Ὀς ἃ 
Ρίδοο ψ η (δα ἰοπιρ!ο-οουτγί, Ὀυϊ «υὠδοιξ 
ἐδε “αποΐμα ῬΤΟΡΟΙ͂Υ 50 οδ θὰ, {παι 15 ἴο 54Υ, 
νους [ἢ6 ἰσπιρὶθ πὰ ἵπποὸσ οουτῖ. ΤὯ18 
νγ85 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃς σεῤαγαίς ῥίαεε. ὅ8εε Χ]Ϊ, 12. 

ΔΆ. οπ δε “ετομά ἀαγ ἐδοι “δαἷὲ ο7εν α ἰ 4] 
ΤΏ εἱἰπεοζεγίης οὐ ἴΠ6 ἢγϑι ἀδΥ ννὰβ α ὀωοεξ. 
Οη ἴδε ϑοσοηά ἀδῪ δηὰ δδοῖ οὗ πὸ ΤΟ] ον 
ἀδγ5 1 ἰ5 ἴο Ὀὲ ἃ ἀϊ. 

ἐῤεν “ῥα! εἰεαπ49)] ΒΥ 5ρηκ]ηρ ἔθ Ὀ]οοὰ. 
ἩΠΒοτῖο [ἢ 560 Υ 15 ἀϊγεςϊθά ἴο οἴδδπβε ἴδ6 
Δία Ὠἰπιβοῖξ ἃ5 Μοϑοβ ἐϊὰ. Ἡδσσε τῃς Ρ]υγαὶ 
τηδγκϑ (ἢ δοῖ 25 ἴπδὲ οἵ [πὸ ῥγίοϑίβ. ο565 
ἀϊά ἢ!]5 ρατγί θεΐογε ἴῃ ργίεσίϑ υγεγε σοῃηϑθογαίθαά, 
[86 56οσ οοιά δεῖ {πγου δ {Πόπι. 

48. [Ιἴ 8ᾶ5 Ὀδδη πουρῆς [πᾶς τδ6 δωγηδν 
οὔεγίηρ Ὦδτα τηθηςοηθά Ὀοϊοπρθ ΟὨΪΥ ἴο {86 
ϑεοοηὰ ἀδυ, δηὰ ἴπαξ [με δονθῆ ἀδγβ οὐ 
ὙὯΙΟἢ [86 κΚὸ οἴἴετίηρα νεῖε ἴο Ὀ6 πχδάθ 
(υ. 24) Ὀοξδη νὴ ἢ [Π6 βεοοηά ἀΔγ---ἰοὸ Ὀυγηί- 
οἴογίης δοίην οἴδετοὰ οἡ (πε ἢτβὶ ἀδυ. Βυῖ 
σοπηρατίηρ 1δν. ΥἹῖ]. 1:8, Ὑγὸ 566 ἐ 186 
ὀωμγη-οὔεγίη [ΟἸ]ονγοά ἱπητηθ δῖ εἶν ἀροη ἔπ 
“πη 7εγήπς, ἀπὰ ᾿ξ ννὰβϑ δὴ υηἷν γυΐς ἴῃ [86 
Μοϑδϊὶς τυ] {πδΐ το «ἱπεοϑεγὶπς νν85 ὑπδο- 
ςοιῃρδηϊθά ΟΥ̓ ἃ δωγπι-οἤεγίηρ. Με τολῦ 
ΚΠοΓγείοσε ϑσυρροϑε τπδὲ 118 γεσϑὲ ἀἀθϑογ 5 [86 
δὲωγηεαεγίηρ 8ἃ5 σοηίοη ἴο ἰδ ἤτγος δηὰ 
ϑοοοηά ἄδγ, ἴδπε 5ἰη-οἤοιίπρ δανίηςρ Ὀδθη 
ομδηροὰ ου ἴδ “εομα ἀ47 15 τηοηΠοησὰ ἱπιπ|6- 



νυ. 24---3.} 

οὗ οἰελπβίπρ {ΐ,) ἕπου 5Πα] οΠἘΓ ἃ 
γουπρ δι] οοἷς νους δ]επλ βῆ, ἀπά ἃ 
γάτὰ ουὔξ οἵ ἴῃς οςκΚ τυτποις ὈΪΕΠΊ 5}. 

24 Απά τδοιῖι 5ῃδ]ς οὔξεγ τπεπὶ δ6- 
ἴογε ἴμε Ικοκ, ἀπά {πε ρῥγίεβίβ 5}2]] 
ολϑῖ δὶς ὕροὰ ἴπεπὶ, ἀπά τῆδν 581] 
οὔἶεγ τε ἃρ 3ῶγ ἃ δυγης οβεγίηρ 
απῖο ἴῃς [ΟΚΩ. 

Ὡς ϑανθὴ ἀδγϑβ8 8Π4]ϊ τοι ργερᾶγα 
ἜΥΟΓΥ ἀλγ ἃ ροαῖ ,0 ἃ 5ἰπη οἴεγίηρ : 
ΠΟΥ 5141] 4150 ργερᾶγε ἃ γουηρ δι]- 
Ἰοςκ, δῃὰ ἃ τῶπὶ οι οὗ (ἢς ἤοςκ, 
ψιτποις Ὁ] Π.15}. 

26 ϑενεῃ ἀδγβ 5121] ΠΟΥ ρυγρε 
ἴῃε αἰϊαγ δῃηά ρυπῖῦ ἴ; δηά {ΠῈῪ 

᾿Ηεδ. ΞΖ 5ς}}4}} ' ςοπβοογδῖθ τῆοηγβοῖνοϑ. 
27 Απά ψῆδη τἢε86ὲ ἀδλγβϑ ἅγΓῈ δχ- 

Ρἰγοά, ἰξ 511 6, σέ ὑροη τῃ6 εἰρμτῃ 
ὯΔΥ. ἀπά .0 ἔογυγαγά, τῆς ῥγεϑῖβ 5}4]] 
τολκα γον δυγης οΟἤεγηρ8 ὑροῦ 1[ἢ6 

ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΙΜ1ΠΠ1.. ΧΙΙΝ. 

Αἰζαγ, δπά γουγ ᾿ ρεᾶςε οβεγίηρβ ; δηά 'οσ γλανὲ 
Ιν}}]1 δοςερὲ γου, 88 τὰς [Ιοτγά 

Ὀ. 

Γ(ἨΗΑΡΤΈΕΚΒ ΧΗΙ͂Ν. 
τ 72: ἐατί γαΐε αεεῖρνερῖ ον 1ο ἐλεγίμος. 4 716 
2γίείς γεῤγουσάῖ “ῶὼΥ δοίδωξέηρ ο77 ἐδέ ταμέ- 
ἡμαγ». 9 “ζοίαΐογς τπεαῤαῤίο οὗ ἐδε φγιεεί᾽ 
οἵῆες. τα 7ἦε: :οης οὐ Ζααοξ αγὸ ἀεερβέεαϊ 
“λεγο. τῇ Ογάἑμαροες 70» 129 2γίσί:. 

ΗΕΝ ἢς Ῥτγοιρῃς πὶ δεῖς [6 
ΨΥ οἵ τῆς ραῖε οὗἩ τῃε ουϊννατά 

ΒΑΠΟΙΌΔΙΥ ὙγΠΙΓἢ ἰοοκοῖ τονγαγαὰ τ86 
οδϑῖ; δηά [ἴ τυᾶς 5πιῖ. 

24 ἼΠοη 8414 τῃ6 ΟΚῸ τυπίο πὶ; 
ΤῊΪ8 ραῖε 5Π4]}} 6 5ῃιϊ, 1 5841} ποῖ 
δε ορεποά, πὰ πὸ πιδῃ 8}4]] δηΐεγ 
ἴῃ ΒΥ ἰξ ; θεσδυβα ἴῃς Ι͂οκΌ, ἴῃς Οοά 
οὗ 1βγδεὶ, δίῃ επιεγεά ἴῃ ὈΥ [τ ἴμογα- 
ἔοτς 1ἴ 38Π4}} Ὀς 8ῃυϊ. ͵ 

4 1 ᾿ς ἴογ τῆς ρῥγίηςς ; 16 ρηποα, 

ἀἰλιεῖγ δὔεγ ἴπὸ .ἰπ-οΠεγιπς οἵ ἴδε “42,,.ὲ ἄαγ. 
Ἀσςσεοοτάϊος ἴο τη 5 ποτ ννᾶ5, οἡ οδοὺ οὗ ἴδπὸ 
Ζευεπ ἐαγ:, ἃ ὀμγη-οὔεγίπς οἵ α διμίοεξ ἀπὰ ἃ 
γῶνι, ὑτεσεάεά ὈΥ ἃ “ἱπ-οζεγίηρ οὗ ἃ διώίοος οὐ 
[δε διξὶ ἀδγ, δηά οἵδ ἐδω ς᾽ ἐῤε σοαϊ: οὐ ἴΠ6 
οἴδεσ ἀλγϑ. 

24. εαὸ “αἱ 41: νγᾶ58 ἴο ὈῊ οἂϑῖ ὕροῃ 
ΘΥΕΣΥ »πεαΐϊ-οἤεγίης (ἴμεν. 11. 13). Ηδστο 1ὲ ἰ5 
δά δεά ἴο {πε δευγι!-οὔεγίπρ ἴ0 Ἔχργεββ 5111} ποτα 
»» κὶοᾶ οὗ ρυπεοδίίοη, [πὶ ἔδο ϑοσοηὰ ἴθ Ρ]6 
ὯΟ 5δουίῆσο τνγᾶβ σοπῃρ]εῖα νυ]πουΐ ἴΠ6 186 οὗ 
«δι᾽, δὐϑὰ [6 ἘΔΌ15 (6}} υ (Πλξ (ΠΟΓῸ νγβ ἃ 
Ἑτελὶ ΠΡᾺΡ οὗ 5411 οἴοδα ἴο (Πδ δΙΊΑσ, δἴννᾶγβ8 
ΤΕΔΟΥῪ ἴοσ υ80, δηὰ [παὶ 186 πο]! πο μἷδπο ἴο 
ἴδε αἰΐδσ νγὰβ5 Κορ σονογοὰ ὑἱτ 51, Εάοτ- 
5:ιοῖπ) 5 “ Τετηρῖς,᾽ Ρ. 32. Οομρ. Μαζκ .χ. 49. 

δ. δϑευεη ἀ47.:] Ἰιον. ΥἹ]ἱ, 21; « Κὶ υἱῖϊ, 
ός; 4 ΟἸτο, υἱῖ. 8,9. ΤΠ οἱπεοζεγίηρ γ85 ἃ 
δαϊοεῖ ποῖ ἃ σοαί οἡ ἴδε ἢτβὶ ἀδύ, Ὀυϊ οὐ δϑςἢ 
Ολγὺ νν»ᾶ5 ἃ “"πμοϊεγίηρ δὰ ἃ ὀμγηλ.ογεγίπρ, ἀπὰ 
40 ἴδε Ξἰδίεπιθης 15 ζεησεσαὶ. 

2Θ. εοπεεογαίε ἐδενισοίυε.} 1.1ῖ. κῃ ἐδεῖν 
δαπαῖι, τεξειτίηρ ἴο ἴον, Υἱῖῖ, 2). ὙῊΪ5 ννᾶβ 
τἸπάεεά ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ ἴῃ ΟΥ̓ΕΓ ἴο εομεεεγαίς ἴῃ 6 
Ῥτιεξίβ, ἕοσ ἰξ ννδβ8 [βθῃ ἃ β3δο τ ἔσθ οὗ σοῃϑθοσα- 
Ὥρα ἕοτ ὈΟΙΪδ ΑΙΪΔΓ δηὰ ρῥγίοϑίβι Νοῦν ἴδ6 
Ῥυεϑὶβ ἅτὸ δἰγοδαυ Ἴοηϑεςγαίοα, Ὀυΐϊ ἴΠ6 π|ο- 
ΤΏΟΤΥ οὗἁἨ [ΠΕΣ σοπϑοοσγδίοη νγ85 ἰΠυ.5 Κορ ὑΡ δ 
τς ἀεαϊοδιίίοη οὗ ἴῃς αἰίαγ. 

47. ΑΝοῦ τη ἴπαὺ ἴοῃ {Π6 τοχυΐαῦ 
Θετυῖοο 5112}} Ὀ6 τεβυπιοά, ἀπά δ δοςθρίδοϊο 
πηῖο Οοὐ (οοπρ. Μα!. 1. 11). 

ὕὐπάεν ἴππ συϊάδηςσε οὗ 186 Ερίβϑι]6 ἴο 16 
Ἡεῦτεννβ νὰ οἽδηποῖ [21] ἴο γϑοομηΐϑο ἴῃ [ἢ 15 
νἱϑίοη ἴδε συ πιῦοὶ οὗ ἴπ6 ρυγβοδιίίοη οὗ 186 
Οδετοῖῦ οἵ Οοά ΌὈΥ ἴπο6 οἰεδηβδίης ὑἱοοά οὗ 
ΟἸγισὶ, Υ᾽ςτπι δηὰ Ῥηεθὶ (ΗδςὉ. νἱῖϊ, ἰχ, χ). 

ΠΗΑΡ. ΧΙΙ͂Ν. ὝΤΦπε τεϊδλιίου οὗ δε ἀϊετ- 
δηξ οἶδθ5θ5 οὗ ρϑορὶθ ἴο ἴδε τεπιρὶε δηὰ 118 
οουγχῖϑ. 

1--8. “ἼΒ ροκϊοη οὗ [πε Ῥχίποδ. 

1. ομίαυαγάδ “απείμαγ7 (186 οουτέ οὗ ἴδ 
Ρυϊεβίβ, 88 ἀϊβιϊηρυϊκῃοά ἔτοπι ἴδε ἰετλρὶα 
1561)... “δι ὙΠ5 καθ νγᾶβ γεϑεγυθὰ ἔοσ ἴῃ6 
Ῥηίηςς, ἴο ψθοσλ ἰἴ νγᾶ8 Ὁ οὔ οοσίδι ἢ 
ἀδγβ (χὶνὶ. 1). ΟἿΪΥ ἃ ργίποε οὗ ἴδε βουβ8 
οὗ Ἀανίά πϊχπὶ 51 ἄοντῃ τὴ {πὸ ργοβδίβ᾽ οουγί. 
866 χὶνὶ. ΣΙ, 2. 

Δ. ἐδὲ Γ ΟΚΡ, ἐδε Οοά Ὁ Πρ οὶ, δα δ ἐπίογοά 
“πἰ ὁγ 4] 5866 ΧἸΠ]. 2. 

8. 26ε ργίπεε]---οτείοϊ ἃ υὑπάθσ [86 πδπὶὰ 
οὗ Ῥανιὰ (χχχίν. 24). ὙΠῸ Ἀλθθὶβ υπάεγ- 
βίοοά [5 ἴο θ6 [Π6 Μεβϑβιδῇ. 

ἐο εαἰ ὀγεαα] τεΐετϑ ἴῃ ἴδε ἤγϑι ρίδοθ ἴο ἴῃ 6 
ζολϑῖβ ψΒὶς ἢ ξο]]ονγοὰ ἀπά δοοσοιηρδηϊοά [ἢ6 
ὈΠΌΪοοαΥ οεσγίηρε---ἢ6 τπηραί -οἴεσίηρ, [(εν. ἰϊ. 
3, ἀῃὰ ἴῃ6 5μοννσοδά, [,ον. χχίν. ο;; Ὀυζϊ δο- 
οογάϊηρ ἴο [με οἷά ἰανν ἴπεϑ6 ἴρασὶβ δεϊοηρεὰ 
ΟἿΪγ ἴο ἴδε ῥὑτἹεϑῖβ ; Ὡοῃ6 οὗ {Π6 γοϑί οὔ ἴῃε σοῃ- 
ετεξαϊίοη, ποῖ ονεῃ πε Κίηρ, παῖ ραῖδκο οὗ 
ποῖ: [86 ΠΕΟῸΡ 5γϑίεπι ψζίνεβ ἴο [πὸ φηγίπες ἃ 
τ νηοσε Ὡς ἢ μὲ ἀϊὰ ποῖ Ὀεοίοτε ροϑβϑεβϑ, ἴΠ6 
Ῥγίηςθ, 89 ἴδ σεργεβεηΐϊδιϊνο οἵ ἴῃς Μεϑϑίδῇ, 
βία πη ἰπῃ 4 ΠΡ ΒΟΥ ροβίοη ἴμδη {86 Κίηρβ 
οὗ οἷά, {0 εαἰ ὀγεαά ΤΩΔΥ 4͵50 ἱποϊυἀθ ρασίῖς!- 
Ραϊΐϊοη ἰῃ ἴδε δηὶπηδὶβ βδοσ ποθ, ρογϊοης οὗ 
νυ ῃϊςο ἢ πντοτα τοβεγυοὰ ἴοσ ἴμοϑο οὗ ἴδ6 ρθορὶθ 
ννῆο οἢογοά {Ποπὶ|. 866 [ηἰτοά, ἴο 1,ενϊξ. Ρ, 
ςοο. ΟὐομΡ. 20 καὶ )οοά, Οεη. χχχὶ. 4; Εχοά. 
ΧΥΪΪ, 12, ἤδῆςα ἴο ραγίδκο οὗ ἴδιο 5δοσ ῆςθβ 85 
{Πποϑε ἀϊά ψτῆο οἰεγοά ἔμεπὶ (μεν. 11. 3. υἱίο σς, 
Δηά σΣ (οσ, Χ. 18). 
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Ἴ9Ο 

6 5}}8]] 51: ἴῃ ἴξ το εδί Ὀγεδά δείογε 
τῆς ΓΟΚῸ ; δε 5}4}1} δηΐθσ Ὁγ τῆς νγὰ 
οὗ τῆς ρογοῖ οὗ ἐῤαὲ ραῖδβ, δηὰ 8ἢ 
θὸ οὔκ Ὀγ ἴῃ νγΑΥ οὗἉ τῆς 84Π16. 

4  ὝΠεη ὕγοιρῃς ἢς πιὸ τῆς 
ΨΑΥ οὗὁἩ τῆς ποῖ ραῖς δείογε τῆς 
Βουδα: δηὰᾶ 1 Ἰοοκεά, δηά, δε ]ά, ἐἢ 6 
σἴοῦν οὗ τὲ ΓοκΡ Η]]οὰ τῆς Βοιιβ6 
οὔ τε ΓΟΚΡ: δηά 1 [6]] τροῃ τὴν ἔδςε. 
κ᾽ Απᾶ ἴδε ΓῸΚΡ 5414 υἱηῖο τη6, 

1Η6Ὁ. “ε' ϑοη οὗἩἨ τηδῃ. ᾿ πλᾶγκ ννῈ]}], ἀπα Ῥεῃο]ά 
ζλήηδ 
ἀσαγί. ψ 1} τῆϊης εἐγεβ, πὰ ἤολῦ "ἢ τηΐϊπς 

ει 411} τῃδῖ 1 5ΔΥ τπίο ἴπε6 οοη- 
ζεγηΐηρ ἃ}} τῆς οτάϊηδησθβ οὐ τῆς 
Βοιιβε οὗ ἴτε ΓΟΚΡ, δηὰ ἃ1]} [ἢς ἰδννϑ 
τΠπεγοοῦ; δηά πηᾶγκ νγε]] τῆς δηϊουηρ 
ἷπ οὗ τῆε Βουβε, ἢ ΘνεγΥ ροΐηρ 
ἴοτιἢ οὗ τῇς βδποζιδγΥ. 

6 Απά ἔδοιι 8}4]ῖ 84Υ ἴο {π6 τγὸ- 
θ6]]11οι89 ευεη ἴο ἴῃ πουβε οὗ [58γδεὶ, 
Ἴἢυβ 86 τῆς Γμοτά ον; Ὁ γε 
ἤουβε οὗ [βγδεὶ, ἰεῖ ἰξ βιβᾷςα γοιι οὗ 

. 811 γοῦν ΔδοπΊ ΔΙ Οἢ 8. 
7 ἴῃ τπμᾶῖ γε ἤᾶνε Ὀγοιρῃς ἐμέο 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΙΙ͂Ν. ίν. 4-.ττ, 

Μ “αμοΐμαν ϑΓδηροῦθ, υποίγουπι- ᾿ΗεΡ. 
οἰβεα ἴῃ Πεαγῖ, πὰ πποϊγουτϊης βεα ἴῃ φγα 
βεβῃ, ἴο Ὀ6 ἰπ ΠΙῪ ϑδποίυδευ, ἴο ἢ 
ΡΟΙ]αῖς 1ἴ, φυδπ ΤᾺΥ ἤουβε, ἤθη γε 
οὔξεγ πὶν Ὀγεδά, (ἢς ἔλι δῃά (ἢς δ]οοά, 
πὰ {ΠῈΥ ανα ὈΓΌΚΕΙ ΠΥ σονοπδηΐ 
θεοδυβε οὗ 411 γουγ Δϑοπεηδίοῃ8. 

8 Απά γε ἢαᾶνε ποῖ Κερῖ {πε σμᾶγρδ 
οἵ πλίπα ΠοΙν τπίηρβ: δῖ γε ἢᾶνε 
δεῖ Κεερεῖβ οὗ ΤΥ ᾿σἤάγρε ἴῃ ΠΩΥ "τ, 
ΒΔΠΟΓΌΔΓΥ ἰογ γοιγϑεῖνεβ. 

9 Τῆι 8δἰτἢ ἴῃς 1, ογά ΟΡ ; κά το 

΄“ 
ῳ 

«ἀνα οἵ, ἡ 
ον» εὔὲ- ἕ 

Νο 5έγδηρεγ, ὑηςἰγοιπιςίβε 4 ἴῃ μααγῖ, νετ. 14. ὃ. 
ΠΟΙ υποϊτγουπης5εα ἴῃ ἤσβῃ, 53}4]} οπ- 
ἴεγ ἰηἴο ΠΙΥ βδῃοζιλγυ, οὗ ΔΠΥ ϑ5[γδῃ- 
ἔτ τας ἐς δπιοηρ τῆς οἰ] ἄγη οὗ 
8ΓΔ6]. 

Ι0Ο Απά τε ]μεν!τ65 (δῖ ἅγε ρΌπα 
ΑΥΨΑΥ [τ ἴτοηὶ τη6, ἤδη [5γδοὶ ψεηΐϊ 
ΔΞΙΓΑΥ, ΜΈΙΟΝ νγοηΐ Δ5ΈΓΑΥ ΑΥΨΑΥ ἔτοπι 
πα δίζεγ {πεῖγ 140]85 : ΤΕΥ 5841} Ἔνεη 
θεᾶγ {πεὶγ ἱπίφυ γ. 

Ι1 Ὑεῖ {ΠῸῪ 8Π2}} ὃς πχϊη δέει ἴῃ 
ΤΑΥ͂ βϑΑποίμδγγη, ῥαυΐηρ σμάγρα δὲ τῃ6 

4. 16. Αἀπιοηίϊΐοη 45 ἰο ἐπε πιϊηϊβίεσίπς 
Ῥυίεβδίβ, στουπάθά ὕροη ἔοστηοσ περίοςί. 

4. τ1δὲ πογίδ σαίε δεΐογε ἐδὲ ῥοι.] ΤΠ 
ΠΟΥ ραῖο οὗἩ [6 ἵἱπηοῖ σουγί, Οοά εχ - 
Ἰαῖο5 ἢ Ηἰ5 ρθορῖς ἴῃ [86 86δὲ οὗἉ [Ποῦ ΤΟΥΤΩΘΡ 
ἰάοϊαίτιο5 (ΥἹ}. 3). 

δ. 1ῤὲ επέογίρ ἰπ.. «ὐΠ}Ὁ δ ΌΕΡΥ φοίης ζογὲδ 
Τῆ6 ΘΔΓΟΙ͂ΙΪ ἀγγδηρειηθηΐ οὗ 1ῃ6 ἐήμες δηὰ οἱ 
(μοῖς ζαῖοβ Βδὰ 411 Ὀδθεῃ ἱπίεηἀοά ἴο Κεοὸρ [86 
[Πρ] 6 δηά 115 βυττουηάϊηρε ΠΌΓΣΩ Ρῥτοίδηδ- 
ὕοη. Ηδηςο δ[ίζοπίοη ἴο μεθα ρδγί οι !δγβ 15 
οη]οϊπορά. 

7. “ἰγαηρογ ΤῊΪΒ τϑίθτβ ποῖ ἴο [86 ὑσγὸ- 
Β6ης6 Οὗ ἴῃς Βοδίῃοη ἴῃ ἴπ6 οουγί5 (Ὁ ἰοἢ νγᾶ5 
ἰηἀοοὰ ξογυ ἀθη), Ὀὰΐ 14 ἴο {86 5η οὗ 
ὈΠΑυ ΠΟΥ Ζοά δηὰ ὑπέδι ἢ Π1} ργοϑὶβ πλἰ ηἰϑίοσῖηρ 
ἴῃ ἴΠ6 ϑογνυῖςεβ οὗ ἴῃ6 ἴϑρ]θ. [{ μδὰ Ὀθθὴ ἃ 
Ἰοδλάϊηρ ρατγὶ οἵ Ϊεγοδοδπ)δ 5ἰη {πμαὲ μὸ δρροϊηϊ- 
δὰ υηδυτ ποσὶ τεϑῖβ ἴο τη  Πἰβίοσ ἱῃ βοῦν οο5 
οβεγεά ἴο Τεμβονδῖ, δηὰ 1 15 φυϊῖθ ροβϑίδῖο ἰμδὲ 
ἴῃ 186 το κ]655 ἰἀοἸδίΓΥ οὗ Μδηῃδϑθθὴ ἀπὰ οἴμεσ 
Κίπρβ Βοαΐβοη “παγωαρπομεά ἴῃ Βθβἢ τΔῪ Πᾶνα 
ἀσίυ 4} Ρεγέοστηθὰ {πὸ ξιποιίοηβ οὗ ῥυοϑι βοοά, 
Ηξεγὸ [86 ρδορὶθ ἅσγὸ ἰδυρῆς {πὶ ὑπέλι τ μτι] 
ῥγίοβδίβ μποὶγειωρεϊσεα ἐπ ῥεαγὲ (σοτηρ. Αςίβ νἱϊ, 
51) δου οὗ {Π6 Ππ6 ᾿ἰποᾶψε ἀγὸ τοραγάθα 85 
“γαηρε. ὙΠῸ ϑρδοῖδὶ οπδοίπηθηξ οὗ ἴ66Υ, 
ΧΧΙΪ. 2 ς 15 τεξεγτεά ἴο, Νίείηδογ γον α σἐγαηροτ": 
ῥαμά τῥα γε οὔεγ δε ὀγεαά 9 ζοων Οοά. 

«ὐδόη γε οεγ νιν ὀγεαδ  Οὐοτηρ. 1,ον, νἱϊ. 12. 
δε αἰ απά {δὲ δίοο ἴεν. υἱὶ. 22. 

8. 26. ἐραγρε]ὴ Οὐοτρ. 1,ον, Υἱϊδ, 4 ς. 

ΟΥΓ »εἶπο δοέγ ἐδίηφ.Ἴ ὙΠῸ |ὯΓ δῃὰ [15 βδοσὶ- 
ἤοσοβ, [86 βϑδοσϑὰ υθη5115, ἀπά ἴδ6 Κα. 
τ γοωγεεἰυε ἢ Ασοογαάϊηρ ἴο γοὺγ οὐνῃ 

ΡΙοάϑυγθ, ποῖ ΤΩΥ ΟΓαϊηδηοοβ, Νυπι. ΧΥΪ. 40; 
1 Κ, ΧΙ, 21. 

10. ευδεη Ζεγαεῖ «υεπὶ α“΄.64}7}] Το 1,οντος 
8ἃ5 ἃ ὈοΩγ πὰ τειηαϊποὰ ἔσθ ἴἰο δε [ΟΡ ]6 
ΒΕΤΎ ΓΟ α Αἱ Ϊεγυβαϊεπι (1 Οτο. χὶ. 12.) Βυῖ 
ἰηάϊν!άι.415 ἀτιοη ἴμοῖ ΤΛΔῪ μάνα ἀοϑετίοα ἴο 
Ι5γϑεὶ δ ἴθ ἔγϑί, δηὰ ἴῃ 1Π6 σουγϑε οὗ γδᾶσβ 
οἴβοιβ ψο ννεῖο ἀϊξαβεςϊοά ἴο {Π6 Γ] Ϊηρ ρονν- 
Εἴ5 οὗ Ἰυάδλῃ ΠΊΑΥ Πᾶνε ραϑϑθά οὐδ ἴο {88 
Γἶῖναὶ Κἰηράοπι, 85 ἰῃ ἰδίοσ γϑᾶγβ βουὴ ἀϊὰ ἴῃ 
[Π15 ὙΑΥ 5ὸ οΥδϑσ ἴο (πο ὑνουβῃὶρ οὗ ἴδε 84 π|8- 
ΤιϊΔπη8 οὐ Μοιυηξ ΟεοηζΖιη. ἼΠεθο ἀροβίαϊο 
Ι ον ῖο5 σ δαὶ ὀφαν ἐξειγ ἐπὶφμλδῖδς, ΤΟΥ 5}4}} ποξ 
δα τοβϑίογεα ἴο [ΠΟΙ͂Σ ἔοστηοσ γδηῖκ δηὰ ρυν]οροβ.. 

11. »"ἱρίαεγ.}] ϑεγνδηΐβ ρογίοιτηϊηρ πη6- 
ΠΪΔ] οἤἶδιοο5 ἔοσ ἴῆ6 τη ϊη βίον ῥσίθϑίβ-- -ἀσπς 
85 Ρογΐογβ, μοὶρίηρ ἴῃ [πε 5ἰδυρητοσ οὗ [86 υἱς- 
Ὀπ|5, Ὀυξ ποῖ 858 βδογἤείῃρ ῥγίοεβῖβ.Ί Α8 ἴῃ 
[Π6 σοπητηοηννθα τ οὗ 15γδοὶ 411 186 οἴΟΥ 
{|} 065 Πδὰ {πεῦ οὐσῃ ἰαπά, δηὰ 85, δοοοσάϊης 
ἴο 106 ΠΟῪ γϑίοπι, ἴπ6 1 ἐν οβ, ἃ8 ἃ ὈΟάγΥ, 
ὙγοΙ ἴο τϑοοῖνο {ποὶγ ρογίίοη ἴῃ ἴδ οὐλαέίονη 
(ΧΙν. 9), [86 ΟἿΪΥ͂ Τῆδῆποῦ ἴῃ ὙΠΙΟΝ 500 ἢ 
1 ονϊῖοβ οου]ά ᾿νε αἵ 411, νγᾶβ 85 ρα οὗ 86 
ὙΠοῖΪς Ὀοάγ, ἴο ψνςἢ ΠΟΥ͂ στεῖε {ΠΟΓΘΟΙΟΣΕ 
τουηϊοά, δα ἱπ ἴδε ἰονγεϑὶ σζτγδάθ. 

[{ 5 τειλάσκδῦα (δὲ ἐπ6 πυτΊΌΟΥ οὗὨ 1 ον 65 
ὙΠῸ τεϊζυγηοά δἤεγ [86 ΤσαρΌν Ὑ νυ ΟΣ 
8118}}, ποῖ οχοθοάϊηρν 4οο, οὗ ἡ ἤοτα ΟὨΪΥ 74 
ὙΕΙῈ ὑτιεβίϑδ᾽ δϑϑιϑίδληϊ5 (ΕΖ. ἰϊ. 4ο---42 ; Νεοὰ. 



Ηεὰ 
“τὶ 
ἤκαρ. 

ν. 12.-20.] 

. δραῖεβ8 οὗἩ [πε δουβα, Δηὰ πιϊη βίοι ἢ 
ἴο ἴῃ6 Πουβϑε: [ΠΟΥ 5811 5120 τῆς 
δυγηξ οἤεγίπρ ἀπά τῆς βαογίῆςε ἔργ 
τς ρβορῖίε, δηὰ {ῃεῪ 5181} ϑιδηά θ6- 
ἔογε τῆεπι ἴο πιϊηϊδίεσ ὑπο τῃ 61, 

12 Βαοδιιϑαὲ ΠΕΥ πλἰηἰδίεγεά ὑπο 
τπεπὶ Ὀείογα {ποεῖν 4018. ἀπά ἴ σαιιβοά 

“τς Βουβε οἔὗἩ ΙΞβγαδαοὶ ἴο 81} ἱπῖο ἰηΐ- 
ταῖν 4 1 ; τῃεγείοτς πᾶνε 1 {Πππὰ υρ 
δι, τηης Πδηά δραίηβϑε (ἢ6π|. 88} τῃς 

Ι,οτὰ ον, δπὰ {πεὺ 3141} θεᾶγ τΠ ον 
Ἰηἰυγ. 

12 Απά {ΠΟΥ 5841] ποῖ οοπὶθ πεᾶῦ 
ὈΠπΠῖο π|6, ἴο ἀο ἴῃς οϊςε οὗ ἃ ρηεϑβῖ 
ὑπο Τηδ, ΠΟΙ͂ ἴὦ (ΟΠ ΠΟΑΡ ἴο ΔΩΥ͂ 

οὗ ΤῦῪ ΠοΟΙν τπΐηρβ, πῃ [ῃ6 πιοϑὲ ΠΟΙΥ 
}ίαεο: Ὀὰῖ ΤΏΟΥ 5411 θδαῦ {Πεἰγ 5 4 π|6, 

ἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΠΙΝ. 
ϑίαπά δείογε ἴδ ἴὸ οῇεγ υπῖο τη6 
τῆς δε ἀπά τἢς δ]οοά, 541: (6 ον 
Οον: 

16 ἼΓΒΕΥ͂ 58}8]} ἐπίες ἱπίο ΠΥ 88πο- 
ἴΌΔΙΥ, δά {ΠΥ 5}}8}] σοπὶς ΠΘΆΓ ἴο 
᾿ὨΥ [Δ0]6,, ἴο πλϊ Πἰβῖεγ ἀπο της. δπά 
πον 518}} Κοερ ΠΥ σἤᾶγρο. 

4 Αμὰ ἱἰ 1 τας ἴο ΡΆᾶ88, 
ἐῤῥαὶ ΜὮδΠ ἘΠΕΥ επίεγ ἰῃ δ ἴῃ ρδῖεϑ 
οὗ τὲ ἱππαῦ οουστῖ, (παῸὺῪ 5841} θὲ 
οἰοιῃ δα ψῖἢ Ἰηθα ραιτμεηΐβ ; ἀπά πο 
ὍΟΟΪ 582]} σοπῖθ ὑρὸπ τ 6πὶ, ἡ ἢ] 68 
ΠΟΥ πηϊηϊϑίοῦ ἴῃ τῆς ραῖεβ οὗ τῆς 

ΠΙΏΠΕΟΓ Τοιυγί, δηα τυ τἢϊη. 
18 ΤἬΕΔΥ 5}4}} ἢανε ᾿ἴπεη θοπηςῖβ 

ὌΡοη πεῖν πεδάβ. ἀπά 5ῃ4]1] ἢανε ᾿ίπθη 
Ὀγαθσμα5 προη τῆ 6 ΙΓ Ἰοἱῃ8 ; {ΠΕῪ 53}2]] 

ἼΟΙ 

πὰ ΠεῖγΓ Δροπιπδι!οῃβ᾽ νος ἢ ΠΟΥ 
᾿δνς ςοιηπϊττεά. 

14 ΒυΓ1 1 πιᾶκε τπεηὶ Κεερεῖβ 
οὗ τὴς σἤάγρε οἵ τῆς ποιιβ6, ἰοῦ ἃ]] 

ποῖ ρἰγά ἐῤεηιφείυες ᾿ ᾿ Ὦ ἀπγ τπὶηρ ' Οτν ἐν 
(Πλὺ σδιιβδίῃ ϑννοδῖ. ῬΆςες 

Ι9 Απά ψβεη {ΠΕΥ ρὸ ἔοστῇ ἱπῖο οὐἶτ 
ῆς πτίογ σουτγί, φυέη ἰπῖο ἴὴ6 υἱζογ τεσ, 

᾿5ρεγιδὶ 

ἴτε 5εγνίος τῃογεοῦ, δηά ἔοσ 4]1] τδδῖ 
5.}} Ὀς ἀοπα {πογείη. 

Ις  Βυῖ τΠς ρτγίεβῖβ τῆς 1, εν 68, 
τῆε 80η8 οὗ Ζδάοκ, τπαὶ Κερὲ τῃ6 
σἤαγρα οὗ ΠΥ ϑΑποί ιν ἤθη (ἢς 
ΟἸΠ]άγεπ οὐ ἰβγαθὶ σγαηϊζ ΔΒ ΓΑΥ ἔτοτη 
πιο, {ΠΟΥ 5}2}1] σοπία ΠΕΔΓ ἴο π|Ὲὲ ἴο 
ΤῊ ΠΙδῖεγ ὑπίο π|6, ἀπά τΠαγ 58}2]]} 

οοιγέ ἴο ἴΠ6 ρβορὶβ, ἴπεὺ 3841} ρυῖ 
ΟἹ Ἐμεὶγ ραγπιθηῖβ νΏΈγειπ {ΠΥ πι]- 
πἰδίεγθά, δηά ἰὰν ἴῆεπι ἱπ τῆς ΠΟΙΪΥ 
σΠλθοΙβ, ἀπά ΓΠΕΥ 54] ρυῖ οπ 
ΟἴΒαΓ ραγπηθηΐβ; δηά {ΠῈῪ 5}8]] ποῖ 
ΒΆΠΟΙΠΥ ἴῃς ρθορὶα νὰ τῆεὶγ ραγ- 
ΓΠΕηἴβ. 

20 Νείτθον 5841} {πεν 8ῆανε τπεὶγ 

γιῖ. 42--5}., 116 ἴΠ6 ῥρυοϑῖβ Ὠυπηρογοὰ 4289 
(ἔσγα 11. 416---1090). ΕΖγα τηδᾶὰς ἀβογνναγά ἃ 

12] Θεασο δ ὺχ 1,ενϊεβ, Ὀμχϊ ΟὨἹΥ 28 ΨΕ͵Ε 
δἰάεὰ (ΕΖτγα νἱϊ!. τς, 18, 19). 
ΤῊΘ Κὰρ ἴῃ (μεῖς πυτηῦοῦ νγὰ8 Α]Ϊοὰ τὴρ ὉΥ͂ 

410 ΝεϊΒιηΐτη (δίνεῃ οη65), ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΟΥ̓ ΊΏΔΙΥ 
βγδηροῦϑ δηα οδρεϊννεϑ, το, ΑΙ Πουρἢ οὐ ρ] ογοά 
ἴῃ 186 ἸοσΏρ]6 βεγνυίςθς, ὑσοσς μοῖά ὈΥ (Π6 7ενγϑ ἴῃ 
ἴδε ἰΙοτσεξί τεραΐο Τῆο ἈΔΌΡίηϊσι5 ρἰδοθά ἔβοῖὴ 
Ὀεηοαῖ ἢ 4 Ὀαϑίαγά, {που ρἢ ἀῦονθ ἃ ργοβοϊ γίο, 
ἰοτθαάθ τμοῖσγ ἱπίοττηδιτγίηρ Ὑἱ [5γδο 65, 
αὶ ἀες το {ποτ ᾿ποδραῦϊα οὗ ῬΓΟΡΟΥ Πλ6ΠῚ- 
Ῥεϑὴρ 'ἱπ [86 οοῃρτογζαίοη, ἘΜ ουββοὶ 5 
“Ταρὶο, Ρ. 64. 

1Δ. ὡβεά ὐὸ νιπε δα] Νοῖ ἴο ϑπῖο 
δε, Ὀυὶ ἰπ ΕΥ̓ ἡμιότώ (χχ. 5). {12ε Ζογά 
“τυαγε ἴμδὶ ἴΠ6γ ϑβουϊὰ Ὀδᾶγ {δμεῖσ ᾿η] 40 {|65. 

16. 2δε ῥγίετς ἐδὲ ᾿ουΐει, ἐδο “οης οὗ Ζα- 
ἀολ] 8εε ου χὶ. 46. 
.17--81. ἘἈρορυϊδίοηϑ 85 ἴο ἴδ ῥγιεϑίβ᾽ 9δγ- 

γοος, ΤὍΤῶῆο καγπηεηίβ οὗ [ἴῃς ῥγίοϑίϑ ἂγὸ ἀθῆποὰ . 
διὰ ὙΔΣΊ Οἱ σι] 65 ργεϑοτι δα ἰπ (ἢ [αν ἅΓὰ τὸ- 
Ῥεαίοά ψ" ϑοπιο δ Ποἢ5 ἰπ οὐδοῦ ἴο ἀθηοῖο 
διἀΠΙΟΏΔΙ οῶτὸ ἴο ἀνοϊ ἃ Ὁπο]θάπη 658. 

186. ἀπο") ἘΟυΓ νοϑιπηρηῖβ νοῦ Όγῃ ὉΥ͂ 
ἴδ ὈΓΑΪΠΑΥῪ ρτιεϑῖ, Υ1Ζ. [86 Ἰπθη Ὀγεεςῃεβ, {Π6 
οὐδὲ, {86 δὶσ δηά (δὸ Ὀοηποῖ, Τὸ ἔπό56 ἴΠῸ ' 

διχῇ ργίοοὶ δά ἀδὰ οἵδποσ ἔουγ ἀπε σεν ἀσίϊοῖος 
οὗ ἄγεςβ, Ἵδι]οὰ “" χοϊάἀθη νοϑιπιθηΐβ,," Ὀδοδυϑθ 
ξοϊά, [Π6 βυγῦθοὶ οὗ βρὶοπάοιυγ, δρροαγεὰ ἴῃ 
ἴδε. ὍὙΠ6 τηδίοσιδὶ οἵ τυϑὶς ἢ {πῸ ἔθου νοϑῖσ 
τηοηΐβ οὗ ἴπ6 ΟΥΪΠΑΤῪ ῥσγίεδί ὑγογὸ στηδὰθ νγ5 
4.16 Ώ.,᾽) ΟΥ, ΠΟΥ δος ΓΑίοΙΥ, “ Ὀγβϑι5,᾽) [86 
ΗΠ πίη οοϊίοη κυ} οὗ Εργρί. ὙΠ686 
ἴνο 40.2}1|65 οὗ ἴῃ6 Ὀγϑθθὺθ ἅτε ϑρεςῖδ!! 
τααγκοα 45 οδαγδοίογιβεῖς, ἀπά οἡ ἴποπὶ ρατί οὗ 
[ῃ6 σγγάδο]ς τλοδηϊηρ ἀοροηάθά. Οομρ. ον. 
Χῖχ, 8. ἘΔ οΙβμοίπλ5 “Το ρΙς,᾽ Ρ. 72. 

Οη ἴδε υ8ὲ οὗ ᾿Ἰἴπεη ἂἀπά δοηημεί: (0805) 966 
Εχοά. χΧΧΥἹ]. 29---43) ΧΧΧΙ͂Χ, 27, 28. 

19. «δῦ ον] ΟὈΡΑΣα εοωγί. 
δεν “δαἰ ποὲ “απο δὲ βεοῤί] ὙΏΘΥ 5881] 

ποῖ ἰουςοὶ [86 Ροορὶο ἢ ΒΟΙΥ φαστηθηΐβ. 
ΒΕ νοχγὰ “ἀπε 16 υϑοὰ δεσδυβε {πὸ οἴἶεςϊ 
οὗ ἰουςϊηρ νγᾶ5 ἴο ϑορασγδαίθ 85 ΠΟΙΥ͂ ἴῃς ρβεσ- 
8005 Οὗ ΤὨϊηρ5 30 ἰουςπεοά, Εχοά. χχίχ. 37, ΧΧΧ. 
291 4150 1,δν. νἱ. 18. 866 αἰϑο Ὀείονν, χὶνὶ. 2ο. 

ΤΠ6 ῥγιεϑίβ ἀϊὰ ποῖ ΘΑΣ ΔΩΥ αἰπιηςίνο 
ἄτεβϑ, οχοορί ψὮ116 ρογίοστηϊηρ ἴῃ ἴ86 ἴοιηρὶθ 

 ΒΈΠΕΟΙΥ βοῆς Δ] βοῦν ςοϑ, 
ὙΠ δοίν εἰανηδοτ: ἅτε ἴῃοϑε οὗ χἱὶ. σ 0]]., 

᾿ΜΈΪΟΒ. Τοχητηιπίςαίοα Ὀοΐ. ἩΠΒ τμ6 ἴοπιρὶθ. 
οουτῖ δηά ὙΠῸ [6 οιυος οουγί. 

20. [εν χχί. ς. 



192 

ἢεολάβ, ποῖ 8ιιεν (Πεὶγ ἰός κβ ἴο ῥ,ΤΟΥΣ 
Ἰοηρ; ἴΠεΥ 3141} οπ]γ Ρο]] τ εἰν μεδάϑβ. 

21 Νειῖθεγ 3141} ΔΠῪ ῥγίεβδε ἀγίηἰς 
πα, ἢ 6 Π (ΠΟΥ ΘηΐοΓγ ἰηῖο 1Π6 ἸΠΠΘΓ 
Γςοιυτγί. 

22 Νεῖῖμεγ 5}4}1} {πῸὺ ἴακα ἴογ 
αΤαν. ἃς. {Π6ὶγ νγίνοβ ἃ “ νίάονν. ποῦ Ποῦ [δδὲ 
ἯῪς. ἰ8 'ρυξ ΔΥΑΥ : δυῖΐ ΠΘῪ 58}4}1} ἕλκε 
ὩΡ,. πγαϊάσπβ οὗ με βεεά οὗ ἴῃς Βουβε οὗ 
δ ς ἾΙδγδεϊ, ογ ἃ νυϊάουνν ᾿τπαῖ πδὰ ἃ ρηεβ 
ῥνίεε. ὈείογΓα. 

22 Απά {ΠΕῪ 8841} ἔεδο ἢ ΠῊΥ ρεο- 
οἷς ἐῤε ἀἰξεέγεμεο Ὀεῖνσεεη τ ΠΟΪΥ 
ἀπά ρτγοΐδῃε, δηά Ἵδυβε ἴῃδπὶ ἴο ἀ[8- 

ἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΕΙΝ. [ν. 21--20. 

ὯΔς Απάὰ τπέγν 5411] ςοπὶς δὲ πὸ 
ὃ ἀελά ρεγβοη ἴο ἀβᾷϊς {πεπλβεῖνεβ: δῖ ὁ ἴτεν. τ. 
ἴογ ἐβῖμεγ, οὔ ἔογ πιοῖποῖ, οἵ ἔου 80ῃ, 
ΟΥ ἔογ ἀδυρῆζογ, ἔογ ὑγοίδοι, οὔ ἴοσ 
δἰδίεγ [ἢδι ἤδη Πδὰ πο μυβραπά; [ΠΕΥ 
ΤΊΔΥ ἀθῇ!]ε ΓΠ πηβοῖναβ. 

26 Απά «δἔζεγ ἢς ἰ8 οἸεδηββά, τῆῈῪ 
8ἢ}8]} γεςκοῃ τἱπίο ἢΐπὶ ϑενθῃ ἀλγϑ8. 

27 Απά ἰπ {δε ἀδγ τπδὲ ῃς ροεῖῃ 
ἰπῖο τῆς ϑβδποίιδιγ, ὑπο [ῆ6 ἸῃΠΟΓ 
σουγῖ, ἴο τηϊη ἰδοῦ ἱπ τῆς 5δηοζιδγγ, 
ἢς 5}4}1] οὔε [18 8: οἰογίηρ, δα!τῃ 
τς [μοτὰ σον. 

28 Απά ἰξ 3}4}1] θ6 ὑπο {ἢδπὶ ἔογ 
ςοῦῃ δοΐνοοη (ἢ6 υποίελῃ ἂδηά ἴΠ6 ΔΠ ἱππογΐδηςε : 1 ἐαρε ΤΠΟΙΓ ἱπῃογὶῖ- : ἌΤαπιθ. 

οΪοθδῃ. Δπσε: ἃἂπά γε 5}8}} ρίνς τπδπλ ΠῸ ἴρευς το. 
24 Απά 'π ΠοπΕγοΟνΘσΒΥ {ΠΕΥ 8}.4]}] ροββαβϑίοῃ ἰῃ ἰϑγδαὶ: 1 σπὶ {ΠΕῚΓ ροϑ- ἧς 18... 

βίλῃά ἰῃ ᾿υάριπεηῖ; ἀπά ΤΠΕΥ 81|4}} βεββίοῃ. 19 9}.18: 
Ἰυάρε ἰξ δοςογάϊηρ ἴο τῇ [μα ρπιεηῖϑ : 
δηἀ {ΠῈῪ 3,411] Κοαρ ΠΊῪ ἰαννγβ Δπὰ ΤῊ 
ϑίδίιιζοβ8 ἴῃ 411 πλίης 4556 ]168 ; δηά 
(Π6Ὺ 5841} ΒΑ ]ονν πὶγ ΘΑ δ 8. 

29 ΤΉΕΥ͂ 5}4}} εδὲ τῆς πιοᾶῖ οξει- ὖ 
ἱηρ) ἀπά τῆς 5η οἴεπηρ, δηά τῇς 
{τεβρᾶϑ8 οἴετγίηρ; ἀπά δνεγυ ' ἀεαϊ- !Οτ, 
οαϊοά {ππρ ἴῃ ἰβ5γδ6] 514} ὃς {Πεῖγβ. 

4]. ἴκν. χ 9. Ὁ ΏΣ 6 δου λη οησαρεά οὐ 
ϑόγυϊοο ἴῃ ἴΠ6 ἴδρὶε, [86 ρεϑίβ ὑεῖ ποῖ 
«ἰϊονγοὰ ἴο ἀστηκ τυΐπα. 

22. ον 4 ευἰάοαυ ἐδαὶ ῥαά α ῥγἱεεέ δείονγε 
ἴῃ ἴον. χχὶ. οὐ ΎΥ ῥγίοϑὶ 15 ἐογϊ θη ἴο ΠΊΔΙΤΥ 
ἃ ἀϊνοτοοὰ τνοσηδη, {Π6 Ὠἰχἢ ῥσοδὲ ἴο ΠΊΔΙΤΥ ἃ 
τϊάονν. Ηδστε ἴδ γεϑιτςίοη 18 οχίοηἀοα ἴο 
811 ρυίοϑῖβ, δῃ ὀχοορίίοηυ Ὀοὶπρ πιδάδ ἴῃ ἴδ 
᾿Ά536 οὗ ἴΠ6 νυϊάονν οὗ ἃ ῥγίοϑί, [ θείην ᾿πἰοπἀοὰ 
ἴο πιᾶγκ [δ6 ΠΟ]1Πη655 οὗἩ {86 οἷος οὗ ἃ ὑγἹοϑβῖ, 
ἱπηροδίηρ οἡ {πε οὴς πδηά δάάϊποηδὶ ΟὈ] χα- 
Ὀοηϑ ἴο Ρυπγ, οὐ ἴπο οἴδποῦ σουηπιυη!οδίηρ 
1156} ἴῃ βϑοπηθ ἄθζτοο ἴο ἢϊ5 υυἱδ, 

48. ΤΉΪΒ νγᾶβ ἴΠε βροςοίδὶ ἀυΥ οὗἩἨ ἃ ῥγίδϑί, 
εν. χ. 1ο, χὶ.---χνὶ., Μδὶ, ἰ1. 7. 

44. Τ)ουϊ. χΥυῖ!, 8; 2 (Ἦτο. χίχ. 8. ΤΠογο 
νγ83 ἰπ ἔπ6 ϑεσοπά ἴοηρ᾽ο ἃ σουης] οὗ ῥγεϑίβ, 
ὙΏΟΒ6 5ροςῖδὶ ἀπ ἃ ννᾶ5 ἴο τορι ϊδΐθ οσΟΤΥ 
[Πηρ σοπηροίοδ σῇ [86 βαπεοΐυδιυ. ΤῊ 
ἀϊὰ ποῖ οΥΩΙΠΑΤΙΥ ὈυΞΥ {ποπηϑοῖνος υνῖ 
οὐ πη] αυεβίίοηβ, Αἰ μου ΠΟΥ ἴοοῖ ἃ ἰεδά- 
πε ρατγί ἴῃ ἴπ6 σοπάοτηπδίίοη οὗ [οϑυ8. Μαγκ 
ΧΥ. 43. 

46. ὙΠε ργεβίβ 5ῃδὶ! Κϑορ ἐπιοπιϑεῖνοβ ἔγοπι 
411 σοπίδοϊ Δ ὑΠΠΟΙΥ ἘΠπίπρ8. ΤῊ ἰοραὶ ἀ6- 
Β]οσηθηΐ ἔτοπι ἰουςίης ἴῃ ἀρδὰ 15 4 5ροςϊδὶ 
ςὯ36 ρῥγονί δὰ ἴοσ ὉῪ 186 1 ,νν, γἤοβο οηδοεῖ- 
Ταεη5 ἅτε πετὲ τερεδίοά, [εν. χχὶ.; Ναπι. 
ΧΙΧΟ ΣΙ. 

ἴπ ἴδε ΟΠ τσδπ Οδυγοῖ 41] ἴδ τοι Ὁ 15 
ἄγε γίωις (1 Ῥεῖοσ ἰΐ, ς; νυ. .. ό, χχ. 6). 

Ἡδρηοο (δο ἀϊγοσξοηϑβ ἔθου πιαιηἰαὶηἰπρ (ἢ 6 Βο]]- 
Ὧ655 οὗ [ῃς 2γἱειζδοοά ἴῃ ἴῃς πονν ογάοσ, τοργδ- 
ϑοῃῖ ἴπε ΠΟΟΟΘΘΙΥ͂ ῸΓ ΠΟΙ Π655 ἰῃ 411 (ἢ τ5- 
ὕδῃΞ, δΔηὰ πε οχο]υβίοη οὗ δε ερνείγομελρεαά ἐν 
δεαγὲ από ἐπ ε: ὁ ἰ5 οαυϊναϊοηϊ ἴο [86 ὀχοϊυϑου 
οὗ αἱ δαὶ ἀερβίεερ ἔγτοτα ἴ!6Ὲ Νεῖῖν [οπιβαϊοῖτι 
(εν. χχί. 27). 

48-- 81. Ῥτονίβίοῃ ἔοσ {π6 ὑγιθϑίβ δηὰ ἷ,- 
Υἱίε8. 
ΤῊ 15 ποῖ ἱποοῃϑίϑίθης τ δα ἀρρογ- 

οππηοηΐ οὗ ἰαπὰ ἴο {πῸ ῥγίεϑίβ δηὰ 1, ουϊο5 
τησηςοηδά ἴῃ χὶν. 1 [01]. ὑσἤστε 566 Ὡοῖθ. 

48. ἐὶ «δα! δὲ μπίο δε ΓΠῸ τοπιδῖης 
οὗ 86 5δοπῇῆςοθα ψεῖα ἃ οδιοῖ βϑουγοο οἵ [6 
Ργοϑίβ᾽ ϑβιρροτί --- ἰδ Ὀυχιί-οὔἴεγίηρβ Ὀεὶπρ 
ΘΠΕΓΟΙΥ σοηπιυπιοά, ἴΠπ6 ῥγίοϑίβ δὰ Οἢ]ΥῪ ἴδ Ὸ 
55, Ὡς ἢ Πονγόνοσ γιοϊάθα ἃ σοῃϑιογαῦ θ 
τονυθῆυθ, Μοὶ δῃὰ ἀπηκ- οἴου ηρβ Ὀοϊοηροὰ 
ΘΠΌΓΕΙΥ ἴο ἴδε ῥτγίεσίβ. ᾿ δ᾽:η-οἴετίηγψβ δηά {γθ5- 

βετίπρβ, ἌἽχοορὶ ἴπ ραιίουϊασ ο8968, 8150 
Ἰοηρεοὰ ἴο 16 ὑγοδὶβ ἃπὰ τόσο ραγίδίκεη οὗ 

ἴῃ ἴῃο ἴεπιρῖθ, ΟΥ̓ [πὸ ροϑδοθοβοσγηρε ἃ ροζ- 
κίοη ἀοάϊςαϊοὰ ἴο ἴ86 1 ,ογὰ ὈΥ ννανίπρ ννὯ5 ἰεδ 
ἴογ {π6 μη δῃά (Π6 τοϑὲ δαΐθσῃ ὈΥ ἴδὸ 
ΟΠ ςεἴβ ἀπά ἔπος ἐγ οηάβ, οἰἴἤοσ ἴῃ ἴῃς σουΓΣῖξ 
οὗ ἔπε τοιηρῖο, οὐ δἵ ἰοαϑσὶ ὑπ λον 
ΎΠΕΟΙΕ 15 ἀϑθὶ πῶς ΑἸ]υδίοη ἴῃ ἴῃς Ῥβδ]πὶ5 ἴο 
[ῃοβ6 [ολϑὶβ--- β. χχὶϊ. ς, λό, 29, χχιϊὶ. ς, Ἴχνὶ. 
1λ---[6. ὙΠῸ ΚΙ[ΟΒοη-Οουίβ, χὶνὶ. 21---λ4., 
γε ὑγονϊ δα ἴῃ ογάογ ἴο ρύθραᾶγθ (θὲ ρυῦϊς 
ΤΏΘΔΪ5. 866 ἴμδν. υἱῖ., χχὶϊ. 29. 20. 

1 αν» ἐδεὶγ ἱπδεγήμαημε) Ναπγ, χυἱὶ, 209 
Ὠευῖ, χν. σ 70]}. 
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δα, ρα 30 Απά τῆς 46 γοὶ οὗὨ ἃ}1 τἢ6 ἢγοῖ- ΟΚΕΟΝΕΚΕ, 'νδεπ γε 514]] ὑτρΣ δ 
γ. ἐπι οἵ ἃ]} ἐῤίπρε, ἀπά Ὄνου οὐὔΪδ- ἀϊν!ας Ἴ Ιος τῆς ἰαπά οσ ἰπ- κακάς 
ἐπρ 9.,. ἴοῃ οὐἨ 411}, οὗὨ ἀνοῖυ «“ογέ οὐ γοιγ Βειϊαπος, γε 8}4]1 οἕεσ δὴ οδϊδιίοη κρ 
ἱερ. ἢ ΟὈΪδιίοΠ8,) 584}1 δε (ῃ6 ρτίεβιβ: ἹΞ απο τε ΓΟΚΡ, ᾿π ΠΟΙΥ ρογείοη οὔ Ηοῦ 

6 ἔτ. 5}2}} 4150 ρίνε υπῖο τῆε ρτγίεβε ἃ 
διθῖ οὗ γου ἀοιρῃ, τπαῖ με ΠΊΔΥῪ 
ολυβε τῆς Ὀ]αβδίηρ ἴο γεϑῖ 1ὴ τῃ]ὴ8 
δΒοιυϑ6. 

21 ὙὅἘΠ6 ρῥΓίαϑβῖβ 8841} ποῖ εδῖ οὗ ΔΠΥ 
'Ἰτνὰ τς. (ῃϊηρ τῆδῖ 15 “ ἀεδλὰ οἵ ἰἴ86]ξ, οὐ ἴογῃ, 
ἴα... 8. ψΒεῖπεγ [τ 6 ἔονν] οὐ ᾿εδβῖ, 

ΓΗΑΡΤῈΝΚ ΧΙ. 
ι 71: 2ογήίονε οὗ Ἰαναἱ γον ἐλε σαμείμαγγ, 6 Ὁ 

ἐλε εἰν, ἡ αμαᾶ ,ο» ἐλέ 2γίμες 9 Ογάίμαμοος 
"ον ἐᾷς Ξγίμεξ. 

(Ὡς ἰαπὰ : τῆς ἰδηρίῃ τῤαὶ ἐς τῆς 
Ιεηρίῃ οὗ ἔνε δηὰ τυγεπῖγ τπουβαηά 
γεεάς, ἀῃὰ τῆς Ὀτγεδάζῃ «ῥαϊ ἐφ ἴδῃ 
τπουβαηά. ὍΓΠ5 «δα δ ἈΟΪΥ ἴῃ 81} 
πε Ὀογάεγβ τῃεγεοῦ γουπὰ δδοιῖ. 

2 ΟΥ̓ τὴϊ18 τπεγε 5141} δὲ ἔογ τῆς 
ϑΔΠοίΌΔΙΥ ἄνα Πυπάγεά ἐπ ἰσησίῤ, 
ἔνε δΒυπάγεά ἐπ ὀγεαάίῥ, βϑαυᾶγε τουπά 
δδοιῖ; δπηά ΠΗ͂Υ οσυδίι85 τουπά δδοιυὲ 
ον τῆς "ΞυὈιγῦ5 τπογοοῖ, 1 Οὐ, υοἱὰ 

2. Απά οἔὨ τ}]5 πιδᾶϑιιγε 88] τῃοιι ΠΟ 

80. οδῥἠα!ἰοη] δῦ. ἐδεγωια. ὙΠὸ Ηδ- 
Ὁτεν ψοτγὰ 15 τεηάεγοὰ οὔεγίμῳ, Τ ΔΥΡ. δεαυεν 

ἐγίπρ, Ἐχοὰ. χχν. 2: δἰϑονγθεῖε οεγί ς᾽ 48. ἴῃ 
ΧΧΧ, 11, ΟΥ̓ ΠΤ ὨΓ Τηὴς ἃ5 ἰῃ Εχοά. 

Χεῖχ, 2). 866 ποίοβ οἡ Εχοά. χχν. 2, δηὰ 
Εχοά, χχῖχ. 27, δηὰ Ῥχεΐδοθ ἴο 1, εν] συ 5. 

(παρ. ΧΙ. ὝὌὝΠε ρογίΐοῃ οὗ (οι τΊ ΟΥΥ͂ 
τεξεσυοὰ [0Γ [86 Ὀγιθϑίϑβ, ἰπ ἴδ τη! 4]6 οὗ ννβῖςἢ 
5 ἴο Ὀὲ [6 ἰδ ρῖ. ΠὮ 115 σουτίβ δηὰ ρζγὸ- 
αἰηςῖ5, ἴος μ6 1, εν ζεβ, ἔοσ ἴμε οἱ πὰ ἔοσ [Π6 
ῬΠΏΟΕ. ᾿ 

(--4. Το ροσίίοη ἔοσ [86 ρὑγίεδίβ ἀπά [6 

1. ἢ τα} ΤὮ5 ἀοο5 ποξ ᾿πΊΡΪῪ δηγίδιην 
ἵκὸ σἀϑέίηρ Ἰοίβ, Ὀυΐ 15 δαιιϊναϊθηξ ἴο ΟἿ πο- 
Ὅοη οἵ αἰδοίγπεεηξ, [6 βϑύθσαὶ ρογίοπϑ ὈεΙῺΡ 859- 
βσηοά ΟΥ̓ τ]ς, [οϑὮ, ΧΙ]. 6. 

οὐΐαᾳ!]05}] 8566 Οἡ ΧΙγ. 20ο. Ετοπὶ (Π6 0.56 
οἵ πε νογὰ Ῥγοροσῖυ ἀδποιίηρ δεαυε-οεγίης, 
τὸ ΑΙΠΟΣ [πὲ (Π6 ΟὈΪδίίοη ννᾶ5 τοραγάδὰ 
ἴ ἃ ἀϊβογεηξ ᾿ἰρμξ ἔγοση ἔπ ρογίίοηβ οὗ {6 
ἰπηδε5, 1 ψψὰ5 ἴΠ6 1, οτγά δ ροτγίίοη, ἴον. χχυὶ!. 
30. ΤῊ οὐΤαλίοηπ 15 ἔα Ποῦ ἀσοοσιθοά (Χῖν 
9-12} ἰῇ ἴπ6 φοπεσαὶ αϊγεσίίοη ἔοσ ἴδε 85- 
5ρηπθηΐ οὗ ἴῃς Ἰαπά, [{ ἰ5 ξίνθη Βοῖὲ 88 ραγί 
οὗ 186 ῥγονϊϑίοῃ πιδάθ ἔοσγ [η6 ργιθϑδῖβ. [1 15 
ΤετηλτΚΔὉ]6 (Παὶ νἢ16 ἴῃ ἀθβοσι θην ἴΠ6 Ρῥτο- 
γιϑίοη ἕον [86 ῥτοσίβ 2ῤε “αογίβεξ: ἅτε ταθητοηρά, 
ΠΟ ΠοΠΌΟη 15 πηδάδ οὗ ἐδε. [ἢ {86 οΥἹΡΊηΔ] 
Δ ]οἰπηρηΐ {πὸ ἴσῖρο οὔἹ ονὶ μδά πο ἰδηὰ, Ὀιϊΐ νγν 45 
Βυρρογίεα ὈῪ {865 ἔγοπι ἴῃς οἵου {ΓἸῸ 65 
([μν. χχνἱ. 209; Νυπι. χνῇϊ. 21). ΤΠΘΓΟ 15 ἃ 
ἰδ ϊοη ἐμαὶ ΕΖγὰ Ρυηϑμοά {πὸ 1, ον]ῖ658 ῸΓ 
ΚΕΟΡΙΠΣ ΑΥΑΥ͂ ἔγοση ογυβαὶοπὶ ΟΥ̓ ἀοργίνίης 
1δεπὶ οὗ ἘΓμ65 (Εἀογββοὶπι 5 “" Τοηλρίο,, Ρ. 
64). Βυξ Βεῖα {πῸ {πΡ6Ὲ οὗὨ [,ενὶ (πο μά ϊης 
ΡΓεδὶβ ἀηὰ 1 ουϊεϑ) πᾶ5 ἃ Ῥουίίοη ἰΔΓΡῸΓ 
182η (δαϊ οὗ [Πῃ6 οἵποσ {γιῦεβ. 866 χ]ν!ὶ!. 
8 [0], ὙῊϊ5 συλπίν οὗ ἰαπὰ οσουϊὰ ποῖ ὈδῈ 
ΒΙΠΙΡΙΥ ἴοσ ἀνε! ϊηρβ, ἀπά ννᾶ5 Ῥγοῦδ οὶ] Υ ἴπ 
Βκὰ οὗ {86 ἘΠ Ι65, Ἰυπὲ 45 ἴῃ6 ργίποθ μδὰ ἢϊ5 
ἀκβηϊίε ροτξίοη οὗ ἰαπά ἰηϑδίοεδα οὗ Ὀεϊηρ 5ιρ- 
Ῥοιοα Ὀγ ἴῃς οοηϊτυ[ἰοη5 οὗ ἴΠ6 ῬΡθορὶθ. Τἢε 

γο:. ΥὟῪὟΧ᾽Ι. 

Ρείοϑὶβ δηὰ 1,ονιἴο5 ῃδὰ Ὀοϑί ες [6 ϑβδογιἤσεϑ, 
ὙΠ ἢ ἔοιτηοά πὸ ἱποοηϑιἀογδῦϊθ σοπίτυζίοη. 
ΤῊ ρῥγονίβιοη ἔοσ {Π6 ργίεϑίβ δηὰ 1,ον!65, ουΐϊ 
ΟΥ ΡΓΟΡΟΓΙΟΏ ἴῃ ΔΩΥ δοίιιδϊ διταηροιηθηΐ, 15 
το ἀοιυδί ἰηϊοπάδα ἴο 5γ1Ὲ 0 }1Ζ6 ἴῃ6 τϑνεῦοποα 
ἃηὰ Βοπουγ ἄϊε ἰο Οοά, ἀπά εχργεϑθοὰ ὈΥ 
ἸΟῪ ἴἰο Ηἰ5 ϑοσυῖοεβ ἀπά Ηἰ5 τηϊηϊϑίευβ. 
Τῆς 1ΧΧ. ἴῃ (ἢ]5 νοῦϑα γοδά ἐδ ὀγεαά!δ 
ἑᾳαυεπίγ ἰμουδαηά, ΗἸΕΖΡ δηά οἴμοῖβ ννου]Ἱὰ 
δῖον {86 Ἡδῦγεν ἰοχί δοςοσ ϊηρῖγ, δηὰ ΚοΙ] 
τηλι ηἰδίη5 ἴδ σμδηρΘ ἴο 6 ΠΟΟΕΘΘΑΤΎ, ὈθΟδι56 
εἴη τ, 2 “44 ὁ (ΠΠοὉ. “95 0»1) ἐῤὶ: γιεασωγε ταυϑβῖ 
τήθδῃ ἴπαὶ [86 αυδηςΥ ΓΟ] νης 15 ἴο Ὀ6 ἀ6- 
ἀιυςίοα ἔτοτῃ μα νοΐ 45 ργοσεαάθα, 85 υ. 2, 
ΟΥ̓ Οὐ ο»") ἐδ..." Ασοογάϊηξ ἴο Κιεὶ}}5 Ἰηΐοϑυ- 
Ρτείδίίοη, πιεπέοη 15 ἢγϑὶ πιδάθ (νυ. 1) οὗ ἴπ6 
ψνμοΐο οὐ]δίίοη δϑϑοϊσηθὰ Ὀοΐῃ ἴο ρηδϑία δηὰ 
1, ουϊίοβ---ς,οοο στοὰς ἔγοσῃ δᾶϑί ἴο ννεϑῖ, ἀπά 
λο,οοο ἔτοπιὶ πογίβ ἴο βουῖϊῃ. Ὑθη ἴῃ συ. 2 
(δοτὸ 15 ἀοάυς δα τοπὶ [818 νυ Πο]6 τηθάϑβυγο [86 
Ῥυοϑίβ᾽ 5ρθοῖα] ρογίίοῃ 2 ς.οοο ἔγοτῃ δαϑί ἴο νγεϑῖ, 
δηά το,οοο ΠῸπι πογῖἢ ἴο θοῦ. ὍΤῊΪΒ θεῖ 8 
[8 ϑἰπηρίεβὶ Ἔχρ᾽απδίίοη. Βυΐ ἴδ6 τεδαϊηρ οὗ 
[86 τοχὲὶ πᾶν Ὀ6 πιδιπίδιποὰ ᾿ξ ννα ϑιρροβθ {πε 
οὶ οὐϊαίίοα Ποτὲ ἴο ἀδθποίθ {π6 Ῥογίίοη 85- 
δἰρηοά ἴο [86 ρῥτίοδίβ δοπθ; 85 ἰῃ χὶνη. 9.--- 
Αςςοογάϊηρ ἴο [ἢ]]5 νίονν Ὁ. 3 15 ἃ τερειεοη οὗ 
τ. 1, ἃηὰ οΥ ἐδὶς »ιεασμγε ταθᾶῃ5 τοί ἀδάιοίεα 
ἔγτοιῃ [ἢ15 πιρᾶθυτο, δυξ οομρυίοά ὈΥ [85 
Γαθᾶϑυγο. [ἢ 186 οτρίηαὶ ΟὨΪ ἴδ6 ὩυτθΕΥ5 
ἅτ ρίνθ, Ὀυΐ [6 ΒΡ 5} Μειβίοη ΠΙΚΒΕΥ 
ΘΌΡΡ 65 γεεα, βίπςθ ἴπ6 ῥγθοϊῃηοῖϊβ 6 ΚΠΟΥ 
ἔτοπι χὶϊ!. λϑὸ νοῦ σοὺ γχγεεά: βϑηᾶγθ. 29,000 
τεοάϑβ --  δῦοιξ 4:ὲ 5ἰδίυιθ τη1165, 268 δέος. 
ΤΩ 1165. 
ἃ. 3ῶγ δὲ ᾿αμπείμαγυ) Τ86 “αποίμαγ ὮδΤΟ 
ΤΟΔΌΪΥ ταθᾶηβ 86 νυν μος [οπιρ]6- ργεοίηςίβ, 

[αι ἴἴ ΠΥ πλθᾶῃ, ἃ5 504], ἴμ6 Τειρὶο 1056] 
δὰ 20 ν -- Ὀεϊοηρίηρ ἴο. 80 ἴῃ υ. 4) αη δοίρ βίας 
2 ν (Ὀεϊοησίην ἴο) δε ταπείμαγγ. 866 Οἱ Χ]Ι. 20. 

“ἐδωγδ} Ι1Δϊ. τοἱά ῥίακε.. ΤΟ τρᾶτκ οὐϊ 
τιοτε ΞΕ ΠΟΥ {86 σδογεὰ ργθοϊηςῖβ, ἃ νᾶςδηῖ 
βρδοβ οὗ ΒΕΗ͂Υ οὐδ ὲῖ5 νγᾶ8 Ἰοξξ ου 41] 5465. 

8. “Ἵπ4 97 ἐδ γιοασμγε}] 866Ὲ οἡ ν. 1. 

Ν 
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πιδᾶϑυγα τῆς ἰεηρτῇῃ οὗἩ ἔνε δηά ἵνγεηῖῦ 
(Ποιβληδ, δηὰ τῆς Ὀγεδατῃ οὗ ἴεη 
(Ποιβαπά : ἂπὰ ἴῃ ἴτ 512}} Ὀὲ τῆς 
ΒΑΠΟΓΌΔΙΥ ἀπά ἴμε πιοβὲ ΠοΙγ ῥίαεε. 

4 Τῆς ΠΟΙΥ ῥογέϊοπ οὗ τῃ6 ἰαπά 
804}} 6 ἴογ {π6 ργίεϑδῖβϑ ἴῆς πη 18- 
[615 οὗ τῆς ϑβδποῖυδτν, ὑΠΙΓἢ 5824]]} 
ΠΟΘ ΠΟᾺΓ ἴο ΠλΪΠΙ816Γ τηῖο ἴἢδ 
ΓΟΚῸ : ἀπά ἰδ 584}1} δὲ ἃ ρίαςε ἔογ 
{πεῖς Πουδβόβ, ἀπά δὴ ἢοΟΙγ ρίδσα ἴογ 
[Πε βΔ ποῖ. 

ς Απά πε ἔνε δηὰ ἔνεπιν τδου- 
βδηὰ οἵ ἰεπρῖῃ, δηάἀ τῆς θη ἴδου- 
βδδηά οὗ Ὀγεδάςζῃ, 5}4}1 αδἷϑο τῆ6 ἴ,6- 
νἱῖε8. [ἢ 6 πλϊηἰϑἴεγβ οὗ [ὴ6 Ποιιβε, ἢᾶνα 
ἴοσγ τπαπηβείνεβ, [ῸΓ ἃ Ροβϑαβϑϑίοῃ ἔογ 
ὈΜΘΠΙΥ Τἢδηλθοτβ. 

6 Ἵ Αμπὰά γε 5841} ἀρροίηξς τῇς ροβ- 
8658 οη οὔ πε οἰ ἔνε τῃουβαπα Ὀγοδά, 
ΔΠΔ ἔνε ἂπά ὕυγεης τποιυβαηά ἰοπρ, 
ονεγ ἃρδίηδί τῆς οὐϊδίίοη οὗ ἴῃς μον 
βογίίοι Σ ἰτ 5}4]1 Ῥ6 ἔογ τῆς νμοῖς 
ἢοιιϑε οὗὨ [Ξγδεὶ. 

56. Το ροπίίοη οὗ (πο 1, ον !ἴ65. 
“Ἵπά4 ἐδὲ ῆυε απά ἐαυεπῖν ἐδοιωσαπ}) Απὰᾶ 

ζ71γνγ9 πὰ ὑνθηῦνν ὑποιβδπά. 
ἐῤε 1εη ἐδοισαπα Τ98 ὉΠ οτ 58} ἃ ἐπ ὀγεαά! δ. 

ὝΠΒΟΓΘ 15 πο ἀεἤηϊίο ἁγίϊςϊο ἴὴ [6 Ἡδῦγονν, δηὰ 
ἴῖ 15 ουξ οὗἉ ρίδςο, ἔοσ ποῖ ἰδ βάπιθ, Ὀυξ Δηοῖ ΠΟΥ 
64.481] ροσγίίοῃ 15 τηϑηςοηθά, ὅ866 ΧΙ". 1. 
866 Ρίδη Ὗ. (Α}). 
ὃν ἱανεπῖγ εραν»ιδε. ΤΙ ΧΧ,, 70 ν εὐπο8 10 

ἀαυεἰ! ἱπ (ςοτηρ. Νυπι. ΧΧχγυ. ἃ; [0 5}}. ΧΧΙ. 2). 
ΗΙΖὶς τοξοστηβ (6 Ηρθθσενν ἰοχὲ δοσογα! ΡΥ, 
δηά ΚοΙ] ρργουεβ οὗ [η15ὅ. ΗἩ ἅνογηϊοκ 50 
(Ποπὶ ἴο Ὀδ6 τιᾶ5565 οἵ Ὀυϊ]άϊηρα σοπίδιηηρ 
ς Βα εῖβ, ἔοσ [Π6 ἀνγο! ηρβ οὗ ἴδς [,ονϊεβ, οἡ 
{8Π6 ρογῆοῃ οὗὨ (6 ἰαηὰ ϑϑιρποά ἰο ἴδοπι, ἴῃ 
Ἰεὰ οὗ ἔπ ἔουγ Ἅαἰὴξ οΙΕ165. ρίνεη ἴπ ἰῃ6 οἷά 
[νῦν Ὀυΐ {Π1|5 σμδηρΘ 15 ϑοδγοοῖὶν Ποπδίβίθηςξ 
ἢ (Β6 ἀιηρία ῥσγουιϑίοῃ τηδὰθ ἰῃ οἴμοσ τὸ- 

ΤΠ6 ργοροϑοά δ ογαϊΐοη οὗ πὸ ἴοχί 15 ἴοο 
ςοηβ ἄογ Ὁ ]6 ἴο Ὀ6 δοςορίοὰ νἱτουΐ μοϑι δίϊοη, 
ΤΠ ᾿Π6ΓᾺ] τοπάογίηρ οὗ (Π6 Ἡ τον ἰοχί, 45 
βίδηϑ, 15 {ἢ}15:--ἰς ΕῸΣ ἃ Ῥοβϑεβϑϑίοῃ ἔυνοηῖῦ 
σῃατη 615.) ὙὍΤΠῈ ποσὰ εφα»ριδοῦ; ΠΑττΙ65. 1.5 
Ὀδοὶς ἴο Π6 {ΠΙΓΥ σἢατΡοσβ ἴῃ ἴη6 ουοῦ σουτῖ, 
Χ]. 17, οὗ ψΒΙΟΒ [ὴ6 ρυγροθο μᾶ5 τοί Ὀδεη 
το] ά---ἰξ 15 Ὡοΐ ὈΠΓΘΑΒΟΏΔΌΪΘ ἴο Ξιρροβε ἐμδῖ οὗ 
(ἢοϑθ (ΠΙγῖγ, ἔνθΉ σοτ δϑοιστιθὰ τὸ ἴδε 
1, ον ῖθϑ, [0 ΓΣ 56 ἀυτηρ χΤοϑίάθποθ ἰῷ 186 
ΒΔΠΟΓΊΔΓΥ ---Ἶ6 ΙΏΔΥ {πεογείοτο δι [δ 
Βανὴρ ἀοοο θὰ (86 1 ον 65᾽ ροβϑοβδϑίοη οὗ 
Ιληὰ, ΕΖΟΚΙΟΙ ξαγΠοσ πιεηξουϑ ἐπεὶγ ροβϑθβϑίοῃ 
οὗ ἴπ6 σμαιθοσβ ὨΙΟὮ Ὀοϊοηρεά ἴο ἔπετὰ ἴῃ 
[16 ϑδποί Δ ΥΥ. 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΙ. ἰν. 4---. 

» 4 Απάᾳ ῥονίίον εραϊ! δὲ ἴον ι}νε 
Ρἤποα οὐ ἴδε οπὲ 8146 δῃὰ οἡ 86 
Οἴδογ 846 οὗ τῆς οδἰδιίοη οὗ τῆς ΠΟΙΥ 
βογ ον, ἀπά οὗ τῆς ροϑβεββϑίοη οὗ τῆ6 
οἶτγ, δείογε τῆς οδ]διίοη οἵ τῇς ΠοὶΥ 
βογίίοπ, ἀπά Ὀείογα τῆς ροβϑεβϑίοη οὗ 
πε οἰτγ, ἔτοπι τῇς ννεϑὲ 8146 νγεϑῖ- 
νναιὰ, δηὰ ἔτοπι ἴῃς δαϑὲ 5146 δδϑῖ- 
ψιλά : δηά τῆς ἰδεηρίῃ ἐραί δὲ ονεῦ 
δραίηβε οης οὗ τῆς ροχγτίοῃϑβ, ἔτοπι ἴῃς 
νγεβῖ θογάδγ ὑπῖο ἴῃς δδϑὲ δογάθυ. 

8 ἴῃ τῃ6 ἰαπά 514}} δε ἢ185 ροϑ- 
8638 0η ἰῃ [[8Γ86] : Ἀπ ΠΥ ὑΓΠ (65 
5|4}} πο τῆοσγε ορρΊαϑϑ [ὩΥ̓ Ρθορὶδ ; 
αηὰ ἐῤὲ γέ ὁΧ7Γ τῆς ἰαπᾶ 58]} τ 
σῖνε ἴο τῇς ἤουβδε οἵ [ϑγδοὶ δοοογά- 
ἱῃρ ἴο τῃεῖγ ἐτδ68. 

9 “ Τὺ βατἢ τε Ιοτά σοῦ; 
Ι,εξ ἰξ ϑυβῖςε γου, Ο ρηηςαβ οὗ [5- 
τδεΐ : τοπιονα νἱοΐεπος δηᾶ 8ροὶϊ, δπὰ 
Ἔχθςοιῖςε )αάρπιεηξ ἀηά 1υδίίςα, ἴακα 
ΑΥΑΥ͂ ὙΟΔΓ  ΕΧΔΟΓΟΠ8 ἔγοπι ΠΥ Ρεο- Η͂Ου. 
ὈΪς, 58:1 τὰς Τ,οτὰ σον. 

Θ. Τἢε ρογίΐοῃ ἔογ ἴδε εἰἴγ. ῬΤΠὶ5 ροσ- 
τίοῃ 5 ἴο δεοίοηρ ἴο {π6 Ὑγ 8016 ρθορῖθ, ηοΐ ο ὃ6 
ΘΌ )]εςξ ἴο [με Θποσοδοἢπιθηΐβ τηδάθ ὉΥ ἴῃς 
Ἰλίου Κίηρβ οὗ ᾿υάδῃ ([6τγ. Χχχὶ!. 12). ὙΤΒὺ5 
ψὸ οὔϑεσνα (δὲ ἴδε 1, ον 65᾽ ρΡογίοῃ το οοο 
τοράβ, (πΠ6 ὑγθϑῖϑ᾽ Ῥου ΟΠ Σο,οοο τοράβ, ἀηὰ 
(ἢ6 ΟΕ Ῥογίίοη ς,οοὸ χϑούβ, τήδῖα ἴῃ δἱἷὶ 
45. οὁὁὁ γϑοᾶς ἔτοιη ποσί ἴἰο δου. ΤῊ ΤἸΘΑΞΙΓΟ 
οὗ οδοἢ οὗ ἴδο56 ρογίιοῃϑβ ἔγοηι βαϑῖ ἴο ᾿νοϑῖ ἢδ5 
Ὀδοη ἀοῆηεα ἴο ὃδ 2ς,οοο γχϑϑάς, δπά ἔδμι.5 ννὸ 
αγνα ἃ 54.216 οὗ 2ς,)οοο ἴῃ 4]]. 

7, 8. ΤΒὲ ρυϊποοῖβ ρογίίοη. ὍῊΪ5 5}8]} 116 
ὉΡΟη (86 οαϑὶ δηά {Π6 νγοϑὲ 5:465 οἵ [6 ννῇο δ 
Ροπίοη οὗ 2ς,0οοοὺ σεθὰς βαυδῦα ἅδονθ Ὡδιπμθά. 
Ἐοὸσ [6 οἴμεῦ ἰγῖδε5 (Π6 11π|115 ἔγοπι νσοϑὲ ἴο 
εαϑί ἀτὸ [86 Μεαϊζοσγδηθδη 864 δηά ἴῃ6 Ἰογάδῃ 
(ΙΝ. 8). Οἡ εἰἴδεγ 546 οὗ [86 2 ς,Ήοοὸ γεθὰβ 
ἃ 5: ΠΡ οὗ απ, Γυπηϊηξ ννοσινναγάς ἴο [6 568, 
οδϑίνναγάβ ἴο ἴδ [ογάδῃ, ἕοττηθὰ [ἢ6 ροβϑθβϑίοῃ 
οὗ ἴῃς ργίηςθ. Βιιῖ 566 ποῖδ οῃ χὶ]νἱ!, 18. 

7. αμπά ἐδὲ ἰεησίδ “ῥα! δὲ ουέν ασαϊν.} 
απά ἴπ Ἰθπκὺμ οὐοῦ ἀραϊΐϊ. Ζεησὶ ἃ 
[Πσουρπμουξ πηραϑυγοὰ ἔγοπὶ ννεσὲ ἴο ϑδβῖ, ἀπὰ 
ὀγεαά! δ ἔτόσὰ οσί ἴο βουῖῃ. 

ΤὨΘ ἀοβηϊξοη οὗ ἴπ6 ῥγησοῖς (οΥΤ ΟΥ̓ νγῶ5 
ἴο Ῥτονεηΐ ἴπῸ Ἥρργεβϑίοῃβ ἔογεϊοϊ (1 8. υἱῖἱ. 
14 10]1.), ἀοϑδεπρεά (2 Κ. χχῆϊ, 35), δπηὰ τὰ - 
Ρτονθά, [6γ. χχῇ!, 

Θ. ΤΏΘ ρῥγίΐηοθϑ ἀὔὸ δχδοιϊοαά ἴο δχϑοιξθ 
Ἰυάσπγεηϊ ([6Γ. ΧχΙϊ, 3), δηά δοϑίδίη ἔτοπι ἐχ- 
αείξίοη, ἰἰϊ. “ 6) σοη,᾽" δι ςἢ οεςοη 45 [μαὲ οὗ 
Νδῦθοῖ ΟΥ̓͂ ΑΒδῦ (1: Κ. χχὶ. 19). 

410 ἈΞ. 



ἘΖΕΚΙΕΙ͂. ΧΙ. τος 
Ις Απά οπὲ ἴἰδῦ οἷἱ οἱὗὨ τῆς 1 οτ, δώ, 

ἤοςΚ, οὐυὲ οὗ ἴνο δΒιυμπάγεά, οιξοῦ 
1ηε [δι ραβίιγεβ οὗ [ϑβγδεὶ ; [Ὸγ ἃ πηϑαῖ 
οΟἴξεσίηρ, ἀπά ἴογσ ἃ δυγης οβεγίηρ, 
πὰ ἰογ 'ρεδος οἴεγίηρβ, ἴο πηᾶζα 1 ον, 
τοςοποϊδείοη ογ τἤδηι, 5811 της [,ογά ΤΣ 

γ. 1ο---18.] 

εἴα [3Ο Υαε 588]} ἢᾶνε 1υ8ῖ “ ὈΑΪληῆςαβ, 
535. δῃὰ ἃ ιῖ ἐρῃδῇ, πὰ ἃ υ8ὲ δδῃ. 

11 Τῆς ἐρῃδῃ δηὰ τὴς Ῥδῖῃ 5}}2]]} 
δε οὗ οπα πηθᾶϑιγα, [ηδς [ἢ 6 Δ ΤΏΔΥ 
ςοηΐδίη [ἢ6 τεπῖῆῃ ραγί οὗ δὴ ΠοπΊιοι, 
ἃπηὰ τς ἐρῆδῃ τῆς τεπτῇ ραγί οὗ δῃ 
Βοιηεῦ: ἴῃς πιεᾶβαγα τὨεγοοῦ 5}4}} ὃς Ὁ. 
ἴεν τῆς Βοπηευ. 16 ΑἹ] τῆς ρεορὶε οἔ τῆς Ἰαπά ᾿5}.8}} "Ἠε. 

“Πποὰ, 12 Απά τῆς ἦβῃεζκεϊ “δαΐ δὲ ἔνγεπῖγ ξῖνο τἢϊβ. οδίφείοη " ἕο τὰς ργίπος ἴῃ ἕν. 
ἰλ ΒΈΓΔΒΒ: ἘΥΤΕΠΙΥ 5} ΕΚ 5, ἔνε δηά ἵννεη- [5γδεὶ. Ἱ Οτ, τοί. 

Ὦ 581εἰκε]8) δδβθη 5}ε κ6 8.0 5841} δὲ 
γουγ πιλπεἢ. 

132 ΤῊ ἐς [ῆ6 οδἰδιίοη τῃαϊ γε 
5Π4}}] οὔξεγ ; τῃς 5ἰΧῖ ἢ ραγῖ οὗ δῃ Ἔρῆδῃ 
οὗ δὴ μοπιεγ οὗ ψῆηθδῖ, δηά γε 53}2]]} 
εἶνε [πε βἰχίἢ ρᾶγὶ οὗ δὴ ἐρῇδῇ οὗ δῃ 
Βοπιογ οὗ δατίον : 

14 (ὐοποεγηΐηρ ἴτε οτάἀϊπδπος οὗ 
ΟἹ], τῆς Ὀατῃ οὗ οἸ], γε «ῥα  οὔξν τε 
(οητἢ ραγῖ οὗ 4 δαῖῃ οὔκ οὗ τἢς ςοΥ, 
«υδιε ἰς Ὧἀῇῷῷ Ὠοπηεῦ οὗ ἴδη δθδῖἢ8 ; ἴου 
ἴδῃ ὈΑΓ 5 275 ΔΠ ΠΟΠΊΟΓ: 

10. Αἰ ἰγαπβϑίοη ἴο ἃ βεηογαὶ οχῃογίδίϊοη 
ἴο ᾿υπῆοο δῃὰ δοῃοϑίυ, δχργεβϑοὰ ὈΥῪ {γι 
τε ἢ 5 δηὰ πηθάϑισοβ (1 .εΥ. ΧΙ, 4ς; ῬΊονυ. χί. 
1). ὙΙ5 ΠΥ ἱπίγοάυοεβ {πε 5: τς τεξυϊδοη 
αἴ φυληί!εβ ἴῃ πε ργοβοσι θεὰ ΟΠ Ώρ5. 

11. Το οδαϑ νγβ ἴῃ υ.86 ῸΓ ἀΓῪ ΓηΘΑΘΌΓΟ, 
ἴε δῺατ ἴον Ἰίαυϊὰ, ὙΠῸ δοῦριεγ ϑθθηὶβ ἴο 
ἔδνὸ οοηϊδιποά δρουΐ )ς μΆ ]} 0 η8. 866 ποίθϑβ 
οῃ Εχοά. χχῖχ. 40; [,μΕΥ. χίχ 426. Οὔϑεογνο (86 
ἀϊεσοησε Ὀοΐννοθη ἴδ δον, δηάᾶ [ἢδ οριρ, ἠδὲ 
ἱπίὸ βαγί 977 απ ἐῤῥαδ, Ἐχοά. χυὶ. 26. ΤῈ 
δονεῦ ὙΤᾺ5 Ἕτηρ ογεὰ 85 ἃ οἰδηάλσγαά, ἔοσ ἴῃ ο2]- 
συἰδέίιου ἴδε εῤῥαῦ δῃὰ δαίὁ σσοτὸ θΟΐἢ αγῃεν 1δὲ 
δοπιετ', Δοσογάϊηρ ἴο [86 5ἰλπάλγαά οὗ ἴδε δοριέγ, 
δὶ ᾿τετὸ ἴο Ὀ6 6401] ἴο οαςἢ οἰδογ. 

15. ώδὲ “δεζε] 58.411 θ6 (86 111 ννεϊξμΐ οὗ 
κυεῖν βέγαδι, Ἐχοά. ΧΧΧ. 12. 
ΤῆΟ »παπε 58}} Ὀ6 οὗ ἴσιο ννορ ἢ, τ ῆθ- 

ἴδοσ ἰξ Ὁ [6 »παπερ οὗ ᾿υνεπίγ-ἢνο, οὗ ἔννεηίγ, 
οἵ οὗ πῆἤξεη 5ῃεκεῖβ. “ήίαπεδ ὁσσυτβ ΟὨΪΥ ΠαΓῈ 
ἀρὰ ἴῃ τ Κ. χ. ση; ΕΖΓὰ 11. 69: Νεῆ. νυἱῖ. 71, 
ὝΟΓΕ 1 [5 τοπάογοὰ ῥουπά. [{ 5 ΡΓΟΌΔΟΙΥ [86 
ΘΑΠ6 ὑνογὰ ἃ5 ἴπῸὸ Οὐσοοκ μνᾶ, Ὀυΐ ποεά ποῖ 
ἰνὸ Ὀδοη Οὗ 5Δπιὸ ἀεῖε δε: τοῦ [ἢ 15 ρα9- 
8λὲ 1 9ροπηβ (ἢδὲ ἴῃ Ἐ.ΖΕ 1615 Ἐπ ἴμοσα τόσα 
πιαπεὸ: οἵ ἀϊετεηΐ ν4]16. 

138-- 17. ὝΠε οὔἴεγίηρϑβ ἴο Ὀ6 πηδάθ ὉΥ {πὸ 
ΠῸΡΞ ̓ γουρ ἢ (δ6 Ρῥχίηςθ ἔοὸσ {Π6 ϑεσγνῖίςθ οὗ 

ἴη τ Μοϑαὶς [ϑ43΄ν}7΄Κ [Π6 ἢχει- ἔτ 15 δηα [θη ἢ 5 
ἅ1Ὲ Ῥυοβοδοά, Ὀμὰΐ ποῖ {π6 οἤθιηρα ἔογ ἴῃ 
βλετιῆςος οὗ [6 ΟΓΟΪΠΔΤΥ͂ ἐεϑῦναϊὶβΌ Τἢοβα 
νΈτὸ ἰεῆς ἴο (Π6 ἔτεος ψΨ}}]} οὗ [6 Ρεορῖίθβ.0. Ηδγο 
{πεϑε οἤουηρβ τὸ σοάδιιςσθὰ ἴο τορι Αγ ΟΥάοΓ 
δορὰ 8 ἀιπουηίβ ογάδιποά. [ἴῃ ἰαΐετ ἀδγ5 ἴΠοτα 

17 Απά ἰξ 8841} θὲ ἴπε ργποε᾿β 
Ραγ 19 ρσίυε Ὀυγηΐϊ οεγίηρβ, πὰ 
πιοδῖ οἤεγίηρβ, ἀπά ἀπηκ οἤεγιηρβ, ἴῃ 
(ἢς ἔδαϑῖβ, δπά ἴῃ [6 ΠΟ ΠΊΟΟΏΒ, 
δηὰά 'π ἴῃς βαδυδίῃβ, πῃ 411 80] 6 πιηὶ- 
τἰεβ οὗ τὴς Βοιιβε οὗ [ϑγδεὶ: ἢς 5301} 
ΡΙερᾶγε τῃ6 δἰπ οἰεγίηρ, δπὰ τα 
τηεδῖ οἤεγίπρ, ἂἀπά τε θυγηξ οἤεγπρ, 
ἀπά τῆς ' ρεᾶςε οἶα ίηρβ, ἴο πιᾶῖζε γο- το, 

φδενίπξε. ςοποι] διίοη ον ἴ[π6 Βοιι6 οἔὗἔἉ [53γδεὶ. 
1ι8 ΤΏυβ 541} τῆς ],οτά σοῦ ; [ἢ 

16 ἢτοῖ γπομὗ, ἴῃ τῆς βτβὲ ἀν οὗ 

Ψο οἴδπη βῃογίςοπηηρθ ἴῃ ἴποϑθθ χγοθροςῖβ 
(ΜΆ4!. 11. 83). ὙΠ ἰ5 οὐνίδίθα, δηά γερυ δυυ 
δηϑυγοὰ ἰη [6 ποὸνν ογάύοσ οὗ ἰῃηρ8. Νὸο πηθῆ- 
ἔἴοη ἰ5 τηδάθ οὗ υυἱηθ ἔον ἴδιο ἀτὶηΚ- ΟἨοτΊηρ,, οΥ 
οὗ Ὀυ]Ποςκ5 ἔοσ ἴδ Ὀυτηϊ-οΟἸἴξεγίηρ, 50 [δὲ (6 
ΘΠ ΣΔΟΓΔΠ ΟΣ 5 ποῖ σοπλρ]εῖο.---- ἔοΓ ΘΔ Οἢ ΡΟΓβοα 
[ἢ οΥἴηρ οὗ τυ βοδί δὰ ὈδυΟΥ νγᾶ5 ἴο δ ἃ 
ϑἰχεϊθι ἢ ραγῖ, οὗ οἱἱ 4 Ββυπάτγεα(ἢ ρατί, οὗ [86 
βοςκ οπὸ ἰῃ ἔνγο δυηάτοα... 

14. εογ] Νοῖ παιηδὰ ἴῃ ἴῃς Μοβαῖς {ἃἀνν, 
ΟΟΟΙΓΒ ἱπ χ Κ᾿ ν. αὶ 2 ΟΒγο, ἱϊ. το, χχυ]!. ς, 
ὙνΒοτο ἰξ 15 ἐγαηϑιδίοα »ηΊάσμγε. ν ἃ Ἰοδγῃ 
δογὸ [δὲ ᾿ξ 15 ἃ ΞσΥποηγπὶ οὗὨ δον». 

17. ἐξ «ῥα δὲ δὲ ῥγιίμεε: ῥαγέ ἰο σίυε) 
1|1|. ρου ἴπ6 ῥυίηοθ 584}} θ6 Ὀυγηξ οὔεσ- 
ἰηρ5, ἄς. ὙὍὙ8ὲ ρεορὶοβ γ᾽ γε ἴο 6 
Ρἰδοοὰ ἰῇ ἴ6 βαπάὰβ οὗ ἴ86 ὑγίῃεθ, 50 85 ἴο 
ἔοττη ἃ σοπησήοῃ κίοςϊ, ουἕ οὗ ψνῃοἢ [Π6 ρηςς 
νγᾶ5 ἴο ργονίἀθ ννμδὶ νγᾶβ ὨΘΟΟΒΘΑΓΣΥ͂ [ῸΓ Ἔδοἢ 
βδςτίῆςθ. Οοιρ. : Κ. υἱῖϊ. ό2. ὙΒὺ5 σπεη 
ΕΖτα νγᾶ8 σοπχηγμαπάσα ἴο γεβίογε {Π6 νγόγβῆὶρ 
δῖ οτιιβαίοση ἢς νγᾶϑ ἱπδίτυςίεα ἴο ἴδκε ροϊά 
δηά 5ἰϊνοσ ἴο θυ ἐπεγεσσιἢ ὀωἠοοῖ:, γα, απά 
ἰα»ιδι, «υἱ᾽ ἐδεῖγ »ιεαΐί οδεγὶπρ: απά ἀγίπα 
οὔεγίηρι, σπά οὔέγ {ῥερε προπ δὲ αἰδαγ οὗ ἐδὲ 
ῥοιμε 9. Οοά. Ἐτὰ νἱϊ. 170. ὙΠῈ Ρηποα 
μβαπάεά ἐδ γε ἴο ἴῃς ρυοϑῖβ, σγῆοθα ρατί 1 
νγ85 ἴο 5δοτιῆςο δηὰά οὔδσ. Βυϊΐ ἴΠ6 ργοϊηϊποηξ 
Ῥατί δεϑίρτιοὰ ἴο ἴμ6 ρυίποα ἴῃ »ιακίη γεσομεῖ]- 
αὐἱορ 70. ἐδὲ εἷπι Οὗ {δὲ ῬΓΤΙΕ 566Π|5 ἴο ΤΥΡΙΕΥ͂ 
[Π6 υπηΐοπ οὗ ἴδε ΚΙΠΡΙΥ δηὰ ὈΓΙΘΘΕΥ ΟΠοο5. ἴῃ 
(ἢ Ρεύβοῃ οὗ ἴδε Μεάϊαϊογ οὗ [με Νεὲνν ὕογε- 
Ὡδηΐ. 

18--25. ὙΠΟ οτάοσ οὗ ςογίδίῃ βοϊδθπηη 5Ὲγ- 
Υἱςεβ. ὙΠ ογάοσ ἀοεβ ποί ἔθ ον ἜΧΔΟΙΥ 

Ν2 



106 ἘΖΕΚΊΕΙ, 

τῆς πιοπίῆ, ποι 8041: ἰαΐζα ἃ γουηρ' 
Βυ]ΠοςΚ πίθους Ὀ]Θ. 15}, δηά ἐ βαβίς 
τῆς ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ : 

Ι9 Απὰ τε ρηεβὲ 85}4]} ἴακε οὗ 
(ἢς Ὀοοά οὗ τ86 8'π οβεγίηρ, δηά 
Ρυῖ 2 ὑροῦ ἴἢς ροβῖβ οὗ τΠς δοιι86, 
ἈΠ ὕροὴ {πε ἔουγ Τσογπεῖβ οὗ τῆς 
86 [Εἰς οὗ τῆς δἰϊδγ, ἀπά ὕροὴ ἴῃς ροβ8 
οὗ ἴῃς σαῖα οὗ τῆς ἰπηεγ σουτί, 

20 Απά 80 ἴδοὺ 88α1 ἀο {πε 56- 
ψΟΠῈἢ ἀ4γ οἵ τῃ6 τηοηῖῃ ἔογ Ἔνε 
ομδ ἴδδέ ογγεῖῃ, δηὰ ἔογ ῥίημι ἐῤδαὶ 1: 
ΒἰΠρΡ]6 : 80 512}}1 γε τγεοοηςῖὶε [86 
Βοιβ6. 

21 ἴῃ ἴῃς ἔγβε κιομε, ἴῃ τῆς ἰουτ- 
ἴεοητῃ ἀδγ οὗ 16 τπηοηῖῆ, γε 5881} 
ἴᾶνε τῆς ραβϑονεῖ, ἃ ἔελβὶ οἵ βενθβῆ 
ἀδγϑ; υπ]εανεπεά Ὀγεδά 5}4]] θ6 εδίδβη. 

22 ΔΑπά ὑροη (μδὲ ἀδὺ 5888} τῆς 
Ργΐηςς ργερᾶγε ἔῸΓ ἢ πη]56} δηά ἰογ 1] 
ἴῃς ρεορῖε οὗ τῆς ἰδπὰ ἃ δι] οςκ 307 ἃ 
81η οἴεοτίηρ. 

232 Απὰά βενεὴθπ ἀδγβ οὗ τῆς ἔεδϑξ 

ἴδε ογάεσ οὗ Μοϑοβ, οὗ ϑοϊοσηοῃ, οσ οὗ Εζτγα, 
ῈοΟ οὐ ἴδε σχεΐϊυγῃ ἔστοπὶ σΔΡΕΪΠΥ ΓΕ ἂΓ- 
ταυροὰ [Π6 ἐοβδίιναὶς οα [6 Μοβαὶς ραΐΐογῃ. 
ἘΔΏΛΠΑΓ 845 ΕΖΟΚΙΟΙ νγᾶ5 νυν ΟΥΟΓῪ ἀείδι! οὗ 
[86 1 ον ῖςα] {ἃ,νὺν, [ἢ 15 ἀονυϊδίίομ οδΔῃ 5οδγ εν 
ᾶνο θθθη δοςοίἀδηΐϊδὶ, δηὰ γε ΤΊΔΥ Ὠογοῃ τὸ" 
σοΟζΖΏΪΖΟ ἔγεϑῃ ἰηάϊοδίϊοης ἰδὲ [6 νυ 8016 νἱβίοῃ 
58 5υτη 0 0}1ς8], τοργοϑοηΐδεῖνο οὗ [86 {1π|65 ὑγῃθη, 
δἴϊον 1π6 οδἰδίίοη οὗ ἴδ6 οπμὸ ϑδδοσζίῆςθ, γθοοῃ- 
οἰ Ἰδιίοη ἀπά ϑβδηοςβοδίίοη ὑσοσὸ οβδοϊθα ἔοσ 
τδῃ [γουρ ἢ {Π6 ργόϑεηςς οὗ Οοὰ ἀννοϊηρ ἴῃ 
(ὃς πϊάϑὲ οὗ ἴ6 ροορὶθ. δεὲ Νοῖθ Α οἡ χὶϊὶ, 

186. ἐπ δε ἄγε 4α}7] [ἔ 1ῃ 15 15 ΟἿΪῪ ἃ 5ρ6- 
οἶαὶ Ῥδβθουοσ ἴοσ ἴπΠ6 ἀράϊοδέίοη, 16 ρῥγοϊοηρα- 
ἔοη οὗ ἴδ6 ξεϑτίναὶ δ ὈῈ σοπηραγεὰ ΜῈ (Πδὲ 
ὑπάογ δοϊοπιοῦ (2 Οἶτο. νἱῖ. 8). Βαυΐ [ἴ ἰ5 
ΤΟΙ ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ ἃ φόπογαὶ ογάϊπδηςθ, δηά, ἴῃ 
[Π15 ᾿ς496, νγὰ ἢδλνθ δὴ δά ϊτοη ἴο ἴπΠ6 Μοβαὶς 
τἰϊυα], ὕπάον πο [,ΑὙ74 ἴον. χχὶϊ, ς, [86 
ΒΟ]  Ἐ|65 οὗ [Π6 ἤγϑοξ τῃοπῖ Ὀοχαη ψ]Ὦ 1Π6 
141}, ἤρθη ἰαπὴδ5 σεγα Ὀσγουρῆς ἴο [86 τεπρὶς 
δηά 5]δίπ ἰῃ ἴδ ὑγιθϑίϑ᾽ σουτί. ᾿ϑροςίδὶ ργθὸ- 
Ρδσαϊΐοη νγὰβ πιδάθ οὐ {πῸὸ σ 21}, Ὀυϊ Πόγὲ {86 
“γε ἀν ἰδ πλαυκοὰ ὈΥ ἴδε τε οὗ Εχρίαζίοη, 
ὙΥΕοἢ ἅτε τεροδίοα οἡ ἴπθ ϑϑυθηῖ ἀδΥ παὶ 
Βουϑθ δηὰ ρΡξορὶθ σὺ ἰῃυ5 6 βδποιβοὰ δά 
Ῥιεραγοὰ ἔοσ ἴἢε γστεδαῖ Ῥᾷβοῃδὶ Ἐραϑί, Ὑδθ 
ΒΟΟΟΠα ΟΧΡΙΔΙίΟΣΥ 5δογίῆςθ ἰ5 207. δύεγν οπδ ἰδαΐ 
ἐγγεῖ σμά Ἰδαῤ ἡ σἱ»ηρίο, ἔοτ 16 ρυγροβο οὗ 
Ἱποϊιάἀϊηρς ἴΠοβ6 γῃο ἰγαπϑρτεβϑοὰ ἔγοπι ἰζηο- 
ΓΑΠΟ6 γδίμοσ ἔδη νυ] 1] η655. 

10. 866 ΧΙ. 2ο. 

28. τεὐεη δωϊϊοεξε απά σ“ουδη γα»: «υἱήδομξ 
δίοπι ἀαλίν ἐδε “ευεη 44.5.1] [πὶ ἴ86 Μοεδὶς 

ΧΙΝ. ΧΕΝΙῚ. 

Πα 5})4}} ργεραγε ἃ δυγηΐ οἤεσίηρ ἴο 
τὴ6. ΠΟΚΡ, βονθῃ δ} οο 8 δπά βενεῃ 
γδπιβ τ ἤους Ὀ]Ε118}}) ἀδ}]Υ (ἢ ς βανθῃ 
ἀδγϑ8 ; ἀπά ἃ Κίἀ οἵ τῆς ροδίβ ἀδιἱγ τσ 
ἃ 5'π οβεγίηρ. 

24. Απά ἢ 8141} ργερασε ἃ τηδδῖ 
οἴϊεγίπρ οὗ δὴ ερῃδὴ ἴογ ἃ βδθιυϊοςκ, 
δηὰ δὴ ἜἼρῇδῃ ἴογ ἃ γᾶπι, δῃά δὴ ἢ 
οὗ ΟἹ] ἔογ δὴ ἐρῃδῇ. 

25 ἴπ τῆς βδνεπίῃ σιομέῤ, ἴῃ τῆς 
ΒΕἤεεητῃ ἀδγ οὗ τῆς πιοπίῆ, 5}41} Πα 

[ν. 19---τ. 

ἀο τῆς Κα ᾿ὰ τῆς “ [δδεῖ οὔ ἴῃς βϑθνθῆ ε Νυπιδ. 
ἀλγ8, δοσογάϊηρ ἴο τῆς 5ἰη οβεγίηρ, "9 "ὦ 
Δοςογαϊηρ ἴο τε δυγηῖΐ οβετγίπρ, δηὰ 
δοσογάϊηρ; ἴο τῆς τηελῖ οἰἶετγίπρ, δηΐ 
δοοοταΐϊηρ ἴο ἴῃς οἱ], 

ΓΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙΗΓΥῚ. 
τ Ογάϊπαρος Ὁ» 1λε φνίρμες ἐμ ἀές τυογτλῖρ, 
9 αμά ,»» λέ φεοῤίκς τό 41 ογάεγ ἐλε 
2γ͵ἱποός ἑπλεγίαηος. τὸ 72ε εοεγίς 70» δοιἐ- 
ἐπρ α»α ὀαξέμρ. 

ΗΝ 41} εἰς 1,οτά σοῦ, Τῆς 
ραῖς οὗ τῇ6 ἱππεῖ Τσουγ τῆδι 

1,0. ἴδε ἀδῖγ βδογιῆςες οὗ ἴμ6 Ῥάϑβοῆδὶ σσεεὶκ 
ςοηπίϑιοα οὗ ἑαὐο γομρρ ὀωδοοξ: απά οπὸ γα παῖ 
σευεη ἰαηιδε, Νυτη. ΧΧΥΪΙ. 19---24.; ΜΨῈ16 Ίη [6 
ΟἰΑΙΪΥ ϑδογίῆςεβ οὗ 1π6 νοεῖς οὗ ἴθ Ἐδδϑὶ οὗ 
Ταθεογηδο θ5 [βοτῈ νγᾶβ ἃ γειμδυκλυϊο στδάδίοη 
ἴῃ [6 πυπηθοσ οὐ Ὀ}]]οςἶκ5 (566 ΝΠ. χχῖχ. 12, 
[0]1.)}; οἡ [86 σϑί ἀδὺ (μἰγίθε γουηρ Ὀυ]ΟςΚ5, 
ου ἴδιο βοοοηά ἀδὺ ἰνγεῖνε, ἀπ 50 οὐ, 81] 6 Οἡ 
ΘΔΟἢ ἀΔΥ ἴψὸ ταπι5 δηὰ ἐουτγίοοη ἰΔπιῦβ ὑγοσῈ 
οἴἴἶεγοά, Ηδρτο 186 κι ἔογ ἃ πη οὔογιηρ 15 
υποδδηροά, {Π6 Ἰαπλὺς τὸ οι οὰ δηὰ οἡ ΘΔ. ἢ 
ἀδΥ ϑόυεη Ὀυ]]ος5 ἀπὰ ϑονεη ΓΑΠῚ5 ἅγὸ οἤξεσοά. 
Αγραίη, [86 τηραῖ-ΟἸθγιηρ ννα5 ἐῤγες ἐεπέδ ἀξαΐς 
ων ἷ5, ἴδγοα (θη 5 οὗ 4ῃ θρῇδ8}) ,ῶὼγ ἃ δωῤο-: 
οεξ απά ἰαυο επί ἀφαὶς Ὧν α γαρὶθ Νυτῃ. 
ΧΧΙΧ, 3: ΠΟΙ [ῆδΓο 15 ΟΩὴ6 δρῇδἢ ἔοσγ οπθ Ὀ0]- 
Ἰοςΐκ, δηά ομδ ἴοσ ἃ γᾶπι, δηὰ 50 (6 σονοηδηῖ 
ΠυΠΊΌΟΣ “εξ ἰ5 ὑγοϑογνοα ἐπγουζῃουΐ ἴο ἴη- 
ἀϊςδῖο ἃ ἴῃ Ἰιοὰ οὗ δὴ ἱπιρογίοοϊ σονο- 
μδηΐ σι Οοά. 

ΩΒ5. 5 ἐδὲ τουεηὶδ γιοηΐδ. Τῆϊ9 15 τῆ 
Ἐελϑοὶ οὗ Ταῦθογηδοΐοβ. 86. Νυπὶ, Χχὶχ. 12. 
ΟΥ̓ ἴΠ6 οἴδεν τοδί ζεβέϊναὶι, [π6 ραβδὶ οὗ εοῖϑξ, 
ὯΟ πιοπίοῃ 5 πηδάθ. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝῚΙ, ἩΗκανίηρς θη ἴδ ἴοπιρὶὸ 
δηὰ (ἢς ΟΥ̓ τῖϑα Ὀεΐοσο δἰπὶ ἴῃ ἔδιῖγ ργοροσγ- 
(ἴοη5, Ββανίηρ ἀεἰνογεὰ ἴΠ6 ογάϊηδησο ἴὺσ ῥχιεϑῖ 
ἃπὰ ργίηςο, ἴδε ργορβεῖ 15 ρεγτηϊτεὰ ἴο Ὀεμοϊὰ 
ἴῃ νἱϑίοῃῃ ρϑορῖὶςθ, ρυιεδῖ, δῃὰ ργίποθ υηϊτηρ ἴῃ 
Ταοϑὲ ϑδοϊθηη ὙΟσβῃϊρ Ὀεΐογε ἴπ6 ἴἤτοπε οἴ 
Οοὐ. Οη ἴδε ϑ5υτιθο οὶ] οδαγαςίογ οἵ ἴδιο 
Γιίο5 ἤοῖα ἀεβογιοα, 866 γοπηλγ8 ἰῃ Νοίθ Α 
δῖ οπὰ οὗἉ χΙιὶ, 



ν. 2--6.] 

Ἰοοκεῖῃ τονγαγὰ {πε εαϑὲ 51|4}} ὃς βδυϊ 
πε 5ἰἷχ ννογκίηρ ἀδγβ; δυῖ οὐ δε 
Βεθθαῖῃ ἰτ 54}1 θὲ ορεπεά, δηά ἰπ 
ἴῃε ἀδγΥ οὗ ἴῃς ΠΟῪ πιοοῃ ᾿ξ 8|4}} Ὀὲ 
ορεπεαά. 

2 Δπὰ τῆς ῥγίηπος 8181] επίεγ ὉΥῪ 
1ῃς ΥᾺΥ οὗ (6 ρογοῇ οὗ ἐῤαὲ ρνδῖε 
ὑνιτῃουῖ, δηὰ 541} βἰδηὰ ὈΥ ἴτε ροβῖ 
ΟΥ τῆς ραῖο, «δηὰ τε ργίεβϑῖβ 53}4]] 
Ργερᾶγε Ὡς δυγης οβεγίηρ δπὰ ἢϊ8 
ρεᾶςε οἤογίηρβ, ἀπά ἢε 5341} υνουβῆὶρ 
ἂαὲ πε {Πγεβῃοϊὰ οὗ {πε ρδίε: τπεη 
ἢς 5}]1] ρὸ ἔοστῃ ; διιὲ τῆς σαῖς 512]] 
ποῖ δὲ 5δι υπ1}] [6 ἐνεηίϊηρ. 

4 ΙΑΚενγίβε τῆς ρεορὶβε οὗ ἴδε ἰδπὰ 
5[.41] γννουβῃ!ρ δὲ ἴῃε ἀοοσ οὗ [ἢ18 ραῖε 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΗΩΝΙ. 

Ὀείοτε τῆς ΓΟΚῸ ἰῃ τῆς βαδρϑ. 8 δηὰ 
ἴῃ [6 πεν Ππηοοηϑβ. 

4 Απὰ {πε θυγηΐ οἤεπηρ (δὲ τῆς 
ῬΓΙΏςα 5}4}} οἴξεγ υπῖο τῆς ΓῸΚΡ ἴῃ 
τς βαῦραῖῃ ἀαγ “ῥα! δὲ 51χ ἰδτηδβ 
νους Ὀ]ΘΠλ 5, δηά ἃ γὰπὶ νυἱτμουΐ 
Β]επλ 8}. 

5. Απὰ [6 πιοδλῖ οἤδεγίηρ “41 ὁξ 
δἂῃ ΘΡΠΔΠ ἰοῦ ἃ τὰπὶ, ἀπά τς πηραᾶῖ 
οἤεγίηρ ἔογ τῆς Ἰδπιὶῦ8 28 ἢς 582]]} κεν Ἐπὲ 
δε 40]6 ἴο ρῖνα, ἀπά δὴ πΐη οὗ οἱ] 
ἴο 24ῃ Ἔρῃδῇ. 

6 Απὰ ἴῃ {δ6 ἀδγ οὗ {πε πενν πιοοῃ 
1: «ῥα δό ἃ γοιπρ Βυ]ΠοςΚ νυ ἱτβους 
ΙΕ. 18}, δηά 5ἰχ ἰδπλῦ5, ἀπά ἃ γᾶπὶ: 
ΤΠΕΥ 58|4}1 6 ψιτουξ Β]επλ 5}. 

1. 86 χῖνν. 2, 2. ΑἸ(δουρὰ [Π6 ραΐθ νγᾶβ 
οβέσε ΟἹ ἴμῃοδβα ἀλγ5, 1 ἀοοβ ποῖ ἔο]]ονν ἔμαΐ ΔηΥ 
Ὀυξ ἴδε ῥχίῃοα οου!]ά εηἴεν ὈΥ 1. 

Ω. ἴη {πὸ πιὸ οὗ ξοϊομιοῃ, ὑγίοϑδέ, κίην, 
ΔΩ Ῥεορὶς δδοῖ ἰοοῖς ἢὶ5 ἀμ ρμαγί ἴῃ ἴῃς 
ἰετ ) 6 -ϑόγνιςθ, ΟΣ {δο ἰαίθσ Κρ ϑοῦηθ ἔογ- 
500Κ Τεδονδὴ ἔοσ ἴδϊϑε σοάϑ, 5ξοπὶῈ θῃσγσοδοδοά 
ὍὌΡοΟη ἴδε ργεγοραίϊνε οὗ 16 ρῥγίοσῖί. Νοῦν 4]} 
58ο )] δο 5οῖ τιρϊ. ὙΠῸ ργίποα βου] βίδηά 
(ογυνασά δὲ (ες ποδὰ οὗἉ μἰβ ἤθορὶθ ἴο Ἰοαὰ ἔδμεὶσ 
ὍΓΟΙΞΒΙΡ 8116 (ἢ6 ρυθϑίβ ΟῚ Ῥγοϑοη Πρ ἴῃ 6 
βφςτίῆςε ἴο Θοά. ϑοϊοπιοη τηδαάϑ ἴα σοηβο- 
Δ ΟΏ ὈΓΑΥΘΙ ὀείογε ἐδὲ αἰΐαγ (5866 ποῖθ 
οἢ 2 ΟἾἶγο. Υἱ. 12), οἱ ὦ ὀγαεη “εαῇοίά, 
“εἰ ἐπ δε »πρά 9 ἐδε εοαγὲ (Δ ΟἾτο. Υἱ. 13), 
1.Ζ. ΟἹ ἃ 5ἴδρε ογεςϊϑοαά ἴοσ {πὸ ὁσοδϑίοῃ 1ἢ ἴῃ6 
πηεῦ οουστί. ὙΠ6 ῥστῖποθ σοι 65 Δ 8Π410- 
ξουβ ροβιοη, βίδηάιηρ ἴπ ἔσγοηΐ οὗ ἴδ6 ρογοὰλ 
οὗ [86 οαϑζογῃη ραΐίθ οἵ [6 ᾿πηοῦ σουχέ Ὑν 8116 
ἴδε ῥυἹοϑῖβ ἅγὸ 5ϑδο βοίηρ Ὀεΐογο ἘΠ], 

3. αὐ δὲ 4οον 9 ἐδὶ: σα! [ἴπ Ἡεγοά᾿β 
ἴοτρ ας ἴπῸ ῥἷδοθ ἔὸὼσ Ὑνοσβῃιρρίης ὀξύογε 186 
Σογά νγὰβ τῆς οουτί οὗ Ξγδεὶ, ννεϑσὲ οὗ [(ἢ6 
οουστὶ οὗ ννοπίθη, βοραγαϊοα ΠΌΤ [06 'ΠΠΟΓ 
οουσὶ ὉΥ ἃ ἰον ὑπό Ἀνὰ ΟἾΪΥ ἴποϑε ννῆο 
ἼΟΟΚ ραγί 'ἱπ ἔπε βου Ποῦ (ἐ. 3. 1η βἰδγίηρ [Π6 
ἴδτὴρβ οὗἨ ἁ [86 Ῥᾶβϑθουθὺ) ννεγε δάτηϊ θα ᾿Ἰηἴο 
ἴδε οουγί οὗ {πὸ ρῥγιοϑσίβΊα Βιυΐξ ἱπ ΕΖΕΚΙΟΙ 5 
γνιϑίοη ἔδεσε ἰ85 πὸ φσονιϑίοῃ ᾿ἰκ6 {π6 σουτῇ οἔὗἔ 
Ιϑγδεῖ, δηὰ ἱπϑίςδαὰ οὐ [15 [86 ὑγΟΥΒΙΡΡΟΙ͂Β 
ὕγεῖο (ο ὑδε δάπιιεὰ ἱπῖο τῃ6 ἱππεῖ σουτί 
θεῖ, Ὑδα Ὁρρὲγ ρανοπηθηΐ οὐ εἰ Ποῖ 5ιὰθ οὗ 
1δὲε ολϑείογῃ γαῖο ργονι θὰ γοοσὴ ἴογ βιιο ἢ νοῦς 
δδιρρεσβ. ὅεὲ Νοῖς Δ δἷἵ επά οὗ χ]ῇῆ. 

4- 15. ὙὝδε οβογίηρβ βόγὸ Ῥγεϑου θα ΔΓ 
ΞΟΠΟΓΑΙΥ ἴῃ Ὄχοῦββ οὗ ἴποβε επ)]οϊποὰ ΟΥ̓ ἴῃ6 
1,νν, ἴο ποῖος (πὸ ρσθδίοσ ἀδενυοῖοη δηά πηδρ- 
ΠΙβορῆςο ὑπάσγ ἴπ6 ἡεῖν πἰαίο οὗ {πηρ5. 91], 
5 οὗ οἷά (ει. χνὶ. 17), [Πότ ννᾶ5 ἃ Ἴογίδ! ἢ 
ἸΙΒΕΓΕΥ ες ἴο εῖνθ ἴῃ βυςἢ Ργοροσγίοη 85 ἴῃ68 
ψ}}} πσαῖ ρσοτιρί οὐ [με ΔΌΙΠΥ ρεῖτηϊῖ, δηὰ 

[16 566 Ὁ ςοῃίοτηρ δίοβ ἴῃ ἢΐ5 νἱδίοη οὗ Ὀεδέϊοῦ 
ἘΠΊ65 ἃ ὙΥ]]]ῊΡ ΚΙηρ δπα ἃ ΡΘΟρΪΘδ σεδαγ ἴο ρῖνο 
οὗ {ποῖγ δυδδείδηςς ἴο ἐδ υἱπιοϑὲ οὗ {Ποὶσ 688. 

4. Τἢε Ὀυγηϊ-οἴεσπηρ Ῥγεβοσι δὰ ἴῃ {86 
Τὺ οὗ Μοϑεϑβ ἔογ {116 βα δ ἢ νν85 ἔννο 1δπιῦϑ, 
ἔογ ἴδ πιοαῖ οἤδσυιηρ ἴννο (θη ἀ64]5 οὗ ἤοιτγ 
τη ρ] ἃ νἹ Ο1}----ἶἰη δα ἀξίου ἴο [ἢ6 σοη πμ4] 
οἴοσγηρ οὗ ἴννο ἰΔπλὺ5 ἔῸσ πιογηΐϊηρ δηά ονεπίηρ, 
δάσῆςοο 1 (ΠΟΙΓ ἀρρζορτίδῖο πιραί- οθυίηρ, 
Νυπι. ΧΧΥΙΙ, 9---ὐ ὮΙ ἢ ἀΥ6 ΠΟΤῈ ᾿πογϑαβοά, [ἢ6 
δωγρηὶ οὔεγίηφ ἴο 5|Χχ ἰδ δβ δηπὰ ἃ σδάπι, ἴῃ6 
γηοαΐ οὐεγίης ἴο Δῃ ΘΡἢΔἢ (ἹῈΒ ΔΠΥ νου ὩΓῪ 
δαάϊοη) οὗ ἤσουν ΜῈ ἃ Ὠΐη οὗ οἹ]. 

5. 4: δὲ “ῥαὶϊ δὲ αὖίε ἰοὸ συνε] 1ι1ϊ. τῆς 
εἰᾶ οὗ δϊῖ5 μβαπά." Ἀδίδβοσγ, α- δὲ ῥα]! δὲ “τ111- 
ἅχιβαὶ 9 γσίυε, ἴα διηουπῖ οὗ βδυς κἢ Ὀεηρ 
Ἰοῖς ἴο ἴ6 νν}}} οὗ 186 ξίνοσ, 80 δἷ50 ἰῇ ἴΠ6 
515 ΒΕ νατιθὰ Ἔχργοϑβϑίοῃ οὗ υ. 7. 

Θ. Ἐογ ἴδ πρεὺ »κοορ ἴτε νγᾶβ ργοϑουι οα 
ἴῃ [86 1 Ὧὺνν οὗ Μοβοβ, ἴῃ δά ἀϊίοη ἴο ἴθ σοη- 
Ἐπυ4] οβεγίηρ, 4 Ὀυγηϊ-Οἴἴεσιηρ οὗ ἑευο Ὀυ]- 
Ἰοςῖκβ, οπθ σὰπὶ δηὰ ϑδεύθῇ ἰδπλῦβ, [6 πηραῖ- 
οἴἶεσίηρ, δῃὰ ἃ 5: η-οοσίηρ οὗ 4 Κιὰ οἵ ἴῃς 

. φοαῖβ, ΝΌΙΩ. ΧΧΥΙΙΪ. ΧΙ. 15; ΠΕΓΟ ἴδογα 15 Ὀυῖ 
οἠθ Ὀυ]]οςοἰϊκ, δηὰ τἴῃ6 51η-Οὔευηρ 15 οπιτεὰ, 
Το »"εα1- Οὔ γί, ἃ5 ἴῃ ΟἾΒΟΙ οϑϑε5, 15. ἴῃ- 
ογρδϑθά. 6 δηυπιογδίίοη οὗ {6 οβεσηρϑ 
ὈοΐΏ ἔογ [86 βαρρϑίἢ δηὰ πον ΠΊΟΟΠ 15 655 
ςοπιρείε ἰμᾶῃ ἴῃ Νυμῦ. χχυ!., ἴῃς ἀτηκ- 
οἤεγιηρδ θείης ὈΥ, ἃηάὰ πὸ τποηϊοῃ 
Ὀείης πιδάθ {πδὲ {Π6. οἤἴεσιηρϑ γετὸ δάαϊίοηδὶ 
ἴο ἴμ6 σοπίϊηυὶ οἴεσγίησ. [ἃ 15 Το ΔΓΚΑΌΪΘ 
1ῃδὲ ἴῃ ἰῃ6 ϑοσοηῃα ἴθρ]6 ΠΟΙ νγὰ5 οὐ [Π6 
ον τηοοη οὗ ΤΊ, Ὀοβιά 65 ἴΠ6 τορι ]ᾶγ πον - 
τἸθοου οἤεγηρβ, δῃ δά άϊξομαὶ ἔθεσιν θυγηῖς- 
οἴἴἶεσγίηρ οὗ οπὸ Ὀυ]οςῖκ, οὔθ σὰπὶ, δηά «ευεη 
Ἰαπιῦϑ, ψνἢ ΤΠΘΙΓ ἀρργορσαῖε πιοδὲ δηὰ αἀσγίηκ 
οἴἶδγίηψβ. ἘΠἀουβῃθι πη) 5 "Τρ ]6,᾽ Ρ. 2527). ἢ 
5 ρΡοβϑί δῖε πὶ μοῦ τῆς οἤεηρ παηιθὰ ἰ5 
αὐάέοηαί ἴο τἴῃ6 τορυϊαῦ πουγετιοοη ΟἸΘΓΗΡ ; 
Ὀυϊ [5 15 σογδΙ ΠΥ ποῖ δη 8ἀοηυδίο ἐχρίδηᾶ- 
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7 Αμπά δε 5821] ργερασε 4 πιελῖ 
οἴδεγίπρ, δὴ βρῇδῃ ἔογ ἃ δυ ]οςκ, ἀπά 
ΔΠ Ἔρἤδὴ [ῸΓ 4 Γλπὶ,) ἂηὰά ἕογ ἴδε 
Ἰδλιβ δοςσογάϊηρ 48 ἢ18 μδηά 5}2]] 
αἴτδίπ υὑπῖο, δηάὰ δὴ δίῃ οὗ οἱἱ ἴο λη 
ερῃδῆῇ. 

8 Απάὰ ψἤεη τῆς ρήπος 5}8]] εη- 
ἴεῖ, ἢδ 8ἢ4]] γὸ ἱπ ὃγῪ τῆς νΑὺ οὗ τῆς 
Ρούςἢ οὗ ἐῤαὲ ρλῖθ, δηὰ ἢδ 5}4]} ρὸ 
ἔσῃ ὈΥ πο ννὰὺ τπογθοί. 

9 ἴ Βυς ψῇεη τῆς ρεορὶε οὗ τῆς 
Ιαπὰ 5}.4}}] σοπιεὲ Ὀείογε {πὲ ΚΟ ἴῃ 
ἴῃς 5ο]Ἔπιπ ἐεδϑῖβ. ἢ6 τπδῖ δηίογειῃ 
ἴῃ Ὁ ἴῃς ννὰν οὗ τῆ6. ποι ρδῖα ἴο 
ὙΝΟΙΒΏΙΡ 51Π4}} ρὸ ουὖἍξσ ΟΥ̓ ἴῃ6 ννΑΥ οὗ 
τῆς βου ρα ; ἀπά ἢς (δῖ επίθγοιῃ 
ΌΥ τῆ6 ννὰὺῪ οὗ τἢε βουτῃ ραῖε 584]} 
δο ἰοσβ ὉγῚ [πε ννὰῪ οὗ τῇῆα πουῖῃ 
ραῖε : ἢ6 514]} ποῖ γεΐυγηῃ ὈΥ͂ [ἢ νΨΑΥῪ 
οἴ τῆς γραῖα ψνβογαθυ ἢδ σᾶπια ἴῃ, δι 
588}} ρὸ ἔογί ἢ ονεγ δραϊηϑβῖ ἴζ. 

ΙΟ Απά τῆς ργίπος ἱπ ἴῃς πιά 5 
οὗ τῆεπι, ἤθη {ΠΟΥ ρὸ ἴῃ, 5841} ρὸ 
ἰπ ; Ὧἀπά ψνῆεη {πὰῪ ρῸ ἔοπ, 5821] 
δοὸ ἔοι. 

11 Απά ἰπ ἴδε ἐεαϑίβ δπὰ ἰῃ [πε 
8016 1 Π1|68 ἴῃ ππελῖ οἤθγιπρ 5Π4}1 θὲ 
Δῃ δρἢδῇ ἴο ἃ Ὀυ]Ποςκ, ἀπά δ ἐρῃδὴ 
ἴο ἃ Γάπὶ, ἀπά το (ἢς ἰδλπιῦβ 245 ἢδ 18 
ΔὉ]6 ἴο ρίνεο, ἀπά δηῃ ἢίη οἵ οἱ ἴο δῃ 
ἐρθδῇ. 

12 Νον ψπεη ἴδε ρῥγίησα 58}4]] 
ΡΓΕΡΑΓΘῈ ἃ ψοϊυηζδιῦ δυγηΐ οβετγίηρ 

Ὠοῃ οἵ ἴπ6 οὔδηρο οὗ πιιπηῦοῖθ. Νὸο τηδηζίοη 
6 πιδάθ ποῖ οἵ [8ὲ Ὀϊονίης οὗ {γυπηρεί5, 
ὙΠΟ γᾶς δὴ ἱππρογίδπίὶ ρα οἵ ἴπ6 Νεὸν- 
Μῶόοου ἐδϑιῖναὶ, Νιυπιῦ. χ. 1ο. 

8. ἐδὸ ρογε Ὁ ἐδαὶ σα] Τἢὶθ πηυϑδὲ δ 
[ἢ οαϑίεπι σαΐθ οὗ [Π6 ἱπῆοσ σουγί. 866 ν. 2. 

9. Το ρεοορὶς θείης δάτη θα ἴο ὑγουβῆρ 
ἴῃ 186 Ἰπποὸῖ σουτί (ν. 3), δηὰ ποῖ Ὀείηξ 4]- 
Ἰοννδὰ ἴο εηΐοσ Ὁ ἴπθ εδϑοὶ ραῖο, μδά ἴο 
τῆγουξῇ ἴπ6 πογίδοσγη οὐ σουΐδεοιπι ραίθϑ οὗ [6 
ἵΠΠΟῚ σουχί, δηά 50, σοπιίπηρ ὕΡ ἴο (δε Ρογο οὗ 
[86 οαβίοσῃ βαῖθ, ἴπ6 ῥσίπος ννουἹὰ Ὀ6 ἐπὶ ἐδε 
»γιλσ 077 ἐδεγι. 1 ἰ5 ουϊάθπε τπδὲ [6 ψυῇοΐο 
ὈΟΩΥ οὗ [με ρϑορὶθ ραϊμβογοά τοροῖμοσ ἰπῃ ἴΠ6 
ουΐοῦ οουγῖ, ἀπὰ ἤοπι ἴποηςο Ὀοάΐο5 ψνεηῖ ἴῃ 
ἴυγῃ ἱπῖο [Π6 ἱππεῖ σουγί ἴο γουβηΐρ, δπὰ πη 
ΔΡΑὴ οὐξ ᾿πῖο ἴΠ6 οὐἵογ σουγί. ὙΠῖβ πιᾶκοϑ 
1ἴΠ6 Τοοπ͵οοΐιγε οὗ ἴὔγοθ ουΐϊεῦ σουγίβϑ πιοῖὸ 
ΡτοῦδΌϊθ, δε Νοίε Α δἱ οηὰ οὗ χἱῇ. 

18. ον ἴδς ἀδὲὶν οἴεγτπρς Μοϑβεβ ργοϑοσ δοὰ 
ΟἿΘ ἰᾶται ζὺσ ἜΥΕΥῪ Τηοσηηρ ἀηὰ ΟἿ6 ἴογῦ ἘΥΟΓΥ 

ἜἘΖΕΚΙΕΙ, ΧΙΝΙ. [ν. 7-- 17. 

ΟΥ ῥμεᾶσε οβεγίῃηρβ γοϊυπίδγ! Υ πηῖο 
[6 ΓΟΚΡ, ομό 8Π4}} τῇδ πη ορεπ ἢ! Πὶ 
τε σαῖς τῆδλῖ ἰοοκείῃβ τονναγά τῆς 
ελϑῖ, δῃὰ ἢς 5}4}} ργερᾶγε ἢϊ8 δυγηῖ 
οἤεγίηρ δηὰ ἢϊ8 ρεᾶςε οβεγίηρβ, 48 
ἣς ἀϊά οἡ ἴπε βϑαρρδίῃ ἀδγ : ἴδῃ ἢς 
8041} ρὸ ἰοτῃ ; δηὰ δίεσγ ἢἰ8 ροίηρ 
ἔογἢ ορμδ 541} βῆυϊς τῆς νΔῖα. 

112 ἼΠου 8841: ἊΔ}}}ὺ ῥγερᾶγε ἃ 
διγηῖ οἴκεπηρ, ὑπο τῇς [ῸΚΡ οὗ ἃ 
ἰαπὶρ ἰοῦ τῆς βτβδὲ γεὰγ νους Ὁ]6- εΗςεδ. σα 
τϊβῃ : του 8021: ργεραγε ἰξ Ἄνευ ζ τ 
Τλογηηρ. ᾿ Ηεδ. 

14 Απά τῇου 8Πα]ξ ργερᾶγε ἃ πιθδξ ὅν κυσκν. 
οἤεγίηρ ἴοσ ἰξ Ἔνεσ πιογηΐπρ, ἴδε ἦτε: 
ΒΙΧΙ ρᾶγῖ οὗ δὴ Ἔερῃῆδῃ, δηά τῆς τιϊγὰ 
Ρατ οὗ δὴ ἢΐη οὗ οἱ], ἴο τεπῖρεγ ἢ 
{πε πε βουγ; ἃ πιεδλῖ οβεπηρ Τςοητῖ- 
ΠΌΔΙΪΥ ὈΥ ἃ ρΡεγρεΐυδὶ ογάϊηδηος ὑπο 
[6 ΠΟΚΡ. 

Ις Τῆυβ 5}41] {πεν ῥγεραγε ἴδε 
ἴλπῖρ,, δηὰ τῆς πιεδῖ δἰ ἤ πρὶ δηά τῆς 
Οἱ], ἜνΈΎ πιογπίηρ 207 ἃ ςοπίημ8) 
δυγης οἤετγίηρ, 

16 4 ΤΊ ι5 541 τῆς 1, ,οτά σοῦ : 
16 τῆε ργίπςε ρίνε ἃ ρίες υπίο δὴν 
οὗ ἢὶβ 80η8, [6 ἱπῃογιίίδπος Πούθοῖ 
8081} θὲ ἢϊ5 δοηϑβ᾽; ἴ σῤῥαϊΐ δὲ τῃεϊζς 
Ῥοβϑεβϑϑίοῃ ὈΥ ἱπῃογδηςα. 

17 Βαυὲ τῇ Βε ρίνε ἃ φῆ οὗ δῖ5 
ἸΠμεπίδηοα ἴο οπς οἵ δ15 ϑεινδηΐῖβ, 
(ἤδη ἰξ 5}4}} θῈὲ ἢ]8 ἴο ἴῆ6 γϑᾶγ οὗ 
ἸΙΌΕΙΥ ; δίῖεσγ 1 8}}8}} σεῖυγη ἴὸ τῆς 

οὐθηΐηρ, δηὰ ἃ ἰοπἢ ραγῖ οὗ Δπ ἐρῇῃδῃ οὗ ἤυσῸΣ 
ἃπὰ ἃ ἐουπῃ Ρατὶ οὗ ἃ ἢίῃ οἵ οἷ] (Εχοἀά. χχῖχ. 
48). Το ονοηϊηρ ϑδοσγίῆοο 15 οποα, Ὀοοδιι96 
106 ΘΘΟΙ 15 ποῖ Θηυπιογδίίηρ ἴἢ6 δου ῆοες Οὗ 
ἴΠ6 1 ἀνν, Ὀυὲὶ ϑοἰδοϊίηρ ἃ ἔενν οὗ ἴπεπὶ ἢ ἃ 
ἘΠΠΠΡΙ ΒΕ οὔ͵οεςῖ ἰῃ νίονν. ὅε6ὲ Νοῖς Α οὐ 

ἱϊ, 

16--18ϑ. ΤὮο ὑγίποθ νγᾶβ ἴο δε ργον: δά 
ἢ Ῥοβϑεββίουϑ οὐ ἢ18 οὐγῃ, ἴο ργονοηῖ ΐτὰ 
ἔτοπι δάνὶηρ τϑοοιγϑο ἴο σχδοίίοηβ ἔγοπι ἢ ϊ5 
50] οῖ5 ; δηὰ, Ἰοβὲ ἴῃ {πὸ σουγϑο οὗ {ἰπ|Ὲ Π6 
τηὶρῃὶ Ὀς [επιρίοἀ ἴο 5ιςἢ ἐχδοίίοηβ, οπδοῖ- 
τηοηῖβ δσὸ δά ἀδὰ ἴο ργενεηῖΐ {πὸ αἱθρηδίίοη οὗ 
[Π6 ὑγποθῖβ ἰαπά. [[πδογιίδηςε νγᾶς ρεϊτηοα 
ΟΠΪΥ ἴο .,15 50η8, ἃ5 (ἢ ἐλ οι 5 ἰαπὰ ἀοδοεπα θα 
ἴῃ 4}} οᾶϑεβ8 ἴο [6 ϑοῆβ. [ἔ δὴγ γι ψετς 
ἴο Ὀ6 πιδάβ ἴο [ιἰ58 ϑογνδηΐβ, ΠΟΥ τισὶ Ὀ6 
ουΐξ οὗ (Π6 Ῥυποοῖβ ρογίίοῃ, δπὰ πηυσὲ 6 ΟὨΪΥ 
[οΠΊΡΟγΑσΥ, τονογίηρ ἴο ἴπ6 ῥσίηοε ἴῃ [Π6 γϑατ 
οὗ ̓ υδ166. ἡ [86 100116 6 γεᾶγ δηὰ ἴδ εηδοῖ- 
τηδηΐϑ σοῃοογηϊηρ ᾿ἰἴ 566 ποῖθ οὐ ἰεΥ. χχν. 
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ρηποε : δυῖ 18 ἱππογιπος 5141] Ὀὲ 
5 50Π8᾽ ἕοσγ [ἢ θη). 

18 Μοτγεονεγ (ἢδ ργίπος 8514]1 ποῖ 
ἴλκε οὗ τῆς ρῥβορὶε᾽β8 ᾿Ἰῃῃεπΐδηοε ὉῪ 
Ορργεβϑίοῃ, ἴο Ἃἢγυδί τπεπὶ οἷ οὗ 
ΤΠΕΙ͂Γ Ροβϑεβϑίοῃ ; μέ ἢς 5}4]} ρῖνε 
15 80η5 ἱπμεγίδηςα ουὔΐ οὐ ἢ]8 οὐνῃ 
Ροββεββϑίοῃ : [ἢδῖ ΓΥ ρθορὶς ὃ6 ποῖ 
βοδίζογε δυεῖν πιᾶη ἔγτοηι ἢϊ8 ρΡοϑβ- 
5638: 0. 

ι9 ἢ Αἤοετ ᾿α Ὀγουρῆς πια του ρἢ 
τε ἐπίγ, ὙΠ ἢ τας δὲ ἴῃς 5146 οὗ 
τῆς ρδῖε, ἱπῖο [Π6 ΠΟΙ σμάπλροῖθ οὗ 
τῆς ρῥγίεϑῖβ, ὑνηϊοῇ Ἰοοκεά τονγαγά τῃς 
πούίῃ : δηά, δε ῃο]ά, ποτα οὐδὲ ἃ ρἷδος 
ΟὨ ἴδε ἴνγο 51468 ννεβίννγασα. 

2ο ἼΠΠεη 414 ἢς ὑπο πιὲε, ΤῊ 5 
ἧς τῆε ρίδοςς ψμεγα της ῥγίθβῖβ 5}4]]} 
ὈΟ1] τῆς ἔγεϑραβ8 οἤεγίηρ δηὰ τῆς [πη 
οβεγίηρ, ψνεγα ΠΕῈῪ 5}2]}1 θακε τῇς 
τηεαῖ οΟἴξεγίηρ; τπδῖ ΓΠῸῪ δᾶ ἐῤέηι 

ἀμαδιβδεικαεικαις πων, 

19---ΔὩ 4. ἙἘπδοίϊμπιοηίβ 85 ἴο [6 Οἤθττηρε οὗ 
Ῥτιεσὶς δηά ἜΡΕ Οπ ἴδ δεϑιρησηοηξ οἵ (ῃ6 
Ὀποοηϑυμηθα ρᾶτίβ οὗ (Π6 ϑενεγαὶ βδο  ἔςο5, 
566 ἠοΐδ οἡ χίῖν. 238. ΤΩ6 ΤσΔΙΟδῚ ρτγονβϑίοη 
δοΙὸ τρδάθ (ὁ Κοὸρ ἴῃ6 ἴνο ϑεραγαΐθ νγᾶς ἴο 
Ργενεηῖ ςοἸ]σίοη θεΐννεθη ὑχίοϑίβ ἀπά ρβεθορΐδ, 
85 ἴῃ δηδοϊηοηΐς τ. 16---18 ψΕΙῈ ἴο 56 ΓΟ 
{μεῖς γεβρεςῖῖνε σι ρἢῖ5 ἴο ὑγίπος δηὰ ρθορΐθ. 

19. αἱ δὲ “ἰῴε οἱ δὲ αἰ] ὌΠ δπίγαπος 
ἴο ἴδε ἱππεῖ οουζῖ αἵ 58Π|6 546 ἃ5 16 
ποσίδμοσῃ ρζαῖο (ΧἸ]]. 9). Ὑ6 σουζγίϑ ἔογ σοοκ- 
ἵῃρ ἴο Ὀὲ υδεὰ ΟΥ̓ ἴμε ῥγίεδῖβ γε δὶ {86 
ΠΟΥΠΟΙ͂Β οὗ {86 τ σιοϑίϑ᾽ οῃδπηθεῖβ που πὰ 
βου οὗ ἰδ “εραγαΐς ρίας. 86ὲ Ῥίδῃ 1]. 

20. δοί [τ νυᾶϑ ρϑου ᾶγ ἴο [86 ράϑοΐδὶ 

ποῖ ουξκ ἱπῖο ἴῃς υζίεγ σουτγί, ἴο 5ξ4πη6- 
ἘΥ τς Ρθορ]α. 

21 επ με δτουρῆς πιῈ ἔοσίῃ ἰηῖο 
ἴῆε υζζεγ σοιιγῖ, ἀπά οδιιβεά τὴς ἴο 
Ρᾶ85 ΟΥ ἴῃς ἔοιιγ σογπεῖβ οἵ τς σουτῖ; 
απ, ὈεμοΪά, ᾿Ἰπ Ἔνεγ σογποσ οὐ τῆς ἐΗεν. α 
σουγί ἐῤέγε τυᾶς ἃ ςοιτγῖ. Αἰόλου 

22 ἴῃ τε ἔουγ σογποῖβ οὗ τε σουγὶ ἐραγέ, ἀνα 
ἐῥεγε τὐέγε σουτῖβ ᾿ Ἰοϊπεά οὗ ἔουιγ βιός νὰ 
ἐμόϊ!ς Ἰοπρ ἀπά τηϊγίγ δγοδά : {π688 "οτος 
ἴουγ ᾿σΟΥΠΟΓΒ τὐεγέ Οὗ Οη6 πχθᾶϑιγαο. "παάρτυίία 

εδένεκέες. 
23 Απά ἐῤεγε τᾶς ἃ τοῦν 97 δμ 4-- τεῦ. 

ἑπσ τουπηά δρουξ ἴῃ τῆ6πὶ, τουπά Δδουῖ “5 πα 
τΠεπὶ ἔοιιγ, δηά 1} τὔας πιδάβς στῇ 
ΒΟΙΠ Πρ Ρἰδσα8 ὑπάθσγ τῃ6 γοῦνα τουμπὰ 
ἀδουῖ. 

24. ΤΠεη 8δἰὰ ἢς υπηῖο πιο, Τ ἢ εβ6 
αγὸ ἴπε ρμίαςεβ οὐ {μεπὶ τῆλ θο]], 
Ψ Πεγε ἴηε πλὶ ἰδίου οὐ τῆς πους 
5.41} 8011] τῃ6 βδογίῆςς οὗ τῆς ρεο- 
ΡΪε. 

Ἰαταῦ δαὶ [ἃ ννᾶβ ἴο Ὀ6 οδίθη γοδϑείθά. ΤῈ 
ἤοϑ οὗ {πῈ οἴμοσ βδουίῆςεβ νγὰβ ἴο Ὀ6 “οάάῃ 
οὐ ὈοΙ]οὰ (86ε Υἱ. δ: ἃ 8. 11. 13: 2 ἴσο. χχῖν. 
14). ὙΠ »πεαί-οὔεγίης (βου δηὰ ΒοποΥ) νγᾶ8 

οἁ (εν. 1. 4). 
ΠΕΡ ΤΟ] οαὐἰναχὰ εοωγί, ἴπ6 σουγχίθ 

ἔογ σοοϊκίηρ ἰο δῈ υϑεὰ ὈΥ ἴῃς ρῬϑορὶβ ννεῦε ἴἢ 
{86 ΌυΓ σογηοῖβ οὗ (Π6 ρθορ]θ᾽β οουτί. 
απο. ὅ866 Χ]ῖν. 19. 

22. εομγίς Τοἰπε] Θπ 0] οΟΒθἃ οουχία. 866 
Νοῖο δὲ επά οὗ ΟΒδρίοσ, 
ἐδε οι εογπο}] ΤΌ, ἃ5 ἴῃ τηδγρίη, 

εογηεγεώ. {ει 70ω ΟΟΥ̓ΘΣ-ΟΟΌΣΙΒ αὐεγε 
ο"Ὁ γ:δα ΓΕ. 

ΝΟΤᾺΕ οὰ (ἬΗΑΡ. ΧΙ. 22. 

)οϊκεά͵ Ἠεῦτ. ΓΤ ἢ. ὙΤϊβ ννογὰ μᾶ8 Ῥθβθη 
ΥΔΤΙΙΟΙ5ΙΥ ἰγδηϑίαϊοα δοσοσάϊηρ 45 σοπιπιοηϊδ- 
ἴοτϑ δᾶνο ἀοσγινοα ἴἴ ἔτοπὶ πὸ οὐ οἴμεγ οὗ ἔνο 
Ἡεῦτεν τοοίβ. 

:. ὮΡ, ποῖ οιμπά ἴῃ Καὶ, δὰ ΠΟΠΕΪΥ 
ἴῃ Ριεὶ ἀπὰ ΗἸρΡὮΙ, ἴῃ ἴῃς ϑθῆθε οὗ διγημέρρ 
ἑποίσε (1 Κι Χχη!, 5). Ηεηοε ΠΡ, ἰποεηϑε 
(ἢ ΧΥΪ. χ8), ὧ' »6 (Ῥτον. χχυῖ!. 9); δπά 

ὃ, “»ποῖε (Οεη. χῖχ. 8). ὙΠΕ τρᾶγρ. γεη- 
ἀετίης, »ιαάδξ «υἱέ εὐὶ»επὶδι, ϑθοτὴ5 ἴο δὲ δαϑοὰ 
ὍὌρΡοη [815 ἱπίογργοείδιίοη οὗ ἴπ ννυοσά. 

4. ὭΡ, Ασδπι, ἼΩΡ, νἱ! ἴδε βᾶπιε τηεδηίηρ; 
ἃ5 ἴῃς Ηεῦσγ. ἽΦΡ», διπά, Ἡδξηος ΚΙμΊΟΝ ἐχ- 

ΡΪαίπς (6 νογά ἱπ οὖγ ἴοχί, ερηεά ἴο {πὸ 
ἔτοαὶ εουτ. ΟἸΠοΙσ, ἀγοῤεά συεν. ΟἸΠοΙς 
ἀϑαίη, εοπέγ αεῖεά, Ὀουπά ἴῃ, Βεηος {ΠΟ ΓΧΧ. 

κρά; Νυὶξ. αἰγίοίᾳ ἀμῥοείέα, νυ ἈΪΟ ἢ ϑθετῃβ ἴο 
δε ΓΤΑΪΠΟΥΙ ἃ ΡΑγΑΡἤγαθθ. Ουγ ΑΟΨ., ἡοὶπεά, 
ἕο] ο5 Κιπιοδι, δηὰ 15 ἴο Ὀς οχρ δηθὰ ἃς 
ἀῦονθ. Οὔεβοηϊυ5 (᾿ Τ ΒΟσΔυΓ.᾽ Ὁ. 1213) Τοῃ- 
διάδος [πδἱ ἴῃς τοοῖ ΠΊΑΥ πιθᾶῃ ὀῥηά, εἰοσε, εὐμὲ 
ἐπ, ἀπὰ ἱπίογρτγοῖβ {86 ὑνογὰ εἰοεά ἐπ, ἴο ἰηάϊ- 
οδῖο {πα [π696 σοιυγῖθ οΓῸ δποϊοϑοά, δηὰ 
δηϊογεά ΟΥ̓ ἀοοῖβ ἴῃ 16 νν8}15, ὑνοΒ 5δυῖ 
[δηλ οὐἱ ἔτοσῃ ἴπ6 στοδί σουτί. 
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ΓΠΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙΗΥΊῚΙ. 
1 7Ὰε υἱείονε ΟΓ ἐλε λοῖν τοαξεγε. 6 ΤᾺΡ υἱρέμέ 
οὕ ἕλε. 13. ΤᾺε δογάενε οὗ ἐήε ἰανιά, αι ΤὰἪἼ 
διυϊείονε οὐ τ ὃν οί, 

ΕἸΕΕΚΥΝΑΚῸ δε ὕγοιρῃέ πὶθ 
ρλῖὶθπ ὑπο [ῃ6 ἄἀοοῦ οἵ τἢς 

Ποιιβ6 ; δηά, Ὀεῃοϊά, νγδῖθσβϑ ἰβϑιιεὰ 
ουξ ἔτγοτλ ὑπάογ τς (ἢγοϑῃο]ά οὗ τῆς 
Ποιιδε δαβίνναγά : ἔοσ ἴδε ἰογοίϊζοης οὗ 
ἴῃς πουδε «ἐσορά ἐοτυαγά τε ελβῖ, δπὰ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ. ΧΙΝΙΙ. 

(πε ννδῖοιβ σδπε ἀούνῃ ἔτοπὶ ὑπάεγ 
ἔτοπι ἴδε τὶρῃϊ 5ἀε οὐ τπεῸ Βοιιβ6, δῖ 
ἴτε βουτῃ «ἱάφ οἵ 186 Δἰζϊαγ. 

2 ἼΒεπ Ὀγοιρης ἢδ πιε ουξ οὗ τῆς 
ΨΆΑΥ οὗἩ [πε ραῖς πουίμνναγά, δηὰ Ἰεά 
τὴς ἃδοιιξ [Π6 ΨΑΥ ουξ ἀπο τῆς 
ὉΓΕΥ ραῖε ΌΥ [6 ΨΥ (παξ Ἰοοίκειἢ 
ελϑίνγατα ; δηά, θεῃο]4, (πεῖς τη οἷ 
ὑνλίεγβ οἡ 1Π6 τίρῃϊ 5146. 

4. Αμά ψῆδη (ἢ6 πιδῃ τπδὶ Πδὰ 

[ν. 1--. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝΙΙ. ΤῊΝ ΨΊΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ 
ἌΝΑΤΕΚΒ. ἘΣΖΟΚΙΟΪ 5. ἴοσηρίθ, ἢ 1158 στιΐζαδὶ, 
Τα Ϊηἰϑίοϑ δηὰ Ἴοηρτερδίΐοη, δυο Ζο5 (ΠῸ 
Ῥγέβεηςε οὗ εμβονδὰ ἰῃ {86 τηϊάϑὲ οὗ ἃ Ἰογαὶ 
Ῥεοορῖθ, Τῇο «υαήεγ: ἃ [86 Ὁ]οσϑὶηρ5 ὙΒΙΟΒ 
ἤονν ἔτοτὰ [15 βουγοθ ἴο δηϊγηδίθ δηὰ σείγεβῃ 
411 ([8ὲ ἱπμδοϊδηῖβ οὗἩ ἔπ6 οατῖβ. [5δδῃ μδά 
εἰ ρ᾽ ογοά [15 ἄρξιιγο. 17] αἱ] ροιω" «υαίέν' μῤοπ 
ῥύρηι ἐδαξ ἐξ ἐδὶγεῖγ, απά "οοάς ὠῤο ἐξδὲ 4 γ7 
ξ͵ομμά. 1 «υἱδ βομγ 7 “ρὶ τὶ προ ἐδγ “σε, 
πᾶ νιν δίριείης μῤοη ἐδὶπο οδυρῤτίης (1381. χ]ῖν. 
4). Ηδνεγηϊοκ χυοῖεβ ἃ ἈΔΌΙΙςΔ] (γδά!ίοῃ, 
υυίιεμπφμο ϑῥειῤῥίπαὸ ῥαῤίἸ᾽αὲέ ἰδὲ σμπὲ ἀφις. 
Οοιηρᾶγο Ϊοεὶ "1. 18, 4) ἐδὲ γέυεγς Γ᾽ υωάαδ 
ῥα! ἥοαυ «υἱὲῤ «υαίεγ!, απά ἃ γομπίαϊη «“ῥαϊ 
εονῖς γογίὁ 97 ἐδὲ δοιμε οΥΓ ἐδε Ζιογά, απά «ῥαδὶ 
«υαέεν ἐῤε υαίίογ ΟΥ᾽ δῤίῥἐνι. Ἐ,2ΘΙΚ161᾽5 ἀδϑοῦρ- 
Ὠοη 5 δάορίοεἀ ἀηὰ πηοάϊβοξ Υ Ζεςβδγδὴ 
ΧΙ. 1, δῃηά χίν, 8), ἀπά ἱἰῃπ λον. ΧΧχὶ!, 
ΟΙΡΑΓΟ 450 Εσοΐυ5. χχῖν. 211. Ἰλρῃεοοῖ 

( Βεβοηρεου οἔ με Τ ηρὶς,᾽ σ᾿. ΧΧΙΙ.}) ἸΠΟστη5 
5 [8 Ἡ εὔτενν ἰγλάϊίοη βροκε οὗ ἃ βργίπξ οὗ 
νγαῖοτ, παπιοὰ ἘΓΠΑπὶ (5αϊἀ ἴο δ ᾿οη]ο Δ] 
μι} (Ὠ6 νν6]]-ννδίειβ οὐ Νερβίοαμῃ (οϑῇ. 
ΧΥΪῚ. 15}, Οη ἴπ6 ννεβί οὗ (ἢς τεπλρῖθ, ννβοβα 
ναῖε ΨΟΘ Τοπάιυοίοα ΟΥ̓ ρὶρε5 ἱπΐο [}6 
[επιρ ε-σουγίβ ἔοὸσ ἴΠ6 ι.5ὲ5 πεοάβὰ ἴῃ ἴδε 
Ταἰϊηιβίγαϊίοη οὗ ἴῃ6 ρῥγιεβῖβΊί Τὰ ννδίοσβ οὗ 
ΘΏΠΟΔἢ (8. χὶνὶ. 4 ; 154]. νυ]. 6) βοννεὰ ἔτοτὰ 
ἴῃς τος κϑ Ὀεποδίῃ (86 [οΙΡ]6- ἢ}}}. [1 15 αιΐδ 
Ἰῃ ἴῃ τηδηηοῦ οὗ Ἐ᾿ ΖΘ 615 νἱϑίοη ἰο εἴατί ἔγογῃ 
Δῃ ΟΧΙϑιηρ ἔεαΐυγο δηὰ ἴπεηςθ ὑργοςθθά ἴο δῃ 
Ιάδα] ρἰσΐυγε ιΒεηςο ἴο ἄγανν ἃ βρι: τι] ἰθβϑοη. 
Τὸ ἀδοροηΐϊηρ οὗ [6 νναΐοθυϑ ἴῃ [οῖΓ σουγβα 
5Π6νν5 ἴῃ6 σοπίϊηιαϊ]! ἀεξορεηϊης οἵ βρίπῆυδὶ 
Ἰἴδ ἀηὰ ταν Ρ]1ςφιοη οὗ ϑρί ταὶ Ὁ] σϑίηρϑ ἴῃ 
[86 στον οἵ [ῃς6 ἰπηράοπι οὗ Οοά, 

1. ΤΠ δ οιε ἰβΒ ἴπ6 ἴδιρ]θ 5616. {86 
ννδίειϑ ᾿ἰβϑιιθὰ ἔγοπὶ Ὀθηθδίῃ ἴθ βου τἢ-οαϑὶ 
ςΟΓΏΘΓ, δηᾶ ἢοννοὰ δίοηρ [6 βουζῃ οὗ 186 
Ροσο ΒΒ ψοἢ ῥτχοϊθοϊεα ἱπῖο {π6 ἰπῆοσ σουτί. 
ἼὨΘ ῥοιμε Ἰοοϊκίηρ οαϑίνναγά, [86 «σομό 15 δ {ῃ6 
γίσῥὲ δαπά. δ86εὲ οὴ Εχοά, χχνἹ, χ8. ὅο.Σ 8. 
ΧΧΙΙ, το, ἴδε σισὲ οἰ 18 ἴῃ6 σοί οὗἩἌ [65}1- 
τοη. ἴῃ [58]. ἴχ. 12, δεῤρίπά ορροϑρά ἴο 
ὀεζογε (1. εατἰαυαγ4). ὙΠ Μεάϊζεγγαποδη ἰ5 
1πΠ6 δῥίπάορ 5.θᾶ, ΤΩ βδόῖτος οὗ [πε Οοβρεὶ 
Ὀ]Ε5ϑΠΡ5 ΠΊΔΥ Ὀ6 ἰγδοθᾶ ὉΡ ἴο ἴῃ6 ργόϑθηοθ οὗ 
Οοά ἁπιοηρ ἴμ6 ἀεδοοηάδηϊβ οὗ ΑὈγαβδᾶση, 

ὙΥΠΙΓἢ Ργόθθῆςσθ νγνᾶ5 Ἔχργοϑϑοα οὐ νά ὈΥῪ 
[86 τοι ρ]ς δὲ [ετπιβαίοτῃ, ἴπΠ 6 δοδὶ οὗ [οῃονδῃ, 
ψο, (ὔγουρῃ ἴῃ6 Μοβδὶῖς [ἂνν δηὰ οχγάϊ- 
Ὡδηςοδ5, σοπηηλιηϊςαἴοά Ηἰ5 ϑρίσγι ἴῃ τηραϑυΓο 
ἴο ἴποϑε ψγπὸ Ἰινθὰ υπάεγ [ἢς ἤγσε σονεηδηΐ. 
Ιη Ἀδν. χχὶϊ. σ, δὲ ρώγδ γέυεγ, ἴῃ βριπίυδὶ 
 ]σϑίηρ οὗ [π6 ποὺνν σονεηδηΐξ, ργοςθοάς οκ ΟΣ 
δὲ ἐδγοπε ο77 Οοά οπϑπά οὗ 1δὲ [κανιό. 80 Ἰοῃρ. 
8ἃ5 ἴῃς 5ίγθαπὶ 15 Ἴοοηβηθὰ ἴο ἴδ6 [6Ρ]6- 
ςουγίδ5, ᾿ξ 5 ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ 5Π18}} Χ1]], ἔοσ {86 πηοϑὲ 
Ραστί τηϑϑρη, δυῖ ψθοη [ἢ ἰβϑιιεβ ἔστοπι [ἢ 6 
σουγῖα 1 ὈΟΡῚΠ5 δὶ οὔποθ ἴο ἀδδερθὴ δηὰ ἴο 
συϊάθη. 80 οὐ ἴῃ ἀΔΥ οὗ Ρεπίεςοβί, ἴῃς ΗΟΙΥ 
ϑριγις ἀδδοοπάδα προρ ἴδ6 1{{1Ὶ6Ὸ σοΟΙΏΡΔΩΥ οὗ 
ὈΘΙΙ νυ σβ, δηὰ σοσηπλιηϊοαίοα ἴο ἴποπὶ ἴῃς ΓΙ 
οὗ τοηριιθ5, 845 ἃ (οΐοη {παῖ [ΠΟΥ βου) ἃ βὸ 
Τοσίἢ δηὰ σδιτῪ ἰμ6 Οὐοϑρεὶ ἱπίο ἀΐνες ἰδηάϑ. 
ΤΠ ἢγβί τπαγκοὰ βἴορ ννὰ5 [6 σοηνογϑίοη οὗ 
ἴδγοα ἐβοιαηὰ δ [ἢ6 ρσγοδοδίηρ οὗ Ρεΐογ, Αςῖς 
1. 41, ἘΙΟὮ ννᾶ5 ἔο]ονγοὰ ἱπηπηθά δίοὶν ὈῪ δα 
οτραηιζΖδίίοη οὗ ἴδ6 ᾿Ἰηξδηΐς ΟΒυτγοὶ ἴῃ [ογιι58- 
Ἰ6 πὶ. 

Ω. Το 5667 ρᾶβϑθβ ουξκ οὗ (δε σουτίϑ ΌΥ͂ 
[ῆ6 ποσΐδοσῃ ρμδΐεβ οὗ (6 ἱπῆεῦ δηά οιεγ 
σουγίβ, ἀπά ἴποη γοωμπα αδομ ἴδε Ὀουηάλτχγ- 
νν4}} ἴο ἴῃς οἂαϑδί ρᾶΐθ οὐ (86 οὐεσ σουτί, δηὰ 
ἴΠΟΓΟ 5665 ἴδ βίγοδπλ ᾿ϑϑυϊηρ ἔγοση Ὀεηδδίἢ ΤΏ 
νν8}} δἱ 1Π6 βοιτῇ 51:ὰ6 οὗ [6 ϑαξίογῃ ραῖθ. 

οἱ ο9.Γ ἐδε «υαγν 9 ἐῤῥε χαίΐίε πογὶῥευαγα) 
ἘΔΙδοσ, ὉΥ Ὁ. ὙΔΥ ΟΥὗὨ Ὅπ9 ποσχύμππεαχά 
ξεῖο. 

8. ἐδε απεϊο] "ΓΏΙ5 ΠΊΔΥ σοϊποϊάθ 1 [ἢ 6 
δῖορ ψαϊπδὰ ἴῃ 6 Ὀαρί5πὶ οὗ (ογπεὶυ5, Αἰ 
Χι, δηὰ [Π6 ορεηϊηξς οἵ ἴῃ6 ΟΒυγοῖῦ ἴο {86 
Οδηΐ]ο5, Ὅς ἀἰπρογβίοη νυ Ὡς ἢ ἢδά ἐο]]ονν ρα 
ἴδ τισί γγάοπι οὗ ϑίερμοη, Αςῖβ χὶ. 19, δά 
οαγτοὰ Ὀ6]Ιονοσγβ ἰηΐο νδτιοι8 σοιηςΓ65, δηα 950 
Ῥανεὰ ἴΠ6 ψῪ ἔοσ ἴῃς ἐουπάδλίοη οὗ Οὐοπῆ]ς 
ΟΒυτγοβο5. 

Α5 ἴῃο τοη]ρία ἅἃγεαὰ ἰῇ (6 υἱβίοῃ τὶϑοϑ 
ἔγοπὶ εαϑδὶ ἴο νγϑϑῖ, 1Π6 πδίιιγαὶ ἢονν οὗ ἴῃς 
ννδῖοσ ψουά 6 ἔτοπι ννϑϑὲ ἴο ϑαβίῖ, σϑδοβίηρ 
[86 νἈ]1οὉ οὗ [ἐμοσϑβδρῆδξ, [σου ν] ἢ τΠ6. 
Ὁγοοῖς Κιάγτοῃ Ποννοὰ ἴο {ῆ6 ᾿ϑεδὰ 8ει8Δ.Ύ ΤΒε 
δεοίιδϊ σουγϑθο οὗ ἴῃς ΚΙάγομ ννβ βοιηοιν δῖ 
ἴοσΐϊπουβΒ. ΒΟὈΪΠϑοη 5 " Ῥαἰοβίϊηθ, 1. 402. 
Ὑ15, 11 15 ἴο Ὀ6 οὈδϑογνθά, 15 ποῦ ἴῃ σουγϑο οὗ 
πὸ τῖνοῦ ἴῃ (Π6 νἱϑίοῃ. ὙὍὙΠὲ ρτοιυπά 'π {86 
ΥἹΒΊΟῚ 966 ΠῚ5 ἰ0 5]0ρθ σϑρι ΑΥῪ εαϑινναγὰ ἴο- 
Ὑγᾶσα5 [86 Τογάδῃ νδιΐογ. 



ἘΖΈΚΙΕΙ,. ΧΙΝΊΙΙ. 

τῆε Ἰΐπα ἴῃ Πῖ8 μβαηά νγεπὲ ἔογἢ θδϑῖ- 
ΑΓ, ἢξς πηεαϑυγεά ἃ [πουβαηά οὐδ ῖ8, 
ληὰ ἢς δτουρῃῆς πα τὨγουρῃ τῆς νγὰ- 

λ΄ Ἃ6Γ5 ; ἴῃο ἔννλίοσβ 0276 ἴο ἴῃ Δδης]68. 
ὧς 4-4Α Δ ῥδαῖη ἢδ πηοαϑυγαὰ ἃ τποιιβαπά, 

γ. 4-0.]} 2ΟΙ 

 Νον ψἤδη 1 Παά τεϊυγπεά, δε- 
Ποὶά, αἵ τῆς ἴ ϑαηΐς οὔ ἴδε σγῖνεσ τυδγϑ ' Ηεδ. 10. 
ΨΕΓΥ͂ ΠΊΔΠΥ “ἴγεεβ οἡ τῆς οπς 54ς δηά 2 Ἀδ". 55. 
οη ἴδῃς οἴδοΥ. 

8 Ἴδη 8214 ἢς υπΐο πι6. 1686 

παπὶ ο 

Δπη4 Ῥτουρῆς πιὲ τῆγοιρἢ [6 ννγδῖεγϑδ : 
ἴῃς ννδίοιβ τεῦς ἴο ἴῃς Κπδε8. Ἀρδίη 
ἢε πιεδϑιιγοὰ 4 τῃουβδηά, δηὰ Ὀγουρῃς 
πε ΚὨγουρἢ ; τῆς νγδῖοιβ τε ἴο [ἢ 6 
ἰοϊΠ5. 

ς Αἰεγνγαγά μα πγεδβυγεά ἃ ἴδοιι- 
βληᾷ ; 4π4] 11 τῶ: ἃ τῖνου ἴπδῖ 1 ςοι!]ά 
ποῖ Ρᾶ58 ονδῦ: [ὉΓ (ἢς ννγδίεβ ὑγεῦα 
Π56. ἱννδΐεγβ ἴο ϑνν}1Π} ἰῇ, ἃ Γίνοσ (ῃδῖ 
ςου]ὰ ποῖ Ὀε ρδϑϑεά ονευ. 

6 4 Αμπὰά ἢε 5414 ιιηΐο πι6. ϑοη οὗ 
λη. ἢαϑῖ ἴποὰ βεεη ἐῤ: ὃ ΤΠ θη δα 
Ὀγουρῆξ πι6, Δπά Τςδιιβεα π|6 ἴο γεΐιγῃ 
τὸ ἴῃ Ὀγηἰκ οὗ τἢς τίνεσ, 

4. δὲ ἐπεε:)ὴ ὍἘδ τηϊϑοίοη οὗ δι Ῥδιὶ δηὰ 
Βαττιδῦας, Αςίϑβ χὶ. 1---4, 15. δΔηοῖβοῦ πιδυκοα 
Ἔρος ἴῃ ἴδε ΟΠΌΓΟἢ 5 ἢϊδίοτσυ, δηὰ {86 {π|ὸ οὗ 
δῖ Ῥαυ ἷδβ τηλτίγγάοπι ἀθποῖεβ Δῃ ἰπουθᾶϑο ἴῃ 
ἴῃς Οεηῦϊε Ομυτοῖ, τ ὶοῖ σοτγγεβροη 8 ἢ 
[6 νγαΐοιξ τϑδοβίηρ ἴΠ6 ον. 

δ. ατίὶυεγ] (παερα]). ΤῊ5 νγογὰ νγᾶ58 Ἔεϑρθ- 
ΟἸΔ}]}γ ἀρρ] δά ἴο [Π6 σίνουβ 'ῃ Ῥδ]θβίϊηθ, ἔοσγ ἴΠ6 
τηοσῖ ραγὶ στῆσε νυδίεγσουγθοβ, ἀσγγ ἴῃ ΘὈΠΑΠΊΘΥ, 
ἴῃ ΜΟΥ ΟΔιτγίηρ (ἢ6 νγδΐοσ δοηρ ἴ6 νδάγϑ 
ἴο 86 8ὲι4, δ.}β νγαβ [86 ὀγοοξ (παεραἢ 
Κιάγοη, τ ΠΙς ἢ [49 ϑοϊἀοπὶ ΔΩΥ νναῖεγ ἴῃ [ἴ, 
ἴδ υδ εν οὐ [Ὁ μοσϑβαρμαὶ θείης ἀυγίηξ πιοσῖ 
τοηϊῃς οὗ [Π6 γεαγ “1Π6 ΑΙ Ὀεὰ οὗ ἃ ἩΪΠΙΓΥ 
ἰοττοηΐϊ." ἘΟὈΙσοπ δ "Ραϊθϑδίίηθ,᾽ 1. 402. ΤῈῺΘ 
νοῦ οὐ [86 υἱδίοῃ 15 ἴο δᾶνε ἃ Ἷοῃί πιο 

«ὑαίογ: ἴο ««υἱρι 4] ἍΜ ΈΘη υπάεγ (οηπίδη- 
ὕπο ἴδ6 Ἀοπιδη ετηρῖτα μὰ Ὀεσοπλα Ὁ τ βιίδη, 
186 ΟΒυτοῦ ΤΑΥ͂ Ὅδ σοπίετηρ αοα 45 [ἢ ἐ0}]} 
Ὡνεσ, ἴο ἤονυ οὐ [πγουρδοιΐ Ἐἰπιὸ ἴο [πὸ ἤηδὶ 
Ποπηρ δου ΟΥ̓ [5414}}5 ρσόορῆεου, Τδε εαγὶ 
“δαὶ ἐς Μἰϊρά «υἱὲ δε ἀποευϊξάσο οΥ, ἐδε 1ιογά, 
4: δε «υαέογ: ἐουεν ἐδε “τα, 1541. ΧῚ. 9. 

7. “εν γῶν {τες Ἴτοοϑ ὑνογα [86 παδίυγαὶ 
ςοηβοησοηςς οὗ δϑυπάδληςο οὔ ννδῖοσ, 5. 1. 
31 Ἀεν, χχί!. 2. ὙΠῈ Ἰυχυτγίδηΐϊ ξεγ  Ὑ οὗ 
ἴδε στουπά οὐ ἰδ 5ξῆοτε οὗ ἴῃ6 Ποδὰ 868 υπάθσ 
ἴδο {τεβὰ βρηρβ οὗ Επ- 56] νν6}] 1] υϑίγοῖοϑ [815 
(Ἀοθιπϑοη᾿β “ Ῥαὶθβεϊῃθ, 11. 209). 

8. 26ὲ εα“ὶ εομμ!γ}} (ς᾽ παῤ). Τοϑβῇ. χχι!. 
1ο, ἐδ δογάογ: (ς᾽ 1]ο18) 9 ϑογάαπ. ΤΒΘΙΧΧ. 
μὰ8 (Ταλίλαιαν), Ὀχζ ΡΟΒΞΙΟΙΥ͂ ΟΠΪΥ τηεδηΐης 
ἴ0 Κεερ [πὲ Ηεῦτεν ννογά, 858 ᾿Αραβίαν ἴοτ 
᾿αγαδαῤ, ἴῃ6 ἀξιεγὶ, οὐ οἱδίπ δὲ ἴῃ6 ποτὰ 
οὐ ἴδε Τ)εδά 564 1πγουρὴ ψῖσῃ [μ6 Τοσγάδη 
βονγβ. 8ὅεὲ ΒΟ πϑοη 5 " ΡΑΪοβίϊπο,᾽, 11. 254. 
ἰῃ ΖοΟΒΑ ΓΔ 5 υἱβίοη (Ζοςμ, χίν. 8) ἴδοτ 

Ὑγδῖουϑ 1386 οι τοννλγά τῆς οδδϑῖ σου η- 
ἴγγ. ἀπά ρὸ ἄονγῃ ἱπίο τῆς  ἀεβεγῖ, δ Οτ, 
δΔηὰ ρὸ ἰῃπῖο ἴπε 868: τυῤὶεῦ δείπσ 
Ὀγουρῆς ἔοσ ἱπῖο {πὰ 864, [6 ννὰ- 
ἴογβ 814]1] δὲ ἢεαϊϑά, 

9 Απά ἰξ 81|4}} σοπιθ ἴο ρ438, ἐῤδαΐ 
ΘΥΘΓΥ τῆϊηρ ἴπδὲ ᾿νεῖῃ, ννῃσ ἢ πιον- 
εἴἢ, τυ Πούβοανοσ τῆς  σίνουβ 5}4]] θόλο τω 
σοπα, 5}4]} ᾿νε : δηά τἤδγε 8541} θὲ 
ἃ ΨΕΙῪ ργεδῖ πλυ]ττυάς οὗ πδἢ, Ρε- 
σᾶι86 [Π686 ννδίεις 5}4]}] σοηπὶς τἴἢ!- 
(Ποῦ: ἔοσ ἴΠῸῪ 5}4}1} θὲ πιεδὶεὰ ; ἂδπά 
Ἔν ΘΙ τπὶπρ' 54]] ᾿νε μετ ἢ τίνεῦ 
ςοπλεῖῃ. 

ΔΙῸ ἴνγο 5.ΓϑΑπ|8, οὔθ ον ϊηρ ἴο (πὸ Μέοάι- 
ἴογγάποδῃ, δηά [6 οἵμογ ἴο ἴῃ6 Ι)οδὰ 868, 
ΤΒῈ Οδιαϊάθο ρβαγαρηγασὶ (45 Ἐοϑεηση εν 
ἱπέουτηβ 0.5) δχρ δίῃ [15 ὑϑῦβα ἴῃ ἴἢ6 ΞΔ ΠΊ6 
ὍΑΥ, δηά 15 ξΟ]οννεά ἴῃ ξεπεγαὶ ΟΥ̓ ἴπε ἘΔ0- 
Ὀίηισδὶ ἱπἰεγργείοσθ. Ὑδ6θο ἰακθ {6 ἔογτηοῦ 
Ρατί οἵ ἴδ νοῦϑο ἴο γοίοσ ἴο [6 Ὀγαπο ἢ ΒΟ Β 
δοίην ἀοννῃ ἱπίο ἴῃὴ6 ἀδβογί σϑᾶσῆθβ {(Π6 84]: 
[,μΚὸ; Ὀαϊ ἱπίογργεϊ ἐδε σεα ἃ5 ἴῃ Μέοαϊξοτγ.ς 
ταῆθᾶῃ. 80 ἰδοὸ (δὶ ἃ., “"Απὰ [86 ξὸ ἱπίο 
(Π6 564, ἰηΐο [ἴῃ6 γμγεαῖ 9564 (([λ8ὲ Μοάϊξον- 
ΤΑΏΘΔΠ, Τοϑἢ. χν. 12), [ΠΟῪ ἀγὸ Ὀσου φῆ ξουτἢ .᾽ 
ἱλκίηρ 16 ννογάβ τοηδογοὰ 'ἴῇ οὐ νογϑίοη 
(τυδίερ δείης ὀγομσδὲ γογί ἱπίο 1δὲ ““α) ἴο 
τηθδῃ ““(ἢδ 564 οὗ ἴπ6 Ὀγουρὶς ἔογίἢ νυδίουβ, " 
οὐ, “1ὴ6 8.66 βογο {πὸ ννδίειβ ἂγτὸ Ὀγοιρῃϊ 
τουτί," 25 ΚΊπιοἢ Ἂχρ  δίηβ, “86 οορδῃ (Μ6- 
ἀἰξογγδηθ8}} 50 οδ] θὰ Ὀεσδιιϑα 115 ννδίειβ 50 
ἴοτῖ ἢ! ἴο δηοοπραθα ἴῃη6 ννοτ]ά." Βυΐ τῃς 
ΤΟΤΕ σομηποη Ιηϊογρτγοίδιἰου (οχργεβϑοά ἴῃ 
[6 πιδίῃ ΟΥ̓ ΟὟ γΟΓΒΙΟΠ) 566 πὶ5 Ὀεϊζεσ. Τ2ε 
“ἡ 5 ἃ ἴογῃὶ σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ Δρρ δὰ ἴο ἴδε Τϑοδά 
8ε4, Οοπιρ. δι. ἢ, 17, ἐδε σοα οΥ᾽ ἐθε ρίαἰπ 
( γαδαρ), ευεη ἐδ «αἱξ “εαβ. ὙὍὮΟ πιοτὸ ΠΕ γα 
τοηἀοηηρ οὗ [Π6 νϑῦβα ἴῃ [ἢ 5 ϑρῆϑε ὑγολ]ὰ ὕε, 
απά χσο ἱπίο ἐδὲ σέα ; "“ἰηῖο [6 568 50ὺ {Π6΄ 
ννλῖογβ [ἢδί ἰἴβϑιι ἔοσίῃ, δῃὰ ἴδε νγαίεσβ 5} 4}} 
Ὀε Βεα]οά," 
ῥεαί ἢ “ὙὝμΟ νναΐοις οὗ ἴῃ6 864 ν}]} 6 

δυνεοίοποα ὈΥ͂ {πε βἴγεαπηι ἤοντης ἱπῖο {μοηλ:"" 
Μοββοῖ Βοϑη δ οϑῃείῃ (ΥΝ ΠΠΠΔπὶ5 δηὰ Νογχαῖς, 
1871), Ο δάορῖβ ἴδε ἘἈδΌΌΙηϊσΔ] ᾿πίεσργε- 
ἰδῖίοη, δηὰ 90 ἴδκοβ [6 ῥεσίηφ ἴο 6 [86 
τυγηΐηρ «αἱ ναῖες ἱπῖο Ὁ. Οομῃρ. 2 Κ. 
1. Σ. Βιαΐ 566 Οὔ Ὁ. 9. 

9. δυο ἐδίηρ δαὶ Ἰβυείδ... “ῥα ἰ᾿υε] 
(5 8)8}} Ἰῖνο,᾽") ὁ. 6. "ἐ δῆδ!! Ὀ6 με! ἣν δηάὰ νἱροῦ- 
ου5᾽) (Μοβῆ. Β. 586ε58.). Βυῖ [86 πιϑδηϊηρ 
5 ποῖ 80 τυ ςἢ ΟΥΟΓΥ ἰἰνίηρ (Πἰπρ ὙΒΙΟΒ ννᾶ8 
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Ι0 Απά [ξ 5Π4]] σοπὶε ἴο ρα889. ἐῤαΐ 
τῆς ἤβῃοῖβ 5}]1} βἴδηά ὕὑροη 1 το πΣ 
Ἐπ-ρεάϊ ἐνεη υπῖο Ἐπ-ερ]δίπι ; ΓΠΕΥ 
5141} ΡῈ ἃ ῥίσες ἴο βργεδὰ ἰογίἢ πεῖίβ ; 
τΠπεἰγ ἤ8ἢ 514}} θὲ δοσογάϊηρ ἴο ἔπεὶγ 
Κιπά8. 48 ἴη6 8 οἵ τὰς ργεδῖ 862, 
εχοςθαϊηρ, ΠΊΔΩΥ. 

11 Βυῖ τΠ6 ΠΙΙΓΥ ρίδοαϑ τπεγοοῦ 
Ι ΟΥ, «μα Δηάὰ [6 πλλῦῖϑῆ68 τπογθοῦ 3 8η4}} ποῖ 
τπαῖ νῆϊς ἢ 
«ἀαέέ κοΐ δε Πεαϊβά ; τπῸὺ 84}} Ὁ6 ρίνεῃ ἴο 
ἐκ ἀεαίρά. οΔ[ῖ. 

ἘΖΈΚΓΙΕΙ, ΧΊΝΙΙ. [ν. 1ο0---12. 

12 Απά ὉΥ (ἂς τἴνοῦ ὑροὴ ἴδ6 
θΑΠΚ τπειεοῖ, οὐ τἢϊ5 8ἰάς δηά οῃ 
τῃδῖ διάε, [8381] σγονν 411] ἴγεεβ ἔογ ' Ηεϑ. 

Σλαὲδξ εονε 
τοδί, ννίοϑβε ἰεδί 3}4]] ποῖ ἔϑάβ, πεί-- κΖ. 
[ΠῸΓ 804} (ἢς ἔτυϊο τῃογοοῦ 6 ςοῃ- 
βδιιπιεὰ : [ἴ 5}4}} δυίηρ ἔοστί ᾿ πον ἴον, 
ἔλιις δοσογάϊηρ ἴο ἢϊ8 πιοῃτῃ8, δε- 
οᾶι56 {Π6ῖγ ννδῖοιβ Π6Ὺ ἰδ οὐυζΐ οὗ 

, : Ι Οσ, ἴῃς βαποίυδγν : ἂπὰ τῆς ἔγυϊε ἘΠεγθοῦ αν κεν; 
5Π4}]} θὲ ἔογ πηεαῖ, δηὰ (Πε ἰεδῇ {πεγεοῦ «πα ον. 
᾿ογ ὅ πχεάϊςϊπε. ΜΕΥ 

Ῥρίοσο ἴῃ [δθ 568 5}4]] Ὀ6 πιοῖὸ νἱβόσοιιβ, Ὀυῖ 
ἜνεγΥ ᾿ἰνὶηρ (πϊπρ (οὗ ψΒοἢ ἔποσγα ννεγε ἤΟη6 
Ὀεΐοτε) 58}4}} δρουπὰ 1ῃ {86 ῥγκαλρά νγδίευβ. 
ΤΏο δὔϑεποθ οὗ ᾿ἰνίηρ ογοαΐιτο ἴῃ [πὸ 
Ποδὰ 864 885 Ὀδθη σειηδυκεοὰ ΟΥ̓ ἀποίθηξ δπὰ 
τηοάσγῃ νυ ΐεβ. 866 Ἐοθίηβοη, “ Ῥδ]οβίηθ," 11. 
Ρ. 126, ψο ᾳιοίε5 Τδοῖϊ. “Η!5ι.᾽ ν. 6, πεφμδ 
2ίδοος αμὲ σμοίας ἀφμς οἰμεγε: ῥαξέμγ, Οὐϊξῃ. 
“46 δ5:π|ρ]. Μεά.᾽ 1ν. ς, 19, φαίνεται ἐν ἐκείνω 
τῷ ὕδατι μήτε ζῶον ἐγγιγνόμενόν τι, μήτε 
φυτόν. ἰόσοη. δὰ Ἐζεςἢ. χὶνὶὶ, ὃ, αγὸ 
»ογμε ἐπὶ φο πὲῤὲ ῥοΐεεΐ ο556 υἱαΐς. ΚΔ σένα 
͵μχκία ἱεγαπε ῥμς τη πὲῤὶἠ φμοά ᾿“ρὶγεΐ εἰ 
}ουσἱὐ ἱποεάεγε ῥγῶ α»ριαγίἐμάϊμ πῆμία ἱπ' ὅος 
»ιαγὶ χεῤεγίγὶ ροίσε!. Οοτὰρ. Οθη. 1. 20 δηὰ 
ν1. τ). Οοὰ Μ11} τοϑίογο ἴο {86 ννδίεσξ οὗ [86 
Ἐοδά 864 [Π6 Ὀ]οββϑίηρ οὔ βΊΠΑΠΥ φίνθη, δι ἰοϑὲ 
ἴη {Π6 ΡῬεηδὶ ουγθα ΜΏΙΟ ἴπαξ τερίοη δδὰ 
ἱπουττοά. 80 ἴδε ννδίοσ νυ] ἢ 6515 ϑῃου ὰ 
δεῖνα βῃουϊὰ Ὀγίηρ {πὸ ἴο [6 ἀδδά ἴῃ ἔγθϑραβϑθβϑ 
δηᾷ 5'π5. ΟὐοτῃΡ. 70}: ἷν. 14, Ἀδν. ΧχΙὶ. 2, 2. 

ἐδὲ γί υεγ] Ποῦ. ἑπυο γρυέεγ: (παοσῥαίαϊ»). 
ΤΒε ἀν4] ἔοσα νπουΐ ἴδ6 ἀοξ, ατί. Μορῆ. 
Β. 51:οβῆ. οχρίδίηβ ἰξ, "εἰ ποῦ οὗ [Π6 ἔσο 
τίνοτβ," 1Ππιίγαϊίηρ [Π6 ιι586 οὗ [86 ἀυλ] ὈΥῪ 
Ρχγον. χχνἹ!, 18, μαῖα δὲ ἐῤαὶ ῥεγυόγίσιρ δὶ; 
«υᾶγ: ἴδ, ἸΙΈΟΓΑΠγ, ὀΡογνεῖθα ἴῃ ἴνγο ννδγϑ."" 
ὝΠΒΙ15 ἱπίογργείδίιοῃ ἰ5 'ῃ δοοογάδπος ἢ (Π6 
ποΐοη οὗ Ζευο σέγεαγ. Βυΐξ νγὲ πάνθ ΟΠ]Υ ομξ 
“γεαρε ἸὨτουρῆουῖς,. ΚΙοίοΟΙἢ ϑυρροϑοα ἔδιδὲ 
ἴδε ἔννο βίγοδαπιϑ ἀσγὲ [6 Ὀγοοὸῖκ ἔγοπι ἴἢ6 ἴετη- 
ΡΪε ἀπά ἴῃς Ὁγοοὸκ Κιάγοη ψνπῖς ἢ ἴξ Ἰοΐπ5, Ὀυξ 
ΠΟ τηδηϊίοη 845 Ὀδεη τηδάς οἵ ΚΙάγοῃ (Ὡς ἢ 
5 ἱπάροά σαῖθοῦ ἃ νγαίοσοουσθα (ΠΔη ἃ σίνευ), 
οΥΓ οὗ [δὲ νγδῖεσ 1ξ τΊΔΥ σοπίδίῃ. Ενναϊὰ δηὰ 
ΗΣΖίς αἱΐογ ἴπ6 ἰοχί, Ὀυὰϊ ἴῃ ποῖ οᾶ56 
54: ἰ5ἔδοίογγ. Ηδηρϑίοηθοεῦς (ἀρρτονθά ὉΥ 
Κιε1]) ἱπίεγργεῖβ [6 ἀ8] 45 Ἔχ ργεβϑίηρ ϑτοδῖ- 
Π655, ὦ ἀομόίε χίυεγτεα ΤΑΙΡΏΓΥ τίνοσ, δηὰ 
Τείεῖ ἴο ἴεσ. 1. 21, ποτα ἢ6 Ποηβι 6 Γ5 
Μενγαϊδαίγει ἴο Τηθᾶπ ἀομδίς (1.6. ἐς ἀν γέ- 
δείϊοη, ἀπὰ ἴο [υὰρ. 1. 8, Βεῖθ 6 {Π|ΠηΚ5 
[δε ἰδξζοσ ρατί οὗ {πε πᾶπὶὲ σῤμσῥαη- μα δαϊδαϊ»ε 
ἴο τηθδῃ ἀομόϊε «υἱεξεάει.. ΤὨῊΪ5, Βονγόνοσ, 
ἄοοβ ποῖ 566 πὶ ἃ ΨΟΣΥ͂ ῬΓΟΌΔΟΪς ἱπίεγρτγείδίοῃ. 
Ῥεγθδρδ ἃ σείδγοηοθ 15 πιδάθ ἴο (πὸ οἰγουπι- 
βίδηςθ [Πδὲ [15 ὀγοοΐξ οσ γχύυεγ 15 ἴο σοπΠΊΘ ἱηῖο 
1:6 Τϑοδὰ 864 ζγουρῆ [Π6 54π|ι6 υΪδίῃ 85 [ἢ 
μα, ΤΟ οὔθ σῖνοσ (7ογάδῃ) δἰνγᾶγβ 
ονγεά, Ὀυϊ πονν, ΒΘ ἈΠΟΙΠΕΟΣ ΓΊΝΕΙ ΘΟΠΊΕ5 ἴῃ, 

Ἀηὰ ἐφυο γίυεγ, ἤονν ἰηΐο ἴῃς 564, [6 νυδῖουϑ 
541}1 Ὀ6 Βοδὶθά, 

10. ,οπ Ἐπιεάβ ουοῆ πο Ἐπ-ερ αἱ») 
{πη βᾶγ5 ἴηδὶ Εηφαί νι ΟΝ ΒΊΟΝ 15 ἢἷβ πδπλθ 
ὉΓ Ἐη-ορίαἰ»ι) νγ85 δ ἴ86 ἴορ οὗ 186 ϑεδὰ 
δε ὑν οτὸ ογάδη δηΐείβ, δηὰ Ἐη-εά! δὶ ἴῃ 
Ρίδσς ψΒοτο {Π6 568 οηάβ.0 “"Βυῖ ξη-ρεά! (568 
ΟἿ 1 5. ΧΧΙ. 29)) 5 σογίδι ΠΥ ποῖ δἱ {πὸ ϑουϊῃ- 
ΘΓ ΘΧΙΓΕΠΊΥ οἵὨ ἴδ6 568, Ὀιυὲ γαῖΐδου δρουΐ [86 
τἀ] οὗ ἰῃ6 νγϑϑίογῃ ϑῆογε. Βιξ βοιι ἢ οὗ 
Ἐπ-ροὰϊ [Π6 568 15 σοηϊγδοίεα ΟΥ̓ ἃ Ρεηΐηϑυϊα 
υϊθπρ ἱπίο [86 568 πουίῃνναγάς, 50 8ἃ5 ἴο ρῖνα 
ἴο {86 ψΒοΙα δουῖβογηῃ ρατγί οὗ ἴῃς 864 ἴδε δρ- 
Ρδάγδηςθ, ποίΐ οὗ ἃ Ὀσγοδὰ οβοεῖ οὗ νδῖίοσγ, δυζ 
ΤΑΙ ΟΓ οὗἨ ἃ Ἰοηξ νυιπάϊηρ ὈΔΥ͂, οὐ ἴπ6 ἐβίυδγΥ οὗ 
41] ΤΙΥΘΥ ννβοη [ἢ6 [146 15 ουὔξ δηὰ {δ6 
βῇοδ]ς ἰϑδ ἀγγ"" (ΚοὈίηδοη, “Ῥα]οϑί.᾽ 11. 207). 
Ηδρηρϑίθηθεῦν, ἀοϑιγίηρς πὶ ἴῃς ἀδϑογρίίοη 
Βῃοιυϊά ΕΧρΙθβ5 ἴΠ6 Ἰάδα οὗ το οης οπὰ οὗ [Π6 
͵ακο ἴο δποίδοσ, ἱπηαρίποα [Πμδλί πες ἰαὶρε ἸΔῪ 
ου [6 φαϑίογῃη οὐ Μοδδιξς 5βογὸ ορροϑὶίθ ἴὼ 
Επ-ροάϊ, δυζ ἔοσ [15 ἴΠπογα 15 ἢὸ δι βου γ. 

Ἐη-ορἰαΐ»)] ὙΠῸ πδπιῈ ἀοδβ ποῖ οσςσιγ ο6Ἶ56- 
ὙγὮογο. [15 ἵοῖτὴ ᾿πάϊςδίοβ (ῃδὶ 1 νγᾶ5 οπθ οὗ 
186 ἀου]6 οἰεἴ65 οὗ Μοδ, 566 οὴ χχνυ, 9. Καῖ 
νου] ἸΔΘΠΕΥ [ἃ νἸ “4;5π-:ε]- δεεῤῥαρ, οὐ 188 
δτοιμπὰ (ἢδί ῃοΓΟ 15 πὸ ἔουηίδιη πηοτγὸ ἴο ἴδε 
ποι οὐ [86 ννεϑίογῃ ὑδηκ οὗ ἴπο Ὦεδὰ 868. 
“ἼΤΓΉΗΪς ζοιιπίδίη ὈΟ115 ὉΡ ὭΡΑΣ [6 5ΠΟΓθ, ἃ ὙθσῪ 
ΠΟΡΙΟΙ5 ϑἰγθδπὶ, ΟΥὐὁΘΆ Γαΐμοι βίγεδη5 οἵ ᾿ἰπιρίἃ 
νγδῖοσ, Ὀοδυ δι] ἴο [6 ογο, Ὀυξ ὈτγαςοκΚιϑἢ.᾽ 
Ἀοδίηϑοη, “Ῥαϊδβί.᾽ 11. Ρ. 252. Οη [δὲδ 5}0- 
ἀν θιϑὰ , ον» Ἐπ-ορἰαίρι Ἰο Ἐηπ-ρεά! νουϊὰ ποξ 

ἔτοπι ἐδ ποσίἢ ἴο {86 ϑου ἢ δηὰ οὗ [Π6 ἰακδ, 
δι [ἢς πο οὗ ςοαδϑὶ ἔγοπὶ [6 πηοϑὲ που οτῃ 
ξουπίδίη ἴο [86 ΡΠΗΟΙΡΔΑΙ ἔοιιπίαϊη σουϊανναγά, 

11. “Ἰη {πὸ ρῥ]δίηϑβ δά]οϊηϊηρ (86 ὕδηκϑ οὗ [6 
Ὠεδὰ 868 ὑγοῖο ρ᾽(5 Ὡς ἢ ννόσὸ ΠΠ1οὰ νἤθη (86 
τυδῖοσϑ ονεγβονγοά, δηὰ Ὡς Ὦ, υβθη ΠΟΥ ΓΟ- 
Ὀγοὰ οὐ σγοῦὸ Ἔναρογαϊοά, 6 ΓΌΘΟΓΣΥΟΙΓΒ Οὗ 
54} (Κοβίπβοη, “ Ραιθβϑεϊπα,, 11. Ὁ. 210). 
ἾΓ6 τ λῦβΠ65 ἀπά ροο]5 νν}}}} ποΐ Ὀ6 βυνοεϊοποα 
Ὀοσδᾶυϑο {Π6 5δἱὲ οδίδιηθὰ ἔγοπι {μθπὶ 15 πα ]15- 
πος (Μοβῃ. Β. δ58ε5.). Μοῖξ γγο- 

δ]γ 1π6 Ἔἐχοθροῃ, ΥΠΙΟΝ ΓΕΘΟστ 5 ῸΓ 5 ΟΠ ΠΥ 
ἰασθβ ἴο νυ Ὡς ἢ {Π6 ᾿ἰν!ηρ᾽ νυδίογ ἀοδβ ποῖ σϑᾶς ἢ, 

᾿πά!οδίοβ (μαὶ [ἢ 1 δηά ΒοΆ ἢ ἃτὲ 50] Εν ἀτι6 
ἴο {86 5ίγεαπι Ὡς ργοοσθοάβ ἔτοπὶ Ὀθηθδίἢ [ἢ6 
ἰὔγοης οὗ σοά. ΟομΡ. [58], ᾿νἱλ, 2)ο, 21. 



Υ. 13--15.] ἘΖΕΈΚΙΕΙ,. ΧΙΝΊΙΙ, 2053 

12 “ ΤΠ ι5 5418 τῃε ,οτὰ ὅοὉ ; 
ΤῊΐβΒ τα! δὲ τε δογάθσ, νον 
6 804]} ἱπῆεσις τῆς ἰδηὰ δοςοσγάϊηρ ἴὸ 

τῆς τνεῖνε {068 οὗ [βγδοὶ : οβερὴ 
ῥα ῥαὺς ἐτυο ροτῖοῃϑβ. 

14 Απά γε 5}8}} ᾿πῃογς 1ἴ) ΟΠ6 438 
Μ0Ὲ]1 28 ἀποῖῆοῦ : εὐποογπίηρ ἴῃς Ὡς ὴ 

σΗΑΡ5. ΧΙΝΙΙ]. 12---ΧΊ} 111. 14. [ἀ62] 
το. Δ] οἰπιοηΐ οὗ [86 ἰαπὰ ἴο ἴπ6 ἵννοϊνο {Π065 
οἵ [5.86]. 866 Ρίδῃ . (Δ). 

18. αεεογάϊπρ ἰο ἐδ ἐαυεΐυε ἐγὶδ}] ΑἹ] 
ἴδε ἀεβοεπάδηϊ οὐ ΑὈγαῃδη,, ποῖ 5ἰ πρὶ 
Ἰυάλῃ δηά Βεπ᾽δπιπ, πᾶνε ρατὶ ἴῃ (ἢϊ5 ῥτοὸ- 
τοῖϑο. 866 [πίγοἀἁ. 8 ΥἹ. 

Ψοεεῤδ «δαἱ! δαῦε ἰαυο ῥογΐον.] Οεη. χ]ν!, 
ς; 1ο8ι. χίν. 4. ΤῈ Ηεοῦγονν ψογὰ8 ἃῖῸ 
ΞΡ, ἀπά, Ῥογείομς, βογίίοης Ὀεὶπρ Ρ] ΓΑΙ 

ο ἴῃ Χ]ν". 23, Βεηλανιὶμ οπὲ, ἴοσ 
γὴν 3 ποὶ “δα ῥαυε ἃ ῥογίίοπ. Ὑπδῖ (ἢς 
)ογομΣ οὗ ]οβερὶ εγῈ ἑφυο ἀπά ποῖ τλοτὸ 
νουϊὰ θὲ υπάετϑιοοά δῖ οπςε, ὙΠε βρεςίδὶ 
τορηῦοη οὗ [Ὀϑορἢ} 5 ρογίίοῃβ νγὰ5 πο ἀουδί ἴῃ 
οτόεσ ἴο Ἔχργοβϑϑ (Πδὶ {πὸ ἔνγεῖνο ρογοηβ τ ΤῈ 
ἴο Ὀ6 ὀχοϊυπίνε οὗ 1,ν}5 ἰδ, νος ἢ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 
ὑτου δά ουΐ οὗ ἴΠ6 οὐ αχέίοπ. 

14. οπεα: «υεἶϊ α΄ αποίδεγ] 8.8. 11ϊ. ““[64ς}}} 
ΤΆΔ 85 ἢ15 Ὀγοῖδογ,," [86 υ50.Δ] Ηδῦτενν ῬΌΠΞΕ 
ἴοτ ομὲ α9 ἀποίδεγ. ἘΧΖΕΪκιε 15 βρεδκίηρ οὗ ἐγίδε 
τοί ἡπάμυιάμα. ἙΔοΐ {106 15 ἴο ἢᾶγθ δῇ που αὶ 
ὀγεαά!ὁ οὗ ἰατιὰ δοϑιρηθὰ ἴο ἴ. ὙὍῊδ πηθδϑιγοϑ 
ἴτοαὶ ὟΝ. ἴο Ε. δῖε ποῖ ψίνθ, δυΐ ἀοεβηοά ὈγῪ 
1δὸ δογάϊεγ:. 

1 βεά ωρ »νιίπο δαη] 866 χχ. ς. 
ῶν ἐιδεγέαπεε) Νυπι. ΧΧΧΙΥ, 2. 

16. ὝΠε Ὀοτάειβ οἵ [86 ἰδηὰ ἔν ο] εΪῪ 
Νυῃ. χχχῖν. ἴῃ Νυμηθοῖβ ἴῃ6 Ὀογάοιβ δορίη 
ἔτοπι ἴμ6 βου, 8ἃ5 [6 Ῥεορὶε σᾶπιε ὉΡ ἔγοπι 
Ἐξγρῖ; ἴῃ ἘΖεἰιεὶ, ἔτοπι ἴδε πογίῃ, ἃ5 {ΠῸῪ 
ταϊρ δξ τεΐιτι ἔγοπι ΒΑ γίοη. ΤὮΘ οὐσπραξίοη 
ἷ5 ἰάθαδὶ, Ὀυϊ 15 σγτουηάεοά, 85 ιι5ι8], οῃ ἀῃ δοίΐιι8] 
δίδῖα οἔ ἘΠ ηρ5. 

δε δογάεγ 9 “δε ἰαμά Ἰοευαγά ἐδε πογι 8] 
Νυπ;. χχχίν. )η---ο. ὍΤἢο ᾿άθδ] Ὀοσγάογ πλιϑὲ 6 
ἄγδνγῃ ἀϊγεςῖν ἔγοπι ΟΝ. ο Ε. ἴο ϑεσιγε τὲς 
ξυ]ΑΤΙΥ οὗ ἀρρογίοππιεπῖ. δεε Ρίδη Υ'. (Α}). 
Βυϊ πληγεβ οἵ ρίδοεβ 'ἴπ ἴῃε δοίιδὶ πογίβεγῃ 
δογάεσ ἅγὲ ξίνεῃ, ποῖ ἴο πηᾶτῖς εχᾶςῖ βεορτδρῃϊὶ- 
ΟἹ ροβίοη, Ὀὰΐ ἴο βῃενν ῃδί ἴδε οτὶριπδὶ 
ΡτΟΠΊ156 ν71}} 6 (1 6]]οά, 
ἐδ «αν φῇ Ἡειδίοη)] ῬτΟΡΔΟΙ ἴδε ἀοῇ]6 

Ὀεϊνγεθη ἴδ6 τδῆρεβ οὗ 1, 8ηι5 πὰ Απᾶ- 
᾿ἰθᾶπιι5, ἔτοσι [86 5θο4 ἴο Ἡδπιδίῃ. Ἡεέῥίον 
ΟΟΟΙΓ5 ΟὨΪΥ ΠΟΤδ δηὰ ἴῃ Χὶν 1. [Ι͂ἢ Νυπθοῦβ 
Ἡαν»τιαίῤ, Ζεάαά, Ζέρόγοη, Ησσανεέπαη. Ἠροτο 
Ζεάαά, ἥδνιαι, Δῃ ΡΓΟΒΔΒΙΥ͂ Ἡακαγ-έπαη, ΤῸ 
ἴδε βδτηρ, Βὸσ Ζεάκά 568 ποῖ ου ΝΌπι. χχχίν. 
γη. Ἡα»"αἱ (ΑΠιοϑ5 νἱ. 2), αἵ ἴῃς ἔοοϊ οὗ Μοιιπέ 
Ἡσπποη (δἤεσνναγάβ Ἐρίῤῥαπεία, Ν. 1,Δῖ. 3.9 
12’, ο ἴα Ογοηΐα5, Βδίξοενναυ Ὀεϊννοθη [,ἈΓ1558 
τινὶ Ατείμυιβα, 511} Κηονγῃ ἃ5 Ηδηπιᾶ, οπαὲ 
οὗ ἴπ6 ῥηποῖραὶ ἴονγῃβ ἱἰπ Τυγκὶϑὴ Αϑία, 

1 1οΠπεά ὡρ πιὶπε παπά ἴο ρἷνε ἵε 1 τ, 
τππηῖο γουγ ΔΊ Πεῖβ : ἀηά [ἢ15 ἰδληά Αὐδβὰ 1, 
[11] υπῖο γου ἔογ ἱππεγίϊδηςδ. ΑΒΕΝΙ 

Ις Απὰ 1818 “α! δὲ τῆς θογάογ οὗ ες 
ἴῃς απ τονγαγὰ τπ6 πογίῃ 5ἰάβ, ἔγοπχ ἢ “5 
6 ρτγεαῖ 868, ἴῃ6 ννὰῪ οὗ Ἠειῃίοη, 
ἃ8 ΠΊΘη ρῸ ἴο Ζεάλά ; 

ΡΙΑΝ Υ.[. (Δ). 
ΙΡΕΑΔῚΙ, ΑΙἹΙΟΥΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΤΙΑΝΡὈ. 
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ΠΟ τ, ἐλέ 
»εἱία ἰα 
υἱέαρε. 

16 Ηδιμδι, Βεγοίῃδῃ, ϑιδγδιπι, 
ἢ ΙΓ ἢ ̓ς θεῖννεεη (ἢ δογάογ οὗ [)4- 
Πιᾶβοι8 δηά τῆς δογάεγ οὗ Ηδιμδῇ : 
Ι Ηλδζαγ- διζίσοη, ψῃϊο ἢ 1:5 Ὁ τῇς 
ςολϑῖ οὗ Ηδυγδη. 

17 Απά τῆς Βογάἄογ ἔτοπι πε 868 
ὁμα1| δε ΗδλζΖαι-θπδη, της Ὀογάογ οὗ 
Πλδηλᾶβοιιβ. ἀπά τῆ6 ποιῇ πογίμνναγά, 
ἀηὰᾷ τῆς δοτγάεγ οὔ Ηδπιδαίῆ. Απὰά 
ἐῤὶς ἱἰς τὴς. πογίῇῃ 5146. 

18 Απὰ τἢς εαβὶ 58:46 γε 58}2]] 

ςοἰοηϊζοὰ ὈΥ (δηδαηϊῖζοβ (Οεη. χ. 18), οσσυ- 
Ρἰοά Ὀγ ἃ ροννει ἢ} Κιηρ ἰη (ἢ {π|ὸ οὗ Πλαν]ά, 
ὙΠῸ Ἰοιτηθα δη δ᾽ ΐδηος 1 ΔΪπὶ (2 8. νἱῖ!. 
9). Ηδπιδίῃ ννὰ5 σοπηιετοὰ Ὁ ἴΠ6 Αϑϑυτί- 
8ῃ8 (Δ Κ. χνὶϊ. 324). [ἴ νγὰβ πόνογ Ἱπουάεὰ 
ἴῃ [ὃς ροβϑοβϑίοπβ οὗ ἴϑγηοὶ (ΝΥ ποτ). ΤΒε 
ὈοΓάοσ σδη σοηϑι Ἔχ Ϊγ σου οὗἩ ἴπὸ ἴοντῃ δ 
186 ἐπέγαπος οΥἱ αριαιῥ, ἴμ6 πογίμειπι ορεηΐϊηρ 
οὗ (αἸε-δγηδ, Ν, 1[,Αἴ. 349 2ο΄: 586 ῃοΐβ οὔ 
Νυχι. ΧΙ. 21. 

186. Βεγοίῥαρ, δίδνα»! ΤῬὍδςὸ ΤΧΧ. ρῖνος 
ΨΕΙῪ ἀἰογεπὶ παπιο5 ((ἢ6 Οὐοοκ ἰοχὶ ϑθοπΉην 
ἴο Ὀ6 σοττυρῖ). Βεγοέφαρ, ῬγΟΌΔΌΪΥ [Π6 5416 
85 Βεογοίδαὶ (1 85. ΥἹ]. ὡ Βδοῖ οὗ [6 πᾶπη65 
Οσουγβ Ὀιξ Οηςθ. ἢ]5 ραβϑᾶρθ 566 Π|5 ἴο 
Ῥζῦονα (παί 1 ἸΔΥ Ὀεΐνγοεη ΗἩδυηδίῃ δὰ 1)8- 
ΙΏΔϑου5, δπὰ οδηηοῖ ἐπογείοσγε βᾶνθ θθθη (45 
806 ἢᾶνο ἱμβοὺρ τ) Βείγυϊ. διέόγαίηε ΟσσῸ ΓΒ 
ΟἿΪΥ πεγθ. ἕνὲ γχδίδον ΠῸπι [ἢ]5 ρίδοθ {πὶ 1 
νγ85 Ὀείνγοθη Ηδηπιδίῃ δηὰ Γλατηδϑοιι5. 

Ἡσπαγ-δαΐεοη}) ὍΠ6 Ηθῦγεν δαϊδέοοη οο- 
εουτϑ Εχοά. χχυ!. 28 δηά  Κὶ. χχ. 4, ὑνδοσε 1ἴ 
Τη6Δη5 266 »μ δά. Ἠακαγοδαΐλέἑοον (ΟὨΪΥ παιηθὰ 
ΠΟΓΘ) 15 ῬΓΟΡΔΌΪΝ “16 πιά] ἩδζΖᾶσ, ἴο ἀ15- 
ΕΉΡΌ 5} 1ἰ ἔτοπη ΗδζασἍθηδῃ. 

Ἠαμγαὴ) 1,ΧΧ΄, Αὐρανῖτις. ὙΤβὸ πᾶπὶθ 
σοΟη Πϊ65 1 [6 τηοάσγη ἥσεγαπ. Αὐγδηϊς 
νγὰ5 Ὀουπάραά οὐ ἴῃ6 ποι! ΕΥ̓͂ ΤΊΔΟΒΟΠΙ 5, 
ὙῈΙΟὮ ΑΥ̓͂ ἰο [86 σου ἢ οὗ ᾿δᾶπλδθσιβ. Βυΐ [Π6 
ὩΔΙῺ6 ΗἩσωγαη 15 ΞΟΠΊΘ ΪΠΊ65 υϑοὰ ἴῃ ἃ νυιάοῦ 
80η86, 50 85 ἴο ἱποϊἀς ΤΥΔΟΒΟΉ 5 (566 5:15 
“ΒΙΌ]6 Ὠ1ςοϊ.᾽). ὙΥδοβοηϊ 5 ἀπά ΑἸἸΓΔΉΪΕ5 νγ τα 
ὈοΙἢ ἴῃ 1Π6 ἰοίγάγο!Υ οὗ ἀγα. ὙΤῆδ ἡδπὶο οὗ 
Ἡδώγη ΤΑΥ͂ ἰδογεΐογε Ὀ6 οχίοηδεα Ὀγ Εἰ, Ζεϊκιοὶ 
80 85 ἴο ἰῃοϊυάς ΤΥΔΟΒΟΏΙ 5. 

17. ἘΖοκΙοῖ ρῖνοβ ἰοδάϊηρ Ὀογάοσ οἱ 165 
σὴ βουξ ἔο]]οννίης [6 Ῥσγεςῖϑα ᾿ἰπθ. 866 ποῖθ 
οη Νυχ. Χχχχίν. ς---7. 

18. Τιῖῖ. “Απά [86 οαϑὲ Ὀογάδσγ, ἔγτοπι δ6- 
ἔννθεη Ηδυγδη δηὰ ἔγομι Ὀεΐννθεεη απλδϑοι5 
πὰ ἔτοπὶ Ὀεΐνγθοη ΟἹ εδὰ δὰ ἔτοπὶ Ὀδίνγθθη 
ἔπε Ιαπὰ οὗἉ [5γδοϑὶ, {πὸ Ϊογάδῃ: ᾿τοὸπὶ [6 ὈοΓ- 
ἀεγ ἴο [86 οδϑίθγῃ 568 5}4]} γὲ πηθᾶβϑυσο." ὉΤῈ 
οαϑίοσῃ ὈΟυΒΌΔΓΥ 15 ἴο σοϊησήθησθ ὈΥ ϑοραζαῖ- 
ἴῃ ΟΥ̓ ([Π6 (οΥΣΙΟΣΥ οὗ Πλαπηᾶϑοιι5 ἀπά ΗἩδυγδη, 
δηὰ ἴδε ἴο ἔο]]ονν {86 Ἰπὸ οὗ (86 ]ογάδη ἴο 
[06 Τϑελὰ 861--δυῖ ““ἤοσὰὶ δείτνοθη τΠ6 ἰαπὰ 
οὗ 5γδ61᾽" ϑθοπὴβ ἴο γείεσ ἰο ἴθ ἰδαπά οςςιρίοὰ 
ὉΥ ἴδ ἔγδη9- [οτγάδηϊς {Γ065, ἡ Ὡς ἢ νγᾶ5. ἢονν 

ἘΖΈΕΈΚΙΕΙ,. ΧΗΝΙΙ[. [ν. τ6----ό. 

τη δάϑαγε 'ἔγοπὶ Ηδιιγᾶπ, ἀπά ἔτοηι [)- ἐ" ΗςὉ. 
: . γΌ»ασ 

τλάβοιι5, Δηἀ ἔγοηι (ΟἸἸΘδά, δηά ἔτοπλ δεξτεισσσα. 
ἴῃς ἰαπά οὗὨ ἴϑγδεὶ ὁγ Τογάδη, ἔγοηχ τῆς 
θογάδσγ υὑπῖο τῇς ελϑὶῖ 8εΔΊ Απά εἐῤὶ: 
'ς ἴῃς οδϑῖ 5146. 

Ι9 Απά τΠδ βοιτῃ 546 βουςνναγά. 
ἔτοπιὶ ἼΑπηλᾶγ φυεη ἴο τῃ6 νγδῖειβ οὔ ος 
᾿ Πα ἐπ Κλάεβῃ, τὴς | τνεγ ἴο τῆς “7εν δας 

Απά εὐὶς ἐς τῆς. βουτῇ ἐῶν, στοδῖ 868. 
δι46 ᾿ βοιιτννδγά. Ιος 

20 Τα νγεβῖ 8:46 αἷἱβϑο «ῥα δὲ ἐσευα γιέ 
-- 

ἴο Ῥ6 βεραγαίθα οΐ, [πὸ Ηδιισαῃη. ὙΠῸ ἔγᾶπ5- 
]ογάδηϊςο ἔγπῖθεβ ἴῃ ἕδοϊ οσςσυριεὰ {πεῖς στουπά 
(ἢ 7]οϑηυδ᾽5 δ]οίπλθητ) Ὀγ ϑιβογαησθ. ΤὨϊ5 
ἰά ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο (ὐδῃδδῃ ρσορεσ, ἴδ ἰδπὰ οὗ 

Ῥγοιηἶθδθ. Ηδξηςο [Π6 {{|065, ξοΥΠΊΘΓΥ οα ἴ86 
οαϑὲ οὗ (86 [ογάδη, δᾶνθ ἤογὸ δ] οἰ πηρηΐβ. ἰῃ 
(δῆᾶᾶη, Τὸ ομϊοῖ ἀἰϊθΠςσυ γΥ 15 ἰδὲ 28 ε 
οὐΐαηίοπ, ταθαϑυγοὰ δοσοσγάϊηρ ἴο χὶν. σ [0]]., 
ΧΙΝΠΙ, το, 15 560 ΔΓ ἔγοπὶ δἰ ]οννίηρ; ἃ Ρογίίοῃ ἔογ 
τε τ Ὸ Οἱ 115 οδϑὲ σἱάς, Ὀείννθοῃ 11 δπὰ {πὸ 
]ογάδη, ἐπδὲ δε οδία!ἑομ 1150}{ οχίεπάς ἴο ἃ 
ζοηβίεγαῦ]ο ἀϊδίδποθ θεγοπά {ῃ6 Τογάδη (866 
ΡΊδη Κ. Β). Ετοπῃ [ογιβα]επὶ ἴο ἴπ6 ]ογάδηῃ 5 
ΔΌοιϊξ 19 βθορ. πλῖ]65, ἴο {πῸ ννεϑὲ 5δοὰ δδουΐ 
355) Ὀπῖ [Π6 ἀϊδίδηοε Ὀεΐννθοη (ἢς [ογάδη δηά 
[86 568 65θθὴ5 ἃ5 6 ὑγοςθοά πογίῃνναγά, [{ 
τηυδί 6 σοποπιογοά [δὶ [Π6 ῬΠΟΪ6 ἄγγδῃ 
Ιηθηΐ 15 ἰάθαὶ δηὰ ϑυῃθο οὶ, δπὰ πὶ 26ε 
σφμαγε 5, ΘΞΡΘΟΙΔΙΪΥ ἔοτ (85 τϑάβθοη, ἴο Ὀ6 
Ργοϑοσυοά. ὉΠ νἱ᾽ϑίοη τπογοίοτθ ἤθσγο, 85 ἴῃ 
1Ὸπὸ σ856 οὗ [δε ννδίουβ, ἀθραγίβ ἔγοπιὶ ἴ86 ρῇγ- 
5.4] ἔδαίυγεβ οὗ ἴΠ6 ἰαπὰ ἔογ ἴ86 ρυγροβὲ οὗ 
ΤΩΔΙΠἰΔΙΏΪ ΠΡ; ΞΥΠΊΡΟΪ 1 ] Πυ ΠῚ ΕΓΒ. 

19. ΤΠο βουὴ Ὀογάοσ σοπηπιοποος νυ ἢ 
Ταριαγ, ὙΨὮΙΟΝ 15 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἃ υἱ]αρο πρᾶσ [Π6 
ΒΟ ΠΘτΏ οηὰ οὗ τῆς Τ)εδὰ 8684. [ἢ σοίοσεηςθ 
ἴο ἴΠ6 ϑουίμοση Ὀογάθυ 866 ποῖθ οἡ Νυπι. 
Χχχῖν. 4. ὍὙΠὸ νογὰ {74ριαγ' τθδῃ5 “ὁ Ρ4ΪΠη- 
ἴγεε; " 1 [5 ρίνθη ἴο πῖοσγε [ΠΔῃ οἠς ΟΥ̓ ἴῃ [Π6 
ΗΟοΟΙ͂Υ 1μΑηὰ, Ηδετε ἴὰ ἢᾶ5 Ὀθεη (πουσμὲ ὈῪ 
ΒΟΠῚ6 ἴο ὃς ἰαδηϊςολὶ ἢ Πακακξοη-ίαριαγ, 
«υρίερ ἐς ἔπ- σεά!, , ΟἾτο. χχ. 2, Ὀυΐ ἃ5 Ε- αὶ 
5 τηδηςοποὰ ἴῃ ν᾽. τὸ 1 ἰδ ΘΟ ον ΠΚΟΙγ τδαῖ 
{πΠῈ6 παπὶθ βῃβουὰ 6 ομαηρθὰ υἱβοιξ ΔηΥ 
ποῖϊςο, Ἐοδίηβοη ἰἀδπεῆε5 ἰἃ ἢ Κυγαυῦ, 
ὙΠΙΓΝ 15 ἃ γτυϊηραὰ ὙΠ]ᾶρο οὐ ἰδ στοδὰ ἴτογη 

.Ἡεῦτοῦ ἰο Κάδεβῃ (Αἰπ-οὶ- Ἀν εἴθ 6}), δηὰ 
(Π]ηΚ5 ἰ ἴο θὲ 1Π6 δποίθηϊξ Τ βαπιδᾶγὰ τηοηοποα 
ὈΥ Εὐδεῦῖ5 ἀπά εγοπιε 85 ἃ ἀδυ᾽5 Ἰοιι γΠΟΥ͂ 
5Βο ἢ} οὗ Ηεῦτγοη (Ἀοῦίπβοη, “ῬδἸθβξι 6,7 11. 
διό, 652); Ὀυξ Κυτγυυῦ 15 ποῖ ΟἿΪΥ ἔδσ ΠῸπλ 
[Π6 ϑοδά 868 Ὀυῖ 1165 που ἢ-νοβενατά οὗ Αἰη- 
οἱ -νν ἰδεῖ, δηὰ ἴἴ 5. ὨΙΡὮΪΥ ᾿πηργοόῦδθ!ς τΠδὲ 
1ῃ6 ϑουΐποσῃ Ὀογάον 5ῃποιϊὰ οἴατέ ἔτοιῃ [6 
τη ἀ]6 δπὰ ἴθ ργοςθοὰ ἰοὸ Καάδϑῃ δπὰ ἴβοη 
ἴο ἴης νοῦ οὗ Εργρί. 

Καάει Ὁ] Οη ἐἰε Ὀογάοιβ οὗ (6 τὺ] ογτιοϑς 
οἔ δ[η, σσεγα [Π6 σὨΠ]Πάγοη οὗ [5γ86] βξίγονθ ἢ 
Μοϑοβ, δηὰ ἴμ6 ννδίεγ νγᾶβ Ἵδι οὐ δεγιδωϑ, 



νυ. 21--2. 

τῆς ρτεδῖ 8ε8 ἔγτοπιὶ ἴμε δογάσθγ, {]] 
Δ ΠΊΔΠ (ΟΠῚΘ ΟΥ̓ΟΓ ἀραϊπβὶ Ἡδπιδίῃ. 
ἼΠΙ5 ἐς τῆς νγεβϑῖ βἰάς. 

21 80 5}4]} γε ἀϊνίἀες {118 ἰλπά 
πο γοιι δοσογάϊηρ ἴο ἴδε γῖθ68 οὗ 
Ιϑγδεὶ. 

22 ἢ Απὰά [τ 5141] σοπλε ἴο ρᾶ38. 
δα! γέ 588}} ἀϊν!4ς ἰς Ὀγ ἰοὲ ἔογ δῃ 
ἹΠΠεγιποε υπῖο γοι, ἀπά ἴῖο τῇς 
ΒΙΓΔΠΡΕΙΒ τἢδς 5ο]ουγη ἀποῃρ Υγόι!, 
γν ἢ ἢ 58}4}} Ὀερεῖ ΤΠ] άγεπ ἀπιοηρ 
γοι! : δηά τπῃδν 5}4}} Ὀὲ υπῖο γοιιϊ 
8 Ὀογῃ ἰπ ἴῃ σΟΙΠΙΓΥ ἃπιοηρ [ἢ 6 
σδ]άγεη οἱἩ 15γδεὶ ; {ΠῈῪ 5}}8}1} ἕανς ἰη- 
Βεγίίδηςα ννἢ γοιι ἀπλοηρ τῆς {γε 8 
οὗ ἴβγδεὶ. 

23 Απά [ξ 51|4]] ςοηπγα ἴο ρα588, ἐαὲ 

“ἐςοηίεητοη᾽ (Νυπι. ΧΧ. 3, τ). Καάε:ὁ 15 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ Ιἀδητίςαὶ 1} “4:π-εἰ-Ἡ είδερ (ΚΟὈΪη- 
50ῃ, "Ῥαϊεβίίης, 11. Ῥ. 582), ἅπά 18 ἴπε Ἐχίγεπια 
ϑουΐβοσῃ ροϊηΐ οὗ {μὲ ἰοττοΥΥ, Ν. 1,δζ, 209 χο΄. 

26ε γέθεν 10 ἐδὲ σγεαὶ “.4ἃ 1.1ἴ. εἰτἰνοτινατὰ 
ἴο ἴδιο στοδί 568.) οὐ Α.ΟΨ. 45 ονογ]οοκοά 
πο φνατί οἵ (ἢὩ6 ψογὰ ἀοποῖϊίηρ ““ἴο οὐ “ἴο- 
νυαγά3.) Βγ (δὲ γοῦν 8 τηθδηξ ἃ ἰοϊτεηΐ- 
βίγοδπι δηϊοσιπρ ἴῃς Μοάιζοσταηθδη πρᾶσ Κδίπο- 
εοέμγα, ΠΟῪ ΕἸ Ατϑῆ. ὙΠἨῚΙ5 15 2ῤε χγέυεν οὗ 
Ἐᾳγρὲ τπιθπῇοπαοά ἴῃ Νυπη, χχχῖν. ς. 

Ο. ϑὅ866 Νυπι. χχχὶν ό. 

22. απά 1ο {δὲ εἰγαησεν] ἩΟΤΕ ᾿ς αυϊ ἃ 
Πονν ἔρλίιιγο ἰπ ἴδὸ ἀπ υ(οη οὗ (Π6 ἰδηά. 
Νοῖ ΟΠΪΥ ἴδε [5γδϑ] 65 ὈΥ ἀεθοθηῖ, ῥα 
ἴοϑε ψῆο ἰοΐῃ {ποηηϑεῖνοβ ἴο [5γδεὶ ὈγῪ 
ΔΙΙορίάποο ἴο {86 ἔτ ΟΟΡ, 5141} πᾶν ἃ 
Τρ μϊ οὗ ἱπμογιίΐδποο, δε ἃζὸ ορεηθά ουϊ 
ἴῃς Ὀ]οσθίησα Ὡς ψγοῖο ἴο ἄσοπιὸ ἴο [86 
ΟεπΌ 165 τπγουρὴ [Π6 Ξεοὰ οὐ Αταμαπι. (ΟπΠῚ-. 
Ρᾶτθὸ Ἀοπὶ. ΙΧ. 24 δηὰ [Ὁ]. Τὸ ὑτὸ- 
Ῥδβεῖ 5 νἱδίοη εοχίοηἀβ θεγοπὰ [π6 11π|1|15 οὗ 
15γδε] ἴο (δ6 Ὀογάοιβ οἵ ἴῃ6 θη ]ε5. ὙΝΒεη 
153γδ6] ἢδ5 τοδοῃεά 115 [.]} ἀδυθορσηθηί, δηὰ ἢδς 
δηἰοτοὰ ἰηΐο ἔτ απὰ ζ}}}] ροβϑοβϑβϑίοῃη οὗ {δ 
ἐἰνῖπο Ὁ] βϑίηρβ, ἃ πδνν ροϊηϊ οὗ υπΐοῃ 15 ἔοιτη- 
εὰ ἔοσ ποαϊποηάουῃ. ἴδ βοβοόνοὺ ΠῚ διποηξ 
[δος Βοδίμοη 5011] υπὶῖῖς Πιπηβοὶ ἴο (6 πὸνν 
Ισγαοῖ, {Πη6 ἴπ|ὸ ρογίθεϊ σμυσοὴ οὗ ἴῆ6 1 ογά, 
5|2}} ΘΠΙΟΥ͂ (Π6 54π|6 ὈΓΝ]ρο5 5 [6 [1π64] 
ἀεσοοπάδηϊ59 οὗ Αὐγαῆαπθ. Ὑνμαξ τη ΟἹὰ 
Τεκίδπιοπέ ΔΙ ΠΕΥ ἕογοϑῃδάοννοα ἴῃ τοίδγεηςθ 
ἴο {πὸ ποαῖποη, ρυθϑουδηρ σοπιραβϑίοη δπά 
ον ἰονναγάς ποτὶ; ΠΑΥ͂, ουθῇ ὑπάεγ Τοοτίδίη 
ςοπάϊοη5 δάπηιϊηρ ποῖ ἱηΐο ἴΠπ6 σοτηπηιη- 
ἘΥ, δάνδηοθϑ ἤετὸ ἰονναγάβς ἔι}} δοσοιηρ]}}5}- 
τηθηῖ. ΤΕ ἀϊβεγεησε Ὡς ἢ οχίϑίεά υπάογ (ἢ6 
οΪά ςονεμδηξ δεΐνσεθη [ονν ἀπά Οδηΐϊο ἰ5 πον 
ἂῖ ἰλϑὲ ἀοηθ ἀνγᾶῦ. Βιιῖΐ ννῃ]]6 Βοδίῃεπαοπι 
ἴῃυϑ υπ τε5 1{56}8 ἢ ΟΟα 5 ροορῖο, ἰϑγδοὶ 15 
8111] ἃ5 ενεσ [86 σῃοθθῃ ρεορῖὶς, ἴδε οοπίσγε οὗ 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΙΝΙΙ. ΧΙΤΙΠΙΙ. 

ἴῃ τνῆδὲ {ΠΡ 6 ἴῃς βἴγδηρεγ βοϊουγηείῇ, 
Παῖς 81|4}} γε ρῖνα δγι 8 ἱπῃεγίτ- 
ΔΏΓΘ, 8841 τὴς [,ογά (ον. 

ΓΟΗΑΡΤΕῈΚ ΧΙΝΙΠ. 
1, 23 7.16 ῥογέξονις οὗ “λέ ποεῖνε ἐγέδες, 8 οὕ 116 

ϑαΜΩ͂ΜΑΟΡΨ, 15 ΟἹ 186 οἷν αμα τμδωγός, 21 
ἀνα ο7 ἐδε φγίμεθ. 30 724 αἰἰνεοριείοηες αμα 
ξαΐες οὕ 18: εν. 

ΟΥν ιδβὲ σγε [6 πδπι68 οὗ ἴῃ 6 
ὉΠΡ68. Ετοπὶ τῆς πού οπὰ 

ἴο ἴῆε ςολϑὲ οὗ [6 νᾶ οὗ Ηδιίοη, 
8ἃ8 Οη6 ροοῖ ἴο Ηληιναῖῃ, ΗλζΖαδι- 
δηδη, ἴῃς Ὀογάογ οὗ [λαπηᾶβοιι8 ποιίἢ- 
ννατά,. ἴο τῆς οολϑὶ οὔ Ηλδιηδίῃ ; ἴοσ 
ἴΠ686 ἃγα ἢ]18 81:465 οδοῖ σημά νγεβῖ; ἃ 
ϑογίοη γ Ὦλῃ. 

2 Απά ὃγ τΠε δογάεγ οἵ ἤδη, ἔγοπι 

{Π|5 υπίοη, Νὸ ποῦν ΟΒυτγοῦ ἰ5 ἔουπάρά 5146 
" δι.6 ἢ 186 οἷά. ΝῸ πον ΞΔ ἴδκοβ 
Ῥίδος Ὀοϑιὰθ 186 ἔνγεῖνο {ῦ65 οὗἩ [5γαοὶ. Ἡρδᾶ- 
1ποπάοπι 15 δυϑογυεα ἱπ [5γαοὶ---ἰἢθ βἰδπάδγά 
ψ δῖοι Οοά [85 5εῖ ὉΡ ἴοσγ {πὸ πδίϊοηϑ.---ἶ, δ. ἴῃ 
[ὴ6 Οποὸ Τσυο Οδυγοῦ, τ ΠΙοἢ [45 ϑυῤοιϑιοὰ 
ἔτοπι ἴδ Ὀορίπηΐηρ, δηὰ ν}}}} βυϑιϑὶ ἴῃ εἴογ- 
πἰῖγ. (Ηδβνεγηῖοκ.) 

ΟΗΑΡ. ΧΙΝΙΠ1. ϑδ6ε Ῥίδη Κ. (Β). ΤΒε 
ἀϊσκιΠυϊΐοη οὗὐ ἴῃς ΗΟΙΥ 1 ,Δπὰ ἴῃ ἀείδ!!]. 
ΤΠ ογάοσ οὔ ἴῃ6 οὔβίηδὶ οσσυραίίοι ΟΥ̓ 86 
{πΠ065 υηάεν [οβθυδ 15 ΡΑΓΕΥ, Ὀιιζ ΟὨΪΥ ῬΑΙΙΪΥ, 
[Ο]]οννοά, [τ 15 ἃ ΠΕ ΟΥ̓ΩΘΓ οὗ {διηρΞ-- 
δηὰ ιἰ5 ἰάθαὶ σπαγδοίοσ 15 ουϊηοθαᾶ, 845 6]56- 
ὝΠΟΤΟ, ΌΥ οχδςὲ διὰ θαι14] τηθϑϑυΓοΠΊ ηΐ8. 
Ἐτοῖὶ ποσίδ ἴο βου δεν {π|ῦ65 ϑβυςσοροά 
ΘΟ ἢ οἴδμοῦ : δη, Αϑῆσεσγ, Νδρδίδιι, Μδῃδϑβθῇ, 
ἘρΡδγαίπι, Ἀοιυῦθη, ]υάδῃ, δδο Τσσυργίηξ 
1π6 [11] Ὀγοδάιὰ οὗ {πὸ ἰαπὰ ΠῸΠι οαϑὶ ἴω 
ννεβί. ὙΠΘΩ ςομθ5 ἃ Ῥογίίοῃ, ϑοραγαϊθα 8ἃ5 
Δ οἤεγίηρ ἴο (86 [οτὰ, 5ιδάϊν!ἀο ἱπίο 
(1) ἃ πογίμβοττπι ρογίΐοῃ ἔον [ΠῸ 1 ονϊεβ, (1) ἃ 
ΘΘΠΓΑΙ ροσίίοη ἴοσ ἴδ ὑγεβδίϑ δηὰ (Π6Ἐπηρ]ς, (3) 
ἃ 5ουῖπεσῃ ρογίοη ἕογ ἴπε ΟΥ̓ δηὰ ἴοϑθ 80 
βοῦν ἴ, ὙΒ6Θ6 ἴῆγοα ἔοιτῃ ἃ ϑάυᾶσθ, ὙΔΙΟΒ 
ἀοεβ ποῖ ΟσςυρΥ {86 ψΠο]Ὲ Ὀσχεδάτῃ οὗ 186 
Ἰαπά, Ὀυϊ 15 βδηκοά οἡ οἰἵμοσ 5ἰάθ, οδϑὶ δηὰ 
ννοϑί, ΕΥ̓͂ Ροσίϊομϑβ δεϑὶ στιὰ ἴο ἔπ ργίηοθ ΤΒεη 
ξοϊϊονν, δουῖῃ οὗ {86 οἸΥ, ἔνθ Ῥογίίοῃβ ἔογ [86 
ἤνο τεσηδίηϊηρ {Ὑ1065--- ΕΠ] πη, δ᾽ ΠΊθοπ, [558- 
ομασ, Ζοῦυΐιη, δηὰ Οδά--- 5: }}}8Ὁ ἴο (Πο56 
δϑϑϊσηοὰ ἴο [δἢ6 ϑενεη. Τῆι5 [86 1 ον ΐοβ, [86 
τετρίε, δηὰ οἰγ, ἅτε ξυαγάεά ΟΥ̓ [πάδἢ πὰ 
Βεηγατηΐη, {86 ἔπνο {65 νῆο δδά [Ὠγουφδοιςξ 
Ργεβογνυθὰ τοῖν διορίδηςς ἴο πο ἴσια δουθγεῖξη- 
1γ οὗ Πομονδῃ, δηὰ ἴπι5 [6 ρ᾽δῃ ὀχ ργοϑϑοβ [Π6 
Ῥγέϑοηοο οὗ εβονυδῇ ἀπποηρ Ηἰβ Ῥθορῖὶθ, 50π)- 
Τηθα ὉΡ ἴῃ ἴπ6 πᾶπιὸ οὗ ἴῃς εἰἴγ, ἢ ΒΟ 
ἘΖΕΚΙ61 5 ὈΓΟΡΉΘΟΥ οἴοϑεβ, ΤῊΞ ΓΟΧΡ 18 
ΤΗΕΒΚΕ. 

1. 1Δὰ τἰδηὰ ἴο Ἀἰπὶ 584}} Ὀ6 {πὸ δαϑὶ 5ἰάδ, 
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206 ἘΖΕΚΙΕΙ,. ΧΙΩΝΤΠΙΙΠ. [ν. 3, 4: 

ἴῃς ολϑί δἰ4άθ υὑπίο {πε νγεϑὲ 8146, ἃ ἔγοηι (ἢ6 οδϑὲ 8146 δνβὴ τηῖο τῆς 
Ῥογίοα ἣν Αϑδεσ. γνεϑῖ 5146, ἃ ῥογέίοη ΚΟΥ ΝΝΑΡΠΙΔΙΙ. 

2. Απά ΡΥ τὰῇε δογάεγ οὗ Αβϑιε, 4 Απά δγ τὰς δογάεγ οὔ Νδρδίδ)!, 

[56 νεϑὶ." δ (θη, δδϑουὲ ἴο 6 ῃδηγϑά) Ω ῥογίίοη γον απ] 1.11. Ὅλη οπο." ΤΠ 
ΡοΟΓ- δΑΠὶ6 5 σγοροαίϊδα ἴῸσ δδοῇ {τἰδ6, [86 ὑϑι84] 5}}}} ἢᾶνθ ἴπε οαϑὲ δηὰ νγοϑί ϑἰάθβ. ΘὅΤΠὸ 

ὕοῃ 5181} οχίθηα δ᾽οηρ [6 τβοΐα ᾿πὸ,| οαδσὲ πιοάς ἰῃ Ηδρῦτγον οὗ ὀχργεϑθίηρ δ έγίῤμείονε, 
δηά νυϑβί. δηὰ ἱπιρ  γΥἱπρ Θαυ δ Ὑ ἴῃ (Π6 ροτίίοης. ΤὨΟ 

ΡΙΑΝ Υ. (). 
ΤΗΒΕ ΤΑΝῸ ΟΕ ἸΙΘΕΛΕΙ͂, 

Ἡανιαέδ 

(Παπιαν) 

- Ὁ Ἐ πίσαγεο ΤΓ ΗΠ απιαίι 

1 

«Α4ε.» 

ΜΝαρ ίαϊτ κα : 

Μαηαδϑεῖ, 



Υ. 5---τα.] 

ἴτοτι τῆς ελϑί 5:46 υπῖο τῆς ννεϑὲ 8ι46, 
Δ βογίοη Ὁ ΜΜδῃλββεῆ. 

ς Απά ᾿γ τῆς δογάεγ οὗ Μδηδϑββεῇῃ, 
ἴτοπι ἴδε ελϑὶ 8:46 υπῖο τῆς νγεϑῖ βἰάς, 
ἃ ῥογίϊοη γ0γ Ἐ ΡῃγΑίηι. 

6 Αῃά ὃγ τῆς θογάεγ οὗ ΕἸ γαίπι, 
ἴοσι ἴῃς οδϑὲ 846 ὄνεὴη ὑπο ἴδε 
ψεβῖ 5ἰάε, ἃ ῥογίίοη Ὁ. Ἀδυδεη. 
 Απά ὃγ τῆς δογάεν οὗ Ἀδυδςεη, 

ἤτοι [ἢ εδϑῖ 8146 υπῖο ἴῃς νγεϑὲ 5146, 
ἃ βογίζογι ζγ [ ιἀδῇ. 

8 4 Απὰ ὃγ τΠε Βογάεγ οὗ Πιάδῇ, 
ἴοπι πε ελϑὶ δἰάες ὑπο (ες ννεβῖ 
οἰά6. 5}4}} θὲ τῆς οἴεστιηρ Ὡς ἢ γε 
52}} οὔξεγ οὗ ἥνε πὰ νεῖν τδοιι- 
βαπά γεεας 1 Ὀτεδάτῃ, δπὰ 25 ἰεηρτὴ 
ἃ8 οης οὗ ἴδε οέδεγ ραγῖβ) ἔγοπι [δε 

ὑπ οὗ ἴδ ρογίίοηβ 15 ποῖ ρίνε, διῖ 
ϑιῆορ τὸ ᾶγο ἴδε οχαςῖ Ὀγοδάζ (δροιιϊΐ 42 
δἰδίυϊο Ξξξ 20 560. 11}165) οὗἩ [6 οὈϊδίίοη, δὴ 
Κπονν [Πδῖ βευδη {π|ῦ65 ᾿ψετὸ Ὀεϊνγθοη (ἢ6 δη- 
Ὀληοςς οὗ Ηδηιδίῃ δηά [ἢ οὐϊδίίοη, νγὸ δϑοθγ- 
[δη ἴθλὶ τπὸ ὀγεαδέρ οὗ οπὸ ῥογ ΐοσ νχγὰβ δου 
17 ζθοξ. τηῖθ5. ὙΠῸ Ὀγοδάςῃ οὗ (86 ἴον ο5᾽ 
Ῥογίου δηὰ οὗ ἴπὸ ρυθϑίϑ᾽ ροτγίίοῃ νγᾶ5 ἴῃ ἐδοὶ 
Οὔδο ἀδοιιξ τς βϑοβ. πΠ|}165. [1 νγὰ ΔρρΙγ [815 
ἴο (δὲ ἔνο γῖρο5 βου οὗ {π6 οὈἸδίίοη, νγ6 
βηά ἐμδῖ ἃ Ὀσίηρβ 015 ὙΕΓΥ͂ ΠΕΔΙῪ ἴο ΑἸη-ο]- 
ἵν ἢ ἔογ [86 ϑου βογῃ Ὀογάεσ, ἴδ : 

Ἐπίγταποθ οὗ Ηδχηδίῃ, 
Ν. 1,Αἷ. ....0... 345 2ο΄ (8686 ποΐε οὐ 
Χ]Υ. 1.) 

]εγυβαίοηι.... ... 319.4γ' 

29 33, -Ξ 1:3 δέος. 
Τ}}65. 

᾿εάυςὲὶ ἴον ἰῃς 1 ,εντ69᾽ 
δηάὰ ῥγιεϑίϑ᾽ ρου οης 
δηά δ] [πὸ οἰἴγ-Ροτ- 
Ὀσῃ 22, ςοο το... ... 48 ΤῊΪ65 

Ἐοσ βόνοη {065 4 Ὀτοδά ἢ οὗ ... 1121 Π11165 

Βγεδάϊῃ οἵ οπὲ ρογίίοῃ 17 Ππ|}165 (ῃ6Αγ]γ). 
Ἐοὸγ ἥτε ἰπΠο5 βου οὗ οὐϊαίίοη ὃ:.ς πλ}168 
Λάὰ ἔογ βρᾶςς ἔτοπὶ [6 ι5816πὶ ἴο 
δου ἢ Ὀογάον οὗ οὐ αίοη 4 ΤᾺ1165 

89 Π11165 
ΟΥ 190 χρ΄. 

Νονν {πῃ 1,4ξ. οὗὨἁ 7 Γβα επὶ 8 ... 3419 47 
Ὠεάυςξ 89 πι1168 ΟΓΥ 19. λο' 

δηᾷ τὸ δτγῖνο δὲ ἴπ6 [1,δἵ. οὗ 
βουῖδοση Ὀογὰοσ ... ..... ..(. 2309 χϑ' 
ὙΠΟ. ἰ5 ἰυ5ῖ (6 ἰδίὐὰ6 οὗὨἨὁ Αἴη-ε]}- 
νεροῦ, Ἰἀεπαδοάᾳ ὈΥ Ἀοδίπθοη νυν ἢ 
Καάφϑῃ.- Βαστιθᾶ. 

Ἶγε πορὰ ποῖ ἱπάοοά ὄχροςξ Ἴχδοίῃθββ ἴῃ ἃ 
τἱδίοῃ ἩΠΙ ἢ 15 1464] δηὰ ϑυγιθο  ςδὶ, ἀπά {86 

ἜἘΖΈΚΙΕΙ, ΧΊΝΠΙΙΠΠ. 

ολδί οἷά ιἱπῖο [ῃ6 ννοϑέ 5άδ : δηά 
[Π6 βδποζυλγΥ 5}4}1} θὲ ἴῃ [ἢς πκίαϑὲ 
οἔὗ [-. 

9 Ἴπε οδίφιίοη τῆδὲ γε 514}} οῇεσ 
ὑπο τπ6 [ᾺῸΚῸ “κα δὲ οὗ ἥνε πὰ 
ΘΠ τηουβαπά ἴῃ ἰαδηρίῃ, δηά οἵ 
ἴδῃ τῃουβαπά ἴῃ Ὀτοδάςῃ. 

ΙΟ Απά ἰἕογ ἴπδπὶ, ευδη ἴοσ ἴπ6 
ΡΙεβῖβ.) 8841} ὃς 2215 ΠΟΙ οδίατίοη ; 
τονναγά (πὲ που ἥνε δηά ὈΕΠΙΥ 
τῃουβαηά ἐπ ἰησί, δῃὰ τονγαγὰ ἴῃς 
νγεβϑῖ ἴδῃ τποιβαηά ἴῃ Ὀγεδάςζῃ, δηά 
(ονγαιτά τῆ6 οδϑδῖ ἴθρη τποιιϑαπά [πῃ 
Ὀγοδάτῃ, ἀπά ἰονναγά τῆς βδουῖῃ ἢνε 
πη Ὀγεητ τῃουδαπά ἴῃ ἰεηρί : ἂδηά 
τε βαποίιδιγ οἵ τῆς ΓΟΒῸ 3081] δε 1η 
ἴῃς πϊάϑὲ (Πεγοοῖ. 

Ἰοηρὶ οὗ [πὸ οδἸδέίοη ΌΥ͂ ΠΟ πηδᾶῃ5 σοστεβροηάβ 
50 ΠΙΓΟΙΥ͂ (8ε6Ὲ ἠοῖ οἡ ΧΙν]!. 18). Ηδτο 45 
Εἰφουνθοτο [6 φΈΠΟΓΑΙ ἰἰηθ5 οὗ οχιϑίηρ ἴδδ- 
ἴυτεβ. ἃσγο ἔοϊϊοννοὰ ἢ σοπϑιάογαῦ]ς Πα 6] ἐγ, 
Ὀυῖϊ δοςοσαπιοάδηοη 15 πιδάς ἴο ρῖνα ἴπῸ τὸ 
αυϊγοά 5υτηΌο ] ς4] ἐχργεβδδίοη. Ὦδηῃ μδά οὔρὶ- 
ὩΔΙΪΥ δῃ Δ] οἰπιθηΐ ννεϑὲ οὗ Βεπ͵δπγη, Ὀι ἢδν- 
ἵπας Τοἱοη!ζΖοὰ δηὰ γίνη [15 παπΊῈ ἴο 1,Αἰϑἢ ἴῃ 
(δὸ ποσίῃ, νγ5 τεζασγάδα 45 [6 πηοϑδῖ πογίμοσῃ 
οἼσουρδηΐ οὗ (δπάδῃ ([υἀρ. χυἹ, 29). 

“τῤέν, Ναρῥίαϊ!, διὰ Ηαΐ Μαπα σεῦ ἴΑκθὸ 
{ΠΟΙΓ παίυσαὶ ροβιίίοη 85 πουΐμογῃ ἰτῦε8. Ζε- 
δωΐωμη διὰ Ἰσαεραγ ἀτὸ τοτιουθά ἴο ἴπ6 βουτἢ 
ἴο πηᾶκο σοοπὶ ἔοσ [86 βοσοπὰ δα] οὗ Μαηα-- 
σε Ὀγουξῆξς ονεῦ ἔγοτῃ ἴῃθ οαϑί οὗ οσγάδῃ. 
Ἐρῤγαῖνε τεοϊδῖῃβΒ 1:5 ροβιου, δηὰά δμόθη 
Ὁγουρῆξ οὐεγ ἔγοτα ἴΠ6 δαϑὲ 15 ρἰδοθὰ Ὀεϊνγθεη 
Ἐρὀναύν διὰ ὕμάαθ. Βεη)αρεὶπ ΠΟΥ Ὲ5 ἱπηπῖε- 
ἀϊδίου δου οὗ 86 εἰἴγ. δένεροι τεϊδι 5. 115 
δου Πότ ρἷδοθ, δηὰ σαά 18 Ὀσουρῇξ ονοὸσ ἔτοπι 
186 οδϑὶ ἴο ἴδ εχίγειης βου ἢ. 

8. ἐῤὲ οὔεγίπα) 866 Χ͵Ϊν. 6. 
ἐπ ἰσηρὴ 4, ὁπό 9 1δὲ οἱδὲῦ ῥαγ] επί 

5 ἰπγουρβοιυὶ τηραϑυγοὰ ἤτοι ὟΝ. ἴο Ε. 85 
Ὀγοδαά( ἴσγοπι Ν. ἴο 8. 

ΤΗΣ ογεγίπς μοτὸ ἰῃοϊθθ5 41} (δὲ ἰδπὰ 
Βίνθη ἴο ῥτεϑίβ, [εν 65, οἰἴγ, ἀπά ῥσῖποθ [π 
ΗἩφῦγενν τἴ 15 5111 (ἐδεγωρια 8) ἴῃ: 54Π|6 ἃ5 οὐΐα- 
Ζἰοα, Ὀυϊ (Π6 αἰ ογοηΐς ραγίϑ ἀγὸ αἰ ϑ!  ρι!5ηθά, 
(1) οὐ. 9---ἰ, ἴδε οὐ αίίοι ῥγοῤεγ (6 ῥγιθϑίϑ᾽ 
ΡΟΓΠΟΩ); (1) νυ. 13, 14, ἴῃ6 1, ον [65᾽ ΡοΥ- 
οη; (3) νυ. 1-ς---20, {86 οἸΕΥ δηά 115 ϑι δυγθσ; 
δηὰ (4) νυ. 21, 42, ἐῤε γεηάμε, ἴῃ 6 ῥγποεἾβ 
Ροπτίοη. ΑἹ1 {ποθ ἰορθίῃεῦ ἃγὸ ἴο οχίεηά 
ἔτοπι ὟΝ. ἴο Εἰ. ἴῃ [ἢ 58Π|6 νγΑΥ 858 [ῃ6 ρου ΟΠ 5 
οὗ {π6 οἴ βεγ {γῦ65, ἴῃ 6 ᾿πηαρίπαγυ [ογάδη Ὀείης 
186 εαδίοσῃ Ὀουπάδγυ οὗ 4]]. 

10. Τοαυαγά δὲ πογίρ.. οαυαγά δὲ ἐας 
ὅκα. ἤογθ ἀοδθβ ποῖ τηδϑδῃ [δαὶ [ἢ6 τηθᾶϑυγο- 
τηθηῖβ ἅτ πογῥαυαγά, εασςφυαγά, ὅζο., Ὀμξ «ἰον 
186 πογε δηὰ αν 51.165, ὅζς. 
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Ἰ.,. αὶ 11} ἐρα] δὲ ἴον ἴμε ργίεϑίβ τῃδέ 
Ρογῦοθ ΔΙῸ βδηοιἢεά οὗ [ῃς 5οη8 οὗ Ζδάοκ ; 
γα: ἉΈΙΟΝ πᾶνε Κερῖ τὴν ' σθαγρα, νῃῖςἢ 

γοηΐ Ποῖ Δ5[ΓΑΥ͂ ἤδη [ἢ 6 ΠὨΠ]άτεη οὗ 
Ιβγδθὶ ὑνεηῖ Δϑίγαυ, 48 ἴπε [,εν[τ68 

᾿ΜΜΕΠτ Δ5ΓΓΑΥ͂. 
12 Απά 2 ὲς οδίλεοη οὗ τῆς ἰαπά 

[παῖ 15 οἤεγεά 5}4}} ὃς υπῖο τπεπὶ 
ἃ τῆϊηρ, πιοβδῖ ΠΟΙΥ ὈΥ ἴῃ6 Ὀοτάεγ οὗ 
τῆς [, εν τα5. 

12 Απά ονεϑῦ δρδίηϑι ἴΠ6 Ὀογάεγ 
οὗ τῃ6 ρτγίεβίβ 16 Γ πεὶ αὶ ῥαυε 
ἢνε δηὰ τυνεηῖν τπουβαηά ἴῃ ἰεπρτῃ, 
δηά (δη τΠῃουβαηά ἴῃ Ὀτεδάτῃ : ἃ]} τῆς 
ἰεηρτῃ ἐῤαὶ δὲ ἥνε ἀπά τυνεπῖγ τδοιι- 
δδπά, δηά τῆς Ὀτγελάςῃ ἴεῃ τποιυβαηά. 

14 Απά τῇοΥ 58}4}} ποῖ 5611} οὗ ἴξ, 
ΠΟΘ Ἔχοῆδηρα, Πού δ᾽ϊθηδῖς {πε 
Βηοτέγα!5 οὗ τῆς ἰαηὰ : ἔογ 2ὲ ἐς ΠΟΙῪ 
ἀπο τῆς 1, ΟΚ. 

Ις 4 Απα τἢε ἔνε τβοιιβϑαηά, ἐἢδῖ 
4ΓῈ ἰεῖξ ἴῃ τῇς Ὀτγεδατῃ ονασ δραϊηϑβῖ 
τῆς ἥνε δπά υνεπγ τῃουβαηά, 5}|4]]} 
δε ἃ ργοΐδῃβ ῥίσεθ ἔοσυ ἴμε ςοἰγ, ἴοσ 
ἀννε!]ηρ, ἂπά ἔογ βυθυγ8: δηά τῆς 
ΟἿ 5Π4}} θῈ ἴῃ τῆς πχίάδε τῃεγεοί. 

16 Απά τ{ἢε56 «ῥα δὲ ἴῃε πιδᾶ- 
ΒΌΓΕ5 τπογοοῖ; τἢ6 ποῖ 5146 ἔοιιγ 
ἘΠοιβαπὰ δηὰ ἔἥνε δυπάγεαϊ, δηὰ τῆς 
ΒΟ ἢ 5146 ἴοι τῃοιβαηά δηά ἔνε 
Βυπάγεά, ἀπά οὐ 6 δδϑξ δάθ ἔοιιγ 
τῃουβαηπαὰ δηὰ ἥνε δυπάγεά, ἀπά τῃς 
ὑγεϑῖ 5146 ἔοιιγ [ποιβδηά ἀπά ἥνε ἢπη 
ἀτεά, 

17 Απὰ τε βυδυτγὸς οὐὗὁἨ {πε οἰ 
580}1} δε τονναγά τῆ6 πογίῃ ὕγψο δυη- 
ἀγεά δηὰ πΙῖγ, δηά ἰονναγά τῇς βουτῇ 
ἴννο Βυπάγεα δηάὰ ΠΗ, δηά τονναγά 

ἘΖΕΚΊΙΕΙ,. ΧΙΝΊΙΙΙ. [ν. 11----22. 

(ἢ εαϑ νο διιπάτεά δηὰ ΠΗ͂, ἀπά ἴο- 
νγατὰ τῆε ννεβί ἴννο ῃυπάγαά Δπά Αγ. 

18 Απά {Πδ τεβίάιπςε ἴῃ ἰεηρτῃ ονετ 
ἰη8ὲ τῆς οὈϊδίίοη οὗ (6 ΠΟΙ ρογ- 

μοι ταὶ δέ τοὴ τῃοιβαπαά δαϑιναγά, 
Δηὰ ἴεπ τποιβαπάὰ ννεβίνναγαά : δπά ἱξ 
8.41} Ῥ6 ονεῦ δρδίηβε {Π6 οδίδιίοη οὗ 
ἴῃς ΠΟΙ ῥογέίοη; δἀηὰ τῇς ἱπογεᾶϑε 
τΠογεοῦ 514}} θῈ ἔοσ ἑοοά υηῖο {πεπὶ 
(πᾶς βεῦνε τῆς ςγ. 

Ι9 Απά {πεῪ παῖ ξεῖνε τς οἰ 
λα ἰόρο ἴξ οὔ͵ οὗ ἃ}1} τς εἐὐδεβ οὗ 
Ιβγδεὶ. 

20 ΑΙ] τε οδ]διίοη οὐαὶ δὲ ἔνε 
ἃπὰ Ὀνεπῖῦ τῃουβαπὰ ὈΥ ἔνε δπά 
Ἐν ΠΥ τΠοιβαηά : γὲ 514]} οὔξεσ {πε 
ΠΟΙΥ οδαιίοη ἔουγθαιαγε, γἢ τῆς 
Ροβϑαβδίοῃ οὗ (6 ςἰγ. 

21  Απὰά {τἢε τεβίάδις ταί δὲ ἴοσ 
ἴῃς ῥπῆςε, οὐ ἴῃς οπα 846 δηά οἡ 
τῆς οἵδε οὗ τῆς ΠΟΙ οδ]διίοη, δηά 
οὗ τῆς Ροϑββεβϑίοῃ ἐγ (ἢς ςἰἴγ, ονεῦ 
δραϊηδ ἴῃῆ6 ἢἥνα ἀπά ἔνγαπῖγ τδου- 
βδη οὗἩ τῆε οὐἠδίίοη τονναγά [6 βαβϑὲ 
Ὀογάει, δηα ννεβδένγαγά ονὸγ δραϊηϑβί 
(Πε ἔνε ἀπά ννεπῖν τῃμοιβαπά τονναγά 
ἴῃς ψεβϑὲ Ὀογάδι, ονεῦ ἂρδίηβξ τῆς 
ΡοΟΓΟΠ8 ἔοῦ {πε ῥγίηςε : δηὰ ἰξ 538}2]]} 
δε τῆς ΠΟΙΥ οὐϊδίοη ; ἀπά τῃ6 84πο- 
ἴυλγ οὗ τῇ6 Βουβε εὐσίΐ δὲ π΄ τῆς 
πλϊάβὲ τΠεγεοῖ. 

22 Μοτζεονεῦ ἔγοπι ἴἢ6 μροβϑοβϑϑίοη 
οὗ τῆς [1 εν ῖε8.9 δηά ἔγοπι (ῃς ροϑβ- 
βοϑϑίοη οὗ ἴπ6Ὸ οἰἵγ, δείμσ ἴῃ τῃ6 
τις οὐ ἐδαὲ ὀήμιοι 8. τῆε ῥγίποεἾ 8) 
Ὀεΐννεεη τῆς Βογάογ οὗ [υὐλὴ δηὰ τε 
δογάεγ οὗ Βεπ͵αδπϊη, 85}4}} θὲ ἔογ τῇδε 
ῬΓΙΏΟΕ. | 

156. “δε ἥυε ἐδοισαπά, δαὶ ἀγὲ 16) ἐπ 1δε 
ὀγεαά! }}] ὍΒε τεπηδίπάου οὐ πὸ σγοδῖ βαιιᾶτο 
οὗ 2ς,οοο στϑϑάβ ἔγοτῃ Ν. ἴο 8. 

ῥγοΐαμε)] Ἐὺσ σοϊῃπιοῃ ι156, 85 ἀπ Πηρτ 9 ῃοά 
ἀὐτὰν (δὲ ννῃϊοἢ ἰ5 ῥογ αηΐο {πεῸ [οτὰ; 50 
ΧΙ. 2ο. 

17. ὙΠ6 ΟΕ είς 4ςοο στϑϑὰς 94 ΆΓΟ, 
Ιθᾶνεβ 2: γϑϑάβ πογίῃ, 2:0 βου τ ἔογ βιιθυσθϑ: 
86 ΚΘ ἀγὲ πιδυκοὰ οἱ οἡ ἴπε οδϑὶ δῃὰ νυνεϑί 
ἔτοπι (Π6 ΟΙΓΥ ἰαπὰ, 

19. ομὲ οὗ αἱΐ δε ἐγὶδοι οὗ 1 γαθ]}] ΟἿ οἱά 
[Π6 ΟἸΕΥ Ὀοϊοηρεά ἴο Βεη)απιὶη δηὰ ΠῚ δηὰ 
115 ἱπῃ ἢ ΔΠ|8 ὑγΟΓῈ ΠΊΔΙΠΙΥ ἤτουλ ἰδοθο 065. 
Νονν 8}1} ἔπ {τ δε8 ἅγθ ἰο βᾶνθ θαυ] ραγί ἴῃ 
1, ἰο ἀνοϊὰ ϑυιςἢ ᾿δδ]οιιδῖεβ 85 ἰῃ 2 8. χίῖχ. 42. 

21. ὙΠ15 νεῦϑα ἰ5 βοηθυγῃας οὐδϑουγοά ΌΥ 
ἴδε ρΡυποϊυδίοη ἰῃ ουὖζ Αὐἱδογζοὰ Νογβίοη. 
[{ 5βου!ὰ 5ἰαπὰ δι :-οἽπ4 1ῤεὲ χει ϊάμε ἐδαϊ 
δε ὅῶγ 4δὲ ῥγίμος, τοῦ δε ομό “ἰάφ ἀπά οὔ 
ἐδε οὐδὲν βιᾶθ Ὁ δε ῥοὶγ οὐϊαίίἑοπ αηά 97 4 δὲ 
2οσσεεον οΥ ἐδε εἰἦγ, οὐεῦ ἀραϊπεΐ ἐδε ἃ ς,οοο οΥΓ 
ἐῤε οὐϊαϊίοη Ἰοαυαγά ἐδε εαεὶ δογάδν, πᾶ «υε:1- 
«υαγά οὐεγ αφαϊμε ἐδὲ ἃς ,οοο ἐοαυαγά ἐῤε «υεεὶ 
δογάεγ, ουεν αφαίηεὶ ἐδ ῥογίϊοπε [ο ἸυἀΔἢ ἀπὰς 
Βεη᾽απγη, Ὀεΐννεεη ὙνΒΙ ἢ ἴῃς ΟὈϊδίίοη ννᾶ5 
ποθ], 51.811 Ὀ6 ,“ὸγ δε ῥγίπεε; απά ἐΐ 
“ῥα! δὲ ἐδαΐ ἐδε ῥοίγ οδίαδοη πα 1δὲ “αποίμανγ 
9 ἐδὲ ῥοισε «ῥαὶϊΐ δὲ ἐπ ἐδὸ νεδ ἐδέγεος 
ΤΠΪ5 ΘΧΔΟΙΪΥ ἀοϑουῖθεβ ἴΠ6 ροβιίοη οὗ ἴδ6 
ῬγησοἾ5. Δ] οἰσηθηῖβ οἡ ἔῃ6 Ὀογάοτϑ οὗ [ῃ6 οὐΐα- 
210». 



ν. 23-35.} 

22 Α58 ίογ [δε τεβῖ οἵ (ἢς τΠ| 68, 
ἔτοπι ἴδε ελϑῖ 5146 πο [πε νγεβὲ 8ι4ς, 

᾿Βεδ. σας Β οηἤπλη εὐ σίἑ ῥαυε ἴ ἃ βογον. 
"τοι. 

24 Απὰ ὃγ τἢε θοτγάεγ οὗ Βεη]απηΐη, 
ἔτοπι ἴδε ελϑῖ 5146 υπῖο {πε νγεϑὲ 546, 
ϑίπχεοη σαί ῥαυε ἃ ῥογίορ. 

2ς Απὰά δγ τῆε Ὀοτάεγ οὗ δίπηεοη, 
ἔτοπῃ ἴῃς ελϑῖ 546 υηἴο {πε ννεϑβέ 5ἱάς, 
Ιϑβᾶσμδγ ἃ ῥογίϊονι. 

26 Απά ὃγ {πε θογάεγ οὗ ββδςπᾶγ, 
ἔτοτι τῆς εαϑί 8146 ὑπο ἴῃς ννεϑῖ 814ς, 
Ζεδυϊιη 4 ῥογ ον. 

27 Απὰά ὃγ τε θογάογ οὗ Ζερυΐμιη, 
ἔτοπι ἴῃ οδϑοῖ δἱ4ς ιἱπίο τῆς ννεϑβῖ 846, 
Οὐδά ἃ ρον οη. 

28 Απὰά ὃγ τε δογάεγ οὔ (ὐδά, δέ 
τῆς 5Ξοι ἢ 51:46 βοιτῃνναγά, [ἢς Ὀογάογ 
5}}8}1] Ὀς ἐνεπ ἔτοπι ΤΆΠΊΔΓ χπίο ἴΠ6 

ΗεΝ ,. Ῥηδῖειβ ΟΥ̓ ἰ3{τ|ῖς 1η Καάεβῃ, σμά ἴο 
ἐμά. ῆς τνοῦ τονναγά τς στεδί 86. 

29 ΤΠ5 ἐς ἴῃς ἰαπά τῇς γε 
ὉΠ} ἀϊνίἀα Ὁγ ἶος υἱπῖο τῆς ττῖρ68 οὗ 
1Ξγδεῖ ἴογ ἱπῃοπζδηςθ, δηὰ {Πε686 479 
τδεῖν ρογτίοῃβ, δα τ τῆς Γ,ογὰ σοῦ. 

40 ἢ Αμπὰ τ686 γέ ἴῃ6 ροίῃρβ 

80, 381. ΟομΡ. εγ. χχχὶ, 418. 

80. 7266 κοί: οἱ οὗ ἐδε εἶν ἅτε ἴδμε ψαῖεβ 
ἴο Ὀδ6 ἀεϑοτι θεὰ Ἰῃ “. 21. - 

"»πεατγε, (τερὰβ) σοῃοοτῃ (6 5:4ε85, [ΐ 
σου] Ὀε δεῖίες ἴο ἀϊνίάα [Π6 νϑσϑε8 ἴδὺ8 
(ἰεανίης ουἱ «“ὁκα) δὲ ἴῃ “. 31).- 

30. «“π4 ἐὐκις ἀγὸ δὲ σοίησι οἵδ ΟοΥΓἹ ἐδὲ 

41. Οπ δὲ πογὶδ “ΙΔ ἀςοο »ιοασωγει: ἀπά 
ἐδὲ χαϊε: 9Γ᾽ ἐδὲ οἷν αῇενρ ἐδὲ πωριες οὐκ; ἐδε 
ἐγίδε: 97) 1εγαεί: ἐδγεε σαίε. πογέδαυαγά. ΑΟΟἸΩΡ. 
Ἀτεν. χχὶ. 12. 

8956. Το εἰτουϊ οὗ ἴῃς ΟἿ νγα]15, ἃ δαυδγε 
οὗ 4ςοο τοϑάβ, ννγὰβ σϑοοὸ σϑοβ, ηοΐ αιυϊῖθ 17) 
Ἐπ 15ἢ πλ1165. ΤΟ εἰγου οὗ [ἐπ ιβα]οπὶ ἴῃ [86 
πιο οὗ [Ὀϑερδιι8 νγᾶ5 γεσκοηδά Ὀγ πὶ ἴο Ὀ6 32 
αἰδάϊδ, οσ ἃ οἱ- ἐτμὰ ει ὐπὸ εν ἐονοῤμ οὗ 
Ἔχργεβϑίηῷ ἃ 501 ΓΛΘΔΠης ὉΥ δὶ ᾶ 
Τιᾶτο ἴο ἃ Εἰ, ἃ ΡΘΟρΪο, ΟΣ ἔδε {κα ἐς ΒΗ ΝαΣ 
ἴο ἴδε ργορβεῖβ. 866 ἀὔονυβ οἡ ΧἹ"Ἱ]. 1... |6- 
τοῖς τοὶ! Ὄχρίδίπς 11:---ἰἼὸ ἤδη οὗ 186 
ΟἿΕΥ 58.411 θῈ πο ἰοηξοσ [οτυϑαΐοπὶ (δε υἱσίοη Οὗ 

4), Ὀυὲ Αἀοπαῖ-5βᾶτοδ (δε Ζογά ἐς ἐδεγε), 
56 [εῃονδὰ Ὑν}}} Ὡόνοσ δραίῃ ὙΠ άγανν 

ἘΖΕΈΚΙΕΙ,. ΧΙΝΊΙΠΙ. 

οιξ οὗ ἴῃ “ ὁπ πὰ ποῖ 8ιἀς, 
ἕουγ τῃουβαπά «πὰ ἔνε πιιπάγεοα πιολ- 
8068. 

21 Απά [δε ραῖα8 οὗ ἴδε οἰ 2.1] 
ες αἴεγ τῆε πδηγε8 οὗ τῆε τγῖδε8 οὗ 
Ιβγδϑὶ : ἴἢγεε ραῖεβ πογίῃνγαγά ; οἷς 
Βαίς οὗ Ἀειθδοη, οης ραῖς οὗ [υάδῃ, 
οὔθ ρᾶῖε οὗ 1,εν]. 

22 Απὰ κδἵ {πε εδϑῖ 8ι4ε ἔουγ τπου- 
βαηὰ πὰ ἔνα δυπάγεά : δηά τἢγεα 
δαῖαβ; ἀπά οἠς ραᾶΐε οὔ 7οβερῇ, οης 
δΒλῖς οἵ Βεη]δηλίη, οπς ραῖε οὗ Πλδη. 

23 ΔΑπά δὲ τῆο βου 8146 ἴουγ 
τ-πουβαηά δηὰ ἄνε Πυπάγοα πγδδϑιιγαβ : 
Δηά τῆγες Ελτο ; ὁπ ρϑΐα οὗ δ᾽ πΊεοη, 
οἣδ ρᾶῖε οἱ 5βδοῃδγ, οπα ραῖς οὗ Ζε- 
δυΐυη, 
ἕὼ Αε τῆς ννεβὲ 5146 ἔοιιγ τῃοιδηά 

δῃηά ἔνε δυηάτοά, ΗΝ πεῖς τῆγες 
68; οπα ραῖε οὗ (δά, οης ρϑἴς οὗ 

ἀν μτη οηδ ᾿Ὲ οὗ ΝΝΑρῃίδὶ!. τὶ 
25 71ὲ τυᾶς τουπά δδοιζ εἰρμίεθη 

τπουβαπὰ πιεασαγές : ἀπά τῆς πδηης οὗ 
186 οἰεγ ἔγοπι ἐῤαὲ ἀδγ ῥα]! δε, ᾿ ἼΤᾺς κε 
ΠΟῸΒΡ Ἴ: ἴδεζεα. “λα 

ἔγουῃ 1ἴ, ἃ5 δ οὔσο υυῆπάγονν, Ὁ Μ 111} Βοϊὰ 
1 845 Η!5 ουουϊδϑιίηρ ἰοη." Οὐοπιρ. 138]. 
Ἰχιΐ, 1:2 δηὰ εῖῦ. χχχί!, τό. ὍὨΘ ργόπῃιϑο [μδί 
Θοά 5δουϊὰ ἀννε}}] τ Η:5 ροορὶς δὰ Ὀδθῃ 
τορτοβοηϊδα ἴῃ (πε ἰΔθοσηδςο]ο δηὰ ἴῃ {Π6 1θυρ]ο, 
νθοσο [6 ν᾽ ϑ0]6 ργοϑθηςα οὗ Οοιβ βίουγ τὸ- 
ταϊπἀεὰ δοπὶ οὗ 1815 ἢ. ΝΟ ἴδ6 φΙοΟΣΥ 
δὰ ἀοραγίοά, δηὰ βδβου!ὰ ποῖ ἱπάδεά σεΐυσῃ ἴῃ 
[δς 54π|6 ἔοπη. Αηά γεῖ ΕΖΕῖκΙΟΙ ἰῃ οὐέοη οΥ 
Οοὐ 5665 ἃ ἰο:Ώ 6 τϑςοηϑίγιςίοα ἴο τϑοεῖνο [Π6 
ΕἰΟΥΥ οὗ ἴπ6 Ὠινίηθ Ῥγδϑοῆςθ, ἃ ριορδεῖς 
υἱδίοη δ 6]|δἀ ἱπ Ἐπιπιδηυοὶ (Οοα «υἱῤ 0), 
0 ἰδϑεγηδοιθὰ δπιοηρ πιθη (μη ἱ. 14). 
δι Ῥδυὶ 8ε(5 ἕο [δ ]5 στοδὶ {τυ (ἢ Ἰῃ 5 ἐχρο- 
διίίου οὗ ἴπ6 “811 οὗ [6 Οφη 68, Βοπι. Ἰχ. 2ς, 
ἃπὰ 81 Ϊοδη, ΟΠ] οννηρ (Π6 ἤξιγο, ργθαϊςῖβ 115 
οοτηρ]οίς ΚΒ] πιοηΐ ἰη ἴα Νονν [ογυϑδίοπι, [86 
βΥτιῦοὶ οὗ μεᾶνθη: “πῶ 1 .οδπ τα 1δὲ δοΐν 
ἐγ, Ναυ ὕεγισαίεηι, οορεΐπρ ἄοευη 7 γοηι Οοά, 
οἱξ 977 δεσυεη, ῥγεραγεά α: α ὀγίδε αῳογπεά 70 Γ 
δὲν ῥιυδαμά. “π4 1 δεαγά ὦ σγεαὶ οἱοό ομξ 
4 ὀεανεη, “αγίηρ, Βεῤοίά, δε ἑαδεγπαείς ο 
Οοάὐ ἐς «υἱδοριοη, αμάὰ Ηρ «ευὴϊ!] ἀευεὶ «υἱδό 
ἐδενι, ἀπά {δεν “δα δὲ ΗἿ: ῥεορίε, απ Οοά 
Ἡ;»ε δαὶ! δὲ «υἱ ἐδέπι απά δὲ ἐῤεῖγ Οοά, 
ΚἈον, χχὶ. 2, 2. 

γον. ΥἹ. 
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ΠΑΝ 1. 

ΙΝΤΕΟΏΌΟΤΙΟΝ. 

᾿ {δε Π΄Ὲ ἀπά τἴνιος οὶ Πιαπίοεΐ  .. 
ἴ Τὲ γεγοβίίοι οΥ 1δὲ δοοὶ ς᾽ απο. 

1, Δαπίοί απά 1θε ροιἐ-ἐχὶ ες Ῥγο- 
δεῖ 212 

ει Ῥαπιοὶ πὰ 4δε δοοῖς ΝΣ δε Οἱά 
Τοέαπεηξ . : 

ἣς Βαμεεὶ ἀνὰ ἦδο ἌΝ ον. . 214 
4. Ταμίεὶ απά ἐδὲ ἄροΣ δα τὰ ἐῤε 

ΟΙή Τεοανιοηΐ . . . 217 
5. 1)απὶοὶ απά ϑοερδι . 219 

ι. Ζήε Ζε απμά 7Ζίριες οὗ 2αμίεί, 

ΤΠ ΕῸ (οι τς Ὠδιης, 566 1. 6), ἃ 
γουτῇ οἵ σοῃϑιθγαῦ]ς ργοόηλῖ5ε δηα οὗ 

δτεδῖ ρεγβοῃδὶ εδυΐν, ψγ88 [ἀΚθὴ σδρᾶνε 
ἴο Βαργίοη ἴῃ {86 ἰπἱγτὰ γεᾶσ οὗ [εΠοἱδ- 
Κίπι, κίηρ οὗ ἸΤυάδῃ (.. 1. ὙΠδ νὰ8 
τῃς 'Ῥερίπηίης οὗ (μδὲ ὩΕῊῪ 5ἴδρε ἴῃ [6 
Ἠιβίοιγυ οὗ (οὐ 5 οὔοβθῆ ρεορίϑ, Κπόοῦγῃ 
85 ἴῃῆε (αρθνγ. ὙΠ (Π15 ΠΙΒΙΟΥΥ 15 
ἸΒΘΡΑΙΔΌΪ Τοοῃηεοϊεα (ἢ6 πᾶπλε οὗ Κίηρ 
ΝΕΡΟυΠΒΠδάμοζζασ τἢῈ ἰδῃγοιβ 50η οἵ 
ΝΑΡοΟΡοΐδββϑασ (Β.Ο. 625---6ο4), ἴῃ {τς 
ἰουμάοσ οὗ ἴδ6 ΟΠδι ἄξβδῃ- Βα υ]οη Δ 
Ῥονεσ. [τ ψὰβ ἴῃ Β.0. 6ογ ἴπδὶ Ναρο- 
ῬοΪα558:---οἱ, δηίθε!οα, δηὰ υὑπδῦ]6 
ῬΟΙΒΟΏΔΙΥ ἴο σοηάιιοϊ ἃ Ῥτοροβεά ἜὌχρε- 
αἀἰοημ δραϊηδὲ ἴῆε Ἐφγρίϊδῃ ταοῃᾶσοῦ 
Νεςθο---οβδοοϊαι δα ψ ἢ Ὠϊπη5 6] ἢ15 50} 
ΝΕὈυΟΔαποΖΖασγ,; δηὰ [ἢϊ5 Ὀτίῃςο, αἰτεδᾶν 
Ὑ6}1 Κηοντη ΤῸΣ [15 ΤΩ ΠΑΤΥ 5Κ1}} ἃ5 »γ6]]} 
ἃ5 1η[6]]εοἴτ4] ροόνεσ, τεϊζηεα σοΟὨ) ΟΠ ΕΥ 
σι 8 (Δὸς ἀυτηρ [π6 Ὡσχὲ ἴἤγεα 
γοαῖβθ. Ηἰἴ5 βδυσζωσωδευ ἀείεαϊς οὗ Νεοβο 

ΣῈ οοπίτ Ὀυϊοὦ ὉΥ ἴδε ας Ατοῖ- 
ἀεδοου οβε, δπὰ δυδιϊαῦ]ε ίοτ (ῃς ρυγροβε οὗ 
[5 (οπηπηδηΐασυ, ἰβ ῥτίηϊοά Ὀεϊνγοεῃ ἱηνετίοὰ 
ΓοΟμλπιΑς ; ἃηὰ ἰ5 εἰπεῖ αἰγεςῖ]ν αϑϑίρτιεὰ ἴο δΐπὶ 
οἐ ἰς οἱοσδά ψῖτἢ [Ἀ]. 10 ἰδ ἴο Ὀς ἀξερὶγν τερτειοὰ 

ῬΑΟΙ͂ 

6. Παηϊοῖ απάᾶ τδὲ ΤΧΧ. Ῥενεοα. . λλο 
)η. Τλαπίοὶ πὰ 1ῥὲ Νεέαυ Τεείαπιομὶ 

από ἐδὲ Οῥμγερ. . 221 
τι, δ βοείοις εοππεοιεά κυΐ ἐδε δοαξ ἐφ 

προ Στὰ . 2132 
Ῥνοῤῥέεεῖξ: . 2238 
Μιγαείρς. ἦ νὰ .ὰς 
Ἡμονγίεαὶ εἰαίοριοη .. . 226 

ἵν. Ῥῥιμοίος» οΓ ἐδὲ δοοῖ τὴν αη εἰ . 216 
Οοπείμσο .. . 230 

15 τοοοσάθα ἴ'ἢ 2 Κιῃρβ χχὶν, 7; 761. 
χῖὶν. 2. ΝΕθυςβδάηοζζασ δαἀνδηοεά ἴο 
7 ἐγυβα!οπὶ δηά ἄγονα ἢ]5 ἐπεῖν Ὀεγοηά 
“(ἢ τῖνοῦ οὗ Ερυγρὶ." 76οιακίτη ϑυὉ- 
τηϊ το τὸ ἴε σοπαίογοσ, δηᾶ τγὰ8 Ῥεῖ- 
τηϊτἰοἃ το τοίδίῃ [ἰδ [ἤσοηθ 85 ἃ νδ554]- 
Ῥγΐηοθ. Τα ρῥγδοῖίος οὗ ἰτδῃβρ δητην 
1Π6 ῬΘορὶβ οὗ ἃ οοπαπεγεά σουηῖτγ---50 
Ἰαγρ ον φτδοιϊίβε ἃ δίηῆσθ ἴῇ6ς ἀδγβ οὗ 
ΤΊ ρΙΔ ἢ". ῬΊΊεβοσ (ἃ. Β.Ο. 727) ὈῪ Αϑϑγιίδη 
Δ ἃ Βαθυ]οηδη ΤΠ ΔΥΟἢ 5 500 655 6 Ϊ 
.---αιὰϑ οΔιτιοα Οὐ, Οοἡ [ἢ ]5 Οσοδϑίοῃ, ΟἹ 
ἃ ΒοηἜὙηΔὲ δοϊθςῖς ῬΥΙΏΟΙΡΙΕ. ““(εγδιη 
οὔ. ομ] άτεῃ οὗὨ [5ταεῖ,᾽" ὅζς. (1. 2) ψεῖα 
βαϊεοϊεά ΜΙ ρα] τεραγά ἴο {Πεὶγ 
βίηθβ5 ΓῸΥ βοῖνιοα ἱῃ τῃ6 τογαὶ οουτῖ, 
Τδηϊοὶ δηὰ ἢ15 σοπηρδηϊοηβ, ΗἩδηδηϊδῇ, 
Μιβῆδεὶ, αηὰ Αζαγδῆ, εσα διηοηρ ἸΒοπι, 
ΕΤΟΙΏ ΘΑΙΥ γουτῃ ἴο εχίτοῃης οἱ δρό, 
(6 διἴυτε ρτορδεῖ ᾿νε αἱ ἴῃ Βα υ]ο Δ 
δηἂ Μεάο-Ρεσβίδῃ Ἵοουτ. Βεη [ἢ6 
Ῥτχοοϊαιηδῦοῃ ὙΒοΝ μχὰνς ἐγοθάοπι ἴο ἢ15 
ἔς ]]ονν- σου ΠΕ ΥΥΤΏΘῺ 5 Ἰδϑυ θὰ Ὦγ Ογτα8, 
δηὰ [ἢῃ6 Σρουγῆθῖβ ὈΥ ἴῃ6 παΐοῖβ οὗ 

(αἱ ἰῃς Ἰοὰρ {Π|πὸ55 τη ϊο τειτηϊηαιοὰ ἰδία] 
τδάς ἰξ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ οΥ πὶ ἴο συβρεπὰ 811] το Σ 
οὔ ἢϊς ἰαθου οὗ ἴονθ, δῃηὰ ἴἰο ἰσανε ἰ5 Μ99. 1π 
ἃ τηοϑὲ ἱποοτηρίοίς κἰδῖς. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΛΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΙΕΙ͂. 

Βαργίοῃ ἰυτηςὰ [ΠπΕ6ὶΓ ἔδοθϑς ποιμεναγαϑς 
ἴο ἴῃς ἰδληὰ οὗ {πεῖν δίῃειβ, δῃϊοὶ] το- 

᾿γρδιηθά, ἴοο οἷά ἴο Ὀδασ ἰδὲ ἸΟΙΓΏΘΥ, 
ΡΕΙΠΔΡ5 ὕλης ἴο ᾿ἰορανα βοθῆθ5 δηά 
ἸΠΘΙΏΟΤΙ65 {1}] οὗ 56] }ϑδοτῆος δηά γεῖ οὗ 
Υἱοίοιγ, οὗ ἤστῃ ἀδνοῖ οι ἴο ἢ]5 τηδϑίεσ Οἢ 
οἅπἢ ἀηᾷ οὗ γεῖ Βυτηοῦ δα ποβίοῃ ἴο ἢ]5 
Οοά ἴῃ Βεάνθῃ. 
ΤῊΣ Βαπᾶ οἵ Ῥσχονιάθηςα ἢδὰ 50 

οἴδετεά τ ἔοσ {π6 Ἰηβίτισοη δηᾶὰ δἢ- 
οουτΑσοτηδηΐ οὗ [6 σδρῦνεϑβ οἵ ἢ]5 ΤΙδᾶς6. 
Ετοὰ ἴἢ6 ὙΘΙῪ δισὶ, Ὀδη16}, |᾿κα 

Τοβερῃ! Ὁ, ψόοη τῆς τεϑρεοὶ οὗ ἢϊ5 συατά- 
ἸΔη5 δηκ.ἰ Τρδβίοιβ ΟΥ̓ ἢΪ5 ἴοσοδ. οὗ οδᾶ- 
ταοῖεσ. Ηἰἴ5 ἀδίοιτηϊδίοη, 845 ἃ ὈΟΥ, 
ἴ0ὸ ἀνοϊὰ (ἢς ““ ἀεδ᾽επηθηΐ οὗ ἴῃς ΚΙηρ᾽8 
τιοαῖ (1. 8) ἴῃ οΥ̓ΔΕΙ ἴο ῥγδϑοσνε ἢ15 
ΡΌΠΙΥ 45 ἃ [εν ; 15 ῬΕΊβον ΊΔης6, ἃ5 ἃ 
ἸηΔῃ, ““ σοῃοοζγηίης (ἢ6 ἰᾶνν οὗ ἢἷ5 ἀοά," 
ἴοὸ ἀο “45 ἢ6 ἀϊὰ δίοσγειμο " (ν]. 5, 10), 
ἅΓ6 ονυἱάθηοθβ οὗ 4 ἔδαιϊεββ ἱπιδὲ δηὰ 
δτοησίῃ οὗ ομαγδοίογ, 411 [ἢς ἴοσα τὸ- 
ἸΔ ΚΑ Ὁ]6 ΏΘΩ τε ε δ γε 1η σΟΠ͵]ηο- 
ὕοη νὰ τὴ ΒΑΌΙϊϊ5 δηᾶ τοι ρογδ Ώ 5 
οἵ ἴῃε οουπίεῖβ οὐ Νερυομδάηθζζασ δηὰ 
Ὠατῖ8. Τὸ (ἢ΄1]5 Κιπά οἵ Ἄομδζδοίοσ ἢ6 
αὐάεά Οοὐ᾽5 5ρεςῖδὶ ρος, ““υπάοτοίδηά- 
ἢ ἴῃ 411 ν]βίοηβ δῃὰ ἀγθδιηβ" (1. 17, 
Ἰ. 19). ΤὨῊϊΪϊ5. Ρονεῖ---ἰῃς 111 Ἰροτί- 
Δης6 οὗὁ ψ ΒΟ δον ΒΑΡΎ] ΪΔη5 1ἴ 15 
ΔΙτηοϑὲ ἹΏΡΟΒΘΙΪς ἴο εχασροζαΐα (566 
Εχουτθαβ οὐ (ἢ, 1].)---εη Ἔχογοϊβθά, 
βοουϊεὰ ἴο 115 ῬΟΒδΌβθοσ αδἵἱ ἀἰδβογοηΐ 
ὉΠ|65 ροϑ Οὴ5 οὗ ὨΙρἢ οΠῖςΙ4] Σεβροηϑὶ- 
ΠΗ γ (11. 48, ἱν. 8, ν. 29), Δῃά ρσανα Ὠϊῃ 
ἃ τορυϊδῦοη ὨΙΟἢ ὯῸ οἤδηρα οὗ ἀγηδϑίυ 
οου]ὰ ᾿πὰρ6Π| (ν]. 2, 28). 
Οὐ τιμαὶ Ἰοηρ, ᾿ἶ ἱπιειτυρίεάᾶ, οβῆςϊαὶ 

ΟΑΥΘΟΙΓ ἴνο ἔδοϊ5 τῇδῪ Ὀ6 οεπιῆεά, (σ) 
λη16] νψὰβ δὲ οὔσθ [6 τεργοβεηϊδενε οὗ 
ἴῃς ττῖς Οοά ἴῃ ἴπ6 σουτίβ οὗ μεδίμθη 
ζιηρς δηὰ 4 {πι6 Ομ οὗ ἢὶ5 Ῥξορὶδε. 
ἮΙβ5 υηδιποθίηρ Δββουοη οὗ ἴπΠ6 παΐυγα 
δΔη διἰπουΐεα οὗ [πε “ρτεαῖ σοά᾽" 1ὴ 
ἴ)6 ἴδος οὗ [86 ρΡοϊγιμείβαι οὗ Βαῦγϊοι 
ἀηἀ ἴΠ6 πιοτὸ τοβηρὰ οτοοα οὗ Μαδζάςδι5πη), 
μὰ ὙΠῸ ΕἸ Κπονῃ. ὙΤὰδ τηθ οὗ ἢ15 
π6 οοιηρατοὰ ἢϊ5 ““ψϑάοτη " δηάὰ 
“πρδίοουβη655) πιὰ τῃας οὗ Νοδῇ 
δηὰ ἴοῦ (ΕΖεκ. χὶν. 14, 20, χχυὶ. 4); 

, Ὁ ΤΒΕ οοπιρατίϑοη Ὀεΐτεεη Το ΡὮ ἀηὰ Πδηϊεὶ 
ἸΣ ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ ῬΟΪπῖβ δῃ ἱπίεγεξιίηρ οὔθ. [11 [ᾶ5 
δεει ψὲὰ}] ἄγανγῃα οὐἱ ὉγῪ Αὐδετΐίεῃ δηὰ Ῥυβεῦ 
(πὸ 41.) Ὀυξ ὉΥ πὸ οὔς 50 ἴευβεὶν δηὰ 5υρ- 
ἘΠΕῚ 5: ὉΥ͂ οπα οὗ ἴδπε οατ]ϊεσὶ νυ ϑὰ οὐλ ον 

ἱρροϊγιαβ (6. 3: ΡΡ. 170, 173» Ὁ 
ἐς 1 Ἄραγάο). ὲ 
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δηᾶ ἴῃ (ΠΟΙΣ ἀδΥ οὗ ἀεςρομάθμοῦυ δηὰ 
ΤΟνΟΥΘ6 ψαϊοῃοα ἢ]58 οἰονδοη, δηὰ ἰπδὲ 
οὗ τηθῇ ᾿ἰκο-τηϊπἀεὰ ἢ ἢϊπι, ἴο Ροϑὶ- 
ὍΟΩὨΒ ἴῃ ΜὨοἢ Π6, ἀῦονο 411 οἴθοσβ, οουἹὰ 
Ὅ6 {πεὶγ δάνοοδίε δηὰ ἔποηά. (αρᾶνα 
5146] δά, 1ἴ 15 ἴπι6, ἴῃ6. οομλοσίδ]θ 
νογάβ οὗ [6 Ῥῥτορῇῃοίβ (ς. . 15ϊδῇ ΧΙ, 
χῖν, ; [61. χὶν., χὶνἹ.)ὺ ἴο δῃηοουγαρε {Πδῖὴ 
ἴῃ [Ώ6 1 {Π4]5, ἘΖΟΪΚΙ6] ψὰ5 450 Ἰδδουσιην 
διηοηρϑὶ ποῖ οἱ ἴΠ6 ὑδῆκβ οὗ Ομοῦδσ. 
Βιιΐῖ, 'ῃ [ἢ6 ἀϊπίαης Πιζυγο, [6.6 οσα ἴο 
Ὀ6 ρῬεποάβ οὗ, 1 Ῥοββιῦϊθ, γεῖ ἄδερεῦ 
Δί οοη ἴοσ (ὐοά 5 σβοβθῇ Ῥθορίο, δηὰ 
τοδικεα ΌΥ ἴῃς ονεσίδσον δηὰ υὑρτίϑίης 
οὗ νϑῇοιβ οδίῃθῃ ροόονεῖβ. δῃϊε]--- 
[Π6 Ῥσορῃεῖ ψῆο ἸΙνεά ἴο ψιῖ6855 οὔθ οὗ 
1ῆ656 τενοϊυ!οηβ, [Π6 ἀδοίγιοποη οὗ [Π6 
ΒΑΌΥ]οΟΠΐΔη Το ΔτοΟ δηᾶ [6 σίβε οὗ 
186 Ῥεοιβίδῃ σοῃαΌετοΟσ (ν. 30, νἱ. 28) ; 
ἤοδ56 ΡΟ]ΙΠΟΔ] σΆΓΘΟΙ Παά 5ῃαγρεηαα [ἢ 
ἢϊπὶ ἰῃ6 δου 165 ἴῸσ πε σῃίηρ δηᾶ τεδά- 
ἱῃρ ἴῃ6 ““5'ρῃ5 οὗ [ἢ6 {{π|65;᾽ ψῇο56 
ΡαιπΠοίϑη,, τε] ρίουβ Ρυσν, δηᾶ δά 6} 
ΜΟΙ ἀῦονε 5ΌΞΡΙΟΙΟῊ ;--- 15 Ὀδηϊοὶ τὰ5 
σἤοβθ ἴο 566 [ἢ6 νἱ᾽ϑίοῃβ οὗ “"|}165 οὗ 
ἘΟῸ]6," δηά ἴο στοοοσά ἔοσ ἴ6 Ὀεηθῆΐ 
οὗ ἀρε5, γεῖ προσ, ποσάς οἱ σοχηΐοσὶ 
ΒΌΘΝ 85 ζω ῖρῃς Ὀ6 Ἔχρθοίεά σοῦ ΟἿ6 50 
(αι ] το Οοὰ δηὰ Ἵοουμῦγ. (ὁ) [1 
16 Ῥτορμεὶ νγὰβ (ἢ18 ἴο 15 ΟὟ ῬΕΟΡΪβθ, 
1ῖ 15 Θ4ΌΔΙΙΥ ᾿ποοηίοϑίδὉ]6 ἰῃαὶ ἢϊς 1η- 
[Ορτ 48 δὴ οἵἥοϊα] οἵ [6 ρει οοη- 
Βἰἀογδοη υὑπάθσγ ϑυοσοϑϑῖνα αυηδβίεϑ. 
Ὰ5 ὭΘΥΟΙ οΟΔ]]οἀὰ ἴῃ αυοδίίοη ὈΥ [(Π6 
ῬΘΟρΪΙα διηοὴρ Ποπὶ πα ᾿ἰἰνεα, Ὑταϊηδα 
1 [86 τηγοίοσιθβ οὗ [86 (δβάϊτη, δηά 
Ργεβιἄθης οὗ [6 νδὲ τθῃ οἵ Βαργυΐοῃ, 
Ὁ Δη16] ἀειηδηαεα δηά σεοεϊνοα ἴτομι ἴῃς 
Βοαίμεϑῃ, ὈΥ νιτῖὰς οὗ 15 ροϑβιίοη, {παῖ 
ΤΟΝ σθπο6 ΜΒΙΟΝ τγᾶ5 ρτδηςεά, βουηθ  Π165 
ὈΥῪ 5Ξυρειβοη, βοπηείϊπιεβ ὈῪ δβθοῦοῃ, 
ἴο [6 βυρροβθά ἐδνουπίεβ οὗ [6 ροάβ. 
ΟΝ ΘΑΞΥῪ 1ἴ τοῦδ πᾶνε Ὀδθὴ ἴο πᾶνα 
δΔὈυβαα τῃδὲ ροϑβιο, οΥὁἨ ΟἾΠΕΙ5 85 ρτεδῖ, 
ἴῃ οουτίβ 50 ἢ 858 ἴΠο56ε οὗ ἴῃς. ὉΠ ΝΟΥΤΩΥ 
ϑοοασϑοῖ5 οὗ ΝΟ ΟΠΔαΏΘ6ΖΖΑΣ οἵ οὗ ἴῃ 6 
ψοαὶς δηὰ βαϊεγοὰ Πδτῖ5, ΠΤ πθοαβ 
ἸΠυκιταῖοη. Ὑμαΐ ΠΤ δη16] νψουὰ Ὀ6 ΠΟ 
ῬΑΙῪ ἴο Ρο]οΔ] ἱηισίριθ οὐ οὐττεηῖ 
Ἰοθοπίίουβηθθ5 18 οἶδασ ποτὰ τεοογάρά 
[λεῖα (νῖ. 4), δῃὰ τῇδ Ὀὲ οοπ]εοϊυτεὰ 
ἔτοῖὰ ἴδ οἴμογσίϑε ὑποχρίαἰποα Ὀ]δηκ ἴῃ 
Ὠ18 ΠΙ5ίοΟΥΥ Ὀεΐνεεῃ (ἢ οἷοδα οὗ Νεοῦυ- 
ΟἸδῃοΖζατβ στοῖρῃ δηὰ ἴῃς αϑὲ ἄδγβ οὗ 
Βοἰβ μα Ζζᾶσ (566 ἰηιτοά. ποίς ἴο (ἢ. ν.). 
ΤΗζουρδουϊ ἢ15 οβῆςοϊαὶ 16 δηΐθὶ γᾶ 5 
τῆς ἴγρε οἵ ἱποοιτιρῦῦ!α δοπουν, ἴδ6 

Ο2 
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βίδίεδηδῃ ψῆὴο ἀατεοάὰ ἴο βρϑαϊκ δηά 
δάν!56 ἴῃ ἴῃς ἰηϊεγεβῖβ οὗ σῃοηδγοῦ δηά 
ΤΑΔῸ ΚΙ 4116 (1ν. 27, ν. 22) ἤδη ἢῚ5 
δάν!οθ τηϊρῃϊ ἤανα οοβὲ Ὠϊτὰ 5 πεδά 
(ορ. 11. 12); δηά ψῆο οἤοβα ἴῃς οὈβουΠΥ 
οὗ ρηναίβ δ (ςρ. νἱῖ. 1) ἤδη ἢς {εἰξ 
ἈΪΠλ56] ροόύγεσ ε55 ἔοσ ροοά, 

Ῥδῃ16] ἀϊδὰ (ἰξ 15 σοη)εοϊυγαα) ἰὴ τὴς 
Ὠἰγά γϑᾶῦ οὗ Ογτιβ (ΟΡ. χ. 1), ΟΥ 5οοῦ 
δἴεσ. Ηἰβ 1ἶὸ δὰ Ὀδθῃ ἃ ἰοὴῃρ δηά 
ΒΌΓΠΏΡ ΟὨΘ, 85 ἴῃ6 δνθηΐὶβ σεοογάδα ἰῇ 
Ομαρίθιβ 11.,) ἵν., ν δηά νὶ]., πεὶρ [πε 
Τοδάθσ ἴο οοῃοοῖνα Ὀυϊ ἰΐϊθ οἷοβθ νγὰ8 
ὈΙοΘβεά ψιλὰ δἰηρυϊασ δηὰ Ὀοιιηΐθοιβ 
ΒΡ Πῖ41 σοτητηυηίοη (ΥἹ]. -- Χ.) σι 
ἴῃδι (οά ὙΥ̓́ΒοΙὴ 1ῃ Ὦ15 δαυὶν 1Π6 Ποῖ θ 
1108 Παά ςεἰενταϊθα ἀπάεγ [6 {1|6 οὗ 
“Ἀδνθδῖοσ οὗ ϑθοσγοῖβ᾽" (1ἷ. 47). “Τοῦ 
50! σεϑὺ" (ΧΙ. 12) 15 ἕῆς διίτηρ Ὀεηδ- 
ἀϊοϊίοῃ ΜΟΙ. οἷοβοβ 411 ἴμᾶὶ 18 σο- 
οοτάεοἀα οὗ [παῖ ᾿ἴ6 οὐὁἨ ΘαγτΠΥ υϑεἤι] 655 
δηὰ βριπίιδ]-τὴ ηἀδ άη655, ἀπά 4]} [δὶ 15 
Τονοδὶθαὰ οὗ ἴῃ6 ᾿ποσοουσβα ψιϊ [ἢ 
Ὠινιηθ νουςμδαίεα ἴο [ἢ]15 ““ Τηδῃ στε Ὸν 
Ὀεϊονοὰ," 
Τα τδαϊοηβ ὨΙΟΝ δδϑίρη ἴο Ὠϊη ἃ 

ΤΏΔΙΪΥΤ 5 ἀδαῖῃ, ΟΥἨ ἃ ροδοθῖμϊ δηὰ δἱ 
Ἐοδθαΐδηδ, ΟΥ̓ ϑ54, ΟΥΎ ΒΑΌΥ]ΟΙ, ΟΥὉ Ἔν ἢ 
δὶ 76 54] 6 ΓῺ, ἃτα ἰσδ ΠΟ ἢ 5 ΟὨΪΥ, τ ἢ- 
οὐδ ΠΟΙ δυρροῖῖ τη ψῆδῖ 8 
τηϊηρ  εἀ ΡΙ εν δηὰ δηϊῃυκίαϑη οἵ [ ον 5 ἢ 
ΟΥἿ Μαποιησηθάδῃ οὔ Ἐοϊθδῃ (δίθοϊὶς 
ὙΠΕΙΒ πᾶνε Ὀτουρϊ ἴο ΤΠ 61. 

ΙΓ ΤΌ δη16] ἴυ5 ᾿ημθυσησεοά τῆ τηθη οὗ 
Ἦϊ5. ἄδαγ, πεδίμεῃ δηά 76 δἸ1κ6, ᾿ξ ψ}}} 
Ὀδ6 ΓΤΟΔΟΥ συρροβεά (ῃδὶ ἢς ἴῃ ἢἰ5 ἴὰπὶ 
5 ἸΠΠπδησοα Ὀγ πεῖ. [115 1η]5 ἔδοῖ 
διγοηροὶ οἴμοι ἡ ὨΙΟὮ ΠεΙρ5 ἴο ἐχρίδίη 
ἴη6 δου ]δτ 68 οὗ [6 Ὀοοΐϊς οΔ]]οὰ 
δἴζοσ ἢϊ5 Ὡδπθ. [Ιζ 15 ἱπῃηροβϑὶ]θ [ῸΓ 
ΔΩΥ͂ ἸΠΓ6]ΠἸροηϊ τοϑάθσ οὗ ἴῃ6 ῬοοΟΚ το 
Δνο α ποίοις ἔδαΐισοβ  Ώ1ΟΝ αἰ ΠὨρυ 5} 
1, ὉΡΟῚ ΤοτΏράσίβοῃ, ἴσοι οἴμοσ ὈΟΟΪ5 
ἴῃ ἴ[ῃ6 ϑαοτθὰ Οδῆοη: δηὰ 10} [ῃ6 
Ιαϑὶ [δ γεδῖβ, ἴῃ6 παίισαὶ Ἂχρ δηδίοῃ 
οὗ ἴμδ6586 Ῥθου]ατεθβ, νὶΖ. τὲ [ΠΟῪ 
ὍΕ͵Ὲ ἀπε ἴῃ στεαῖ τηδάϑυτα ἴο [Π6 πδίιγαὶ 
οἰγουτηβίδῃηςββ οὗ [86 ῥτόρῃεῖβ 16 δηὰ 
ΚΑΙ Πρ, γὰ5 ρυΐ ἐογναγὰ δροϊορει δ! ν 
Ταῖμοσ ἴδῃ σοηδβάφηιγ. Βαϊ πον (μαῖ 
ἴλοϊβ Ια] ὈῬᾶτα ὈΥ (Π6 βουϊρίυτεά τηοηυ- 
τηθηΐβ οἱ Βαῦυ]οηῖα δηα ὈΥ οὐποιέοττῃ 
ΤΟΒΘΆΥΟἢ ἤᾶνα Ὀδοῃ, ἰη Τποὶγ Ὀτοδά οι- 
᾿ἴπο5 δῃηἃ ὈΓΏΟΙΡ]65, τοοορηζοά, παῖ 
Ὠδίμσσαὶ ΘΧΡΙΔΗΔΌΏΟΙ.---580 [ΔΓ 845 ἰξ [ᾶ5 
Τοίθσθησα ἴο (ἢ6 ὑγορἢειβ 16 διηοηρ ἴῃ 6 
Βοδίμθη---οοῖηθ5 Γαδ ἶγ ἴο τἴῃ6 οηΐ 85 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

[6 ΟἿΪΥ ἴπια βοϊυϊοη. ΟἿ ΘΥΕΙΥ͂ Ῥᾶρ6 
816 ἴο ὃ6 ἰουηᾶ υῃηἀοβιρηθα σοἸΠοΙἀΘΏς 685 
ψ ἢ ἴῃ6 πον Κηονη ἐχίοσηαὶ ἰεαϊυγεϑ οὗ 
[86 αὖθ δηά Ἰο}δὶ 65 ἴῃ ὨΙΟὮ ἴῃ 6 ὈΟοΟΪΚ 
Τασοσάς ἴῃ6 ὑσορῃεῖ ἴο ἢᾶνα Ἰἰνεὰ ; ἴῃ- 
οἰάἀδηίαὶ ἰουςῆθ5, ἀο]Ἰοαῖς βῃδάςς οὗ 6χ- 
Ῥγαϑβϑίοῃ, βδἰδιθπιθηῖβ οἴβον56 ὑη]η16]- 
Ἰρῖ 16, ᾿ηάἀϊοαῖα ἴῃ6 δαμὰ οὗ οης Ὀγθὰ 
δῃὰ γχοϑιἀθηϊ δ οουγίβ δηα διγοηρ 6 ἢ 
ἢ το ἴῃ6 τηοηυτηθηῖθ ἤᾶνα τηδὰ 8 
1ὴ6 ΡΓοδθηΐ ρὲ ἔΆτΩΣ αγ. [11 Μ1]1 θ6 Οὴ 6 
οὈ͵εοὶ οὗ 16 Ρῥγεϑθηΐ σοσητθηῖδιυ ἴο 
ποῖίςα ἴμε τηοβὲ ροπίηεηϊ οὗ ἴῃε56 οοϊῃ- 
αἰάθῃςθ5, δηά, Ὀγ ἴῃς αἱά οὗ ἴη6 ντθηρϑ 
οὗ αν] ηβοη, ΗϊηοκΚ5, Νοιτβ, Ταὶ]ροῖ, 
σ΄. δι, ϑάγος, ἄο., ἴῃ Ἑπρίαηπα; οὗ 
Ορρετῖ, Μέμαηι, διὰ 1,μβποιτηδηΐ ἴῃ 
ἙτΔΏΓΟ; δηῃὰ οὗ ϑοϊγδαάοσ, Μοσαϊςηδῃῃ, 
δὰ Ῥιβίοπιβ ἰῃ ουηδην, ἴο 1] υδιγαῖθ 
τὰ6 Ιδησυαρε ετηρίογεά, ἴὩ6 ΠΔΡΙ15 ἀ6- 
βοδοᾶ, [86 ἔδοῖβ τεοοσαθα, τῃ6 ο]45565 
ὩδΙηθα ἴὴ [ἢ6 ὈοοΚ “ 416]. 
ΤῊ βαηῆς Κιπᾶά οὗ ᾿ηῆἥνδηςς [τΟπὶ 

ναοῦ, 17 ῬΟτΠΔΡ5 1655 τηδυκοά, 15 ἴο Ὀ6 
οὐβοσνθὰ 1 τὴν οὗ ἴῃ6 ποτα Ῥυζοὶν 
76 ]8ἢ ἰδδίυσεβ οὗ ἴῃ6 ὍοοκΚ. Ιὲ ἰοσῃϑ 
τς Ἰηϊοττηθάϊαῖθ ᾿κ Ὀεΐνγθθη {Π6 ΡυγοΣ 
Ἡδργαίϑιῃ (45 1ἃ ἢ45 Ὀδδη ς81164) οὗ 186 
1,8 ἀπά οἵ ἴη6 Ῥσορμοῖβ (ΝῸ1-1τ), δηᾶ 
[ῆ6 Τυάαϊθηλ ἩΒΙΟΝ 10 ἰδἴεῦ γϑατβ ἀ6- 
νϑ]ορεὰ 1561 ἀραϊηϑβὲ [6 Ῥο Πς4] ταϊρὴξ 
δΔηα Ρῥχοβο γεζιηρ ἰἤπδηςε οὗ Η 6]]Θ 151. 
[ἢ ῬσΌΡἤΘΟΥ, οἴμιοδὶ 1ά645, ἀοςίΠη63--- 
ΒΟἢ 85 ἴῃοβο σοίειστίηρ ἴο ἴῃ Μεβϑιδῇ, 
[Π6 ΓαβΌ ΣΤ ΟΠ Δα ΘβοΒδιο]ορΊΟΔ] 14.645, 
«--᾿τ-ἰστε ἃ ἀδνθίορσηθηῖθ ὉΡΟΩ [Πα 
ΒΙΏΡΙ ΘΙ νἱονβ οὗ [ῃ6 Ρῥγορῇῃεῖβ δῃὰ ἰθδοὴ- 
οἴ5 οὗ Τυἀ δῇ ; Ὀυὲ [Π6586 ᾶγὸ αἷ5ο βίῃρυ- 
ἰατ]γ ἔἴγεθ ἴτοτῃ ἴῃς ΟἸΤΟΙΒ δῃηα δηδοῆσου- 
1515, ἴῃ 6 τα] σίου, ΟΕΓΘΙΏΟΏΪΔΙ, δη ἃ τσὶ 
ἀενεϊοριηθηΐ Ψ ὨΙΟ τατκ ἴΠ6 ΔΡΟΟΤΥΡΙΔΙ 
᾿τογαῖυσο οὗ [λ6 Βοοκ οὗ Εξάτας, ἴῃ 6 δά- 
ἀπο ἴο Ὠδηϊθὶ, Τοριῖ, [6 ΘΙΌΥ 1 η6 
ὍοΟΚΒ, δηά [ἢς 1κΚ6. ὙΠΟ Ὀεαπηρ οὗ {Π]|5 
ίαοϊ οἡ ἴδε οἴδθῃ δ] ρεὰ ΜδοοδΌροδῃ 
ἄἀαῖϊο οὗ ἴῃ6 ὈοοΪϊκ “ Πδη:6},᾽ ψ}1}1 Ὀ6 ἴο]ε ἴο 
Ὧς οὗ ἴῃ ἢσβί ᾿τροτίδηςθ. ΤῊ τνοσκϑ 
οὔ τῆς ᾿Ιοδάϊηρς [εν δῆ τιῖοτϑ---ΖυΏΖ, 
Ἡοσζίοϊα, Εσδηϊκοὶ, Εσδηοῖ, Μυηῖκ, Ὠοσθη- 
Ῥουτζρ, Οτᾶι2---[ἀκοὴ σι ἢ ἴΠο56 οὗ ΕννΑ]ά, 
ΗροηΐοΙ ἃ, ΝΊΟοΙα5 δηᾶὰ οἴποβ, δᾶνθ 
ὨΔΡΡΙΪΦΝ ἴσον στεαῖ ᾿Ισς προη τυςῇ 
οὗ τῇς οὔβουπῖν ἡ ΒΙΟὮ 5811} τοϑῖβ Ὡροὴ 
[ῆ6 ρεποά ἀυπὴρ δι ἢ τηοβὶ οὗ ἴμ658 
ΑΡοογΡρμα ψεῖα οοϊηροβοά, δηὰ ἔυς- 
ὩΙῃδαὰ [6 τγλθδῃ5 ἴοσ διϊδιηηρ δὴ ὑἢ- 
Ὀἱά556α Τοῃοϊυβίοῃ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

᾿, Τῆς ᾿ϑεοῤῥἑέονι φῇ ἐδε Βροξ 97 Ταριτεί. 

δι. 2 απο απὰ 1}ε ῥοσίεχήδς γοῤλείς. 

ΤΗς δβίθο ΜΠ το ΤΠ ΔΠ16] τγᾶ5 
τερατάοἃ ὈΥ ἢ σοηίειροσαγθβ, ἴῃς 
Ῥαϊῖοσῃ οἱ τοϊρίοιιθ σοηβιβίθηου, δηά 
τηογείοτο οὗ ψου]αἷγ ϑυσοαβς, νὩΟἢ ἢ15 
1 διγιϑῃθα ἴο ποῖ, δηὰ ἴοσ ἴἢ6 1η- 
δ΄ ΠΟ οἡ οὗ ἴῃς ὈΙΒΡΟσβίοη ἴῃ δῇῖογ {πη 65, 
ΔΙῸ Ιηδίίειβ οἱ ᾿ϊβίουυ. Τῆς Ἰαΐεσ οὐ 
ῬοΟΞΈΘΧΙΠΙΟ Ῥσορηεῖβ, Ηαρραὶ, Ζεομαγδῇ, 
δηά Μαΐδοῆι, ἀο ποῖ δ᾽]υᾶάς ἴο ἴτω ὈγῪ 
ὭδΔΙη6, Ὀυϊ Ἐν 15} ττδάοη δηά τῆ δνὶ- 
ἄδηϊ ᾿βυπεδηςε οὗ Πὶς τ ηρϑ Ὁροὴ ΖΕεοδᾶ- 
ΤΙΔᾺ τᾶκα ΤΠΕΙΓ Ἰηαιγοοῖ [ΕΘΌΣΊΟΩΥ ἴῃ6 
το νδ δῦ ]6. ΑἹ δποιϊθηῖ βαγίηρ ἡ ἀε- 
εἶατος ἴῆαλι ““ Βασι οἢ ἴῃ6 5οὴ οὗ Νοιδῇ,... 
Ὁδηῖεὶ,... Ἡαρραὶ, ΖοοβατΔῃ, πὰ Μδίδοιὶ 
811] Ῥγορῃεβϑιεὰ πὰ [Π6 βθοοηᾶ γὙϑᾶγ οὗ 
Ὠδτυ5," ἃ ραββᾶσα ΨΏΙΟὮ σοτίδι ἢν Ἰη6]- 
οδίεβ ἃ 56η56 οὗ ψῆδὶ δυο τθη τηιϑῖ 
ᾶνθ Ὀδδη ἴο οδοῦ οἴμεσ. Ηδρραὶβ 5ιὉ- 
Ἶεςῖ νγὰβ. ποῖ οὔθ ψῃϊοἢ πνου]α, οὗ ἢδοεϑ- 
5{γ, τηᾶΐκα ᾿ἰπὶ γεΐου ἴοὸ [ῃὴ6 ρσόρῆθοιθβ οὗ 
Ὁ δηϊθὶ, ΠΟΙ νὰ Μαϊίδοῃ " 8ἷ; Ὀυΐ ΖὝοδδ- 
ΠΔ}---ἰὴ [6 υπηάδϊδρυϊοα βοοοη οὗ δὶ5 
Ὀοοῖκ (ἰ.--- ν1}1.)---ὶθ αἴδοῖϊεά υησαυδβιοη- 
ΔΌΪΥ ὈΥ Πδηϊοὶ5 νιϑϊοη Ὁ ὙΠῸ βθοοηὰ 
δηὰ ἰδϑὶ ν]βίοῃβ οἵ Ζεομασδῃ (Α.ΟΥ. 1. 18, 
Υ].) ὑτεβδθηΐϊ συν Ρῥοϊηῖβ οὗ Ῥδγ8}]6 1151} 
ὙΠ τὴς νἱβίοηβ οὗ δη16ὶ οὐ ἴῃς ἴουγ 
ποΙ]α-ῬΟΥΟΓ5 (Ἰϊ.,) ν1}.}, ἃ ἔδοξ σθοορῃϊζΖοά 
δηὰ δοκηον)εάρεα ὈΥ οΥςο5 Πο]ϊης ΟἸξ 
ζετοὴῖ γἱ 5 (6... ΗἩ οἤτηδηῃ δηα Θι:8 610): 
δὰ εν 5 ττδαϊῇοῃ " οχρ δηθὰ τἢς 
ΤηγτΊ] 65" οἵ ἁ [Π6 βτβῖ υἱβίοῃ (1. 8) ἴο 
Ὅ6 “Ἡδηδληϊδῆ, Μιϑῆδοὶ, ἀπ ΑζΖαυδὴ᾽" 
(Όδῃ. 1. 11, 111.), γῆο διηάδσ τ τά οσ 
οὗ [86 τεὰ μοῖβα (ἡ. 5. σοα) ἔοι ἐῃεά- 

1. Μερῖ]Δ 15 ἃ, αυοϊοὰ ἱπ Εϊτβϑὶ, “εν Κάπου 
ἃ. Α. Τ᾿ ». 47, ἢ. 6. 

3 (ρ. Βονανος ἴοσ 53: π|}]ΔΥΥ οὗ ᾿πουρῶς δηὰ 
ἐχρτεϑβίοῃ : 

Μαϊδοδὶ 1. 9 ψῆῦ δῇ. ἰχ. 17 54 
1», - Ἷϊ, 10. 

πῃ. Ἴ »νν »ν» Ἰχ. 8 
1.15.» », δι ν9 
δ. 1΄6.ϑ60Ὁ(ΚΧὉὃὉὃϑ.- ,, ΧἱἷΣ 
ἦν. 1-- 3.» ., Χιίϊ. 1-3, 1ο. 

Ἡδρραὶ ἱ, 8 νυνὶ δη. ἰχ. 20. 
1, 8 φ᾽ 9 ἶχ. 18. 

21 ν "ν" ἷ.. 44. 
3 (ρ. Ῥεγοσγῃς, ϑα 5 “ΒΙΌ]. Ὁ οῖ.᾽ 5. πη. 

ΖεΕςΒΑΣΙ ΔΉ; ῬΌκΕΥ, Ὁ. 357; Ζπάεϊ, ἢ. 249ς. Εοτ 
οἴει ρᾶσα]Ἱεοὶϊβ, οος Κόμὶοσ, " ΝΔΟΙΟΧΙ, ῬσορΒο- 
ἴδπ,᾽ 11. 2, ἢ. 138. 

4 δαῃπούσῃ 93 ἃ, ἰη ΕἸγεῖ, Ὁ. 43. 
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αἴης Ὀ]οοά. ϑυςῇ τεβο ὈΪδης65 ἃ5 ἴῃΠο56 
οὗ ἴῃ6 βϑοοῃάὰ δηὰ ἴαϑὶ ν]βίοῃβ δηά--- 
ψπουϊ οΔ]Π1ὴρ ἴῃ αυσδάοη ΖΕομδσδῆ᾽ 5 
1Ώ5ΡΙΓΔΙΟΏ---ἃ ἩδΔίιΓαὶ Ἔχ δηδίοη 1ὴ [ἢ 6 
Ἰηθυδησς οὗ ἴῃ6 διε ΒΑΌΥ]ΟΠΙΔ ἢ ῬΓο- 
ῬΒθί ὕὑροῦ ἴδ τηϊηὰ οὗ 8η ᾿Ἰηἀερεηάδηϊ 
ΤὨΙΏ ΚΟΥ. 

ὃ 2. Φαμίσ ἀμ (ἦε Βοοῖξς οὗ ἐἀε Ο.7: 

“Τῆς Βοοΐκ5 οὗ ἴπ6 ΟἸΙἹὰ Τοβίδιηθηι," 
δᾶγ5 ἴῃη6 ΨοΏΘΓΔΌΪς Ατομάδδοοη ΕΟϑβ6, 
ἦΑτα αἀϊνιἀδα ὉΥ οὐ ϑανίους (81 116 
χχὶν. 44) ἰηἴο ἴἤχοο οἶά5565: 1, ΤῊ 1ὯΚν, 
2, Τῆς Ῥτορδοῖβ, δῃὰ 2, Τῆς Ῥβδὶπηδ", 
Νοιν δι ηαηρ Οὗ σανογθηςς ἴου [}]5, 
1ὴ6 ΟὨΪΥ διϊποπίδανα ἀϊν᾽ϑίοη, γγ,ὰ ΤΩΔΥ͂ 
Ὀδ Ροιτηϊεα, ἔογ οσῦςδὶ δηὰ ὄὌχεορθίςδὶ 
ῬΌΓΡοΟΘΟΘ, ἴο Τσοηϑιθσ ἴῆ656 ῬΓΘΟΙΟΙΒ 
βίογθβ οὗ αἰνίηθ Κηον]θάχε υηάοτ 8ηο- 
ἴ[οΣ ἀϑρεοῖ ἘῸΓΣ δυο Ῥίγροβαβ, 10 15 
ΨΕΙΥ σοηνθηϊθηΐ ΒοιηΘΠ65 ἴο ΔΙτδηρο 
ἴῃς6 ΒοοΙΚϑβ οὗ ἴῃς ΟΙἹὰ Τεβίδιηθηΐ ὉπΠαΘΥ 
ἴῃς [ο]]ονίορ ποδάβ: 1. Τῆς [8.7 δῃὰ 
186 ΒοοΚ οὗ 7οφῆυβ. 2. ΤΘ ΒοΟΚΒ οὗ 
τὴς Εδρα4] Ῥεσιοά. 4. Τα Βοοϊκζς οἵ [6 
ΟδρΌν. 

“ΤΠς ἔγϑοι δηά [ἢε ἰαδῖ οἵ (ἢε56 ἀἶν!- 
510η5 θεϊοηρ ΟὨ]εῆγ ἴο ἰταηβιτοη ρει οάϑ 
ἴῃ ἴῆ6 ὨΙβίοΙΥ οὗ ἴῃ 6 φῬεξορὶς οὗ ἰϑβυδεὶ ; 
δηα Βοίἢ ἴπ6886 ρΡεποαβ ψεσγα πηδτϊο ὉγῪ 
ἃ ατοδῖ ουἱρουσηρ οὗ ἴδε ϑρὶπί οὗ σοά. 
ΤΠα ἄγϑῖ, Ἱπο]υάϊηρ [6 ΒοΟΚ οὗ 7οβῆυᾶ, 
ψμὰ5 ἴῃ6 56450ὴ) ἴὴ ΨΩ Οοάὰ ὍΥ 8 
βοϊομεάσουϊ τὰ δῃὰ 4 τ ρῖγ ἢαηά 
Ὀτουρμξ σγδοὶ οὐ οἵ ἴῃη6 ἀοτηϊηίοη οὗ 
1η6 Ὠοαίμθω, ψὮΏ16 ἴῃς Δδὶ νὰ5 ἴπδὶ [ἢ 
ΜὨϊοἢ Οοά, ἔοτ ἴῃ6 ἀϊδοναάϊεποο οὗ Ηἰ5 
οὔοβθη ῬθΟρΙῈ δηᾶὰ {ποὶγ ἀϊθγοραγὰ οὗ 
{πεῖς Ὠιρῃ ραν ορεβ, βυδ)]εοϊεὰ τὨθηὶ 
ἀρϑὶῃ ἴο Ποδίῃθῃ συ]εῖβ, δηὰ ομαϑιοποά 
το Ὁγ ἴ86 (αρᾶνιιγ οὗ Βαῦγ]οη. Βαϊ 
Οοὰ νι5ιῖεα Ηἰβ5 Ρεορὶε ἀυπηρ ἴῃς Οδρ- 
ΕΝ Μὰ ἃ στεδὶ οὐρουμηρς οὗ ΗἱΙ5 
ϑρῖπ Οὐ [6 ἴουΣ ρτοδίοσ Ῥτορῇῃοῖβ, 
ἴῆγοα Ὀείοης ἰο τἢ]5 ρεπιοά, δθὰ ἵνο οὗ 
16 η0Δ ΡῬΓΟΡοϑιθά ἴῃ (ἢς ἰδηᾶβ οὗ τῇ6 
ΟΑΡΌνΥ 1156}. ἩΗΐδά [ὑ ποῖ Ὀδθῃ [ὉΣ 
ΖΕ κΚΙ6ὶ Ὁ [86 τῖνεσ ΟΠ ΘΌαΓ δηὰ ᾿δηΐθὶ 
ἴῃ Βαῦγϊοη, ἴΠ6 δρῦν πουϊὰ ἢᾶνα 
Ὀδο δἰπιοϑὶ ἃ ὈΪδηὶς ἴῃ ἴῃ6 ἰδίοσυ οἵ 
τῆς [ἐνν8. ! 

“ Τῆς [ἰτοταΐυτε οὗ ἴῃ Οαρενιν δᾶ5 
οοσίδιη δηδίορυ σὰ τῃδὶ οὗ ὸ Ἐχοάι. 

δ ΤΏς ἄτει οοῖὶς οἵ ἴδε Κευδίχ (Ἡαρὶο- 
δταΡρ Δ) ἰδ βρεοϊδοά δ5 ἴῃς τοργοβεηϊδῆνε οἵ (6 
Ὑ0]6 οἶδες : 966 ἰδίεσ οὔ, (7. Μ. Ε.) 
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ΤὨΘ ἰδίου οἵ ἴῃς οἰ] άτεη οὗὨ 5Γ86] ἴῃ 
[Π688 ἴνγγο ρει οαβ του ἢ 65 56 ΟΌΪ ΔΓ ἢ ΒΊΟΥ 
λυ τόσο οἰοβοὶυ [Π8ῃ ἴῃ [6 ΕδραΑ] ρεποά, 
ἀυπηρ ὙΒΙΟΣ [6 παιταῖννε ἴοσ ἴῃς τηοϑβί 
ῬᾶΙΐ 15 ΘΏΌΓΟΙΥ οοπῆποα ἴο δ᾽ 6βί!η6. 
ΤΗδῖ πδῖτοῦνν 5010 οὗ ἰδ, ᾿γιῃρ; θεν θη 
16 Ἰοτάδῃ δηὰ ἴῃς ατοαΐῖ 568, γγὰ5 σοῦ- 
ρσυοιβ ἴο 411} ἰῃ6 στεδΐ παϊϊοῃβ οἵ δηϊϊ- 
ψυαγ, Ὀυϊ τηγϑίθΠουϑβὶγ βοσεθηβά οΒ ΠῸΠ] 
1Ποηλ. Τὶ νγᾶ5 Δ 65510]6 ἴο 411, υΐ ΒοΔΓΟΘΙῪ 
ἃ ὨΙΡΏΨΝΑΥ [ῸΓ ΠΥ, ἐχοθρῖ ΨΏΘῺ ὅγτία δηὰᾶ 
Ἐργρὶ ψεῦα τδηροα δραϊηβὶ θῇ οἵἴδποσ 
1ῃ ἀτῖλβ. ϑυτῖδ δηὰ Ἐργρῖ, Ββούψενοσ, 6 ΓΘ 
ΨΕΙΥ {|{6Ὲ Ὁτουρῇὶ Ἰηἴο Τ(ο]] 5 Ὀδίογε 
ἴῃς ϑυτο-Εργρῦδηῃ Κιηράοιῃβ δὰ Ὀδθῃ 
ἀονοϊοροά ἴοτῃ ἴῃς Μαοεάοηΐδῃ. [ἢ ἴῃ 6 
ο856 οἵ (ο]]15΄0ῃ 450 Ὀεῖτεθη Εργρί δηὰ 
ΘΙΙΠΕΡ ϑγγία, ΒδΌγίοη, οὐ Ῥοιβία, Ῥᾳ]65- 
Ἐπο ἰοστηθα ἃ Ὀγδοῦςδο]α στουῖο ἔοὸσ [86 
ΔΥΤΩΪ65 οὗ [6 σοηῃίθπαϊηρ Ροννοῖβ. Αο- 
ςοσζαϊηρὶγ, ἴῃ ἴῃς ΒοοΚκϑβ οὗ ἴῃς Ἐσραὶ 
Ῥεγοά τῆς ροϊηΐβ οὗ σοπίδοϊ 1 ΒΘ ΙΑ Γ 
ΠΙΒΙΟΥΥ͂ Δ.Ὸ σΟΙΏΡΑΥΔΙνΟΙ ἔεν, δηὰ ἴῃς 
ΠΙΒΊΟΥΥ 15 δἰπηοδῖ δηγεϊυ τπδί οὗ 186 
Ἰαπιὰ ἀδϑιιηθα ἴο θῈ [Π6 πυγβῖηρ- οτὴς οὗ 
τὴς ἘΔ. ἮΤῆθϑα σοηβι ΟΥ̓Δ Οἢ 5, δπά 
οἴδοιβ κα 16 πη), Μ11}1} ᾿τηση θα! δίου δαρ- 
δεβῖ οὔδ δαἀνδηΐδρε οἵ [ἢ15 αϊνβϑίοη. [1 
Ὑ11 Ἔα ϑῖν Ὀ6 Ῥοσοοίνθα ὉΥ͂ ἃ ἱβουρμίδι 
τη ΠΟΥ ΘΧΔΟΙΝ ἴΠ6 5ἰδπαϊηρ- οὶ οὗ 
Θδοὴ οὗ ἴπ656 ροοαβ 15 τεβεοϊεα ἴῃ ἴῃς 
Ἰπεγαῖυσταε ΨΏΙΟΝ ῥγοΐθβϑοβ ἴο Ὀεοης ἴο 
1. ΜδὴΥ διίθρίβ πᾶνα Ὀδδη τηδάς ὮὉΥ͂ 
τηοάσχῃ οὐἱο5 (ἐ . ΌΥ Οεξεηϊι5, Ηδτί- 
ΤΩΔΏΏ δηα οἴἤθσβ) ἴο διτδῆρε [6 ὈΟΟΚΚ5 
οἵ ἴῃς ΟἸἹα Τοβίαπηθηΐ ἴῃ σῃτοηοϊορίοδὶ 
Του ΟΥ̓ ἀιρυτηθηῖς ἔσο [ῃ6 50 οΔ]16 ἃ 
ΠΙδίουυ οὗ ἴ1ῃ6 Ηδοῦτον ἰδῆρυάᾶσε, Ὀὺῖ 
[Π6Υ 5ιρτδ!ν (11. Οὐο5 αὐ Σ τη ΠΟΙ 
Θϑατηδίθϑ, δΔη βῖσινα ἴο 65. Ὀ]15}} σΟὨΙΓΑ- 
ἀἰἸςῖοΣΥ σοπο] 5 οη5 ἔγοτῃ [Π6 βϑᾶτὴθ ῥγέ- 
Τ15565. ΤΊ τ65ῖ5, ἰὴ ἵδςοῖ, ἅτ ᾿ῃηϑυΠιοιοηΐ 
δηΔ ΠΕΘΌΘΏΓΥ Ταροθθ οἡ ἰηδοουγαῖθ 
βίδίθηθηῖβ. Τῆυ5 ἴῃ6 αἴζειηρὶ οἱ 6ε- 
86 115 ἴο ρζονε ἴῃς ΒοοΚ οἱ ΠεαυϊοΤΟ ΠΟΙΩ͂ 
Ἰαῖοσ ἴδῃ [η6 σεβὶ οὗ ἴπ6 Ῥοηίδιδυςῃ, 
Τοδίβ ΟἹ ἴῃ πογάβ, οὗ ὙΠΙΟΝ δ χ ἃσὰ 
ἱηδΡΡ Ια ]6. ὙΠ τοϑὲ ἤθεα κυρροβίεά 
15 Ὀγτοδάδυ Ὀυῖϊ τηοτα {τυβιουίῆγ. Τδα 
ΤΑΏΡΕ οὗ 1Ιά645 δηὰ ἴῃς ποιίζοῃ οἵ [ἢς 
ΜΓΠΙΟΙΒ ΓΟΔ]Υ Ὀοίοηρ ἴοὸ ἴῃ6 ἘπῚ65 ἰῃ 
ὙΠΟ ΤΟΥ ἃ16 σερσγεβθηϊθὰ ἴο ἢδᾶνε 
ντιοη. Α ὑτιῖεσ οὐ 1τῃ6 ἂρ οἵ [6 
Οδραν!, ἴἢ ἰοσρίηρ Ὀουϊοσοηόσηυ, νου Ἱά 
ἸΠΘΥΠΔΌΪΥ πᾶνα Ὀείταγεά Ὠιτηβεὶῦ ὈῪ οχ- 
ὨΠΡΙΏΠρ ἃ ἴα]5Ξε κἰδηάϊηρ- Ροϊηΐ, δπὰ τῃ6 
βᾶηὴθ ποιὰ Ὀς ἴπι6, γα ὑοϊϊονο, οὗ ἃ 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΤΟΥ ῆΟ 1 Μδοοδῦδδῃ Ὀ1η68 αἰἰετηρίεα 
ἴο 5ἰτηι]αῖε Ὠδη1Ε]. 

“ΤΠβ ἢγβι δηὰ τῆς 1δϑῖ οἵ ἴἤδβε ρεποάς, 
ΠΟΠΊΩ ΤΏΟΓΙΟ ΓΕ ]ΌΘΔΕΥ πο οοηΐδοῖ ΜΠ 
ΒΘΟΌΪΑΓ Ὠἰδίογ, βανα αἰδῆου 65 οὗ 84 
βρθοΐδὶ κΚιη, αιιβίηρ ἤοτῃ [6 ΠΘΟΘΒΘΙΥ 
οὗ ᾿Ιἀεητ γὴν [6 ρειβοῦβ πδιηθά ἴἢ 
ϑοπρίασε στῇ τΠο56 οἴμαγν56 Κηονα,ς 
ἴο 05, δΔηά τοσοηο πηρ ἴῃ6 Ὠδιτδῦνος οὗ 
1ῃ6 οπα σῇ τΠο56 οὗ ἴῃς οἴμεσ. Νο 
Ῥατὶ οὗ ϑεγρίυγα Ὠιϑίοσυ 8 τῆοσε ΠΥ 
οδασροὰ νὴ ας 1165 οὗὨ [15 ο1455 [Δ 
[ῃ6 Βοοκ οἵ Ώδηϊ6]. Βιιϊῖ βοῖὴβ οἵ ἴῃ656, 
Βονανεῦ ἐουτη ἀΔ0]6 ΤΟΥ ΤΩΔΥῪ ΔΡΡΘΔΓ δὲ 
ἢγοι ϑρῇῃϊ, ἃγῸ Ἐδβ}] βυττηοιηῖοα, πὮ1]16 
ΟἴΠοΙ5 δά οὗ πο 5οἸ ΠΟ ἩὨΙΟἢ 56 τὴ 5 
ἴο τηθοῖ νπἢ ρεηεγαὶ ἀρρσουρϑίοη ; δηᾷ 
Οὐ οδοίοα τασδὶ 11ὲ διλοηρ ΠΟΙ ησ 
ΡῬΓΟΌΔΌΙ111165.᾽ 

115 ἰὴ ἴῃς βρὶπὶ οὗ ἴπ656ε σοποϊυάίην 
ψοσάς ἴδ᾽ ἴῃη6 Ροβιίοῃ οὗ 6 Ὀοοκ 
“Ῥδη οὶ" ἴπ ἀπε Ἰτογαῖαγα οἵ τῆς Ο.Τ. 
τηυϑὲ ον Ὀς οοῃϑδιάετγοί, 

ὃ 3. 2 απο απο λ6 Οαηοη. 

Ιη δοοογάδησε νι 5υ )θοῦναο νίοννς οὗ 
διτδηροιηθηῖ, [ῃ6 θοοΙς 416] 15 ρἰδοθά 
ΌΥ ἴῃ 1,ΧΧ, νεγβίοη δηά [6 ΕὨρ] 58 
ΒΙΌΪῈ αδῇλι Εζθκιθὶ, ὙΤΠΐβ, 1 ἰ8 ν6]} 
Κηον, 15 ποῖ ἴῃ6 ρίαςς ὙΒΙΟὮ 1 ΟΟΟΌΡΙ65 
ἴῃ {Π6 οτάοσ οὗ [Ὡς Ηεῦτεν ΒΙ)Ό]6. ὙΤΠς 
768 ἀϊνἀς τ6 ΒΙΌ]ε ἰπῖο ἴχεα ρτθαῖ 
δοσῦοῃβ; [6 1Ἂ᾿ν (ἸΤΒοΥΔὮ), [86 Ῥχο- 
Ῥμεῖβ (ΝΕ Ό11π|), δὰ ΠΠηρβ (Κοιυθ- 
1). δ], 45 ἴ[η6 ψόσκ οἵ ἃ ρσορβεῖ, 
ΤαΙρῃΐ ὨδΙΌΓΑΙΙΥ Ὅς οχρεοϊεᾶ ἴο δᾶνε 118 
Ῥίαςα ἴῃ ἴμ6 βεοοηὰ ἀϊνίβίοη, ἴδδιὶ οὗ ἴῃ 6 
ΝΕΌ1-Ἰπχ", ψΠ ἘΖεκιοὶ δηὰ τῆς στ πρβ 
οὗ ἴῃς φῬοϑβί-σδρενι Ρῥσορῃεῖθ, Ηδρραὶ, 
Ζοοδαηδῃ δηὰ Μδίδοῆι : Ὀυϊ, ἃ5 ἃ σηδίζοσ 
οὗ ἔδςϊ, 11 5 ῥἰδοβά 1ὴ ἰδ6 (Ὠιτὰ ἀϊνίδίοη, 
οΥ Κεῖθι. ὍὙῃα πυρρίοη ἰμοζείοσο 
ΑΙΪΘ65 : [5 1ξ Ῥοββῖθὶθ ἴο δοοουηῖ ἔοσ [Ὠϊ5 
Ῥοϑιοη ἢ 

Τῆς Κειλα ἱποϊὰδ ἴῃς τοτηδίπᾶοσ οὗ 
ἴῃ ὈοΟΚΞ οἵ ἴῃς ῥὑγεβόηὶς Ηθῦγεν σῇ - 
δῃά Ταϊηγυάϊο ἰτδαϊ το ᾿ ΡΪδοεβ ἴἤθῖὴ ἴῃ 

1 Ὁρ. 7οβορῆυς “ο. Αρίοπ." 1. 1 8 8. ΤῊΪ 
αἀἰν πίοι Ἱποϊυάεὰ ἴῃς ῬοΟΚΞΕ οὐ οξθυα, Πυάρε5, 
ϑαῦσοὶ (1 απὰ 4), Κίηρε (1 δηὰ 2), 1βδϊδὴ, 
]εγειδῃ, "ἜΖεκίεὶ δπὰ Ὀγεῖνα “ Ἰεββοῦ "ἢ Ῥτο- 
Ῥδεῖ5. Τῆς πτα γεθος ΝῺ) ναᾶβ υϑεὰ ἰπ [6 
Ὑ]άοβῖ 56η86, δηἃ δρρ] δὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἴο δαὶ δῃ 
ἘΠ ΡΊΒἢ τεδάοσ υὑπάδειβίαηᾶς Ὁγ “ῬΙῸ 
8150 ἴο ἴπα “τε οὗ (ὃς 
(Εὐτβῖ, Ρ. το, ἢ. 1). 

3 Βαρδ- Βαίῃσα 14 Ὁ. 

εἰς," Βαϊ 

τεαῖ ϑΥμπαρόρας" 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ἴτε ἐο]]ονης ογάογ : Ευτῃ, Ῥβαϊπηβ, Τοῦ, 
Ῥτγονεῖῦβ, ἘςοΪ βιδϑίεβ, ϑοὴρ οὗ ϑοηρβϑ, 
ΤΙ, ατδηϊδιοηβ, Ὠδηϊ6ὶ, Ἐβίποσ, ΕΖια-Ν 6- 
ΒΕΤΑ3Ὴ (οπ6 ὈΟΟΚ), δὰ (Ὠτσοὶο]65. (1 
διὰ 2): 82 ογάοσ ψῃϊοῦ αἰ βΈτα 5110 01 
ἔτοπι ἴῃς ῥγεβϑεηῖϊ Ξυπᾶροραὶ διτδηροζηθηΐῖ 
--ϑλϊγη5, Ῥσγονοῦῦβ, [0Ὁ, οδ]]οὰ, δῇδσ 
τῆς ῬΑ γα ]}]} 6] 15η) οὗ ἴῃ 6 ΝΘΌΙ-ἰτὴ Ε ΙΘΠΟΏ]ΠΙ, 
Κοαῖυμλ Ἐ᾿ΞΠοπίτη, ἢσϑὶ ΟΥἨ ΘαυΪΐγ Κο- 
ΠΌΤ ; ϑοηρ οὗ δοηρβ, Εὐυς, 1,Δτηθηϊδ- 
Ποτς, Εἰςοϊοβίαϑῖθβ, Εβίῃοσ, οδ] θὰ Κο- 
τριττὰ Κοίδηιη ΟΥ Ἁ ὡἰ6 Κοιυδίτ ; 
ῬὉδῃϊοῖ, ΕΖγα- ΝΕ Βοιηϊδῆ, δη ἃ (ῆγοῃ!ο] 68, 
οἹἹοῦ Κειυυρη Αςβοσοηπὶ ΟΥ Ϊἰαῖθδ 
Κοειοιτ, αἴζεσ [6 Ῥδγδ]]} 6] 15: οὗ ΝΕΌΙ- 
τ ΑΟΠΘσΟΉ 5. [Ὁ 566 158 δἰπιοβὶ 1Π]- 
ῬΟΘΒΙ͂ΌΪῈ τὸ ἰδίας ροβι νεῖν ψ θη [ἢ6 
Και δϑοουτηθ 115 ῥγοϑθηΐ 8086. 
ΟπΌς5 οὗ δοκηον θαροα 5Κ}}} ἃσγὸ 51}}} 
πηδεςοϊάεα τ ΠοῖθοῚ ἴο σοηβογ [6 σΔηΟΏ 
εἴοθεὰ δρουῖ Β.0. 200 (..σ. ΕΟ ΠΟΓΏ, 
ψαδιηροσ, Αὐδευθη, ΟεὮἢ]6γ) οὐ δρουΐ 
Βα 1:8ο (Επα]ὰ, Ἡεσγζίεα, ΕὔτγϑιἾ, οσ 
ΘΥΘῚ 50 ΪἾδΔ[6 85 ἴῃς ρεοτοα ΠΟ σϑυσά 
1 ἴῃ 6 ἀσεισυςοι οὗ Γ[εἐγυβαίθση Ὁ ΤΙ[5 
(Θεγορουρ)". Αδουΐ [ἢ6 58:6 σα 89 
τὴς ΤοΙΡΙ]δίίοη οὗ ἴῃ6 ΜΊβῃηδ, δηά 
νὰ 115 δυϊ ου τ (ἡ. Φ. Α. Ὁ. 180), ΓΙΠΟΥ 
ἀἰερυΐϊεα δροιῖΐῖ ψμδαῖ νὰ5 δῃὰ δῖ ννὰ8 
ποῖ ΘΔΠΟΏΣΟΔΙ ΜΕΓῸ ΡΥΔΟΌΟΔΙΥ οἰοβοά “. 
Οης ροϊηΐ Δρρθᾶγβ ἴο Ὀς σοσίδιη: [Πδΐ (δὰ 
[οττηδίίοῃ οὗ [6 ΒΙιΡ]1οδὶ σδηοῃ νγ85 ποῖ 
οομρ!οϊοὰ Αἴ οηςα; Ὀυϊ ἴμαἱ ἴῃ6 ΤΠοΙΔἢ, 
τὰς ΝΕΌΣ τα, δηὰ [6 Κα οζυδῖπι Ταργθβθηῖϊ 
ἴθγεα βίδρεϑ ἴῃ [6 Ὠϑίοσυ οὗ 118 ἀ6- 
γοϊορταθῃῖ. 

Μοάδσγηῃ οσἹ ΠΟ βτ 15 ἀρτοεα τῆδῖ, 6χ- 
εἰπεῖνε οἵ ἃ ἔδν ομδηροβ οὗ ἀοία}}, τῃ 6 
ΤΒοτδὴ δὰ τοοοϊνεα 115 14] ἔοστω, δὲ 
ἴδ Ἰαϊοςί, Ὀοίοσο {πὸ ἀδειιοϊίοη οὗ [ἢ 6 
δτβὶ το ρ]6 δὲ [επιβϑαϊοση. Τῆς 6 8, 
τιεσείοσο, τοοῖς ἰηΐο Ἔχὶϊθ ἢ δηλ [ἢ ]5 
βδοσχοά ςο]]δοϊίίου οὗ ΠΕΣ ὨΙϑΊΟΥΥ δηὰ 
ἶαηβι ὙΝΠΟΙΠΟΣ οἵ ποῖ βοῦς οὗ ἴῃ6 
ΝΟΌΣ ὙΟΙῈ ἤογα Θησο δὰ ᾿ηἴο ἴῃ 6 
ΟΔΠΟΏ, 1ἴ 5θοτη5 οετίδίη ἰδὲ θη Ογτις 
Ρεσιτοὰ τς 6Χχὶ]65 ἴο τεΐυγῃ ἴο Ῥα]68- 
ὕπο, ἴπ6 παϊϊοηδὶ ςοοἸ]θοῖοη γγὰ8 Θῃ- 
τιομοὰ Ὀγ 1 Ὀβμια, ᾿πάρε5, ϑαπημεὶ, ΚΊηρ, 
1Ξλῖδῃ, Τογοηηίδῃ, ἘΖεκῖεὶ δηά δοῦλα οὗ 

1 Ἑαχεῖ, Ρ. 50. 
3 Μοῖε ἀοδηϊεἶῖγ 8.6, τόξφ, Ὁ. 148. 8ὅεε ἃ 

ταϊδεῖ ἐπυπιετγαίίοπ οὗ ορίἰηΐοπβ ἴῃ Κα εὶϊ, “ ΕἸη], 
ἴι ἃ, Α. Τ᾿ 8 154, 566. 

5 Οτάι (“ Κοδεῖϊοεῖ,᾽ Αππαηρ,, 1. Ῥ. 149) 5ἰαἴεξ 
αὶ ἴῃ οἄποῃ ττ|οῖβ ἤχοὰ [γος ἴἰπ|65 ΟΥΟΣ, 
δου Β.Ο. 40ο, δρουΐ Λ.Ὁ. ὅς, ἀπὰ Α.Ὁ. 90. 

4 τῆι, Ρ. ι66. 
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[86 ΠΥΠΟΣΥ Ρτορῃμοῖθ᾽. ΤῈ “Ῥοοκβ᾽ οἵ 
Δ Π16] ἰχ. 2816 ον ἀοηΕνῪ ἃ ςοἸ]δοιοη βι ςἢ 
ἃ5 [παῖ ψΏΙΟΙ ψγᾶ5 νης! Ἰηο]πἀ δα 1Ἰη 
[ηε “Νεδι- τ ;" δηὰ τῆς Το] δοῦηρ δηά 
βυϑίθι δ Ζίησ [656 Ῥχδοίουβ Δηα μΡεχβῇ- 
8016 “ῬοοΚβ᾽" ΤΩΔΥ νγ6}}] ἤανε οσσυριοά [Π6 
αἰἰοηοη οὗ ΕΖτὰ δῃηὰ Νεδεηδῆ, Βαυΐ 
γ παῖ λα οἴμεσ Ὀοοΐκ5 μδά ἴο 6 οοη- 
δἰάοσθοα. ἨἩδησος ἰδ ον δ ται ὕοη 
Ὠδιταῖεβ [ἢδι “ἴἢ6 τηδη οὗ (ἢς ατοαῖ ὅγῃ- 
δδοσυς ντοῖθ (13}}3) ΕΖοκιοὶ, [6 ὑγεῖνα 
Ῥτορδεῖβ, ᾿δηΐςὶ δηὰ Ἐβίηεσ"." Μοάεχῃ 
οὔ οΐδηι (ΟτᾶϊΖ, Κτοοβταὶ δηὰ 1. 1,6 νγ) 
556 15 [δὶ ὈὉΥ “16 τηθῃ οὗ ἴῃς Οτεαδῖ 
ϑγῃάροσιιο᾽" 15 ἴο Ὀ6 υῃηάετβίοοα [Π6 
Δ5ΘΘΙΏΌΙΥ σοηνοκεὰ ὉγΥῪ Νεποι δῆ, δηᾶ 
ΘΟΠΒΘΘΊΘΗΠΥ ἴπδι [6 ΝΘ Ό Ἰτὰ αἰν]δίοῃ οὗ 
[Ὡς σδῆοη ΜῈ5 ΟΣ ΔΙ ]Υ σοηδϊἀοτοὰ ἤχοα 
ΌΥ δδοιΐ ΒΟ. 4οο". Αγραϊη, ἴῃ 6 ἜἘχρυθβϑ ἢ 
πτοῖθ᾽ 15 ἴο Ὀ6 υηδεγοιοοά ποῖ ἴῃ ἴῃ 6 
56Ώ56 οὗ σοτηροδβίηρ, Ὀυΐϊ ἴη [Πδἱ οὗ εὐ ηρ; 
ΟΥ ὈΠηρσιης ἴἢ6 ὈΟΟΪ5 ἱπῖο τμεῖσ ῥγεβεηῖ 
ἰοστη". Νον [ἢ18 Ῥϑ55αρθ---ςοΙηηρ 85 ᾿ΐ 
ἄοοβ ΠῸΠ 8ῃ “ο]4 δῃά υῃάϊβρυϊεὰ Βατά- 
11..".--ὰπσῦ! Ὀ6 56 θὴ ἴο Ὀ6 οὗ [86 ρτεδίεβδὶ 
νδὶυθ, 11 51}}} Ιεανεβ ορεῆ ἴῃς ἀαῖε οἴἥχιην 
16 εἰοβα οὗ ἴμ6 Κοιυρὶμ αἰνιςίου, δηά 
δάμη ἴ6 ἴδοῖ, ρχγονεά γ Ταϊτουάϊοδὶ 
υοϊδοηβ, ὑπαὶ ἴῃ6 ἀϊνιϑίοηῃ τνᾶ8 58}}} 
ὉΠΘΥ ΘΧΑΙΔΪ ΔΟΩ ΟἸΓΠΕΙ ἃ5 [ΔΓ ΟἹ 85 
ΒιΟ, τοῦ (Εὔγβι) οὐ Α. ἢ. ός (Οτᾶϊς2): Ὀυΐ 
ῬΓΔΟΌΟΔΙΥ 18 δῇέττηβ ἴῸΥ [656 (απ οἴου) 
ὈοΟΚΒ ἃ στϑοορηϊοη ὈΥ ἴῃς Ὠϊρῃαβῖ δυ- 
ΠΟΤ δηά ἃ ἀδίε Ἰοὴρ δηϊεσδάθηϊ τὸ ἴῃ 6 
Μδοοδθοθθδη ρεποά ἢν ἡ 
7 ν 5} τδαϊομ [85 Ἔνο ὈΘοη ὈΞῪ 

στὰ ἴῃς δοοξ Ἡδηϊεὶ. “Ὁ ΔΏ16] νγὰ8 ὯΟ 

δ Τ)εσεηρουρ, “Ἐβϑαὶ βις 1 ἰϑίοίτα ἄς ἰδ 
Ῥα]εβιίης,᾽ Ρ. 23. 

56. Ἑϊτγβῖ, Ρ. 66; Οτᾶϊζ, Ρ. 150, Ἧΐο 5665 ἐπ ἴῃ 
ποτὰ δὴ οχοϊυβίοη οὗ [Ὡς ὙΒοταΝ οα ἴδ6 οης 
Βαηάᾶ, διὰ οὗ (ῃς Κειαριμι ου {86 οἴμοι. 

7 Βαρδ- Βδίδγα 1Κὶ ἃ. 
8 ΕχᾶϊΖ, ΡΡ. 155---᾿ 58. 
9 Ορ. Εὐχβῖ, ὑρ. 21, 127, 133; δὰ Ζυηζ᾽5 

το Πορτδρἢ, “ Νεγίλββευ υηὰ [ερετεείζεῃ ᾿" Β6- 
δεδέκκα,. δὐυςρεάτιοκε (' Ζείβοῖγ. ἀ. Ὁ. Μ. 6. 

Ῥ. 435, 4,5... 
ἀτβῖ, ΡΡ. 4, 5; σιᾷᾶϊζ, Ρ. 153,00 ἴδε “ο0ῃ- 

ΓΑΙ τεὐεοῖβ ἴἴ, Ὀὰξϊ ΟἹ ΨΕΙΥ͂ υπϑαι ἰ5δοίοΥΥ 
στουηάᾶβ. 

1 Ἑϊτοῖ, τ Ὦ1]ς δβϑοσιίίπο [86 δηι χυν οἵ ἴῃς 
ἴῃ ἴ6 ΒαΑαρδ- Βαΐδισγα, τοίου [86 σον βίοη 

ἀπραρυῚ ἴο [6 Μαροοδῦ. ετὰ οὗ ἴς σσεαῖ ϑγπα- 
βοριε, ΡΡ. 94, 100, 133. Ηἰξς νἱενν, ἴπαὶ ἴδε 
“τρεη οἱ [ὃς Οτεαῖ ΘΥμΑρΌρτα" ὄχρσεβα [πε 
τ1οδοΐῆοῖβ, ὅἄς., Ὀοϊνοοῃ Β.ς. ν 8 Ρὲ- 
Βαρβ οὔς οὔ ἐς ““ [4065 το νοὶ Οτδϊς (Ρ. 155) 
ἴαἶκε5 Ἄεχοορίίοη. Όρ. βονενος Ἡεγζίοϊά, " Οεβοδ. 
ἃ. ὙοΙϊος ἵκεο," 1. ἔχουχβ. “ΤΠ δος αἱς Μάπηογ 

ἃ. ρφτοβϑθῃ ΘΥΩΔρΡΌρΕ," ΡΡ. 3 

ΧΧΥ. 
1 



216 

Ριορῃοῖ ἰῃὰ [6 5έῆβα ἴπαὶ Ἡαρραὶ, 
Ζεοδασίδῆ δηὰ Μαϊδομὶ τεσ Ῥσοροῖβ. 
ΤΠ δηΐδὶ βανν ν᾽ 51:0 }85 (8), ὩΙΟΒ Π6Υ αἰὰ 
ποῖ," δΆγ5 ἴῃς Μξιάγαϑῃ ; δῃά (ἢ6 σοῃνο- 
ἴοη 5ΡΥΔΩρ ὉΡ ἰπαὶ νἱϑοἢ5 πδὰ ἱδκθῃ 
ἴ86 οἷδοβα οὗ ῥσορῆεογ. Ἠδξηος [δε 
ἘΔΌΡΙ5 ξανὰ ἴο Πδῃ. νυἹ]}.----χι!, [16 ὩΔΙῚΘ 
οἵ τὰς το 8 οἵ νἱβίοῃβ (Π1),"Π Π1920). 
ΤΉΘΥ Ῥοϊηϊοά 4͵50 ἴο ἴῃ 6 δῦγυρι ομδηρα 
Ὀεΐνοθῃ [ἢ6 ἔνο ρατίβ οὗ [6 Ὀοοϊκ [(6) 1. 
-ΝΙ, (δ) νἱϊ.--χῇ!.}, δη, σοηϑιἀοπὴρ παῖ 
τῃϊ95 μδα ἴῃ μαζὶ ιίβθῃ ἔγοῃῃ υποοηηδοίεά 
ΜερΊΠοῦ, [6 οηἀεανουγεα ἴο Ἔχρ δίῃ 1᾿. 
Βιυϊ, ἔθ εὶν 85 186 765} ἀοοίοτβ δ᾽] ον θά 
{Πποτηβοῖνοβ ἴο σοσησηθηῖ ρου ἔδδιγοβ δηάᾶ 
ἀεῖδι]ς οὗ ἴῃς Ῥοοῖϊκ, ἴποτο 15 ἢοΐ ΟἿΪΥ ὕο 
ἴταςα οὗ 5ιιϑρίοοη οὗ 15 σϑποη ον, Ὀυξ 
ουϊάθηξ οᾶσο γγὰβ ἰ ΚΟ ἴο ῥσδϑοσνε 1ἴ ἃ9 
1 βἰδῃηάϑ ἴῃ 106 ρῥγεβθηΐ ἘΠ 5} νΟΣβΊοη. 
Τῆς “δἀάτ!θουβ ἰο Ὁ Δ}16]" (ὯΝ) "2) 
Κηογῃ 848 ἴῃ6 Ῥτάγεῦ οὗ Αζαγδῇ, [ἴῃ 6 
ϑοὴρ οὗ τῆς ΤὭΏγεος ΟΠ] άγθη, ϑυβαηηᾷ 
δηὰ τ[ἢ6 ΕἸάοτβ, ἴῃ6 Η!βίοτυ οὗ Β6] δηά 
τὴς Ὠγαροη--- 1] ἢ οχ σι ἴῃ Ηδεῦτον 
85 ΜῸ]1 ἃ5 ἴῃ στϑοὶς δπὰ Ατδηγδίο--- Το γα 
σΔΙΟΪ ἀἸβηρι 56 ἃ ἔτοτη “ Ὠδη16]᾽ 
ΡΙΌΡογν 

Εχυ8] βδησ δηὰ νοστ Ὀαοίης 85- 
βουβά [0γ 411 [Π6 ἀἰν᾽βοη5 οὗ [6 σδῆοιῃ 
--ηὰ τποσζείοσε ἔοσ ἴῃς Καὶ οἴυδίπη---85 ἃ 
Ῥτγοῖοϑδε δραϊηβί ἴμοβ6 (ἐ. ,. [16 ϑατηδγδηβ 
δηὰ ϑαδάϊοςε5) ψῆο δάπ) 6 ΟὨἹΥ ἴῃ 6 
ὙΤΒοσδἢ", ἴα Ὀοοῖὶς Πδηΐθὶ σῃασοά ἴῃ [6 
ΒΘΏΘΓΑΙ εβίθοπι . δηἀ 11 15 ΟΟΣΙΔΙΏΪΥ 5ἰρη)- 
δοδηῖ ἴδ οὐ ἴΠ6 ηἰρῃϊ οὗ [ἢ6 ἀδγ οὗ 
Αἰοπουηθηῖ, ἀυπηρ ψΏΟῦ τᾷ6 ΗΙρὴ 
Ῥηδβὶ Καρὶ νδῖοἢ, ραϑϑᾶρθβ οιζξ οἵ 1τῃ6 
Ῥοοῖὶς ΠΔη1Ε]---ἰορεῖθοῦ ψ ἢ ΟἿΟΣ ῬοΥ- 
ἘΟῺ5 οὗ [ῃ6 Καοιυ1Πη---- γα τοδα Ὀσίοσθ 
Ὠϊ “. ΤΏ656 16 ᾿ἸησοηίοβίδὮ]6 ἔδοῖϑ ὙΠ ΊΟΙ, 
Δ ΚΘ ἴῃ 1Ποῖσ ρἰδίη, βισαὶ με οσινασά 86 η56, 
αἰἥττη οσ [6 Καὶ Εἴ ᾽πὶ ΚΟΏΘΓΑΙΥ ἃ ψοστῃ 
δηἀ δυο δἰ ρυϊεὰ το τ[Πδ ὉΥ (6 
ον Ομυτοῖ, δυο 845 85 δνυοῦ ὈδΘΘῺ 
οοῃοραθσά ἴο [Π6πῃ Ὦγ ἴπ6 ΟΠ Ξδη. ΤΏΘΥ 
ΘΩΔὮΌΪΟ ἴπ6 τεδάθσ ψῆὸ τηθεῖβ ἢ (ἢ 6 
ΟἿΪΥ Κηονῃ Ταϊτυάϊοδὶ σοϊησηθηῖ ΟἹ 
[6 δὺς οσβῃ!ρ"--- τῆς Ὀοοΐϊ 5 οδ δά 
δἴοσ ἴῃ6 πδὴς οὗ Ὠδη16)"---ἴο υηάοι- 
βίδηἃ [ῃδἱ σοτημηδηΐ 85 ἸὨνΟΪ ΥἹηρ ΠῸ ἀ15- 
Ραταροτηδηΐ οὗ (ἢ6 σοῃίεηϊβ οΥ οὗ (ἢ6 

1 Ἑυγεῖ, ὑΡ. 100---2. 
3 Ἑϊπεῖ, Ρ. 1το2. (2) ποιητής.) 
8 Ἐὺτβῖ, ἢ. 51. 
4 Εὐγξὶ, ἢ. 52; ᾿εσεηθουῦς, Ρ. 207; Οτᾶϊζ, 

. 150. 
Ρ δημοσία 93 Ὁ. ἱὰ Εὐγϑὶ, ἢ. 103. 

ἹΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ῬΙόορἤῃεῖ ὨΣηϑεῖς, Ὀυϊ τΑῖΠΟΥ 88 ἃ 51::}}- 
ΤΆΑΔΙΥ βἰδίεσηθηϊ οὗ ἴῃς ἔαςϊ (ἢδί [λ6 Ὀοοὶς 
μδὰ υπάεγρομθ σονϑσίοη. Οὐ 41} (86 
Ὀοοΐκ5 ἀϊδοονεσοὰ δηὰ οο]εοϊεα βίης 
ἴ6 τεΐαπὶ ἔτοπι Βαῦγίοη, “Ἃ8Π6τ6 σὸ- 
ΤΩΔΙΏ 5," 54γ8 ΠΟΥ ΡΟυΤρ ἢ, “20 ἔχασε οἵ 
ἃ ἀἰϊἰδουβδίοπ δῦουϊ ζΔη161" νβθ [6 
Κοιυδῖτη οσο ἤηδ]Ϊγ οἱοβαα. 

11 56 618 ωροββίὶθ, δἱ 115 ἀϊβίδηοσ 
οὗ της, ἴο γίνε δχῃαυβῦνα τοϑΟῺβ ἴῸΣ 
[6 δάἀπμιθβίοη οὗ ἃ ὈΟΟΚ ᾿ηῖο ἴῃς οδῇοῃ, 
ΟΥ̓ 115 ΘΧοϊυβίοη ἔτοστῃ 17. Οης [δϊηρ, 
ΠΟΥΟνΟΙ, γ8 ΟΟΙΓΔΙΏΪ Ὠδοθββασυ, ν]Ζε 
ἴῃαῇ Ἔν ον ὈΟΟΚ 5ῃουϊὰ Ὀδασγ [6 βίδρ 
οἵ στοαὶ δηϊαυϊγ. [τ νὰβ [ἢ6 νηὶ οὗ 
[15 τοδῖῖκ ψοῦ ἀχοϊυάεὰ τἢ6 “Ν᾽ 5- 
ἀοπι᾽ οὗ [6508 δοῃ οἵ ϑισδοῖῦ ; δηά ἱξ 
γΑ5 ἴῃ6 Ῥχδβθησα οὗ 1 ΜΠΙΟὮ τηᾶγ 6 5αϊά 
ἴο αν βιρροτγίθα [6 οἰαϊηπις οὗ “ΠΔη16}.᾽ἢ 
ΠῚ (6 ϑοὴ οὗ ϑιγαοῇ νδβ Ἔχοϊυἀθά οἢ 
τῇς ΡΠ ποῖρίθ, κτθθὴ ἀἄο ἢοΐῖ σδῃοΖα 
ἘΠΘΙΣ ΠΟὨΓΘΙΊΡΟΓΑΣΙ68 " (Π γεηθουΓρ), ἵἢ 
15 ῃοῖ ἴο δ 5Ξυρροβαά (μᾶὶ (86 διρῇ- 
ῬΠΠΟΙΡΙΘά, 1 Τοττη-Ἰονίηρ, ἀοοίοτϑβ---ῆο 
85 ΤΩΘΙΏΌΕΟΙΒ οὗ ἴῃς Οτοδῖ ϑυμαρορίιθ, ΟΣ 
οὗ ἴῆ6 Ηδϑιηοηθδῃ (ΟἸΙορο, οἵ οὗ [86 
ϑα:μοάπῃ, οὐ οὗ [06 ϑοῆοοϊβ οὗ Η1|16] 
διὰ ϑῃδιητηδὶ, συϊἀοα τῃς τε]ϊρίοη δηά 
᾿τογδίυγα οὗ 15γδ 6] δῆ ἴὩ6 ἀδγς οὗ Εἶτα 
--πουϊά Ιοηἃ {Ππδηγβοῖνεβ ἴο [Π6 σΔῃΟἢ]- 
Ζαῖίοῃ οὗ ἃ ἴογροῖ, ΟΥΓὁ Ρ855 ΟΗ͂ 45 ψοῦκβ8 
οἵ δΔηθ!Παυ Ὀοοκα πνοβα ΟἿΪΥῪ πλατὶς οὗ 
ΔΏΠΘΔΟΪΥ νγὰβ ἴ6 γὙΘΏΘΙΔΌΪΘ της [ΠΟΥ͂ 
διὰ δϑϑυσηθα. 

Αγραΐῃ, ἰξ πρᾶν [αἰ τἶν Ὅς δβϑυμηρα [μδὲ 
(ἢ6 τὐρ]6 ἀϊνιδίοῃ, οὗ ἴῃη6 σδῃοηῃ ψ5 ῃοΐ 
ἰοπηθα οὐ Δι  ΓΑΤΥ͂ ΡΠ ΏΟΙΡ]65, Ὀυϊ ἢ 
ἃ βίπος σερατὰ ἴο ἴῃς ππαἀδπηθηΐδὶ 4685 
οἵ Τ᾿ υἀδίση!. ΤῊΣ ΤΒοταῖὶ (οΥ 1.4.) 15 τὰς 
βγεῖ βίαρε ἴῃ ἴῆε ργορτεϑϑῖνα ἀνθ ορσηθηξ 
οὗ ἴῇῆς ΟΙἹὰ Τεβίδηθηϊ τοὶ ρίοη. Τὴ 
Νεδετα (ΟΣ Ῥσορμεῖ5) ργθβϑθηῖβ [6 Ὡσχὲῖ 
βίαρε οὐδ]εςονοϊγ. ὙΤμῈ Κοειυδιὰ (οΣ 
Ἡριορταρἢα) ἴῃς τὨϊτὰ κυ) ἐς νεϊγ, ΜῈ ἢ 
βρθοῖαὶ τερασγά ἴο ἴῃς τοϊϊρίοη διὰ ῥ᾽ 
οὗ τῆ6 ἱπάϊνιάυα!] δ. [Ιη ἴῇ6 Κοειυδια 
816 τονθαϊθα (ῃἢς πουκίηρθ οἵ [ἢ6 το- 
Ἰισίουβ ἰάθα ἴἢ τῆ6 νᾶζίουβ ραβθβ οὗ 

δ». 97 
7 «Ἴ,ἧς οδη Ὀυξ ρι655,᾽) καγς ΠεγοηὈουτν, 

ΜὮ1|ς Εὔτοϊ ζοὶβ 50 ἔασ 85 ἴοὸ 5840 [πὶ [ἢ οριῖμεῖ 
οἵ ““ΒοΙγ᾽" αἰἰδοπεὰ ἴο ἴῃς ϑοτρίυγτες 15 ος οὗ 
Ιαίο ἀδῖο, δηὰ ἴπαὶ ἴπς τος παίίομδὶ Το] οι 
ΨᾺ5 τηδᾶς ἱῖδουΐ τεΐεγεηοα ἴο οοηΐεηςς οὐ σόογῆῃ. 

8 ῬΒΠΡρρβοῦ, “ενεϊορπιεηὶ οὗ ἴὰς Κορ. 
1ᾶ6α,᾽ Ἐπρ)]. Τταπβὶ. ϑὅνο. πᾶ. 1855, ᾿ 117. 
Οεδ]οσ, τὶ, " Καπου,, 244. (Ηετῖζορ᾽β "1... Ε.} 



ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ 

Ἰπάϊινιαυ δ᾽ Ἰπδ ; 1πογ ἀορὶςος 118 τεϊδοῃ 
ἴο ἰδ6 ρ»τεδὶ ῥγοῦ]θτῶβ οὗ τῃουρῃξ δηά 
(εεἸρ Ὀσαϑοητηρ [Ποπβοῖνοβ ὈῪ ἃ ἢδοΘ8- 
ΒΑΥ͂ 4ὉΨὦνΚρο ἴῃ [Π6 Ἰαῖοσ βίαψε οἵὗἉ οἱν}]}1Ζα- 
που. [τ νγᾶϑ8 ποῖ (Π6 ἢ 50 τιυςἢ οὐϊτγατά 
ΔΟΪΒΟΓΙΥ͂ 85 ᾿Ἰηγασγὰ ἰδδίιγ65---ΟΧ ΠΣ ΒΡ; 
ἃ δτεδῖοσ οἱ ἃ 1655 ΔΡρσοχι Δ οη ἴο [ἢ Ϊ5 
ΟΥ ἰδὲ βἴδρε οἵ τε]ρίουβ ἀδνοϊοριηθηῖ--- 
πιο ἢ Ἰεα ἴο [6 ροϑιου 'ῃ [ῃ6 σδῇοῃ 
οὗ ἴῃς τεβρεςοῦνο ὈοΟΚβ. 
Ηον ἀοεβ (815 ΔΡΡΙΥ ἴο ἴπ6 ΒοΟΚ οὗ 

Ὁ δηϊθ] ϑυρροβίηρ ἴπαὶ ἴῃς Καί 
τεργεϑεῃῖβ ἃ βρεοϊῆς ΔΠηα ΠΘΟΘΒΘΑΙΎ ὈΠ8456 
ἴὴὼ ἴῃς ιπίοτυ οὗ 115 ἀενοϊοριηθηςἾ, ΔΓ6 
ἴδε ΔῺΥ [εαΐυγαβ ἴῃ τῃ6 ΒοΟΚ οὗ Ὠδηϊεὶ 
πῇς ἢ τνουἹὰ Ὠδίμυγα!γ τοῖος 1 ἴο [ἢ6 
τὰ ταῖβοσ ἤδη ἴο [6 βεςοπὰ οὗ [656 
οΔπο;ΐο Δ] ἀϊνιβϑιοηβῦ [4816] νγὰ38 ἃ ὉΓ0- 
Ῥδεῖ, ὮΥ 15 ἢ6 ποῖ δποὴρς ἴΠ6 Ῥσγορῃδίβ 
ἃ5 ἰὴ ἴδ6 1,ΧΧ, Νειβίοη ὙὍὙδ ΔΏΒΨΕΣ 
ῖ5 Ἰδὲ ἢ 15 ποῖ 50 τις ἢ ἃ Ῥσορῃσδί 845 
8η Αροοσδὶγρς 5εογ᾽. Τὰ οδ]εοῖίνα 
δῃὰ κυδ͵]εοσθνε [εδαίυγεβ ΜΏΙΟΝ 51ΠΡῚῪ 
που] ἀεςοϊὰσδ ἢ15 ροβοῃ ἴῃ ἴη6 ΝΟΌΙ τὰ 
οὐ ἴἰς Κοιυρίτα, ἀστὸ υηϊοὰ 1 Ὁ ΔΠη16] Ἰἢ 
ἃ ΤΟΙΔΥΚΑΌΪΘ τηδηηοῦ: Ὀὰὺϊ ἴΠ6 5076 6- 
τε οἰεσαθηΐ ῥσοροηάογαϊαβ ; δηὰ (ἤθγο- 
ἴοτε 1 νγᾶβ, [ῃαϊ--ὴῷ }]Ώ ἃ ἄθορ Ῥθῆῃ6- 
πδίοῃ ἰηἴο [6 ΡΘου Δ. 165 οὗ ἴῃ6 Ῥοοϊ 
-- Εζτα δῃ)ὶὰ Νοδβοιηϊδῆ, ΟΥ ϑίοη [ἢ6 
7αςῖ, ἀϊὰ ποῖ τεοκοη διτὰ ψ]} τμ6 ῥτο- 
Ρδεδῖς, θυϊ ρὑ]δοεα τ ἴῃ [Πδὲ ο1455 ΨΏΘΓΘ 
Φυ ̓ ν Ρῥγανα}]5. Ἰὔρροηῃ [ἢ15 ΥἹΕν 
ἴδς Βοοῖκ οὗ Τδηιϊεὶ, ρδοθὰ ἴῃ 1ῃ6 5816 
οΟἸ]Θ ἘΠ ἸΟῺ 45 ἴἢ6 Ῥϑαΐγηβ, Ῥσγονεσῦϑβ, [ οὗ, 
ἄς,, Ξφοτὼβ ὨδίυΓγΑΠΥ ρἰδοθὰ. 11 15 ἴΠ6σῈ 
ἔτοπι 115 σοπηθοῦοῃ ΜΙ [ἢ6 50] 6ςοῖ- 
τηλῖίτοσ οὗ ἴἤῆοβα τ ηρθ. Απά [ἢ6 58Π16 
Ὀοοῖκ μἰδοβὰ του Ὀεῦνεθη [6 ΡΟΘΙΤΥ 
δηὰ τῆς ῥτοβα, ἴῃ τηοσὰὶ δηὰ (ἢ Ὠϊϑίοτ- 
ΟΔἹ Ῥοσίίοῃβ οἵ [15 αἰν] βίο, 18 ἀραΐῃ 
ὩδΙΌΓΑΙΥ ρῥἱδοοὰ δ, 10 Πα5 οἱετηθηΐβ ἴῃ 
οοἴσηοῦ Ὁ{Δ ΟΠ. ῬΙΑΥΟΙ δηὰ γτο- 
ῬΏΘΟΥ ᾿ἰηκ 1 ἴο [86 5Ξοἴζεσ, ἕὔοτε βρί τι] 
τηοτηῦοῖβ οὗ ἴῃ6 ΚαοίυΡΙπὶ : Ὠἰδίοσυ δηά 
Ὡδιταῖϊνα ἴο πε 5.οΥΠΟΥ, ΤΏΟΓΟ ῥσοϑϑὶς 
τοςοτάς οὗ (6 [ἐν ]5ἢ : 

Ἐλολύγκ θα Ατ, 
Ἶ, Ρ. 252. 

3 Ῥἐπβρρέου, Ῥ. 116. 
8 Ψαϊπιηρετ, ϑιυὰ. α. Και 1857, Ρ. οὐ; 

Ζιάμάαεϊ, Ρ. 112, ἰαϊ. αἱ, : 
4 Ἡειχίεϊ, 11. 55, οοῃδίἀοτς (δαὶ ἴδε ἰηΐγο- 

ἀπεϊίοη οἱ ᾿αηίοϊ δηὰ Ὠἰκιοτίοδὶ σσοσκβ ἱπίο ἴδ ς 
οΟΔθου ““ΟὈϊιεταῖοα τα Ὠγταποϊορίοδὶ πδίυτε οὗ 
τὰς ἀϊνϊεἰοη,᾽" ΤῊΪ5 15. ἃ ἰδοϊζ ςοῃοεϑβίοῃ οἵ ἴπ6 
ξυῦθ)εςῖῖνε παίατα οὗ [Ὡς αἰνίδίου. 

“Ο(αποῃ" (ει τἢ 5 “ ΒΙΌ], 
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ὃ 4. Φοαμίεί απα 1Δε 42οο»»γῴόλα οὗ 
“λε Ο. 7. 

(4) Τί 15 Ὡοῖ ἀϊϑρυϊεά ὮὉγ Δὴγ (παῖ 5. ἢ 
ἃ ῬΟΙΒΟΏΔΙ ΠΙΒίΟΙΥ 85 ἴμαϊ οὗ Πδηϊΐεὶ, ΟΥΣ 
ΘΙΟὮἢ 4 ὈοΟΙ 845 8, ψουϊὰ δχοοὶθο ἃ 
τοδί ρονογίαὶ Ἰηὔυθησα ὩΡΟΩ ἴΠ6 ἴοῃδ 
δηά [πουρῆϊ οὗ βυσσεοαϊης ρεηογδ ]Οἢ8. 
ΤὨϊς 15 ονιάθηΐ, ἴοσγ ᾿Ἰηβίδηςθ, ἢ ἴῃ6 οδδ6 
οὗ ἴῃς τεῦ οὗι Μδοοδῦθθοϑ", Τρ δ]- 
Ἰυβίοη5 ἴο “ Ὠ.Δη161᾽ ἴῃ [15 ὈΟΟΚ ἅτὰ ἴοο 
ἈΙΙΏΘΙΟΙΙ5 ἴο Ὀ6 Ἰρῃοτοα. Ασςαυδιηίδηςα 
ἢ ἴῃ ρτορῃοῦς ἀεδοπρίοη οὗ δνϑηῖβ 
οοπηθοϊοά ἢ Αηποοῆυς ἘΡΙΡΒΔΏ685 (χ. 
21, Χὶ. 29 564.) 15 ῬΓΕΒ ρΡοβεά ἴὴ τ᾿ Μδϑοο. 
1, 564. ΤῃςῈ ἅγιηρ Μαιίδίηϊαβ 5ηρ 68 
οὖ ἴἢ6 τηϊγασιϊοι5 ἀδ]  νοσαῆσα οὗ ἰῃ 6 
“1ῆγτοΘ ΟΠ] ἀσθη" (Ώ δῃη. 111.) δηά οὗ Πδηϊοὶ 
ΠΙτηΞοΙ Γ ἔσοτὴ ἴΠ6 ᾿Ιοη σ᾽ ἄδη (Όδη. ν].) 85 
15: του 5 ἜΧϑτΏ 165 οἵ τοϑιβίδησς ἴο ἴῆ6 
Ἰάοϊαίοτ, δῃὰ ἢμδ1}5 ἴῃ6 ἀσ]νογαηοθ οὗ 
ἴἢε56 ρϑίτοῖβ 45 8ἃῃ δαγησϑβί οὗ βυρροτζτῖ ἴο 
οἴμεῖβ (1 Μᾶδςο. 11. 59, 69). δίπος ἴῃς 
οΉΘΓΑΙ στε 1} οὐ ἴῃ6 τ Μᾶδος. 15 θ6- 
γοηά ἀϊδρυῖε ὅ, 18 15 δοιηθννδῖ ΒΌΣρ 5 ηρ᾽ 
ἴο ἔδαγ [ἢδϊ [Π15 ΒΡεΘοἢ οὔ ΗἩδϑιθοηθδῃ 
Ἰοδάθσ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 τάκθὴ “"ἴὴ αἱρ]οσηδῖς 
{{Π ΠῚ] 6557," (δὲ 1ἴ 15 ΒΠΡῚΥ ἴῃ 6 ἴγεθ 
οοτῃροϑιοη οὗ ἃ ντιῖοῦ τῆο ῥ͵δοεα ἢΪ5 
ον Πουρἢ 5 ἴΏ [6 του τἢ οὐ Μαῖίία- 
1145. ϑυιςἢ ἃ ““ σοῃ]θοῖαγα᾽" ΤΩΔΥ Ὀ6 54 .ΕἸῪ 
τουτηθα βοϊ σγοδιϊηρ. ὙὍῆς οἴγ}]ς οἵ ροῖ- 
[ἰἸοὴ5 οὖἽ Μδοοδῦθοβ ΤΏΔΥ ὍΘ, δηά 15, 
Ροεῖῖςδ! ; Ὀαζ 1ἴ 15 οπε [μϊηρ ἴο 4]1ονν ἴο 
1 ῬΡΟΘΌΏΥ, δηῃοῖπεσ ἴο ἄεσρτινα ἰΐ οὗ 118 
7.81 οἷαίτῃ οὗἉ {5 νου Π] 655 Δη νεγδο γ. 
Α στοῦ τερυϊοά {τυβθοσίῃυ σου Πδνοσ 
δᾶνε βυρροξβεά ῃδῖ ἴῃ 6 παῖηθ5 δηα ἀδεάϑς 
οὗ δβοῦθους ἤόγοαβ νου] δηϊτηδῖς δηά 
Θῃσουγαρα ἢῚ5 σουη πῃ "; 51}}} 1655 
ψου]ὰ ἢ6 ἢανα νεμπιγεα ἴἰο ρῥΐδος ἴῃ ἴῃ 6 
1}ρ5 οὗ 15γ6}᾿5 τηοϑί νδ!δηΐ σΠΔΠΊΡΙΟἢ8 
ΤΟίογεησθϑ ἴο ἴποβε δύ ογ ραϊτοῖθ ΠΟ, 
Δίου 411, οσο Ὀυϊ οΥΘΔΙΟΩ5 οἵ ἴπ6 Ὀταίη. 

(ὁ). ΤᾺ Ὀοοὶκ “ Βαπιοἢ,᾽ Δῃ ΔΡροςΙ- 
ῬΠΔ] σψόοσκ ἐγατηδα ὑροη ἴῃ τηοάε] οὗ [ἢ 6 
ῬΙΟΡΒΕῖβ, μὰ5 Ὀδδθη ἀδβοπθθα 85 “ἃ Ἷσδηΐο 

δ Οήχηι, “Κυτζρεί. Εχοροι. Ἠδηάθ. χὰ ἁ. 
Αροῖκ. ἃ. Α. Τ.᾽ 816 1εἴετ. “45 εἴθ Β. ἀ. 
Μαοολθᾶογ,᾽ ἘΠη]. Ὁ. χχὶὶ, ; ναὶ ίηρον, 5. ἢ. ἰῃ 
Ἡετζορς 'Ε.-Ε.; ΜΝ εβίοοιϊ, 5. πη. ἰὴ ϑ 8 
“ΒΙΌ]. Ὀΐςϊ. ;᾽ Κεῖ], “οι. δ. ἀϊς Βίϊομον ἃ, 
Μακίκαθάοτ,᾽ ΡΡ. 25, 68. 

6 Ὦς ΝΥεἰϊ6- ϑοῆγαάοσ, " ἘΠη].᾽ α 265; Οὐγηη), 
Ῥ. χίχ.; Κεῖ], Ρ. 18. 

7 σήπι, ᾿. 49; Βίεεῖς, “ΕἸη]. ἴθ ἁ. Α. Τ. 
Ῥ. 587) ᾿ανιάβϑου, “Ιπίτοὰ. ἴο Ο, Τ᾽ 111. 

. 163. 
Ρ ΟΡ. 7οβερδυ5, “Απίὶᾳ,᾽ ΧΙΙ. νἱ, ὃ 3. 
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οὗ Τογομιίδῃ, Ὠδηΐοὶ, 15αϊδῃ, ΝΟΠΘΙΙΔΉ, 
δηὰ Βευϊεγοπογαγ . Ἴδε Ἰγ Δ 1]0Ὁ5 ΠΡΗΝ 
ῬΔη16] ἃσα ἴῃ ἕδοϊ 50 ΠυπΊθσουβ 45 ἴο μανα 
Ἰςὰ οπςβ, δὲ οὔβ ἴἰτηθ, ἴο δἰίπθυῖς Ὀοϊἢ 
ἍΟΥΚ5 ἴο ΟἿΘ ΡΘΙβοὴ ἢ. ΤῈ ῬοοΚ Βασιο ἢ 
δ ΘΑΘΙΥ ἀϊνιάεὰ πο ἔχ τιδὶη ΘΘΟΌΟΏ8, 
οδο τρδικεὰ ὈγΥ Ρεδου] ΑΓ 168 οὗ 5{}]6 
δηὰ ᾿ἰαηρυάᾶρσε (1.---ἶ. 8, 0. 9---το 9), 
1πουρ Ρτορα Ϊν τς πος οἵ Ῥαΐ ΟὯ6 
ατὶῖοσ. [115 1 (ἢ6 ἔοστηοῦ Ῥοπίοῃ τἢδὲ 
[Π6 ΣηϊΔΏοΠ5 οὐ Πδη16ὶ δηὰ 7 Θγο Δ ἢ 
816 50 τεαιεηΐ; δηά 1[ Επν] 4 5" ἀδῖα ἴοσ 
1ὴ6 νοτῖῖς ---ἰἼα φῇ σοηϊ, Β.0.---[ 6 δο- 
ςερίοά, {πε Ἰορίςαὶ σοποϊυβίοη ΠΌμπι ἴῃ 6 
ῬΓΑΥΘΥ (Βαγ. 11.» 111.) ταοάς]] 6 ἀροι δαὶ 
οἵ Πδῃϊεὶ ([Χ., 566 ηοΐδβ οἡ ἴῃδί οῃμδρίοσ), 
ἴοσλ ἴῃς ΠΙβίοσιοδλὶ δ᾽] υϑίοη ἴο [6 Βεὶ- 
ΒῃαΖΖαυ “(500 οὗ ΝΟΡυςΠδάῃοζζασ, ῇοϑα 
ὩΔΙῺΘ 15 ργεβεσνοα ὈΥ ἴῃς οΪάοθσ ρσορῇεὶ 
δίομε (Ώδῃ. ν. ὅτο.), δηὰ ἴτοπι [ῃ6 τορτο- 
ἀυςείοῃ οὗ ἴα τπουρῃϊ5 δηὰ ἰδηρσύδαρα οὗ 
[ῆς ΒΑΌΥΪΟΠΙ Δ 5667, οδῃ 6 Ὀπΐῖ ΟὨΘ,--- 
τὴς αχὶδίθηος οὗ ἴῃ6 ῬὈοοὶς Τδηϊοὶ Ὀσοσ 
ἴο ἴῃς οἷοδε οὗ [6 41) σβ [ΤΥ Β. Ο. 
() Α ἀἰϊβῆηου τ μᾶ5 βοπλεϊίπηεβ Ὀθεῃ 

ἴε!ε ἰῇ ἴπ6 δῦβεῃος οἵ 4}} 4]]}υ8οὴ ἴο 
ῬΔΏ16] τὴ ἴῃ6 “ΝΥ δάοτῃ ’ οὗ [65115 ϑίσδοῦῃ 
(ΕςοἸ]επαβθςσυπ᾽ χ]ῖν.---1.). διγαοῖ οοῖη- 
ΡΟ Πϊ5 οδίδίοσιιθ οὗ Ὡδτθ5 ἸΡΟῺ ΠΟ 
βοιιἰοαὰ ΟΥ σὨγοποϊορίοδὶ ρῥΐδῃ; 6 6υ]- 
ἀδηον 58 ]θςοῖς ΟἹ ΟΠ 5 848 ΤὩΘΠΊΟΙΥ ΟΥ̓ 
[ΔΌΟΥ δι ββε5ί8. Ηδ οσομμηθηοαθ ἢ15 
“γτρῃ" Μη ΕΠΟΟΒ (χ]ῖν. 16) δῃὰ τείει8 
ἴο Ὠῖτῃ ἀρδίῃ δὲ ᾿[5 ο]1086 (Χὶἶχ, 14); βρεαῖ- 
ἵρ ἴμεῃ οὗ 7οβερὰ (χ]ἶχ. 15, στο, 1 
ΔΩΥ οτἄεγ μδὰ ὕδθη ἱπιοηαθά, που]ἱά 
μάνα Ῥδθθ σοϊηϊηοιηοζαῖςα δἵϊοσ Τ]Δοοῦ, 
Χ]ῖν. 232) Δηα ροΐϊηρ Ὀδοϊκιναγάβ (Ἰ ροϊηΐ οὗ 
ἀδῖε) ἴο 5μθηι, ϑεῖῃ δηὰ Αἄδγι (χ]χ. τό). 
11 ἀοοβ ἢοΐ Ο(ΟΓΣ ἴο δισαοῦ, οΥ 11 ἀοε5 
Ὡοΐ [41] ἴῃ νῖῇ μδίανου Ρίδῃ δα δά, ἴο 
ταθηςο ΕΖία ΟΥὍἩΎ Μοχγάβθοδὶ ΔΗΥ͂ ᾿ΔΟσΘ 
[4ῃ Τδηϊ6]; θὰ ὩῸ οὔθ [45 εἜνοσ γοεῖ 

᾿ ἀϊδοονετεά ἴῃ [Π6 οπηχίβείοιι οἵ [ἢ656 νο 
ἢχϑὶ ὩΔΠ)65 ΟἸΠΟΣ αἰδραχαρειηθοϊ οὗ [ἢ 6 

1. Ἐπ Ζεοδο (α. Οσίπι), “ ἩἨδηᾶν.᾽ 1ςεἴς 1 ἰοῦ, 
“Ὧ)αδ Β. Βασγυςὴ,᾽ . 170; 5εῈ δ͵50 Υν εβἰςοῖϊ, 5. ἢ. 
ἴῃ ϑυττης " ΒΙΌΙ. οὶ. 

3 ΔΝ )ε ΝΥ εἴϊε- ϑεμιγδάοσ, " ἘΠῚῚ, ἰὼ ἃ, Α. Τ. 
8. 301 (. 
» “ Οδβοβίοδίςε ἃ. Κ΄. 1.᾿ τν. Ρ. 120; ἀο. “ Ῥτο- 

ΡῬδείςη,᾽ Π]. 151; ὈΙΠΙπιαπη, “Ὅφ. ἀ. ΒιΔυπρσ 
ἃ. Α. Τ. Καποης᾽ ἴῃ “Τ}6ῃγὺ. , ἃ, ΤὨεοϊορίε, 
ἸΒΕΤΝῚ Ῥ- 480. --- Γ ἀἰϊδοοηῖς ἔσο [ἢϊ5, 

4 ΤὮε ροϊηΐ ͵ἰβ αυἱΐε ἱπάερεπάεηϊ οἵ [πε ἀϊ5- 
Ῥυϊοὰ ἀαΐς οὗ τἢϊ98 Ῥοοῖκ, οἵ οὗ ἴδε βρυπουβηαββ 
(απο ὈΥ 5οϊῃς) οἵ χ]ὶχ. 10. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

᾿πάιν!ἀτπ415, ΟΥ Ποη-Δοσιυδὶπίδῃοσ 1 ἢ ΔΏΥ 
ἸΠΟΓΑΓΥ τοῦς δϑϑοοϊδιοαά στῇ ἴῃς Ὡς 
οὔ τὰς ἔοπηει. ῬΏΥ βῃουϊὰ ἱξ θὲ 50 
Ἰηϊογργοῖθα ἴῃ ἴῃς ολ56 οὗ Πδηϊοὶ ὃ 

(4) ΤῊ 50-08]16ἀ ΒΙΌΥΠΠὴ6 Ὀοοΐτ5 τὸ 
Βασαν ΔΡΟΟΙΥΡΠΑΙ ἴῃ [Π6 58Π|6 856η56 85 
ἴῃς Ἰπεγαίυτα }ι|5ῖ τχοηποηδά ; θα τ ΠΔΥ 
Ὅε Τσοηνεηϊεπΐὶ ἴο 5ρ6 8 Κ βετὲ οὗ ἃ ποτίς 
ψὨΙοῆ, τῇ σοημοη ἢ 1: Μδοοδῦθοϑ, 
υξοὰ ἴμ6 Οτϑαὶς ἱταηβίδιίοα οἵ τπ6 Ῥοοκ 
θδηὶεὶ ἡ, ὙΠ ε56 ὈΟΟΚ5 ΔΓ, 45 [ΠΥ ἢᾶνα 
τοδοδεά [6 ῥγοβϑεηΐ ἀδγΥ, σοϊηροβξοὰ οὗ ἃ 
Ῥαϊολνοσκ οἵ ἐγαρτηθηῖς οὗ ἀἴνογβα ἀδίθϑ. 
Τῆς τὐἰγὰ ὍΟΟΚ εϑρθοδιϊγ, τ ἢ [45 
ὈδΘΏ σΟΙΏΡδΙοά ἢ τ[ῃ6 θοοΟΚ οὗ ΠὨδηϊοὶϊ, 
οοπἰδίη5, δοοοσαϊηρ ἴο Ὠεΐδιιηδυ ὅ, ἔταρ- 
το ηῖς ἀδίηρ ἴσο ἴῃ6 δηὰ οὗ [ἢ (Ὠἱτὰ 
ΠΟΏΓΟΣΥ Β.6. ἴο ἴΠ6 σομηηθηςοιηθηΐϊ οὗ 
τῆς ΟΠπβύδη οτα; (ἢε οἱάδσ ρογίίοῃϑς 
Ῥεϊηρ ἴῃς ῥτοἀοιίοης οὗ (ἢ6 [ἐν οὗ 
ΑἸεχδηάσία, θὲ ποης οἵ ἴπ6 ἔτδρτωθηῖβ 
Ῥτγοβοθῦηρ ἴἢ6 σοτηρίεῖε ἰοχῖ οὗ Δῃ ΟΥ̓ΔΟΪ6. 
ΤΠ6 ΓΟΒΟΙ Δ ησ65 Ὀεΐνεθη Ὁ Δη16ὶ δηὰ 
ἴῃ ΘΟ] πέσ τοίειτοά Ὁ ΒΙθοὶς δπὰ 
Τλιοῖκα ἴο οὴ6 σου ΟΣ βούτοο, Ὀυϊ οΥς57 
αν Ῥτείειτεά ἴο δοςερὶ ἱπγϑϊδοη οἵ 
ΤΠ δηΐ6] οἱ [6 ρῬατὶ οἵ [86 51:0γ. ΟΥ̓ τας 
ΒΟΠΟῊ655 οὗ [(ἢ]5 Ῥγείεσοπος ἴποσο δῇ 
Ὅδ6 πο ἀοιιδῖ, Ὑὴθ τθσα ρϑσυβ8] οὗ [δ6 
11η65"- 

ῥίζαν ἴαν γε διδοὺς, ἦν καὶ κόψει βρο- 
ΤΟΛΟΙῖ 

ἐκ δέκα δὴ κεράτων παρὰ δὴ φντὸν 
ἄλλο φντεύσει 

ΓΤ καὶ τότε δὴ παραφνόμενον κέρας 
εἰ-- 

ΤΘΟΔ]15 ἴῃς 1,ΧΧ, νεγβίοη οὗ ἴδῃ. νἱῖ, 7,. 
8, 11, 20; Δη4 ]1η6 613, 

πάντα δὲ συγκόψει καὶ πάντα κακῶν 
ἀναπλήσει, 

τ) βατὴθ νεβίοη οἵ ἤδη. νἱῖ. 232, 24. 
ΗΠΣεηο] ἃ μδ5 ἢοὶ μεϑβιίδιθα ἴο δβῆστωη 

δ 866 ἰπϑίδηςεβ ἱπῃ ΕΥ ΖΕ ἃ, Ομησω, 
. Ἡδπὰρ.᾽ ᾶς., ἘΠῚ]. Ρρ. χν., χνὶ. 

6 [εἴδαπαγ, “ Αςδαέπιϊα ἀες5 προ ρους οἱ 
ΒΕἸ1ε5 1εἰίγεβ, 1874. Εοτ ἴδε Μἰπεγαῖατα οη [Πὶς 
ἰπιεγεϑιϊηρ Ξυ )εοῖ, ξος ΒΊεεκ, " ὕεθεν ἃ. 5:10γ]- 
Ἰϊπεη,' ἴῃ ΘΟ Β] εἰοστηδοδετ᾽ 8 "ΖΕ  ἰ5οἢ τ. 1. Ρ. 120 54., 
1. Ρ. 172 54.; [ςΚε, “Εἰη]. ἰπ ἃ, Οὔεηθασ. 
]οἈ.;ἢ ὁπότετ, ΦῬΉΙΟ,᾿ 11. Ρ. 111 54.) ΑἸ6χ- 
ἀπάτα, “Οτγδουΐα ΘιΡυΠ ηα, ἱπιτοά. : Ἔπεα- 
Ἰεῦ, “Ὡϊς 510γ]]. ἽΝ εἰ 
ὉΠ Βερ εἶα; “ϊε )8α. τιν όρ, Απηι. 

Ῥ. 54 34., 81 Ἐσυβ5, Ἐενόιτο Ῥα Ηε 
τῇς ἜΣ ̓Έναίά ὦ ΓΑΡΒαδάΙ. ΒΕ. Ἐπεείεμ, ἃ, ΦΙΡΥΙΕ 
ςΒοτ." 
8. Βοοῖκ 111. 1, 3206 54. (ρ. 68, οὐ. Ετοά]ς Ὁ). 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

ὍΡΟΣ ἱπάυςϊῖίνο στουηᾶθβ ἰῃαὶ τῃ6 Θ1Όγ] 
ξυχη 50.658 ἃ ἰα5Ε ὩΟῺΥ ἴο [6 ΘΑΥΪΥ Ῥτενᾶ- 
Ἰδοῆςε οὗ ἴπ6 ορίπῖοῃ ψηϊοῇ τερασάδα τῃ6 
Ὁοοῖς Τδηϊεὶ 45 ἃ ρζοηυϊς Ρῥσγορῃεῖς 
νπϊθηρ᾽. ΤῊ αυδϑθοῃ ΤΏ ΘΏ Δ11|565 : ΗΟΥ͂ 
δΔη ὙΏθη ψ͵8 [15 ᾿γηϊτδτοη ργοάυςεα ἢ 
ἹΓ τᾶς Ῥοοὶς Τδηὶεὶ 6 ἃ Ῥαἰθϑι ηϊδη 
σοῖκ οὗ ἴῃς ἀρὲ οὗ Αηπῃοοδυ5 ΕΡΙΡΏΔΏ65, 
ΠΟῪ οϑιῃθ τὸ ἴο πᾶνε ϑυρρεβῖεά 1ἀ6λ9 
ἴο δὴ ΑἸοχαπάσδη [ενγὺ [{ 15 τηδτῖοῦ οὗ 
1 ϑιοσγ" ἴδδὲ τῇς ΑἸεχδηάσιδῃ ᾿γὰ8 δῃ- 
ΣΟΥ Ἰρποσδῃς οὗ ἴῃς ἘΔΌΡΙηΙο ᾿ηϑ.- 
Ὠοηβ τοοϊεά ἴῃ Ῥαϊεβίμε ἴτο σδμ Γ165 
θείοτα Ομ τε. Ὑἢδ ντιθπηρε οὗ ῬΏ]]ο, 
ἴηο. Ῥοοῖς “ Νηνιβάοτη, [ἴἢ6 41} Μδοο. 
---4}1} ΑἸοχδηάτδη σοσ ΡΟΒΙ ΠΟΠ5---ὭΘΥ ΟΣ 
σοηίδίη ἃ 5ϊηρὶε 4]] 5 οὴ ἴο ἴμ6 Πιρῃοϑῖ 
ΔΌΠΟΤΙ͂65 δ [6 βαίοτω, δυο 8ἃ5 206 
ϑοῃ ἴἢς Ηἰρ Ῥυηδβῖ, οσ ἴῃς Ὑδηδίτῃ 
«ο Ξυοοεοάοά ἢ, Νοῖ οἢδ τοίεγθησα 
8 ἰουηά ἴο 16 αἰδριυῖεβ θεῖο [6 
φοῇοοἹ]Ξς οὗ ΗΟ] δηὰ ϑῃδιηπιαὶ, οσ ἴο [6 
οὐδίοτηβ ςοοΟἸἸοοϊοὰ ἴῃ ἴΠ6 ΜΙβῆμα δηά 
οἰοναῖςὰ ἴο τῆς τδηὶς οὗ ἶδνσ.0 Α σοιτα- 
5ροῃάϊηρ Ἰρῃογδῆςς ρεγνδθβ ἴῃς Ηοὶγ 
Ι1ϑθὰ. Τῆς [ὁνγ οὗ Ῥαϊδδῃε ΚΏΟΥ 85 
1τ||ς οὗ [Πμοἷσ σοπῃῖσγτηθῃ ᾿ῃ Εργρὶ. ΤΟΥ 
ἃτα δοαυδιηἰοὰ στἢ τῆς 1,ΧΧ,, νετϑίοη ὈΥ̓ 
ΤΟρουΐ ΟὨΪΥ, δηᾶ γτονογοησο 1 ἴῃ Ὠυμι Ὁ ]6 
ἀείεγεμος ἴο [ὃς οχίταναραηὶ ἴδ]. οὗ 
Ατϑίθαβ. ἴῃ (ἢ6 Μιβῆηα δῃηὰ ἴῃς Οδ- 
ΤΑΔΙᾺ5 [ΘΓ 18 ΠΟ 1ηἀΠἸσΔοη οὗὁἩ ἴῃς Ἰηθυ- 
δῆςο οὗ Ατβίοθυϊυβ, ΡΏ1]ο, δηὰ το β οὗ 
ΑἸεχαηάσιδη Αροσγρῃδ. ΤΠε56 ἔδοϊβ ἅΓ6 
80 ποίοπουβ {πὶ [6 αἰ συ Ὑ 45. 1ἱ 
δῆεοϊς [η6 ΒοΟΚ οὗ Ὠδηϊοὶ (οη ἴπ6 50}- 
Ῥοβίὔοῃ οὗὨ 118 ἰδῖς οὔ ρΊὨ) ἢ45 Ὀδθὴ τηοῖ 
Ὁγ (πὰ (πεοῖγ΄, τπδς τὰς ΘΙΌΥ]Ί,ης Ὀοοκ 
(111.), [ὴς 2 ΜδἼοοδῦεθϑ, Εποςΐ, δηὰ 41ἢ 
οὗ Εξάγαβ, ἰπάϊοδίε τῆς οχιβίθηςς οὗ ἃ 
ῬΑ] ΙΔ ῬΑΙΓῪ ἴῃ ἴῃ6 τηϊάδὲ οὗ [ἢ6 
7εν8 οὗ ἔργρι. Βιΐ ἴῃ6 τῇθοσγ, πον- 
ΘΝ ΟΣ ἸηρΘΏϊΟυΒ Δηα ΔΥΌ 5010 Δ}}γ εἰ θοτγαϊεά, 
δ ποῖ ΟΠ υπῃϑυρροτίεὰ ὉγΥ δάεαυδῖα 
ενϊάρσπςς, Ὀυὲ 15 4150 χυϊῖα ᾿Ἰπϑυβηοϊοηΐ ἴο 
δοοοπηῖ ἔογ ἴἢ6 Ρῃοηοϊηθηδ ἀδαυςθα το πὴ 
ἃ οἷοβα σοσῃρδσίβοη Ὀεΐνεθη Πδηϊεὶ δηὰ 
τῆς Θ10γ]. Ιηγδιίίοη οἡ ἴῃ6 ρατὶ οὗ ἴῃ 6 
ΘΙΡΥ 5ὲ ἤοτα υπἀουδίεάϊγ 15, Ὀυϊ 1ἴ 15 
Ὡοῖ ἴμδαῖ οὐ 84 56 γν}]6 σοργίϑ.Ό ΟΣ 
δραϊηβὶ ἴῃς ΤΩ ΠΔΏΟΗ ταιϑὶ αἰνναγβ Ὀς 561 

Δ Ωρ. εἷξ, ῬΡ. 13, 82. 
3 τ Ἡεισίεϊά, " Οεβςοΐ,᾽ π΄ ΡΡ. 464, 4 

6δοῖ; Ῥτδηςῖ, "1,Δ Καρ.᾽ Ρ. 271: 54ᾳ.; Νίςοΐδς, 
4 ες5 ἀοςιΠη65 τεϊΐρ. ἀε5 015, Ρ. 100 54. 

8 Ἑταθοκ, ὁ Εἰπάεβ οτίεηΐ,᾽ Ρ. 272. 
4 Νίοοΐαξδ, Ὁ. 141. 
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ἀἰ ουθῃσθϑ [ἢ ἔοστῃ δηὰ ἰῃ σοηἰοηΐοδ, ἀϊθοτ- 
6665 ρταρῃ]ο Δ} γδηα ρον τ] δυκοα ", 
ΤἬστο 15 1Ἰη ἴδςοϊ δὴ δβοϊυϊα ὩδΟθβϑιΥ ΤῸΓΣ 
βορασδίηρ 416] δὰ [6 510γ] ὈΥ ἃ Ἰοὴν 
Ἰηΐογναὶ οὗ γεδῖβ : ἰὰ 15 ἰοτοθα ὕὑροη [ἢ 6 
βθιάδης Ὦγ (ἢ6 νἱῖαὶ ἀἸδι πο οη 5 ὈδΌνγΘΘΩ 
δηοθηῖ Ηδρσγαϊβη δηα τηοάθσῃ ΑἸοχδη- 
ἀπδηῖϑ τεργοϑοηϊοα ἴῃ τΠοὶς ττιΏρ5. 

δ. 22 αμί ἀμ "ρεέῤλι. 

1 νὰ ἴῃς ορίπιοη οὗ ϑοδιιροσ ἰῃδξ 
σοΙΏΡΔΓΑ ΓΙ νΕΙΥ βρεακίηρ ““1ἴ 15 ὈαΓΟΣ ἴο 
τείεσ ἴο 7᾽Ὀϑερῆιϑ [ἤδη ἴο 41} [ῃς Οτεοῖς 
δηᾶ 1,ΔΌη Βιβίοτίδηβ, ποῖ ΟἿΪΥ ἴοσ ἴῃ6 
ΒΙϑίΟΙΥ οὗ ἴῃ6 7ἐνν5, Ὀυϊ 4150 ἔοσ ἰῃδὶ οὗ 
[πε πιο 5 νγῖτἢ ἡ Ποτα ἢ μδαἀ ΡΕΙΒΟΏΔΙ]Υ 
ὯΟ ἀφδ]ίηρ8." [Ικἴοσ ΟΠ Ποἰϑη ἢδ5 4118}1- 
ἢεὰ [15 ορὶηΐοη ὑιῖβουΐ ϑυσταη ἀθσηρ 
[ἢ6 τεσορπος οὗ ἴπ6 νδ]ις οὗ (6 [εν ]5 ἢ 
Ἠιβίοπδηὔ, δηα ἴῃ6 ΤΏΔΏΠΟΙ ἴῃ ΜὨΙΟΐἢ 6 
ΒΡεᾶΚ5 οὗ Τδηϊεὶ 15 νεῪ ποιονουίῃγ": 
“1,εἰ ἴᾷοβε γῆο τεδαὰ Πδη 16} 5 ὑσορῇθοὶθβ 
οὐ ΣΏΔ ΓΝ] αἴ ΟἿςΘ 50 ὨΙΡΉΪΥ ποπουτοα," Ηδ 
5 “οῃδ οὗ ἴῃ6 ρτεαϊοβὶ οὗ τἴῃ6 ρσορδεῖβ. 
ΚΙηρβ πὰ ῃδῇοηβ σου ηδα ἴο ΡΑΥῪ ὨΪΠῚ 
Ποηουγ ὙὯ16 Ἰἰνιησ; δηὰ τπουρῃ ἀεδά, 
ἮΪ5 ἸΏΘΙΊΟΤΣΥ 5.411] ὩονῈΣ ΡΟ 5." [Ιἢ δὴ 
ἰητογοϑίϊηρ δυ το] ορτάρϊς ρᾶββαρο, ΓΕΡΓΟ- 
ϑοηΐηρ ἴῃς ΠΙβιοτΔῃ ἃ5 ἴΠ6 Ἔχροϑιῖοσ οὗ 
τῆς. ψ]5ηε5 οὗ ἴῆς Οξοϑασ, ΤΠ ϑαρῆυβ ΔΡ- 
Ῥθα]ς ἴο δὶ5 [ον -σουπίγυτηθη ἢοΐ ἴο 
τοϑὶϑὶ (μαὶ Βογλδῃ ῬΟΤΕΥ ΨΨΏΙΟΝ γγᾶ5 Π6Ιρ- 
εὦ Ὁγ αοά. ὕτρίης ἰμδῖ 411] νγὰ5 ἢδρρβῆ- 
ἱηρ ἴο ἴδηι ἴῃ Δοσοι ϑῃτηδηὶ οὗ ἀϊνίη6 
ῥγεἀϊοοη, δε αϑκεά: “ὙΥ̓ΒΙ ἢ οὗ γου 15 
Ἰρῃοσδηΐ οὗ ἴηε ντϊπρβ οὐ (ἢς δηοϊθηῖϊ 
Ρτορμεῖβὺ δῃὰ 1 ποῖ, ὙὮΥ ἀο γοῦ ἔοτρεὶ 
(ἢ6 οταοῖθ τηθοιϊης πον ΜΠ 115. Δ]1Π]- 
τηθηὶ ἴῃ [᾿ς υσοιοῃεά ον" ΗδβΡΟΚα 
ὈΠαυΘΘ ΙΟΏΔΌΪ οὗ Ὁ Δ}16}᾽5 Ρῥσγβαϊοϊίοῃ. 

δ 866 Ρ. 225, (οἷ. 2. 
4 Ουοϊεὰ Ὀγ Ῥαγοῖ, “ὕεδεν ἅ. ῬΠαγϑαϊβπηας 

ἃ. ]οϑερίνας,᾽ ἱπ “ϑιυά. απ. Κηθκεη,᾽ Ρ. 837 
(1856) : 566 αἷἰϑο Νιεδυδτὶς ορὶπίοῃ, “1εςῖ, ο 
Αὔἷς. Ηἰκι.᾽ 111. Ῥ. 455. 

7 ὃ6ε ἐϑρϑοίδ!γ Οτευζετ, “ }οβερἣυβ ἃ. Ξεἷῃς 
Ἰεςἢ. . ΠεΙ]οηϊσῖ. Εἰϊτος, ἰη “ ϑιυᾶ, υ. 
τϊ.᾽ Ρ. 49 54. (1853); Ἐδυπ5, “ ΕἾδν. ἦο56- 

Ῥδυς, “Νουνεῖὶε ενὰς ἀε ΤὨόοϊορὶς,᾽ ΙΝ. 
Ῥ. 193 54. ; Πεγε:ροῦγρ, “ Ῥαϊεβιίης,᾿ ΡΡ. 7, 11. 

8. Απῖίᾳ. πἀ.᾿ ΧΙ. «οἂ. χί. ἃ 7; Τρ. Οειίδςξ, 
.Ὁϊς Νεἶξβασ. ἀ. Α. Τ.ί ἴῃ ἃ. δομηπίϊεη ἀ. ΕἸ. 
7οβερμυς,᾽ Ὁ. 42. 

9. .Β6]]. Τυὰ.᾽ ν!. οἂ, ἰΐϊ. 81 ; Οειδοῦ, Ρ. 43, 
. Τῖβ υτὶϊοσ δ85 Ὀγουρῆς ἰορεῖμοσ (ρρ. 

41-.89) ἴῃς ΟἹὰ ΤεΞιαπιοπὶ τ. Υ 
ἔτοτι ἴῃς Ὀοοῖκ Παπηὶε]---ν ἢ ρσᾶνα ἴο Τοβερδυβ 
5 οοποερίίοι οὗ ἰ!ς Μεβείδῃ. 
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ΘΟ, ρᾶβϑθαροα βυρρεβὲ [ἢ6 αιδβίίοη: 1 
[ῃ6 διβίοπδη᾽ 5 στείοσθησα δηὰ οοζημηδηΐϊ 
ἢδὰ Ὀδδη ἴῃ 815] 00 ἴο ἃ ΟΥΚ οὐ ρεσβοῃ- 
ἃδε οὗ δοῦοπ πουἹὰ ἃ6 πᾶνα ὑδθη ἰἰβίθη- 
εἀ ἴο νψῆ ραῦεποοὺ 

ΙῸ Ὠ15 Απθαυϊπε5᾽, Ἰοβορῆυ5 ἀσβοῦὈ69 
[Π6 ΠΟῪ οὗ ΑἸοχαηάεσ ἴῃ6 στοαὶ ἰηῖο 
7Θτ βαθπι, δηα σοϊαῖθβ ΠΟΥ [Π6 ῥυθβῖβ οὗ 
15γᾶ6] βαϊιιϊεα [6 ΠΟ ΠΊΘΟΥΣ 8ἃ5 ἃ ἰοῃρ- 
Ἔχροοϊδὰ ῥῬῆηςθ. ὍΠΟΥ οἰαϊπηθά ἴο 566 
ἴῃ Βιτὴ (6 ΠΠΒΙτηθης οὗὁἨ ὨΔη16}᾽5. Ὀγαάϊο- 
το τῃδϊ [86 Οτεοκ 5ῃοιϊὰ 6 νἱοϊογου 5 
ΟΥΟΙ ἰῃ6 Ῥεγβίδῃ (ν}}}. 6, 7, 21). ΑἸοχ- 
ΔηΘΟΥ, ἣδ σΟὨΓΏῖ65, δοοορίδα τῆς 8}}0- 
βίοῃ, δῃὰ βαδίζεγεά Ὀγ 15 τεοαρὕοηῃ, ῥτγο- 
τηϊϑεα δηᾶ ρτδηϊεα ἴο [6 ρταϊθίαῃ! [εν 
[Π6 ρει! Ποη5 1ΠῈΥ ῥγοῆετοά. Τῇα οου- 
Ἐ6Ι-Πιδιουίδη, ἢ 15 ΜῈ]1] Κηονῃ, 15 ποῖ 
ΔΙνναγϑ ἱπυβ  ΟὮΥ 1η τῆς ΔΑΠμΠαυ 65; 
δ 15 ἴοο ῬσοίδββεαϊΥ ἴῃ6 Ῥαηδεργσγιβὶ οὗ 
δ15 ἡδίίοη ἴο Ὀ6 αἰνναγβ αῦονε βιιβρὶςίοῃ. 
Ιη 115 ραβϑαρε ἴῇθγῈ 15. ῬΡΥΟΡΔΌΪΥ ᾿ποου- 
τοοΐῃθ55 ἀπ6 ἴο ΘΧΑρρΟΓΑΙΟΏ 85 ἴο ἀεἴ8115, 
ὉὈμΐζ ποῖ ὩΘΟΘΘΒΑΤΙΥ ἴΠ6 [α]Ξδοδίϊοη οἵ ἴῃ 6 
τηδῖη ας, ΤὨς Ὀεδαπηρ δηά Ῥομανίουγ 
οἵ Αἰεχαηᾶογ ἴο ἴη6 7εν8, 80 ἀϊβογοης 
τού ἴθαϊ υδ04] ἢ δῖτὰ τοναγάβ σοη- 
υεγοα Ὡδίοηβ; ἢ158 δὨ]ΠἸδπηδης οὗ 765 
Ἰηῖο ἷ8 δτηγ; Ὠ]5 δ᾽] οἴζηρ ἴο πόθ δη 
πηρογίδηϊ αυδσίεσ ἰῃ ἢ 5 ΠΟῪ Οἵ ΑἸ]οχ- 
δηάπδ; 5 τοϑίοσίης ἴο 1πδηὶ ΡΠ ν]ερ65 
οὗ ψ ὮΙΟἢ [ΠΟΥ Ὠδά Ἰοὰρ Ὀδεὴ ἀερτῖνβα;--- 
1ἴΠ656 [Δοῖβ σοιρ]εα νι 15 6} Κηονῃ 
οοηνϊοιίίου ἴμαὶ ἢ6 5 ἀεβ!ηθα Ὁγ ἴδ6 
δοάς ἴογ ἴῃς μαζί ἢ6 νὰ5 ρἰδγίηρ ἴὴ 186 
γα], ΠΤ ἢ Ὧο0 ἀποογίδϊη [ΘΒ ΙΠΟΩΥ͂ ἴοὸ 
ἴῃς 5  ϑίδηταὶ (τατἢ οἵ Γ οβερἢι5᾽ δΔοοουηῖ. 

7οβερῆυβ 5 ποῖ δοαιδιηϊεά ψ ἢ τῆ 6 
᾿ς ΔΡΟΟΥΡὮΔΙ δααϊτοης ἴο 6γειηϊδῃ δηά 
ΠΔη161"; δηὴὰ ψῆθη 6 βρεᾶὰκβ οὗ [ἢ6 
ΠΊΪΓΑΟΪ65 οὗ ἰῃ6 Βοοῖς οἵ ΠδΔ}16], 15 Τὸ- 
ΤῊΔΙΚ5 ἅ΄6 υηγοϑίγαι πα ὮὈγ [᾿ς Βαβι δ τ] οὴ 
ΨΏΙΟΝ 15 π5014}}γ ν]510]6 12 ἢΪ5 ἰσοδίτηθηῖ 
οὗ [ὴε συ ρεσπηδίυσαὶ ονεηῖβ οὗ ἴῃς Βι0]6", 
ΤΠΟΒΘΑΥΘ ΟΠΠΟΔ] “νας Δηα πίταγβ) ψὨΙΟΝ 
[απ ἴο ᾿πάϊοδία [οβορἢυ5᾽ Θϑεἰπηαίοη οὗ 
ἴῆ6 Ῥγδοίίοδὶ δυο ΠΟ ΟὟ οὗ τᾷ Ῥοοκ 
8161, ᾿ 

1.4 Αηϊΐᾳ. Τυὰ.᾽ ΧΙ. ςἢ. νἱϊ. 8ὶ 5. 
3 ΤΗῊὶς ἰς 1)6 νἱον οἵ ΝνεΞβίοοίϊί, 8. ἢ. Αἴοχῳ, 

δηάον ΠΠ. (Θι ἢ 5.  ΒΙΌ]. Ὠὶςι.}; ετοηθουγῃ, 
1. ς. ; ῬαΪπιεσ, “ Ηΐβῖ. οὔ εν. Ναιίοη, Ρ. 134- 
Ὡς ΔΝ εἰς -Θοδγδάοσ, ἘΠῚ]. 8. 218, ἢ. 4, 15 ἸΟΥ6 
τηοάογαῖίς ἰδ Ἐσυξβ, Οσευζεσ, Εναὶὰ, ΒΙ Θεοῖς, 
ὙΠΟ τεὐεςῖ ἴΠ6 ῬάΞ5δρθ. 

8 Βειββ, ΡΡ. 186, 192. 
4 Ἐριι55, ἢ. 201. 

ἹΝΤΚΕΟΘΌΟΓΟΤΙΟΝ ΤΟ 

δ 6. “Ῥαμίε αμπα “λε ΣΙΧΧ. Ῥεἴοη. 

“Α σοῃβιἜγαὉΪ6 ἰηΐογναὶ," 5ϑᾶὰγ8 Ατοῖ- 
ἄἀδαοοὴ Εοϑβε, ““στχηιβέδανο οἰαρβοα Ὀοΐναθη 
τῆς οΠἹρΊΏΔ] οἵ Ώδη 16] δηᾶ 118 ττδῃ 8] δι! οη 
Ὁγ ἴῃς 1ΧΧ, ὝΒδι ἰγδηβίδίίοη νγὰ5 στὸ - 
͵θοιϊοά ὃγ ἴδ Οῃυτοβ" ἢοΐϊ ΟὨΪΥ Ὀδοδι86 
11 νγὰβ ἱῃοοιτθοῖ, Ὀυϊ Ὀδοδιιθα 1 τγᾶϑ 
ῬυΓροΟβ οἷν σοττυρίθα 1 ΤΏΔΩΥ Ῥᾶβ5α 965. 
ΘΟΙΏ6 Οὗ ἴΠ656 ράββαρθβ ἢᾶνα Ὀδθὴ 5 τη 
Ὁγ ὈΓ Ῥυβεὺ ἴο βανε Ὀθθη Ἴογπιρίοά, 88 
1 τὴς σδηϑβαίοτς μαὰ δὰ Απίοοδιϑβ Ερὶ- 
ῬΏδη65 ἴῃ νον. [{ νουά Ὀδ ἱταροβ510]6 
ἴο ὈοΙϊονα [μὲ [ΠΥ ψου]Ἱὰ μᾶνα ἀατεά 50 
ἴο σοιτιρῖ 4 τοοθηΐ ΟΥ̓ ΟΟὨΙΘΙΏΡΟ 
Ὀοοϊκ." [1η ἔδεϊ, τ[λ6 ᾿Ἰηϊογροϊδίοῃς, 846]- 
Εἰοῃ5 δηά αἰϊεσγαϊίοηβ ἑουηὰ ἴῃ [86 Οτοεὶς 
ὙΘΙΒΙΟΏ, δηά δἰπρυϊεά, ἴῃ οχρδηδίίοῃ, 
ἴο ἃ ἰτδῃϑίδῖοσ ΏΟ σηδηϊρυϊαιϊς ἃ οὐττοηῖ 
Δα ΠΟὴ5 δηᾶὰ δρρεηάεα ἰπθπὶ ἴο ἢ18 
Δ ψοτκ , πδορϑϑιίδία οὐ ΟΔΠγ [ἢ 6 85- 
Βυηλριοη οὗ ἃ ἰοηρ ἰπίεγναὶ, ἀυπηρ νῃὶοἢ 
ΠΔΏ16] ννὰ8 βιι)] οϊοα ἴο υτμηοτους δηὰ 
νδυοι5 ἸηΓΕΓΡΟΪ δ Οἢ57, ὑπη0}} τἢς τοχὶ 
αϑϑιηθα [ἢ6 ἀτγιᾶς]] δηὰ ἰαῖο ἴοσζωι οὗ 
τῆς ῥγεβδθεηῖϊ ΑἸεχδηάσίδῃ τη άθπηρ. Ὑμαῖ 
τῆς Ἡδοῦτεν ἴεχὶ 15 1ἴῃ6 οτὶρίη] ἔτοπι 
ψΏΟἢ (6 ΓΧΧ,, νεσβοη " ννᾶ5 σοτῃηροκοά 
15 ποῖ ἀϊδρυῖεά, δηὰ [ἴ 15 πῃ ροβ51016 (Πδὲ 
ΠΟΥ οοὐ]ὰ μανα θδθη οοιηροβοὰ δὲ [Π6 
Β81ὴ6 ἘΠΠη6, Βεϑί 65 [ἢ 6 ΔροοσυρὮ δὶ ἰηἴοσ- 
ῬΟΪΔΈΌΟΙ 5 [ἢ σμαρίοσ 111., [6 ΑἸδχδαῃάτδῃ 
δῃά ΟἿΟΣ {ΙΔ 5]ΔΟη5 αν δά ἀεὰ ἵνο 
Ἄοδαρίοτβ, σοηϊδϊηϊηρ ἴῃς ὁ Ηἰβίοιγ οἵ ὅ8ι.- 
5δηηδ᾽ (Χ111.), ἀῃηὰ “Βεὶ δηὰ ἴῃ6 Ὠτσαρομῃ᾽ 

δ᾽ Ὁ». Τεΐοτας οὐ Πδῃ. ἱν. τό, ““ϑεριυερὶπία 
οτηηΐα πδϑοῖο αὐ σαίϊΐοῃα ρῥγδείεγιεσυηΐ. 

ὕπάε )υάϊςοϊο τπιαρὶκίγογατα δος οϑἷας βἀϊεο δοσαπὶ 
ἷπ δος νοϊυμὶπα τερυάϊαία οὶ εἰ Τῆεοδοιοηϊς 
νυΐρο Ἰερίίαγ, απδς. εἰ Ἡδεῦταεο εἰ οοἰο 5 ἴτδῃ5- 
Ἰδίοσγί θιι5 σοηρταυῖ(." (1. Μ. Ε.) 

6 (ρ. 44. ἷ. 3,11, 16, ἰϊ. 8, 11, 28 54., νἱΐ. 
6, 8, ἴχ. 25, 27. [Ι͂π οἶδ. 11].---ὠῦὶ. τῆς ἀϊβδτγοσιοα 
ἔτοτῃι ἴῃς ῥγεβθεηὶ Ηεῦτεν ἰοχὶ ἰ5 πιαυκοὰ Ὁ. βυο ἢ 
δαάϊοη5 85 1. 24 54.. ἴδε Ῥγαγος οὗ Ασζαυδῃ; 
111, 51 54., ἴῃ6 ϑοὴρ οὗ ἴῃς Τῆγοα ΟΠ] άσγθη ; οὐ 
δυο ΔΌὐτενδίοηβ 85 ν. 17---5, 16--18; ΟΣ 
δυο νυ Δ ἢ 5 ἃ5 ἷν. 10 54., 28 54., ν.ό, 9, νἱ- 
--- Τῆς δἀὐάϊίοπς ποίοα ἴῃ Γἢ, ἰἰϊ. ἄτα ἑουηά 4150 
ἴπ Τπεοάοξοπ, ἴῃ ἴῃς 1, δἰἰπ ἀπὰ ϑγτίας ΝΎ ΣΟΙ ; 
δυϊ ψΒεῖδεῦ [ΠΥ δγὲ ἴο Ὅς Τςοποίδοτοὰ ἰηίεγροϊα- 
ἔἴοτβ οὐ Ὡοΐ βεεῃβ συσοβϑίϊ μα ϊθ. 966 ἘΠΊΖΘΟΒΟ, 
“Ἡαμάδ. σὰ ἃ. Αροΐϊς. ἃ. Α. Τ᾿ τβἰς 1 Ἰείεσ. 
“Ζυπᾶϊζε συ ἃ. Β.  δη.᾽ Ρ. 113 54.; ΝΝεξίοοίϊ, 
“ΑΡοοσυΡῃΑὶ Αἀάϊϊοης ἴο ΤΠ δηῖο]᾽ (5. ἢ. Θ᾽ 
“ἘΒ10]. Ὠιςῖ᾽. 

7 8ες Ζιηάδεῖ, “Καὶ. Τὐπίοσξυοδυηρ. Ὁ. ἃ, 
ΑὈίαβουηρθζεῖϊ ἃ. Β. Τλαπίεϊ," Ρρ. 177--- 82. 

8. 0) 6 ΝΥ εἰἴ6- Θομχαάςον, “ ΕἸηϊ.᾽ 8 3211, ἢ. αἵ, δ, 
δῖ οὔξδ ἴ86 ὉΠ οὗ ψοσκιιδησρ ἰὰ ἴδ 6 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΙΕΙ͂. 

(χιν.), ἴο τε Ηδῦτενν ἴοχι. ὙΠΕΥῪ 816 
τὐαουθιθαϊγ Ἰαῖο δηᾶ βρυτουβ δ 05 ; 
ἴπ6 ΓΟΥΙΏΘΥ ῬΟΒΒΙΌΪΝ ἰουηάοα οἱ ἰδεῖ 
ἘπΠιΖϑομο' ρῥἶδοοθβ [6 πὶ ἴῃ [6 5θοοηα ΟΥ 
Ὦγϑὶ σΘΏΤΌΓΥ Β. 6., δηα διιθιῖε5 [6 ηὶ ἴο 
4 ἨεἸἸοηῖσας Ἐργρῦδη εν: ψἢ116 ΟἿΟΣ 
ΠΟ 5 566 ἴῃ ἴΠδτ Ῥ᾽ϑΠηΐδη ἡουΚιηδη- 
ΒὮ]Ρ. ΤῊδ οοηϊταϑὲ θείῃ ἴδ 5[}]6 δηὰ 
τπουρσῆς οὗ ἴΠ656 Ἰηϊοτροϊδοηβ δηὰ δαάὶ- 
Ὀοη5, ἰᾶάτρο δηά 5124]1], δῃὰ (ἢοβε οἵ ἴῃ6 
Ἡδοῦτονν οὐ ριηδὶ, 15 88 ΟἸΘΑΥΪν τοδικοα 85 
Ὀεΐνψοοῃ ἴ[ἢ6 Ο(δποηΐοδὶ δηἀ Αροςσυρῆαὶ 
Οοβρεῖ5. ΑἸϊονν ἴο [86 στον οὐ (δα! οη 
85 ΤΑρΡ᾿ἃ 84 ὑγοζτθβθβ 88 Ῥοβϑίῦ]θ, γεῖ τη 6 
ἀϊδθεγθηος Ὀοΐνοοη ἴ[Π6 (ρου Δ ]Υ) οἹἀ 65 
οἵ [656 δἀά!ιοη5---ἰῃς κίον οὗ ϑὅυ- 
5ΔΠ)η8---ηά (ἢ6 Ηδῦτενν “ὨΔ}16],᾽ ῥτα- 
ΒΌΡΡΟΞΒ65 δηάᾶ τϑαυϊγεβ ἃ ἸΟΏΡΟΙ ἰαρ86 οὗ 
πη ἴδῃ ἴῃ ΟἿς βεπ ΙΔ ΟῺ ΒΟ0Π16 ΟΥ̓ ΟΒ5 
Ἀ55|5ιι ἃ5 ἴῃ Βορδγδηρ ᾿ΠΠλ11. 

δ 7. 42ραμεῖ αμά λέ ἴαιο 7 εία»»ιεο 
απ» 1.ε Ολμγελ. 

ἼΠΟ τεσ ον οὗ ἴα Νὲν Τεβίδιηθηΐ 
5, ἴο ἃ ΟΒβηβίδῃ, οἵ Προ, ἔπε  νά]ιδ 
[ΏΔῃ ΔΗΥ͂ οἴμεσ. Τῇ Βοοκ οὗ ἴῃς Εδνο- 
Ἰλίου ῥρζονεβ ΠΟ Ῥονγοσῆ!} δὴ ᾿ἰμῆμπομος 
[6 Βοοῖκ οὗ Πδῃϊοὶ ὄχοσγοὶβθα ονοσ ἴῃ 6 
τοϊηα οὗ ἴῃ6 “Ῥεϊονεὰ ἀϊοῖρ 6 ̓." 81 Ρδυ}5 
ἀεϑεσιρίοη οὗ (6 ΑπΕοδτβὶ (2 ΤΏ 658. 1]. 
4); [15 ἀεϊοραίης ἴῃς ἡυπάρταεης οὗ τὴ 6 
σοῦ ἴἰο Οοὐ᾿β 5αϊηῖϊβ (2 (ου. νυἱ. 2);-- 
ἢδᾶνο ἃ ἀϊξεηοσί τοίθσθησο, νοσῦαὶ] δηὰ ἀοο- 
τη], ἴο (ῃ6 τεδοῆιηρ οὗ τῃ15 ργορμοῖὶς 
Ῥοοκ. Τῆα Δ] υδοηβ ἴο (ἢ6 58.861} οἵ 
(σού ῥρσορῃδεὶ ἤδη οδϑὶ ἰηΐο ἴ86 ἄδῃ οὗ 
Ἰιοης, δῃη ἴο ἴῃ ἀο]νογαησο οὗ ἴη6 “Ὦχοο 
ΟΠ ἀτοη" (ΗςὉ. χὶ. 33, 34), οδῃ 6 υἡ- 
ἀετϑιοοά οὗ ἢοηδ οἴδοῖβ ἤδη ἴῃοϑ6 ῆοβ6 

715 ἀτὸ ἀδβοι δά ἴῃ [6 ΘΔΠΟΏΙΟΔ] νοσΐ.. 
ἢ6 116, Θοη οὗ Μδη," νῃϊοῖ Ὀτοῖκὸ ἴσοι 

τς 1105 οὗ ἴ6 ἀγίηρ 81 δίθρηθη, ν8 (ἢ6 
5816 85 [ῃδί οἱδιτηθα ὈΥ ἴῃἢ6 ΗοΙγ Οηο, 
1156} γεβεοϊεά το Ηΐπ ἴτοταῃ ἴῃ6 ραζθβ οὗ 
186 ΡῬγορβοιΝ 

ΎΠα ϑανίουτβ ἀϊδβοοισθαβ ρου Ηἱ5 
βεοοηά σοπγηρ σοηίδιη 4|]115]05 ἴο [ἢ 6 

1 Ορ. εἷξϊ. Ρ. 121 ἘΡ ΖδςκΙοσ, "ες Ῥυορδοῖ 
Τρδρϊεῖ,᾽ Ρ. 42. ὙΤβοοάοιίοη ρῥίδοοβ ἴῃς “ Ηἰβι, οὗ 
Θύσδηηδ᾽ Ὀείοτε οἢ. ἱ, Ὀεολυθα ἰγϑα ἸΟΏΔΙ]Υ͂ τὸ- 
ἐειτεὰ ἴο [6 ρετίοὰ ψεη ᾿αηίοὶ γᾶς 51}}} ἃ 
γουῖι; “ Βεὶ δηὰ ἴῃς Ὀγασοι ̓  ἔοσζῃβ ἰῃ διἰβ ἰοχὶ 

“Ἢρ θὲς ερρδοίαιν Αὐδεή 66 ες Υ̓ Αὐδετΐθῃ, ρρ. 790-93. 2 ὃ 
8 (οπρ. Μαῖϊῖ, χνί. 13, 27, χχνυὶ. 64, πὶ 

δι. υἱῖ. 13. 
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Βοοῖ οὗ ᾿ϑδηϊοὶ ἴοο ἀϊβίίηςξς ἴο Ὀς π115- 
τά κοη ὁ, Βυῖ Ηε ἀοαβ8 ποῖ οοπῆπε Η]τ5ο] 
ἴο 4]1υϑο8. [ἢ ΟὯδ ΤὨΘΙΏΟΥΔΌΪΘ ραϑϑᾶβο 
Ης τοίιϊεβ ΌΥ δηῃιοραῦοῃ, Ἔν ΟΥ̓ οδΥ]] 
δραϊηδὶ Ὠδηΐϊοὶ. Ηδ 5Ξδῖ ὕροὴ ἴπε Μουηΐ 
οἔ ΟἸῖνο5, ἴῃς ΗοΪγ ΟΕ δἱ Η!5 ἔεεῖ, Ηἰ5 
ἀἰβοῖρὶεβ δτουημα Ηΐϊπι. [Ιῃ ἃ ἔξνν σηοχηθηῖ- 
οὐβ ψοτὰς Ηδ ἰοσγεϊοϊα τῃ6 ἀεδβισπιςοτίοη οὗ 
{παῖ ἰοῃρ]6 Ὠ]οἢ τοβα Ὀείοσα Η]π 1ἢ 4]} 
115 ρθουΐο55 θοδυΐγ. Α5 Ηε βρακε οὔ Ηδ 
ἔανε ἴοι ἴῃ6 [ΟΚΘ ἢ ὙΠΙΟἢ βῃουϊὰ Ὀ6 ἴῃ 6 
βίρῃδὶ οὗ ἴπεὶγ οὐ ἀϊπρεσβίοη. “θη 
γε 8041} 866 (ἢ6 Δροϊηϊηδίοῃ οἱ ἀδϑοϊα- 
ὕοη, βϑρόκθῃ οὗ Ὁ. ᾿ϑδηΐεὶ [6 ρσορβεῖ, 
βίδηἀ 1η ἴῃ6 ΠΟΙΪΥ ῥἷδςε,.. θη Ἰεῖ ΤΠ 6 πὶ 
ΜΠΟἢ δ ἰὴ Γυάδ54 66", ὅζο. Τῆς ψογὰβ 
Ὦανα Ὀυϊ οὔδ ῥἱδίη τηθαπίηρ δηἃ Ομ 6 
Ῥἰαῖῃ τοΐθσοηςσθ. Α5 βροκθὴ ὃὉγ (βηβί 
ΠΟΥ ἰηνεδὶ 1 αἰ ΣΉ δηὰ ἱπβρίγα οη 
ἴῃε δυἴΐδθοσ Ηδ ἰ5 φυοῦηγς. ὙΤΠΪΒ οσδη ὃ6 
τηδιηἰδιηθα ψιϊμουϊ ἔοσ ἃ πιοιηθηΐ οδχ- 
οἰυαϊηρ ἴῃ6 Ἰορι πηγαῖα υ56 οὗ ἰηιο]σοης 
Δ 5οἸθητῆς ΟΠ ςΙσω. Ογχιδὶ μᾶ5 βαϊά 
ΠΟΙ ὙΠΟ 5841} Ὀϊπά 5 ἴο δ6- 
᾿τὸνα ἴπαὶ Τδηΐοὶ τεἀυςοα τῃ6 Ῥοοΐ ἴο 
115 ὑγθβθηΐ ἔοστῃ, Ρυΐ Ηδ 185 βαϊὰ (μαῖ 
ΨΏΙΟΒ [οὐ ἀς υ5 ἴο Ὀα]ίονα 115 δυῖδοσ 
ἃ Μαδοοδλῦδδῃ β5οῦρε. ΟΓΥἹ 83ηὴ Εφγρίίδη 
οἰ 5148:. [Ι{ νας ἃ σδυ ΠΟ ἱΠΊΡΓΘ55- 
οεα ὃγ Τδοοάοτγειῖδ οὐ (ες 768 οὗ δῖ5 
ΟΑΥ ὙὮΟ τεὐεοϊοαὰ [6 Βοοῖκ οἵ Ὠδηὶεὶ  : 
“Φ ἘδΙΔΘΙΉΡΟΣ [Πδὲ 1 Ἡγδιτίηρ ἀφαϊηδί [6 
Ῥγορῆοῖ γοιι ᾶῖὲ ψαστηρ [ἤσγουρῃ [ἢ6 
Ῥτορδοῖ δραϊηδῖ [61 ΚΟ οὗ [Π τορος" 
Τῆς οδυῦοῃ 15 ὩΘΙ ΠΟΙ ΒυρΡοΓῆϊου 8 ΠΟΥ 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἰο-ἀαγῖ. ΤῊδ οτὰ οἵ [δαῖ 
Ῥγορῇποὶ δαὶ ὈογΘ ἰοϑΌΩ ΟΩΥ ἴο ἴῃ6 
νος οὗ Ηἰς Ῥσορποὶ Ὁγ (ὃς τηουτῇ οὗ 
ΗΙ5 Ἡοΐγ ϑοῃ. Οδβδηβ δοςερὶ τμδῖ 
ἰΘΘΏΠΠΟΩΥ ἴου τῆς σεᾶάϑοῃ ψίνεη Ὁγ δῖ 
Ὑποιηδς Ααιηδ5 : 

““(τράο χυςαυϊὰ ἀϊχιξ δι ΕἸΠ1υ5, 
ΝῚ] ος ψεῖῦο νοπίδῦβ νεῦι5.᾿" 

ΤὨΟ ορ᾽ηΐοη δάνδηςοά Ὀγίῃς ΗΟΪγ Οὴ 6 
οὗ σοά, δηὰ ἰο]ονεά ὈὉγ ΗΙἰβ5 Αροϑίῖββ, 15 
ἴῃ 111 δοοοσγάδηος ψ (6 πη δηά 
τοδοβίηρ οὗ ἴη6 οασ]γ [ἐν ]ϑἢ δηᾶ (τ ϑδη 
ΟΠυτομ65. Τὸ ἴποθα τ ῆο Ὀεϊίονε (Παῖ 8 
ΒΌΡΟΠ το αΐηρ Ρτον  ἄθηςσο γ85 ρ]εΔϑ6α ἴο 
τοϑί [ἢ (411ἢ οἵ [ῃ6 ἢτβὶ Ὁ 5ΈΔη5 οὐ [8 

4 Μαῖῖ, χίχ, 18, χχὶν. 30, χχν. 1ἱ, χχνὶ, 64. 
δ αῖϊ. χχίν. 15. 
4 “Οροετγα, ΝοΪ. 11. Ρ. 1164 (εἀ. Μίρηο). 
Ἴ ΑΚ πεεάρα δραίηβι οὗ τοιηλγ 8 85 ασὸ πιδάς 

ὮΥ Ὦς Νεῖϊϊε- Θοδγαάοσ, “" ΕἸ]. Ρ. 5093; Πανίά- 
δοῦ, 111. Ρ. 168. 
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ἀἴγοοὶ ἰοδομίηρ οὗ ἴῃς Ιποᾶτηαῖα (Ὦσιβῖ, 
δηά οοπιροηβαία ἴο {πεῖς Ἰτηπηθα!δΐα δ00- 
ΟΟβ80 15 ἰπ6 ἀοβοϊθηοῖὶαβ οὗ δὴ ὑποπΈςδὶ 
856 Ὀγ ἃ ἄξερεγ βρι πῖιδὶ ᾿πταϊοῃ ;---ἴο 
ΒΌΟἢ ἴῃ 6 ̓ΕΒΕΠΠΟΩΥ ΟὗὨ ΔηΠα ΠΥ Ν11] ἐν ὲγ 
βρεαὶς σι] 4 νοῖςς οὗ 115 ΟΥ̓́Τ. 

Τῆδ τείαϊδιοη οὗ ῬοΓΡΏΥΤΥ 5 ψΟΣΚ, 
Ῥομηδά ὉΥ Εὐυβοῦὶι8 οὗ (εβασοα, Μἃ5 
ἴοσ [86 ἂρ 85 οοταρ]εῖς 8ἃ5 οουἹᾶὰ ὃΘ6 
[αγηϑῃθα, ὅ8ὲ 7 ογοσηθ᾽ -- το 1ηδὶρτδβοδηῖ 
δυῖβ τ Υ Δῃ ἃ ΠΟ τλεδῃ βομοϊδν-- -ου] ἀθ ΠΥ 
τους ἰξ 5890θ.ὡῳ. Ης ἀϊδηςιΥ ἀδοηοά 
ἴο ΘηΐοΥ ἰηΐο ΤΏΔΩΥ σοπίτογεσίθα Ῥοϊ 5, 
ςοηϑίἀεπηρς ἰπϑπὶ αἰγεδαν τοθῖ ὉΥ (ἢ6 
μοῦκ οἵ Ευδεῦία8. Ηδ ἄεαὶὶ ἢ {Π6 1 
ΟἿΪΥ 45 1Π6Υ τρδὶ τὰ ἴῃ ἴἢ6 σουγοα οὗ ἢ]8 
Ἐχροπιοη, Ὀυΐ ἣ6 ἀεο]πρά ἴο ροὸ ουὖἭῇ οὗ 
ἮΪ5 ΨΑΥ ἴο ἀΐδουβ5 δῖ 1π Π15 ΟΡ ὨΙΟη 
Μ45 ρμαϑὶ αἰβοιβοίοη, Ηδ σοί ΗΪΥ Μγ)ὰ5 
ποῖ ἴῃ6 τηδὴ ἴο δνδάβ οἵ ὄρ δίη ΑΥΑΥ͂ 
ἀϊβηου]θ5. ὙὉὍὙηδ βᾶπὴθ 50:1Πι δηϊπηαιθά 
ἴῃ τγ4) ΟΥἹΥ οὗ [6 Εδίθοῖβ οὗ τῃ6 Ομυτγοῆ. 
ΤΠ ἴῃ τὔοῚ ἰονα δηά διδοῃηγεηὶ ἴο ἴπ6 
ὙΠ ὴρθ οὗ (ἢ6 Ρῥγόορῃβεῖ ἴποὺ δἱονδά 
{πεσηβεῖναβ ἜΧρσθββι 5 δηα Ἐπ|65 οὗ δῇδθο- 
[ἴοη ΒΟ Ὀεῖταγ [ἢ ἰδῆσυάᾶρε οὗ [86 
ἢρατῖ σίου ἤδη (Παϊ οὗ 5δἴδθσῃ οὐ οἱ βίη, 
τ 18 ποῖ ἴδαϊ {ΠπῈῪ μδᾶ περὶεοιεαά ἴο ἐχ- 
8ταΐηε ἰηἴο [Π6 δὰ Π ΠΟΙ Υ οὗ Π15 οσΚ ἃ5 
ἴΔΥ ἃ5 ΙΔῪ ἴὴ τ εῖσ ρονγοσ; 11 15 ἠοῖ [παῖ ΠΟΥ 
ΜΟΙ ἱρῃοσαηὶ οὗ [ῃ6 ρΡδοι 1685 δηά 
ἀϊηςυ 65 οοηδηρσά ἴο ἢ15 Ὑτιηρ. [ἢ 
ἴΟΥ ΘΧΑΙΏΡΪΌ, Τπεοάογοι σοβθηῖβ 1ἴ 845 ἃ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ 1Π]ΌΓΥ ἴδ Ομ ψΏοτη δε ἔονοβ 
ἴο (4}} ὁ θειότατος Ξῃουϊὰ Ὅ6 ἀξδηϊεὰ τῃ6 
Ῥτορῆδις [|6, δηὰ Ὄχρο] ]εά ἴτουη 16 
" ΟΒοσὰβ οὗ [με Ρσορῇῃοῖίβ ;" 1( δὲ Ὁ βῖγϑβο- 
βἴοπα" ἀνθ! 5 γι Δθδοϊοηδίθ ἑοπάῃ 6885 
ὉΡΟῺ ἴῃ 6 νἱτῖιι65 δηὰ 1[ῃ6 νἱοϊοτ65 οὗ Οὔ δ 
ὙΠῸ 5 ἴο ἢ1πὶ 106 ““ποηὰ οὗ σοά;," (δ δ 
“ΠοΪγ Πδη]ο] ;" 1 8: Τ ἐγοιηθ" 1 51515: ΡΟΣ 
[Π6 οηβ ἔδοϊ 580 σοιϊηδηα!ηρ, 850 ὉΠΔ}0- 
Ῥτγοδο,ΔΌ ]6, (ηαἴ “πὸ οὨς οὗ [ἢ6 ργορῃοῖβ 
δᾶ5 ἜνῈΓ βροόκθὴ Ὑ1} Θαυ8] ΟἸΕΔΓΏΕ88 
δου Ομηβι;" γεῖ ἴἢ ὩΟῸ οδ86 15 [ἴῃ 6 
ουϊοργ τὰ 6 τεϑυὶ! οὐ ἃ ὈΠΩα ὉΠ ΒΙηΚιης 
[ΑἸ ἢ, ΟΥ ἃ σΟμΟ 5510} ἴο ἃ Ρορυΐαγ ἀἰσίαηι 
Ποῖ [ἢ γγου ἃ ἤᾶνα Ὀξδεη ρεπ]ουβ ἴο 
ΟΡΡοβθ. Ὑπεοάογεοι" ρῖνο5 Ὦ18 ΓΟΔΞΟΙ, 
θη ἢ6 σαῆκα Δηοῖ διηοηρ ἴῃ6 “οτ- 
ἔδῃ5 οὗ ἴῃς Ὠινιης ϑριπι." ΤὍῆε βδοσεά 

1 ὁ Ῥγοΐορ. ἱπ ΠΏ δῃ. λέν Υ. Ῥ. 49:1 (εἃ, Μίρτιε). 
3 ἐῬγροῖ. ἴῃ Πδη." 158. 
8. Περὶ ἀκαταλήπτου, ἼΝ 1. 84, Νοϊ. 1. Ῥ. 

712 (εἀ. Μἱρπε). 
4 “Ῥχγοΐορ. ἰηῃ Π4η.ἢ 
δ Ϊος. οἱΐ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

τὶ Πηρ8, 6 ᾿ηϑ5: 6", [ποι βεῖνοβ Ῥσονα 
Βῖσα ἴο Ὀ6 ἃ ρῥγορῃεῖ; ἴδ Ιϑδϑιια ἢδα σοη- 
Ἀσταβα ἢΪ5 οἸδῖτῃ ἴο ργεϑοίθῃοθ. 851 (ῆτγ- 
βοβίοῃηϊ ροἰηίβ ἴο 6 ῥσορῃβοίςβ, δῃηὰ ἴῃ 
ἢ15 ““σοϊάφδῃ ᾽" Ιδηριιασο ῥγοίεϑδίβ δραϊηϑί 
τηϊδίδοη νἱθνβ: “δηὶοὶ ττοῖς ἴῃοτ 8]}, 
(οὰ τονδὶ ηρ [ποτὰ ἴο ἢϊπὶ͵, Πδὶ [ἤοϑο ῃοῸ 
τοδα δηὰ ἤδνα β86ϑὴ 1Ποἷγ ΔἸ Ιτηθηΐ τηϊρῆς 
τηλῖνοὶ δἱ ἴπ6 Ββοῃουγ δοοογαθα ἴο Πα." 
δὲ Ποτοιγα" οὔοθ δεκθα, “ὙὙὔ͵ὰῸῈο οδῃ 
υηάἀεχβίδηα, ΟΥ Θχρ δίῃ, 15814ἢ, 6τὸ- 
τηϊδῃ, Εζεκὶθὶ, δηᾶὰ Ὁδηι8] ὙὍῆα ἢγχϑι 
ἢδ5 σόνε ἴῃ6 ψεῦ, ηοὶ οὗ ἃ ῬΙΟΡΏΘΟΥ 
Ὀυϊ οὗ 4Α Οοβϑρεὶ... Τῆς [πἰτὰ [ὰ5 δῆ- 
γεϊορεά ἢϊ5 ννοῦκ ἴσο Ὀθριηηϊης ἰο δηὰ 
ἴῃ βιοἢ οὐβουγ ἴμᾶὶ ἴμ6 Ηδῦτενβ Μ1}} 
ποὶ βυβεσ 1 ἴο Ὀ6 τοδα {1} τῃῆ6 Ῥυρ!} 
ἢὯδ5 τοδοῃδα [86 τοδίσσα ἀρὲ οὗ {πΠ|Πγ" 
γεᾶῖβ. Βιυΐ ἴῃ6 ἔουπἢ δηὰ [ἢ6 Ϊδϑὶ οὗ 
18 ἴουγ Ρσορμεῖβ, ἃ τρδῃ ποῖ ΘΩΪγ 
[τ Δ ΠἸΑΥ ΜΠ πηθ5 Ὀὰϊ αἰδο [ἢ6 φιλοΐστωρ 
οὗ τὴς. γος νοι], ἀϊβοουϊβεθ οἰ θαυν 
ρου ([πδὲ τηγβίεπουβ 500] ες) ἴῃ βίοῃηςβ 
ουϊ ουὖἱ οὗ τῇς τηουηπίδιη πψπποιῖ παηᾶς 
δῃα ονουγονης Ἔν ΕΙΥ Κιηράοχῃ.᾽ 

Τῆς τπτηρς οὗ ΕΡὨτδοτλ ϑυτιβ᾽, ΟΣ 
οἵ ῬοΪγοϊτοηϊιβ ἴῃ Πεδοοη δ ἴῃς ὕτο- 
ἴπεν οὗ ὙἸμεοάοτε οἵ Μορϑυεβίϊα, ρῥτε- 
56ηΐ ΘΥΘΙΥΜΏΘΤΘ ἴῃ6 β84πὶ6 δβιπχαία οὗἅὨ 
ἴῃ ρχορῃεδὶ δηά ἢ θοοκ. ᾿Ἐχαορεϑίβ, 1Ὲ 
πος ῥσοναίθης [ἤδη ΡὨ]]οϊορίοδὶ δηᾷᾶ 
Ὠιβίουοδὶ ΟΠ ΟΙ5 πη, 15 ποῖ δὐἀναηςοά 
ΤΟΟΚΙΘΘΘΙΥ ΟΥ 1ῃ ἀδῆδηςσε οὔ ρυζεὶγ ἐχίογηδϊ 
ἀϊδουδδίοη. ΤὨδ βατὴθ ορ᾽ πο ΜῈ] Ὀ6 
ἰοπτηθα ὉΥ τῆς τεδάεσ ῆΟ ροπάοις (ἢ 6 
ψγοτάβ ρου Πδηϊοὶ οὗ Ατησηοϊ5 Ῥ͵δ5- 
Ὀγίετ, ΑΡοΪ πᾶσ, δὲ Αἰμδηδϑιιβ, δὲ 
Β4511, 8ὲ Ογπὶ, Ἐπάοχιας, Εαβο ῖα5. οὗ 
Οφϑασθα, Ἡδογοῆυβ, Οτροη, δὲ ΗἸΡΡο- 
Ἰγίυ5, ΤΙῖ5, ἀηα Νιοῖοτσ, ἰγοαϑυσοα ἴῃ ἴῃ 6 
ΠΟΌΪΘ ςοἸἸδοῦοη οὗ (αγάϊηδὶ Μαὶ᾿"; οσ 
0 ἴτάσθϑ ἴδ6 ᾿Ἰηἤπδηςσς οὗ ἴῃ 6 ῥτορῃεῖ 5 
ΤΩΪΠα ἴῃ ἴῃς ἩΗδοχΏ] 65 δηά ΘΟΠΏΟΠΒ 
οὗ δὲ Αυριίίηθ. Το [815 Ὀοαγ οἵ ἀϊ- 
ὙΙΔΠΥ τῃ6 Ἑδίποῖβ οὐ τὴς Ἐροίοπηδίίοη 
[ὐπιεὰ ἴογ δϑθιδίδῃοθ 1ὴὰ ἰοχμηΐης [ΠΘῚΣ 
οὐ ἀξοϊϑῖοη. [1μιἴοσ, Οαϊνίη, Μεϊδη- 
ομίθοῃ, (Εοοϊατηραάϊι5, ΒΟ] ΠἸηροτ, ἀρρϑδὶ 
ἴο τ[ῃαϊ τρυμα] νοῦ ΠῈΥ Τοηδβιάετεά 

. τ1τὅς. 
ατὰ τ. Ἰουδαίους, 11Ὁ. ν. 8. 9, Ρ. 807, 

“ 
8 Ἐρίβί. ΣπΠὶ. Αἁ Ῥαυϊίπυμα, "᾿ς 5ἰυάϊο 

βοὴ ἴαγασγαηι,᾽ ο]. 1. Ὁ. 547. 
οἷ. 11. Ὁ. 480 54. (εα. (81}|8υ}.Ψ 

τ “ϑοηρῖ. νεῖ. πονὰ (ο]]εςιίο,᾽ Υοϊ. 1. Ρ. 105 
864. εα, Μαὶ (Εοπι. 1.825). 

1 Ὁ». οἱΐ, Ρ. 16: 54. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὉΑΝΙΕΙ͂. 

τῆς Πιρῃοβῖ,---ἰἕα σοηδοηςθηΐ ὈΠΔΗΙΤΔΠΥ͂ 
οἵ 4]1 ἔοπῃοσ ἰεδοῆοῖβ. Τῆς ΟὨυτοῦ οὗ 
Ομ ηϑβῖ, ἱηϑρίγεά ὉΥ Βεῦ Ὀινὶηα ΕὈυΏΘΘΥΓ, 
ψουἹὰ πόνὸσ δᾶνα βδποϊοηθδα 50 Ἰοηβ 
Ὡοῖ ΟἿΪΥ ἴδ εχιϑίθησς οὗὨ ΟἸΤΟΥ ΟἹ [Π]15 
βδυθ]εςῖ, Ὀυὰϊ 4150 [15 ρτοραραῖίίοῃ ὉὈΥ͂ 
ἴῃοϑε ψῆο Έτα ἴἢ ΘΥΘΙΥ σοῃοσδίοῃ ἴῃ 6 
ὩΟΡΪ 65: ργοοῖβ οὗ Η]5 ρεγρεῖυδὶ ργδϑθῆσα 
ΔΙλΟΏς ΤΩΕη. 

τι. Φοηεαρζιέες ὀπροίκα εὐὐίᾷ “λε βΒοοῖ οΓ 
απμίεί. 

ΕΤΟΙΩ ἴδ6 ῥγϑνὶουβ σοιηδιῖβ, ἱξ 111 6 
δατγαι θα τῆδῖ Ἔχίθσηδιν ἴπῃ6 ῬοΟΚ ΠΤ δη16ὶ 
5 45 Ἧ6]1] αιἰϑϑοϊθα 85 ΔῃΥ Ὀοοῖ οὗ ϑοηρ- 
ἴατε. ΟἸ ])εοιοἢ5 ἴο [πΠ6 δυϊμοηῇ ον οὗ 
τὴε6. ποῦκ νόγε, μονενοσ, δἀνδηςεα νεῖ 
εδτὶγ. 

ῬΟΥΡὮΥΤΥ (Α. Ὁ. 233--302} ΏΔΥ Ὀς Ο2]}- 
οὐ τῆς ΔΊ ΠΟΥ οὗ ἴῃς οδ]εοΐοσβ.0 [Ι͂ἢ ἰῃς 
πὶ νοϊατμης οὗ ἃ ψοὺκ δραϊηϑὶ ἴῃ 6 
ΟΠ σι ϑδης, μον ἰοβί, ἢ6 βίτονα ἴο γείυϊθ 
«ες εἷαϊτης οὗ “Δηοῖ ἴο [ἢ6 τδηῖκ οἵ 
Ῥτορβεογ". Ηδ δϑβετίδα [παῖ ἴῃε Ὀοοκ 
᾿Ἴδ ὨΟΐ σΟΙΠΡΟΞΟα ΟΥ δίηι ΏΟ56 ὩΔΙῚΘ6 
π23 διίδοῃοά ἴο ᾿ξ, Ῥυΐ ΌΥ βϑοΐὴθ ντίῖοσ 
“πο Ἰ᾿ἰνεοά ἰὴ Τ[υἀδ8 1η [6 ἄδγϑ οὗ Αητο- 
εἶυ ΕΡΙΡΠΔπε5. Ηδ υτρεὰ ἰδαῖ 1ὲ αἰὰ 
ποῖ ϑρεαᾶῖϊ οἵ [πῆρ ἔαϊυτε 50 το ἢ ἃ5 
ῃλιταῖο ἴῃ ὄνεηΐβ οὗ (ῃ6 ρᾶϑῖ, [ἢ ἴδοῖ, 
παῖ τ αΐονογ ὄνθηΐ τ τοοοσαάβδα υρ ἴο ἴῃ 6 
ἄμα οὗ Απίοοδιι5 ΕΡΙΡἤδηθ5 νὰ5 ἴπι6 
Ηιςίοσυ, Ὀυϊ 411} Ὀαγοηὰ (παῖ ἀδΐε νγὰ5 
1156, 85 ἴδε Ὑ τοῦ τηυϑὶ οὗ ΠΟ ϑϑ! Ὑ πᾶν 
Βδθῃ υπδοσυδϊηίοα νι Πατυσιῖγ. ὙΒετα- 
ἴοτε, νὰϑ ἴῃε σοποϊυβίοη, {πε ὍοοΙϊς νγᾶ5 

πιτιϊῖεη ἴῃ ἴῃς δρὲ οἵ ἰμαΐῖ Κίηρ. Ῥοσ- 
5 ἃιρυμηθηΐ ἐουημάςα ὑὕροη ἃ ἀ15- 

δε ἢ τόρ ΟΥ νΜγν85 πδίυγα] ἴῃ ἃ δαί ἢ 

πτιῖοσ δῃὰ οοιά Ἰορίςα!γ ἰεδὰ ἴο πο 

οἴδεσ οοποϊυβίοη. 8. Τετοπλε, με τα- 

ὑτοάποεῖϊηρ ἴῃ τηοβί ἕόσοῖθ]ε οὗ 1.15 οδἼεο- 
ὕοῃβ, εἰπεῖ ἀρρεπάβὰ ἴο ἐδοἢ ἴῃς ἀϊγεοῖ 
οὐ ἱπάϊτεος τείυϊδίοη, οἵ ροϊηϊεά ουΐ 

τὴς ὙΑΥ͂ ἴο ἃ βουπάογ τηοᾶς οὗἁ [ηἴετ- 
Ὥοπῃ ἴδῃ ψὰ5 Ροϑϑὶ]α ἴο ἃ ποῆ- 

ΟὨ τ ΞΌδη τηϊηα. 
ἘΡ: ΤΩΔηΥ γεϑῖβ ἴΠ6 αἰ Θ5Έ1 00. 5] Ὁ ὈοΣ- 

εὦ. [ἴννᾶ5 ποῖ Π]] τῃς Ὀερίπηΐηρ οἵ τῃε 
τ σερίυσυ τπδὲ Βειμο ἀξ (ἢ 1803) 

ξανε δῃ δχίεπάεὰ δηᾶ. στ ο8] Ὁ8518 ἴο 

ἴθ Σηοσα ΟἹ 1658 ἰπ|ϊὰ Τρροβιοη οὗ 

1 Ὁρ. [1ιαγσγάπεγ, « ΟΥτεά Ὀ1]γ,᾽ ἃς., ΝΠ. Ὁ. 

3200 :-4. (εἀ. 1837); 81. ]εγοπια, “(οι ΟἹ 

ἴρασώεϊ, Ῥτείαλοε; ν. Ρ. 491 (εἀ. Μίρῃε). 3 
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(ἢς Πυϊομηηδη ϑρίηοβα, ἢ 6 Ἐπρ] 5ῃτηδη 
ἩΟΌΡο5, ἴῃς ϑρδηϊασγὰ Αςοβία, ἴῃ 6 Οσγ- 
ἸΏΔ 6 ΟΣ, δηα [ΠΟΤ ῬΡυΡ}}5 δ ΠοπΊΘ 
δη αρτοδά. Απά ἴτοτῃ Βουίῃο  ἀτ 5 ἀδῪ ἴο 
106 Ῥτγοϑθηΐῖ, ἴῇες Ῥοοκ [δηϊοὶ ἢ85 Ὀδδη 
Ῥδῃ θη δα ἔτοτῃ ἴΠ6 “δι πδηςς᾽ 1515 οὗ (ἢ 6 
ΟΙὰ Τεβίδιηθηῖ σδῆοη ὑτοῆεσοα Ὀγ Οε- 
56ηἴυ5, ᾿ς γεῖίε, Επα]α, Ηρ, Βυηβθη, 
ΒΙΘΟΚκ, Οτγαῖ, ϑοργδάθυ, Οασϑϊζ, δηὰ {ΠΟΙΣ 
(ο]ονγοῦβ. ὙΤὮ656 ΟΠ ΟΒ5 υη]ἴ6 ἴῃ χιηρ [ἢ 6 
δῖε οἵ τῃς οοτηροβιίοι οἵ ἴῃ 6 ῬΟΟΚ ἴῃ ἴῃ 6 
ᾶε οὗ Απθοοδυβ ΕΡΙΡῃδηθβϑἦ; δῃᾷ δϑϑισῃ 
ϊ ἴο 506 5οῖε ψῆο δϑϑυγαθα ἴῃ6 ὩδΙῺ6 
“Ὁ Δ4η161ἢ 48 ἃ μορὶ ἐσ δέμρις, ἰῃδῖ ὩΔΠΊ6 
Ῥδης ἴἰἢ6 πάπα οὗ οἠθδ οὗ ἘΖΟ Κ161᾽5 πηοβὶ 
ΠΠυδίουβ ΠΟ ΘΙ ΡΟΓΑΓΙ65 (χὶν.), ἀμα 4]50 
(ἢδὶ οὗ 4 σοὨῃ ει ροΥδΥ οὗ ΕΖταὰ (ν1}}. 1, 2) 
δηὰ Νοῆο δῆ. ἘΛΤΠΟΙ, [6 ὈοοΟΪΚς νγᾶϑ 
Ὡοΐ σατο ἴῃ ΒΑδγίοη Ὀυϊ ἴῃ (6 ΗΟΪΥ 
Ια, ἀπὰ ὑσοῦδθὶ)ν δὲ [6|58]6 π". ΤῊΘ 
ῬΙΟΡΏΘΟΙΕ5 μα ΓΩΙΓΔΟΪ65, 5. ΠΡ ΟΥ ὉΠ1- 
ἰοαϊγ, πᾶν {υγη 5ῃς ἃ ἴο [πη 85 ἴο 
ῬΟΓΡΉΥΥΥ ἴῃῇ6 ὈΓΙΏΔΙΥ ΟὈ]δοΟη5 ἴο 
“Ὁ Δη161.. ῬΗΙΠοϊορίοδὶ ρθου 65, 8]- 
Ἰεροὰ ἰδίου δὶ Ἰηδοούγας!ε5, ἀυσυτηθηΐα 
6 5:16) 0, ἢᾶανς δά ΠΟΙ ΟΥ 1655 νεῖ ζῇς 
ὙΠ βοὴ 85 Β6σΟ. ἀΔΙῪ δη ΠΟΙ Ρ] ΠΊΘΏ- 
(ΤΥ ΟὈ͵δοῦοη5, Ὀὰὺϊ [ἢ6 ““ἴοο δοσυζαῖα 
Ῥτϑάιοϊοηβ," δηὰ ἴῃ6 “Ἰσταϊοηδὶ δηά Ἰτη- 
ΡΟΒΒ1 016" οἤδγδοῖογ οὗ [ἢ 6 τιῖγδο]θβ, ἤᾶνα 
ὑδθῃ [Π6 σρδίη αἰ βηου 165 [6] ἸΏ Ῥεγυβιην 
[ῃ6 Ὀοοϊ-. 

(α) 72ε νοῤὝαΐξ.. “Τῃς ΒοΟΚ οὗ 
Ῥδηὶοὶ," 5ὰγ8 Ατομάθδοοῃ οϑβο, “α"ἴ6 8 
ΤΕΙΠΔΙΚΑΌΪ ἴτοῦι ἴῃ6 ΟΙΠΕΙ Ῥτορῃεῖοδὶ 
ὍοΟΚΒ, Ὀοΐἢ ἴῃ τερασὰ ἴὸ 115 Ῥγορῇθς 685 
δῃηά 115 νἱβϑίοῃβ. [ἢ βδοῃῖδα οὗ 115 δαί σοϑ 
1ϊ ΤΟβο ]65 ὙΘΙῪ Οἰοβοὶν ἴΠ6 Βοοῖ οὗ 
Ἐδνεϊδῆοα ἰῇ ἴῃῈ Ν. Τ. Τὴ Ὁ δηϊεὶ 
ΤΏΔΩΥ οὗ (86 ΟΠίεῖ ὑσόορἤῆθοϊθβ σὲ ἀε]}- 
νοσοα 1 νἹϑ ΟὮ 5 ΟΥ̓ ἀγεδτηβ οὗ ἃ ΘΟ ΑΓ 
σμδιδοῖεσ, δηὰ ἴῃ6 Ῥγόρἤθοϊθα [Πα η- 
86 ἶνθ8 αν ὑεῖ ἀἰδηςιινε σμαγδοίοτϑ- 
[1.8. ῬΙοΟΡΏΘΟΙΘ5 ἴῃ ΜΟΥ. 1.6 050.8}}} 
τοσο ἀδβηϊε δηὰ ἀϊβίίπος ἴδῃ νἹΒ] ΟΏ 8. 
ΤἼΘ ΟΥΑΙ ῥχόρῆθοίεβ οὗὐ Πδηῖθὶ ἃγὰ σα- 
ΤΩΔΙΚΑΌΪΘ ἴῃ ΠΔΏΥ οΆ565 ΤΟΥ {Πεὶγ ἀδῆηϊῖα 
δἰδίθγχθηϊ οὗ ἴῃ6 Ἔνθηῖβ ἴΠ6Ὺ Ρῥτεαϊςῖ, δηᾶ 
οὗ τ[ῃε πι65 δ νῃϊοῃ ἴΠΕῪ ΜῈ} οσουγ. 
ΤὮδ ΡῬΤΟΡΠΘΟΥ οὗ [ἢ6 ὙΘΉΓ Ὑγεεῖκ5 15 
ΔΉ ᾿ἰῃβίδῃος οὗ (ἢε ἀδβηϊίς παίυτε οὗ 1τῃ6 
ΟὨΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗ ἢ]5 Ῥσορῃδοῖθβ, δηᾶ (6 

3 ΤΠς ῥτεοῖξε ἀδῖς 5 ἃ τηδίίοσ οὗ, οοπιραγαῖἑνε 
ἰηςἰρτιίβοκπος. [ΙΓ οπο οττῖς ῥσείειβ Β.Ο. τόᾳ, ΒῈ 
ἧς 45 ᾿ἰἸκογ ἴο Ὀ6 τρμί οὐ ὑτοηρ 85 ἴδιες οὐτὶς τῆ ο 

ἘΠ Β.Ο. 168, οτ Β.Ο. 170. 
8 Ἑπδὶὰ, “ Ῥχγορὶ." 111. Ρ. 304. 
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οἰονθηιῃ οἤμαρίοσ 1Ἰυκίγαῖεβ [ἢ 6 τηϊητῖα 
οχδοίηθϑϑ οὗ 5οπΠ16 οὗ ἢ18 ρσορῃθοιθϑ᾽. 

ΦὙγΏΘη, μονγονοσ, γα σοη δι Γ {86 αἰξ- 
ἔοσγεπος Ὀδῦνθοη ἴῃς ΟἸΓΟΙΠβίδηςοο5 οὗ ἃ 
Ῥτεάιϊοϊοη δηά ἃ νἱϑίοῃ, νγὰ ἔδεὶ πᾶὶ (ἢ6 
ΟὨγοΠΟΪορΊοΔ] οἰθσηθηϊ 15 ΠἸΚΟΙγ ἴο Ὀ6 1655 
Ῥτοπηηεηΐ δηά 1655 αἰ ΠΟΕΥ τηδγκεά ἴῃ 
186 Ἰαϊίος ἑοστὰ οὗ τενοϊαϊοη. Ἐτοῖλ ἴῃ 6 
ἀοϑοΠΡΈΟΩ ρίνεῃ οὗ ἴῃ 6 ν]ϑοὴς οὗ ΠὨ4ηϊοὶ, 
1 ψου]Ἱὰ βθθῖὴ ἴπδὲ ἃ ρίοϊισα Οὐ ἃ 5066 
8 Ὀγοϑθηϊοά ἴο ἴῃ6 εγὰ οὗ [6 φσορῇῃεῖ 
ΟἹ ΨΏΙΟΝ ἢ6 ρχαζΖεαά, δηὰ τῃδὲ τῇ 6 ν]βίοη 
ειδάυδ!γ οὔδηρεα, Απά [ἢ ἃ 56Π65 οὗ 
ῬΙσΐαγοβ, ΠΟΙ 6 ΤΏΔΥ σΟΙΏΡΑΓΙΕ ἴο ἃ βεῖ 
οἵ ἀϊἰδβοίνιπρ νἱενγβ, νὰ5 ρδοθα Ὀοίοτο 
ἢϊπ), δηα [Π6 σοηηθροίίοη οὗ ΘΟ ΓΤΟΡτα- 
βοηίδ!οη ΜῈ [6 βυσοσοαϊηρ οη6 γγὰ5 Ὠοΐ 
ἀἰβθηο οι!  τπαυκεά. Ὑε Κηον ἴμαῖ τῃ6 
Βισὶ ρατί οἵ [ῃ6 νἱ᾽ϑίοῃυ ψγὰ5 σοη ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ͂ 
ὙΠ ἢ [ῃ6 Ρτορπεῖ Ὠιγβο Γ᾽, Ὀὰς [6 ἸΔιοΣ 
Ῥᾶτὶ βἰτείομεβ οὐ ἴο [6 Ϊδϑὲ {1π|65 οὗ 
τῆς ΟΒτιβιίίδῃ αἰβροηβδῦοη. Α αιιοβίίο 
τπογείοσε πδίυσα! ν 41|5685, ὙΠΘΙΠΕΣ στεδῖ 
Ἰηΐοσνα]β οὗ {ἰπ|ὸ ἀγα ἢοΐ ραϑβϑϑα ονοῦ, δῃὰ 
ὙΠ ΟΘΙΠΟΓ ἴῃ6 506 η 685 ΤΑΥ͂ ηοΐ Ὀ6 βυρροβοά 
ἀϊδοοητίημπουβ, [πΠουρἢ ποῖ ΔΡϑο ον υ- 
οοηηοδοϊοα, Τῆι ΟἿΘ 506}6 1 ἴῃ6 ΥἹΒΙΟᾺ 
ΤΩΔΥ τορτοβθηΐ ἴῃ6 5ἴδιε οὗ [Ὠϊηρβ ἴῃ ΟἿ δ 
Ῥεποά οἵ ἴῃς νογὶ, ψ Ὦ116 (ἢ6 πδχί σορτο- 
5δ6οη(5 ΔηοΙ ΟΣ, δηὰ [Πδῖ ἃ πλιοἢ ᾿αῖοσ σου- 
ἀϊίοη, ᾿πουρῇ πὸ ποῦοα 5 ἴάΚοη οὗ (Π6 
ἱηΐεγναὶ θεῦνθοη [656 νὸ Τοπαϊοη5 οὗ 
ἴῃς Οπηβάδη αἰβρεηβδῦοῃ, 2.5. οὗ [Π6 
᾿δηβι το ρα Ποά πο Ἰπίοσνεηθᾶ. [Ιἢ 
Ἰπτοσρτθῦηρ τῃ6 νἹβίοῃβ οὗ Ὠδη161 [8686 
ΠΟΙ 5] ἀογα τ ΙΟ 5 ρροδτοΐςτεδι ᾿ροτίδῃςα, 
Ὀδοδιιδα ΤΠΕΥ ὈΓΘΡΑΓΘ ι15 ἴο δχρεοῖΐ ἃ ςεῖ- 
ἰδ ἄδρτεα οὗ ᾿ἱπάἀθβηϊίθηθθ ταργαϊην 
ΟΠ ΤΟΠΟΪΟΡΥ. ἮὟε 566 βοιῃδιπίηρ οὗ [ἢ}1}5 
ὈΙοπάϊηρ ἰορεῖδεσ οὗ ἀϊβεγεηῖ ρεποας οὗ 
Ἐτη6, Ἔν ἢ ἴῃ βοπὶα οὗ 1ῃ6 τηοϑβί σγεδικ- 
ΔΌΪ6 οτἵὰὶ ΡῬσόορἤδοιεβ, δυο ἃ5 [6 ὕτ͵ο- 
ῬΏΘΟΥ ὑροη (ἢ Μουηῖ, ἀο] νογοα ΌΥ ΟὔΓ 
ϑανίουσ. [πάἀθοὰ ἴῃ6 ἰαϊίοσ ρογίοῃ οἵ 
ἴῆαϊ Ῥτορθδου δᾶ5 τδῖθοσ ἴῃ6 σμδγδοίοσ 
οἵ ἃ νἱβίοη. 

“ἸῺ δρρ  γίηρ ἴχ686 σοματκα ἴο 1ῃ6 
ἄτεατῃ οὗ ΝορυσΠΔάῃ6ΖΖΑΙ, γα ΤΩΔΥ Οὗ- 

1 ὟΥ͂ε τουξκὶ ποῖ, πονόνογ, ογοτϊοοῖς ἴδ 6 οἷγ. 
ουτηδίδηος [μὲ νεγραὶ ργορθθοῖεβ ἀῖὰ ϑοιμοῖ! Π165 
ἱῃςοτρογαίθα ἰῃ (ῃς υἱβίοηβ. Βαὶ ἱπ βρελκίῃν 
οἵ νἱδίοῃβ ἤδθτο, ὙΔδ᾽ ΟὨΪΥ͂ τόδ ἴΠ6 580 6η68 
Ὀχουρῆς Ὀοίοσο (6 ογὸβ οὗ ἴπ6 βϑοσ, ποῖ ἴδ6 
γοῦῦαὶ] τενοϊαιοπβ ἱποοτροσζαίθα ἴῃ ἴῆοπι. 

3 ΤΉῊΪΞ ἰ5 οἶεαῦ σὰ τορατὰ ἴο [6 ἐουχίἢ 
δτηρίτο, 1 1ἴ ἰ6 οοποεάοα ἴπδῖ ἴῃ6 νἱϑίοη οὗ 
Τθδηΐεὶ δηὰ ἴῃς ἄσεδσὰ οὗ Νερυ δ άμοζζασ σὰ- 
δῖε ἴο ἴϊ:6 βϑαχῃα ἰϊηράομβ. 

ἹΝΤΚΟΘΌΚςΓΤΙΟΝ Τὸ 

βεῖγε ἴπαΐ, ΔΙ ΒουρΡἢ 411 [Π6 ἴΟῸΓ ΘΠΊΡΙΓΟ5 
816 σοῃηροϊεα τορεῖθοῦ 1 ομα ηᾶρο δηὰ 
566} δί οἤςθ, ἴῃ6 βϑεραζαῖθ ραγῖβ οὗ ἴῃ 8 
ἱπηασο γεργαβοηὶ ἀἰδγεηΐϊ ϑιισσαϑϑῖνα βίδίθβ 
οὗ ἴῃς νου. Απά δραίη, ἢ τορατζὰ ἴο 
ἴΠ6 ἴουγ Ὀδαβίβ ἴῃ οἤμδρίεσ νἱ].. σ Μαὶϊῖ- 
Ἰαλπὰ ξυρρεβὶβ {πᾶΐ ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ ΔΡΡΘΑΣ 
ΒΟ ΘΟ ββιν εἰν Ὀὰϊζ 5] Δη δοῦν, δηὰ ταὶ 
[ῃ6 ψοτγὰ ττδηβἰδιθα ἐδίζεγ᾽ ἤθσα Ὀθδᾶγβ 115 
ΟἿΟΣ στηδδηϊηρ οὗ “δεμιηα,.᾽ ὙΤὨΪ5 ΓΟΔΙΥ 
ΤΑ Κ65 γε [π|6 ἀϊδεγεησθ. [Ι͂}ἢ οἰ 6 Γ 
856 5 σοσϑθιοῦ, δηᾶ ποὶ δχδοῖ οἤσοῃο- 
ἸοΡΥ͂, ομαγδοίθζΖθοϑ 186 νἱβίοῃ : 1 ἀουδὲ 
Βονονοσ ψβοῖδοσ [Π6 νογὰ οδῃ ὈΘΑΣ [ἢ15 
Ἰηἰοσρσγοίδιίου ἤθσο. 11 15 Ὡοΐῖ 5δ!ὰ “Β6- 
Ὠιηἀ (19 Ὀοαβὶ, Ὀὰϊ ΑΠΟΥ (ἢ]ϊ5 1 νὰϑ5 
ὈΘΒΟΙ]ΐπρ δπὰ ἰο!"᾿ ον ΉἘΥ 1 τείδγεηος 
ἴο Ἐϊης δηα ποῖ ἴο 5Ρ8ς6. 

“Τῃ σορϑι ἀ Πρ ἴΠ656 νἹΒΙΟῺ 5 [ΠΕΓΕΙΌΓΘ, 
115 φαϊδ ΡΟ551:016 ἔμαὶ γε σῃδΥ, δὶ ΠΓΩ65, 
6 1ηϊοη 64 ἴο ρΡ855 οτῃ ἴῃ 6 νοῦν οἵ ἴδτ- 
ῬΟΙᾺῚ τπϊὴρθ ἴο “6 ἔτὴς οὗ ([ἢ6 οηά.᾽ 
ὙΤΠΔ Υἱβίοῃ ΤΩΔΥ Ὧδ ΞῈΡΡοΞβΘα ρτδάμδ) 
ἴο οἴδηρο, δηὰ Ποῖα 15 ῃ0 ]ἰτηῖ ἴο τὴ 6 
Ἰηΐοσναὶ Ὠ]Οἢ ΤΔῪ Ὀ6 Βυρροβϑά ἴο εἶδρϑβθ. 
Τῆυπ τῃ6 οἰενθηῖῃ οὨδρΡίου Ὀδρίη5 ἢ 
ἴὴ6 βίου οἵὗὐ Οτδεοα 1 ἴῃς ὕτηθ οὗ 
ΑἸοχδηάσσ, δηᾶ συμηϊηρ ΟἹ 1η ἴῃς ἔν ἢ 
1ξ εχίε μας ἴΠ6 υἱβίοη ἴὸ ἴη6 οηά οὗ 4]} 
[Ὠηρ5. [Ι͂ἢ 118 οᾶβ6 ἴἢ6 ὈΓΟΡΠΘΟΥ 15 
Ὀοίἢ ἃ ν]ϑίοῃ δηἀ δὴ οἵὰϊ Ῥτόρῇδεου, δηᾶ 
Ῥδγίακαϑ οὗ [με ἡδίυγε οὗ θοῖῃ. (Οῃτσοῦο- 
Ἰορίοδὶ οοῃϑδιἀθυδοηβ ἂῖθ ἴο δε υδεά 
νὴ στοαὶ σδυϊίοη ἴῃ ἱπιογργθ ηρ ν]5Ι ἢ 8. 
ΤὮ6 5οθῦθ5 ΨΏΙΟ. ἃτὰ ρῥγεδοηϊθα ἴο ἴῃ 8 
εγα οὗ ἴῃ6 ρσόρῇῃδί ΟἿΪΥ τεργοβθηΐϊ βίαϊαβ 
δῃ σοπαϊουβ οὗ [δὶ ἴο νμϊοῆ ΠΥ Τα- 
ἰαῖθ, θὰ ἀγα ἢοΐ υ5.14}}}Υ Ἔχῃι διε ἢ ἃ 
5ΡΘ6ΟΪΔ] ΥἹΟ ἴο ΟΠΣΟΠΟΪΟΡΎ. [Ιἴ 15 ΟἸεαΣ 
[πὲ 115 σοῃϑιἀθσγαϊίοη 15 νΕΙ ἱηροτίδηϊξ 
ἴῃ τῃ6 Ιηϊογργείδιίοῃ οὐ ἴῃς ΒοοΚ οὗ 
Ὁ δηϊΕ], ὙΏΘΓα 50 τοῦ οὗ [Π6 Ργορ μεῖς δὶ 
ΤΕΥ ΔΙ Οἢ5 15 σοτημηιηϊοδι θα 1ῃ νἹ5] ΟΏ 5. 

“ΦΤΒΕΓΕ 15 Αἶβδο τοναγάς ἴῃ6 δηὰ οὔπεβ56 
ν]βίοἢ5 οὗ ᾿δηϊθὶ ἃ τ θ] Πρ ΔΊΔΥ 85 ἴζ 
ψεῖα οὗ (ῃ6 τὨϊηρβ οὗ ἔπιε, δηᾶ 4 ἰτδῃϑὶ- 
το ἴο [86 [Πϊηρ5 οἵ οἴθσηι ᾿ηἀϊοδίεά, Ιξ 
15 τῃογοίογα ἱσωροββῖῦὶς ΠΥ ἴο οχρίδιῃ 
ἴποϑ6 Ροσχίίοηβ οὗ ἴ86 Βοοκ οὗ Πδηϊ]ε]. 
ΤΠΘΥ τα Ἰοῆ 45 ἃ ὑσδοίουιβ ροββθβϑι οὴ ἴο 
ἴῃ ΟΠυτοῦ οὗ ΟΠ πβὲ, ὨΠ ἴῃ6 πιο 5}4}} 
σόα ἤθη [πεῖν ΔΙ ΔΙτηθης 5}4]} σεῆσος 
Ἰρδτ ἀροὴ [δ γγοτά οἵ σοἀ," 

ΤῊΘ Ρῥσθοϊβιοῃ δηά ραγιου απ οὗ τ 6 
ῬΤΙΌΡΠΘΟΙ65 οὗ ᾿δηῖοὶ οχίθηα, ἢ ἴδα 
ΟΡπΐοη οἵἁ ΤἸὩΔΠΥ͂, ΟὨΪῪ 50 ἴδγ 85 ἴῃ {πα 
οὐ Δηΐοοδιυ5 ΕΡΙΡΏΔΏ68 ; ποις 5ρθοδο 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΊΙΕΙ͂, 

θείης δά εα δἴεγτηδι ἀδίθ. ΤῊΣ τδηΠ ΕΓ 
ΤΩΌΓΘΟΨΕΓ ἴῃ ΜΒΙΟΙ ἴμῈ ῥτορμθοίεβ τὰ 
οοηνογαᾷ 15 4] ερεὰ ἴο Ὀ6 ποῖ ἴῃ δοοοσά- 
866 ΜΊ [Π6 ΔΗΔΙΟΡΎ οὔ ΟΠΕΥ ῬΤΌΡΒΕΟΙαΒ. 
Θ΄μλ]τ ἀσῆηΐϊζε Ηἰδίοσι δὶ ῥδγι!ου]Δ ΓΙ 18 
ἩΔΏΓΠΏρ ἴο οἰδεῖ βδογοά πτὶηρϑβ, δηἃ ἢῸ 
566. ᾿ἰν]ηρ ̓π Βαθγυ]οη 5βῃουά μανα [αἰ] οὰ 
ἴο Ῥγεάϊοϊς ἀδ᾽νογαηςς ἴσου ἴδ 6 σΔΡΌνΝΥ 
50Πογοα [ἤοτα. 

Ὑθεβα Οὔ] ΠΟη 5 ἴδκεη Ὀτοδαϊν ἀο- 
τηδη δϑϑθηΐ ἴο πγῸὺ ὈΓΟΡΟΒΙΠΟΏΒ : ἢτϑῖ, 
[δὶ ἢΙΞΟΙΥ 15 ἀειθιτηιηθα ΌΥ ῥσορῇεον ; 
ΒΘ ΟΠαΪΥ, ἴΠπαΐ ΡΤΟΡΏΘΟΥ 15 αἰνγαγα ἴο Ὀ6 
τοϑοϊοα νυ] σοτίδ ἢ ὑηναιγίηρ 1115 
δῃηὰ ἀεβησά ὉΥ Τεγίδιη πηνδγυηρ Τυ]65. 
Το ποιοῦ Ῥτοροϑιίποῃ οδὴ [ἢ6 δϑϑβεηΐ 
ἀειηδηαοά 6 ρίνεῆ. ἩΗ]5ΙΟΥΥ͂ Ἰηϊογργεῖβ 
ῬΙΟΡὮΕΘΟΥ͂ ἀῃὰ 15 ποῖ ἀείειτϊηθα ὉΥ 1. 
Ῥτορἤθοῖοβ σδηηοΐ Ὀ6 ἰτοδιθα 45 ΠΊΘΓΕΙΥ 
δυηδὴ ρτοάυσοηθδ᾽. Ηονανεῦ τιθῇ 
τΏοη αἰβεσ, ἢγσῖ ἰῃ δάση τπηρ δηά [ἤδη ἴῃ 
ΔΡΡΪγιηρ τῇς ἀοοίτης οὗὨ ᾿πβρισαίοη, πὸ 
οὔθ ὙΠῸ ὈΕΙονο5 ἴμαὶ τῆς τηθὴ οὗ οἱὰ 
ΨΕΓΟ τονε ὉΥ ἴδε Ηογ Οδοβὶ 51]}} 
σουηΐ Ὠιτηβοῖ το ἤᾶνε δι ποηεὰ ἴῃ6 
ΠΟ]6 τϑδηϊηρ δηἃ δΔρρ)]οδίίοη οὗ ΓΌΟΙΣ 
ΤΌ ηρβ ἤδη Ὀγ [η6 δια οὗὨ Ὦ]5 ᾿η ἀνα π4] 
[ΔΏΟΥ π6 [85 Ἰϊίρῃίοὰ ὩΡΟΩ οἠς δ5ἰηρὶθ 
δηά 5 βοϊυ!οη. δ Ψ11 σΟΥΔΙΗΪΥ 
οουπῖ 1 “84 ΝΕΙΥῪ τα παρ ποῦ οὗ 
ῬΙΟΡὮΘΟΥ ἴο τεραγὰ 1 85 Δῃ δηΠο  ΡΏΟη 
οὗ ΠΙΞΙΟΥΥ ᾿ 45 ΠΙβΊΟΤΥ 15 ΘΟΤΩΙΏΟΗΪΥ υηογ- 
βἰοοά, ῬΙΟΡΏΘΟΥ “15 ἀηΠοϊραϊδα ἢ βίΟΙΥ, 
ποῖ ἴῃ ΟἿΤ ΘΟΙΏΠΊΟΣ 56η56 οὗ ἴῃ6 νοτχά, 
Ὀπξ ἴῃ δῃοῖθοῦ δηά ἔδυ ὨΙΡΠΟΣ σθηβο"" 
1 Ἔχρ᾽δηδίίοη οἵ [6 51}]6 δΔῃ ἃ ΤΏΔΏΠΕΓ 

οὗ “δ ]61᾽ σψεῖε ποοᾶρα, ἴῃς τεοορῃ!- 
Ὀοηῃ οὗ ἀεδνεϊοριηθηΐ ἴῃ ῥσορῃείίς τενο]ᾶ- 
Ὀοη ἡ, ἴῃ 6 οἸτουτηβίδησοβ οὗ ἢἰϑ 16, οἀυ- 
οδιΐίου δηὰ βυττουηαϊηρβ, νουϊὰ Ὀ6 ΠΊΟΓΟ 
ἴδῃ δυβίοϊεπς ἴο 5διϑν δὴ πηρἰαββεά 
Ταϊηἃ, Ὁ ΔΉ1Ε] 15 Δί ΟὔΟΘ6 ἃ σΟΙΩΤΩΘὨΪΔΙΟΥ 
οὔ ἴῃς ψοτκβ οὗ ἴῇοβα γῆο Παὰ ρσγεοεςαβα 
Πἴτὰ (ἸΧ. 2---19) ἂδπὰ (6 δεοτα]ὰ οὗ ἀθ- 
ἸΙνοδησα ἴο ἴῃοβὸ ὙΠῸ 5ῃπου]ἃ [ΟἸΪΟΥ 
Ὠϊτη, “8 Ῥτόρῇδῖ δη του ςἢ τότε ἤδη ἃ 
Ῥτόορδεῖ." Τῆς βυταθο β δηὰ δροοᾶ- 
Ἰγρῆς «δαγδοίοσ, [Π 6 ν]βϑίοηβ 8η4ἃ ἀγεδτη8, 
Δ16 ποῖ ἴο Ὀ6 ὀχρ]διηδα 45 “"τηλικβ οὗ 
ἀφοδυ,᾽ 85 ἰδοκιίηρ ἰῃς ““ϑἤη655 οὗ ἴῃς 

1 ΜΗ], ΚΜ... Ιηΐοσρσ. οἵ ἴᾷς Οοβρεῖβ,᾽ ΡΡ. 
186, ἢ, 17, 320... 

3. Απιοϊά, ’ ϑοιπηοῦς οὐ ἴδ [πίογρτείαϊίοη οὗ 
ΕΟ 1. ᾿ 275; ΘΡ. [6 Οκ ᾿πϑρὶἱτϑίίοη, 
ῬΡΗΙ 

πα ῆν, “ΓΟ χίξὶ δῃ] ῳ οἵδε Μαβίοιβ, 1]. 

Ῥ. 414. 

γον. ΥἹ. 
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Ῥτορβαῖς ἔογῃ),᾽ 825 τοδὶ, δηὦ 845 σοῦ- 
βισηηρ ἴῃ6 ψοΥκΚ ὙΏΙΟΝ σοηῃίδιῃβ ἴθ 
ἴο ἴπ6 5ᾶπη6 οἶδ95 δῃά [ἴῃ6 βδῆχθ δρθὲ 48 
16 Εουπῆ Βοοκ οὗ Εβάγαϑβ, ἴῃς 5: υ}}1ὴ6 
Οὔδο165, ἴῃς Βοοῖ οὗ ἔπος, ἴμε "Αβοβξῃ- 
510 [54155,᾽ δηὰἃ τὴς Τεβιδτηθηΐς οὗ τῃ6 
ΧΙ]. Ῥαϊπαγοῆβ. Α 7υ5ῖογ δβχηδίο οὗ ἴῃ 6 
1ηἤπεησα ἀροῃ Πδη1εὶ οὗ [6 ΟΠδΙ θολὰ 
“χγβάοῃι δηὰ Ἰοαγηης," οὗ [6 ροϊηῖβ οὗ 
οσοηίδοϊξ δῃηά οὗ ορροκίοῃ Ὀεΐνοοη [ὺ- 
ἀδίϑηι, Μαρίδηΐϑῃ δηὰ Μαζάσίϑηιν, δηὰ 
οὔ ἴῃ6 νᾶϑὶ ἀϊβεγεηος Ὀδῦνεθῃ (ἢ6 ὈΟΟΪ 
“ῬΔη161᾽ δῃᾶὰ (6 βρυτίοιβ δροοδὶυρῖς 
Ἰτεγαΐυγο, ῥγομιιῖ5 τῃ6 δϑβεβϑιηθης οὗ 
[ῃὴ6 νοῦκ δὲ [ἢ]5 Ἰῃσοτητηθηβυσαῖὶθ να ]ι6. 
ΤὨδ ΡῬτόρῇθοϊοβ οὗ Τδηϊδὶ ἀγα ἴῃ ἃ 516 
οὗ γῇ ἢ (ἢ ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊ οὔοιβ η0 
ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ͂ 5. }}1 8, ΘΧΑΙΤΏΡΪΘ;; Ὀὰΐ ψΏδη [ἢ 6 
σδοῖςθ 15 ρσγοροβεὰ Ὀεῦγνδῃ ἴνο δ᾽θσηᾶ- 
ὮνΘ65 : 584]1 [15 θ6 Ἔχρ]αϊηθά---80 [ΔΓ 85 
ΟΠΠ041] σΟὨ ΘΙ ἀοΥΔ Οἢ8 δἰοηθ 816 (ΟΏ- 
οογλοά--Τοῖ (ῃς ἰδοῖβ οὗ ἴ[η6 ἂρὲ δηά 
εἰγουτηδίδῃοαβ ἰὴ ΜΠΙΟΝ 1 Ῥτοίδβθεβ ἴὸ 
Ὦδνα ὈδΘῺ ΠΟΠΊΡΟΒΘά, οΓ ὈΥ ἴδε πεὶρ οὗ 
ἃ ἸΏ ΟΥῪ ΜὨΙΟὮ σοιηῖβ ἴ[Π6 Ῥτορἤθοὶθβ οὗ 
τὴς Ὀοοκ ἴῃ6 σψοσκ οὗ ἃ ““σοϊωδησεγ "ἢ 
Ἰηϑριγοά ὈΥ διάθηϊ ραι τ οὔβπι, οὐ εν 58 
264], ΟΥ ΘΧΌΘΕοΙΔΩΣ ἱπηαρι δ οη ἰἤοσα 
οδῃ ὃ6 Ὀὺὲ Ππ||6 ἀουθὲ πιβεῖθοσ ἔδοῖβ ΟΣ 
[ΏΘΟΥΥ Μ1}1 Ὅς Ῥτείοστεα. 

(Ὁ) 7544 Μ|ιγαῶες. ΤῊΪ5 185 ποῖ (ἢ 
Ρίδοε ἴο ἀϊβοιιδβ ἴῃς βυῦ)εοῖ ΖΕΏΕΓΙΑΙΙ ; 
Ῥυΐ ἃ 6 ΤΕΙΊΔΙΚ5 ΤΩΔΥ Ὀς τηδάς ἢ 
Τείδσθηςα ἴο ἴἤοβα 1 ἴῃς ὈΟοΟΚ ᾿Ὠδηϊοὶ. 
ὝΝΒοη τΠ656 ᾶγὸ σοτηρατθά σῇ τηῖσαο 68 
τεοογάςα εἰϑδενθεγε ὈὉγ ἴπο56 ΠΟ δάπιξ 
Τλΐγα θα δἱ 411, δηὰ δἵὸ ἴθ οδὶ]εά 
“τ Δ] δηὰ ἱτπυροβ510 16," ὁ τηϊρῃῖ 
δἰπιοϑὲ ὍὈ6 Θῃηουρῇ ἴο 884Υ ἴμδὶ δι. ἃ 
2." 2γίπαρηὲ οβοης ἴῃς Ἰπάρτησηί οὗ 
ΘΨΕΓΥ͂ ΟΠῈ ὙΠΟ ΡΟ5565565 ΟΣ ΠΑΤῪ ΡΟΥΨΕΓΒ 
οὗἉ ἰουτηϊηρ᾽ Δῃ ΟΡ ΟΏ. 

Μϑῃ ψο μᾶνε θέδη ἰδυρῃξ ἴο Ὀε]ϊενα, 
δηά ἀο Ὀεϊϊανο, ἰδὲ αοἀ 15 οῃηηϊροίεῃϊ, 
οζηηϊβοίεης δηὰ ἱηβηϊΐθ, 566 ἴῃ6 ἵτὰ- 
ΡΟΒΒΙ ΠΥ οὗ 4 Ὠυπδῃ ταϊηα Ὀεϊηρ 40]6 
ἴο σομιρσοῃοηᾶ Η8 ψΟΥΚ, ΟΥ ἴο δϑϑοτί 
Μοῦ οὗ ΗΙ5 ψοσκβ 5841} Ὀ6 γδθοῃδὶ δηά 
ῬΌΞΒΘΙΌΪα, δῃηὰ νοῦ ποῖ. ὙΤΏΘΥ ὙΠῸ 
μανα δοοερίθὰ τῆς οτεεά οἵ (μπβὶ δπὰ 
ΗΙ5 Ομυγοῖ πιυβκὶ δηὰ ἀο οοῃβιάοσ [ῃ 6 
τσ οΪ65 1 ἴἢ6 Ὀοοὶς Τδηϊ6] ἴτο ἃ 
Ῥοϊηϊ οὗ νον ΒΊΟΝ ΒῃΤΏΚ58 ἔτοτι υϑὶην 
ματὰ νογάβ. ὙΠΕΥ ἀο ποῖ αυοῖε ἴῃο58 
ΤΩΪΓΔ 65 ἃ5 ὑγοοίβ οἵ (ἢ 6 δυ ΠΘ τ Υ οὗ 
[ὴ6 ὈοοΚ οοπίδϊηϊηρ πεῖ, Ὀαΐ (Π6Υ οδΔη- 
ποῖ οουπὲ πεῖ βιυ τα] πρ- ὈΪοΟκ8 1Ἰη [Π6 

Ῥ 
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Ῥαῖ οὗ διξίογιοδὶ θεῖ ὙΠ6 Ῥοοϊ 
γΠΙΟἢ σοηίδιης 16 η} 5ἰδηἀ5. ἴῃς ἰδβὶ οὗ 
ὨΙΒίοΟΥΥ ; 1ἴ Ὀ6ΑΥ5, δίτοσ Ἵχδιῃϊηδίίοη, πᾶσ Κ5 
οὗ ρεγίδβος {ΠῚ} 655 δηᾶ ὈΔσραγοηξ 
ΒΙΓΡΠΟΙΥ ; [ἢ6 ἀνθηῖβ 1 Παιταῖθϑ ΠΙΓΠΙ ἢ 
ΔῊ δαδαυαῖθ σράβοῃ ἴοσ [6 τηγ40]65. 
ΤΠΘ {Π4] ὈΥ ἔτεα δηὰ ὃν νι] Ὀδδϑίβ, ῸΓΣ 
ΘΧΔΙΏΡ]6, Ὀτουρσῃϊς οὐδ σοην] ΠΟΙΠΡῚΥ 1ἢ 
[ῃ6 πιϊάβὲὶ οὗ ἃ ἍἽπιοὶ δηᾶ ΞΡ ΒΟ 5 
ῬΕΟρΡΙο ἴ86 {ΠῸ ΠῚ Ρ 5 οὗ (Α 1 δηα ῥρδίδηςα, 
διηα Ἰοηΐ ονοσν ΠΕ] της ον άθηοα ἴο {6 
ΤῊΟΠΟΙ ΒΘΊβῖα ΜΙ ἢ [Ὧ6 5 ἘΈΓΕΙς ὉΡΠΕΪά. 
Το Κιηρ δπὰ σουηίγ ἴΠ6 τ γα 165 ΘΓΟ 
ΟΥΘ θη 415 ΨΏΙΟὮ σου ]α ηοὶ Ὀ6 ραϊηβαγαά: 
ἴο θδηϊ6 1] δηά δ15 ἴὔχες πεηᾶς {ΠῸ} 
ὍΘΙ τ 5 ἢ στονοϊδιίοηβ οὗ ἴῃς ἀϊνίηθ ν1}]} 
Δη4 γοβῇ ρτζοοΐβ οὗ Ηἰ5 0} δηά ν}}}- 
ἸΏΡΉΏ655 ἴο ϑᾶνθ. ὙΠΕΙΓ ὨἸ5[ΟΤΙΟΔΙ 1Π}- 
Ῥογίδησα σοηϑιϑίς ἴῃ [ἢ15, [μαι ΤΠ6Υ ΒΕΙΡ 
ἴο δοοουηῖ ἔογ ἴῃ6 ἰο]οσγαϊίϊοη Ὄχίθηαθά ἴο 
ἴῃς 17ἐν ἴῃ ΒΑΌΥ]Οη, δηά, ἴῃ ρατί, ἴο ἴῃ 6 
δνβεηῖιδ] ἰγεεάομχ Ὀεδίονεα ὉὩροὴ {Π6 
σἀΡρῦνε τὰσθ. ἮΝΩδϊ μὰβ Ὀδδῃ 8414 οὗ 
[6 τηῖγας]65 οὗ ἴῆε (οβρεὶ Δρρ]165 ψ 
64114] ἔοτος ἴο ἴῃ 6 τηϊγαοὶθβ οὗ τὴη6 ὈοΟΚ 
Τδηῖ6]: “Α Ῥεϊιοῦ ἢ 16 πὶ ΘηΔΌΪ 65 1.5 
ἴο β5οἶῖνθ Ῥσοῦ!εηβ ψῃ]οἢ σου οἴδοῖ- 
Ὑ156 Ὧδ ἸΠ5ΟΪνΔΌΪΘ, ἃ5 61] ἃ5 ἴο δα τδοθ 
ΤΩΟΓΑΪ σοησορΡΌΟΩ5 ΨΏΟῃ ψνουἹὰ οἴδοῖ- 
156 μάνα ἔουπά η0 1]υσιτα θη. Τὸ ομ6 
ΜἼ}Ο τοὐοοῖβ [ἢ δῃλ---ἴἰῬο ΟΩ6 ψῇΟ ὈΘΙΙον 65 
τα ἴῃς Ἰοΐεϑε τηοσαὶβ δηᾶ ἴῃ αἰν!ηεϑβῖ 

ΟΡΙΘΙΥ ψεσα δνοκοαᾶ ΌΥ ἃ τγεὶρίοη ψο ἢ 
Τοβίθ ἃ ΟἹ ΟΙἸΤΟΙ͂ ΟΥ̓ Ἀ [165--[ῃ6 που] 5 
ὨΙΒΙΟΥΥ͂ πλιιδὲ σοτηδὶη ἃ ΠΟρΟΪ658 δηϊρτηᾶ 
ΟΥ ἃ τενοϊηρ ταινά". 

(Ὁ) ΑΑίογίοα διίαίεριορίς. ΤῊΣ ἀ8|- 
ουὐἰ65 σοηηροιοα ψ (656 ἃῖα Ἷου- 
βιάἀοταά ἴῃ 1Π6 ποῖδ5, ὅζο., 85 [ΏΘΥ ΟΟΟΟΣ. 
ἩρΘΓῈ ΟὨΪ ἃ [6 ΖΈΠΟΙΔΙ ΤΟΙΊΔΙΚΒ ἀγα 
ὨΘΟΘΘθΔΙγ. ὉΤΠα 5ἰαιοηηθηΐβ οὗ [ῃ6 ΒοΟΟΚ 
οἵ Ὠδηΐεὶ, Ἰυάρεά ὉγΥ [παὲ ιϊϑίοτοδὶ 
τοοίῃοά τψΠΊΟΝ 18 5 ΓΩΡΙΥ [ἢ6 τιειῃοά οὗ 
ΘΟΠΊΠΊΟΙ 5656 δηἃ ΘΧρΡΟΊΘΏςΘ, ἅττα ηοΐ 
Ἰηάεεα σομῆβιτηθα ἢ ΟΥΘΙΥ οᾶ96 ἃἴ 
Ῥτοϑθηῖ, ϑοῖὴθρ ΡῬοϊιγῖϑ 51}}} αὐναὶϊῖ οἱ αςὶ- 
ἀαϊίοη, οἴδοῦϑ πισίοσ σοππττηδίοῃ : Ὀὺΐζ 
ἴη6 ΟἿΪΥ ΜΑΥ ἴο οδίδίη ψηδὶ 15 νυδηϊεα 
6 ἴο Ῥερίη νι ἔδοῖϊβ ψι ουδὲ {Πδοτὶθ5, 
ποῖ ψ [θοῦ ε5 που ἔδοῖϊθ. Εδοῖϑβ 
Ῥοϊηΐ ἴο ἃ ὑτιῖοσ Ὀτοά ἴῃ ΒΑΌγ]οηϊα, 
85 ἴα διιίῃοῦ; [ἢδουῖοϑ ἴο ἃ Μδοοδρθδῃ. 
Τα ἔδοῖβ τϑοοσάθα ἄρτθθ σι ΟἿΟΣ 
ἴλοῖβ ὑργονθεᾷ ἴο ὃς ἵπιθ, δηά μιῇ τηδῖ 
ῬΓΟΌΔΌΙΙΥ ΒΟ Ὦ δοοοτάϊηρ ἴο 1, Αρ͵δοθ 

- Ἃ Ἑαγγαῦ, “1 ἰΐς οἵ Ομ τίϑι,᾽ Ῥτεῖ. Ρ. χυΐ- 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἢδ5 “ χείδγθηος Ῥδγ ΪΥ ἴο ΟἿΓ ἸρΏοσαηςε, 
ΡΔΙΠΥ ἴο οὐγ Κηον]εάρο," δηὰ 15 σοῆβο- 
αΌΘΏΓΥ 84 οοταϊη ραυρσε οὗ ογϑα! }Π1ἴγ. 
0 15 ΠΟῪ 5 ΠΡΪΥ ᾿ ροβ510]6 ἴο σομ θη 
ΟἸΒβαπὰ δ5 βοίίοηβ ΟΥ̓ΙνΘΠΠΟἢ5 [ἢ6 
ὨΙδίοσοδὶ ϑἰδίθπηθηῖβ Ρὰϊ ἰοσινασὰ ἴῃ 
[Ὡς Βοοῖκ οὗ ΤΔη16. ΤΠΟΥ οδη 6 
τηρδϑιγοα, ἴῃ [ὴ6 τρδ)ου οὗ ο8565, ὉΥ͂ 
ΓΠΟΙΣ Δρυθοιηθηῖ ΟΥΓΥ αἰδαρτθοπηεης ψ 1 ἢ 
1Π6 [Δοἰ5, ρσδςίοαϑβ, ΔΉ ΘΙΒ, Δα συ 5[ΟΠῚ5 

Ὀτουρδὶ ἴο ΠρΡΏϊ ὈΥ οὐποϊέοττῃ ἀἸβοονθῖγ. 
ΤΠὴ6 ““χροοσάς οὗ τῆς μραϑὶ" 816 ΟΠΙΥ͂ 
ῬΑΓΠΥ ορεη ἴο ἴδε βιπάδηῖ; Ὀυϊ αυδ 
ΘΩΟΙΡὮἢ 15 ἴῃ ἢϊ5 παηάβ ἴο Ἔηδ 0 ]6 ἢϊπὶ ἴο 
ΠΟΙΏΡΑΓ͵Ο 51}}} αηἀδοιάεξα ΒἰβίοτοΔ] 4]16ρὰ- 
ΠοΏ5 ψ ἢ ρῥτονθϑά ὨϊςίοσοΔ] ἔδοῖβ5, δηα ὈΥ 
[μ6 σοτῃραγζαῖϊνα τηοίῃοά οὗ οὔ οἴσσὴ οὔ- 
[410 Ἰηΐογθηοος ΨΏΙΟΏ δῖα, 1 Ὡδραῦνα, 
αἰσχουτηϑίδητ αὶ δηὰ βοιηά. 

ἶν. “λιοίργ. 

ΤὮΘ ΡῬὮΣΟΙορίοδὶ αυσοῦοηβ οσοηηοοϊοά 
ἢ τὰς Ὀοοκ ΠΔη16] ἃτὸ ΘΧΟΘΘαἸΡῚΥ 
Ἰηἰοσοϑιηρ᾽ διὰ ᾿τηροτίδηϊ, ΤΠ6 ἰδηρσιάρσα 
οὗ ἴῆ6 ῬΟΟΚ, Ὡο 655 ἴδῃ 115 σεῇοσαὶ 
βἰυσίαγα, ον] θην ὈοΙοηρβ ἴο Δη δρὲ οὗ 
τσ οη, ὍΤῆα ἔδλοϊ 15 ψῈ6}} Κηόσνγῃ {πὶ 
1 15 σοϊῃροβθά ῥδγΠῪ 1 Ομαϊάθο (Ασα- 
ΤΩΔῚΟ), ΡΑΙΕΥ ἰῃ Ηδῦτεν. Τῆς οροηϊης 
ΟΠδρίοιβ (1 --- ἢ, 4.8) ἃῖὲ στε [ἢ 
Ἡοῦτον ; Ὀυὺϊ [ὴ6 “ (Δ) ροδῃ5 " ΟἿ Γ6- 
Τυγη]Ὡρ; ΤΠΘΙΣ ΔΉβνοσ ἴο ΝΕΡΌ ΠΔαΏΘΖΖΔΓ, 
ἀο 50 ἴῃ Ατδιδὶο (Λῃρ]. ἦϑγγίδς," ΠΌ ); 
δηᾶὰ 1ῃ15 ἰδηρυάαρα 15 Τεϊδϊηθα 45 [ὉΓ 85 
16 το ας οὐ ἴῃς ῬοΟΚ (11, 4. Ὁ---ὐὶ, 28). 
ΤΏ6 Ηοῦτοεν 15 ἤθη τοϑυϊηθα, δηᾶ 15 
Ῥτεβεσνεᾶ {Π] τὴς επὰ (ν]1}.----χ! !.). Ιῃ 
δαἀάϊθομ ἴο [ἢ ]5 Ῥδου]ατ Ἰῃητετοῆδηρα οὗ 
(6 ἵνο ἀϊα]θοῖβ, οσσυῦ δυο ΟἾΠΟΙ 50]6- 
Οἰ5Π15 ἃ8 ΒΔΌΥΪΟὨΔ ἢ ΘΧρσθϑϑίοηβ, Οσθαὶς 
1οοθηϊοΔ] ἴοστης, δη ἃ ῬΟΥΒΔῈ ἸΟΣάϑ5. 

ὙΒεθ6 Πἰηριι δεῖς 1ἸἀΙοσυηοσζαβϑὶθθ πᾶνδ 
Ἰεᾷ τῇ ἴῃς ἢτβὶ ρῥἷδοθ ἴο ἃ ἀθῃϊδὶ οὗ ἴῃ 8 
ὉΠ οὗ ἴῃ ῥγεβθὴῖ ὕὈοοκ. ἘΠΟΏ ΠΟΥ͂Ν 
ἸΩΔΡΊΠΘα πᾶ οἤαρίειβ 1.-νὶ, ψθτα 
τι 6ἢ ΟΥ̓ Οη6 βογῖῦς, Ομδρίθυβ ΥἹ].----χιῖϊ. 
ὉΥ δποίμοσ. Απαὰ ἢ15 νἱεν υῃδογνγοηΐ ἃ 
οὐτίοιι5 τοβηδηηθηΐϊ δῖ ἰἢ6 Ὠαπᾶς οὗ Βο- 
τῃο]άιἾ, ΠΟ ἢ ΒΙΘαἰκ᾽ Ῥγοηουηοθά, ΒοοῈ 
ΔῇοΥ 1 Δρρεϑασθα, ραγιγ ἔα]56 δηά ἀ65Ε- 
[αἷς οὗ ἰουπάδξοι, ὈΑΓΠΥ τεϑίηρ οἡ ἴῃ 6 

2 Βευι πο 5 ἀἰνιβίοπβ τηδὺ Ὀ6 566η ἴῃ Ζάηδεϊῖ, 
. 40. ΜΙοἢΔ6115 τηδάς ουἱ εἰρῃῖ, ΕἸσῆδοστ ἴθῃ, 

δηὰ Βευῖμοϊάϊ πἰηα υτὶϊοῦβ. 
8. (ομΡ. ἷ5 “ΕἸ1].᾿ Ρ. 585. 



ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ῬΡΑΝΙΕΙ͂. 

ΒΠσὨτεϑι Ροβϑιῦϊα ρσοοῦ ΟΥ̓ (πὲ τηυζυδὶ 
ἀεορεπάεησε οὗ [6 ομαρίοσς οὗ [ἢ ῬοοκΚ 
ποτα 15 ΠΟΝ ἢ ἄουρθί. δ γεῖίε δῃά 
ΚοΙ πᾶν σοην ΠΟΙ ΡΥ Ῥχονϑά 11. 

ΤΠΟ αἰϊοσηαίθα τ8ὲ οὗ Ηδοῦτον δηάᾶ 
ΟΠ δ] δα 15 ἴῃ τηδῖῃ Πηρυ δος ρΘΟυ ΑΙ 
οὗ ἴῃ. Βοοϊκ οὗ Π δηϊοὶ, δὰ 15 ᾿Ἰηἀισδῦνα 
οὗ Α ἀδλῖα ψ ἤθη π6 0 ντοῖς 1 88 
ἔδτα! αν ἢ Ὀοῖῃ. ΙῈ σεγίδι ηγ Πᾶς ἴῃ 6 
εἴξοϊς οὐὗὨἨ δχίθγηδ! υ ῥἰδοῖηρς ἴῃς Ῥοοϊζ 
διηοης ἴῃ6 νυπηρθ οὗ ἴῃΠ6 (αρθνιν ; 
7Τεγοσιδῃ " δηὰ ΕΖγα Ὀεϊηρ [6 ΟἿΪΥ ἴνο 
Ἑ“Δηο οὶ σοί, σοηηθοίοα ἢ τἢδὶ 
Ῥεποά, ψΒΙΟἢ ΧὨ ΡΣ ἃ 5. ΠΣ ὉΠΙΟΏ. 

ΤμΠῈ Ηρῦτον δηὰ (μαϊάθαε ῥτγδβθηΐ 
ΤΟρΘοΟῦ νον υπάουρίεα ρϑου τ 65, δὲ 
[ὴ6 βᾶτὴδ Ὦπὶς (ἢδΐ [ΠΟΥ βυρροϑῖ 45 ΠΟΘΙ 
ΔΌΪΠΟΥ δυο ἃ τηδῃ 85 ἴῃς Δη16] οὗ 
Θοσρίυσα 15 ἀσθοτιθεά το θ6. Τῆς οἱτ- 
οὐπηβίδηςσϑ οἵ Π]5 Π| Δηα εἀποδοη ἃΓ6 
Ιῆοτγα ἴπδη βυβῆοϊθηξ ἴο δοοουηΐ ΤῸΓ ἢ]5 
Βῖ)}]6 δηά ἀϊοϊίΐοη. 1 15 ποῖ ἴο 6 6χ- 
Ρϑοϊοά {παῖ 4 [ἐν ἰταϊηθαὰ ἴῃ ἴῃς οουτίβ 
οὗ ἴδε ΒΑ Υ]οηδῃ τηοηδτοῦ ποι] ττῖῖα 
ἢ τῇς ρυῃ οὗ 4 [ἐν οὗ ῬαΪ6ϑ9- 
της ; ποιῖθοτ οδη 11 Ὀ6 Ξρροβεά ἡδΕιγαὶ, 
ἰδὲ ἰδ πδῦνεα ἰδηριᾶαρα του δβοᾶρα 
σοτημϊχίυσε στὰ τὶ τ ὨΙοῆ ἢἣδ Πρασά 
ἀδὶγ τουηὰ δῖ. Ηδά (15 Ὀδθὴ [πε οᾶ86, 
{πὸ θοοΚ ΤΠ δηῖ6], σοπιροβοᾶ ἰὴ Ηθῦτον οὗ 
(ῆς σοϊάδθῃ δρο, σου πάνθ Ῥοσηθ ὩΡΟῚ 
ἴῃ6 ἕδος οἵ τ Ἔνι άθηϊ [οΚεη5 οὗ 115 5ρυ1- 
Οὔ 5658. 

1 ΤῊ (Βεῖσσ ἔνα "ΕἸη]οἰτὰησοη,᾽ 5.8... α» δὶ. 
ὙΒὰὺ 11]. 12 τείετβ ἴο 11. 49, ν. 2 ἴο ἴ. 2, 0Υ. 11 ἴο 
Ἷ:, 48, υἱῖϊ. «ἴο Υἱῖ. 1, ἰχ. 21 ἴο Υἱῖϊ. 1.5) Χ. 12 ἴο 
ἾΧ. 23; ὙΈ1|6 αραΐη [ἢς Ὠἰδίοτί 8] δηὰ ὑσορβμεῖὶς 
Ῥογίίοῃς ἀγὸ οοῃποοίε τ] ἐδο οἴμοσ, δηὰ "6- 
ζοῖιθ, ἰῃ βρὶϊς οὗ (πεῖν ἀϊβογεηος οὗ ἰδῆσυᾶρο, 
Ὀουπᾶ ὉΡ ομς ἢ (ἢ οΟἴΠοΥ ὈΥ͂ δυο ἢ Ῥδου]ατ- 
[65 ἃ5. 8.6 ἱποχρ  οδῦϊς οὐ (ἢ6 βιυρροβί(ίοη οὗ 
ῬΊΉΡΙΗΥ οὗ δυϊμουβηΐρ.Ό ϑυο ἢ Ῥαββᾶροβ 85 ἴῃ6 
ΟἸ]ονίηρ δῖα σοοά 1) υπίγαϊους οἵ (ἢ]5 : 11. 28, 
ἷν. 4, 7, 1ὸ νὰ νἱϊ. 1, 2, 15) νυν. ό, ο ἢ νυἱὶ. 
48 (Ὁ ΝΜ»); ἰν. τό, γν. ό, 1ο νἱἢ νἱϊ, 28 
()5 13" 5}); 1. 4, 7, 31». ν-. 10, Υἱ. 26 ἃ 
ΥἱΣ τ4 (γ2} Θ᾽). : 

3 1 15 οὐ άθητ]Υ ἃ τοδί οἵ σοηνεπίθπος, ποὶ 
οὗ εὐ ςἶϑτα, ἴο Ξξυρροϑβε ἴμαῖ ἴς Τασγρυτῃ μᾶ5 Ὀδθῃ 
ἴῃ [ετ. χ. 11 ᾿πδάνετίςης! ΒΞ τυϊεοα ἔογ ἴπε ἰοχῖ, 
{15 υηἀουθίεαϊγυ ἃ ἢ οπῖ, Ὀυϊ ἐξ 6 δὴ δυῖβεη- 
ἴς οὔθ. Τῇ τοαθοῦ ίοσ 115 ὁσουττγοηςο ρσίνοη ὈΥ͂ 
Κίς πὶ δηὰ Ἐδβηὶ ἰ5 αυϊϊς 5διἰβίδοϊοσυ (Βυχίοτί, 
“ΒΙ0]. ΚΔΌ.᾽ ου [ετ. χ. ε1). ΤῊς ψοτσαὰ ἐδ δὲ [οσ 
δ (οὐυπὰ ἰη 1ἴ, ἀπὰ Ξαἰὰ ἴο Ὀς τηεῖ τ] ΟὨ]Υ͂ 
ἴπ ἴῆς Ταγσίιτηβ, το Ὀ6 ἃ Ῥἢοποῖϊος ΕΥΤΟΥ, οὐ δῃ 
οὐ ΒΟρταΡὮΙΟΔΙ ομᾶηρο ὉΥ ἃ ἰαΐεσ Ἵςοργίβὶ ; Ὀαυΐ 
ῬΟΣΕΙΡΙΥ ἴῃς ἵἴτο ψογα ἴπυ5 ΦΆΓΙΥ ἱπιογομῃδηρσεά, 
ἐβρεοῖα! ν δ8 δδνγδὲ 15 ἴῃς τεδαϊηρ οὗ ἴῃς ποσὰ ἴῃ 
16 ηὰ οεἴδυϑε οὗ ἴΐ6 νεῖβο. Τῆς ποτά ποι 
νι οὶ σοποϊυὰ 5 ἰἰ ἴθ ποῖ Ἡ οὕτενν ΟὨ]Υ, ἰΐ 15 α͵50 
Ατγαπιδίς, ν. ΚίτωςΝι ], ς. 
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ΒοιΠοΙ ἀἰ" οοηϑίἀοτοά [μαι (ἢ6 Ηῦτονν 
οὗ 186 Ἰα5ῖ ἢνα σμδρίθιβ 58δηκ 1η Ῥοϊηΐ οὗ 
δία εϊον ἰῃς Ἡδῦτγενν οὗ τῆ6 γε 
Ἰαϊεςῖ θοΟΚΒβ ἴῃ (ῃς ΟἹὰ Τεβίασηεηῖ, Ης 
Ῥτεαϊοιεα {πὶ ἴἃ ψουἹὰ Ὀεοοσηθ ἃ 56} 
ονϊάεηξ δηα πα! βρυῖαῦ]α σοπο]υβίοη ἴΠδῖ 
ΟὔδΡ5. ὙἹΠι'.ὕο--χ. ψετα ψτιτῖθη ὈΥ δῇ 
ΔΟΙΠΟΣ Ιοηρ Ῥοβίθυιοσ ἴο ἴῃ6 ἂρ οἵ 
Ἡδρραὶ, Ζεομασγίδῃ, δηα Μδδοῦι ὁ, ΒΙΘο 
τη τῆς ρῥγϑαϊοϊοη ΕΥ̓͂ ἴηΠ6 ψῖ56 σϑιηδκ 
(Πα νὰ ἢανα ποῖ βυβηοϊθηξ ἸΙΓΟΣΑΙΎ Γο- 
Τη81η5 ἔτοιῃ ἴῃς αἰ βδγοηΐ σεηζι6 5 δἰζοῦ 
[6 ΟΔΡΌνΥ ἴο Θη40]6 5 ἴο ἴταςα [ἴῃς 
ρταάυ4ὶ ἀδροηθγαου οὗ ἴῃς Ἡοῦτον ἰδη- 
δυᾶρθ. (Οσεβεοηϊβ' δϑοιροα ἴἰο ἘΖτγᾶ, 
ΝοΒοιλδῃ, Ζοοδαπδῆ, δηδ Μαϊδοῆι ἃ 
ΒΙΡΏΓΥ ῬυΤΟΓ Ἰάϊοὰ τἢ8η ἰο Ὠ Δη1]ε] : 
ΔΩ Δδϑοουίοα τη, οὗ 41] τῇς ΟΪὰά 
Τοβίδιηθηξ ᾿τιίοτβ, ΕΖο κι], Π Δη16}᾽5 οοη- 
[ΟΙΏΡΟΓΙΑΙΥ, Ῥγὰβ ΤηλΙκοα ὈΥ ἴῃς τηοϑβῖ 
βαρσταηῖ Ἰηβίδῃοθϑ οὗ ρτδιωσωδῇοδὶ ἵ{Ὑγ6- 
Βυ απ 65 δηά Ἱποοιτθοίηθδο, [1 ΕΖτγα, 
ΝαΒβοιϊδηὔ, Ηαρραὶ δηᾶ Ζεοδασγίδῃ ἰουηά 
ἴι ἀϊβίουϊς ἴο τείδη ρυπῖν οὗ Ηδῦτεν 
πη Ῥαϊδϑίιηθ 1156]. 1 5ῃοι]ᾶ ποῖ οδιι56 
ΒΌΓΡΙ56 ἴα ΠΔ4η16}}5 Ηεῦτον μου] ὈῈ 
5.1} τοῦθ ἀείεπογαϊθα Ὁ πὶ οοηίδοξ 
γι ΒΑΡγ]οηΔἢ δηά ἔοσειρῃ ΠΠϊθηςΘ. 
ΤῊ 8 ἴο Ὀ6 Θχροοίεα 1 6 ὍοοΪκ 
γγὰὰΞ τὴ ὈΥ ΤΔη16], [η6 Ῥσγορῆεῖ οὗ 
ΒΑΌγ]οη. Ηἱβ Ηοῦτονν 15 ̓ ρυγο 1ἢ οοτὰ- 
Ῥδηβοη ἢ (παι οὗ ἴῃ6 ρσοϊάδῃ οἵ ὄνεῇ 
ΒΝ Υ ἅσοβ οὗ (ἢς Ιδηριάαρα; Ὀύὺξ 11 Ὀδ6- 
1ΟΚΘη5 [6 οἰοβοϑὶ δ ἴο ἴῃο56 τυτῖῖ- 
ἵηρ8 ποαζοδέ ἴῃῆ6 δἂρὲ οὗ ἴῃς δϑϑυπιθα 
ΠΟΥ"; δἱ [ῆ6 δας της ἴῃδὲ 1{ αἰ οῖς 

8 ἘΠὴ].᾽ Ρ. 1536. 
4 Οἴχιδηγ οὗ ἴῃς Ηδθῦτεν πογάβ Ὀτουρῆς ἴοσ- 

τγατὰ δ5 ριοοῦ οὗ (ῃς Ἰαΐθποϑϑ οὗ Ἴοοϊῃροϑί(οῃ 
(Ξες Ὠς δ εἰϊς- ϑοῃγαάοσ, "ΕἸη].᾽ Ρ. 4090) 11 ἰ5 5ιυΐ 
Βοϊεηϊ ἴο 540 ἴδί [Π6Ὺ ψεσα ἰπ 56 ἴῃ ΒΑΥ]οηΐᾷ 

(εξ. ΥἼΒΝΝ, ΤΉΝ, 95), ὉΝ)}77, ἼΠΠ, ))098), ἀπά 
τποτοίοσε τ ῆδὶ ταῖὶρῃϊ Ὀς οχρεοϊοά ; οὗ οἴδεῖσβ, 
1ῃαἱ 1 αὐϑοηῖ ἔγοπι ἴῃς ρᾶροβ οἵ ἴῃς τγϊζειθ ἴῃ 
“όσα ἰΐ ἰ5 αοσυχηοα [δὶ [ΠΕ οὐρῃϊ ἴο Ὀς ἰουπά, 
[ΠΟΥ ἀγο δυϑεηῖ 5 ΡὶῪ ἔγοπι ἀϊεγεπος οὗ 5υ 0] εοΐ 
δῃὰ ἴΠ6 ποῃ-Ὠθοδβϑ Υ οὗ ἱπίτοἀυςίηρ {Πότὰ. 

δ ἐ(εβοδιοδίς ἃ, ὨεΌτ. ΘΡγδομο᾽ ([,εἰρΡΖ. 1815), 
. δύ. 
6 Τῃ Ἐζεῖς. απὰ Ζεοῖ. τὸ ἰουπᾶ ϑιςΐ ἰογπβ 5 

ἘΣ ἴοσ ἴῃς πιαϑου]πς, ὨΣΙΔῈ ἕοῦ τῇς 1δπιϊηίης ; 

ΘΓ ΦΗΣΙ ἴον ὈΡΣΘΣΝΠ; ἀπά [μ6 ἴοτπι ΝΙΝ- 
86] ψηϊοῖ αβϑυπιοἂ 50 τὰοἢ ἱπηροτγίαπος ἰῃ 

ἱμαδδιπίοαι Ἡδεῦτεν. (Οοτρ. Κδηδη, “ Ηἴβι. ἃ. 
1 ληρυεϑ ϑόταϊί.᾽ Ρ. 143. Οεϑβεηΐα5, “δ Ὠγροῦ. ἀ. 
Ἠοῦ. ϑρτ. ὅὶ 71, 4, Αμσπεῦκ. ΒΟίίοδμοτ, “με ὨσΌ. 
ἃ. μοὉ. ϑρσαςῇε, 1. Ρ. 19.) 

7 ΝΟδοηι. χἰϊὶ. 24. 
8 Ὁ Π1Ζϑοἢ, Ρ. 274, Ροϊπίβ. ουἵ ἴῃς Ξἰπ ΠἸΑΤΥ 

Ὀεῦνεε ἴῃς Ηοῦτεν οἵ ἘΖεϊκῖεὶ δῃὰ (δαὶ οὗ 

ΡῬ2 
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ἔγουι ἴδ ὉΥ 1183 οὐ ΡΘου ΠΑ τ165 δηᾶ 
ΔΏΟΓΩΔ]165. ΤΏ ΗΘΌΓΙΟΥ 15 6 ΗΘΡΤΟΝ 
οὗ τς. (ραν! ίγ. 

Τῆς “ΟΠδὶάβθ᾽" οὗ τῆς Β10]6 (ΠΏ δῃ. Ιἱ. 
4 ἴο νἱὶ. ὁηα ΕΖ ἵν. 8 ἴο υἱ. 18, νἹ]. 
12--26; Τεῖ. χΧ, 11; ὅθδη. ΧΧΧΙ. 47 48 
ἔνο ΟΣα5) οομίδιη5 [ῃς οἱἀεβι οχίϑίηρ 
ΤΟΊ 8105 οὗ (ἢ οἱἄοβι Ασδιηδὶς βρεϑολ". 
ΑΥδυδὶο [45 ἴπο (δ᾽ θοῖβ, τοδὶ δῃηᾶ δαβὶ 
Αγτδῖηδὶο, δηὰ ἴῃ Ἰδίίοσ 15 ἴη6 Ὡϑ1η6 
δίνεῃ ἴο ἰἢ6 Ιδηριᾶρα ψΏΙΟἢ Ὀεδοδῆηα 
οἰχτοηΐ διηοηρ ἴῃς [ἐννγ5 ἀυπηρ δηὰ δέϊοσ 
(6 (αρᾶνιγ. Αἰζοσ τῇς ονουσον οὗ 
ὙἼγτα ὈΥ Θεμηδομεηρ, ΟΑσοβοι θ ἢ Ὀ6- 
σὰς ἴπ6 οεηῖτε οὗ Αϑιαῖὶς ἰγαάς δηά 
ΠΟΙΏΤΏΘΙΟΘ, δηἀ Ατσδγηδὶς τγὰ8 γεοορῃϊζΖοα 
8ἃ5 ἴῃς Ἰἰαηρυαρε οὗ σοϊωσηεσος ἴῃ ἴῃς 
ἙἘδϑδι. ΤΔΙ5 ἰεὰ ἴο 115 Ῥεδοοζηΐηρ [ἴδἢ6 
Ιδηρσυδρε οἵ ἀϊρ]οσωδου, κα ΕἸΘΩΟἢ ἴῃ 
ΤΩΟά δὴ ἘΠ. 65, Δηὦ [ἴ ννᾶ5 ΓΟρΊ Δ ΙΥ 5ΒΡροοῃ 
ὈΥ οβῆοΙ4]5 δῃὰ οἵποσ δἀιοδίθα Ῥειβοῦβ 
ἴΪὰ τῆς Ἑαρίθτῃ εις ποτα. Τἢβ 
Ὀτῖναίς ἀδεάς ἀδίίηρ ἴτοῦλ Β.Ο. 747 ἴο 
ό64ο, ἩὨΙΟὮ μαννα ὈδΘὴ ἰουηά ἴῃ Αϑβϑυσῖδ, 
ἰτοαυθηῖνγ ἢανα ἃ ἀοοκοῖ αδἰϊδομεα ἴὸ 
Το ρον ἴπ6 Ὡᾶτηθ5 8η4 ΟΠ6 ΟΥ 0 
οὗ τῆς τρδιη ίδοῖβ οὗ ἴῃς ἀοοσυϊηρηΐβ 1 
Ατδίηδῖὶο, 4.5 γεῖ βοῃθ οὗ ἴῃδ6586 ἀοοϊκεῖς 
αν Ὀδοὴ ἰουμα ἴῃ Βαῦυϊοηϊα, ᾿Πϊοἢ 
53 ὨΊΟΓΟ ἀἰδίδηϊ οσ Οδοοι, 5ἢ [ΠΔῃ 
Αϑβϑυτα; υΐ [δῖα οδὴ Ὀ6 ς ἀουδὲ 
τμαῖ ἴῃ ΒΑυ]οηα 4150, Ασαγηδῖς ὈθοδΠΊ6 
[6 σοτμηοη ἰδηριαρε οὗ ἰταάα δηᾶ ἀϊ- 
Ῥοσῆδογυ. Τδε ἀεροτίδιοη οὗ ἤερσενϑ, 
ΘΥΓΙΔΏ5, ὅζο., ἴο ΟΠα δα ργᾶνα δὴ [ἱτὰ- 
Ρεῖα5 ἴο ἴῆ6 ι.ι568 δηὰ βίαν οἵ Ασδγηδὶο ; 
δηά αἴϊζοσ (ῆ6 τῖ56 οὗ ἴῆ6 ῬοΙβίΔ ἢ ΘΙΏΡΙΓΘ, 
[Π15 σοῆοσαὶ τηοάϊαπι οὗ σοηνόσβδ ἢ 
Ῥτδοῦ Δ ΠΥ ΒυΡΡΙδηϊοα Βαρυ]οηΐδῃ ἴῃ ἴῃ 6 
Εδϑβί δηὰ Ηδρτον 1η τς ἮΝ εϑε ἢ 
ΤΠ Ασαμηδὶς οὗ ΕΖγα Ῥγχεβδθηΐβ 5ρθο]- 

ΤΏΘη5 οὗ [π6 ἰδηρυαρα σΟὨΓΟΙΠΡΟΓΙΔΏΠΘΟΙΒ 
τ τῆ 6 ΘΠ ΕἸ ἔοστ ἸΘΟΣΙΡΏΟΙἢ 5 οὗ Πδγ115 
Ἡγϑίδβρίβ, Χοσχϑβ, δηά Ασΐδχογχοβ [,οἢ- 
διιηδηυβ ; (Πδΐ 15, οὗ ἴ[ηΠ6 οπμὰ οὗ ἴῃς 6ιἢ 
δα Ὀερ!ηηΐηρ οὗ [ἢ σἴἢ οσεπῖ ΒΟ. Απά 
[86 Ατδιηδὶς οὗ Δ Πη16] ΔΥ Ὀ6 ἴἌΚθη ἴο 
Τοργαϑθηΐῖ ἴῃ6 ἰδηριαρα δἵ ἴῃΠ6 {πὸ οὗ 
ΝεοδυομδάηδζΖΖζασ, Β6 54 ΖΖζΖασ, δηὰ ΟὙτι8. 

ΤΠ6 Ασδιηδῖο, ἢ ὨΙΟΩ τὴς ἄξδοσοος οὗ 

Ῥδμϊεῖ ; δῃὰ (Πς ὑχοοίς οἵ [πἰς ροϑιϊοῃ τᾶν Ὀ6 
566} ἰπ Καὶ], Ρ. 446, οὐ Ζὅςοκ]οσ, Ὁ. 26. 

1 ΤιΖζαῖίο- τ, “αγϑσημ. ἃ, Ὀ 0] 15. ἢ -ο14]- 
ἀδΙϑο θη ϑργδοῆς ἃ. 5. Ῥ.᾽ Ὁ. Ι΄ 

3 ϑαγος, Μ5. Τσοτηπχυπίςαἴΐοη. ΒΑΟΥΪ]οηΐδη (ΟΣ 
ΑΑΞϑυτίδη) ᾿ν85 5111} βρόκεη ἴῃ (6 Ῥαγιῃίδῃ ὁτὰ . 
ομε οὗ [πε ουπείίοττη ἰπβογριίοης ἑοαηὰ ἰπ ΒΑΡγ- 
Ἰοηὶα θείῃ 85 ἰδΐς α8 ἴς Ὠπης οὗ Ὠοχαϊτίδῃ. 

διηοης ϑοις ἀἰα]οοιςἢ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΝΕΡυς Βα ῃοΖΖασ (111, 29, ἷν. 1, Α. Δ.) οἵ 
οὗ Ὀασίυβ ἴῃς Μεάδ (νὶ. 25) ἅτε νυτθη, 
15. ΟἿΪΥ οὔξ ίοπ οὗ ἴῃς Ἰδηριδᾶραβ 1ῃ 
ΨὨΙΟΣ (ΠΟΥ νεσα οἰσουϊαϊε, Ὁ Δη16] τὰ- 
ΡῬτοάυςεοβ ἴθ. Εἰ ΠΕΣ 85 ΤΕΥ σα ἰϑϑυθά 
ἴο ἢῖ8 ΟὟ Ῥδορὶβ διηοῃρ 411 “ὩΔΈΟΏ5 
δηά τοηριια5," ΟΥΓΥ 88 ἢς (ταηϑβἰδίθα [θυ 
ἔτοιῃ ἴῃς οῆοϊαὶ οσ Βαρυ])οηΐδη ἰδηριδρα. 
ΤῊϊ5. Ἰαϑι-παιηθὰ ἰδῆρσυᾶρο, 1ἃ τηυδὲ δ 
το] Ρογοά, ψὰ5 ἴῃ6 Ιδηρσιαρσε οὗ [ἴῃ6 
᾿ηϑοηρίίοηβ, δηα ψΏ1|6 ἜΧΠΙΙΠηρ τηοβὶ 
Δί ἴο τ6 Ηοῦτεν δηὰ Ῥῃοηϊοϊδη 
ψὰ5 Πο5ὲ τοηονοεα ἴσο ΑἿδη)αὶσ 

ΤΩς κβ(υάγ οὗ 
ἴῃς ΒαΡυ]οηΐδῃ ἰδηριαρα ἀο65 ηοΐ, [Π6τ6- 
ἴοτο, δάνδῃοθς [ἢ βοϊυϊοη οὗ ἴ6 αι.69- 
Ποη ταὶϊϑδοὰ, ΤῊ5 τυδί σαΐμοσ ἀδροηᾷ 
ὌΡΟΣ ἃ σοϊῃρδτίϑοῃ οἵ [ἢ οχβεϊηρ Ατὰ- 
τηδλὶς ἀοοσυϊηδηῖβ, δηά 4 ι5ὲ ἀδάυςοι 
ἔτομλ ἴῃ τα51}}15 οδίδι θα, ϑυςῇ ἃ οοϊη- 
ῬΑΙΒΟΏ 15, ππίοσιυδίοὶγ, ΟὨΪΥ ῬΟΒ510]8 
ΜΠ ἃ ΜΟΙ Ἰιπυϊοἃ ἡυῦ ες οὗ ἄοςι- 
Ιηθηΐῖβ. ΒΙ10]104] Ατδιηδὶς Ῥϑίοηρβ ἴο δ 
ΔΙΙοροῖμοσ ἀἰβογθηΐ ἀρο, δηα σοῦ ]Υ ἴο 
ΔῊ δορεῖδεσ ἀϊδογεηϊ σου ΓΥ, ἔγουι [6 
Ατδιηδὶς οὗ ἴῃς Ταριβ δῃὰ οὗ (ἢ6 
Ταϊηυά. ὙΠε αἀἰβεγεηοοβ Ῥεΐνθεῃ ἰἤσθτα 
ΔΙΘ ΘΠΟΙΤΏΟΙ5. ΕἾνΘ ΟΥ 51]Χ ΟδηζΙΓ65 
δῖ Ἰοαϑὶ βεραζαΐα [86 (βαϊάθα ρασαρῆσαβοβ 
οὗ [Ὡς ΒΙ10]6 οὗ (ἢςΞ Ταγριπὴ5 ἔσοσα ἴῃ 6 
Ῥᾶββαρεβ 'ῃ ΠΔη16] δηά ΕἶΖτα, ὅτο." Βιυϊζ 
1 45 Ῥδ δὴ 5858 00 Π|Ὺ ῥτγονεὰ (1) [παῖ 
ΒΙΌ]Ιοαὶ Ομαϊάθε μαὰ σεδορβοὰ ἀυπην 
δηἀ δἴεγ (Ὡς (αρινιν ἴῃαὶ κἴαρε οὗ ἀδ6- 
γοϊοριηθηΐ ἴῃ ΜΏΙΟΙ 11 15 ρῥγοβϑοηϊθά 1ἢ 
[ῃ6 ΒοΟΚΞ οὗ δηΐοὶ δπὰ ἘζΖτα ; δηὰ (2) 
[δὲ τ[ὴ6 (Βαϊάδα οἵ Πδηιεὶ, ϑουμθιπΊ65 
ἀἰεπηρ ἔτοηι, βοιμδίηθβ οοἰποϊάϊηρ 
ΜΠ, τμαὲ οὗ ΕΖτα ἴῃ δου δ, Το 5, 
δῶτοοϑ Ὑ1 18 1ῃ τεραγά ἴο ἴἢοβ6 οἤδγδο- 
[ο ]51105 ψ ὨἸοἢ ἀρ 5 ΒΙΡ]Ιςαὶ (Π4]- 
ἄδα ζϑῆθσαγ ἔσομι παῖ οὗ [Π6 Τατριπη5". ΄ 
115 αυἱτα τις τἴηδί ἴἢς βιυάδηϊ οὗ ἰο-ἀᾶν 
ἰζηονγ ἴἤδϑ6 Ἰαϑδί ΟἿΪΥ δίϊοσ [ΠΟΥ Πᾶνα 
ὈδΘομ οΑγολΪγ οοιτοοῖϊθά ὉγΥ Μαϑοζοίς 
Βαῃάβ ; Ὀυῖ, δἴζεσ δνεσυ δ᾽ ονγδηςς τηδΔάς6, 

8 ϑαγοῦ, ἐΆϑϑουσ. ΘΟ. . Τ,4;:;0Ο ΐ 
«“ Ἑ]έπι. ἀς ἴα Οἰπμ, ΑΞΒΥΤ.ἢ ἐν 1, 2. ἡδλὰν, 

4 Τεγοηρουγρ. “Ϊ]ουτη. Αϑἰδϊ. ίοσ 866, ἢ. 401 ; 
ΟΡ. [λιζζαίο- σοσ, ἢ. χ.; ΒΟ, "σα. ἃ. 
(δ). ΡΡ. 1,» 2. 

δ ὅ.6. ε Ἰἰσϑοῖ ἱπ Ηδξειζος " ΘΔ]. ΕΠΟΥΚ]." 
Ατί. Φαρκίεῖ; “Τῆς ΟΠαϊάθε οὔ Τϑδηΐοὶ δπὰ 
Ἐζτα"᾽ ἰὰ "]ουτ. οὗ ϑαογοὰ 1, 1ογαΐατε, τ8ότ, 
ΡΡ- 374. Ὦτ ῬΏΒΕΥ, ἷπ δὴ δρρεπάϊχ ἴο (με 2ηὰ 

ἰτίοπ οὗ “1μδοΐαγοβ οα Τδπιοϊ,᾽ Ὀτίπρβ ἰοσισασὰ 
δααϊτομδὶ Ῥτοοίβ οὗ ἰμε8ςὲ ρΡοϊηϊβ. (ἵ. ΖὥςκΙεσ, 
Ῥ. 6. 



ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΊΙΕΙ͂. 

ἴς ἀιϑθποϊίοη5 Ὀεΐνεοη ΒΙΡ]1ςα] δηά 
Ταῖσυγῃ ΟΠδ] δα ᾶγὸ πηασκοά Ὦγ ἃ Ὀγθδάιῃ 
δηα Τμδγδοῖεσ ΜΈΝ 1ζ 18 ἱπηροββῖθ]ε ἴο 
ΤαΙϑίδκε. ὙΠῸ ρτεαΐ ρυ]ῇ οἵ ἔπι6ὲ Ὀ6- 
ἵπθοη ἴδε σοιῃροβίοη οὗ [86 1ΠἸΟΓΑΤΥ 
ΤΟΙ ΔΙῊ5 ἰὼ Ὅ6 Οσοηϑυ]οα 15, Βονένεῦ, 
ΨΕΙΥ βυρρεδᾶνε οὗ ἴῃς ρτεαΐεδί σδι!οἢ 
ἴῃ δρυὴρ τοῦ (ἢ6 ΒΙΌ]1Ο4] Ἰάἀϊοτα ἴο 
ἴῃδὲ οὗ ἴῃ. Ταγρυτῃϑ, οὐ νἱσα νογβᾶ; δῃά 
1: [εη 45 ἴο 11π|1ξ σοι ρδτδοη οἵ ἴῃς ἘΙΡ1:- 
ΟΔ] ρᾶϑϑαρθϑ ἴο {Ποβοῖνθ5. ϑιοῇ σοϊη- 
Ῥατβοη 164 Π6] ςΖϑοἢ ἴο ἴπΠ6 σοῃο] 50 
[δὲ ψὮ1|6 [ΠΟῪ τεϊαϊπθα 4 οογίδιη ᾿πάἀ6- 
Ῥεπάρηςς οὗ 5ἴυ]6, οὐπορτάρῆγυ, δηά ]1η- 
συϊϑῦς ι5ᾶρ6, ἴῃς τασδὶ σοττοϑροηάθηςθ 
δεῦτοοη (Π6 πὶ νὰ5 ἃ ΟἰΓΟΌ τη ΞΔ [14] ργοοῖ 
οὗ ἰδεῖς Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς βᾶτηὴβ δρέ. 
ΤΠΙ5 τοϑυϊ σου] οὶ Βᾶνα Ὀδ6η αἰίδηθά, 
δα 1015 ΟΥ ΔῺΥ Ρογίοῃ οὗ [6 Ῥοοϊ 
ὈΘοῺ 186 ψοῦκ οὗ ἃ Μδοοδθθθδῃ 5. ῦ6. 
1η τὴς. Μδοοδθθδῃ οσὰ Ἡθῦσον νγὰ5 51:- 
ρῬειξεάδα Ὀγ Ατατηδὶς, δῃηᾶ ἴῃ Ῥϑὶθϑῦῃ 6 
σου] ἃ μανα ὈΘΘΏ σΟΙΏΩΡΑΓΔΌνΝΟΙΥ ὉΠ1η1Ε]- 
Ἰσι0]6 ἴο [86 τῃουβαηας ἩΠοτΏ---οἡ [ἢ 6 
ΒΌΡΡοϑβιτοη οὗ Μδοσοδθθθδῃ δυϊῃουβἢ]!Ρ-- 
ἴῃς δοῦσαν 845 Μ6]} ἃ5 Ασδῖηδὶς 5βθοι 008 
οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ Ὠδηϊοθὶ νγεῖα ᾿ηἰθηἀεᾷ ἴο 
δῃοουζαρο. ὍΤηθ Ατάμιδαὶος οὗ ἴῃαΐ ἂρὸ 
που], ἴῃ 115 σὰ, πᾶνε δρρτοχίπηαιθά 
ἴλι τόσα οἱοβεὶν ἰο ἰδὲ οὗ [ῃ6. ΤΑΙρ 15 
(δὴ ἄοες [δὶ οἵ Πδηϊοῖ. Οπεςοίβη οὗ 
(δὲ Ηεῦταν δηα Ατατηδὶς βθ οι] 0}5 15) ΡἢΪ- 
ἸΟΪΟΡΊΟΔ ΠΥ οοπϑιἀοσθά, ορροβεὰ ἴο ἴδ 
Μδοοδθϑοδῃ ἀδίσθ. 
ΤΠ σοῃϑιἀογαῦοῃ οὗ 6 ΒαΡΥ]ο Δ, 

Οτθοκ, δηα Ῥογβίδη ψοσάς ψ 1Οἢ τὸ τηοῖ 
γῇ 1η ἴἢ6 ὈΟΟΚ Ι6Δα5 ἴο [6 54Π|6 ΣΘ5]0, 
{16 ἃ ἔπιδ ροβίυϊαϊα οὗ οὔτ σαὶ τῆδΐ 
ἴῃς ρᾶρθ58 οὗ Ἔσυεὺν δυῖποσ 5ῃοι]ὰ σοβθοῦ 
ὑπαοοιρηοα ἴταςεβ οὗ [ῆ6 Ιδηρυαρα ἃ5 
ΜῸ]] ἃ5 οὗ [ῃ6 οὐυβίοτῃηβ οὗ ἢῚ5 ττ6, (ἢ 6 
ΒΟΟΚ οὗ ὨΔ5}6] Ξἰδῃηάς [ῃ6 65 γγ61}1. [Ιὴῃ 
186 τεηασκ οὐ ἴῃς ῬεΙβδη δηα Οτρεϊς 
ποΓς 1 1} δ6 5ῆσνχῃ ἰῃδΐ, 85 ἃ ΤΕ͵ 
τηδῖῖοῦ οὗ ροβϑιθ!γ, [ἢ6 τγογάϑ---- 
ΤΩΔΊΏΪΥ τεΟΒΏΊΟΔΙ --- ψου] ἃ 6 Ορθὴ ἴο 
διςἢ ἃ Ῥεῖβοη 85 ὨΔ}16] ρχοΐδββθϑ ἴο Ὀε᾽. 
Τὴς ΒαΡΥ]οηΐδη ψοσάβ, ἢοὶ 1655 [ἤδη 
Ἰάεαᾶς δηα οὐβίοσωθ, ΟΙΤῪ ἴπ6 ῥτοοῦ ἃ 
δῖερ ἰατῖμε. Νὸ Μδοοδθδδῃ, πο Ῥα685- 
Ὀπίδὴ [ον οουἹὰ μανα τερτοάμοθα ΤΠατὰ 
σιδουϊ τηϊϑίακοθ. ΗΟ τπηϊηίε} 10 10}6 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ ἴπεπλ Πδὰ Ὀεσοπὶα ΟΥ̓ 16 ΨΕΤΥ͂ 
ἔπιε δὲ ψΒΙΟΩ 50 πὶῈ ΟΠΠο5. ψΟυ]α Ρ]δοα 
ἴδε ῬοΟΚ, 15 566 ἴῃ [Π6 ΒΕΙΡ]655 ΝΑΥ [ἢ 

1 δρ ἔχουγοιις ἴο οὮ, ἱ, 
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ὙΠΟ ἴῃ6 ΙΙΧΧ, νεγβου (ἸΔ 5116 γαῖο5 
ὙΠαΐ 18 σδηῃοῖ Ρ855 ΟΥ̓́ΕΙ. 

Βυῖ ψ 816 (ἢς ἀϊοῦοῃ οὗ ἴῃ6 ὍΟΟΚ ΤΩΔΥ͂ 
[8 Ῥὲ 54] ἃ ἴο βιρροτὶ ἴἢ6 βδῖὴθ ᾿οῆ- 
οἰυκίοη οὗ δυο ΠΟΥ ΠΟ τῃ6 βρισιῖ 
δηἃ [τἢ6 ταργαβϑοηϊδιίίοηβ ρεινδαάϊηρ ἱδ 
ἀἰγθοῖν δηα ᾿πα γοῦν ἱπάϊσαίθ, 1ἴὲ ἀο65 
ποῖ ἔο] ον ἰῃαὶ (6 Ὀοοϊ, 45 ἴῃ6 ΟΠῃυτοῦ 
στ ῬΟ5565565 1ἴ, 56 ἜΧΔΟΙΪ ἰῃ [ἢ6 58η18 
ἔοττῃ 85 1 Ἰεΐϊ ἴῃς Ὠδηάᾶς οὗ δη16]. [Ι͂ῃ 
115 Ῥγόβδθηΐ ἴοτμι [ἢ6 Ὀοοΐς ροββθββθ65 
Ῥδου ΠΙΔΥ65 οὐ δὴ 1ηΐἴοθγηα] ΟἤΔυδοῖοΥ 
ΜΉΘ 566 πη) ἴο βιιρροϑβί ἃ οουίδϊη δχίγαηθ- 
Οἷα δ᾽ιὰ ρῬεγίβοῦ  σοιηρδῦθ]α νὰ τῆς 
ΓΟσορ ΠΟ οὗ 115 ὉΠΠῪ δηά δυο γ. 
Τῆς οὔδηρα οὗ ροΐβοῃ, ἴου Ἰπϑίδῃςθ, 15 
ΥΟΙΥ ΤΟΙ ΔΥΚΑΡ]6. Δη16] 15 ΒΟΙ ΘΕ Πγ165 
ΒΡΟ Κβῃ οὗ Πἰβίογ δ! (1. 8--2ι, 11. 14--- 
49, ἷν. 8--27, Υ. 13---29, νἹ. 2---28, νἹ]. 
1, 2); Βοιηθπη68 ἢ6 5ρεδκβ ῬΘΙΞΟΠΔΙΙΥ͂ 
(11. 15---28, ΥἹ1Ϊ,. 1, ΙΧ, 22, Χ, 1--Ἴθ, 
ΧΙ, 5). ΙΔυάδίοτγυ ΘριΠοῖβ ἄγα δρρ] θὰ 
ἴο ἢ1π|, δϑη 50 ἜΧργεββεά 845 ἴο Ῥγεουᾶθ 
1ΠΕΙ͂Σ ΘΔ ΔΟ. οῦὰ Π Δη16] ἢ π]5 6] (1. 
1, 19, . 11, 12). Α ἀϊβετεηῖ δηὰ ἃ 
ῬΘου Αγ ἘΠ6 15 ρίνεη ἴο ἢϊπὶ (ἸΧ. 23, Χ. 
11), Δηα [66 δῖ ἴγαςθβ οὗ ἃ σϑυ]β οῆ- 
15 5 ὉΠΙΠΙ ΘΠ ΟΏΔ] γορθ το (ν]. 24, 25). 
1115 ποῖ, οὗ οσουζδβο, δϑϑογίθα [δὶ ςυς ἢ 
Ομδηροβ οὗ ρεβοὴ δῖα ψιῖους ράγα]1 6] 
(ε, ς. 154]. ΧΧΧΥΊ.----ΧΧΧΙΧ,, Υἱῖ. 3, ΧΧ. 2), 
Δηα [ἢ6 βονθητῃ σμδρίου οὔτε ὈΟΟΪΚ ΒΘ ΓῺ 5 
ἴο ῬΙθραῦα ἴῇ6 ΨΑΥ ἴοσ ἴῃ6 οἤδηρα. 
ΎΤΠοΙΟ, ἴῃ τῆς ἔγϊοί δηά βϑοοῃά νεϑῦβθϑ5, 
Δ 16] 15 Θροκθη οὗ ἴὴ [86 [Ὠϊγὰ Ῥεσβοὶ :; 
ΜὮ116 τῆς βυρδδίδηςα. οὗ ἴῆ6 Τσἤδρίοσ 15 
Παιταϊθα 1ἢ ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙ [στη] (υ. 25) 15, 
28). ΤὨδ ᾿δυάδίοτυΥ Ὄχρσθϑβίοῃβ, δραΐη, 
ΙΏΔΥ ὃς Θχραϊηθα ἃ5 ὑσοςσθθάϊηρ ἴτοπὶ 
Οἴμοῖβ, δηᾶά σχοίδιηθὰ δ5 δι ι} [6511- 
ΤΏΟΉΪ65 οὗ ψῆδὶ ννὰβ8 βαἱἃ οὗ οσ ἴο ἢ]. 
ΤΠΉΘΥ ΤΩΔΥ ὃ τερατάθα 45 ἀδείρηθα 
ΒΟΙΏΘΙΠΊ65 ἴο ρ]ΟΤΥ Οοά, ΞΟ ΌΠη6 5 ἴο 
Η11] ὉΡ ἃ ἀσβοπρύοη οἴδογνγιδα Ἰπσοτα- 
ὈΪεῖε ; δηά [Π6Ὺ τὺ Ὀ6 5414 ἴο ΓΕβθ Ὁ ]6 
ἴἢοϑ6 ψὨΙοῆ 8ιὲ Ῥαὶ] δρρὶιθαὰ τὸ Ὠ:πλβο] 
(1 Οοτ. χν. το; 2 (οσ. χί. 5, 6, χι!. 2). 
Οτσ, δραίηῃ, ἴῃς σἤδηρα οὗὨ ῬΡευβοῦ τῇδ Ὀ6 
ΒΌΡΡΟΞΒΘα ἀπε ἴο ἴῃ6 παίυγα οὗ ἴῃ6 ο856. 
Α5 ἃ ριορῃεῖ, δηϊθὶ ψουἹὰ παιταῖθ 
ΒΥ ο}1]ς δηα σοργεβθιίδανα Ἔνεηῖς ἢ]15- 
[ογΊ Δ γ, ὈυΣ τ δὴ {τοδίηρ οὗ ν]β] ἢ 5 
δηα τενεϊδοηβ [86 ῬεΓβΟηδ] ἔοστα ᾿ρ]γ- 
ἴῃ δἰτεβίϑι βϑοιηδα ρῥγείοσδ 8. Βυΐ 
ἴο τηδηγ" ἴΠ686 σϑᾶβοηβ ΔΡΡΘΑΣ 1η5ι}ῃ- 

3. 2. 5. ΛΝ εβϊοοιι ἴῃ ϑυὩἷβ “Ποῖ. οὗ (Ὡς ΒΙΡ]Ϊς;᾽ 
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οἰδηΐ δπᾶ ἕοτοθά. 1ἰι ψ1}} θῈ τετηασκοά 
{πὲ ἴῃ6 οἤδηρα οὗ ΡΕΙ͂βου δηᾶ ἴῃ ἀἸογ- 
Θῆσ65 ΙηΘη[ΟΠΘα βοραῖαῖα ἴ[η6 ὈΟΟΚ, ἃ5 
ἘΠΟΒΒΟΥΏ βοραγαϊθαά 1ἴ, ἰηῖο ὕνο πηδίη 
Ροτίοῃβ ; δπά ἴῆε υθϑοη ΜΏΙΟΝ 56 ΈΓῺ5 
ἴο βιιρρεβί 1156 1{| αἴ ΕΥ δὴ ᾿πηράγίϊαὶ βίυαγ 
οὔ τῆο οπτῖοδὶ ρῃθηογγθπα οὗ ἴμ6 τεχῖ, 15 
1815: Πιὰ Δηοῖ Βιμηβοὶ Ρυΐϊ μα ἢ6 
τοῖο ἰηῖο 115 Ῥγαϑθηΐ ἔοστη ὃ οὕ, ἀἸἃ Π6 
δηά ἄοση ἴο Πὶ5 σουῃίσγτηθῃ σοοοσαάϑ 
ΨΏΙΟΣ [ΠΟΥ Ρῥτγεβεῖνεα, δηὰ υηϊθα ἴορε- 
1ΠοῚ αἴεσ τς Βείυση Ρ ΤἢῚ5 ἰδίου 
ΟΡΙποη ψὰ5 δἀορίεα ἴῃ Ετδηςα Ὁγ Μ. 
Ουδίτεομηδτα', ἰθὰ ΕΠραηΠα ὈΥ Ῥτοίδϑθβοσ 
γγ εβίοοιϊε. ΒΥ τῆς ΕὙΥΕΠΟῚ ΟΠ ασ ἴῃ 6 
ὍΟΟΚ ψὰϑ9 σοηδιἀεγεα ἴο Ὀ6 σοτῃροβεά οὗ 
ἸΠΓΘΓΑΙῪ ἐταρτηθηΐβ οὗ νΟΥῪ νατιεα ἀἜβοτΡ- 
[οἢ, Ὠιβίοσιοδὶ ρίθοθβ, αἰ ρ]οτηδῖς δοίϑ, 
ὅχο. ΤὭΏΘβΘ Πα Ὀο]ονοα ΠΔη16] ργεβοσνθα, 
Ὀυΐ ἀϊὰ ποῖ ταυηϊία Ἰηἴο οπε ςοἸ]οοϊοα 
Δα ςοηβοουῦνα ο]6. Τῆς ΠΙΞίοΥΟΔ] ἢο- 
τίς ο5 ἅτ (μουρῆςξ ἴο ἔπτη ]5ἢ δὴ 1] υ5ἰταῖοι 
οὗ 115 ἔγαρτωθηῖασυ ΤἼμδσαςίοσ : ὩῸ ΟἿΘ 
ΒΌΡΡΟΞΒ65 1πμαὶ (ῃ6 Βοοϊκς οἵ δη16] ΟἿ 5 
ἃ ΠοΙηρ εἴα 5611|65 οὔ ἴὴ6 Πιδίοποδὶ Ἔνθηῖβ 
ΨΏΙΟΝ τΟΟΚ ρῥΐαοθ δὲ Βαῦυίοη ὑεῦνεθῃ 
[6 τεῖρῃβ οὐ ΝΕ ΟΠ Δάπ6ΖΖαῦ δηὰ ΟΥυτα5. 
Απά {Π|5 νΙ εν 56 εΙῺ5 Βυρρογίοα ὈΥ ἴῃς 
οἷά 76 5ἢ ται !οη (ας. Α.Ὁ. 500) σοη- 
ἰαϊηο ἃ ἴῃ τῃ6 Ταϊτησάϊς ψτιηρ οΔ]166 
ΒΑρα- Βαϊηταὅ. [Ιζ 15 ποτὰ δῆηιττηθα (Παϊ 
τὴς “τηθῃ οὗ ἴῃ Οτεαῖ Αββε Ὁ] ττοίς 
(25) ἴῃς Ῥοοΐκ5 σοηίαϊπεά ἴῃ 6 πλο- 
ΤΑΟΥΪΑΙ ἰοίῖοσ ΚΑΝΌΔΟ, ὦ 4. “ἘΖοΚιεὶ, 
[Π6 ἰννοῖνα ἰθβϑοῦ Ῥυορῃθίβ, Πδηϊεῖ, δηά 
Ἐβίμοσ. ΕζΖια ντοίθ ἢἰβ ον ὈοΟΚ, δηά 
ΝΘ δἢ, 5οὴ οὗ Ηδοβα] )αῃ, Ὀτουρῶϊ 
[ὴ6 ΤΟΙ ΔΙ Παοσ οὗ ἴη6 Ὀοοϊκ ἴο 4 οΪο56,; 
2,6. ἴλογ τεἀυςεά ἴο ψττηρ, οὐ Ρ]ασεά 1η 
τ οῖγΓ ῥσγαβθηῖ ἴοστῃ, ἴΠοβ6 Ῥδχί συ δῦ τυτῖῖ- 
1η85. 
ὍὌιμεις, ἀραὶῃ, σοηϑιαθσ πὶ Ὁδηϊοὶ 

ἨΙΠ1561{“ ςοἸ]Θοϊεα ᾿Ἰηἴο ομα ΨΠΟ]6 δῖ ἴῃς 
οἷοβα οὗ ἢϊ5 1 τ[ῃ6 νδγῖοιιβ ἰεδαϊηρ ἰδοῖς 
δΔηὰ νἱ᾽βίοῃβ Ψ ΏΙΟΝ ἔοσιλ ἴῃ6 ρῥγεβθηῖΐ 

Ατί. 2 αρέοί, Ῥ. 394. Ζπαεϊ, Ρ. 30 54., ἀοε5 
ποῖ Ρῥγεβϑεηῖ. [βοτὰ ἴῃ ἃ ἰοτπὶ εἰ ΠΟΙ Ρεγβυδϑιῖνα οἵ 
σοηνὶποίηρ, 

1 «Μέϊδηρεβ ἀ !Ἄίοϊῖγε εἰ ἀς ῬΒΙ])οϊορὶε οτθῃ- 
ἰαἷς,᾽ Ρ. 385. 

ες 8 Ατί. οἷζϊ. ΡΡ. 302, 394: 
8 ὅ66 Ρ. 214; δῃά οὁρ. δγχεκίοοίί, Ατῇί. ζαηονι, 

ῬΡ. 251, 253, 254. 
4 ΤῊϊὶΞ ἰ5 ῥσχείογα ας ἰο ἴῃς νἱεῖν οὔ Ἡδετιρεῖ, 

Θδοῖ, 5611, απὰ Κευβοῦ, ψῆο οοηϑίάεσ Τθδηϊεὶ 
οὐ [6 δυῖδοτῦ οἵ σἤάρ5. Υἱῖ. ἴο εηἃ οηγ, οἤδρβ. ἱ. (ο 
τῇ. Ὀεΐηρ δάάθά ὈΥ ἃ ἰαίεσ ἢαπὰ: 5ε6 ΒΙβςβεῖ, 
Εἰ]. ΡΡ. 584, 5, δῃὰ Ζύςκίετ, “Ε12].᾽ Ρ. 17. 

, ΓΙΝΤΕΟΌΌΟΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥοοκ. Κυδηϊομο απὰ Ζόοκιεσ᾽ δᾶορι 
{815 νιον, ῬῃΙΟἢ τὴς ΠΟΙ͂ΠΘ [ἢ 1. 21 ΤΑΥ͂ 
ῬῈ 5βαϊά ἴο τρϑακθ ροβϑίδ!α: ὈῬυϊ 1 οδῃ 
ΠΑΙΑΪγΥ Ὀ6 5αϊ!ἃ ἴο Ὀ6 50 5διϑίβδοϊουυ 85 
ἴῃς ἴοπηεσ. [{ Δ558]0ὴ5 ἴο δηϊοὶ ἴῃ 6 
γΟΙΚ οὗ ἃ ““αἸασγιϑί," γεῖ ἰΙθᾶνεβ ὑπθχ- 
Ῥ]αϊηδα τ[ῃ6 ναβί οὔ 551 005 1ἢ ἴῃ 6 ἀἸΙΔΓΥ. 

11 δθοῖηβ, πιούθονοσ, ἀμῆσαϊς ἴο σοη- 
σον ΨὮΥ ΔῺῪ ΨΥ 5ῃου] ἃ ῥυτ- 
ῬΟΘΟΙΥ σοηροβθα μέ ὈΟΟΚ ἴῃ ἴνοὸ ἰδῃ- 
δυδροβ; Ὀαΐ 11 15 ποῖ αἰ δῆσυ ἴο σοῃσεῖνα 
ΒΌΓὮ ἃ τηδη 85 δηϊοὶ ἰγεδῦηρ 1 56ρΡ6- 
Ταῖθ τεσοσάβ, ἢγϑδί, ἴῃ 6 Ἔνεηΐς οὗ βἜῃθΊαὶ 
ΠΙβίοσυυ ἴῃ [πδὲ γνϑγηδουασ ἀϊαϊθοῖ, ἢ ἢ 
85 ἴγΘΟΙΥ ΞΡροΚθὴ 1η ἴῃς βἰτθεῖβ οἵ Βδθγ- 
Ιοῃ ; δηὰ βεοοηάϊγν, ἴῃ 6 βρβϑοῖδὶ ἰοστί 65 
οὗ (οαΐβ Ρεορὶβ, ἴῃ (1ἢὴ6 τῇοσα ϑβδοτεά 
Ἰδῆσυαρο, ἴῃ6 Ἡδρτεν, Αἱ τὴ Ἐείυτα 
[Π656 τανοσοα ἐγαρτηθηῖβ οτα οοἸ]εοϊοά 
δηά ὑγουρῃϊ Ἰηἴο οὔθ ψῇοΪς, δοχυϊπηρ 
δὶ ἴ[ῃ6 Ὠδηάϑ οὗ ΕΖτα δῃα ἢ15 σοῃίειηρο- 
ΤΑΥΛΕ5 {παῖ ὉΠ δηᾶ γεῖ ῥδυιου ΑΥΥ 
ΜΘ, ἀἰδιηρι 5 ἴῃ6 Ργοβεηΐ Βοοκ οὗ 
Π4η16]1. [Ιζ τηιϑέ δἰνναγϑ "06 τοιθιηρεσεά 
{Παἴ [6 συ  ϑἴδη [18] δος ΠΟΥΘ ὮΙ οὗ ἃ ὈοοΪΚ 
οὗ ϑοσιρίυτα 15 ποῖ Ἰτρ τ 6 α ΌὈΥ δάμμ- 
Ὀηρ ἴπαΐ ἴῃς βυβθοτάϊηαϊες ννοῦκ οὗ δτ- 
ΤΑΏρΘΙηθηΐ δΔηα τγανι βίο 5, υηάοσ Οοα 5 
συϊάδηςε, επιγυβίεα το οἴμοι 18δῃ τῃ6 
ὙΓΙΟΙ οὗ [Π6 οτρίηα]. ΤῊ ρῥγϑβθηΐ βίαία 
οὗ τε (εχιῖ, [πΠ6 ργόθαῦ]α οχιδίθπος οὗ ἃ 
ΟΠ δ]άδβε ογὶρίῃηδὶ οὗ (ῆ6 δἀάιϊοηβ ἴο ἴῃ 8 
1,ΧΧ. νεχϊβϑιοη ", δηά ἰῃδΐ νευβίοη 1156], 
αἸσγθοῖγ [ΘΟ ΘΌ ἴο [ες νὶςοἰπϑιτ65 [του ἢ 
ΜΉΘ τῃ6 ΒοΟΟΚ οὗ ΤΠ δη16] Πᾶς ραββϑά. 
ΟἸΕσΙ5Π) ΤΏΔΥ τᾶκα 1 Οἰοασ ἴμαὶ τῃς 
Ῥ͵Ιοβθηΐ ἰαχί ἜχὨ 115 τηαυκβ οὗ τον] 500, 
Ῥυς τἴῃ6 ῥγοοῦ ΟὨΪΥ σοηῃῆττηβ τη6 ἔδοϊ ἴῃδξ 
[Π6 ἰοχὶ τηυδὲ ἢανα οχιϑίεα Ἰοὴρ Ὀείοσα 
11 οου]ά Ὀ6 τον]ββά. 

ΤῈ σοπο]υβίοῃ : [ἢ6 Ὀτοδά πιῇ κἰδηᾶς 
ουξ [αἴ “1ῃς σο]ουγίηρ οὗ ἴπ6 παγγαῖϊνα 
15 ΘΧΔΟΙΥ Βαργὶοηϊαη. ΤῊ ἀρίδ:]5 οὗ 

δ ΚγδηΟ  ε]4, ΡΡ. 53, 5054. ΖδοΚ]εσ, Ὁ. 17. 
ΖδοΚΙοτ᾽ 5 δοοορίδπος οὗ ἰαγῥα ἱπίεγροϊδίίοης ἰἢ 
ΟἤΔρ5. χ.---χὶϊ. ΌΥ ἃ ΜαἼοοδρεθαῃ ΨΥ οδηποῖ 
Βονγανοσ ὈῈ χτηαϊηϊαϊηθα σοηβίβί θη τ εἰ πο σ 
ΔΌΓΠ ΘΠ ΟΠ Υ οὐ πὶ οὗ αὐτῇ οσβῃὶρ. 

6 γγεςίοοῖί, Ατί. Ζιαρμίοί, 1. ς. 
7 Ἐοβεηίεϊὰ (33) ὮΣ ἽΝ, Ὑν ηπα, 1866) 

ΘΏΔΌΪΕΝ5 ἴῃς τεδάδυ ἴο 566 δ( οῃςδ ἴῃς κἰαΐε οἵ [π 6 
ἴοχί οὗ ΔηῪ ὈΟΟΪΚ οὗ δογρίιτε. Ὁ δηϊεὶ, ἃ ββογῖ 
ΒΟΟΚ, 88 Π0 1655 ἰ(ἢδῃ 120 ναπαΐοης. ΤῊΘ τηδδηῃ- 
ἴησ οὗ τηἰ5 τηδὺ 6 Ἰηίεγγθαὰ Ὀγ ἃ σοηρδγξοη ΨΠΠ 
ναὶ Τογοηροῦτρ (΄ Ῥδ᾽οϑῖπο,᾿ Ρ. 536 η.) ς81}5 
ἴῃς ““Ῥαὰ 5ἰαίε᾽ οὗ κυςἢ Ἰοὴρ θοοῖκ5 45 ἴπε Βοοῖκβ 
οὗ βδπηιοὶ (174. νατγίαιοη5), Κίηρβ (126), [6τὸ- 
ταϊδἢ (145), ΕΖΕΪΚΙοΙ (113). 

8 Ὡς Υεἴἴ6- Θομτδάευ, Ρ. 500. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ὈΑΝΊΕΙ͂. 

[86 ΤΩΔΉΏΘΙ5 Δηα ουβίοτης οὗ ἴῃ6 ΒΑῦγΥ- 
Ἰοῃίδη σουζί 416 ρίνθεῃ ἢ δὴ Ἔχδοῦζαας, 
ΤΟΙΊΔΙΚΔΌΪΥ σοηδηηοδα ὈΥ ἴΠ6 πηοΠπτηθηϊ5, 
ἩΙΟἢ πο ᾿τΊΟΙ ᾿η ῬΑ] Θση6 οὗ [Π6 21ὰ ΟΥ̓ 
2) σθηζυγΥ Β.Ο. σου]Ἱα αν ῬΟΒΒΙΌΪΥ δἷ- 
ταϊπϑά"," Ῥοκιῆνε δηά ἡδραῖϊνε Ἔνι άθησοαβ 
811 τη ἴο [η6 54π|6 σοῃο]υϑίοη. ΤῆΘ 
ΟΠυτοῦ στοσορηϊζε5 ἴῃ6 ἀπἀουθίεα ἀἸΗΙ- 
οὐ] 165 ΒΊΟΝ Θχίβς ῃ τς ΒοΟΚ οὗ Π Δη16]. 
ΤῊΘ τησϑθαρο 15 οἴἴδῃ ἰῃδὲ οἵ ““5εαϊϑὰ 

Ἰ Ἰ  ποττηδηῖ, “1,65 ὑτότη. (ἰν}]. 1. Ρ. 113. [πῃ 
“1,4 Μαρῖε, ὅς.᾽ Ρ. 14. ἴἢ6 5απὶ6 ὙΓΙΟΥ 54 Υ5 : 
“ ῬΙυς οὐ ἄνᾶπος ἄδῃς 1ὰ σοῃπηδίϑθδηςο 465 εχίθϑ 
οσὐπέϊογπιοϑ, οΪὰ5 οἡ τεοοπηδὶΐ 1 πέςεϑοιἐ ἀ6 
Τόνιβευ 14 σοηἀδιηπαίίοπ ρογίές Ὀεδυσουρ ἴτορ 
Ῥγέταλιπτέτηεπι ρὰσ Ἰ᾿ἔοοϊς ἐχέρέικίαιυε 4]]6πιαηάς 
ςοηῖτο Ια ᾿ἶντα ἀς δη16]. ὅ8η5 ἀοαυίο, Ια ἰδηριιο, 
ΤΕΙΆΡΪΙς ἃ ςετίαϊης5 εηάγοὶί5 ἀς τηοίβ ρτεοϑ, αἰ[δϑὶα 
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ψογάβ᾽ (χ!1. 9)» Ὀὰξ ἴῃ [6 υἱζούάησα οὗ 
1ὴ6 τηοϑθᾶρα ἃ 768] ᾿Ώδη Ἄρρεᾶσβθ. Νὸο 
ΟἿΘ. δὴ ἴάκα ὉΡ 15 Ἰηϑριγεᾷ Ῥοοϊς 
σψιίῆους βηάϊηρ πὰ ᾿ἴἃ {π|6Ὸ τλῖκ5 οὗ 
Δα ΠεηΠοϊγ. ὙΠΕΙΘ 15 ΠΙβίοτίοαὶ δοσυ- 
ΤΆΟΥ δηάᾶ βρισγιίιδὶ ὑσοδῖ, δηᾶ πηοί τἢδι 
ῬΌΘΠ ΠΥ οὗ δοίίοη ΟΥ τλΈΓαΪν Ἰη 6 ]]Θοΐα 4] 
δι υ]δηΐ, νος ἢ ψου]Ἱα ἢανα τηατκοα {86 
ψοῦκ Παά 1 Ῥεδὴ ἃ ρτοάυςσίὶοη οὗ ἴῃ 6 
Μδοσοαρϑδῃ ρεποά. 

4ὺς 6 τέἀαοϊίοη ἀέδηϊεινε, (6116 χα που Ϊα ρος- 
βόάοῃξ, δϑῖ ροβίέγίευσε ἃ ΑἸεχαπάσθ. Μαὶς ἰὸ 
ἰοπα τστειηοηΐς Ὀίθη οἷι5 μδυῖ; 11 εϑὶ επιρτγοὶπε 
ἄτης οουϊειγ ὈΔΌγ]οπίθηης ρατγίαϊοπιθηΐϊ σαγάς- 
τέτἰβές, εἰ 165 ἰταϊΐ5. ἀ6 Ϊὰ νὶε ἀθ 1ὰ οοὺγ ἀς Ναῦιυ- 
ἙΠμδάογοβθοσῦ οἵ ἀα 565 ϑιισοθββθοῦγα Υ οὐΐ τη6 
νόέτιτό εἴ ἀπε ἐχαςίταἀς ἀαχαις} ες οἡ π’δαγαῖῖ ρᾶ5 
αἰϊεϊης ἀπ 6] 4165 5ἰδ 0165 Ρ]ὰ5 ἰδγά,᾽" 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΡΑΝΙΕΙ͂, 

ΓΗΑΡΤΕΕΚ 1. 
1 ϑελοίαξζίνες εαρέϊνίν. 3. Ασλῤέμας ἑαξείλ 
αρέεί, σπαμκέαλ, Μελαε, πα Αἰ καγίαλ. 
8 7 εν γομεείηρ ἐλε ξΖέμρ᾽: ογίίορε οἷο 2»ΌΣΡεΡ 
«υὐὰ διῖδέ αμα τοαίξῦ, 11] 7 λεῖ» ἐχεοίίομεν ἐς 

ΣΖῈΣ υἱξαάοηε. 

ἀ το Ν τῆ6 εαἰτά γεᾶγ οὗ τῆς τείρῃ οὗ 
ἽΣ ]6Ββοίαϊιπι ηρ οὗ Τυάδῃ “ οςπις 

ΝΕδυςβδάηεζζαγ Κίηρ οὐ Βδδγυίοη 
ππίο [Θγιβαίθηι, Δηα δεβίερεά [ζ. 

2 Απά {δε ]ογτά ρανε [εῃοϊδἰκί 
ἰηρ οὗ Τυάλῃ ἱπίο ἢῖ8 παπᾶ, νι 

τ οὗ τῆς νεβ86]5 οὔ τῆς ἤουβε οὗ 
(ὐοά : ν»ῆϊςοἢ ἢς οατγιδά ἱπίο τῆς ἰδηά 
οἵ δηίπατ ἴο (ἢε ἢουβα οὗ ἢἰ8 ροά; 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 1» 1δὲ ἐδίγά γεαγ, ας. “1 
ΔΡΡΟΑΥΒ ἔγοπὶ ἴοσ. χχν. σα μα 1Π6 γοωγι γεοδτ 
οὗ [6ποιϊαἰκῖτη νγᾶ5 ἰδθ 3γεΐ γοᾶσ οὗ Νοδυςδδά- 
ΠΟΖΖΑΓ, ἃ νγὲ ΤΏΔΥ βαίπον ἔγοιῃ δῃ. 11. ἢ 
τηδί [6 σδρενγ οὗ ὨΔη16] σοπηπηθηςσοα Ὀεέοτο 
1} δοορββδίοη οὗ ΝϑΟυς βδάποΖζζΖασ, Ὀδοδυϑο ἢ]5 
{Ππ|6 οὗ ργοῦδδίίοῃ δηὰ ργοραγδίίοῃ νγᾶβ [ἢγθθ 
ΥΘΆΓΒ, δηὰ γεῖ ἢ ννᾶϑ Ἑδ θὰ Ὀεΐογο [δα πιοῃ- 
ΔΙΓΝ ἴῃ [Π6 βϑοοῃᾷ ΥΕΑσ οὗ 815 γεῖρῃ. ΤΟΊ ἰ5 
ὯΟ ΓᾺΔ] ἀἰϑοσ ρα ΠΟΥ͂ ἴῃ ἔδ6θ6 σιδίεπηθηίβ, 85 ἰΐ 15 
Οἷοαγ [4 ΝΕ δάποΖΖδσ 15 οδ]]οὰ Κιηρ ὉΥ 
δηςο!ραίίοη. [{ 15 4Α'ϑο ργοῦδοϊο [δὲ ἢθ ννγᾶβ 
ἀϑβοσιδῖθα νυ ἱτ ἢΐ5 ἔδῖ ΕΓ ἴῃ 1ῃς Ἰδίζεγ ρατγέ οὗ 
ἢϊ5 ξονεγητηθηῖ. ϑαδάϊδς ὕδοη, Ἀδϑῆι, Αθθη 
ἘΖγΆ, δῃὰ οἴμοσ [Θνγϑἢ ἱπίογργοίοσβ, 85 νγ16}} 
8ἃ5 βοὴ ΟἸγϑίίδη τυτιΐοσβ, υπάοιβίδηδ ἐπ 
ἐδε ἐῤίγά γεαρ οὗ ΘΠ ΟἾΔ Κ᾽ πλ5 το ] Ἰο ἀραϊηϑὶ 
ΝοΟυςμδάποΖζΖΖζαγ; Ὀυΐϊ {Π15 15 ἃ ἰογοϑὰ ἰπίοσ- 
ΡΓείδοη, δηὰ ἱποοπβιϑΐϊοης ἢ  Δπ, 1ϊ. 1" 
ὩΣ Το Κίηρβ οὗ Αβογγδ δηὰ Βδθγυ]οηΐᾷ 

ἰά ποῖ ἴῃ ξΈΠΕΓΑΙ Ὀδρῖη ἴο σουπηΐ ἴδδ γεοατβ οὗ 
ἘΠΟΙΣ χεῖστ ὉΠῈ} [ἢ σομητηθησοπιοπξ οὗ ἴΠ6 
ον ΥΟΑΓ ἕο] ]ονηρ {πεῖ δοοθθθιοη. Ὀυσίην 
(86 τοπγδϊηάοσ οὗ ἴΠ6 γϑᾶσ ἴῃ ἢ ἢ ΠΟΥ 85- 
ςοηάοά {Π6 (ἤγοηθ, ἀοοσυτηθηΐβ τνεγὸ ἀδίθα, “1 ἢ 
[6 γοδσ οὗ {Π6 δοοοϑϑίοη ἴο ἔπε Κίηράοπι. οὗ 
80 δηᾷ 50,} δηὰ ἴΠ6 βγϑί γϑᾶσ οὗ ἴῃ6 σείρῃ 
ςοχηστηθησοά ἢ [6 ποχί ΠΟῸ γοατ᾿5 ἀδύ, [6 
ἢγβὶ ἀδΥ οὗ {π6 τηοηῖ Νίβδη (Ὁ. δι, 
.Αϑϑγτγίδῃ Ὀ1ϑοουθγοβ," Ρ. 486). (866 Νοῖδ δὲ 
οηὰ οὗ (μαρΐοεγ.) 

Ὁ ΘΙΏΔΥ Οὔϑοσνο Βογὸ (6 υγοπάογ οῦκ- 
ἴῃ οὗ Οοὐ᾽βργονίάρηςθς. Βδθυ]οη ννᾶ5 ἴῃ δρ- 
[πὶ ΓΊΘΔΠ5 ἴοσ [86 ΡυΠΙΒῃπηθηΐ οὗ [6 54] 6 πὶ; 
υἱ ΤΠ οϑἰΔῃ--- νεῖ ου ἔτοπῇ ἃ δορε οὗ σοης ]]δξ- 

ἴηρ ἴῃ. ΦΠΟΠΊΥ͂, ΟΥ ΟΥ̓ ᾿πουϊ80]6 Προδβϑιγ ---- 
τηδάδ δῃ 8] Ἰδῆσθ ἢ [86 Κιηρ οὗ Βαυγϊοη, δηὰ 
νγοηΐ οὖ ἴο πιοοῖ Ῥἤδσγδοῦ- Νόοδο, Κίηρ οὗ 
Ἐκξγρῖ, ῆο ννᾶ5 δάυδηοίηρ ἀρδιηϑὲ Βδυγϊοῃ. 
]οβίδῃ ρεπϑῃρὰ 1 ἴΠ6 Ὀδίε]ε οὗ Μεριάἀάο, δῃὰ 
16 κίηρ οὗ Εξγρίὶ ννὰβ αἴογνναγάβ γουϊοὰ δἱ 
(ῃ6 Ὀδίτ|6 οὗ (δγομοιηϑῆ. ὙΠ6 ρυγευϊ οὗ [86 
Ἐργρίίδηβ ἰοὰ {πὸ Βα υ]οηϊδῃ Ὠοβὲ ἱπῖο Ρ8165- 
ἔἶπθ, δηὰ 6 ῃοϊακπὶ, 0 ννᾶ5 ρἰδοθὰ ὕροη 
(δε ΤὨγοπο ὉΥ ῬΒΑγΔΟΏ-ΝΈΟΒο, ᾿γ88, οὗ σοιγϑο, 

ςοηϑιογεὰ ἃ5 Δῃ ΘΠΟΙΩΥ ὈΥ ἴπ6 Κίπρ οὗ Βαῦγ- 
Ιοη. Τι5 [6 ὙΘΓῪ ΠΊΘΔΏ5 ΟΥ̓ ΠΟ ΠυπΊδῃ 
νυ ϑάοπι πμοροά ἴο ἀνεγὶ Οοά β Ἰυάἀρτηρηΐ, ΟἿΪΥ 
διάἀδὰ ἴῃ Ὀσπηρίηρ ᾿ἴ ἰο ρ455ὅ. ὍΤὰε τηοῦνεβ οὗ 
[οϑιδὴ ἂγὲ ποῖ ᾿ηαϊοδίθα ἢ δοσρίυγο, Ὀυΐϊ ἃτο 
ἃ τηδίζοσ οὗ ςοπ͵οοΐυγο " [ΚΕ]. 

Ὡ. ραγί ΟΥ δὲ υδδεῖς ΚΓ 1δὲ δοιμο 977 ΟοαἽ 
ὙΤὨῊΘ ἴομρ]6 οὗ [εγυβαϊοη δὰ Ὀθοη ϑβευοσαὶ 
Εἰπ|65 ῬΑΓΕΔΙΙΥ 5ρο θὰ, δ.}ι5ῃδὶς ἴοοκ ἂνγὰ 
[86 ξοϊάδθη 5 θ᾽ ἀ5 ἀθάϊοδίθα ὈΥ δοϊοπιοη (1 Κ. 
Χ, 17, χῖν. λό). ἴῃ ἴδε σείξῃ οὗ Απιηδζίδῃ, 
7 δβι, κίηρ οὗἉ [ϑγδϑῖ, οδιτί θα ἀυαΥ ἴΠ6 νϑβϑοὶβ 
οὗ ξοϊά δηὰ ἰἷνεγ (2 Κ. χῖν. 14). ΑΠΔδΖ ἰοοὶς 
[}6 οἶνος δηὰ ἴΠ6 ροϊὰ ἔγοπῃ ἴδε ἤουθε οὗ [86 
Ι,οτὰ δηά ϑθηΐ ἃ ἴο [86 Κίηρβ οὗ Αϑογγία ( Κ. 
Χυϊ. 8). ΗδεΖοκίδῃ σάνὸ [ἢ δἰἵνοσ οὗ {πὸ ὨοιθῈ 
οὗ ἴῃς 1[,οτά, δπὰ ἴῃς ροϊὰ ἔἕτοσῃ ἔπε ἀοοσβ δπὰ 
ΡΙ]ΠΑγϑ, ἕο Ἐπ6 Κίηρ οὗ Αβϑογτγὶὰ (2 Κ. χυῇ]. Σ ς). 
Απά πον ΝεδυςμδάποζΖζΖαγ [Δ Κ65 ΑΥΤΑΥ ΠΊΔΩΥ οὗ 
[δε τεπιδιηἱπρ ἘΓοάϑυσοβ οὗ {Π6 ΒΟΙγ ἤουϑθ, ΤῊΣ 
υγΠον ΘΕ ΠΥ οὗὨἨ [μόϑ6 γεβϑεῖβ 15 γεϊαϊθα Ἄς. ν. 
2. ὙΕΙ͂Σ [055 νγᾶ5 ἃ ᾿υἀρτηοηΐ οὗ Οοὐ οἡ Ηἰ5 
ῬΘΟρΡΪΘ ἔογ {πεῖγ ὑπέδι ἢΠ}1Π655 ἴῃ Η!5 νουϑῃῖρ. 
[τ τᾶ Ὀ6 νν 6 }]] ἴο ς8}} διϊρηΐίοη ἴο ἴδ6 ἔδεϊ 
[δὶ Νορυς δάμποζΖαῦ Ὀστουρῃς [Π696 ἰγοαϑΌΓοΚ 
Ἰηῖο {πε Βοιιϑ6 οὗ ῃἷἰ5 σοὰ. εγζοῖμθ δῃὰ 50Π16 
οἴδοσ σοχηπηθηϊδίοσβ ἰοοῖς Ὡροη (ἢ σοῦγϑα 85 
Ἰηϊρηδοὰά ἕο ἀο Ὠοηοὺσ ἴο ἴποῃι, ὃυΐ τδμεῖς 
ΓΟΔΘΟΠΙΠΡ ἰ5 ΥΘΤΥ ἱποοποίυβῖινο [{ ΤΔΥ Πᾶνα 
Ὀδοη ἴῃ (Π6 ᾿πίοπτίοη οὗ 5μονιηρ [86 5ῈΡΕΓΙΟΓΥ͂ 
οὗ ἢϊ5 σοάϑβ Ὀγ οἴχῃ ἔπε 5ρ0115 [δ κεη ἔσγοτι 
ἴῃ ἴοπιρὶς οὗ Δποῖμεσ ροὰ, Βυΐ ΔΙ Πδουρὴ ἴῃ 
(Π6 ουδὲ οὗ Ῥδροη ἴδο Ἰάοἱ 61} ἀονγη Ὀεΐογο 
[86 ἀὐκ οὗ ἴθ [,ογάὰ, Οοά νου]ὰ ποῖ ᾿πΐεγροθθ 
ἴο Ῥγοίοςϊ [8686 ΒΟΙΥ νϑβϑεῖβ ἴῃ [15 ἀδρεηοσγαῖθ 
{Ἰπ|6.0. ὙΠεοοάογοῖ Ἔχργοβϑεβ [6 5ᾶπὴῈ 586η[ὶ- 
πιρηΐ, δηὰ ἰηίεσργείβ Οοαβ ρου ηρ Ηἰ5 
βδσγοὰ νϑϑϑοὶς ἴοὸ Ὀ6 ἴδκοη ἴο ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἃ5 ἃ 
ἀεοϊαγαϊοη ἐπᾶὶ {Π6 [ονν5 σγεῖε 1||6 Ὀεξῖοσ 
ἴδῃ Π6 ΒΟΥ ]ΟΠ 818 ᾽" [Ἀ]. ΤὨ6 σοιηδιηην 
γ6556]5 ννοσα δἤεγνναγάβ ὈὉτουρηϊ ἴο Βδθγίοη, 
76. χχνὶϊ. 18--- 22, "ἰἰ. 17)--τλαᾳ; 2 Κ. χχῖν. 13, 
κε. ὙΓΠΕΙΣ γοϑι ουδίοη 15 τυ]ὰ ἴῃ ἘΝ2ΓΔῚ. 7--ῶιι. 

ἐπίο ἐῤεὲ ἰαμά Γ᾽ δῥίπαγ) 5" Θῃϊηδσ 15 δ π|6- 



ν. 3] 

δηά ἢς Ὀτοιρῆς τῆς νεβ86}8. ἰπο τῆς 
τγεάϑυγα ἤοιδα οὗ ἢΪ8 ροά, 

ὈὨΑΝΊΕΙ, 1. 

4 ἴ Απά τῆς Κίηρ βρακε υηῖο Α5ἢ- 
ΡΕΠΔΖ ἴῃθ πηλϑίεσ οἵ ἢ8 εἰπυς 8, 

ταῖοὰ στ Βαδεῖ, (αϊηοῖ,, ὅζςε. 45 ἃ ρογίϊίοῃ οὗ 
ἴα Κιηρσάοπι οὗ ΝΙπιγοά, σρη. χ. στο (ςΡ. ποῖθ 
1η ]οςΟ): “ δηὰ ἴδε ἴονγεσ οὗἩἨ Βαῦδ] νγᾶϑ ἴῃ (Π6 
ἰδ οὗ δ1πᾶτ.᾿ Ηδηςο ἴῃ6 Πᾶπ6 15 ΞΥΠΟΗΥ- 
του νὴ ἴῃς Κίηφάοπι οὗ ΒΑΥΪ]ΟΙ "ἢ μ᾿ 

ἼὝΠΕ πλιθ 85 ἠοΐ γοῖ Ὀδθη εεγζαίπέν ἰουπὰ 
ἴη ἴῃς Απϑυσίδῃ ὄσαυπηοίξοττη ἱπϑογιρίοῃϑ ; 
1:5 Ἰἀσπεβοδίίοη στ [᾽6 δ0.- ΠΟΥ δηὰ 84-ΠῸῚ, 
τοδὰ ἴδεῖο (Ο. δ5π8, “Νοίεβ. οἡ ἴῃς ΕΔ 
Ηϊβίοευ οἵ Αϑϑουγία δῃηὰ Βαῦυ]οηΐα," Ὁ. 23) 
ΒΟΙΩΡ 51} δὴ ὀρθὴ αιιθϑίοῃ : σΡ., ΒΟΥΤΘΥΟΓ, 
1 οὔκ, “Οδμαϊάκα δηὰ δυϑίδηδ,, οἢ. χν. Βυΐ 
τεΐεσεηςθ ἴο ἴἴ ἰῃ ἴδ ἘΥΡἝΔη τηοπυχηρηΐβ οὗ 
ἴδε 18} ἀγηδϑίυ, Ὡς ἢ τεσοσζά ἰηναϑίοηβ οὗ 
Μεϑοροίδγηϊδ ὈΥ Τπμοίπιε5 {Π1. (ΟΡ. δά. ποῖεβ 
ἴο Εχοά, 1. Ρ. 4ς7), 15 ον τ οδας ϑΆγςο, 1,6- 
ποιτηδηῖ, δηὰ Ηδιρὴ, Ἰἀθη γ [ἢ ἢ [π6 νδϑί 
ΔΙΠατ 12] ρἱαίη Ὀεΐνγεθη τη ΤΊρτ5 ἀηὰ Ευρῆγα- 
ἴε5, ὁ. 2. ϑυπηγ οὐ Νογίδογῃ Ομδ σα, [ἢ νΠΟ]6 
ΓΠΟυπΌΎ δανηρ δε οδ] θὰ ἔτοπὶ δὴ δΘΔΙΪΥ 
ρεποὰ “186 ἰδηὰ οὗ δυηγ δηὰ Αςοδα"" (Ρ. 
ἴδε [ποοτριϊοπβ οἵ Κα βατηπηισαῦὶ οὗ Βαῦγ]οη 
θα ΕἰΤΩΤΊΟΏ- ΝΊΓΑΣΙ ΟὗἩἨὨ ΑΞοΥτίᾶ ἴῃ “Ἀδοογάς οὗ 
ἴδε Ῥαϑί,᾽ 1. ρῃ. 4, 8; δηά δᾶγςε ἰῃ "Ἴσδῃβ. οὗ 
δος. οὗ ΒΙΌ]. Ατοἢ.᾽ 11. Ρ. 248). ΤΠ ΠΑΠῚΘ 15 
Τηρεη οι 5}}0 οχρίδιποὰ ἴο ἀθϑορε ἴμ6 ἰδηὰ 
ἙΑπλοῦΚ ῸΓ "ἴνγο σίνοτϑ," [Π6 δαυϊναϊοηΐ ἴο (Π6 
Οτεεῖκ Μεβοροΐαδσσηια, δηὰ ἴδ ϑδοηθς Νδῆδ- 
τάῖτη (Εργρίίδη, ΝΑῃδτη4), οὐ ἴῃς Ιαπὰ ἕβπιοιι 
ἔοῖ 115 ἵντο οἰ τ65, ϑεδγδάον (΄ 16 Κὶ οἰ ΠἸπϑο τι - 
δε ὦ. ἃ, Α. Τ᾿. ρΡ. 24) δπὰ ϑδᾶγοθ (' Αβϑυτ. 
Οτ.ἢ᾽ Ρ. 179). Ὑἢδ πδπθ ὁσσυγβ ἴῃ (86 ρῥγοὸ- 

Ἰς ὈΟΟΚΞβ (ἐ.9. 541]. χὶ. σὐ; Ζεοδ. ν. 11), 
διὰ 4190 35 ἀδπηϊηρ 8η δσί!ς]θ οὗ πιοσομδηά 56 
(1σΞἢ. νἱϊ. 21). 

ἐδε δος ΟΥΓ᾽ δἰ κοαδ] 1.6. “15 ταπιρὶθ᾽" 
(: Οἶτο. χχχνῖ. 7). Β6]- Μεγοάδοῃβ:. ννὰβ (δ6 
ραϊγσγοη ξοά οὗ Βαδγίοῃ; ἴο [5 γοὰ Νεριυ- 
οὐδ ηοζΖδιβ ἰπϑοσὶ ρτοη8 ἀγὸ δά ἀγεβοοά. ΤῊθ 
Οτεςκϑ Κπεὺν 1ἢ15 τοτηρὶθ ὈΥ̓ ἴη6 παᾶπὶαῈ οὗ [Π6 
τετηρὶο οὗ Βεῖυ5 (5ε6 ποῖε ἴο τσεῖ. ἴῃ (ῆσγο.). 1 
45 ἴῃ {Π6 ἔοττη οὗἩ ἃ ρυγαδαπ)ὶὰ ἴῃ βἴδρεβ, δηὰ 
βἰοοα ὕρ ἴῃ ρῥγουά ἱπάδρεπάθησε δηὰ τερϊεία 
ὙΠ ΠΟΘ οτηδιηθηίδίίοη, ἃ5 26ε Ὀυ!]άϊηρς οὗ 
Βαδυΐίοη ἴῃ Νοθυςμδάμεζζατβ [ἴ6. “ἢ 15, 
ΞΔγ5 δο ΚΊηρ ἴῃ ἴΠς ϑίδπάλγα [πϑοτἹρΡΈοη, 15 1ῃ6 
ξτελῖ ἴογαρ]ο οὗ μεάνεη δπὰ θαγίῃ, [Π6 ἀννο! ηρ 
οἵ Νίετοάλοῃ, [πο τηδϑίοσ οὗ ἴπθ σοάβ. 1 δδνθ 
τοκιοτγεὰ [5 Ξξαποΐυδσζυ, {86 ρἷδος οὗ σεροβα οὗ 
186 ἀεῖίγ, ρδέπρ ἃ ἢ Ρυγα ροϊά, [ δίογεά 
ὯΡ ᾿ἰπϑιἀθ 5ιῖνοσ δῃὰ βοϊὰ δηὰ ρτεοΐοιιϑ βίοῃδβ... 
δηρὰ ρἰδοοὰ ἴμπεῖε ἴπῸ “γέσεμγε οι Οὗ ΤᾺ 
κιηράοπι." Αἱ ἴῖῃ6 Ὀά56 οὗ ἴΠ6 ὈΥσαπὰ ννὰ5 
18ο οδλησίυδσυ οἵ Νερο---ἰπο γοά ννῇοϑα ΠδΠῚ6 
εὐἴεσα ἱπῖο ἴπ6 ςοτηροβι!οη οὗ [Πδΐ οὗ [6 
Κκίηρ; ΒΔΙΡΜΨΑΥ ὉρΡ νγᾶ5 ἴΠ6 Ξθρ. σἢγΑ] σμαπΊθΕΓ 
οἵ Μεγοάδοξ, ποτ ἘΠΕΥ σοπϑιυ θα ἢ]5 ογᾶςϊθ; 
ἀπά αἱ ἴθ ἴορ νγἂϑ δῃοῖμοσ βδποίθδιυ οδιεὰ 
οἴ τηγϑίῖς βαποίυ Δ ΙΎ οὗ Μεζγοάδομ᾽" ([μεποτ- 
πλεῖ, “ Νίδη. οἵ ἴδ6 Αης. Ηἱἰ5ϊ, οὗ {με . Ἢ: 

480). ΤΠ ρμγοδλίμοθ οὔ Μογοάδοῃ 845 ἴῃ 
τυ ΙΑ ΣῪ σοά οὗ [86 οἰ ΕΥ̓ 5665 ἴο μᾶνθ βτοῦγῃ 
ψ ἢ [ἢ6 ᾿πογθᾶϑθο οὗ ἘΝ τὸ δηά γε σίουβ 
᾿πηροτγΐδηςο οὗ ἴη6 σδρίίαὶ. [1 νγἂ5 ποῖ Ε{}] [86 
Ἐπ|6 οὗ Νδοροΐδϑβθαγ, [ἢ ἔδίμον οὗ ΝουυςΠδά- 
Ὠ6ΖΖΔΥ, ἰμδὶ {6 ροά Ὀθοδπὶα [86 βοοοῃὰ ροσ- 
ΒΟΠΔΡ6 ἴῃ ἴΠ6 Ξυρτοηηα ΒαΌΥ]οηΐδη ἰτδὰ (ἀο. 
1.65 ρσεπὶ. (ἱν}]]ϑδι!οηβ, 11. 171). ΑἸ] 5]0η5 
ἴο Πίπι ἅτ ἐουπὰ ἴῃ Βασιςῖ (νὶ. 14, 15) 85 
δοαγίηρ [Π6 ᾿πϑιγυπηθηῖβ ἢ ΜΒ ἢ Π6 15 ΓΘ- 
Ργεβεηϊθα οἡ ἔδο ουὙ]πάοσβ. 

[1 ἰβ 8δῃ ορδϑῇ αμοϑίίοη νΒοῖΒο οὐ ποῖ 
αὐδερ ἴῃ «υδίερ δὲ εαγγίὶεά ἰῃοϊιἀο5. [ῃ6 σΔρ- 
ἔἶἰνεβ ἀπά Κίῃρ Τεβοίδκιτη. ὍΠ6 ἰηϊεηέίοη ἴο 
ΕΠ ες Κίηρ ᾿Ἰηΐο σΔΡΕΥ Υ 15 οχργοβϑοὰ ἴῃ 
4 Οἶτο. χχχυὶϊ. 6, δῃά ἴῃς 1,ΧΧ,. αἰῆστη [Πδὲ 
(815 ννὰ5 δοίιι!ν ἄοπο; δυῖ ποτα ἃ. ΠΔΗΥ͂ 
αἰ βίου 65 σοπποοῖοα ἢ σις ἰγδηβρογίδιοη. 
76 βοϊδικιπλ 5 ἀθαῖῃ ἴοοῖκ Ρ]ᾶς6 ἴῃ Ῥα]θβίῖπο ( [6γ.Ψ 
Χχίϊ. 18). Το ΒΕΙΠΏΟ ΟΥ̓] ηά ον δηὰ [Π6 οΥ] πᾶ οτ 
οὗ Εβασ- δάϊἀοη ἀδϑοσῖδο δ ἰδηρίη [Π6 συδίοχπῃ οὗ 
[ἴῃς σοησυογοιβ δηὰ [ἢς δῖος οὗ {86 σοῃφυοτγοά, 

ἼΠ656 νεῦβεβ (1 δηᾷ 2) ἔοστῃ δη ἸηἰγοάυςςΊοη 
ἴο Τδη16}᾽5 ὈΓΌΡΟΙ σάγεεῦ. [ἴ{ νγὰ5 ἢ 
ἴο ἐχρίδίη ἔμ6 δῇοσ σι γι οὗ ΤΠ δηϊεῖ δηὰ ἢ15 
ἴἢτοα ἔτθηάβ δὲ (Π6 σουγίβ οὗ [Π6 Ποδίπεη πλοη- 
ἃς ἢ5 γΠοπὶ ΠΟΥ ϑοσνοά: δηὰ {ἢ15 15 οβεοϊθὰ 
ὨΔΙΌΓΑΙΥ ὈΥ̓͂ 1[Π6 ἔδνγ ννογάβ νι ἢ δοσουηῖ ἔοσ 
1ΠΘΙΓ ῥσέϑεηςθ ἴῃ 16 Ἰλπὰ οὗ σρΕνΥ. 

8. “ιδῥεηαχ} ΑΔ πη ἀκίηῃ ἴο ἴῃ6 Α5ἢ- 
ΚοηδΖ οὗ σξη. χ. 3 (966 ποίθ), δῃά ὈΥ͂ ϑοπὶὸ 
ςοηπεδοίοα νὰ [η6 δαηβκγιι σρῤα, ““Βογβθ." 
᾿Αϑρδέδηξ οσουτγϑβ ἴῃ Ῥογβϑίδῃ συ ποι ἔοστη 85 (86 
ὨΔΙΩΘ οὗ 8Δη ΟΠΟἸΔ] : δηὰ δί {πΠ6Ὸ ορηὰ οὗ 186 ἴῃ - 
βουρίίοη δὲ Νκῃβῃ."-ιδίάτη 18 ρ]δοθά "ἴῃ 
)υχίαροπιξίοη ΜΙ οπα Οοῦγγαβ. Α δἰπη δῦ 
7υχίδροϑβιξοη ἴῃ ἴα ραρεβ οὗ Ἡογοάοίυς (της 
70) ξῖνεβ ᾿Ασπαθίνης 45 ἴῃς Οτεεκ δαυϊνδίεης 
οὗ 186 ϑᾶπιῈ πᾶ. ὙΠῸ ΠΧ Χ. ς84]1 Αϑῇρεηδζ 
(υν. 3 ἀπά 11) ᾿Αβιεσδρὶ, ΨὨΙΟὮ ΤΊΔΥ νγ6}} Ὀς 
ἃ οςοττυρῖ ἔοττῃ οὗ Α04-(1)-5ἴδγ οὐ 1ῃ6 δϑίγοηο- 
ΤῊΣ οὗ (Π6 κοαἀάοβϑορίδηεί ϑίασ.0 ΑϑῇρθηδΖ 
νγὰ5 ἴῃς ““Ἀδθ-ϑ4Γ|5᾽) (ςοπιρ. ἴῃ 5: Πλ}]2΄ σοπι- 
Ρουπάβ ἈδΌ-Μᾶρ, ἈδΌ- ΘΑ 6 ἢ) οὗ ἴῃ ςοιιγῖ, 
οΥ [86 ““Ργίηοθ᾽" (νυν. 7 ἀπά 9) "οὗ δα οἷ.- 
ΠΟ ἢ5,᾽" δηὰ Βοϊὰ ἃ ροϑι(ίοη ϑἰπλ}]Γ ἴο ἰῃδὶ οὗ 
16 ΚιΙκαγΑρὰ οἵ ἢς ΤΌτγΚΙΞἢ βυ!λη8. ΤῈΘ 
νοσγὰ 8 4Γ|5" δὰ ἃ ννἱὰθ Δρρ]οβίίθη, δηὰ 85 
ἴῃ [86 οᾶ56 οὗ [᾿ϑερἢ}᾽ 5 τηδϑίθσ, ννὰ5 Ὀοσγῃθ ὈΥ̓ 
τηδιτοὰ πηθη (Οξεη. χχχυῖ. 26). Ηδστο {Π6 
οἢῆςοο οὗ ἴΠ6 ““ἈΔὈ-ϑαγὶβ᾽" ννὰβ [δ οὗ ἃ “"Ἰογὰ 
σΒδι Ὀοτ]αῖπ" ((ΟὈογβίοσ Κι τηγηογεσ," 1ὺ- 
{π0 τ). Ηδ νγᾶ5 σουῃηπ 5 οηδα ἴο “" Ὀγηρ ΠΟΓ- 
ἰδίῃ οὗ δ εὐ άγεη οΥ Τεγαεὶ," ἄζς., το Βαῦγϊοη -: 
ἃ ἴογπὶ ιϑϑὦ 1π ἃ ψδηθοσαὶ ϑθηϑθ, δηὰ ποῖ 845 
ΘΧοϊἀἴης δος ἢ ἰτῦε5 45 [,ονϊ, Βοη]δηγπ, δηὰ 
δἰπιθοη; [ἴ 15 ἀεβηθὰ ἴῃ [π6 ποχὶ οἴδυϑθ 85 
ῬΑγ συ ΑΓΥ τοίεγπηρ ἴο {μὲ “Κἰηρ᾽᾿ 5 ϑεθὰ δηὰ 
1[ὴς6 ῥ.ΠΟο5.᾽" 

233 



ῬὍΔΝΙΕΙ, 1. ἰν. 4» 5. 

ΒΟ 245 ῥαά 401 } ἴῃ τἤδπὶ ἴο βἰδπά 
ἴῃ τῆὴς6 Κιῃρ᾽5 ραΐαςβ, δηὰ ψγῇῆοπι ΠΟΥ 
τηῖρῃς ἴδαςσῃ (ΠῸ Ἰεαγηίηρ δῃὰ ἴῃς 
τοηριια οὗ τῆς (μ᾽ ἀεδῃϑ. 

ς Αμπά τῃε Κίηρ δρροϊηϊεά {Ππεπὶ ἃ 
ἀδιγ ρῥγονίβίοη οὗ ἴῃς Κιπρβ πιεδῖ, Πεῦ. ὦ 

«υἱὲ οὗ 
δῃά οὗ ἴτῆ6 ψῖηθ ψῃϊοἢ ἢ ἀγδηϊς : ἀἰς ἀργία 

234 
ἴδε ἢς 8ῃοι]ὰ Ὀτίηρ εογίαίπ οὗ ἴδε 
σὨΠ]άγεη οὗ [βγᾶεὶ, ἀπά οὗ τὰς ἰκϊηρ᾿ 8 
δϑϑά, δηά οὐ τῃ8 ῥγίῃςαεϑ ; 

4 Ομη]άγεη ἴθ ψνῇοπι τας πὸ ὃ]ε- 
τηϊδῃ, δι νν6}} ξδνουγεά, δπὰ 511] 
1Π ἃ}1 νυ ϊβάοπι, δπά συμπηΐηρ; ἴῃ Κπον- 
Ἰεάρε, ἀπά υπάἀετγβιδπαϊηρ βοίθηςθ, ἀπά 

οὔ δε ἀπο: “τε, ἀπά ΟΣ Ἴδε υὶποο] “ΜΝ ΏΕεη 
Ἡ οί ννὰβ Ἰοῖς Ὁγ Οοά ἴο ΓΓΥ ννῆδί νγᾶ5 
ἴῃ 85 μοασί, 6 δὰ βῆδννῃ ἴῃ ἢ5 ὑγίἀθ 411 ἢΐ5 
ἐγθδϑιγοθ ἴο ἴΠ6 ΔηπΊὈΑΞϑδάοῦβ ἔγοπὶ ΒαΌΎ]οη, 
πα ᾿ηπλθα δίοῖΥ (ἢ6 Ργορμοῖ [5ϑίδῃ ἐογείοϊὰ 
[Πα Ξοπὶθ οὗ {ΠπῸ βεεὰ τογδὶ 5ββου]ϊὰ θὲ ἀδρογίοά 
ἴο ΒαῦΎ]οη δηὰ ϑογν ἴῃ (π6 Κιηρ᾿5 ρδῖίδςδ, 
Ηδρτε 15 ἴπ6 ξυ] ΕἸ πιθηὶ οὗ [Π6 ννογὰ οὔ σοά. 

“ἾΓῊΘ δχδςΐ τοϊδι!οηβηῖρ οὗ ΤΌ δηῖοὶ ἴο [ἢ 6 
ΤΟΥΔ] ΓΑΤΆΠΥ 15 ἀπκῆοννῃ. οόβορῃι5 (' Απί." 
Χ. το, 1) [615 ιν [μαΐ Ὠ4Π16] νγᾶβ οὗ [ῃ6 ἔΆπΆΠΥ 
οὗ Ζράοκιδῃ, 

ἙἾΓἢς ννογτὰ δαγίῥεριέηι, ἤοτὸ ἰτγαηϑ δίθα 
“ΡΥποῦβ,᾿ 15 ἃ ψογὰ οὗ ἀουδίι] εἰγτηοϊοργυ. 
Μαχ Μυ]Ποῦ (4ρ. Ῥυβου) σοηδίἀεγβ ἰξ [ἢὸ 
Ρίυγαὶ οὗ 4 Ῥογβίδη νοστά. 6" Ζϑο ἢ ἀογίνος 
1: ἔτοπὶ δαγάο»»" ἴῃ ἴΠ6 ῬΘῆϊον:. ὟΝ ὁ πρᾶν βδίεϊν 
Ἀϑϑεγὶ ἰπαΐὶ 1 15 ποῖ δοπηὶς, Ἔχοορί 845 δῃ 
δάορίοὰ ννογστάἅ. Βιυιῖ {δογὸ 51} σϑπιδὶη5 δῃ 
ἸΠΟΟΓΙΔΙ ΠΥ 85 ἴο 115 ἔγθ ογίφίη " [Κ]. (δε 
Ἐχουγϑυϑ οἡ Ῥεγϑίδηῃ ψγογάβ δὲ ἐπά οἵ Ἵἢ. 1.) 

4. (ἼΠΕ ὈδδΙΥ δηὰ σομλε  π685 οὗ {δοῖγ 
αἰτεπάδηϊβ ἡνΈγα ἴΠ6 ρτῖὰθ οὗ Εαϑίθσῃ ΠΟ ΑΥΟΝ5: 
Ὀυΐ ἴῃ [Π6 ᾿α56 οὔ ἴῆθϑθ γουἕῆβ, οᾶσὸ Ἀρρθᾶσβ 

,ἴο ἢᾶνθ Ὀδθθη ἴδίκθῃ οἵ {Ποῖγ ἱπιθ]]θοΐυ 4] οὐ]ζαγο 
4150, ΠΊΟΓΕ Θϑρθο αν ἰπ ἔμοϑ6 βοίθησεβ νυ ἰς ἢ 
ἍΟΓΟ Βυρροβρά ἴο Ὀ6 σοῃηηοοίοα νυν 4 Κηονν- 
Ἰεάρε οὐ διΐαγε ὀνεηῖβ᾽) [Κ]. ὙΠΘΥ ψεγα ἴο 
Ὀ6 “.5Κ11Π|].) “ἸΏ 6]ΠἸσϑηξ τη 411 νυ ϑάοπι"--- 6 
σαἰοπήοε νϊϑάοθὶ ἴο Ὀ6 καϊμογεὰ ἴσου ἴΠ6 
“δι ἀφδη" νυυσιηρβ (υ. 172),-- συπηΐηρ 1π᾽" 
(ταΐμεσ, “Κπον της") ““1δῈ Κπον]θάρο᾽" νν Ὠςἢ 
ΠΟΠΊ65 ΟΥ̓ Ρεγοθρίίοη, δηὰ ““υπάογϑίδησίηνς 
ϑοίθῃςθ,᾿᾿ οἵγ γδίοσ, ροβϑοβϑϑίηρ {86 ἔδου Υ οἔ ἀϊ5- 
ΕἸ Πρ  ϑμϊηρ Ὀεέννεθη {που ΐβ, δηὰ δ0]6 (Α θη 
Ε2τΑ) ἴο ἱπιρατξέ (πὶ Κπον]θάρε ἰο οἴδοῖβ. 
Τμυ5 ΠΟῪ νου] ἢᾶνθ βίγεηρίῃ (Α. Ν. ““40}}}- 
{γ,), ΡΒ γϑὶςδὶ δηᾷ 1ηςο]]δςίυδὶ, ἴο ““βίδπᾷ ἴῃ (ἢ 6 
Ἰεηρ᾽5 ραϊδοθ." [{ 15 ἱπῃηροβϑὶὉ]6 ἕο ἀθηγ, 54 Υ5 

. Ἐνα]ά, 1Παΐ ἴῃ [ἢ ϊ5 οἰδίοπιθηΐξ 15 οχῃιθι θὰ ἃ 
ἔπιθ Κπον]οάρο οὗ ἴΠ6 τηοάθ οὗ ἰγαϊπίπρ δηὰ 
δὐἀιυιοδίϊοη οσυτγτεπί ἀπιοηρϑί [86 πλοβί ᾿η6] οι] 
Βοδίβρη. 

11 15 μαγαϊν ροβϑί δ] ἔο ἀρίθγπιϊπθ ἔγοπι τῃ 6 
τνογὰ “ΠΒΠάγρη" νΠαΐ ννᾶ9 ἴῃ6 ρὲ οὗ {Ποϑ86 
βοϊοοϊθά, Βυξ {π6 ΔηδοῪ οὗ Εργρίίδη δηὰ 
Ῥεγβϑίδη ΠΔΌϊ5, ἰορεῖμοῦ ΠῚ ἐπ6 πηοποη οὗ 
ἴδγθα γϑαγβ᾽ ργοῦδαδίίοῃ (υ. ς), ἰδηἀ5 ἴο ςοηβττη 
[86 νἱονν (ες. οὗ Αὔθῃ ΕΖγα) [μδΐῖ ΠΟΥ νγοῖδ 
Δροιι ἔοιυγίθεῃ ἤδη ΠΟΥ ἤγϑί σαπιὸ ἰο Βδῦγ- 
ἴοη. Το οἀὐυσδίϊοη οὗ 8Δηὴ Ἐπγρίίδηῃ οἰ] ἢδς5 
Ὀδοη ἰγοδάν ἀδϑογι θὰ (5ε6 δάά. ποῖθβ. ἴο 
Εχοά. 1]. το); ἐμαὶ οὗ ἃ Ρεγβίδῃη Ὀθρδῃ αἵ ἔνε 
ἀηὰ οοπίημοα ἔος ββθεῃ γεᾶγβ, Ὀυΐϊ ννᾶϑ 

Το ΌΥ ἃ ἰγαϊη!ηρ ςαϊουϊαίοά ἴο πιᾶκὸ ἃ 
ὉΟΥ ἃ ξβοοά διῃϊείς σαί ποῦ {μη ἱπιε!]θσξ 1} 
δτοαί, Αἱ ϑονοπίθοῃ δε δηΐοσρά τῃ6 Κιηρβ 
βούνῖςθ, δυὰς νου ρίνίηρ τ ρ Π5 ΡὨγϑιςδὶ 
ἰγαϊπίησ. χονι ἀθὰ ἢθ ἽοοιἹά Ἵσπάϊτγε ἴΠ6 6Χχ- 
ἴγοπΊο5 οὗ μοδῖ δηὰ ςοϊά, δηά ἴαστι ἢἰ5 παηᾶ ἴο 
ΔΗΥ͂ Θπηρ οΥπγχεηΐ σοηπεςίεα νυν [Π6 βο] ἰογ᾿5 
Ρτοξεββίοῃ ογ ουϊ- ἄοοῦ ψνοσκ, ἴἴ ννὰ5. οὐ ΠΈ{|6 
᾿τηρογίδηος νυν ῃοῖθοῦ ΠῸ σου]ά τοδὰ οὔ ποῖ, 
ὙΒΟΙΒοΥ ἢ6 υπάογείοοά οΟΥΎ ποῖ (πὸ τοὶ σίου 
σγοθὰ δὸ ννᾶ5 ἴδιιρηξς ἴο σορεαΐ Ὀγ ποαγί (ςρ. 
Δυς Ποῦ 165 ̓ η αν]. Α. Μ.᾽ 11. 238). ΤΠο 
(γδιηϊηρ οὗ {πε γοιηρ ΒαὈυ]οηίλη νν 85 ΑΓ ΤΟΓΟ 
Ἰκὸ {παξ οὗ ἴπΠ6 Εξγρίίδη. Εσοπι Ηογοάοίυς 
δηὰ δίγαθδο 1 15 δυϊάθηξς τῃδξ πόσο ὀχ ϑιθα ἴῃ 
ΒΑΌΎ]οη, ἃ5 ἰῃ Εξγρί δηὰ (1δἴοσγ οπ) 'π Ῥογξίᾷ, 
Δη ΠΟΓΘαΙΑΥῪ ΟΥΘΓ οὗἁὨ ““ῥργθϑίβ᾽᾿" παπιοά (Δ]- 
ἀξδηϑ, πιδοίοῦβ οὗ 411 86 ϑδοίθῃηςο δηὰ 1 ογδίασο 
85 ἍῈ6]1 45 οὗ [η6 σοὶ βίου σογοπλοηΐοβ συγγθηΐ 
δηοηξ ἴΠ6 Ρθορῖθ, δῃὰ ἀδνοϊθα ἔγοπι ὑἜΓΥ θα γὶν 
{Ππ|65 ἴο ἴπδΐ ὮΔΌΪ οὗἉ Δϑίγοποχηΐοδὶ ουϑογνδίίοη 
ΜΗΙΟΣ {ΠΕΓ ὈΓΠ|ΙΔΩΣ 5ΚΥ 50 πιυςἢ ἔανουγοά 
Οτοῖο, “Ηἰϑὲ. οὗ Οσδοςα,᾽ 111. ςἢ. χίχ. Ρ. οι; 
ΑΥΝ]ΙΠθοη, “Δ. Μι᾽ 11. ς-γ1). ΤΕῖβ ῥπεβῖ 

ΟἸ455 ννὰβ Ὡοΐ, 5.ὙἸΠΕΪΥ δρθαϊκιηρ, ἃ σδϑίθ. [1 
ννγΔ5 ΓΑΙ ΠΟΥ ἃ βαςεγάοίδὶ δηὰ ἃ Ἰϑαγῃθὰ ϑβοςϊ ει 
ἱπίο νν ἢ ἔογείβηογβ δηὰ παίϊνοβ, ἃ5 νν6}} 45 
πο 5βοῃβ οὗ (6 ῥχίθϑί- ποτα θοῦς, νοῦ δάπλτοα. 
Ιῃ [86 Παπάϑ οὗἉ [8686 τθῃ {πὸ δἀυσαίίοη οὗ (Π6 
γουηρ νν5 ἀοροσι(οα ; δηὰ ᾿πϑοίγυςξοη ἴῃ ΤΠ οὲτ 
“ἸρΡΑΓΏηρ; ἀπά ἰοηρυθ᾽".--ἰΠοῖγ τυυτίθη ἀοςσι- 
ΤηΘηΐβ δηα 50 Θη ΠΗς ἰδηριαρθ.---νν 5 ἃ [8] δηὰ 
ΠΟΟΘΒΘΑΓῪ ρᾶτί οὗ ἴῃς οἀπιοδίίοη οὗ ἴἤοβο  οβο 
ΡὨγϑίοδὶ Ὀεδιῖν μδὰ δἰγοδάὺ ϑβοσυσοὰ {ποτ 
ςοτηπηθηάδίίοη. (866 Νοίο δί ἐπὰ οὗ (μαρῖοσ.) 

ΟΥ ζ8η|6] δηὰ ἢἰς ἴἢγθο ἐπϑηάς ἴῃ ἐποῖσ 
γουΐῃ, 5ιιρρεϑίβ Εννα]ά, {π6 ὨΙΒίοΟΥΥ βῖνοβ 115 ἃ 
᾿ἰνίηρ Ρἱσΐυγο. [{ δῃουϊὰ ποῖ 81] ἴο Ρ6 ἃ 
βΒίΓ ΚΊηρ ΘΧΑΙΏρΡ]6 ἴου 411 γουηρ πηθη {γαϊηθὰ ἴῃ 
τουδὶ οουγί5. ΤῊΘ ἰεπηρί ΔΕ οΠ5 ἴο νὨΙςἢ ΠΟΥ 
Ψ1}} [Π6γα 6 Ἔβρθοίδ!γ ὀχροβοὰ ϑῃουϊὰ Ὀὲ στεῖ 
ἴῃ ἴΠ6 βρίγιῖ ἴῃ ννὶο ἢ Τζδηϊοὶ τοὶ τπθπὶ: τπ6 
οἀιοεδίίζοη, (ἢ δάἀναηίαροβ, (86 ροοὰ νῆϊςἢ 
Ὑ}1} αἰ5ϑὸ Ὀ6 ποθ Ἔβρθοῖδ!ν ἔουπά 5ῃου]ὰ δ6 
Πδιϊθὰ 85 γθδ]ν ἃ5 Π δηΐϊθὶ Πα θὰ το. [, 
ἃ5 Ἐπνδα τπ]ηκ5, ΝεδυσμδάποζΖΖατβ Ρὰ 
ἴῃ [86 οἀυοσαίίοη ἀπά ἰγαϊπὶπρ ἢ6 γᾶν ἔδεϑα 
γοιηρ σαρίϊνεβ νγᾶ5 ἴο 4]1Θπδῖο ἔμοπὶ ἔγοπι ἐμοὶσ 
οὐ ΡΘΟρΪς, ἤδη [Π6 γεβι]ξ ργονθὰ ον σοπι- 
ῬΙ δία ϑιο ἃ ρυγροσϑθ ννὰ5 ογάογεὰ ΌὉΥ σοὰ 
ἔοσ ἃ 15. δηὰ ΠΟΌΪΟΓ οπὰ, 

δ. 1ὲ ἀπ᾽: ρια ἡ Αςοογάϊηρ ἴο οΥοπδ] 
οὐπίοπι ἴδ6 ““ΟΔΙΪΥ ργον βίο" νγᾶ5 βυρρ) δὰ δὲ 
186 ΚΙπρ᾽5 οοβί ἴο 81} οοπηθοϊϑα ν ἢ 5 σουτῖ. 



ν. 6---8. 

80 ΠΟυΓΙΒΠΐηρ τη πὶ [ἤγεα γεᾶγβ, τῆδε 
αἴ ἴῃς επὰ τἤδγεοῦ ἘΠΕΥ τηῖρῃξ βιδπά 
Ὀείογα ἴῃς Κίηρ. 

6 Νον διποηρ ἴπεβϑεὲ ψεῦε οὗ {πε 
οἰ] άγεη οὗ [υάδῃ. [ 4η16], Ηδηδηϊδῃ, 
Μι5Πδεϊ, δῃηὰ ΑζΖαγίδῇῃ: 

7 πιο ψδοπὶ τῆς ῥγίπος οὗ τς 

ὍΑΝΙΕΙ, 1. 

εὐπυςῆθ σᾶνα ΠΑΠΊ68: ὼγ ἢθ σᾶνε 
πηῖο ζδηϊοὶ ῤε παι οὗ Βεἰτο5ῃλΖ- 
ΖΆΓ ; δὰ ἴο Ηδηδηϊδῇ, οὐ ϑῃδάγαςῃ : 
δηά ἴο Μιίβηδεϊ, οὔ Μάεββδςῃ ; δῃά ἴο 
Αζατγίδῃ, οἵ Αδεά-περο. 

8 4 Βυιῖ Απίεὶ ρυγροβθά ἴῃ ἢ 8 
ἢεαγὶ παῖ ἢς ψνοι]ά ποῖ ἀδῆϊς ῃπὰ- 

ΟΡΔΥ ὉΥ ἀλγ" νγὰβ Κιηρ [ἐποϊδομίη, γβθη ἴῃ 
σαρονγ, δὰ νὴ ἔοοά ἔτοπι [ἢ (Δ40]6 οὗ 
Ἐπν}- Μεγοάδοῦ (76. 11. 24). ὙὯῸ ἀϊεῖ οὗ 
[86 Τσ μοῦ Βα υ]οηϊδη5 σοηϑίϑιθά οὗ τνμοδίθῃ 
Ὀγεδά, πηθδίϑ οὗ νδγίοιιβ Κἰηά5, ἔγι 5, ἤ5ἢ δηὰ 
Βαιλδ; ἱπὶροτγίθα νυῖηπθ ννᾶ5 [6 5.8] Ὀδνογαξο 
(Καν]ίπϑοη, .Α. Μ.᾽ 1π.. 19). “ὙΠΟ 5ρίτὶξ 
οἵ οδεαϊεηςο, ἔἢ}5 5ῆθννη ὈΥ {πόθο σαρίϊνεβ ἴῃ 
186 ἀδγϑ οἵ μεὶγ γουΐῃ, δῃ ονδάϊοπος ψν ὶςἢ 
νγ85 ἴΠ6 οἴεςοϊ οἵ Οοαὐἶβ ρσᾶςθ, απὰ {πΠ6 βοιυγοθ 
οὗ ἔυγίμοῦ στᾶσο ἔγοπχ Η!πΠ|,---5 θὰ 4 ἀϊνίηθ 
᾿ρΡῊ Ὄνεσ ἐμοῖγ ἕαΐατε ἄαγθ. 11κὸ Τ]οϑθρὴ δηὰ 
Θά 6], ΠλΔη16] ἀπα ἢ σοτρΔῃ] ΟΠ 5 5ῃϊηθ ἔοτι ἢ 
σοῃϑρί οἰ ΟἸ5}Υ ἀπλοηρ ἰο586 νμοῸ ἀδνοίθα {ΠοῚΓ 
ΘΑΓΙΥ γεοᾶῖβ ἴο Οοά. ὅ8ὅεεὲ Οξεη. χχχίχ. 21; 
Ῥγχον. χν]. 7; 5. οὐἹ. 46 [Ἀ]. 

Θ. Παηπίεὶ͵ Ηαπαπίαδ, ΜΗδαεί͵, απά “τα- 
γα Ὁ)]Ὶ “ΑἸ! [Π656 τὸ δοπηῖὶς Ππᾶπ|65, )απμίεὶ 
βρη ηρ Οοά ἐς »ἘὮἜν ὕμάσε, ἀηὰ ἴμ6 οἴ μοὺβ 
ΓΕΞΡΟΟΓΥΟΙΥ Οοά ἐξ σγαείοις, ζῶο 5 α, Οοάξ 
8ΔΠη4 Οοά ἱ: ἃ δείῥεγ. Γ 656 ΠΑΠΊ65 ὑγογο σδηροά 
ἰηΐο οἴμοῦ ἀογίνοα, Ὀγο δ ὈΪΥ, ΠτῸπὶ ἴμ6 ἰδη- 
δυδρο οὗ (6 Οῥαίάκαμ: οὐ Οαυάι. ΔΝ ἢαγνδ 
ΤΆΔΩΥ ᾿πϑίδηςθϑ ἰῃ ϑογιρέμτο οὗ 5ἰ πλ}}12΄ σΠΔΠΡῸ5 
Οὗ πᾶῖθ. Α πὸνν πᾶπι6---Ζαρῃηδίῃ- Ρ4Δη64}--- 
νγΔ5 βίνθη ἴο Ϊοβθρῃ (Οξεη. χΧ]]. 45). [{ ἰ5 
ΠΑΓΟΪΥ ΠοΟθϑϑασΥ ἴο (8}} αἰζοπίίοη ἴο παηγθ5 
οἢδηρθα ΌΥ αἰνίπο δυ Ποῦ γ, 85 ἴμοθο οὗ ΑὈγα- 
ἤδη, ϑαγαῇ, δεοῦ, δοϊοιηοη, δὲ Ῥείΐεσ, ὅζς." 
Ε]. 
[ ἔμι (15 Ῥγαςίοθ νγᾶ5 0.5118] νΠΘη ἔογο ρΠΟΓ5 
Ὅοτο δάπηεἀ ᾿ηΐο ἴπ6 ΚΙΠΡ᾽5 βοσνίςθ, πᾶ5 γὸ- 
ςοἰνεά ᾿πίογοϑζηρ σοηβιπηδίίοι ἔτοσὶ ἴἢ6 Α4.5- 
ΒΥΤΙΔη ᾿πϑορίίοηβ. Ῥϑατηηθίκ {1. νγᾶ5 ἴῃ 5οὴ 
οὗ Ῥῃαγδοῇ- Νϑοῆο, Κιηρ οὗ Εργρέ. ὙΠῸ Α5- 
ΒΥΓΙΔΠ5 δ ἴῆδί {{π|6 ννέγε πηδϑοΐοτβ οὗ Εφγυρῖ, 
δηά {πον πιδάθ Πἰπὶ σ ΟΣ οὐ βιιδοτάϊηδία Κιπρ 
οὗ [86 οἷν ΑἸΠγθῖ5. ΑΕ [Π6 βᾶπιθ {ἰπὴ6 {ΠΟΥ͂ 
σμδηροα ἢῖ5 πᾶπιὸ ἱπίο Νοῦο-ϑοΖι ὕ-δηὶ (Νοο 
8ᾶν π|61). [,ἀἴοῦ οἡ Πδ δϑοοηάρα ἴπ6 [πγοῃα 
οἵ Εξγρί ὈΥ 15 παίΐνο πᾶπὶθ (ςρ. Εοχ Τα]δοΐ, 
«ΠΙυϑ γαῖ οη5 οὗ τἴῃ6 ργορδοῖ 1) 4016], ἄς., ἴῃ 
Ἴτδη5. οὗὨ [Π6 δος, οὗ ΒΙΌ], Ατοῖ.᾽ 11. χ. 264). 
ἴῃ 2 Κ, χχῆϊ. 34 (86 ῬΏδγαοῆ οὗ ἴῃ6 ἀδῪ 
σδαηροά {ἢ6 πδπλὸ οἵ ΕἸ α κῖπὶ ἰηΐο [ΘΠ οἶδ ΚΠ 
(ϑε6 ποῖδ {ποσγθ). [Ι͂π ἴῃς ΗϊπγΑγΙΕς 1η5ΟΓΡ- 
(ἰοη5 ᾿Ἰηϑΐδποθϑ οσςυγ οὗ [Π6 54Π|Ί6 Ῥοῦϑοῃ ὈΘΙΠ 
Κπονγῃ ΟΥ̓ ἴννο πᾶπιοθ5 (Οϑἰαπάουγ ἴῃ " Ζοιίβοι. 
ἀ. Ὁ. Μ. Ο.᾽ Χχ. ,ός). (866 ποῖβ ἴο " ΒΙΌ]6 
(ἰομη.᾽ 1. Ρ. 446, ςο]. τ.) 

ἼΠη6 ΠΟῪ ὨΔΠΊ65 ρίνοπ ἴο Γλδηϊοὶ δηὰ ἢ 5 
ΠΟΙ ΡΔΠΙΟῊ 5 σοπίλίΠ, 50 [ΔΓ 85 (ΠΟΥ σᾶη ὈῸ ἀθ- 
τουτηϊησά, ἃ τοὶ ρους οἰθπηθηῖ. {πὸ 1Π6 Ηδ- 
ὈΓΕΥ, ΠᾶΠ65 Ἡ ΠΟΙ {ΠΟΥ τερ]δοθὰ ΓΠΟΥ ἀγὸ 1}}] 

Οὗ ἃ ϑβδογεά, 1: μοδίμοη, ροοῖτγ᾽Υ. Νεοῦο δηὰ 
Βε1115--ἰῃὸ ξοάάεθο-νν ἕο οὗ Βοεὶ, νσγογα οδ]οςΐβ 
οὗ Βαδυ]οπίαη ὑνουϑὩὶρ : [86 ἔοσπηογ ἴδ ραΐσοη 
ἀθῖν οὗ Βογβίρρα, ἴμὸ ἰδῖίοσ. οὗ ΝΊριγ, δπὰ 
1Π6ῖῦ ΠαΠΊ65 δηῖοῦ ἴῃ ἴΠ6 σοπηροπίοη οὗ Ανδά- 
Νεῦο δπηὰ Βεἰ[εβῃαζζαγ. (8εε Νοίβ αἵ ἐπὰ οὗ 
ΟΒαρίοσγ.) 

8. δι Ἰ)απίεί ῥωγροοά͵, δα. [ΙΕ τὰς 
ἐγ 5 πηοαῖ " δηά {ΠῸ σοηεθογαίθα Ὀδγίου το κὸ 
οὗ {Π βδοτιῆς!δ] οβεγιηρ ννόγα δὲ ΔπΥ {ἰπ|6 (6 
5806 (566 ἔχς. οη Ῥοίβ. νγογάβ δὲ επὰ οὗ ςἢ. ἰ.)., 
δηὰ [Ε1ὸ ννᾶ5 δεηΐ ἴο ἔΠ6 πλοηλροῦβ οὗ ἴῃ σουδὶ 
Βουϑομο]ά, ἴο ραγίακο οὗ ἱξ ννουἹὰ θὲ ποϊμίηρ 
1655 ἴπᾶη Ἰἀοἰαῖσγ. Τὸ ἐπαὶ ᾿δηΐοὶ δηὰ δὶ5 
σοπηρδηΐοηβ ἐΡιγροβοὰ " (111. “βεξ 186 ποασγί," 
δηὰ 50 “ἀεϊογτηηθα ᾽Ἶ) ποῖ ἴο 5 Ὀπλ, [ἢ [ἢ15 Π6 
νγ85 ἴκὸ ΕΖΟΚΙΘΙ (ἴν. 9, χ2---14) δηὰ Ὁη]1Κ6 
]ομοίδομη (2 Κ. χχν. 27---30) δῃά ;ΔΗΥ 
οἴδεῖβ (Ηοϑ. ἴχ. 3). 
ὙΠΟ ρυγροϑα οὗ ποθ γου 5, ἀπηοηρ Ὑ ΠΟπὶ 

δΠΪ6] νγᾶ5 δἰγθοδάυ ργθ-οπλησπί, ἀγοϑθα ἔγοπι 
{πον ΠΟΙ ἀενοίίςοοη ἴο Οοά, ἀπά ννοη Ηἰς ποδὶ 
ΘΘΡΘΟΙ4] ἕανουσ, Α ΠΕ|6 ἐπαῖ ἴΠ6 τὶρῃῖθοι 
Βδίῃ 15 Ὀεϊζοσ ἴπδη (Π6 τσ Πθ5 οὗ πίᾶηυ υυἱοκοά." 
ΡΞ, Χχχχυὶ. τό (εος . τον, χν. τό, χνὶ. 8). 
δϑυςῇ 15 ἴη6 ἀροϊαγαίίοη οὗ σοά 5 νογά, δηὰ 
ΗΙς ὈΪεβδίηρ νγὰβ ῥ᾽ ΔΙ ΠΥ τηδηϊοϑίθὰ ἴῃ [86 
Ποϑ ἢ δηὰ ςοπλο]η655 οὗ ᾿δηΐεὶ] απ ἢ 5 σοῦ 
ΔηΙΟη5. [{ 15 οὗ ἔδγ πιογὲὸ σοῃϑοαυθησα ἴο 
ν Οοὐδβ Ὀ]οβοηρ δὴ ἰαγρὸ πηθᾶῃβ. ΝῸ 

ῬᾶϑϑαβῈ ἴῃ ϑουτιρίυγο 18 οσο σησουγαρίηρ ἴδῃ 
1815 ἴο 411 ννῆο δι ῖνθ ἴο ϑεσναὲ σοά νυ τ ὙΘΓΥῪ 
5ἰθηάοσ ορρογζυηιίίε5. (Οὐοα 5. ὈΪΟβϑῖηρ πηδκος 
ἃ γορείδὈ]6 ἀϊεξ πλοσὸ πουτϑῃϊηρ [ΠΔη σογὰὶ 
ἀδιηίο5, δηά οἴδιηρβ 4 νιάον 5 τηϊθ ἢ ἃ 
γαῖα ἀθόνθ ὑπ Ἵβοίοεβε εἰ5. οὗ (6 σὶςῇ. 
Τῆς ΠΟΑΙΥ οὈδάϊεοηςε οὗ ΤΠ Δη1εἰ δηὰ τῆς ρόποσ- 
Οὐ5 Ιονθ οὗ 6 ροοσ ψιάονν Ὀγίηρ [Πδῖ ὈΪοβείηρ. 
ΤΠο τηοῖνεβ οὗ ᾿δηῖοὶ πᾶν θδθη ΔΙΓΟΔΟΥ͂ 4]- 
Ἰυάοὰ ἴο. ΤΠ σου Γίοβυ δηὰ ἀος  Υ οὗ Ὠ δηϊο] 
450 ἃΡ ὙΕΤῪ ΡΓΟΙΆΪΠΘΏΓΥ ΠΟγΟ᾽ [ΚΕ], 85 ἀο 
πὸ ““δνουῦ δηὰ ἰθηάογ ον" (υ. 9) ννῃϊοἢ---- 
{ἰκ6 Το ϑορἢ δπά ἢ|5 ζδοϊθσ, ᾿κὸ ογοπηδῃ ἀπά 
Ατσίδχογχοϑ--- ἢ δα ὑνοη ἔτοπὶ ἴΠ6 88 .- 54 1511. 
ΤΠα Βεβι δέῃ ξε}} δὰ οχργεβϑθοὰ ὈΥ ἴπε "ρυηςα 
οὗ [π6 εὐηις 5 "ἢ (Ὁ. 10) νγᾶ5 Ῥεγέε ΠΥ πδἕυγαὶ, 
Ηξδ ννᾶβϑ βογυδηΐ ἴο ἃ Κιὴρ ψο οου]ὰ οδχοουῖΐο 
οδ]άγοη Ῥοίογε ἔῃ ογὐὸβ οἵ {ποῖγ ἔαῖ μοῦ (2 Κ. 
Χχν. 7; [6γ. χχχῖχ. 6), δηὰ ἰῇ ἃ πιοπιθηΐ οὗ 
Ρδϑϑίοῃ ἰῃγοαΐθη 1} ἀθαῖ (6 ““γ|56 πγθῃ ᾽" 
οὗἉ Π!5 σομΠΙΓΥ (ἸΪ. ς, 12). “Υ6 5}}1} πᾶ κο πιθ 
ΘηἀΔΉΡΕΥ ΠΥ Ὠοδα᾽) ννᾶ5 ἃ 51Π1ρ]6 ἕδοϊ ἔδυ ἶαγ 
ἴο ονοσύοηθ ΨηΟ οβοπάραά [ΠῸ σαρτίςϊοι5 
τηοοά οὗ 8η οτθηΐ8) ἀδβϑροῖ, δηὰ κπονν [Πδΐ [ἢ 6 
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861 τ (6 ρογίίοη οὗ τῇς Κὶπρ᾿β 
τηδλῖ, ποῦ ἢ τῆς ννἱπα ΜΏΪοἢ ἢς 
ἀγδηΐς : τῃογείοσγε ἢ τεαιεϑίεά οὗ τῆς 
Ργΐηςς οὗ τε εὐπυςἢ8 τῆλῖ ἢς πρῃς 
ποῖ ἀεῆ]ς ἰπιβεὶξ, 

9 Νον Οοάὐ μά δγουρῆς Ὠλπηίεὶ 
ἱπῖο νου δηά ἰεπάογ ἰονα νυν τς 
ΡΓίπος οὗ ἴπΠ6 δυπυςῇβ. 

10 Απά δε ρτγῖπος οὗ τς διηυςβ 
βδίὰ ὑπο [)Απίεἷ, 1 ἔξαγ τὴν ἰογά τὴς 
ἰηρ, Ψο παῖῃ δρροϊηϊεά γουγ πιθδΐ 
Δηὰ γουγ ἀτίηϊς : [Ὁ Γ ΨῈΥ 5ῃου]ά ἢς 

ῬΕΠΑΙΥ ἴον ἀϊθϑουδοάϊοηςς νγᾶ8 ἀδαῖῃ (ορ. Ἀδνν- 
᾿Ιηϑοη 5 "4. Μ.᾽ τι. ςοό). [ξ{86 Κίηρ 5νν (Π6 
ἴλεθβ οἵ ἴδεϑε ς]άγθη ὀἐσογϑα ΠΚιηρ " (ΟΡ. 
ΤΆλτν. “ϑδάον,"" ΤΠεοά, σκυθρωπὰ, ἴμ6 58 π|6 
ὑγοσά 85 'η Μαίϊ. νυἱ. 16), 18 νσου]ά ποῖ Ὀε {Π6Ὺ 
Ὀυΐ δεῖς σιιδτγάϊδη ο ψου]ά ϑυδογ. 
Τὸ ῥπηςῖρ] ᾿ἰδιὰ ἀοννῃ Βοτὸ οὗἩ δνοϊάϊηρ 

[86 Οεηῖε ἔοοὰ ψΒῖοὰ ψψουὰ στοπάοσ ἃ πδῃ 
ἐς ΠΟ] 68η.,᾽ [ΠΟΙ ΣῊ 1 σδῃ ΠΟΥ͂ΟΣ Ὀ6 54|ἀ ἴο ὕδνα 
Ὀδοοπθ οὔθ οὗ υηΐϊνοτϑδαὶ δρρ]οδίίοη, νγᾶϑ8 
ΓΔΟΌΟΑΙΥ [826 ρα ποὶρὶς πιδιηἰδίποά ὈΥ̓ {86 

65 ἃπὰ ἃ οογίδιη βοςϊίοη οὗ ἴῃ ῬῃδσίϑθἝϑ. 
Ἰηδίδηςεβ οὗ [15 δρρ]οδίϊοη τὸ δυγηϊσηθά ὉΥ͂ 
18ε Ὠἰβίοσγ οὗ [οβερῆιβ (ὁ {ξε,᾽ (ἢ. 111,}, ἀπὰ ὈΥ͂ 
16 σεοογάβ οἵ Μδοοδθϑδῃ {ἰπ|6ὲ5 (χ Μϑος. 1. 
6, χ Μδεος. ν. 272). ὙΠ σοδάογ οὗ ἴδ Νον 
Τοθῖ. ψ1}} τοιλοηῦοσ δὲ Ῥεΐοσ'β ἰδηζυδρο 
“(Αςδ Χ. 14) «πὰ δὲ Ῥαυ]5 ἰπϑιϑίδηςθ. Ὡροη 

'5 ΡῃποῖρΙε (α Οογ. χὶ. 2 ς 5ε4.). Νὸ βίπι δῦ 
ἰπϑίδποθϑ τὸ οἰϊοὰ ἰῃ ἴῃ6 Αϑϑυσιδὴ οὐ Ρογβίδῃ 
1η5Ο ΡῈ ΟΙ5, ΠΟΥ ΟΓΟ ΠΟΥ 1ἸΚοὶγ ἴο Ὁς. [{ ἰ5 
(βοιοίοσο βοιησννηδὲ ἀορτηδίὶς ἴο δβϑοτί (μδὲ 
5:6ἢ Ῥσγδςοῖίοεβ ὑγΟΓῸ ὩΠΚΉΟνΩ ἴῃ ἴΠπὸ ἀΔγ5 ἤδη 
ἴμεθθ ΤΠΟΠΔΓΟ 65 νΈΓΟ 41] ροννεγῆ!], ἀπὰ συ σῪ 
᾿γτεϊουδηΐ 1 (ἢ6 ᾿ς οὗ δΔηΥ οἴποσ ρθορὶθ Ὀὺῖ 
[ςγϑοὶ Ὀ6 ἀοραϊθαὰ, Ενρη ἰᾧ ἴ6 ψοσζὰ “"πιοδί " 
Ὅε Ῥεγξίδῃ, [δὲ 185 πὸ δψυμηθηῖ, 5ϑγ5 Οτάϊζζ, 
τα {186 ΥΟΥ ἡ 8Ο ι.565 1ἢ πιυϑὲ μάν ᾿ϊνθὰ ἴῃ 
()6 Ῥογβίδη ροποὰ ; ἴΠ6 οὐρίη οὗ [6 ργδοῖςα 
ἀεβοσι θὰ ἰ5 ποῖ ἰο Ὀ6 βοιιρδξ ἴῃ {Π6 ΣΙ ΟΥ5Ὼ 
οὗ [86 ΜαἼοςδῦαδῃ {1π|65.᾽" 

11. Μείχαγ) 5.45 ἴδὸ νγογὰ οσςιΓβ ΟΠὨΪΥ͂ 
ψ ἢ [Π6 ἀτίῖς]ο ργοῆχοα, (ἢ6 Α. Α΄. Ἀρρθδᾶγϑβ ἴο 
Ὅ6 Ὑ την ἴῃ (ΑΚίηρ [Ὁ 85 ἃ ΡΓΟΡΟΣ πᾶῆθ, Τὴθ 
Ὀοιίογ ἰγδηϑ᾽αίίοη ννου]Ἱὰ 6 “1Πε βἰενγαγά.᾽ ΤΠδ 
ἀογιναίίοη οὗ [6 ννογὰ 15 ὑυϑγὺ υποργίδίη, θὰ 
1 σἂη ΠαγαΪγ 6 δεηης᾽" μῚ (5.6 Εχουγϑϑβ 
οη Ῥογβίδῃ νϑνογάβ αἵ οπὰ οἵ Ἴἤδρ. 1.). ἴῃ 186 
ΒΕ πο οὙ] ον πλοπίϊοη ἰ5 τηδὰς οὗ {86 5δοὴ οὗ 
ΟΠΘ ἘῈΟ νγᾶϑ ΒΟΥΘΓΠΟΥ ΟΥ̓ΘΓ {Π6 γοιπρ' ΠΊΘῃ 
οἀιπιοδῖοα ἴῃ τὰν (Κίπρ οὗὨἨ Αϑϑυσί 5) ρδίδςε:"}" 
ἢῈ οὐσςυρίοα [ἢ6 5ᾶπι6 ροϑβϑιίίοῃ δ 86 4.9- 
ΘΥΤΙΔη σοι ἃ5 “ἴη6 5ἰοννασαὰ Ἶ αἀὰ δἵἱ [Π6 
Βαὐυ]οπίδη. ΤῊ ΟΠΓΟΥ ννᾶ5 συθογάϊπαΐθ ἴο 
ΑϑῆρομδζΖ δηὰ δὰ ἴῃ ᾿πηπηθάϊδία σατο οἵ [86 
,γουηρ σλρένεβ. ὙΤὮ ἰεχί βᾶγ8 Ὠοϊῃίῃρ 85 ἴο 
ΨΥ ΠΟΙ ΠΟΥ ΟΥ ποὶ ἢ ἱπίοττηθά ἢϊ5 συ ροσίοσ οὗ ννυδαῖ 
86 Οἱ ἰρλδίεϊ γ σοπϑεηϊθα ἴο δἱϊονγσ.0 [Ὁ Δη|ε}}8 

ΠΑΝΊΙΕΙ, 1. ἵν. 9-13. 

866 γΟῸΓ Δ 68 ἔπψοσβε {ἰκὶπρ τπδπη τς ! εν. 
ἐὐπάνεα ψ ϊςἢ ἀγό οὗ πὐὴς Ι9ογῖ ἢ " Οσ, ἑγγνν, 
ἤδη 881} γε πηᾶίκε τὶ ἘπἀΔΠΡῸΓ ΠΩῪ ζέκκακεν. 
μελά το τῆς Κίηρ. 

11 ἼΒεη 8614 ΠΔηΐεὶ το Ὁ Μεϊζαγ, " τ, χῆς 
νποπὶ (6 ῥγίηςς οὗ ἴῃ6 δυηυς δ δά 
8εῖ ον Ὠλδηΐεὶ, Ηδηδηίδῃ, ΜΜ|5μδεὶ, 
δηά Αζατγίδῃ, 

12 τονε τὰγ βεγνδηΐβ, 1 Ὀεβθςῇ , μερ. 
ἴΠπεε, ἴεῃ ἀδγ8 ; ἀπά ἰεῖ {π6πὶ ρίνε 118 ὀξφαμέμ. 
ἔριδα το εδῖ, δῃά νγαῖεγ ἴο ἀγιηκ. σέ τ 

11 ἼΠπεη ἰδεῖ οἷὖγ σοιιπτεηδηοαβ δ6 τα 

᾿ηἤπιδησδ ονοῦ {ΠῸ βίοννασὰ 19 85 ποϊθυν γί ἢυ 85 
᾿58 ἱπῆμοησθ ονὸσ (δὶ ϑἴθοννδσα δ ΒΌΡΕΓΠΟΣ 
(υν. 14, 15). 

15. Ῥγουε 157 “γυαπ! 1 Ἡοϊ]ὰ ἔμϑξ ἴδ 
ὈοΙΙεῦ, σᾶγ5 Οδὶνίη, ἔμαῖ Π δηϊεὶ πιδάθ ποῖ [ἢ 5 
Γοαηοϑὲ ΓΑΘΉΪΥ ΟΥ̓ 85 11 οτἱριπαϊοὰ τ Ὠϊπὶ- 
56] ῦ, Ὀυξ Ὀδοδιιθθ μὲ ννᾶ5 πιονεά 50 ἴο ἀο ὉΥ 
ἴῃς Ηοὶγ δρίτι : “Μδὴ ἀοίῃ ποῖ ἰἴἴνα Ὁ 
Ὀγοδὰ ΜΗ Ϊ Τὶ Ὀυΐ ὈΥ ΘΥΘΓΥ νοτὰ παῖ οἰσακθειῃ 
ουΐ οὗ [6 που οὗ {π6 1,ογὰ " (Βδυΐ. νη]. 3; 
Μαῖξ, ἰν. .).- “Τδο ριπιάοποθ δηὰ ἀϊβοσγείίοη 
οὗ ᾿δηϊοὶ ἀγὸ ἤοῖὸ αἀἰϑρίαγεά. Αϑ ἴῃ {6 σϑ96 
οὗ [Π6 ἀθεσθο οὗ Ῥδσῖι5 ἢθ ξᾶνθ ὩῸ πη ΟΟΘΘΑΣΎ 
οἴξεηςο, [δου ἢε ννου]ὰ ποῖ οὐημδ ἢ15 ΡΥΑΥΟΓ 
ἴο Οοὰ ἴογ ἔδασ οὗ πιδη, 50 ἤοσὸ ἢ ἰ5 ἀθϑίγουβ 
οὗ ἀνοϊάϊπρ οἴξδηςσθ ὄνθὴ ὩΣ] Πα τείυϑος [ἢ 6 
ἱοοὰ ργεραγεὰ ἔογ πὶ. Ηζς ρὑγοόοροβεβ ἃ {Π|Δ4], 
δη ἐπικί5 ἴο Οοά ἴο ρῥτοίοοξ Ηἰβ 6] 
βοσνδηΐβ. ΜδΔΩΥ Θοπηπηθηΐδίοῦβ συρροϑο δαὶ 
Τδηϊεῖ δὰ βοῖηὴδ βρεςοΐδὶ ρσγοπῖϑο ἴο 1ἢ15 οἴεςϊ; 
Ὀυΐ [86 5Ξδοτεὰ ἴοχὶ ἀοθϑ ῃοΐ ξῖνε ΔΠΥ δι οἢ ἴῃ - 
Ὀπιδείοη " [Ἀ]. 

Τῆς Εἶπηθ βροςϊ θά, “ἴδῃ ἀΔγ5,᾽ ΠΛΔΥ δ 51π|- 
ΡΙΥ ννῆδὲ νγὲ ϑῃουϊὰ ς8]] ἃ τουπᾶ ὨυπΌοσ, ΟΣ 
ΠΟΙ βροπάϊηρ ἴο Οὐγ ἐν κ," Ὀυζ [15ποΐνυἢ- 
ουΐ ἰπΐοτγοσξ ἴο ποῖ [δῖ [86 Πυ ΠΊΌΟΥ “ἴδῃ " ννᾶ5 
ἢ [6 Ῥεογβίδηϑ (Εννδ]ά), αηὰ ψ ἢ ἴῃ6 ΒΔΌγ- 
Ἰοηΐδη5 (Ἀδυν]ηϑοη, ΓΑ. Μ᾽ π|. 31), ἃ τηγβὰς 
ὨΌΠθογ, [ἢ [Π6 οα96 οὗ ἴΠ6 ἰδίου ρεορΐίο 1 
νγἃ5 [86 ΠΌΡΟΥ οὗ {Π6 (Ὠϊτὰ σοά---ἰἢθ Αἰπιο- 
5ρἤοτο---ἰη [Π6 ϑοοοηὰ Ὑ τιδά οὗ {Πεῖγ ἀε1{165.---- 
[1 15 πον κποννῃ ἴμδὲ ἀπιοηρ ἴη6 ΒΑΌΥ]Ο ΙΔ Π5, 
ΘΧΟΓΟΪδΠῚ5 Ὑν ΠΙΓ ἢ ὑνεγα ἀδροηάθηϊ ρου {πὸ τ|56 
οὗ πυγηθοῖβ νογο σοοκοηθὰ ἀπιοηρϑέ ἴΠ6 πγοβὶ 
οἴδποδοίοιισ, [ἴῃ “ἐδ ὨυΊοΓ,," νγᾶ5 [Π6 βϑογοῖ 
Ὑ ΙΓ ἢ (6 ροὰ Ηδθᾶ τενϑαὶβ ἴο ἢἰὶβ ϑσοὴ 8:11 - 
τηουΐοιι- ΚΉΙ, (ῃς πηραάϊδίοσ Ὀεΐννθοη βοάβ δηά 
ΤΏδΠ, θη ἢὯδ6 Κηονν5 πο οἤοδοῖοι πηθᾶῃ5 οὗ 
Βεοϊρίης ἴἤοθε ῆο ἀρρεϑᾶὶ ἴο δῖπη ([ψμϑποττηδηΐ, 
41. Μδξὶς, ὑΡ. 2ς, 27) 59). [Δ4η16}᾽8 ἀρρϑϑὶ 
Ὦογο ἴο “16 ϑἰθονναγά 7 ΔΥῪ (δογοίοσε Ὀ6 ποῖ 
ὈΏΓΕΔΘΟΠΔΌΪ υπηάεΙδίοοα ἴο ᾿πΠΡΪΥῪ δὴ ἃρρδθδὶ 
ἴο (πὸ ΒΑΌΥ]ΟΠΙΑΠ᾿᾽5 γο]ἰ ρΊοι 5 ϑοτ ρ]65. ϑ8δα 1 Α᾽5 
τοοκοηΐηρ ἴδδὲ [86 ἴδῃ ἀδγβ σβοϑεῃ ὈΥ ζ δηϊοὶ 
σνοσε ἴΠο56 Ὀεΐνοοη ἴῃ6 ἢγδί ἀδΔΥ οὗὨ ἴπ6 ποὺν 
ἊΝ δἃηά (Π6 ἀδὺ οὗ δἰοπεπιεηΐ 15 ἱπρθηου5 
αἱ υπϑυρροιίοεα ὈΥ 815 ὑσγοῖμοσ ἈδΌὈΙηϊς 4] 

σοπιηθηΐδίοῖϑβ. 



ν, 14--.8.} 

Ἰοοκεά ὑροῦ Ὀείογε {π66, ἂδπά δε 
ςοιπίεπδηοε οὗ πε οὨΠ]άγεη τῃδῖ δα 
οὗ τἢε ρογίοῃ οἵ τῃς [κϊπρ᾿8 πιεδῖ: 
ΔΠᾺ 48 ἴῆοιι β86αβῖ, ἀθαὶ νυ (ὮῪ 86Γ- 
νΔηῖϑβ. 

14. ὃο ἢε σοῃϑβεηζεά ἴο ἴπεηὶ ἴῃ [Π]18 

ὈὨΑΝΊΙΕΙ͂, 1. 

16 Τῆυβ ΜεῖΖαγ ἰοοῖς ΔΑ τὰς 
Ρογιίοη οὗ {ῃεῖὶγ πιεδῖ, δπά τῆς νης 
τδὲ ΠῸῪ βῃοι!)ὰ ἀγίηκ; δηά ρᾶνε 
{Πεπὶ ἐν ΗΒ 
᾿Ξ 4 Α5 ἔογ {δεβς ἔοιιγ Τπιάγθη, 

να (ἢεπὶ Κηονϊεάρε δηά ε8[|}} 
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ἴῃ 4}} Ἰεαγηΐηρ' δῃὰ υνγίβάοπι : ἀπά '1)4- "τ, ΠΩ 
Πἰοὶ μδὰ υπάογβιλῃπάϊηρ ἴῃ 411 νἱϑίοῃϑβ 2 μέρ 
ἀπ ἀγεδπη8. αὐμοηῥιῃ 

τηλίζογ, δηά ργονθα {Ποῖ ἴδῃ ἀλγϑ8. 
Ις Απά κ:α {86 δηά οὗ ἴεπ ἀδγϑ8 

Σίανά. τΠςεἷγ σουπίεηδηςεβ ἀρρελγεα ἔδίγεγ δηὰ 
[λιῖεγ ἰπ βεβϑἢ τῆδη 411 τὰς ΤΠ] άγθη 
Μ ΒΟ αἀἰά ταὶ τῆς ροτίίοη οὗ ἴδε 
ἰτπρ᾿ 8. πιελῖ. ! 

16. απάαῦνε ἐδεένι ῥεμ}6} ““ΑΌδη ΕΖτγα ευξ- 
ξεκὶβ [δὲ [815 νγᾶ58 σίςθ, Ὀυϊ {π6 ννογὰ 5 ΠΊΡΙΥ͂ 
ΤΏ6ΔΠ5 ἃ νϑρείδοϊς ἀϊεῖ, Ὑπὸ Ηροῦτγενν ποτὰ 
ΤΏΘΔΠ5 “ει. ὙΠΕ Ὀϊ]οοοίηρ οὗ Οσοά ννγᾶ5 ψ 
[815 που ΓΙ ϑῃτηθηΐ, δηὰ ΠΟῪ Ῥγοβρογϑα οἡ ἰΐ ΠλοσΟ 
[μη ἴμοϑα ΨΠῈΟ ραγίοοκ οὗ ἴπ6 ἀδιπιῦ ἔοοά 
ἤοπὶ ἴπῸ Κῖηρ5 (2016. [κΚἸΊνΎ Ὀτιεὰ ἀδίεβ 
Ῥγοβϑθα ἱπίο Ἴαῖτοβ, βουγάβ, πγηϑοῃβ, δηά ςι- 
συπιῦεῖβ ἔογπηδά ἴΠ6 ΟΥΑΙ ἀϊοῖ, ἀπὰ σοδί β 
ΤῊΣ Κ [ἢδ ογάΠΑΥῪ ἀτίηκ, οὗ ἴπ6 σοτηγηοη ρθορὶδ 
διηοηρ, [6 Βαδγυ]οηΐϊδης οὗ [λΔη16}}5 ἀδὺ (Ἀδνν- 
Ἰπϑοη, “Α. Μ.᾽ 111. 18). Τδηΐοὶ δηὰ ἢ 15 ςοπη- 
Ῥαῃίοῃϑ, ἴῃ ἔδεξϊ, σοπίοπίοα {ποιηβεῖνοβ ἢ 
δ οἢ ἔοοά 45 {πεῖν δησοϑίοσγβ μδὰ Ὀδθη ἀσοι5- 
ἰοπιοά ἴο Ὀοίοσε δηΐοσηρ ἴμ6 ἰδη οὗὨ Ργοσῃδδ 
ἐπμοις ΧΙ, 1ο---16), ἃπὰ ϑ5ιςῖ 85 ΤΏΔΠΥ οὗ 

μιδὰ τεϊδιπθὰ δίζεγνγαγάβ (1 8. χυΐϊὶ. σ7, 
18). ἼῈ σεβυὶϊὲ οὗ ἴη6 οἐχρογτηθηΐ νγὰ5 115 
Ὀεδὶ τευνασὰ. “"ΝγΤοοη εϑὲὶ ἰεπηογδῖϊβ ϑοὰ βάεί, 
οὗ φυδπ τε ρ᾽25 ἀδρεβ ςοπίειηρθογδαῖ ᾽᾽" (ἐτγοπιο). 
Ὗνε δῖϑο ΠΊΔΥ ἰεάᾶσῃ, 5Δγ8 Οδνίη, (πδὲ (86 
ἵπ|6ὸ ὑγοοῦ οἵ ἰοπιρογάποθ 15 ἴο Ὀ6 δ0]6 ἴο 
δυηξοσ σε Οοὰ (8115 υ5 ἴο Βυῃροσ δηὰ νυδηΐ, 
δηὰ ἴο 6 40]6 ἴο ρυιῖὶ δϑὶὰθ ᾿υχυτῖθβ ψΒὶς ἢ 
ΤΉΔΥ͂ Ὀ6 ΣΟΔΩΥ ἴο μαπά, Ὀυξ ψ Π]ςἢ 1 νγτὸ δοςερῖ, 
ΜῈ ἀο 50 δῖ οὺὖγ οοβῖ. [ἢ ἰδίου. οὔ (χ. 3) 
Ῥδηΐθὶ 5 ϑθθη ἴο ἢᾶνε δάορίοαά ἴπθ ργαςῆος 
δηὰ κιη οὗ ἀϊοὲ υὑϑ0.2] δηηοηρ ρεΐϑοῃβ οἵ ἢΪ5 
ΓΑΠΚ, [86 5ἰδίοιηθηϊ 15 ποῖῖμοῦ ἃ ςοηϊγαάϊςξοη 
ἴο 815 ργεβοηΐ χεβοϊυζίοη, ποσ δὴ Ἄχ δ ἴοη οὗ 
ἩΟΆΚΠοΘ5. Δ4Π1|6] ἴῃ ἔδο σγοῖρῃ οὗ ΟΥγχι5, 
ὙΒΕΙΠοΣ 511}} ἃ “ργεϑιάθηϊ᾽" οἵ ποῖ, σουἹὰ ὃὈ6 4 
γΕΙῪ ἀἰβογθης Ὥδρο ἔγοιῃ ΤΠ δηΐθὶ 186 τη- 
ἰποὰ οσἀρνο ἢ {π6 ἤγϑέ γϑᾶσβ οὗ {πὸ γείξῃ 
οὗ ΝοδυςβαάποζΖασ, ἀπά νυν νοσν ἀϊδγοηῖ 
᾿ἸθΟΣΥ οὗ δοϊΐοῃ ἔγοια {πδὲ ροβϑι ες ἴο 1π6 
ἴσο ΡΌΡ]] οὗ [ἢ (δϑάϊπι. [ἢ Π15 ονγχῃ Ὠοϊηο, 

οου]ά εδὶ δηὰ ἀτίηἰς ννμδῖ ρ᾽θδϑοὰ δϊπὶ δεϑί. 

17. Οοά χανε ἐδενι ἐποευίξάσε, δις. “ὙΠΘ 
δ᾽εβεῖησ τὶς Οοά Βδὰ σίνεη ἴο ἴδε ἕοοά οὗ 
(δε θοάγ, Ης εχίοπαδα 4130 ἴο ἴῃ βου]. Α8 
Ηε ζανε ὨθδΙ ὮΝ ἴοὸ ἴπ6 θοΩΥ͂ 50 Ηδ ρανυὲ [ἰδ 
δὰ Κπον]οάρο ἴο ἴπ6 βουϊ. [1 ν}}}} Ὀ6 οὔ“ 
ϑεγνεὰ [πδὲ ([ῃ6 ἱπιογργοίϊδίίοῃ οὗ ἀγεᾶπι5 ἀπὰ 
Υἱϑοἢ5 νγἃ8 ἃ βρϑοΐδὶ σἱῆἕ ἰο Τϑδηΐοὶ δἰ πιϑοῖς, 

. Νηι. χὶ!, 6. [{ δὰ 4190 Ὀδθη ἃ ϑροςαἱ 
ΕΙ ἴο 7οϑερὴ (Οεη. χ]ὶἹ. 19). [Ὁ μᾶ5 Ὀδθη 
τηδὰς ἃ αυοϑίίοη, τυ ποῖ μετ 115 Κι γᾶς ἃ ρεῖ- 

18 Νον αἵ (ἢε επά οὗ τῆς ἀδγϑ8 
ἴδε τ86 Κίηρ πδά 8]: 4 ἢς 8δουΐά 
Ὀτίηρ ἴποπὶ ἴῃ, ἴπεη τῆ ρῥτγίηςς οὗ 

ΤαΔηθηΐ ΠΔΌΪΌ αἰνγαγϑ γεπιδι ηἰπρ' νυ ΗΪΠΊ, ΟΥ ἃ 
ΤΔΟΌΪΥ ξίνθη οἡ 5ροςΐδ] οσοδϑίοῃβ. [ἴ 15 ρᾶγ- 
ἘΟυΪΑΥ͂Υ 5αϊὰ ἰδ Γλδηῖεὶ μδὰ Κπονθάρο ἴῃ 
811 ἀγθᾶπιὶβ δπὰ υἱβίοῃβ, ὙΠ ο ἢ ρεγμᾶρ5 ΤΑΥ͂ 
ΤΏ6Δῃ ἃ στοδῖ δρίτυἀθ ἴον [86 Θχόγοῖϑα οὗ [ἢ ϊ5 
εἰξῖ, ἘΠ 115 ῬΓΟβΘηοΘ ννᾶ8 ΟἹ ΘΕΥΟΓΥ ρΑΓΕ ΟΊ 
Οςοδϑίοῃ 8Π ΔΏΚΥΟΓ ἴο ργᾶγεσ. ΦΤΠὶῚ5 νγᾶ5 σοῦ - 
[ΔΙΗΪΥ 186 σᾶ86 ἴῃ δε ἤγϑί ἄγθδστῃ οὗ Νεοῦρυςἢδά- 
Ὠ6ΖΖΑΓ, οἷ, 1], 16---ο ̓" ἐν 

11 μβᾶ8 Ὀδεη οὈ͵οοϊοά παι ΠΟΥ στο τεξιϑοὰ 
[6 “Κιηρ᾽᾿5 πηϑαῖ ᾽" 5ῃοιὰ ἤδανο Ὀδθθη σοηῃϑίϑίοπε 
Δηα Βᾶγε γεζυβεα ἴδμ6 “Ἰεαγηΐη π᾿" ργοροβθὰ ἴο 
[Βεῖη. ΦὍμε οδ]εςϊίοη 15 βίσαηρθ, σουηιης ἔγοπὶ 
πιοάσγῃ βοῃοΐδγβ, δηὰ ἴοο ᾿ἴκο ἃ σῖορ ὑδοκντδγὰ 
ἴο {86 πηράϊεναδὶ ργοϊοϑίβ αρδίηϑί οἰ 551. 2] βία 165 
Μιυ]ηροτβ οἴ ηῖν. οὗ (δπιλῦτ. Ρ. 14). Ὑδδαῖ 

σνγουϊὰ θὲ ““{14] οἵ ἴΠ6 δ᾽" ἴῃ {π6 οάυ- 
οδίοη ποοὰ ποῖ Ὀε ἀεηϊεά, δυΐ [86 πι6 ἀβροοῖ 
οἵ ἴῃς τιδίξοσ 8458 Ὀδθθη ΟἰθΑ ὶῪ 5θθῃ ΌΥ Ϊθσοτηθ: 
ἐἐ ἰἴθουηξ πο υἱ ϑοηυδηίυγ, 5 υἱ ᾿υάϊοοηξ 
δίηυς σοηνϊποδηΐ: ἀϊϑουηΐ οὦ πηερηΐο ἀος Πδπὶ 
Οδιαϊάπογυπι, φυᾶ εἰ Μογϑὸβ οπηῃεπὶ 5αρίθη- 
ὕληι ᾿ἘΕργρίογυμη ἀϊάϊοεται." ΟΥ̓ οϑβερὰ, 
Μοϑεβ, δηὰ Γδηϊοῖ, 1 τῇΔῪ Ὅδ 541 ἃ (δα ἴδον 
ὍγΕΓΕ Τποη τγἢο, ψΒ116 Ἰοαγηίης ἰῃς “«νγίϑάοτῃ 
οὗ {ποῖρ Πεδίμοη ρῥγεςθρίοιβ, γοῖ κποὺν (ἢδι 
“ἐν ολ)" Ἔνθ ἴῃ ΘΑΣΓΠΪΥ {Πὶπρ5 15 ἃ βΕ οὗ 
Οοά, δηὰ ἰπδὶ [6 ἔραγ οἵ σοὰ ἰ5 ἴπ6 Ὀερίη- 
ηἰηρ οὗ ἰδαῖ νυ ϑάομι. [ἴ νγᾶβ, ἴῃ ἴδεξ, [86 
οχογοῖϑο οὗ ἢ18 ϑρεςῖδὶ βρονγοσ ψΠς ἢ 161 Αὔϑη 
ἘΖτΙᾺ ἴο (411 Τζδηϊοὶ [86 “πλ0ϊ᾽ ΟΥ̓Ρτορδοῖ 
διηοηρ [Π6 οἴποΓβ, 

18. αὐ {δὲ επά͵ ὅἄε. ὙΠὸ ἴἶτθθ γϑᾶσς 
(νυ. ΡΣ ΑΥΤΑΥ, ἀπὰ ἴπ6 ““Με]Ζατ᾽" δαπάοά 
ΟΥ̓́ΣΣ ἢ]58 σῆατρο ἴο Αϑῆροῃδζ. “"Ατηοηρ 81} 
ἐἐρῇ [86 οἰΠ]άγοη οὗ 5γϑεὶ, αηὰ οὗ [86 Κκίηρ᾽5 
βοοά, δηὰ οὗ [ῃ6 ὑσγίῃοοθς᾽" (υ. 3), ῆο ὙΟΓΟ 
ἴδεη βυδπι τε ἴο {πΠ6 ἱπϑροοΐϊίοη οὗ Νοδυςμδά- 
ὨΘΖΖΔΙ, ΠΟΠΕ---ἰῃ Ροτβοηδί Ὀοδιγ.---πνετο ᾿ἰκ6ὸ 
᾿δηΐοὶ πὰ ἢἰ5 ἴῆγοο ἔποπάβ. Ὀυσπίηρν [δα 
Ἐἰπι6 σοῖὴθ ῃδὰ ὕθθη ἔξ οἡ ἴῃς “"Κἰηρ 8 τηϑαῖ,᾽" 
ΒΟΠΘ ΟἹ ““Ρι.190,᾿ «δηὰ [ἢϊς νγᾶβ (ῃ6 χϑβυϊ. 
ἴῃ (ἢ 8 18 ϑϑθῃ 6 βαπὰ οὗ Ηἰπὶ ἕγτοπι ΝΡ Ββοτι 
ΠΟμ65 ἐἐΘΥΟΓῪ ξΒοοὰ δηά ρμεγίεςοϊ γι." Τὸ 
κΚίηρ “ὁ οπλπλιποά,᾽" ϑρόκα βοη γ (ΧΧ. 
ὦὠμίλησεν) νΠῈ {μεπὶ; πὰ ἴμεϑε ἔουγ πδὰ (86 
ὁ ΔΌΪΠΠΥ " (ν. 4) τοαυϊπιῖα ἴο βῖνο [ποτὶ ἃ ρΪδοδ 
ἴῃ 186 Κἰηρ᾽ 5 ϑούνίοα δηά Ἴοηξηυς [ποτὰ 1ῃ ἰξ. 



[ν. 19---21. ΠΑΝΊΙΕΙ, 1. 

20 Απά ἴῃ 41] πιδίζοτβ οὗ ἴ νν]βἀοπὶ ᾿ ΗςΡ. 
. : . «οἱξ » ὁ 

απά ἀπάεγϑιδπαίηρ, τῃδὲ (ἢ ΚΙηρ' ἴἢ- ννώδν-- ἡ 
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τῆς δὐηυς 8 Ὀτουρῆς Πμοπὶ ἴῃ Ὀαΐογα 
ΝΟδυςΒδάπηοζΖζΖασ. 

σία». 
Ι9 Απά τς Κίηρ ςοπηπηποά νγἢ 

τΠδηὶ; ἃπα δηιοηρ [Πεπὶ 41] νγἂβ ἔοιιπά 
ποης [᾿Κε [)δηΐεὶ, Ηδηδηίδῃ, Μ|5Πδεὶ, 
ΔηΔὰ ΑζΖατγίδῃ : τῃεγείοτγε βιοοά {πῸῪ 
δείογε τῆς Κίηρ. 

Ἅδη ῥγοϑΘΉ ΤΥ (ἢ6 Κίηρ Ραϑϑθά οὐ ἔτζο πὶ ΠΊΘΓΟ 
ΟΥ̓ΪΠΑΓΥῪ σοηνεγβαϊΐοη (“' σοπιηπίης ) ἴο 
ἐἸηαυ γ᾽) (ἴ0 δϑαγοδίηρ αυδδίοηβ; 566 [ῃ6 
ἔοτος οὗ ἴπ6 Ηδῦτγον), ΒῈ ἔουπά {Πεπὶ 50 Ροσῖοῦ 
ἴο 411} (Π6 πηαρὶοϊδη5 δηὰ δϑίγοϊορεοιβ οὗ ἢ15 
τϑαΐηι. (ἡ ἴδεϑ6 οἶδϑϑοβ 566 ποίβ ἴο 1Ϊ. 2.) 

19. ἐῤεγείογε «“ἱοοά ἐδεγ δείογε ἐδὲ ἀἰμῃ 
τόγγογάς ΒΊΟΝ ἀρΡΡΟΑΓΣ ἴο Ἔχργεβ5 πθαιθηῖ Δηῃ 
ΘΑΞΘΥ δοοόββ ἴο (6 Κίῃρ. ΟδΌΠο] ἰ5 καἱά, 
1ἶκο ἱ. το, ἴο βἰδηὰ ἴῃ ἴδ6 ργέϑοησθ οἵ Οοά. 
ΤὨ5 τηγϑίοσοιϑ Ἔχ ργεϑϑίοῃ ἀθσῖνοϑ 11:5 ΓΈ Οη 
ἔγΟΠΊ ΡῬΑΘΘαρΡῸ8 500ἢ 8ἃ5 [815 γϑσβο οὗ Γ᾿ δηιεὶ. 
Οοιῃρ. 2 Κ. χχνυ. στο; |οσ. 1. 2ς; Ἐβιδ, 1. το, 
14. [Ἀ]. 

1]. εομπλὶπιμε “' διπιρὶα νογάϑ, Ὀυϊ να 
ἃ νοϊυπλο οὗ {το ἔα μα] π6855. 15 ἀηγο ]οὰ ὉΥ 
οι! Απὰ 411 {86 ἱπέγίρυοβ, ἱπάϊροηοιι, αἱ 
411 ἘΠπ65, ἴῃ ἀγηδϑίῖθβ οὗ ογθηΐδὶ ἀθϑροί 51: 
ΔΙΊ 411 [6 εῆνυ ἰονναγάβ ἃ ἔογεϊβῃ σδρνο ἴῃ 
ὨΙρἢ οῆςε 45 ἃ Κὶπρ᾽β σου ον; διὰ 411 [ἢ 6 
τοῦ ]6 ̓ποεϊἀοηΐαὶ ἴο ἴ[ἢ6 ᾿ηβδη Υ οὗ 186 Κιηρ 
ΟΥΓ [6 πηυγάοσ οὗ ἴνο οὗὨ ἢ5 ϑιισσδββοῖβ; ἴῃ 
[δὶ γΒοΪ6 οὐ εοδὶ ρεγοὰ ἔργ ἢΐ5 ρεορὶθ, Πδη16] 
εοπίπμεα" (ῬΌΒΟΥ, ΡΡ. 20, 21). “Ὁ Δ}16}}5 

φυίγεά οὗ {πεπὶ, πε ἰουπά {δηλ ἕξη 
τἰπ168 θεῖτο τῃδΔη 81] τ[ῃ6 πηδρὶςἸΔη8 σπά 
ΔΒΙΓΟΪΟροΓβ τῆλ τυεγέ ἴῃ 41] ἢ]5 γθα]πλ. 

21 Απά [2 4η1εῈ] σοπιϊπιεά φύει υη- 
ἴο ἴῃε ἢτϑῖ γεᾶγ οἵ Κίηρ ὕγτγυϑ. 

1:6 οχίεηάἀθὰ Ὀεγοηὰ [ἢ]5 ἴεττῃ (χ. 1), ὑυξ 
[δὲ ἰ5 ποῖ σοηίγδάϊοςϊοά ὈΥ ἴΠ6 ρᾷβϑαβθ θεΐοσε 
5. Α βρϑεϊῆς ἴδιτη 5 πιο οηθά ἴῃ ΜΜΏΙΟἢ ἃ 
δτοδὶ οἤὔδηρο ἴοοκ ρἷδςθ ἴῃ ἐμὲ ϑἰδίθ οἵ Βαῦγ- 
Ἰοη, δηὰ ἴθ βδοσγεὰ Ὠϊἰδίοσίδη ἱπιπηδίο5 ΠΕΥΘ 
{πὶ ΓΔη16} 5 1 ννὰ5 Ῥγοϊοηρθά ἴο 5866 ἴϊ. 
Τμδῖ σὔδηρο νν85 ἷΞο {πΠ6 οσοδϑιοη οὗ ἴδ ἔι}}- 
ΠΙπιοπὲὶ οὗ [ογουι δ 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ δῦουϊΐ (86 
ΒΟΥΘΏΓΥ ὙΟΔΓΒ, 85 ἴ6 ΤΔΡΕΪΥ οὗ 186 [ἐν 
ΤῊ (Πδη ὈῈ 5α]ὰ ἴο ἴοιτηϊπαῖθ᾽ἡ [Κ] (568 
ποῖδ οἡ Β'Ζγᾷὶ. 2). Αὔδθη ΕΖγα᾿β δα! οη ὁ“1ἢ 
ΒαῦΌγ]οη " ἰ5 ἔυσίπεῦ ἀοβηρὰ ὈΥ Ἐννα]α “δὲ 186 
Κὶπρβ οεουτ." Ὑπὸ Ί,ΧΧ. δάάς ἴο ἴΠ6 πδιῖθ 
Ογσγυβ “Κίης οἵ Ῥογϑβίδ," 85 16 ἴο ργενθηΐ Δ 
ΡΟΒϑ]6 σοηξυδίοη ψ ἢ οἴθοΙ5 νῆο Ὀοτα [86 
Πδίη6 οὗ ΟΥτὰ5 οὐ σου]ὰ Ὀ6 Ιἀδπιιβοὰ ἢ 2ῤὲ 
Κίηρ γτυ5. ΤῸ νοῦϑο, {ἰκὸ Πουῖ. χχχῖν. ς, 
δ ΡΓΟΌΔΌΪ δὴ δάάϊίοη ὈΥ ἃ ἰαΐοσ βαπά. [1 
ΤΠ Δη16 1] ννὰ5 δδοιξῖ 14 δὲ ἴδο ἔπη οὗ ἢι58 τὸ - 
Τοονδὶ ἰο Βαῦγϊοη (Β.Ο. 6ο3---4), 815 ἂρὲ ἴῃ 
{π6 (ἰγὰ γοᾶγ οὗ ΟΥῊΣ (Β.σ. 534) νου!ὰ δε 
δδουΐ ὃς. Ηδθδ ,ΏΔΥ ἢᾶνθ Ἰινθὰ ΞΟΠ γὙθδΓ5 δέζοῦ 
(15 “τὰ γοᾶσ,, κὸ Μοβεβ (θευῖ. χχχῖν. 
7), δῃὰ Οα]θῦ ([οβἢ. χίν. 7--- 11), ψ ἀπ- 
δὐραϊοα πλθηΐδ] ροννΕΓ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ τὸ ΓΗΔ». 1. 

1. “) ὝΝ Ἴ23) δὲ. 
[1 15 υπηθοσϑβασυ ἤετα ἴο δηΐοσ ὕροὴ ἴδε 

ἐἰγρχεά απ σϑίοη" --αννῆο γογα ἴῃς (Πα ξδη5, 
εἰῤπίοαλίν βροακιησὶ Ὅ86 Ργοῦ]θπὶ 5 ΔΓ ἔγοπὶ 
Βοῖνοά!, ῬὍΤῆδ αισδίίοη, ννῆδὲ νγᾶβ (86 οασίε οὗ 
[6 δ  ἀσρδης ἴῃ [ἢ ἔπηο οὗ Νεδυς βδάἀηθζΖΖαγὶ 
15 [Π6 ΟὨΪΥ οπο αἴδοϊίηρ {μὸ Βοοκ οἵ Ὀδηίεὶ. 

ἴῃ [86 πιοϑδὲ βουγϑῃϊηρν ρεγοά οὗ (ἢ Κὶπρ- 
ἄοηι οὗ Βαδυίοη πὸ πᾶπιθ οπιγαςεά 411] νν ῃο 
ΌΥ εὐἀυσαδίίοη ΟΥ ΒΕΓΘΟΙΑΣΥ͂ τρῆϊ δὰ Ὀθθη 
δατητο ᾿ἱηῖο ἴπαΐῖ ΞΌΡΟΓΙΟΥ απ ἀοπλίηδηΐ 
ςαϑῖας Ὡς ἢ δά οὐὈϊδιηοα οχοϊυϑῖνθ ροβϑοϑϑίοη 
οὗ 11 ργθϑογ Πιηςοίίοηδ, δηή υϑεὰ {πεῖν ρονγεῦϑ 
ἴο ξονθσγῃ {Π6 κἴδῖθ. 

Ὑνμδῖ ἰβ Κπονγῃ 845 ἴπ6 Ἴδρεν 7 οὗ [Π6 
765 δηὰ {ῃεὶγ ἀδροσγίϊδίίοη ἴο Βαῦυ]οπῖα ννὰ8 
186 σοπηδίηρα τϑϑυϊξ οὗ ϑϑνοσαὶ ὄχροαϊἰοηβὶ 
ἴδε ἴννο ργποῖραὶ θείηρ (1) [μδὲ ἴῃ ἐμὲ εἰμί 
ὙΟΔΓ οὗ [86 τείψῃ οὗ κιὴρ Νουυς δάποζΖδγ, 

ὮὉ. Μ. 6. ΧΧΙΙ. Ρ. 1 54.) αῃὰ ϑοβγαάογ (ἀο. ΧΧΎΥΙΙ. 
Ῥ- 3907 54). 1,εποηδηῖ, " Μδῃ. οἵὗ Αης. Ηϊ5ῖ. οὗ 
ἴδε Ἐδλεδ,᾽ 1. Ἰπάθχ 5.η.; ἀο. “1,5 Μαρὶε,᾽ ἢ. 
“65 Ξ4.; ΒΑν] βου, “ Αποϊεηΐ ΜΜομδυομίεβ," 1. 

Ῥ. 43 54. 

1 866 ἴπ6 τῃηοπορυαρὴβ οὗ ὅ6χ (' Ζεϊίςοῆσ. ἃ, 

9 

σ ἤδη Τεμοϊδομίη, Κίηρ οὗἨ Ϊυἀ δῇ, δ΄5 πιοίδοτ, 
ΙΓ σΟ5 δηὰ οὐ οτβ ψ ἢ νᾶϑί ΓοαϑΌσοΒ. νΟΓΟ 
ςοηνογοά ἴο Βαδγίοη (Β.σ. ς99---ὃ, 2 Κ. χχίν. 
1ο, ὅζς.) δηὰ τεῇ!.); δηά (2) παΐ ἴῃ [86 πίπο- 
ἴδοπίῃ γϑδγ οὗ [8:6 5ᾶπιὸ χηρ, ἤθη, δῆσον ἴἢγες 
γολΓβ᾽ 5δίθρα, Κιηῃς Ζοαάθκιδῃ νᾶ ἰδκοὴ δηὰ 
ὈΠπάδά, ἀπά [6 ἴοπιρὶς οὗ [Θτιιβϑίθτη ἀσβίΓΟΥ - 
οἀἁ (8.6, ς88, 2 Κ. χχν. δηὰ τοῦ). ΤΠ δ 5ίεζε 
οὗἉ Ϊεγυβδοπὶ τηοπεϊοηθὰ ὈῪ Τδηϊοὶ (]. 1) νγᾶ5 
ΠΟΙΓΠΟΓ οὗ {Π696, Ὀυϊ ὁπ νΒΙΠἢ ργεοραάρα {ἢεπὶ 3, 
1 ἰοοῖκ ρίαοθ αὔδσ [86 Ὀαί!]θ οὗ Οδγομοπ 5ἢ 
(8.6. όος 3) οἡ ἴδς Εὐρηγαΐοβ. ῬΒΑτγδοἢ- ΝΘΟΒΟ 
Ἰδὲ ργοροθθὰ εϊζίηρ ἴῃ6 ρᾶϑϑᾶρο οἵ [μαῖ 
Τῖνοῦ, δηὰ τϑ- ϑ δ] Ἰ5ῃιηρ ἴῃ Μοβοροίδηηϊα ἃ 
ΒΨΨΑΥ [ἰκὸ ἰο [παῖ οὗ ἃ Τοΐπηλθϑ, δΔῃ ΑἸπθηΠείρ, 
δηὰ ἃ Ἀδπιϑοβ. ὙΠοτο Π6 τηοὶ ἴΠ6 Τπρθη σΙϑην 
(μαι άξδη- ΒΑΟΥ]ΟηΔη ἸΠΟΠΔΙΟὮΥ, ἃπὰ ννᾶβ 
Ὀοδΐθῃ ([6ζ. χὶνὶ. ς1.2 Κ. χχίν. 7). Αἱ (δδῖ 

3 (ρ. “(αριἰν 165 οὗ ἴῃς 7ενγβ, ἰὴ Θμ 5 
“Β1Ὁ]. Ὠϊοῖ." 

8 Τῆς ἀαίε δϑεϊρπεὰ ἴο 1ἃ ὈΥ ἴῃε (απο οὗ 
ῬιοΙετιγ, δμὰ ἴῃς Αρὶβ ὅϑίεϊος. οἱ Ἐρυρί. ((. 
Ἡ πο, “7 Οουπι. οὗ ὅδου. 1ἰϊεγαῖ,᾿ 1858, Ρ. 126; 
6. δια, “ὙἼτδηβ. οὗ ὅος. οὗ Β[δ]. Ατοὶ.᾽ 11. 
324.) 



ῬῬΑΝΙΕΙ͂, 1 

ἀλίο Ναθοροϊδλϑοατ (6 ἔδίπον οὗ Νοῦθυς δά- 
ΠΟΖΖΔΓΙ νγᾶϑβ Κίηρ, Ὀυϊ ποῖ 5016 Κίην. Ηδ διαά 
Ὀδδη σε πίηρ ἔνθ -Ο͵θ γοᾶσβ, δηὰ 5 ἴῃ - 
σγολϑίηρ ἱπῆστη 651 ἢδαὰ ἱπάυςοα Ἡΐπη ἰδγος 
γεᾶγϑ Ὀείοτο ἴο δϑϑοςϊδίς ἢ ὨΙΠΊ5οΙ ἢ ἢΪ5 5οῃ 
Νοδυςδδάποζζασ. ΤῊ5 ργδσῖος οὗ δϑϑοςία- 
Ὀοη οὗ ἔα ποῦ δηά ϑοῃ, τεροδίθα ἰδίεσ οἡ ἴῃ 
πὸ οὯ56 οὗ Ναρδοηδάϊΐυβ δπὰ 6 5 δΖΖασ, 15 
ἔουπὰ ἴῃ πὸ ἘΡΥΡΕΔη Δπη8]5 (4. 5. Ατηπεηποῖρ 
ΠῚ δὰ ΙΝ. δεῖ} δῃὰ Κδηηϑ65 [1.: Ἀδιηβοϑ ΙΧ. 
δηὰ Χ.3), 'π ἴ26 Αϑϑγτίδη (ε.3. Αβϑυγθδηραὶ 
ἢ Ἐϑαυῃδθάοηϑ); ἴπ ἴῃ6 ΘΑΥΓΎ ΒΑΌΥ]οΠίδΔη 
(ε.4. Κυάυτετηδθικ ἀπὰ ΑΤακι 4); δηά, ἰῃ 
[πὸ Ἰαῖοσ ἀδγβ οἵ ἴῃ Ἀοπιδη ΘΠΊΡΙΓΟ, νγᾶ5 {ΠῸ 
ςοτησηοη Ῥχγάαςίῖοο δηοηρ ἴῃς ΗΠ Πγαγιεῖς Κἰπρϑ 
οὗ Μαΐπὅ. [Ιἴ νγᾶ5 οἴη ργοάιυςζνο, 85 ἴῃ (6 
ῥτεβεηῖΐ οᾶϑο, οὗ 4 ἀουδ]ο πιεῖ ῃοά οὔ ςοπιρυΠΠηΐ 
[86 ἀδίοβ οὗ ([ῃ6 ποὺ τστεῖρῃ. δ0οπὶθ στοοκοποά 
ἴδε ετὰ νης ἢ νγᾶβ ἱπαυρυγαίοα ὈΥ ἴῃ6 50]6 
ΒΟΨΟΓΟΙΣΊΗΥ οὗ ΝΕθυς μδάποΖζΖδαγ ἔγοτῃ ἴπ6 ἀδίθ 
οὗ ἰῃς δϑϑοοϊδίίοῃ, οἵἴμεσβ ἤὥοπὶ ἰδὲ οὗ [86 

Α. 

ΕῺῸ1 ΒΔΌΥΪ. γτ. Ξ- 11] 1δυν. γτ. 

(. Νεδυςδδάη. -- 45 Τεμοῖδκ.) 

ἘΠ ᾿ 20. ΝΑΡΟροΪΔ55, -- 2. [εμοῖδκ, 

Βαΐιο οὗ Οδγοΐο- 
ΣΩΞ ἢ Θοφυδοθοθ Φοδοδθο 2: ΒΘ δ ϑιθιθι δ διε ιϑιφθ θ -- 3 φοθδδϑθϑϑϑϑο 

Ῥυτϑυϊὶ οὗ Νόοδο.,. ἰά, ..0 νον ονονο ....-- 4, 

Κὶπὶ ἰ5 ἰἀδηιΒοὰ τυ ἢ [Π6 ὈΔΕΠ]6 οὗὁἩἨἁ (δγοποι ἢ 
δηά [ἢς 2151 γεᾶσ οἵ Νδθοροϊδϑϑαγ᾽, δηὰ ἱπλπ|6- 
ἀἰδιοὶν δβεγννατ 5 ξο] ον [ΠῸ δἰίδοῖς ὑροη 
7ετυβδϊεπι τηεπιοηθα ΟΥ̓ Τ)Δηϊεὶ. 

ΟΒδρίοσ 1. σ σεσογάϑβ ὄυεηΐβ (8Π1πΡ δἤϊοσ [Π6 
σοτηρ]είίοη οὗ ἴμοϑὲ ἐῤγές γϑᾶγβ οἵ  8η16 15 
ἐταϊηϊηρ Ὡς ἢ σοιηπηεηοοα ἢ 15 σΔΡΕΝΕΥ 

76 πολ κι τι 3:8 γεᾶγ. 
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ἀεδίἢ οἵ Ναδοροΐδεςασγθ. Τδηϊοὶ οδ}}5 Νοῦυ- 
Ἑ“μδάμοζζΖδαγ "" Κιηρ " νους ᾿οϑιϊδίίοη, ἀπά 1ῃ 
βίσιςξ ΔΟσΌΓΔΟΥ, δηὰ ἢ τοίου ἴο [(ῃδὲ ϑίερο οὗ 
7ογυϑδίοπι ΟὨΪΥῪ ἴῃ νυ] ἢ ἢ6 ἢδὰ Ὀδθη ρετϑοη- 
4} ἴηΐ ,) πα ἴῖο ψΈΙΟΒ δ Βιδίογδη 
Βοτοϑι5 γείειβ. 

ὙὝΠΕΙΘ 15 ΠῸ τϑδϑοῃ ἔογ ἰδκίηρ δὲ ἴῃ [86 
86η56 ΟἵἨ Ξ5ΙΠΊΡΙΥ ““5εἰ(ἰπρ Οὐ" ΟΥ̓ ἐἐ5ἰαυίίησ 
ἔογ᾽" ἃ ρἷδοθ; [6 νϑσϑὲ σοσογάβ ἃ ρίδιη Ὠἰβίοσυι- 
οΟΔὶ δεῖ, ἀπά ἴῃ 115 ρἱδίῃ πηδδηΐηρ ἃ 15 Γ6: 
δυΐ 1{ 15 αυϊῖθ Ῥοβϑι Ὁ]6, ἀπά ὄυδῃ ργοῦδῦϊθ, [μα 
νγμαΐ ΤΔη16] Βογα 941}15 “πὸ [Ὠγὰ γϑαγ" αἰ ἔοτς 
5 ΠΕΥ ἔἴτοπὶ ἴῃ6 τορυϊὰγ Ηδθῦγενν “(ηἰτὰ 
γοασ." ΤὙΠΟΓΕ νγᾶ5 ἃ ἀϊῆοθγθοησε οὗ δθουξ [4] 
ἄ-γοαῦ Ὀεΐννεθη ἴΠ6 Ηδθῦγενν ἀπὰ ΒΑΌΥ]οηΐδη 
Βγ]657, ΤΠΘ [ον 8} γοᾶῦ θορδη ἴῃ ἔπε δυϊυτηη, 
[86 ΒΑὈΥ]οπίδη ἴῃ [86 βρσγίηρ. Βιιῖ ἴῃ οἰἴ ποῦ 
ς856, Ὑ μοῖῃον Ὁ δηϊοὶ υπἰϑοὰ [Ὡς Βανγυ]οηΐδη οἵ 
Ἡεῦτον ϑιγίθ, ἴΠ6 ξο]οννης Δ 0168 γν}}} 5ῃονν 
{πδι [Π6 σἰδίθπιθπι οὗ 1. σ 15 ποΐ ςοηίγδάϊοϊοά, 
ὕπαογ εἰἴμοσ 5γϑίοτῃ (Π6 ἘὨϊγὰ γᾶν οὗ [θμοίΐα- 

Β. 

Β.Ο. όος5--4-- 158 ΝΌ. 678. 

1 ΝΑΔΌΟΡΟΪΔΞΘΑΓ 
“ χ Νεδυςβδάμποζζδγ 

δ ΠΑ] οὗὨ 3 [εἢ. τ λα [41 οὗ 2ο Νδῦ. 

4 οὗ Τϑμοίαῖκ 

χὰ 

(1.1, 5). ὙΒ5 15 ἴῃ 1156] ἃ οἰθασ πα! σδίοη 
(Πδὲ 106 Ἔχρθα πὶ οὴ τηοποησά ἴῃ ἱ, 1 ννᾶ5 υ- 
ἀεγίδκθη ἴῃ {μα ἰδὲ γϑᾶγ οὗ ἴῃ σείζῃ οὗ Νᾶῦο- 
ῬοΐΪδϑϑασ, 116 ἃ5 γεῖ ΝοδυςδάῃθΖΖΑΓΣ νγᾶ5 δη 
δϑϑοοίδίοα Κιηρθ, ὙΠῸ ξο]] ον ηρ (4016 ψ]1}} 
οχρ δίῃ [ἢ 5 ροϊηϊ, 

Οδρον! οὗ Τδηῖεὶ. Ὅδῃ. ἷ. 1. 

ΔΙ ΝΑθοροΐδϑϑαῦ 

δον διὲς εἰ ϑορουὸ ΑὉ ἘΞ 5... Ξ Ξ.333Ξ5Ξς 
ΝΟ δΔαηθΖΖΑΣ 15" ΥὙοᾶΣ, εγ. χχνυ. :. 

υἰϑοξ ον δούς ἐπ ΠΕ ΞΕ ΞΞ:Ξ-ΞΞ: ! 
" ρὸξ ἀὐ ος ἐ ον νυ φος ἴω Ηϊ5 ἀγθᾶπι8. ἴδῃ. ἱϊ. σ. 

οὐδ μεν ὸρ νυ ξὸν 6. 

1. Βοτοσας ἴῃ 7οβερθυ8, “Απῆα.᾽ Χ. «ἢ. χὶ. 
3 Βίτγοι, "Εργρί,᾽ ΡΡ. 100, 148. 
8 Ὁ. δταιτα, τῶ α ἐε ΟΠ σοθοϊορΥ οὗ ἴῃς Ἐεῖρῃ 

οὗ ϑεηπδοθοῦ,᾽ Ρ. 15; ᾿Αϑϑγεία,᾽ ἢ. 36. 
4 (. δ, ἐἶνοίς οὐ ἴπε Εδγὶγ Η]Ἰ βίου οὗ 

Αϑϑογτία δὰ ΒαΥ]ουΐα, ΡΡ. 17, 18. 
5 «“Ττλιῃβ. οἔ ϑος. οὗ ΒΙΌ]. Ατοἢ." 11. Ρ. 9. 
6 Ἰδηοσιηδηΐ, "Απο. Ηϊβξι. οὗ Εαϑι," Ῥ. 474. 

ΤΏς τηοβί δηοϊεηΐ στοάς οὗ ἀδιϊηρ γεῖ ἰουπᾶ οα 
1ΔὈὉ]εῖς νγγὰβ ἴο ἀλδῖα ἴτοτι βοπὶα Ῥασίίου αῦ Ἔνεπῖ 
ὙΠΟ Βαρρεποὰ ἰῃ ἴῃς γεᾶγ; Ζ. φ. [πε ἀεάϊοδίίοη 
ΤΥ ἴπε Κίηρσ οὗ ἃ ἴζγομε οἵ ροϊὰ ον δἷἰς ροά 
(ὦ. δύω, " ΕΔδιγ Ηἰϑι. οὗ ΒΑΌΥ]οΣ, ἴῃ ὁ Τ͵Δη5. 

οὗ ὅος. οὗ Β. Α.᾽ 1. 46 54, Τῆς (διαϊδοελη 
Ῥῆυ] (Β.Ο. γ47) ἀαϊεὰ ὈΥ ἰῃς γεαῖβ οὗ ἢὶβ 
τεῖστι, ψ ὨΙΟἢ νγὰ5 ἴπ6 ἀϑυδὶ ΒΑ Υ]οπίδη τπεῖ μοί, 
([μβηογιηδηῖ, ἢ. 389. Ορ. “1,65 ὑσεῆι (Ἕ(ἱν. 11, 
31.) 

7 (φ. ΟΠἸΓΟΠΟΪΟΡΥ ἱπ Θ΄} }5 “ Ὠϊοῖ. οὗ (ἢς 
ΒΙΌ]ς, Ῥ- 414 Ὡ., δηὰ ΝΙΘΌυΝγ, “ Οσδοῖ. Αϑϑιγ5 
-. ΒαΡεὶς,Ἶ ΡΌ. 365, 371. 

8 ΤὮς [Δ0]6 15 ἴΆ Κα ἔγοτχ ΝΊΘ ΟΕ ἮΥ, Ὁ. 372. 
9 Ὑγεκιοοῖί, Ατί, 2 α»κέδῖ, Ῥ. 390, ποῖς α. 
10 ψιά. “ΤΏς ἴχγες ἤσβὶ γεαῖβ οὗ Τ᾽ βηϊοὶἧς 

οδρίϊν!γ,᾽ “]οΟυτι. ὅδογ. 1.11,᾽ 1862, ΡΡ. 162---8; 
ΝΙΕΡυγ, Ρ. 372. Ἡογζίε!α, Επνα]ὰ δηὰ ΟτᾶιΖ 5110“ 



240 

ὙΠῸ ΟΥΠΟΡΤΑΡΌΥ οὗ [86 πλπθ ἽΥ̓ΝΣ 2122 
ΝεδυςπδάηθζΖαγ) ἰ5 μετα 'ἰῃ δοοοσγάδηος ὑν]ἢ 
 ἐουπὰ ἰπ 2 Κ. χχίν. 1, χχνυ. 1; ΕζΖγα 

1. σ. [Ιπ οἴδοσ ρδᾶιῖβ οἵ ἴμ6 Ὀοοκ ἰἴ5 ἤηδ] 
ΒΥ 1140 }65 ἂτὸ Ὑ)---σἰδουξ (δὸ ἐξ, ὙΠΟ ἔοσπι 
(-τοΖΖαυ) ὝΥ ΝΕ --ἀορίοά ΌὈΥ [ετεπιδῃ (Χχν. 
1) ἂπὰ ΕζΖοκιεὶ (χχὶχ. 18).--ἰ ὨΘΆΓΕΤ ἴο 
ἴη6 οὐπεοϊξοττῃ τοργοϑοπίδέίίοη οἵ ἴῃ ΠΔΠΊ6, 
Νδῦυ- Κυάυγεῦζυγ (Ο. 51π1|11}}; Ὀμΐ [(ἢ6 στεαῖ 
νΑΙΙ Δ ΟΠ 5 ἴῃ ΟΥ̓ΒΟΡΤΆΡΩΥ ὑσὶ (Ποθ6 ᾿πϑογίρ- 
ἘΙοη5 Ῥγεβεηῖ (5εῈ Νουτὶβ8᾽ "βϑυγ. Ὠἱςοι.᾽ 5. ἢ.) 
δῃοι ἃ ρῥγενθηῖ ἴπ6 ἀορπιδίὶς ἀεδάμοίίοη ἴπδΐ 
186 ϑι.2] ἔοστπι πῃ Τδηΐεὶ 15 8η ἱπαϊςδίίοη οὗ 
Ἰαῖϊας ςοπιροβίίίοη. ΤῈ οπλβϑίοη οὐ ᾿πϑοΓ οη 
οὗ {πὸ δὲ ἰῃ 186 πᾶπιὲ οἵ ΝεδυςπδάμπθζΖαγ 18 
δῇ ἱπάϊςδιίίοη οἵ Μαϑογοϊίς οὐ οἵμοσ οὐϊθηρ, 
ΠοΟΙΝΙηρ ΠΊΟΓΙΟ : ὺΓ ἃ 5ἰ πηι ]αγ νατίδίϊοη Κα σδηὶς- 
ξεϊὰ ροϊπῖβ ἴο δ 111. 2-ς, Υἱΐ. 15, δηὰ δὲ) 111, 6, 
11, ἵν. 7. 

4. Το ἱπηϑίσυςϊίοη ρίνοεη ἴο ΑϑῇρϑμδΖ 
ἐπδὲ (ΠῸ6 ςμ]άγοη βεϊοοϊθὰ βῃπουϊὰ Ὀ6 ἰδυρῆξ 
ἢ6 Ἰεαγηηρ (Ἰἴ. (πὸ Ὀοοκ, ἽΒΌ) πὰ [86 
ἴοῆσις οἵ [86 ΟΠδισρδης᾽" (1. 4) νγ»ᾶ5 ξο)]ονγεὰ 
ΌὈΥ (6 τεβιϊὶ οἰδιοὰ ἰῃ). λο. ὙΠῸ Κίηρ “Ἰουπὰ 
τδότῃ ἴδῃ {ἰπ|651 θεοῦ τῆδη 41} {6 στῃδρίοδη8 
( γεωηρεη) δῃὰ Δ5. ΓΟ 5 (σ:"αρδίέ»ι)."" 

ς. Ουμοεϊξογῃι ἀθοὶρμοιτηθηΐ π85 ἀοηδ πη ς ἢ 
ἴο [ἄγον ΠΡ ὕροη [ἢ6 ςἾ45565 παπηοὰ δηὰ ἴῃ 6 
πδίυγο οὗ ἴδε ϑυδ]οςῖ5 ἰδυρῆῖ. 

Πιοάογιϑ δἰου]υ33, ἐΟ]ονης Οἰοβια5, το 
᾿δὰ 9θθη 186 (μαι ἀσρδῃ τιδρὶ δὲ Βαδυίοη, βϑροῖκα 
οὗ ἔδοῖη ἃ5 "δεῖ ἀρατί ἔογ ἴ86 σγουβῃρ οἵ [Π6 
δοάϑ,᾽" 85 τῇδῃ “80 οηάεανουγ ἴο ἴσῃ δϑἀθ 
ΟΥἹ] δηὰ ργοουτὸ ροοὰ ΟΥ̓ ρυγ βοδ Οη5 ΟἹ ὉΥ̓͂ 
δδου ἤοοβ οΟΥὐὁἨ ὈΥ̓͂ ΘποΒαηςπιοηῖ8.}) ὍὙΠθ ναϑέ 
σοῦ (ἴῃ ἔγαρτηθηῖβ) οὐ πηᾶρίς---ΟΥ, Ρογδρ5 
Ὀεζίον---τπιδλρίϑηι, ἀἰϊἰθοονογοὰ ὉῪ Μτ 1 ἀγαγάὰ δὲ 
Κουγυπήκ (Νίπονθ), ὑγεβεσνοὰ ἴῃ πὸ ΒΤ 158 
Μαυδβευπὶ, δηὰ ρυ  5ῃδά ἴῃ ἴπς ἔουτἢ ΝοΪ. οὗ 
186 “Ουπεοίξοτπι [ποροτρίϊοηβ οὗ ΔΝ δβίεσῃ 
Αϑὶ4,᾽ ςοηϊδίῃ5 ἃ οοἸϊεςξίοη οὗ ἴῃς ἔοττηιϊΐς, 
ἰποδηϊδίίοηϑβ, ἀπά ἘΥΠΊη5 τιϑοὰ ΟΥ̓ ἴΠεθ6 πηθῃ, 
ὙΠϊοἢ ΡῬγοπιῖθεβ ἴο ὈῈ ἔογ ἴδ βἰυαν οὗ ἴῃς 
βυθ]εςῖ τυμδὶ ἴπη6 Αἰμασνα-ν ἐάδ Ππᾶ5 Ὀδθη ἔργ 
186 5ἰυάγ οὗ {Π6 τοὶ σίουβ δε] θέ οὗ δηοϊεηΐ 
[πᾶ 48. ΤΉϊΪΚ5 οοἰϊοοϊίοη, ςσοηϑϊϑέϊης οὗ δδουΐ 
ΠΕΗ͂Υ ἰΔὈ]οῖθ, ΤΏΔΠΥ οὗἁ ἴδποπὶ ἰηίδεῖ, σοπίδιἢ5 
Ὀοϊννοοη 200 δηὰ 4οο ᾿ἰπ65 οὗ ψπρ, δηὰ 
οοουρίεβ ἀρουξ {μ ΤΥ ἔοϊο ρᾶζοβ. [ἴ πΊΔΥ͂ Ὀς 
ἘΎΈΗΙΣ ἀϊν!ἀοὰ ἱπίο ἴπγεε Ὀοοκϑ: (1) [86 ἔοτ- 

(δαὶ “ἴδῃ ἢ" ἀροδευλοὶὴ ἀρὰ ουἱ οὔἴιπαίοχί οὔ. τ᾿; 
δπὰ πουϊά τεδὰ ὈΣΠΜῚ] Ὁ ΠΣ οὐ ὃ δ 

Δ ΦΥ: θὰὶ τῃε οοπ)εοΐατο ἰβ πϑυρροτίεά ὈΥ͂ 
ΒΗΩΥ͂ δυϊβουγ, δηὰ '5 ποῖ τεαυϊγεὰ ὈΥῪ 1]. 37, 38. 

111. ““ἴοὴ Παηάᾶς ;᾽ τε Αοςδάϊΐαῃ ον “ οῃς᾽ 
ἷς Δ“ -- βαπᾶ. (Ἃρ. ϑαγοβ, “Αβϑυγ στ. Ῥ. 132 
54. Δηὰ “ΤῊς Αοοδὰ. Νυηιεγα ς᾽ ἴῃ “Ζει(ΞοὮτ. ἃ. 
Ῥ. Μ. α’ χχνιϊ!. Ρ. 696. 

3. 1|, 20. 
8 Ἱοπτηδηῖ, 1.6 Μαρὶς,᾽ ὅτε. Ρ. 11. Τῃ “ (πη. 

Ιηϑο. οὗ ὟΝ. Α.᾽ 1Π,|. Ρ]. 17. 18 δὲ οἵ οσ 180] εἰς 
1} οὗὁἨ ἱπίοτπιδοη οἱ (8 βυ)εοῖ : οΡ. αἷ5οὸ 
ϑαγοθ, "ΤῊ ΑϑΞισοποιιῦ, ἄς., οὗ ἴῃς ΒΑΌΥ]ο- 
πίδης,᾽ ἰὴ " ΤΊδῃβ. οὗ ὅος, οὗ Β:Ὁ]. Ασοῆ80}.᾽ ΠΙ. 
Ῥ. 151. 

ὈΑΝΊΙΕΙ͂, 1.ὕ 

τυ Ἱα οὗ οοη]υγδέίοη δρᾷ ἱπηργθοδίοη ιιϑο τὸ 
ΤΕΡΕΪ ἀοπΠΊοἢ5 δηά 6Υ]}} Ξρί γῖ8: (2) {δ ἱποδηΐδ- 
ἰ[ἰἴοη8 ΠΟ Μεγ διυρροβοά ἴο ρβροβϑεὲβ5 [86 
Ρονγοσ οὗ μολ]ηρ ἀἰβογοης {|| π6 5565: (3) Πγτηη8 
ἴο οοτίδϊη κοάϑ, {πε τεςῖ(4] οὗ ψνς ἢ νγᾶ5 συρ- 
Ῥοϑοά ἴο 6 [ο]ονσεὰ ὈΥ̓͂ ἃ 5ιιροττιδίυγαὶ δηά 
Τηγβῖοσίουβ ροννοσ, δηὰ σις ἀϊδοσ οπὶ {π6 
Πἰπυγχῖςδ] ὨΥπιπ5 οὗἩ πε οὔςο 4] τοϊρίοη. “1 
15 συ Οὐ 5," 58 γ58 [,οποιτηδπε Ἢ, “παι {Π656 [το 6 
αἰνίϑίοηθ οογγεβροπὰ ὄχδοῖΐ ἴἰο (δ6 (ἢγοο 
οἶδββθοβ, υἱΖ. (6 ἐῤανειερε ΟΥ̓ σΟΠΙυΓαΐοΟΥΒ 
(ΑΟΝ. “πα ρὶςοί4η5᾽)), τὸ ἀδαξανεῖ»ε οὐ ἀος- 
ἴογβ (ΑΟὟ. ἐνψῖϑ6 τθη ̓ ), δηδ διναρδίρνε ΟΥὙ 
ἘΒΘοβορ ἢ 515 (Α. ', ““Δ5γο] ορῈΓβ ̓ ,)), τπηρημοηδὰ 
Ὀγ δηϊεὶ (1. 2ο, ἰΐ. πὰ 27, ν. 11) 56 ὈΥ̓͂ 
5:46 ἢ} [Π6 δϑίγοϊοσειβ (Κατάδσι, ΑΝ. “Ο4]- 
ἀκαη5,)) ἀπά αἰνίποιβ (,αεγίνι, ΑἸ, ““δοοίδ- 
5Αγ615᾽)." 

ΎΒΕΓΕ ἰ5 ΟΥΘΓΥ͂ Γεάβου ἴο δείίονς [Πδἱ [Π6 νδϑὲ 
δδοριάοίδὶ Ὀοάγ, νυ ὶςἢ δὰ 85 πηιςὶ ἱπῆπδηςα 
ἴῃ Βαδυ]οηίδ 85 ἰἰ μδὰ μδὰ ἰη Ερβγρὶ δπὰ Α3εγ- 
ΤΔ, νγ83 (ΟΠῚ οὗ νατίουβ οἶδλϑϑοβ. Ηοῦ 
ΘΑΥΪΥ ἴοϑε το μοϊὰ {Π6 ἰγδάϊποη οὗ [Π6 ῥσιοϑίβ 
οὗ ἴῃ ποτὲ ρυγϊπιϊῖνο Ὀ6 6 πσοσο τηργροά, 
Κγουξὰ ἰοϊογαῖίου δηὰ σοτηργοπιῖϑο, ἰηῖο [86 
ΙΏΟΣΟ ἀοϊμηϊηδηξ ὈΟΟΥ Ὑνῆο ῥτοίοσγοα [86 ἀθ- 
νοϊοροά Ομδι σα δη- Βα γΥ]οηΐδῃ ὑγοσβῆῖρ ἴο ἴπ6 
5 πη ρ6 Αςοδάϊδη ουϊυ8 οὗἩ ἴΠ6 5Ξρί τϊθ οὗ ἴΠ6 
οἰεπιθηίβ, 185, δηα τν}}} ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ἰοηρ τουιδίη, ἃ 
τηλῖζεσ οὗ ὑποεγίδιπέγ", Ὀυϊ ἰῃ (ἢ πιοϑὶ ἤουγ- 
Ἰϑῃϊης Ὠἰδίοτίς τατίοὰ οὗ ΒΑΌΥ]οπ 8 οχἰβίθησο.---- 
[ἴῃς ἔπιε οὗ ΝεδυςμδάποζζΖδι---ἤοσε συγνινοά 
ἴῃ Δ1]1 υἱξοὺσ βϑροςῖδὶ οἶδβϑϑοβ οὗ πιθῆ, ῥγίοϑδῖβ, 
δηὰ οἴδεῦβ, ῆο ἀενοίεα {Πποχηϑεῖνες ἴο βρϑοὶδὶ 
Ὀγάποθο5 οὗ ἴπῸ οὔδ νδϑί ϑιιυὴ)οοῖ---᾿ “5οίθῃοθ," 
{ΠΟΥ υπϊοά ἰπ κι γίπρ. ὙΒῈ Ῥυ οϑυ αἰ ΠΥ 
ΘΘΕΠ5 ἴ0 βᾶνε Ὀθεη Βεγεϊαγγ, τ] ῬΟΒΘΙΌΙΥ 
Β0Γἢ Ἰοριεπλαῖο Ὄχοορίϊοης 85 σου μεσταὶ 
[Π6 δαπηϊϑϑίοη οἵ Κίῃρβ ἱπῖο [6 οἶαϑ9θ.Ύ ὙΤδυ5 
ΝΕΡυσμδάποθζζαν νγὰβ ἃ ργίοδί- Κη ὈΓΟΌΔΟΙΪ 
ὈΥ ἀσϑοοεηΐ οΥ ἴῃ Υἱγίιδ οἵ ἢἷ5 ρονσεσ δπὰ σογαὶ 
οἴῆεεδ, Αγαΐῃ “"ρἢΠΙ]οθορῆοβ,"" τυ Βεῖ μοῦ ρμοσί5 
ΟΥ ποῖ, ψεῖε αν δὰ ἱπῖο δυςἢ οἰ45965 ἃ5 ΔΓῸ 
τοίοττοά ἴο υπόεν [6 ἢδηιεβ Οὗ Δϑί οπουηεβ, 
Δ5 ΓΟ οζοΥβ, ϑογῦε5, δηὰ ἀδο ρΒΟΓΟΣΒ οὗ Πρ 8. 
ΤΠ Δϑισοῃοχηῖςδὶ ἰδ ]οῖ5 οὐ ΒαῦΥ]οηΐ4 ἀτὸ οὗ 
ἃ δτολῖ ἄρ, ἀπά ἴΠ6 βδἰυαν οὗἉ 1[Π6 5οἷδσ, πᾶσ, 
δηὰ ϑίσγαὶ θοάϊθϑ ἰ5 ἐοιυιπὰ ἴο ὃς 5 ϊζοὰ 
δηὰ τεοογάρα ΕΥ̓͂ ἴε τόϊὰ οεηΐξ, Β.ο. Τὶς 
15 ἴῃ δοοογάδηςε υἱέ πὸ ονυϊάθπε δ  οῇ οὗ 
Οτθοκ δηὰ Ἀοχλδη το β ἱπ [26 στοᾶς δη- 

4 1 Μαρίςε,᾽ ἢ. 13. 
δ᾽] δηοιτηδηῖ οδιτίοβ ἰΐ αοῖὶς ἴο ἃ ργοδξ βδοεῦ- 

ἀοία] τείογαι συμ ῖ ἰοοῖς ρ᾽αος δρουῦῖΐ Β.Ο. 2000, 
ἀρουϊ ἴῆς ἔπε οὗ ἴς ςοτητπθποθηθηΐ οὗ [6 
τεῖρτ οὗ ΝτΑ ΜΝ 41.865 ῥεῖ. (ἷν.᾿ 1. ἢ. 131---3. 

Τῆς πἰῸ ““Ῥυεβι- Κιηρ᾽ ἰ6 ἰουπὰ ἴῃ ἴῃ 
ποι ριίοηβ οὗ Ἐξαγδβαδάοῃ δηὰ ϑδῖρου; δηὰ 
ΔΡΡΘΔΙβ ἴο ἢανα Ὀδοη (ἢς ΤΕρΌΪΑΣ ἀοοϊρτιαιίοη οὗ 
ἴΠ6 βονεογείρτις οὔ Βαρυΐοη ὑρ ἴο ἴῃς {ἰπ|6 οὗ 
ΝΑθοροΐαβθασ. ὅες Ηἰποκε, ὁ Βαθγϊου απ δες 
Ῥηίεβι- Κιηρσε,᾽ ἰὰ “]}οὐτη. οὗ ϑαογοὰ 1 ϊογαῖ, 
.296 54ᾳ. (1850). (. δι, "Εδεγ Ηἱβῖ. οὗ 
ΔΌΥΪ]οπΙα,᾽ ἱῃ ὁ Ττδηβ. οὗ ὅ8οο. οὗ ΒΙΌ]. Ατοῖ." 

1. . 70. 
᾿ 



ΠΑΝΊΙΕΙ͂, 1. 

ὕυν οὗ Βαδυ)]οπίδη δϑίσοπομιγ, Τἤθβο 
οἶΔ5505.--- ΘΟ πῆς ἀπα ῥγΈσΕΪγ ----ῦνοσγα ποῖ σοη- 
Βηεοὰ ἰο ΒαΌγ]οη. ΤΟΥ μδὰ Ποιιγβαΐηρ ϑομοο 5 
αἱ Βογϑίρρα, Ετεςἢ, δηὰ οἴμοσ ἰεδάϊηρ οἰ[68. οὗ 
[δδ ἐπ ΡΙγο. 
ΤῈ υϑ0.Δ] πηδίοτ!α] οὐ ὙΠο ἢ ῥτδϑίβ δηά 

ῬὨΠΟΘΟΡΒΟΙΒ, Κίηρϑ δηά εἰν] δη5, ᾿υσγοῖδ νγᾶ5 
ἴδο ἸΔ0]εὲ οὗ εἶδλγ. ὙΠῸ ργθαὶ ΠΙΌΓΑσΥ οὗ Α5- 
ΒυΓ ΔηρΑ], κἰηρ οὗ Αϑϑογγία (ἀ. ος. Β.6. 626), 
γ25 σοῃηροϑδα δἰπχοϑὲ ἘΠΕ ΓΕΙΥ οὗἁἩ δυσὶ (ΔὈΪοί5, 
ΕῸῚ ΟΥ̓ΟΓ τοφοοοϑῦ, ΟΙδποσ Κίηρϑ Ὀδίοτα 
τὴ, ΤΊ; (ἢ ῬΊΘδοσ 11. (Β.Ο. 745), ϑάγβροῃ 

(Β.σ. 722), ϑεηηδοβεῦ (Β.6. 705), δηὰ ἔϑαγ- 
Ββαδάάδοη (Β.Ο. 68:1), δὰ μεϊροά ἴῃ ςο]εςίίης 
Ἰηφογι δα (Δ0]65, Ὀὰξ 1 νγᾶϑ γεβογυοὰ ἴοσ Α5- 
5 ΓΌΔΠΪΡαὶ, [6 στεδῖ σΟΠΠΏΌΘΓΟΥΙ, 8ἃ5 ἢ 5 ""ρτγδηά- 
ἐϑξ ννοσὶς " ἴο ςσοἰϊθοῖ, ΠΟΡΥ, δηά σἴογε ἴῃ [86 
ΠΌΥΑΣΥ οὗὨ ἴῃ ραΐδοθ οὗ ΝΙπουθὴ ἰδ] 5. νυν! ἢ 
ΒΕ ᾿πίεπάδα ἔοσ ἴδε ἱπβροοϊίοη οὗ {86 ρβθορῖθβ, 
δηά ἔοσ ἴδο ἀϊβιιϑίοη οὗ Κπον θάρο ἀπηοηρ [δ6 
Αϑϑυσίδῃβ. ὙΠΟΙΘ γοσὸ ἰϑιοσιςαὶ ἴοχῖβ, [86 
Βιϑζουοβ οὗ ἔοιτηοσ παῖϊνο Κίηρϑβ, δηὰ ςορίθβ8 οὗ 
ΤΟΥ͂Δ] ᾿ῃ5ΟΠΡΙΙΟΠ5 ἔγοπι οἵποσ ρ͵δοθβ; σορίθβ οὗ 
ἰγοδῖϊεβ, ἀεϑραΐςθβ, δηὰ ογάδιβ ἔγοπι Κίηρθ ἴο 
ξοηοσαὶς δηὰ τηϊηιϑῖοβ: {ΠῚ Ὸ ψόῦ [ΔὈ]6ῖ5 
ςοηπεοίοα ΜῈ Ἰοραὶ, βοςῖδὶ, οοπιπιογοΐδὶ, δηὰ 
δςΟΠΟΙΏ Δ] βοθηςα, ρινίηρ Ἰυἀ!ς!4] δα Ἰερα] 
ἀεοϊϑιοπϑ, σοηίγαςῖβ, Ἰοδη5, ἀθεὰβ οὗ 5416 δηὰ 
Ἔσχοδδηρο, ᾿ἰϑὶ5 οὗ υ6 δηὰ ἴαχοβ, ὈΓΟΡΟΓΊΥ, 
δηὰ ρορυϊδί!οῃ :----ἰη 5ῃοτί, τῆὰς ἢ Ὡς ἢ ψου]Ἱὰ 
ΒΕΙ͂Ρ ἰονγαγάς ἴΠ6 ξογπιδίίοη οὗ ἴἢ6 σθῆϑιιβ δηὰ 
ἃ γέεϊ: οἵ [86 ΒΘΏΘΓΔΙ 5ἰδίθ οἵ [6 δηλρίγε αἵ 
ΨΑΙΓΊΟΙΙ5 {Ππη65: Πογο νγεσὸ τ Ποϊορίςδὶ (Δ ]οῖ5 
εἰνιηρ [15ἰ5 οὗ ἴδε γοάπ, {ποὶγ {{||65, δι τ (65, 
Ὡτ το ρίο5, ὨΥτηη5 δηα ὈΓΑΥΟΥΚ ᾿ἰςυΓΡΊςΔ], 
ΟΠ ς1Δ], απὰ ργιναῖο, δηὰ ἴθογε νγᾶ8 [ῃ6 56] 6ῃ- 
τᾶς αἰνιϑίοη ὙΠ ἢ ἀθαὶξ νυ φαγί δηα 5ΚΥ, 
106 οδἰθϑίδὶ ρμοηοιίθηα δηᾶ ἠαΐζυγαὶ Ὠδίοιυ, 
[86 ἀρρδάγαποθ δηὰ τηοϊϊοηβ οὗ ἴθ ἤοδυθηβ 
δηὰ [6 ξεορταρῆγυ οὗ δ ἢ 115 ἤοτα δηὰ 
ἥδυηθδ. Βιιῖ  δάαπίοη ἴο (6 ἰδο]εῖ οὗ οἶδγ, 
ἴδε ΒαΌΥ]οπΐΔη5 υδοὰ ΟἴΠοΥ πηδίοτῖα]5. Οη 
806 οὗ ἴῃ6 Αϑευγίδη πηοπιπΊθηΐβ ΟΠ ΘΓ ΤΏΔΥῪ 
θὲ ποίῥεοα ντιτπρ ἀοννη ᾿15ῖ5 οὗἁ 5ρ011, ςδρ- 
{ϊνεβ, ἄζο., οὐ ἃ πιδίογιαὶ νυ Βὶς ἢ 15 δου θηΕ 
ῬΑΡΥΤυβ, ῥδιοπιοηΐ, ΟΥ̓ ᾿ελῖμοσ, “1π (Π6 
ὨΙΡΉς-Ὀπι6,᾽) 54γ5 ἃ σδδττη, ““ πὰ τουπαὰ [Π6 
αἰοἷ σηληΐβ ῃεοδὰ ἃ ϑϑηΐδηςθ ἴἌκδϑη ἔγοιῃ ἃ σοοὰ 
ΌΟΟΚ :᾽ εἰβοννῃογε [Π6 δάνϊςθ 15 ρίνεη, “"σᾶσο 
ποῖ ἴο 5δᾶνε ἴπῸὸ πον νυ τίθη ὈοοΚ5,᾽"---ρᾶ5- 
58 8ε5 νν δὶς σοηῆττῃ ΡΒ] ηγ}5 βἰδίοπιθηϊϑ5 ἃ5 ἴο 
[ἢς δηςϊεηΐ ι.96 Οὗ ΡΑΡΥΤΒ; 116 86 νογὰ 
ὨΞΌΔΙΪΥ εἰρ ογοὰ (51ρ-Γ4-4-ἴ1) βυρροτγίβ 1Π6 
Ππρυϊ δεῖς σοΥγτοοῖπεβ5 οὐ {Π6 ἴεγπὶ (σερόεγ) υϑεὰ 
ἴῃ Ὦ δῃ. 1. 4. 

}: ΤῊηῖΐς ρατί οὗ ἃ ἴαγρε βΞιυ)οοῖ ψ1}} Ὀς ἰουπὰ 
δυτητηλιζοὰ ὈΥ ὅϑάγοο, ᾿Ἴτδηβ. οἵ 8οο, οὗ ΒΙΌὈΪ]. 
Αὐο.᾿ 111. ΡΡ. 145-ς. 

3 ὅες 1, Ἄγαγὰ, " Νιηδνεῖ δπὰ ΒαΡγ].᾽ Τηϊτοά, 
Γῃ.; Ιδμοστηδηῖ, “1.65 ὑσοπι. (ἷν.᾽ 11. 1561 56. ; 
ὅδγοο, ἴῃ “ Εγδϑεῦβ Μαρ.᾽ [0]γ, 1874; Ο. 518, 
“ Αϑογγία,᾽ 5. ἢ. “42: ὁαμίῤαϊ. 

8 ϑαγςο, “ὧς οὗ ΡῬΑργτυϑβ ἈΤΠΊΟΠΡ, [δε Αοολ- 
ἀἰαης,᾽ πῃ “ Τγδηβ. οὗ ὅος. οὗ Β. Α.᾿ 1. Ρ. 343; 
Ἐοχ Τα]ροῖ, ἴῃ ἀο. 111. Ρ. 432. 

νου ΝΙ. 

Τῆς δηοίοπξ τιοηϊπηθηίβ ὁ ἩΥΒΙΓἢ Τόυθα] ἴο 
[6 ἀδοῖρμογοσ πὸ ἕδοϊ τμδῖ ἴῃ (δ ςοπιροπ[οη 
οὗ ἴδε ρορυϊδίίοη οὗ Ομεαιάκα δηὰ Βαργυ)οηΐα 
[δοτο οχιϑίθα ἵννο ὑσίποεῖραὶ οἰθπγθηΐβ, ἔνγο στεοδί 
πδιοη5---Π6 Αςοδάϊδηβ δη δυπιουίδηβ, γονϑδὶ 
4150 186 ἔαςϊ (μαὶ Αςοδαϊδη (οσ Τυγδηΐδη) ἀπά 
ϑοιηϊες (ςλ]]οὰ “0 Αβϑυτίδη .) σγεγε ἴδ6 Ἶἰδῃ- 
ξυλροβ ἴῃ 056. [{ 5 ἴο (86 Αςοδάϊδης [πὲ [Π6 
(μαι άσσαῃ ΒδΌυ])οπίδηϑ νγετο ἱπάἀθυιοα ἔογ ἴῃ6 
ουποιέοστη ϑγϑίετη οὗ νυ εηρ, ἴπ6 σΒδγδοίοτβ οὗ 
γΥΠΙΟΒ ΔΥῸ ϑοιλθίπΊ65 ἰἀθορτάρῆϊς, ϑοπ]  Π|68 
5Υ} 1} αοῖὶς ἰῇ νδ]υθ, ϑοπιθιπηθ5 θοΐῃ: δηὰ ἰΐ ἰ5 
ἔτοπι ἴΠ6 54π|6 βοιισοθ (δαΐϊ ““πιδρὶς " ΨΠ 115 
δ] οἴ ἀπὰ ργαςξοδβ, 85 ἰξ ἐπίεγεὰ ἱπῖο (δὶ .- 
ΒΑὈγ]οηίδη εἰν] Ζαίίοη, 15 ἰο Ὀ6 γα, οη 
116 οἴΠΟΥ Πδηὰ ΔϑίγΟΪ ΟΡῪ δηὰ δϑΓΟΠΟΥΩΥ͂ ἅτῸ 
ποῖ ἴο 6 τοξεγσγοά ἴο 8δη Ασςδάϊδη, Ὀυϊ ταῖμοῦ 
ἴο 4 (ιιϑῃι6.-Θογαϊτς οΥρίη. (ΟΠΘΟΠΙΘΠΙΥ, 
ὙὮ116 Αςοδιϊδῃ 15 Θϑϑθ ΠΕ Δ ΠΥ ἴῃ 6 ἰδηρυᾶρο οὗ 
τηλρὶς, δϑίσοϊορίοαὶ δπὰ δϑοιϊσοποζηΐϊοδὶ ἀοςι- 
Τηθηΐβ ΓΘ ἴῃ Αϑϑογτγίδῃ, δηὰ Ὀοῖῃ ϑοίεησοβ ΔΓῸ 
σουςδοά ἰπ ἰάϊοπιβ σοπϑοοσγαϊοα ἴο ἵμεῖη. [ἰπ 
[ἢ οουγϑθοὸ οὗ ἔπι ἴ ννου]ά ϑθϑῖὰ [ῃαϊ [86 τϑ- 
Ἰιχζίοιιβ Ὀ6ΙΙοΓ δηὰ ἴῃ6 ἰδηρυᾶσο οὗ [6 δεηιῖα 
ὈδοδΠπΊ6 Ρχοάουηϊηδηῖ. ὍΤΠδ δηςσθης Αςοδάϊδη 
τλσὶς δηὰ {π6 δηςϊθηΐ Αςολάϊδη ἰάϊοπι ννᾶϑ5 
ΕτλάυΔ ΠΥ Ὀμὰὲ σΟΙμρ]ε Εἰ Υ συρετθοάθα. ΒΥ (δς 
121} σεηΐ, Β.0. ἴΠ6 Αρςοδάϊδη ἰληρσιᾶρο νν85, 
1|κὸ 1, δίῃ ἴῃ ἐπ τη ἀ]6 ἀροβ, [6 ἰδηρυᾶσζο οὗ 
[06 Ἰεαγηθά ; δηά, ἀῦονο 8]}, ἃ ἰδηζιιᾶζε Ἷςοῆϑθ-: 
ογαῖϊοα ἴο γχοϊρίουβ ἐπίηρ8. ὙὍὙΠῸ6 υϑηθγδῦϊο 
᾿ξυγρῖοαὶ Ἀγτηης5 δηὰ τηδρὶς ἔοστηυϊα, Ὡς ἢ 
ξυγχη5μοὰ [86 ἰοχί-οο 8 οὗ βαοογάοίδὶ “" νν]5- 
ἄοπι,᾽" σγεγὸ 51}}} βιιρ δὶ οογίδιη σογεη 165 δηὰ 
τοοϊοὰ ἴῃ 1πεουγρὶς ορογδίίοηβ ἰῃ ἴπ6 {ἰπι6 οὗ 
ΑΘϑΌγθΔΠΙΡΑ] (γ18 σεηΐ, Β.6.), Ὀυϊ {ΠΟΥ σοῖο 
ὯΟ ΙοΠΡῈΓ “υπάογειδηάοά οὗ {Π6 ρεορὶθ:᾽" [Π6568 
ψΈΓῈ ἀεροηάοηξ προη ἴΠ6 Αϑϑυσίδῃ ἰγδηϑί δ! Οη 
ΒΟ δοσοιηρδαηϊδά {ῃ6 ΟΥρίπαϊ. Τὸ [86 
ΡΠ ϑιμοοὰ οὗ Βαῦνγ]οπία δπὰ (μαι σα δὲ [πδὶ 
Ρεγοά Αςοδάϊδη ννᾶβ ἴμ6 ἰδηριιαρε οὗ τοὶ βου 5 
5υτη 0 115π|, [86 ΒΟΙΥ ἰδῆσυδρο οὗ ργάγεῦ ἴο [86 
Κοάπ, δῃὰ μδῖ πιγπίοσίοιι Ἰάΐοπι νος Πδὰ 
ΟΣ ἴο σοχητηδηά 5ρ γῖ5: [ἴ ννδ5 ἴΠ6 ἰδησυλρο 

1ῃ ἘΠ ΠΟΥ ψντοῖς ἴδ6 αἰϊνίπο Παπηθβ, δύθη 
βουὴ ἴΠ6Υ τοδά ὑπεπὶ ἴῃ ἐπεὶγ ϑοπες ἔοττη. 
{15 ἴῃ Κοορίης συἱτὰ 1818 γυτἃ στον δπὰ 
ςοπηηλϊχίυγο οὗ ϑογης στοὰς δηά Αςοδάϊδῃ 
ἰδῆσψυδξο, [λας ἴῃ [86 {πὸ οὗ Νουυς δά ποΖΖαῦ 
[Πο86 οὐπιςοδίεά ἴῃ [6 βασογάοίαὶ 5. ο0]5 ὑγΕτῈ 
Κποννῃ ὈΥ [Π6 ΟΥἹΙΏΔΙΠΥ οἴμηῖς Ὀυΐϊ θη ο]855 
πδτη οὗ (Πδ] ἀσλη5 ( (δϑαϊπλ). Ηον τυ ςἢ οδγ- 
Ἰ6γ [815 τοοὶς ὑΪδοθ, δηὰ ἢονν ταυςἢ ἰδίεν 1 σοη- 
Ἐηυοά, 15 ̓ πηπιδίογιδι. ὙΠδὶ πᾶπιῈ ννᾶ8 ἴδῃ, 
ΟΥ̓ ῬΟΡΟΪΑΓ υϑᾶρθ, δῖ οὔσδ δεϑίρῃθρὰ ἴο {πὲ 
ὙγΟ]6. ϑοιϊθηξῆς ΟΟῪ δηᾶ 4190 παγγονγοὰ ἴο 
(Παΐ οἶΔ55 ἴο νυν μος ἢ δίοηθ 1ἴ νγ85 5. Ι ΕΪΥ ἀρρτο- 
Ῥυϊδῖο---ἰῃ ῥγιθϑιπηδρὶςίδη5. 

Ιτ Ψ}Π1 ὈᾺ τον υπάοτιϑίοοά ἰπδὲ [Δ Ὀ]εἴ5 
(Δϑισοποπλῖοδὶ οὐ οἴμεγννβθ) ᾿υσιἴοπ ἴῃ [ῃς 
Ρῥτ παν Αςοδάϊδη ἰάϊοπι, ἀπὰ ἴῃ ἃ 5:γ16 αἰ εσ- 
οηί ἔἴτοπι μαΐ εὐτγτοηΐ δἱ ἃ ἰδίοσ ἀδίθ, νοι] 
Τοαυο Ἔχρίδηδίίοη. Οὐδ ΠΊΔγ5, αἰ ΟΠ ΑΓΊ65, 

4 1 δποιτηδηΐ, "1.4 Μαρίς,᾽ ρ. 266 54. 

ς. 
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δΥ ἢ Δυατίεβ, ὅζο., στοΓΟ σΟΠΘΕΠΖυΘΉΓΥ ῥγοραγοὰ 
ἴο ἐδοι δῖ κι υαγ δηὰ ἰγδηβίδίοη ὈῚ Αϑϑυτίδῃ- 
ϑρεδκίπρ Ρεορίε. ΒΥ ἄεξτοεβ ἴπε σοττυροη 
οὗ ϑδίγὶε δηὰ Ἴοπβιβίοη οὗ ᾿ἰδησιιᾶχε Ὀδοᾶτης 
στοδλίεσ. [1ἴ 15 ποῖ υποοιηπηοη ἴο δηὰ {86 
ΘτΆΤΑΤΩΔΥ οὗ ϑοιὴς ἰδ ϊε(8 δεπις, τυ] 6 [6 
Ὑγοσάβ νγ}}} θῈ ϑοπηοϊίπηοβ Αςοδαάϊδη, βοπλοιϊ πγ65 
Αϑϑογγίδῃ:, ὙΠὶ5 τηϊχίιτε οὐ νοσδΌυ δΓιθ5 15 
ἴο {ῃ1]5 ἀδὺ οὔθ οἵ ἴδε τηδῖη ἀϊηου] 65. οὗ 
ἀοοϊρμοιτηθηΐ : ἴοσ ὀχδιηρ]ε; ἴπ6 Δ5ιγοϊοριςδὶ 
1ΔὈΪ]εῖβ ἅτ οἥθη νυ τεῃ Ἰἀοορταρῃ }}Υ δηὰ ἴῃ 
[εγπὶ8 ἀἰϊδετοηξ ΠῸΠῚ ποθ οὗ οχγάϊπασυ [{{6. 
Ι νὰβ 1ῃυ8 ἴο Τσοηῃςραὶ {ἴῃ τηρδηΐϊηρ οὗ 
1Π656 δϑίγοϊορίοδὶ οὐϑογναίίοηβ ἔτοπὶ 411 δυῖϊ 
186 ᾿πι|εἰδΔῖοά. 80 στ (Π6 τηαρίοδὶ ἰδυ]οῖς; 
[ΠῸ ἰδηριαξε νν8 Αςοδάϊδη ἢ Δ Αϑβϑγτίδη 
{γδηϑίδοη ὑΒιοἢ μεοὶροὰ ἴο ἀδείρῃογ {πὸ 
τοθδηϊηρ οὗ [86 οΥγρίπαὶ. Ασοδάϊδη νγᾶβ8 ἃ 
ἀεδλὰ ᾿δηριάᾶρο; Ὀυϊ ἔογ [δῖ ὙοΥῪ σγϑάϑοη [86 
ΡΠ ΙΝ ]οροαὰ τοδάργβ οἵ ἴπ6 ᾿δυϊεῖβ μαά ᾿Ἰηνοβιοά 
ὙΠ τηγπϑίογίουβ οἰἥοδοῦ ννογάὰβ ψνὨϊοἢ γεγο 
ὈΠῚΠΕ6] ΠΣ] οουπάβ ἴο 8δη ἱξῃογᾶπί δηά 5:1:.- 
Ρευϑ ου5 Δ ὑδὸ 

[τν7]7ᾶϑ ἴῃ 1η6 ὈοοΟΚΙοδγηϊηρ ἀπά (ἢ6 δηςίεηΐ ἀπὰ 
ταοάοιῃ ἰδηριάροβ ᾿π[6]} 1 10 ]6 ἴο ἢ]5 ᾿πϑίγυςῖοῦβ 
τηδὲ Τ)αηϊοὶ δηὰ ἢϊ5 σοτηρδηϊοηβ ὑσετὸ οὐ υσαῖοα. 
ὙΠδι [μεθ6 ἴοννβ γαῖα ἢοΐ τῃθηιῦογ5 οὐ [Π6 
Ρυοϑί-οἶ255 πᾶν δῈ δβθοτίο ὑἱὮ 5δίοίγ : (Π6 
τηοποίμοείςες Ηροῦγεν οουϊὰ ποῖ σοπϑβοϊοπέϊοι!5- 
Ἰγ βᾶνθ ΔῃΥ τοὶ ρίουβ ΒΥ ρΑΙΠΥ ἢ [6 ρο]γ- 
{πείσεις Βαδυ]οπίδη (5εῈ Ὠδη. 111.).. ὙΒοτο 
15) Ὠονγόνοσ, ποίπίηρ ἱπῃροβϑιῦ]ς ἰῃ ἴπ6 σοη- 
Ἰεσίυτο (παῖ Δηοῖ Θβρϑςῖ δ} } νγᾶ5 ἰσαϊηθα ἴῃ 
ΒΓ ἢ τυάϊτηθηῖα οὗ {ποῖγ βοίθηςθ, ἵἴπιὸ δηὰ 
2156, 85 πὶ ]ξαγσζοὰ ᾿ἷπὶ ἢ (Ποῖγ θΟΟΚ5 
δηὰ (Δυ]εῖβ, ἀηὰ δηδυϊοὰ πὶ ἴο ἀϊδοογῃ Ὀ6- 
ἴνοοη ἴῃ ροοὰ δηὰ πε ον, Ὀεΐνγοεη [ἢ 
τυϊϑάοσμ δηὰ ἴΠ6 ΟἿ σοηϊδιϊποά ἴῃ ἤθη. ὙΤΠ6 
ἀθβερην Βοννουοσ, δϑϑιρηθὰ ἴο Ηἷπὶ ὈΥ̓ Νο- 
ὈςΠδάῃοθζΖζδγ (ἰϊ. 48), ὈΥ Βο βῃδΖΖᾶγ (Υ. 29), 

δηὰ Τλᾶγίυ5 ἰῃς Μοάθ (ΥἹ]. 2), ταῖῃμον ροϊηίβ 
ἴο ἃ ΡΓΟίοβϑίοδὶ ΟΥ ΡΟ ΠΕἰσΑ] σΑΓΘΟΓ ἃ5 τἢδὲ 
ἴογ σῆς δ δὰ Ὀεδεῃ ργεραγεὰ ΟΥ̓ φασὶν 
(ταϊηΐηρ; δηὰ [89 σψουϊὰ 6 πηυςὴ τῆογὲ ἴῃ 
Κοορίηρ σὰ νδδῖ τουἹὰ 6 οἐχρεοϊοὰ. [1 
16 Κπονγῃ [πδί [π6 ““(Πδ] ἀπ δη5" ψέτε ποῖ 
ΟΠΙῪ Ργίεϑίβ δπὰ ῬΒ] ϑορθεῦβ Ὀυϊ 4150 Ξἰδίθϑ- 
ΤΏΘη δηά σεηοσγαϊβΊ ὙΠΟῪ σοπηπΊδηἀοα ΔΥΤΏ 65 
δηὰ δοϊὰ 186 ςὨϊεῖ οβῆςε5 οἵ σἰαῖο':ι ὙὍὨ6 δζοῆϊ- 
Τηδϑυ5 νγᾶ8, ποχὶ ἴο ἴπὸ Κίηρ, ἴΠ6 ἤγϑϊ ρούβοη 
ἴῃ τῆς τοδὶπλ: ἣὰ δοσοιηρδηϊθα ἴῃ ϑονοσγείρτι 
ἴο 106 νγᾶῖβ, δπὰ δάνίϑοὰ γι ΑΓ Τροσγαί!οηβ 1ῃ 
δοοογάδηοο ἢ βϑδοογάοίδὶ ργεϑᾶρο. Ὀυγίηρ 
ΔΗΥ͂ ὙΔΟΔΏΟΥ ἰπ ἴδ βυσςοβϑίοη Πὸ δα πιηἰδιογοὰ 
[Π6 ρονοσηπιοηΐ, δηὰ, 85 ἰη [6 ςᾶ96 οὗ Νοῦιυ- 
ομδάποζζδσ (866 οἡ ἢ. 1), βδηάδα ἴξ ουϑὺ ἴο {86 
Ἰαννία ΠεΙ͂Γ: ϑοιηθί πη65, 45 ἴῃ [Π6 σ886 οὔ Νἃ- 
Ὀοηδάϊιι5, ἢ6 ΒΙπι96 18 Ὀδοδπς κἰηρδ.  Δηϊο}}5 

1 ϑαγοα, ἰῃ “Τγδηβ. οἱ ὅος. οἵ ΒΙ’Ὁ]. Ατοῆ.᾽ 
1Π|. Ὁ. 150, ἄτο. 

5 Ἰαποπηδηῖ, 184 Μαρίε,᾽ Ρρ. 2, 240 56. 
ζρ. αν] ηοοη᾿ 5 Ἡετγοάοίιι, 1. Ρ. 480 ἡ. 

8 (ρ. Ἰκηοσδηΐ, “ΑὩς. Ηἴσςι. οὗ ἰῃς Ἐπεὶ, 
1. 4968. 

ΠΑΝΊΕΙ. 1: 

ἰηϑἰτιςίοτβίογ 5 οδγθοῦ τόσο ἘΠΟΓΘΟΓΟ ΠΟ ΌοΓ5 
οὗ [ΠΕ ἀοπιίηδηΐ 5οϊοης δηὰ ρο] εἰς] Ὀοάγ : 
δ πὰ ἴο {Ποῖγ οᾶγε---- ΠΌΓΉΔΗΪΥ βροδικίηρ---ἶὸ οννοά 
ἴδε ἀενοϊορπγοηξ οὗ 5 σγοαῖ πδίιγαὶ 40 }}}{168. 

Αςοογάϊηρ ἴο ΟτἥϊΖ, [6 ψ οἱ] παγτδῖνο 
Ὀεΐηρ Ῥυγεὶγ δει[ἄουβ ἰπ ἰἰ5 ἰϑπάδθησΥ, ἰδ 15 

Ὀεϑὶ ἴο Ξυρδδετζυίο ἕο ἴῃς τοχὶ Ὁ)" ἩΦῚ ἽΒΟ 
(ἴδε “Ἰεαστιΐηρ " δηὰ ““1οηριθ᾽ οὗ 1ἴῃ6 Οσθοκϑ9), 
δπα υηάογϑίδηά ὈΥ ἰἰ ἃ γοβεςίίοη οὗἉ ἴΠ6 παιδεία 
Ἑλληνική. ὙΠῸ γουΐ 8 οὗ 186 Μαοοδθξδῃ 
Ῥεγιοά ννογὸ τοηρίοα ἴο ἰοᾶσῃ Οὐθοκ, δάορε 
Οτθοῖκ τηδηποῖβ, ὅζο. (ΟΡ. τ Μᾷδος, ἱ. 11--- 4). 
ὝΝΥ 5ῃου]ὰ (ΠΟΥ ποῖὲ [,εἴ {δοπὶ ἀο 50, 7ι5ξ 
85 ᾿λΑηἰεὶ νγἂβ (1π {πὸ βεῖίοπ) δἱϊερθά ἴο ἤδνα 
Ἰοασηΐ {πὸ Ῥτοῖδπο ᾿θαγπίηρ πὰ πΔΠΠΟΓ5 οὗ ἢϊ5 
Όπ6. Ηδ δηὰ ἢΐ5 ἔπεοηάς κοιιξεγοὰ πὸ πάγη; 
πο Ποῦ ϑπμουϊά ἰποθε γουηρ ραϊγοῖβ, ΨῈῸ 
ννουὰ Ὀεὲ Οτεοκβ δπὰ γεῖ τεπηδιη ἵἔσιιο [Ἔνν54. 
ὙΠ 5 15 ὙΕΓΥ ἱπρεπίουβ Ὀὰὲ [ΕΓ δ τρθα ἴο 
ΑἸ] ἐπὶ ἰ5 Κκποννὴ οὗ ἴῃς ᾿εηάθης!οβ οἵ ἴΠ6 τὸ- 
Ἰιχζίουϑ ῬΑ ἰπ ἴμαΐ ρογοα ὅ, 

ΤΡ Ναν»ιεὶ σίυεη 19 Παπίοὶ απδ ῥὶς Οογιραηπίοπς. 

η. ὝΠΟ πᾶπηθθ ρίνοη ἴο Ὁ δηϊοὶ δηάὰ ἢ]5 
ΠΟΙΏΡΔΠΙΟΠ5 85 ὙΜῈ}} 85 ἴΠ6 πᾶπιθ5 ΑΥΟςΟ ἢ δηπὰ 
ΒεΙ9ῃΠΔΖΖΑΓ ΤΊΔΥῪ Ὀδ ΠΟΠΥΘΠΙΕΠΕΥ σοηΞσιἀοτοὰ ἴῃ 
16 Επρ]5ἢ δ ρῃδθεςῖοδὶ ογάοσ. ϑοβοῖΐδγβ σοη- 
δἰάογοὰ ὺγ ϑοπὶς {ἰπιὸ ἴῃ 411] {Ππ656 ΠΑΠΊΟ5 
ὙΟΓῈ Ῥεγβίδη; ἃ Ὀδοζίοσ δοαυδιηΐδηςς ἢ (Π6 
Αϑϑυγιδη- Βα γἹοηΐδη ἰδησυᾶρὸ Ππᾶ5 δ ἰεαϑῖ 
πιρεῆεά (15 σοησερίίϊοη. Τῆς Ὡδπιο5 οὗ ἴπ6 
ἈΞΙΓΟΠΟΙΉΊΘΙΆ δηὰ ἀϑίγοϊοροσβ νν0 5'ξτι ἴῃ6 τὸ- 
Ρογῖβ ργοβεγνθὰ ἰῃ 18 Βγιζιϑῃ Μυϑουπὶ σοπίδίῃ 
Ἰ514Π1Υ 186 πᾶπιθ οὗ ἃ βοά; σιν. Νεῦδο-οΠδά- 
ΤΟ ΖΖΔΓ, Νεῦο- Δ Κἢϊ-ογῦα, Νογραὶ-οῖγ, Μεγοάδοῇ, 
ΑὈ]] -ἰϑσῖασ. ὙΠῸ ᾿πέεγεηος (δὶ [15 νγᾶβ αἷϑὸ 
[Π6 ολ86 ΠᾺ ἐδ οΟἴΠοΥ δοϊθηϊιῆς οἴαϑθοβ, 45 
νγ6}} 5 ἢ [86 Ῥοορὶς ΣΈΠΟΓΑΙγ, νν1}] σοπὶ- 
τηδηὰ 156} 85 ἰθζ παῖς ἴο ΔΩΥ τοδάοσ οὗ [86 
ὨΔΙΏ65 Οὗ Θσροηγτηβ, οἴἴοοτβ, ο. Ὁδὲ πδίιγαὶ 
βιιρροπιξοη, ἴο ὈῈ ἀδάπορά ἔγοτῃ ἷν. 8 (Α.Κ.), 
5 [δὲ [6 Ὡδιηθβ οὗ ροάς ννου]ὰ δηΐοσ ᾿ηΐο {Π6 
οοΙηροβιοη οὗ ἴδοβε ἰγαϊποὰ 'π ΒΟΥ ]οπΙδΔῃ 
βοῆοοΐβ. ὍΠΙ]Β 15 ποὺ κηοννῃ ἴο θ6 ἴῃς δεῖ. 
ἼΠς ΑΤοςἢ,᾽" 1. 14. ὙΤδθ πᾶπὶὸ ος- 

Οὐγ5 85 [πδὶ οὗ πε Κίῃρ οὗ ΕἸ]βατ (Οεη. χίν. 
Σ, 566 ποῖο). ΥΒοΙΠΟΣ οΥΓ ποὶ ΕΝ] ]15ϑὰσ ὈῈ 
1,4τ58 (πιοά, ϑϑηκοσγε), οὔ “πε εἰγ οὗ Α5- 
58:0) (πηοά. Κι]οἢ-ΘΠογρδί) δ, ΑΠΟΟἢ 15 οου- 
βδἰἀογοὰ ὈῪ βοπια ΕἸαπηϊς ταΐ μοῦ 1Π2Π ῬοΓβίΔη 7, 
ὈΥ οἴπεῦβ ἀςοδάϊδηϑ, απὰ Ὁ οἴμοῖβ ἀρδίη 86- 

4 «Βοϊτᾶσεα 2. ϑαοῖῆ- ὦ. ΔΤ ΤΙ δε ἈΠΙΠΕ ἀ. 
Β. Ἰ)δηΐς],᾽ ἴθ “ Μοπαίβοδγ. ἔ. σεβοῖῆ. ἃ. ΝΝ 15- 
βεηβοῖ. ἃ. Τπἀοηίυπιβ,᾽ 1871, ΡῬΡ. 338, 339. 

δ 866 4... Πεγοπ οι 5 " Ρα οβίϊπε,᾽ Ρ. 55. 
6 1 εηοττηδηΐ, “Μβη. οἵ Απο. Ηἰκί. οὗ Ἐπδϑϊ, 

1. 349; ϑάγοο, “Τύδηβ. οὗ ὅος. οὗ Β. Α.᾽ 11. 
Ῥ. 143. 

7 ᾿ οχ Ταῖροῖ, Μ9. οοτηπιυηίςδίίοη ; πὲ ἃ5 
Νοῦο-ομδάγοζζαυ ἴα ἴἰ6 πδπὶὲ οὗ δὴ ΕἸαπιϊε 
Δϑῖγοηοσηοσ. ὅϑαγος, “Ττδηβ. οὗ ὅοο. οὗ Β. Α.’ 
1. Ρ. 194. 

δ ὅϑαγος, Μ9. οοπτηυηϊοσίίος. 



ΠΑΝΊΙΕΙ, 1. 

ταῖς. [ΕΠ δ οὗ Ασγδὴ εἰγτηοίορυ ἰδ συῖ- 
[υτγαὶ τοτιϊπδί!οη νναγτδηῖϑ ἃ σοϊηραγίϑοη ἢ 
(6 ϑδηβκῦ. ἄγγαξα “" γθπογδῦ 6" ἔσοχῃ 4774 
“Ἰοτὰ." ΤὙδοθὸ 80 ρῥτείεσ ἃ ϑοπηες εἰγπιο- 
ἸΟΣΥ σοππεςῖί ἃ ἢ τὴδὲ δπὰ ἐν “4 Ἰοη,"-- 
ἃ ὙὙῸ}}- Κποννη βδοτοὰ ϑυπῖδοὶ ὈΟΪΌ δπιοηρ Βᾶ- 
ὈγΪοπίδπς πὰ Βργριδηβ,},---ἀπὰ σοπϑίάεσ ἴΠ6 
ἱστηϊηλίίοη δῃ Ατγαπλδὶς ϑυχ 3, οσ 186 ΡΓΟΡΟΤ 
πᾶτης οὗ ἃ ξοά ("Αἰκ᾽᾽Ξ- Νεῦο), δηά τπογοίογο 
ἢ ἸΙοη-»οά 3." ΤῬὍΠὲ ξτοαῖ ἀπ που ἴῃ 1815 
Δηὰ 5ἰπ]αγ τνογάς ἰ5 ἴῃς βη] συξζίιγα!. [Ε 
δειη ες, [ἢ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴδ συ βηχ οὗ ἴδ δληὰ ρεοΐξοῃ 
ΒΙΠΡΊΪΑΓ: ΥΟΓΥ τ ἢ 45 τῆς ΠΔΙ συζίιγαὶ ἴῃ 
186 ὈΠΌ]Ις 41] (Βδιάθο ἢ δηὰ ἢ (580 ἐγεαιεηῖ ἴῃ 
ἘΖτὰ ἵν. ν. πὰ νἱ.), οσ πῃ πὸ ἰδίοσ. Ὁβδὶ ἀθὸ 
ἰάϊοπι οὔ (π6 Βα γ]οηΐδη Τ ἰπιιὰ ἢ 1} ἀπὰ ἡ ΝΠ, 

οΥΓ ἴῃ Ατδῦϊς ὁ; ροβϑίΪΥ [ἴ ΤΔΥ δε ἤοτὸ δηὰ ἴῃ 
ΒΔΓ ΡΓΟΡΟΥ πᾶπιοὸ5 (Μ οσῆδοῦ, δηδάταςἢ) δὴ 

ςοδάϊδη ροϑβὶ-ροβι ὕοῃ: δὴ ὄχδῃρ]ς οὔ νυ ἢϊς ἢ 
---ποῖ ἴῃ ἃ ΡΓΟΡΟΙ ὨΔΠΊΟ.---ἰἶς Βρροθθὰ ὉΥ δ: 
Η. Ἀλν]πϑοη ἴο οσςὰΓ ἴῃ (Π6 ννογὰ Ἴ)2) “ἴοτ 
5416, ἐουπηὰ οπ (δ ὈτιςκΚ5 οὗ ΝΕΌυς ΒΔ πΠοΖΖΑΓ 
αἱ Βαῦγοηδ. Τῆδ αιεβίίοη οὗ ΕἸὙΠΊΟΪΟΣῪ ἰ5, 
τδογείοτε, οὶ γεῖ βοϊνοά, δυῖ ἰῃδὲ [6 Ππαπὶὸ 
ὙΔ5 Ὠοῖ ἃ ΥΕΟΓΥ͂ ὈΠΟΟΙΠΙΠΟ. ΟἿΘ 566Π15 51}0- 

τῖοὰ ὉΥ ᾿ΐἴ5 ΤΟσσυττοησα ἰπ ΘΑΥΥ ἀπά Ϊἰδῖθ 
1ῃ5οτὶρίίοηθ. [ἰ 5 (Π6 Ἐγδεαζω "ϑεῦ) νο 
νγ25 ἴῃ6 5οηὴ οὗ Κυάυγ-Τ Δ Όυκ (ρτοθ Ὀ (Π6 
ΟΒοάογ-Ἰδοπιοσ οὗ Οσεη. χὶν. σ), Κίπρ οὗ ΕἸδπὶ 
δηὰ οὗ τῆ πογίδοτγῃ ρα οὗ Βα υ]οηϊδ 6: ἀπὰ ἴῃ 
Αττπηδηίδη “γα (Αὐδοθδ) νγῆο οδ]οὰ ἢϊπ)- 
58εἰ “" ΝΕ ΟμΔάποζΖδγ 5οὴ οὗ ΝδὈοηιάι5᾽" δηὰ 
ορροβοὰ (ῃς ρτοαὶ ᾿λαγίι5 ΗἩγϑίδϑρίϑῦ, Ὑπὸ 
Οσσυγτεηςο οὗ 115 πδῖηθ ἰῃ ἴπε Βειξέυη [π- 
5 ρ ΊΟη 15 οὗἁἨ στοδῖ ἱτηρογίδηοθ ᾿παϑυςἢ 
ἃ5 ἴἴ 15 ποῖ οἰδῖοά [πὲ [15 ἱπϑυσζθηϊ ΟΔΠΘ 
τοὶ Βαῦγίοη, 186 ΠΔΠῚΘ ΤΏΔΥ 6 ϑυρροϑοὰ 
ἴο δανε θα Ὀοΐῃ σοτησηοη δηὰ νν6]] Κηοννῃ ἴῃ 
ΒαΥ]οηΙΑ ; δηά, 85 δάορίοα ὈΥ οπὸ νγο ρεγβοη- 
αἰοὰ ΝεοῦυςῃδαποζΖδσ, ννᾶ58 τὰ ἢ πλοσὸ ΚΟΙΥ 
ἴο δᾶνὸ Ὀδθη οὗ ΒδΌγ]οπίδῃ (πὰ ϑεπλ1ς}) (ἤδη. 
Ἄτγδῃ ἀεγινδίίοη. 

12) ἽΣΚ, “Αὐεά-Νορο." ὙΤἢδ5 δῖης βῃοιιϊά 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ δ6 ““Αὐεα-Νεῦο," {π6 “ϑεγσνδηΐ οὗ 
Νοῦο," [86 γοὰ ψῆοϑθα πδπιὸ δηΐοσβ ἱπῖο τὸ 
ςοπιροϑιτοη οὗ σις ἢ ἔΑΠΊ ΑΓ πᾶπλθ5 85 Νοῦυ- 
ομβδάποζζαγ, Νδὺο-ροϊδεεατ, Νεῦυ-Ζαγδάδῃ, 
ἄς. δῖ. Η. Ἀδυν]ηθοη ἢδ25 ἕουπα ἴπ6 Ὡδπὶς 
ΑὐὈοά-Νοῦο ἰπ ἃ “χερὶ ϑίσυ " (δΌ]εξ ἔγοπι (ἢς 
τοςοσζὰ οῆῖςς οὗ ἴῆ6 Αϑϑογτίδῃ Κίηρϑ; ἰξ ὁσουγβ 
ἴδοῖε 45 ἴῃ πᾶπὶὸ οὗ ἃ υἹἝπεββ ἴο ἃ ἀεοά 
οὗ 52]6 οἵ ἃ κἶανε βίῖσὶ ΌΥ ποὺ Ἰοϊπξ οὐπεῦβ: ἴΠῈ 
(Δ ]εῖ 15 ἀδίοα ἔγοπῃη Νδῦι-5Πδγ- Ὁ ΖΌΣ ὙΠῸ ννᾶ5 
Ἐροηγπι ἀυτηρ ἴΠ6 ἰΔϑὲ γϑὰσ οὗ ἴῃς τεῖρῃ οὗ 

1 ΚοΙΡρε, " )ε Ἰεοηΐβ ἴῃ βαοτὶβ ΖΕ ργρύοτγυῃ εἰ 
Πα γ]οπίοπιπι κξίστιο,᾽ Ρ. 2. 
τ νυν α ἴῃ “Ζεϊίδοιγ. ἃ. Ὦ. Μ. Ο:᾽ χνιϊ. 

. 682. 
Ῥ Ηἰΐπηοκς, ᾿Ατιοςῖ δηὰ Βε ϑμδαζζαγ, ἴῃ "7 ουπι. 
οἵ ϑαςσ. 1Δ1.᾽ὄ 1862, ΡΡ. 401, 417. 

4 1, υΖζαϊίο- Κτύρετι, “ Οταιασαδιιῖ,᾽ ῬΡ. 11, 72. 
δ «Τουτῃ. ΒΕ. Α. 5.᾽ 1:8όφς, Ρ. 228. 
4 ΄. ϑυμῖῖ, “Νοῖςβ οὐ ἴῃς Ελεὶγ ἨϊΪβιῖ. οἵ Α. 

ἀηὰ Β.᾿ ΡΡ. 221, 23. 
7 Βεδικίυη Ιησοτροη, 

ϑεηηδοδοῦὶ Ὁ (Β.Ο. 682)5. ὙὍὙδὲ ἰυποθοη οὗ 
(6 νογὰ Ἵ2) ἢ [6 πᾶς οὗ ἃ ἀθγ ἤπάς 
15 Ηοῦγον σουηίογραγὶ ἐπ Οὐδάιδῃ δηά ΑὉ- 
ἀϊ6], δηῃά 1:15 πιοάδσῃ τοργοβϑοηϊδεινο ἴῃ Αὐά- 
414}. Απιοηρ ἴπθ Βαυγ]οηΐδη5 Νεοῦο νγᾶβ ἃ 
ξοὰ οἴ ξστεδῖ σεθοόννη, Ὀυΐ ἀιηοηρ ἴΠδ Α3ϑυτδη5 
ἢϊ5 ουἱΐυ5 ννὰ5 οὗ ἴδ τηοϑδὶ Πυςζυδίηρ Κὶπά9, ᾿ 
Ἧδὸ νγᾶ5 ἴῃς ραίγοη-"οά οὗ Βογϑίρρα, ννῆοτε ἢθ 
νν45 δϑϑοοίδίοα σῇ ἴπ6 σούάοβ5 Νάη410, [ἢ 
1μ6 ΟΒδ] ἀδῃ- Βα γ]οηΐδῃ σγϑίοπὶ ἢ νγᾶβ οὔθ 
οὗ {6 ροάβ οὗ ἴ6 ἔνε ρμἰδπείβ, δηὰ ὄἼοστὸ- 
βροπάβ ἰο Μείουσυ; δείηρ Ὀοΐὰ 8η δνοηϊης 
Δηὰ ἃ Το ηρ᾽ δίδγ, δ δὰ ὉΟ ΠΔΠπΊ65, Λιθόο 
δηὰ Δοισέοι ; ἴδ ἔΟΥΤΏΟΥ Ὡδηηθ, σίνοη ἴο Π!πὶ 
85 ἴδ “ἐΡΓΟΟΙΑΙΠΊΟΥ " ΟΥ ὈΓδΟΌγσοσ οὗ [δ βιη, 
ΓΕς 8115 (6 ἔα πλ}1ὰγ Ἡθῦτονν τνογὰ παδὲ οσ ὑτο- 
Ρδεί. Ηϊβ5 Αςοδάϊδη πᾶπιοὸβ μετ δωυῤα- «444, 
[Π6 ΣΠΘΘΘΘΠΡΈΓ Οὗ [86 γϑί πρὶ 5υη,᾽" δηὰ »ηὠταη- 
Ῥα, "ϑἴδσοῦ Νεδο." Νεῦο νυᾶβ δἰνγᾶγϑβ οοπϑιἀευ- 
οὐ ἴπο ροά οὗἉ ΡῬτορμεῖς ἱπϑρίτγαϊίοη, οὐ Ἰοιζογϑ, 
δηᾶ οὗ εἰοφιιθῆοθ Οἠδ οὗ 5 πγοϑί΄ τραιιθηξ 
[Π|65 15 “"βοῦῖδε οὗ [δ6 ιυἱηΐνουϑο" [ἢ [Π6 
ΥΔγῖοι5 Ἡγτηη8 ἴο ἢΪ5 Βοηουτ ἢ ἰ5 ςα]δϑὰ “86 
80η οὗ Βε],᾽" (ῃ6 ““πιαῖκοσ οὗ ἱπίογρσγοίδίϊοηςβ," 
86 ᾿Π2Ή] Προηῖ ροὰ,᾽" “86 βυργέπιο [η{6]}}- 
ξεησο," οὔθ ““ἴο ννῇῆοθθο ῬΟΥΤΟΥ ΠΟ ΡΟΨΟΓ ἰ8 
Θη02],᾽) ος “ἥν Βοϑα Μ01}}} [τὸ [6 Βοανθῃβ ἀθθ5 
ποῖ νΑΙΎ," οὔθ Ψῃο ““1π ἴπ6 Ποδνθηβ ἰ5 βιιῦ- 
᾿Ἰπ|6." Ηἰς [5 ἀεβουθοὰ 845 ““νδίοῃϊηρ Ονοῦ 
[86 Ἰορίοηβ οὔ δμοάνθὴ δηᾷ δασίῃ," 2.6. οὐδσ 
ὑπὸ τορ] ΔΓ Υ οὗ ἴπ6 πηονεσηθηῖβ οὗ [86 πεανθη- 
Ϊγ Ὀοάϊε5 δηὰ τοστεϑῖ σαὶ Ρβοποηεπα. Νοῦο 
8, δῖ ἴῃς 54π|6 {ἰπη6, ἴῃ6 ροά οὗ τογδὶ υποεϊίοῃ, 
δα [Π6 5ρεςΐδὶ ρσγοίεςϊοῦ οὗ ἰσϊηρβ. [!ἢ [Π6 
Τοπάοηῃ ᾿πϑουρίίοη ΝοδυςμβδάηθζζΖδυ 5αγ5: “1 
οδυϑοὰ ἴο Ὀε 0} ἴῃ Βαδγίοη, οὗ Ὀἰξζαπιθη δηὰ 
ὈΣΟΚΒ, δοσογάϊηρ ἴο {πὸ σι}]65 οὗ τί, ἃ ἰθρ]6 
ἴῃ Βοηοὺγ οὗ ἴῃς γοά Νϑῦο, ἔδθ ϑΌΡΓΕΠΊΘ 
τεβθηΐ, γγῇο Ὀαϑίοννβ {πΠ6 βϑοορίγο οὗ υδᾶςο ἴο 
Ξονεγῃ ἴδῃς Ιορίοηϑ οὗ τηθη." Ηδθ οδὶἷς ἴἃ “ἢ 6 
[ειηρ]6 οὗ πὶ 80 σοηξοεγϑ ἴδε βοθρίγε." Νοῖ 
1π6 Ργοίΐοςϊἷνε θυΐ 16 ἀεδίγυςξίνο ρόοντοσ οὗ 
1}15 βοὰ 15 ἀρροαϊεὰ ἴο ἴῃ δποῖμον ἰηβογὶρίίοη 
ἴπ (ἢ6 Ῥαγίβ ΠΌΓΑΤΥ (6 (δου Μιοδδυχ 
βίοῃθ Ὀσγουρδὶ ἔγοπὶ Βαράδά) : “"ΜδΥ Νεῦο, 
{Π6 τὶ μὲν ̓ ηἴ6]ΠἸζθηςο, ϑίγις ἢ δ σὔοη δηὰ 
ΚΟΓΓΤΌΓ, 50 85 ἴο οδϑέ ἰηἴο Βορε]655 ἀθϑραιτγ,᾽"---ἰβ 
16 ᾿πηργεσδίίοη ὑροη [86 πιδ ννῆο 5}|8}} τῆονα 
1ῃε Ἰαπάπηατκ ἀδβογ δὰ ἴῃ [ῃ6 Ἰηϑοσρίίοη. Οἡ 
1η6 τηοηυπηεηίβ 6 ΘΑ ἃ [ἰδγὰ ὙΠ ΠΟΙΠ5 
ΤΊΝΙ ἴῃ [ἄγος ραὶτα ἀῦονυε δᾶςἢβ οἴποσ, ἔουσ 
Ἰάγξε ψὴρβ δοίης, οὔθ αἰίδοῃοὰ ἰο ἢὶβ8 5βῆου}- 
ἄἀετβ. Αἢ δἰαθαβίεσ ἤζυσε οὗ ἴῃς ροὰ ἀθϑοσῖθεϑ, 
Οἡ {δ6 δδβοιυϊάοσ, ἰῃ Βιογαῖὶς Ἵσμγαςίοσβ, [6 
ἴῆγοα υλὶβοδίίοηβ οὗ ἴῃ ροὰ οὗἉ ἔτο, οὗ ἴδ 
οδηδὶ, δηὰ οὗ δοϊίοῃ, {πη ἰαϑῖ ιυιδ᾽βοδίίοη Ὀοης 
ΒΟΙΠ ΘΕ Πλ65 συτλ ΖΘ ΟΥ̓ ἔπε ᾿γοβϑθῆσο οὗ 186 
βϑοερίτο, 86 ΘἸΌ]Έπὶ οὗ δι οσὶιγ 11, 

Β απ οἵ ΒΕ. Α. 5. νϑός, ΡΡ. 211--2. 
9. Νοιτῖβ, “Αβϑγγ. ᾿1οϊ.᾽ 111. 933; ἘΔ 90 Ώ, 

.Α. Μ᾿. 11. 28. 
10 1 εποιτηδηΐῖ, ' ΑὩς. Ηϊς:. οἵ Ἐατβί, 1. 483; 

Ἐλν]ηβοη, “Α. Μ.᾽ 111. 27. 
1 Ἰδποιτηδηῖ, "Αης. Ηἰ5ῖ. οὗ Εαβί,᾽ 1. Ρ. 455, 

484; "1.25 ῥὑγε, (ἰν]].᾽ 11. ΡΡ. 181 54.; "1.ἃ 
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1 ττουϊὰ Ὀς ἱπίογεσεην, ᾿Ε 11 σοσο ροϑϑι 6, 

ἴο ἴγασθ 1ῃ6 γχϑδϑοῦβ ἴογ ἴῃ6 σογγυρίϊοη οὗ 
ΑΡοά-Νοῦο ἰηΐο Αὐοά-Νορζο. [ΕΝερο ὃ6 ἴΠ6 
ἔγυς τεδάϊηρ (566 ἴπ6 ΟΥ̓ νογϑίοπβ), Νεροὸ 
»ιΩῪ ἮδνΘ 50Π16 ςοπηδοΐοη νυν ἢ ἴΠ6 ἘΠῚ6 οὗ (ἢ6 
ξοάὰ, Νουβίου; ἴδε ᾿πζογοθδηρο οὗ σὶ δῃά ὦ ὑγδ- 
δοηῖ5 πὸ αἰ ΕἸ συγ ; (ἢ6 ἰηδογίίοη οἵ [π6 .. ἀοε5, 
ῈΝΟΡο Ὀ6 186 οτίριηαὶ ννογὰ, (Π6 σἤδηρο ἴο 
Νερζο νγᾶβ ἴῃ 8}} ργοῦδΌ} Ὑ ἀκ ἴο ἃ οἰε δὶ 
οασγογ, ἴῃ σοργίϑι πλδκῖην 4 τηϊϑίδκο Ὀοίννεοη 3 
δηὰ 2, απὰ (δὶ πιϊϑίακο θείης ρεγρεϊυδῖθα ὈΥ͂ 
ἔΠοϑὸ ἴο ννοπι ἴΠ6 ΠΔΠ16 νγ83 Π0 ἰΟΏΡΟΥ Αγ Αγ. 
Τπδῖ [δὲ πγϊϑίακο νγᾶ5 οὗ εαυ]ν ἀδίο 15 ργονϑὰ ὈΥ̓ 
[15 εχιϑίθηςε ἴῃ {πε 1,ΧΧ.. νεγβίοη ᾿Αβδεναγώ, 
ἔτοπι ννῆϊς ἢ Ὑοοάοζίοη δηά ἴδε ἰδίοσ νογβ ἢ 5 
σορίοὰ τ, Α584 σιΐϊο, [6 ΗἩδῦγτενν τορτγοάιος 
Ὀση οὗ ΒΑυ]οηίδη ὩΔΠΊ65 15 οχᾶςξ 50 [2 85 
[6 εομϑοηαη!: ΤῸ σοΟΠοοΓΠΘΑΪ, δηα [ἢ]15 τ]Δ 65 
1η6 ΟΙΤῸΣ ἴῃ6 τ ΟΓΟ ΓΕΔ ΚΔ ΌΪ6. ὙΠ6 πιϊσῖδκὸ 
ἸηΔΥ, οὗ οουγϑο, ἕδνα θη νν]] ἢ], ἕο [86 [6νν8 
--ἰ 5. δεϑογίοά λ.---οἴεῃ ρἰλγεὰ στ [δα 
ΠδΑπΊ65 οὗ {86 μοδίβθη βοάϑ ἴῃ ἃ βριξ οὗ βοογῃ 
δηὰ σοηίυπηοῖγ. ΑἹ ἰοαϑὶ ᾿ξ 15 οογίδιη τἢδὲ 
(ῃς ὁ 5ογδ6,,) ὙΠῸ ΠΠΟΓΔΙΪΥ 845 νν6}}] ἃ5 σοῃ- 
ΒΟΙ ΘΠ ΠΙΟΙΒΙΥ Βοϊὰ Ὁγ {πὸ σοπιδηἀπιθηξ “πλάΚὸ 
ΠΟ πιρηΐίοη οὗ [ἢ6 πδηῖα οὗ οἴμεσ ροάς,᾽" ἄς. 
Εχοά. χχῆϊ, 12 δηά σεῆ.), νουϊὰ ἤπά πὸ 
{ΠΟΥ͂ ἴῃ Ἔχου 5 ΠΡ ΔΠΥ ΟΥΠΟΣΓΑΡΕΥ Π6 σἤοβ6 

ἴο δάορῖ, ποῦ νου ]ὰ ἢ ἔδοὶ δι πιϑοὶ  ἀθραγτοὰ 
ἔγοπι δοσοιηρδηγίης ἴῃς αίεξι πάπα ν ἢ 
5016 ννογὰ Ἔχργδβϑῖνο οὗ ἀϊϑρυϑῖ (2 Καὶ ΧΧχ!]. 1 3). 

ΝΟΣ, νυν. Β61-5Π 2228 τ. ὍὌῆ6 πᾶτς οὗ [ἢ6 
5οη οὗ Ναῦδοηδάϊι5 (566 ποΐθϑ8 ἴο οἢ. Ν" 5:51“ 
ἔγιηρ “Βεὶ, φγοίθοςξ ἴῃ6 Κίηρ," οὐ “" Βεὶ δας 
ξογπηθὰ ἃ κίηρ᾽" (ΗΐϊποκΚβθ); [ἢς ἔογπιεσ θεῖη 
ΠΟΥ͂Ν ΦΟΠΟΓΑΙΥ Ρ᾿ . ὙΒοροὰ ΒεῖΪ ννᾶ5 ἴῃ6 
1διγὰ τηοπηθογ οὔ ἴ(Π6 Βγϑὶ {τ]δὰ --- “ποι, Νομαδ, 
Βεἰ.--- πιο ἢ τὴ6 ΟΠδ] ἀθδη- Βα υ]οπίδη τοὶ! ρίοη 
Ρἰδοθά ἃς οπηδηδίίΐοης τηᾶθσῦ (6 στοδῖ ρμοά 
Το (Αςοδὰ. Πἰησίγα): ἴῃ 1ἢ15 ἰπδλὰ Βεὶ ννᾶ5 
16 ἀεπυγρυβ δηὰ σοὰ οὗ ἴῃ6 ογρδηϊζοά 
ὈΠΊΝΟΙΒΘ. Απιοηξ ἴδε ῥ]απείδιΥ ροάϑς--ἰῆΘ 
ΒΟΟΟΠΔΙῪ ΓΔ 5 ΔΈ]Οὴ5 οὗ [ἢ6 5 ροΓοΥ (τ) 5 
-Πὸ 15 ἰάθη δε ἢ Μεγοάδοῃ. ὕὕπάογ ἴῃ 6 
Αςοδάϊδη πᾶ οὗ Μοι]-δο, ἢς δηά ἴῃ6 ροά- 
ἀε55 Βεὶιὲ (Β61115) νγόγὸ νγοτβῃιρροὰ δὲ ΝΙρυγ; 
δηὰ ψ ἤθη ἰἀεη πο ἢ Μογοάδοῃρ ἢδ ννᾶβ 
[Π6 ραϊσγοηῃ-»οά οὗ ΒαΌΥ]οη. [ξ 15 υπαυοβεοη- 
ΔΌΪΟ {παΐ, ἰπ 186 σουγϑε οὗ Ἐπιθ, [6 ῥσϊπλ να 
σοποορίίοη οὗ {86 ροάϑ ννᾶ5 ςῆδηρϑά, δοςοσγαϊηρ 
ἴο Αςοδάϊδη, Αϑϑγγίδη, δηὰ ΒΑΟΥ]οπίδη τοὶ ρου 
ΤΥ ΒΟΪοΡΥ. Ηδηοο ἢ ψ}1}} ποῖ θὲ ϑυγργϑης 
1 Μεγοάδοὴ 15 ἔοῃπά ἱπ ΒαὈγ]οπίδη δϑίγαὶ -Πθο- 
Ἰοξγ Ἰἀεη  ἤοὰ ἢ ὈΟΓ Τριεγ απὰ Μεγουγγ, 
Δα τπδὶ Β6] βῃουϊὰ 6 ἃ πᾶπὶθ ϑοιηθί! ΠΊ65 

Μαρῖς,᾽ ἱπάθχ 5. π.; ϑαγος, “Ὑσδῃβ. οὗ ὅος. οὗ 
Β. Α.᾿ 111. ῬΡ.- 168, 174, ἄς. 

ΔἸ δποσιηδηΐ, 1,65 ὑσεῖλ. (ἷν.᾿ 11. 200. ΤΠαῖ 
115 Ἔχδοίηθθθ νου] ὰ οὶ Ῥὰ ἰουπὰ 85 ον ἀγόνα 
νοιυεῖς κἰαπᾶς ἴο τοάβοῃ, ἢ 16 δάάϊϊίοη οἱ [δ6 
νον εἷ-Ροϊηῖβ Ὀ6 ρῥ᾽δοθὰ ἰπ Α. Ὁ. ὅτι οεηῖϊ., ἤθη 
δυϊῃοηῖὶς ἰγαἀππίοη ἀρουδ 16 τπηοάς οὗ ῥτο- 
πουποίηρ ἴπ656 ΠδΠ)65 νγᾶβ ἰοβῖ. 

3 Καν)ηϑου, “Α. Μ.᾿ 111. Ρ. 27, ἢ. 13. 

ὈΑΝΊΕΙ, Ἱ. 

οσουρὶοὰ νὴ Απου, ϑοιηδεπ)ο5 βοραγαίοά, 
ΒΟ ΘΕ1Ππ|65 ἰἀθπηβεά ἢ [ἀριἴοτ, ϑουλθίπιο5 
Δ5ϑιρηοα ἴο ἃ σονοϊυϊίοη οἵ ἴπΠ6 τῶοοη. Τῆς 
ἤγσϊ τποηῖῃ (Ν͵54η) οὗ πὸ γϑᾶγ ννᾶ5 ἀδαϊ!οαϊοά 
ἴο Απιι αηὰ Β6], δηᾷ [Π6 βοἰαπάλγα δϑίσγοϊοψμιςδὶ) 
νοσΚ οὗ 1π6 ΒΑΌΥ]ΟΠ Δ Π5 νγ85 οδ] ] θὰ δῇϊονγ ἢ 15 
πΑπῸ Νιωημαγ- Β οὐ Ἐπώ- ΒΗ, τἴῃ6 “11ὺ- 
Ταϊηδίϊοη ἡ ΟΣ ἐογθ᾽" οὗ Βε]. [Ι͂ἡ ἴδ6 δησεϊθηξ 
ΟΠ δι άσδη δοςοουπηῖ οὗ [6 ἀοίιρε ἢο Ὀδᾶγς [6 
{Π|6ὸ οὗ ἐργίποθ οὗ βοάϑβ, νναγγίου,"" δηὰ ἢϊ8 
ἰοηρὶς δἱ ΝΊρυγ, ἴῃ6 δηοίθηξ σαρία] οὗ Βδὺγ- 
Ἰοηΐα ννᾶβ γχεϑίογοά, 1 ποῖ ἐουηάεά, ΌΥ ἴ[ἢ6 
Κκίηρ ὕτυκῃ ννῆοβα ᾿ηϑογίριίοπϑ ἀτὸ βιρροθοά 
ἴο Ὀς [86 οΪάεοδί σοπίομιρουαιυ ἀοςσιτηθηῖβ 
ἔτοση Βαῦυ]οηῖα8, ὙΠδξ [πη ρ]6 ννὰ5 τί ΠΟΥ 
Γεϑίοσθοά ὉΥ ἴπ6 Κιηρβ ᾿ϑυπάαραη, Κυάιτ- 
τΔΌυκ, Κυτὶ-Ρ41214, πὰ ΠΑ] Ὁγ Νεδυςῃδά- 
ΠΟΖΔΙ ννῆοϑο “ἀενοί!οη " ἴο Μεγοάδοῃ 15 50 
ΛΙΠῪ τεοογάδα ἱπ ἴμ6 Εδβὲ [ηἀϊὰ (οι ρϑηΥ 5 
Ιπϑογτρίοπό. 1 [Παῖ ᾿ηϑουριοη δυς δ {{{|65 
ἃ5 16 γτεδῖ γοΐ," “πὸ ἢγοί-θοση πὰ 
δίς ἢοϑι οὗ ἰδ γοά5,᾽" “Π6 ῥγέβεσνοσ οὗ μράνθη 
δηὰ οαυτῆ,᾽" ἴῃς βυ Ὀ] πιὸ πηδϑίογ οὗ ἴΠ6 ροάϑ.᾽" 
δηὰ βιιςῖ αἰ ῖε5 ἃ5 0 “ὁ ΠΟΙΕΙ͂ ΘΙΊΡΙΓΟ 
ΟΥὐοῦ 1ἴὴ6 Ἰορίοηβ οὗ πιθη,᾽ νν8ο ἐογοαῖος ἴὸ 
ξονογη,᾽" ννῆο ““ΘΧαπΊληθ5 ἴῃ6 δεογοῖ πιοῖίνοϑ οὗ 
[ἴῃς Βεαγί," ψ͵ῆο ““ἸΏΒΡΙΓΕ5 ἃ ἔϑαγ δηά σχεβρεςξ 
ἔοσ ἢϊ5 αἰν ΠΥ ,᾽) 80 ““Ῥτοίοθοϊβ (245 ἃ τυϊεΐατγ 
ξοάλ) ἢ΄!5 ἴοννῃ Βανγϊοη᾽"---σῖνε ἃ ἔδὶγ ἰάρα οἔ 
(86 νϑηογαΐϊίοη ἢ νυ Πϊσἢ Β15 σογαὶ ϑογνδηῖ 
τοραν θὰ ἢ. Εο]ονίηρ οὐδ ἴῃ6 Ιἀδη 8ςδ- 
ζἴοη οὗ ΒΕ] ἢ Μεγοάδοβ (7 υρ]]16Γ), Ὠ]5 δἴδσ 
15 σα] θά, δρροϑίζεϊγ, (6 “δία οὗ [ῃ6 Κιῃρ,᾽" 
Δπα ΠΥΤΏἢ5 ὁ ΔΓΘ 5.15 ἴο ἢϊ5 Βοπουσ. Οἷἠὲε ἢᾶ5 
Ὀδεη σοπιραγοά ἢ 5. οχϊν!.: ἴξ σοηίδιηβ 
δ: Οἢ ΠΟΌΪΘ ρᾶτα]]6}15π|5 45 ἴῆς ἔν : 

“} ογά, Ργορδεῖ οὗἉ 41} φίοσγυ, Ἰογὰ οὗἉ Ὀδίι6ς, 
ΤὨου τὶ 500]: π|6, ννῆο 15 θη] ἴο {δεο) 

ΤῊΥ ν}}}} ἰ5 ἃ 5} Ὁ] πο ἄθοσγθο, νυ ςἢ ἔδου ἀοκὶ 
65. Δ Ὁ]Π15}} ἱπ μϑᾶνθη δηά θδυίῃ."" 

ΑἸΟΙδΟΣ ΠΥΠΊη 5ρ6ΆΚ5 οὗ “"[ἢ6 ργγοδί ἤδάνθῃϑβ, 
1ῃ6 ἐδίδου οὗ ἴς βοάϑ᾽" 25 “(6 τοϑηρ- ]Δς 6 
οὗ ἢϊ5 ννδιςίηρ;" δῃὰ οἵδιογβ βρεὰκ οὗ ἢϊ5 ννογκ 
8ἃ5 ἃ τηδαϊδῖοσ δηὰ ἢἰβ σοηποοσοη ἢ πὸ 
Ὀ6ΙΙοΥ ἴῃ [Π6 γεϑυστεςίίοη. 

ἴῃ Π6 πηοπιπηδηΐβ κ6 νγθᾶσβ [6 Ποτηθά σΔΡ, 
ὙΏΙΟΙ νγᾶβ ἴδ ΡΘΠΟΓΔΙ ἐπ Ὀ]επὶ οὗ ἀἰνί ΠΥ δηὰ 
ἃ 5Ρρ601Δ] ὟΝ οἵ 1ῃ15 γοά: δῖ5 πᾶπὶὲ 
δηΐοῦβ δγρεῖγ ἱπῖο [86 σοιῃροβίίοη οὗ ἴδε 
ΘΡΟΠΥΠΊΒ, ἃπά, ἢ 1655 ζγοαύθηςγ, ἱπίο δα 
οὗ Κιηρβ δπὰ ρεορὶεο. 

ἜΥΝΦΏΣΣ, «ΒΕ εομδζζασ," ἷ. 7, ἵ. 26, 
ν. 12. Τἢδ Παπὶὸ 5 ἴπ6ὸ Βαδγϊοπίδη ΒΒ ΐαϊ- 
“ΓΤ ομΓ,) 9 ΒΕ] 5 ἀείοπα τῆς Κιηρ5:" 

86. δι, “Αἰμβοπαυπι,᾽ [0}γ 18, 1874; 
“Αϑϑγυγίδῃ 1) βοονοτῖαβ,᾽ Ρ. 232. 

4 ἢ. “Εαεὶγ Ηἰξοιγ οἱ δα γ]οηία,᾽ ἴῃ " ΤΉ. 
οἵ ϑος. οἔ Β. Α." 1. ΡΡ' 34, 70. 

δ᾽ ζρ. Ορρετί᾽β " Τσγδηβ).᾽ ραϑβίπι, δπά ἴογ ἴῃς 
ἀεκοπρίίοη οὗ ἴδε ἰεπιρὶςε οὗ Βε]υ5 ἰπ τπ 6 {ἰπις οὗ 
Πετοά, (1. 181) αν ]ηβοη, “ Α. Μ.᾽ 111. 515. 

6 Ἱ δηοσγιηδηῖ, " 1 πὸ ἘΤΕΠΙ: Οἰν!].᾽ ττ. 16ρ---8ο. 
Ἴ ὅδε ΌΓΚ5 τείοστεα ἴο ὑπᾶογ ΑΡροὰ-Νεῦο. 
δ δὶς Η. Ἰλαν)ϊηβθοι (" )}ουτα. Ε. Α. 5.᾽ 1864, 



ὈΑΝΊΙΕΙ͂, 1, 

Βέδαε Ὀεΐηρ ἴδὸ ἔεσηιίηΐηο οὗ Β[1], “ὁ Ἰοτγά,"" 
ἀτκὶ 1Π6 πᾶπιὸ οὗ ἴπ6 ροάάοββεβροιιϑε οὗ Βε]. 
Ηδογ Ασολδάϊδη πᾶπιὸ νγὰ5 Νὶπ-ρεία!͵ οὐ Νιπ- 
36) οὐ Νιπελι- ρα; δηὰ [86 ῥυιηἶνο σοη- 
ςορίίοη τοραγάοα ἤεγ δηὰ ἡήοιμϊρε (Βε1) 45 
“[ἢς Ἰοτά δηά ᾿δὰγ οὗ [6 ἀῦγϑ5565 οὔ {π6 δαγίῃ," 
[δὲ τηγϑίογίουϑ σερίοη ἴὸ Ὡς ἢ 16 ἀοδὰ ἡτοΓα 
ςοπδιάοτοα ἴο ἀδϑοοπάὰ. Ἀπ δηοϊθης δγΥπΊη 
βρϑαῖκξ οὗ Πεσ 85 “᾿στοροϑίηρ οἡ οἰεναῖθα 4]4γ5᾽" 
ἢ Μου]-ξὸ ἰη τηδι ἰοπιρὶο νυ Ποτὸ ΠΟΙ 15 ΠΟ 
1πουζῆϊ, πο ὈΪ6βϑιηρ.. δυΐ ἀάγκηθβ5 δηά Ὀ]πά- 
πεϑοῖ, Ὑεῖ ουἍἰ οὗ (5 ςἢδοΞ οὗ ἀδηῖζπεϑβ δηὰ 
ἀδαῖ οδηλθ 116 δηὰ ᾿ἰνίηρ {πηρ5. ὙΠῸ ροά- 
ἀε55 Βεϊε5, ἴῃ ννἤοτι 566 ΠῚ πηεγροὰ ΠΊΔΗΥ͂ οὗ 
ἴδς αἰἰγθυίο8 δηά ἔυποίοηβ δϑοδισποὰ ἴο ἴπὸ 
ξοαάοδβ9-3ροιι965 οὗ “ποι δῃὰ δίομαδ, Ὀδοοσηθ5 
1η6 ἐδηληπὸ ῥυποῖρὶς οὐὗἨ πδζιισο, εἶνε πιαϊίογ 
ποῖϑῖ, ραβϑῖνο, ἀπά ἐγαϊϊ, ἰῃ νῆοϑο Ὀόϑοσὴ 
86 ξεηογδίίοη οὗ ροάβ δπὰ τηδῃ 15 ργοάιυςοά. 
16 ΒοΙΕ5 15 86 “"Ἰδάυ οὐ ἔπ Ἰοννεῦ δΌγ553,," 516 
15 αἰ5σὸ “86 τηοίδοσ οὗ {πὸ σοὰ 3" ἐἐΠ]υρθοθη 
οὗ ἐεγ ΠΥ :. 1 586 15 “41|αἱ, 1ἴπὸ ροάά685 οὗ [Π6 
ἸΠἔοΓΏΔ] τορίομβ, “6 πιοῖπεσ οἵ τῆς οἰἵγ οὗ 
ΕτεοΒ"--ἰῃὸ ργοαξ πεοσοροὶβ οἵ Οβαϊάσδ, 
5}6 15 4150 72»ρ11,) “6 564," 1π4ἴ τοργοβϑοηΐδ- 
ἔνε οὗἩ {πε ρετηοσγάϊαὶ Βυ πη ἀ ΕΥ̓ ννἤθποῦ Ἔνοσγ- 
Πρ 15 ἀδοπηθὰ ἴο ἤδνθ βργιιῆρ. [Ἃπ δείγαὶ - 
ΠΘΟΪΟΡΎ ΒΕ 5 ἰ5 Ιἀοπε δε ἢ Ιβίλγ, τὰς 
ΒΑδυ]οηίδη Νόπυβ: δηά 45 ἃ ϑίδσγ Ὀδᾶῦβ [δ 
Ῥοδίςδὶ παπιο8 οἵ δ᾽ὺπ-σαηηα, κ᾽ Ἰλὰγ οὗ ἴδε 
ἀεέεηςσεϑ οὗ ποᾶνθη,᾽) δηὰ Μἔωε οί, ἴῃς Ὀ.1)- 
᾿ιληΐ," ΤὍΠιε ρίαηδξε ννᾶ5 4 ἐδνουγίς οὈ͵εςξ οὗ 
οὐβεγυδίίοη, δηὰ ἴπ6 ἴννο ρῆγαβθεβ ἅγὸ σδγο Ὁ 
ποῖσά, Ὀυΐϊ νν ἢ 4 σοηδιδίοη οΥἩ[Π6 ἴνγὸὺ ὩΔΠΊ65 
ἴῃ ἴῃ6 Δϑίγοποπηςαὶ τΔὈ]εῖ: νοιι5 δὲ βυηϑεῖ 
15. "ϑίδυ οὗ Εγεςἢ᾽" δηὰ "" Βι]δὶ 1]},᾽) χυδεη οὗ 
(Π6 κοάϑ9; νοηιϑβ αἱ διιητῖθα 15 “" ἰϑίδσ ὩΠΊΟΠΡ 
ῖῃς 5ἴδιβ." ὀῳἸπὶ5 ἰἀοπτβορίίοη ἢ [5ἰᾶγ 
ΟΡΕΏΒ ὉΡ ἴο {πε β3οϊεπίῆς βίμάεηϊ ἴπ6 ροΐηϊ οὗ 
ςοπποοϊίοη νὰ 1[ἢ6 δηςίοπὶ ἰοσεη δ Κποννη 
ΔΙΊΟΏΣ οσὐποϊοτπ Ομ οἶδτβ. 85 ἰδ ὁ ἀσοσθηῖ οὗἁ 
Ιϑφῃῖαν ἴο Ηδάσϑ." 

Τμδῖ ἴῃῈ ροάάος5 Β6] 815 νγᾶβ, ἔγοιῃ ΑΕ 
Εἰπηο5, Βοϊὰ ἴῃ βτοαῖ σεπόῦνῃ, ἄρρϑᾶῦβ ἔγοπι [Π6 
ποηυδηΐ πηοηϊοη οὗ Ποῦ Ὡδπὶθ ἴῃ (ἢ [πϑοτ]ρ- 
᾿οη5. [Ιἢ ἴΠε γϑᾶσγ 1874, Μτ Ὁ. δι ἐουπὰ 
Ὀγς 5 ἔτοπῃ ἴπ6 ““τοπηρ]ς οὗ [58ίατ᾽" νὴ τῃ6 
ἀεαϊοδίίοη, “Ἴὸ Βο.115, ἢ15 ἰδάγ,, 58) ΔΉ Θϑοσ, 
ΥἹΟΕΙΟΥ͂ οὗ Αϑϑυγ, κΚίηρ οὗ πδοηβ," [8158 514]- 

Ῥ- 236), ἀπά ϑαγος (Μ. σοτασαιηί δ! ἢ), ἃΓῸ 
ἀστεεὰ ἴῃ τεςορπϊζίηρ δία ἃ5 (πε ἢγβι εἰ πηθηϊ 
ἴπ τΠ1|5 παιης, [πουρῇ [86 ἐλ 15 Ξυι ρϑιυἱϊεὰ ίοτ 
ἴτε ἐσ. Ορρεσγῖ, "]}οὐυπι. δϑίαϊ. 1τ864, Ρ. 52, 
Δηὰ ϑοϊιδάον, “ αἰ Κα ΠἸηοοῖῆτ, α. ἃ. Α. Τ,᾽ 
Ῥ. 278, ἴδε ἴδ πδιης ἃς Βαϊίαϑυ υϑὺγ (Βα]αῖξι- 
᾿5 τ), “Ῥγοίοςϊξ ἢἰς 16, Ὀιῖ δη. ἱν. 8 5 ἴῃ 
ἴλνουσ οἵ ἴῃ ἰοσπιοσ ορίηΐοη ἴπαι “ἴῃς πᾶπὶς οὗ 
ΤΩΥ γοὰ " εηἴειβ ἰηἴο ἴῃς οοτηροκιτοη οὗ Βεἶϊ6- 
δλζζασ. Οδηοῃ Ἐδυ]ηξου, "Δ. Μ.᾽ 11. 82, 
Εἶνε ἀποῖπον ἀεγναϊίοη. 

Δ Ἱσπουτηδηΐῖ, “1,4 Μαρὶς; ΡΡ. 153, 154. 
3 ὅλγος, “Τταηβ. οὗ ὅος. οὗ Β. Α.᾽ 111. ΡΡ. 

16ρ, 197. 
ἜΝ μὰ ὉΥ Μεϑϑῖβ. Εοχ Ταὶ]ροῖ, σ. ϑιυπῃ, 

Ιυοστηδηῖ, ϑοδγαᾶοσ δηὰ οἴβοῖϑ. 

ΓΑΔΏΘΒΟΥ δείηρ ἴῃς Ὀυ]άον οὗ ἴΠ6 ραΐδοθ οὗ 
ΝΙΠΘΥυΘἢ (ς. 1300 Β.6.); δηά δηοίπεγ ᾿ηϑογὶρ- 
τίου ἔγοπλ ἴπ6 βᾶτηθ βροῖ γεοοογάβ δον “""Τὶ- 
ξυϊ -πἴηῖρ, Κιηρ οὗ παϊίοῃϑ, ϑοὴ οὗὨ δ}! πη2Π6- 
86Γ,. «18 ἴοηιρ]ς οὗ ΒεῖΕ15 Ὀ0}Ὲ 4.) Β 61:15 15 [Π6 
ξοαάοβ5 νβοσὴ ἴῃς στοαὶ Κίηρ Αϑϑυγῦδη!ραὶ, 
ἴῃ δοςογάδηοο Ί ἢ ἃ συδίοπι οὗ νοῦ Νοῦυ- 
οἰδάποζζατ᾽β [πϑοσιρίοη ἤιΓη5ῆθ5 ἀποίθοῦ 1ῃ- 
δίδῃςθ, οἰδὶπη5 85 ἢϊ5 ραγοηϊ : “1 δπὶ Αϑϑυγθδ- 
ΠίρΑ], 16 ῬγΟΡΈΠΥ οὗ Αϑϑυῦ αδαηὰ Βεϊε55," 
ῬγΟνΙΟΌΒΙΥ ἴο {π6 Ῥοετγβίδη οσοηαιυεϑὶ ἴΠ6 βῃσπὸ 
οὔ [ῃ6 γτοδί ἴθ ρ]ς οὗ Βεϊυ5 ννᾶ8 οσσυρίεά ΟΥ̓ 
ΠΟ]ο5541 ἱπιᾶρθθ, οὔθ οὐ ψνῆϊο ἢ ννᾶ5 τπᾶὲ οὗ 
ΒοΙεῖ5. Βείογε 1 σγεσὸ ἔννο βοϊάθη ]Ἰίοης, δυὰ 
ποῦ ἴῆοπι ἔἧνο ὁποστῆουβ βεγροηΐβ οὗ 5 νοῦ 
Α ΠΥΠΊη 5ροδκΚ5 οἵ (δος ἴχϑϊ ςοἰοτγαίθα ἴο Ποῖ δ 
Ποῦ ἴον οὗ Ετθοῇῃ ; δηὰ ἴῃ ννογάς, “1 ἀο ηοΐ 
ξΌ]]ονν πλῖπὸ οὐνη νν1]}: 1 ἀο ποῖ φ]οὙ πηγ- 
5.1}, ϑρεοϊγιπρ τῆς σπαγαςίογ οὗ Βοὺ ννοῦ- 

᾿ ΘΙ ρροΓϑῦῖ, ὨΔΡΡΙΥ 1Πποῖγαίς {πὸ τθοκηθϑ5 δπὰ 
Το 5 50 ἀἰϑοεγηῖο ἰπ ἴῃς Ἑπαγδοίοσ οὗ [86 
ΒεΙ(οβμδΖΖαγ οἵ δεγρίυσο. Αἱ Βαδῦγϊοη [ἢ 
ὙΟβηρ οὗ ἴδε γοάάεε5 Ὠδά Ἰοϑὲ [15 βου ῦγο 
δΔηἃ πογὸ 500} π|ὲ ἀϑροςῖ; 11 δά βυηὶς ἱπῖο {Π6 
Θησουγαρβοπηεηΐ οὗὨ 56η51}4}1{γ8, 

ΤὨο ργδςςο οὗ ἔοστηην ἴμ6 Ὡδιηδ ΟὗἉ ἃ στηδὶθ 
ἢ ἃ ἔσπγλ]6 οἰοτηθηῖζ. ποῖ πηκπονν δΔπιοηρ, 
Οὐγϑοῖνεβ πὰ τποάοσῃ Ὡδίϊοηβ, 15 ποῖ ψ]πουϊ 
ἰῖ5 ραγα] δὶ ἰῃ Αϑϑογσγίδη- Βα Ὀγ]οπΐδη ἘΪπΊ65. 
ΑὈ1]- [σία δηὰ ἰϑἴδγἍςο- υπΊ-65565 ΑΓ ΠΔΠΊ65 οὗ 
Ὑυτιΐοῦβ οὗ δϑι Γοποηηςαὶ τί59: δηὰ ἃ ἰδὈ]οῖ 
τοϊδλιϊνο ἴο {π6 τηοοη-οά 15 5ἰϑιδὰ ὈΥ ἰϑἴδσ- 
50-υπ|- Κα ἀηγὶς (πε Τἢϊοῖ ᾿Ὀγαπίδη οὗ Αϑϑυσγθδῃ!- 

«(ἀπά 50η οὗ ΝαΑρδο-Ζ τ -ἀϑὶν (86 Ἑοἤϊοῖ δϑῖτος. 
ΟΡΈΓ", 
Τῆς ΠΧΧ. ((ΟἹοννεά Ὁγ Ὑμοοά,, Ϊογοπια 

ὅζς.) πλδίκοβ πο ἀϊθγεηςε Ὀείννθεη 6 5ῃ42ΖΑΓ 
δηὰ Βοἰ(οβδΖΖζασ, [}{ ἴᾶ8 Ὀυνξδ: οὔθ ΠΑΠΊΟ, 
Βαλτάσαρ, ἴο τερτεϑοηΐ ὈοΟΙῃ. ΤῊΪ5 15 ἀποίδογ. 
ἰπϑίδποδ οὗ ἴδ ρυϊογΥ οὗ {86 Ἔχις Ηοῦγονν 
ἴεχί δηὰ [15 δοσυσαςυ. Ὑἢδ σΟΠΊΡΙΙΟΣ οὗ [6 
Οθοκ νοσϑίοῃ ᾿δὰ ἐογβοίζθῃη, οὐ σὔοβο ἴο 
Τοτρεοῖ, (δαὶ ἀϊπεϊπςίοη Ὀεΐννεθη [86 ἔννο Ὡ2ΠΊ65 
ἍΜ Πιςἢ ΤΌ Δη16] Ὠιπλθο ἢ πδὰ ΠΑ πιδγκοά. 

ἽἼΨὮΘ, “Μοβῆδοι," 1. 7 δηὰ ἴ11. ““1{ 5 ἱπιροϑ- 
5:06,» 58ὰγ5 Μαχ ΜΏ]Π]|ΟΥ 11, ἐἴο ρῖνο ΔΩΥ εἰγηῖο- 
ἸΟΡῪ οὔ" 1815 πδπιὸ δηὰ ϑιδάγας ἢ. “ΝΟ ΠδιῊ65 
Β: ΠΉΠΪΔΓ ἴο Ποτη,᾽᾽ 588γ5 ϑαγοοῖξ, (ἐγ ἔουπὰ ἴῃ 
ἴῃς ᾿Ἰηϑογπρεϊοη5."" Ηδηςο ἐγ ἰς5 μάν ἱπάυ!ροὰ 
ἔγεεϊὶ υΥ ἴῃ οσοπ]οοΐιγεβ. ΗΙῖς ἀπά Ζὅςκ]ος 
ἔγδοθ ἴπθ ἤγβί πᾶπιὸ ἴο ἴῃς ϑ5δηβίκσὶ[ τηξϑοῃδῃ -- 
ἃ ΤΆΤΩ, »ιαέσῥα, [υ5. “11 ΧΊΔΥ πᾶνε Ὀδεη,᾽ἢ 
βΒᾶγ8 Μαχ Μύ]εσ, “ὦ, ἔπεηά, δηὰ «δαῤ, 

4 6. δια, ’ Τίμηος, [0]γ 7, 1874. 
δ (Ηἰἴξι, οἵ Αβϑυγῦ.᾽ Ρ. 3; δεε [κποσηδηῖ, 

“Αὔς. Ηἰκῖ. οἵ Εδεῖ,᾽ 1. Ῥ. 484. 
6 Βδυ)ἕἝηβου, “Α. Μ.᾽ 11. 51 
7 Ἰ οοοπηδηῖ, “1.85 ργε. (ἵν. 11. 168. 
8 (ρ. Ιδηοπηδηΐ, "Αὔς. Ηἰξῖ. οὗ ἴῃς Επει;, 

1. Ρ' 499; Βαν)]ηβου, “ Α. Μ.᾽ 111. 30. 
ϑαγου, “Τύδης, οὗ ὅος, οὗ Β. Α.᾽ 111. 213, 

233. 
ἐν Ι,ξηοιτηδηῖ, “1.65 ὑσεπι. Οἷν.ἢ 11. 1.55. 
11 Τῃ Ῥυπεγβ' 1 οΐυτεϑβ, ]. οο 
1 5, ςοιτπθππ!οΑι]οΏ. 

--- “τ πα 
---“--. [4;«-ἅΜ, ( -ὄ΄-Ῥ.-΄..-... .--. 
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Κιηρ,᾽" δηὰ τὸ σομπρουηὰ ἴῃ Ῥογϑίδῃ νγουϊὰ 
τηθδῃ, “"Κίηρ οὗ (ἢς ἔπεηά." [{ 5 ἴσυο {δαῖ 
πειῤῥα ἰβΒ ἰῇ ἴῃο Νεοάδς ἃ [{|6 οὗ ἴδε ρμοὰ 
Ἰπάγαϊ ; Ὀπὺξ ἴξ 15 Βα ὶν ἰῷ δ τὰ: ἴῃ Βαῦγ- 
Ἰοπία {π6 παῖθ σου]ὰ ἤανο ξεῖνε νὰ 
Γοίδεγθησθ ἴο ΔΥ ϑιιςῇ ἀεγ. ΟἸδεῖβ, ἔποτο- 
ἴογο, ἔα ποῦ Ργοῦ δ Ὀ}}}1γ----ἰ τῆς δη8- 
ἸΟΣΥ οὗ ἴδ σοτηροβιίοη οὗ {πὸ οἴπεσ ΠδΠΊ65 
5 δονοὰ 15 ἀιθ ννεῖρηξ---ίγαοο ἢ ἴο ἃ 
ΒΑὈγ]οηΐδη ϑουγοθ, Τακίηρς [ἴῃς συξζίαγαὶ ἴοτ- 
ταϊηδίίοη 85 οἰἴποσ Ασαπιδις 3 οσ, ὑεϊζοσ, Ας- 
οδάϊδη, ἴδ. ἔννο σοπϑοηδηΐβ )0Ὸ τϑςδ]ῖ ἴῃς 
᾿Αςοδαϊδη ᾽να. (ΑϑϑΥΠΔη “44, ΟΥ̓ ΡῥΓοϊοσεπηρ 
ἐἐροηϊυ5," ψ ΒΟΉ βἰδπάϊηρ δ ἴῃ6 ἢοδά οἵ [ῃς 
ἀοηιϊ-οάς 15 ἀοϑοσι θὰ ἴῃ (6 οἷά τηδλρίςδὶ 
Ὀοοκβ 45 πανίηρ ἢϊ5 αδροὰθ οὐ ἴδε ἴορ οἵ 
[86 τηοιιπίδίηβ, ἀηὰ δοίΐϊπς 245 ἂἃπ 2: 618 ἴο 4]} 
ὙΠῸ ροἷδοθ ἘΠολβοῖνεθ ὑπάου ἷἶ5 ῥγοίθεϊίοῃ. 
ϑυς ἢ ΘΧργεβϑίοηβ 845 “ἢ ροοὰ »ια9," “(ες 
ξοοά α»ρ»α" (Αϑϑογσγίδῃ ῥαγια: “" ΠΟ]Ο550.5)), 
“Π6 ροοά ὠΐμ4" (Αϑϑυγδη ἀο.), ἀγὸ ἐγεαυσηῖ 
ἴῃ [06 ἑοττηι ας οὗ ᾿ποδηϊδέίοηβ ἃ5 ορροβεὰ ἴο 
6. νυυἱοκοὰ »παὶ," “16 νυ]οκεὰ ἰανι»πα," 
(ἢ6 νυιοκοὰ ὠἰμφ᾽: απὰ ἰξ 5 ποῖ ψηπουΐ 
βἰπιἤσδηοσο (Πα 51. Η. δν]ηϑθοη ἢ25 ζουπὰ 
ἷπ οπὸ οὗ ἴῃς εἰρηβ οὗ ἴπ6 Ἰάεορταρῃ νν Ὡς ἢ 
ἔοιπῃϑ ἴῃ6 πδηλο οὗ ἴ86 ροὰ Ησετου!οβ, {πῸ Ρῆο- 
παῖὶς νϑίυθ »πα: ἃ5 δρρὶ δὰ ἴο ἴπ6 σοά ὈΥ οπε 
οἵ (6 ἀϊδεγεηϊ πδίϊοηβ οὗ Βαῦυ]οη!ἃ 4, 

᾿ς ΒῈΟἘ ἃ 5ετηϊ-ἀϊνίης οἰεπηοηΐ, ΟΥ̓ Δοΐυδὶ τορσοὸ- 
ἀυςξοη οὗ (πὸ πᾶπιὸ οὔ ἃ βοὰ, Ξυιρξεβίοα ΟΥ̓ Ομ 
ΟΥ̓ Οἴδοσ οὗ (86 ἀῦονὸ 5: ρροβιτοη5, ΤΑΥ͂ νν6}} Ὀ6 
'«σοησοίνοα ἃ58 οηϊογηρ ἰηΐο [86 δὴ “Με- 
ΒΏΔΟΝ,᾽" 85 1ἴ οηϊεγεὰ ἰπίο ἴδε Ὠδπιο “" Μεβοβὶ- 
Μοτγάδς}." 
ΜΕ 1 μᾶ5 δϑϑυπιθά, ἴῃ [6 ργοβοηΐ ἰοχί, [ἢ 
ἕοττηι ἽΦ Ὦ, ἴῃ Ἰηϑογίοῃ οὗ [86 " ἰ5. 64 5}}}7 ὃχ- 
Ρἰαϊποὰ ὉΥ ἴπεῈ νιϑῃ ἴο τορεδῖ 8ἃ5 ΠΟΑΓΪΥ 85 
ῬΟβϑι0]6 (6 ἔοστῃ ὄχι» Ὁ, οὐ ΌΥ ἴδε ἱβποζδηςθ 
ΤΟΔ] οὐ ΜῈ] οὗ 1[Π6 ϑογῖθθ, ννῇο δ ἴῃ6 54Πὶ6 
εἰπιὸ οουϊὰ ννυηΐε 12) Ἴ2.). 
ὙΠ, ϑμδάγδςῃ," 1. γ δὰ ἴ᾿. ΓΧΧ, 

αηὰ ΤΠοοά, Σεδράχ(κ). ΤῊΪΐ5 ΠΑπῚο 15 :ἀοπβοά 
Όγ 5οπὶὲ ἢ ΤΥ (Ζες. ἴχ. σ), ἴῃ6 ῥγοροσ 
ΔΙ οὗ ἃ ϑδυσγίδῃ ροάὰ τγῆο τσοργοϑθηῖβ [Π6 
ϑοάϑοῦβ (ὙἽἼΠ-- ἼΠ, “ἴο ἴυπι," ““νιπα.Ψ 
Ὗς ἱπίοσομδησε οὗ ΠῚ ἢ 5: 0]]Δηἰ5 15 ποῖ 
σους ῥάσα] οὶ. ΟἾΒοΙΒ ῥχεῖεσ ἰο ἔγδος 115 
τοϊδοη ἴο Βαῦγϊοηΐδῃ. ὙΉΘΥ σοηποςί τ ἢ 
πε Αϑϑυσγίδῃ διαάῤῥέγωμ ΟΥ̓ δαάδόγμ, “16 5.6 
(Οὔ), δπὰ ἴθ ποη- Αϑϑυτίδη χυίζίυταὶ ἴετ- 
Τηϊπδίίοη ; οὐ σὰ [86 «ἡ (οΡρ. ΕΧΧ. Σεδ-} 
[π6 ΑΞϑϑυτᾶπ οαυϊναϊοηΐ οὗ »»4., (566 ““Μο- 
540 ἢ," δηὰ ορ. ἴΠ6 Δπδίοσυ 5ιρροϑίοα ὉΥ 
ΓΛ), [ο]]οννοὰ ΟΥ̓ {π6 ἱπϑουίίοη οὗ ἴθ σ 
(πεαᾳυοηξ ἱπ Αϑϑγσγίδη)δ Ὀεέοσε ἴῃς συζίυγαὶ. 

ΟΣ Τυβ, “Ηαπάρ. ἁ. Ζεπάβρσγδοβε,᾽ 8. ν. 
τηδδϑῃδ. 

3. Μεῖοσ, " Ζεϊϊϑξοῖ. ἃ. Ὁ. Μ. (.᾽ χνῃ. ν". 682, 
Ὡ. 1. 

8 1 δποττηδηΐῖ, “1,4 Μαρὶς, ΡΡ. 24, 29, 1328. 
4 “Τουπι. ΒΕ. Α. 5.᾽ 1864, Ρ. 230, ἢ. 4. 
δ ϑαγοο, ΛΑ βϑυυ. Οτσ. Ὁ. 111; Ορρετῖ, “ Εἰ. 

ἃς ἴα ὕγδμι. Αϑϑγτγ.᾽ Ρ..- 103. 

ὈΑΝΊΕΙ,. 1. 

[ἴ ΠΙΔΥ ὄνθη δὲ ἃ πᾶπὶ ψ οι [45 ουβεγοά 
5: Π}ῚΠΔΣ ἘΓΔΗΞΓΟΙΤΩΔΊΊΟη5 ἴο ἔμοθε οὗ [6 πᾶπιθ 
ὙὙΠΙΟἢ, ΟΥ̓ΡΊΠΔΙΠΥ δουηάοα 1εαγεάνγὶ, ὈΘΟΔΙῚΘ ἴῃ 
διιςσθβϑϑίοη 8.“-2γ-ἀἐἰμογὶ πὰ 82- 6 ὅἀἰω-ΓὙ], δηά--- 
ψ ΒΘ ἴδ6 ροβιτοη οὗ [δε οἰοπχοηΐβ οὗ ἴΠ6 ΠΑΠῚΘ 
νγ25 τουοσϑοά--- μη, ὕγ-σατ-α, πὰ Κω-“α-αϑ, 
ΟΥ̓ ΒοΙὰ δεϑα Ὡ4Π169--- Μοβῃδλοῦ δηὰ διδάγαςῃ 
---κἰὰ πυϑὲ θὲ δϑϑοσίο [δὶ ποίμιηρ σογίδιη ἰ5 
γεῖ Κπονῃ. : 
ΔΝ ἢ γσείογεηος ἴο ἴΠ6 ΠΔπ|65 ρίνθοη ἴο [)4η16] 

δηὰ ἢ]5 ἴῆχεοε ἔποηάβ, [ἃ 15 ἃ ἰορι: τ ππαΐο σοη- 
͵δοεΐαγε {π4ὲ [Β658ὲ σσου]ά Ὀ6 υϑεὰ Ὀγ ἴῃς ΒΔΌγ- 
Ἰοηΐδῃ8 ΟἾΪΥγ. Απιοηρ {μοπηβεῖνος ἀπά {ΠΟΙσΣ 
οδρῖϊνε σουηίτγπιοη ΤΕΥ νου] ΡῈ Κποόνγῃ ὉΥ 
{μεῖς Ηεῦσγενυ πᾶπιεβ: 8ἃ5 ἔπιε ραϊτγιοῖβ {ΠΕΥ͂ 
νοῦ ]ά σουηΐ [δαὶ 4 ἀἴδργαος νι ἢ γεῖ [ΠΟΥ 
ὙΕΓΕ σοιηρο!]εα ὈΥ οσὐυκίομῃ ἴο ἐπάυγτο. Τὺ 
ἔογ ἰπηϑίδηςθ, συ ῃθη, ἴῃ ἰδίεσ ἀδγϑ8, ςοσίδιη [ον 
δαορίοα [,40ς1ἢὴ Πδηπλο5 ἰῃ ογάεσ ἴο 4551:}]11δἴθ 
{πεπιβοῖνεϑ ποτ οἰ θαυ ἴο ἴδ6 Ἀοιηδῃβ, Ποῖγ 
[6] ονν-οουπίτγγτηση χεϑεηϊοα ὈΠΕΤΙΥ δυιςἢ ννϑδῖκ- 
655, δηὰ ροϊηϊοά ἴῃ σοηϊγασί ἰο ἴδε σδρῦνο 
Ἶονν5 ἴῃ (Ζοβῆεη, το δὰ δάορῖθα ποι μοῦ [86 
ἰδησυᾶσα πο ἴδε πᾶπιος οὗ {πεῖς Ἐργρίδη 
(λϑκηηδϑίοσβ. ὙΠ6 ἔδοϊ 15 ποῖ σψιθουΐ 1τἢ- 
Ρογίδηςθ σῇ χοίδγεησα ἴο (6 υρροϑοὰ 
Μαςοδθαεη ἀδῖε οὗ ἴπε Ὀοοκ “Ὁ 4η16]." [1 15 
νΜ6}1 κηόνγῃ [ηδὶ {Π6 Ηδ]]οπΙ Ζίηρ [ἐνν5 οὗ (ῃς 
Μαροοδθσδηῃ ἀδγ5 ἴπγενν ΟΥ̓, ΟὨἹΥ ἴοο γεδά!]γ, 
1 μεῖς πδιοηδ ΠΥ; δηὰ δἀορίοα Οτθεὶς παποβ, 
ΤΏΔΠΠΟΙΒ, πὰ ἰδηριᾶρο. [ἰ ψγὰ5 ἴῃς νυ] 5} οὗ 
ΑπΕοσῃυ5 ΕΡΙΡἤδηοβ [πδὲ ἴῃς Οτεοκ ἰδηριιαρθ 
βμοιὰ τορίδος Ηθῦσενν. Α Ϊοσδᾶ ((Πς Πρ ἢ- 
Ῥτίοβὶ) Ὀοοᾶπια ἃ [Ἄϑοῃ (Ἰασών), δΔῃ ΟπΙ45, 
ἃ Μεπείδυβ (Μενέλαος). ὙΠὲ ἀῤασίάρη οἵ 
ΠδίϊοΠΔ4] ῬΑ τεβεηϊεαὰ [Π]58 845 ἰγεδοΠ ΤΎ ἴο 
Οοά δηὰ σουπίτγῖ. [{ τὲ ὈοοΟΚ ""Δη16]᾽" 
νγᾶ5 ςοιῃηροβοὰ ἴῃ πὸ {πιὸ οὗ Απίοςδι5 ΕΡ!- 
ἤδηοϑ, ον ςουϊά [6 νΥ ΟΣ οὗ (ἢ6 “βεῖοη ἢ 
νῈ πηδάθ ϑυςἢ ἃ τηϊϑίδκο 845 ἴο αἰἴονν ᾿ϑ δηϊεὶ 

δηά [5 ἔτίοηά5 ἴο ἴδίκα μβοδίποη πᾶσηθϑ νυπουῖ 
οὔς Μογὰ οὗ ρὑγοίϊοδὲ οἡ {πεῖς ρατὶ")Ξ ὙὍὙπ8Ὸ 
ἀἸΠΠου ΠΥ 15 (5 ἰγεδίεα ὈγῪ ΟταίΖδ: ᾿Ὠδηϊεὶ, 
ὅζε. ποιὰ {ποῦ μοδαίἤθη Ὡδπλθβ 'ἢ ΠῸ ὨΟΠΟΙΙΣ; 
{ΠΟΥ τοί πορὰ {ποῖς ΗἩεῦγονν παπιεβ. ὙΠ ογοίογε 
τῆς δυΐμοῦ οὗ ἴῃ. Ὀοοῖκ νυ ϑμεὰ (6 “ἘΔ Π|}} 
οὗ 5 (1[λὲ Μδοςδῦςδη) {{π|6Ὸ ἴο ἰδᾶσῃ ἔγοτῃ [5 
ΘΧΔΙΊρ]6 τμδὲ ὄνοη ἢ {ΠῸΥ αἰὰ ἴδλκο Οτεὸκ 
ΠΔΤΊ65, ΠΟΥ ΤΩΙ ἢ 51}}} τοπιδῖη [δνν5 αἵ Ὠρδσῖ, 
ΤῊ βοϊ το 15 ἱηρθηϊοιϑ ! 

Ἐχομρσ: οα Ῥεγείαη ξογάε ἐπ εκ δοοὶ Παηίοί. 

Ιῃ {86 Βοοῖὶς οὗ ζΔη!6] ποτ ἅγὸ βου σαὶ 
ννογάβ, βοηθ οὗ Ὑῃ}ςο ἢ ἄγὸ σεΐοσγοα ἴο Αὐγδη 
δηὰ ποῖ ϑειης τοοῖβΌ ὙΠΟΙΓ ργόϑθηςο 15 οὗ 
Θχίγεμηθ νδῖυς 858 ροϊπθης ἴο ἃ ρεῦοά ΠΡΏ 
Οὐ ΘηΙΔΙ---- Βα γ]οηίδη, Μεοάϊδη, δηὰ Ῥεγϑίδη---- 
δηᾷ ποῖ Οσεοκ, 5 ΡΙΟΠΊΔΟΥ δχογοιϑοὰ ἃ ϑρεςὶδὶ 

6 (. δι, “ΗἰΞ,. οὗ Αβϑουγθδη. Ρ. 150. 
Ἵ Τοβερῆ5, “Απια.᾽ ΧΙῚ. 5, ὶ 1; 8ε6 ἴῃς 

“Ἡϊβἰοτίεβ᾽ οὔ Μιϊπιίδη, Ῥαϊμηεσ, ᾿εγεηρουτχῃ, 
Ἐν δηὰ Οζι. 

8 «Βεϊιγάρο,᾽ Ρ. 341. 



ΘΑΝΊΙΕΙ, 1. 

ἐπῆυδηοο ουὐοῦ {Π6 ἰδησιαρο. 6] 1Ζ5οΒ}, ἴῃ 
δηυπιοτδίίηρ ἰμόπὶ, ροὶπῖβ οὐἱ μονν {ΠΟῪ 5εραᾶ- 
ταῖο ἴπὸ θοοκ οἵ Πᾶπηιεὶ ἔγοτη ἴμς ΜαρἼοςλῦσοδῃ 
Ἔτᾶ. δηἃ ἰεβε! ν ἴο [15 Ἑσοιπροδιεϊοη ἴῃ 86 {ἰπ|6 
οὗ ἴδ σαρίϊνγ. ΟΥ̓ δ βούθῇ ἴο πίῃθ ψνογὰς 
Τουηά ἴῃ ΠΔηϊοῖ, ἴγθο ἅσὲ 4190 ἑουμπά ἰῃ ΕΖγα, 
ἔνο ἐπ Εϑβίμοῦ (ϑε6. "Αρρεηάϊχ ἴο ἘΖια᾽ δηὰ 
44. ἴο Εϑβίδοσ᾽), δπὰ οὔἊ Οἠ]Ϊγ ἴῃ ἴμο ΤἌΑγριΠη5. 
1 τᾶν δὲ οἵ ἰηἴϊογεβὶ ἴο 5εῖ ἀόνγῃ ἴΠ686ὲ ννογάϑβ, 
δηά ἤδη ἀδάυσε ἔγομλ δέσα πο σοπο]υβίοι 
1ΠΕΥ 56θηι Δί ΓΑΙ ἴο οΠἶδσ. 

ΠῚ (παν τουπά ἱῃ Ώδη. 111. 2, 2) δηά ἴῃ 
Ὧ 

δὼ 1. 8, ΥἹῖ. 21, “ΓΓΕΔΞΌΓΕΟΓΒ.᾽ 
ἼΠ6 ᾿αϑὲ 50} 40]6 18 σοηῃϑιἀεγοὰ ἴο 6 {6 

Ῥειβίδῃ δ}ὰγ Κϑοροῖ, ορ. δαγῶ, “"ἴο Ἵᾶσγγ:"" 
πὰ [Π6 ἔόποῦ ρατὶ οἵ ἔπε ννοσγὰ 15 υϑιδ!}} 
ἰγαςδά ἴο {πὸ οἱὰ Ῥεχβίδῃ, σαϊ(ε) ὁ (Ηυ5) 
ΟΥΓ σαάα, σαῤίδα (Ἶυ5}), χαπάα () 6]1{295}}): 
---ςοπηρᾶτα ἴπῸ 54ηβκ. βᾶπ)ὰ (Βεηξεγ) ; Νὲν 
Ῥογβίδῃ, 1 μᾶη :--- δῆς χαπ)άνασα, σαϊπέῤ-δαγα 
ΟΥ γαϊπα-ὀαγα (ἴδ, “ἃ τἰγδΆβϑυγε," 50 122, 
: Οἶτο. χχνῆ. Σ1). Ἐννδὰ 5 ρίνεβ ἰο "Δ ἃ 
ΤΊΘΔΠΙΠΡ ὁΠΔΟἢ ΠΕ γαροπάοτ "ἡ οὐ πο]οηδη οὗ 
ΒΙΣὮ οὔῆς4] ροβιξίοη, ἀογνιπρ [ἃ οπι ἴδ οἱὰ 
Ῥεγϑίδῃ εὐμάυδ» (ἔτοπι εραά, ““Οοά," “.Α]- 
ΤΩΙ ΒΌ 655}, ἀἰ5}1 Κη (Π6 ργενίουβ Ιἀθηςῇῆςδ- 
Ὅοη ἢ Ἐδ6 [4]. ϑογλς, ἢΔ41}-Ῥογβίδη 1272. 

Βυΐϊ [Π6 Ῥεγβίδῃ οἰγτηοϊορίοθ ἅτὸ ποῖ ᾿οη- 
νἱησηρ (Μαχ Μυ]1εγ), δηθὰ ες ἢ {ΙΗ Κ5 
1δδὲ (ῃ6 ννογὰ 18 ἴο δὲ εχρίδἰπεὰ 458 ἃ δε {ἰς 
ἑοππηδίίοῃ Ὀογτονσεὰ ἔγοπι πε Ῥεσβίδῃ5 ὈΥ ΠΟῚΓ 
ϑεπις πορηθουτθ. [ἰ ἰ5 οὐυτγίου5 ἰῃδλΐ δῃ 
Ατατησδη- Ρειβίδῃ 868] οὗ ἴῃς (ριο 80 ]γ) 
Αςδαπηεηίΐδη ρεσοά ββουϊὰ πᾶνα Ὀεθη ἐουπά 
ΡΠ ἢ ΞΙΙΡΡΟΓΐ8 πηδίευι! ] γ 115 5επι!- ϑα πη ἰς 
βδχιὶ- Ῥεσβίδῃ σοπο]ιυιϑίοη3. ΤῈ οὐνποῦ οὗ [δ 
8621] δοδῖβ ἴ86 [Π|6 122] ὯΦ. ὙΠῈ ξοσπΊοΓ 
νγογὰ οσοιτβ ΠΈαῸΘΠΕΥ ἴῃ ἴδε {165 οὗ (6 
Ῥοσβίδῃ πο Ὁ 65 (ει . Ἐϑβίδοσ ἢ, 3. 21; Νοδθ. 
ἴ. 8): ἴδε 1Ξ- Ἵ ἴδε Ασᾶπι, ῥδγίοῖς ἱπάϊοδίνα 
οἵ ξεηϊῦνο; δηὰ ἴ32 οο ηάδϑ ἴο ἔδο 
(85.290) "Ὅ22 ἴη ΕΖτὰ νἱ. 8. 54 45 
δδενσῃ ἴδ6 τεϊδίίοη Ὀοΐνγεθη βυςὶ Ἰουτη5 ἃ5 Ὁ9) 
δηὰ 12) (033), δηὰ Ορρεγιὅ {πὶ {πὸ Αϑϑγγίδῃ 
ἔογπι οὗἉ 122 ννου]ὰ ὃ Υ23 ; βοῆς ἴδε [Π|6 οἡ ἴδε 
868] ΤΠΔΥ Ὀ6 ἰΔκθη 845 ἃ {λ{Π{Ὁ] ἰγδηϑδίίοη οὗ 
ἴδε Ἴ212 οἵ ΕΖτγὰ δπὰ ἴῃ 2 οὗ ΤΠ δηϊεὶ. 

δὲ- οὐ Ὧ2ΠΒ, ““πιδίζοσ," Τουηπὰ ἴῃ Ὁ δη. {1}. 
16, ἱν. 14, ὅτο.; ΕΖγΑ ἰν. 17. ΥἹ. ΙΙ, ὅζο.; 
Ἐϑιδοῦ 1. 2ο. 

ΟἸἹά Ῥεγβίδη, αι )-σἄνια. Νενν Ῥεῖβ, ῥαΐψαπ. 
Ῥεδὶν!, ρεάα»α, ΤὨῖ5 ννογά 15 νεσῪ ἐτεαμεηΐ ἴῃ 

1Ὴ , "“ΚΕ.Ἐ. Ατί. " Ὁ δηΐεϊ,᾽ Ρ. 274. Τρ. 
εἶΞο Ἠλυγσ, “ Εὐκιάπιηρ ἃ. Ῥεγβίβομεγ Δ σσῖοσ 
ἀ. Α. Τ᾿ (πὰ Ἐννα!α᾿ς " Ϊατῦ. ἀ. Β10]. ΜΝ ββεη- 
ἐς βαῆ,᾿ ΡΡ. 151 54. 1843); [51], “ Ηδηάραοι ἀἁ. 
Ζεπά-Θργδοδε ; Βεηίευ, “ϑϑηβκε- Πρ]. ἈὨϊοῖ. ;᾿ 
Μαχ Μύ]ει, “Οπ Ατγᾶθ ψογάβ ἰῃὰ [δηΐεὶ,᾽ 
δες Ῥιιεγ᾽5 “ 1,δοίυγοβ,᾽ Ρ. 565 54. 

3 ἐ Ὠπς Ρτοφρμείεη ἀ. Α, Τ.᾿ 1. Ρ. 474 
8 Ἠ]δυ, ἰπ' Ζεϊίςοῦτ. ἃ. Ὁ. Μ. Ο.᾽ ΧΝΙΠ1. 300. 
4 « Τμεβδιπις,᾽ 5. ἢ, 
8 “(γαριδι. Αϑϑγτ.᾽ Ρ. ἢ. 

ΟΒδϊάθε δηὰ ϑγγίαο. Ὑδουρῃ ΜίςοδδΕ61156 ςοη- 
πεοῖβ ἃ ΜῈ φθέγμα, 115 ΟΥ̓ ΡΊΏ 15 ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ 
Ῥεχβίδῃ, αι σογγεβροηαάϊηρ ἴο ἴπ6 Ζεπά ρῥχὸ- 
Ροϑβίτἰοῃ ραῤδές ἴῃ6 ϑδηβκγις ῥγαδὶ, δπὰ (ἢ 
Οτεεκ πρός ; ἴῃ Ζεπαὰ 18ὲ ργχεροβιἐϊοῃ εχ- 
ΡὈΓΟ5565 ἀπ Πυτοη δης πιονοιμθηΐ ἰονναγάβ 4 
Ρεβοῦ οἵγ {δ!ηρ. γα, 15 ἴο “50 ἰῃ 5δῃβίεσιξ, 
Ζεηὰ, «δηὰ {πῸ οὐποϊξογπι ἱῃβογ Ροη5. [ἢ 
Αττηθπίδῃ ῥαΐφαρε 15 ἃ “ΤηΘΘϑΑρο,᾽, πὰ δυο ἢ 
ἃ τιϑδηΐϊηρ γοἀυςεα ἴο [Π6 ΤΟΥ ΘΏΘΓΑΙ “ὁ πχαῖ- 
ἴον" 15 Δρργοργίδῖθ Ποσθ. 
ὉΠ, “Ρηηςο5," ἐοιπὰ ἴῃ Ὦδη. 1, 4; 

ἘΖγᾶ; Ἐβίδοσ ἱ. .3, νἱ. ο. ὙΠ6 σηϊϑίδοϑ ἀπά 
ςοη͵εςίυτεβ ἴο Μ᾿ Βϊοἢ [15 ννοσᾷ νγᾶβ βυδ)]οςξοα 
ΤΏΔΥ ὃδ ᾿ἱηξειτοὰ του ἴῃς γοπάθγιηρ “Ὁ ῬΑσίῃ!- 
Δῃ5᾽) οὗ [δε ϑγτγίδς νεγβίοῃ, δηὰ ὙΒμεοάοιοηβ 
Δρρσοχίπηδῖς σεργοάιιοϊοη οὗ ἴδ6 οὐ ρβίη8] ἴῃ 
Οτθεὶς ομασασίογβ, πορθομμείν. ὙΠὲ τίηρ οὗ 
(86. νψοζά 15 ἐδβοιρῃξ ΌΥ ϑοῖμ ἴο ἔἕδνουγ ἃ 
ϑοιλες ταῖμον [μΔη Ατγδη οἰγτηοϊοργ. ΡΒ1]ο- 
Ἰορ ϑίβ ψῇο ἴγδᾶςθ 1 ἴο πο Ἰδξῖοσγ βουσοθ σοπλ- 
Ῥάτὸ ἴ ἢ Ῥοδὶν!, ραγάόγη; Ζοηά, ,“ηαἱξ»ια; 
δδηβιοσ, γαίδωπα; ᾿ουπείξοστη “αίαπα; [Π6 
βϑιιροσίδενε οὗ [6 ὈΓΕΡ. 2 γα, πρῶτος, ΟΥ̓́ΡΕΓΠΔΡ5 
πρότιμος,. [τὰ Ἰαΐες {ἰπὲ5 (ῃ6 νγογὰ 85511Π|68 
186 ἔογηι 5} 85, 

ΠΕ, οὐ "“ςδρίδίῃβ,᾽") ἑἐουπᾷ ἴῃ Ὅδῃ. 111. 2, 3, 
47) ΕΖΥΔ Υ-΄ 3) 14.) Υἱ. γ; Εϑίδοσ. 

ννοσὰ πᾶ5 Ὀεθῃ σοηηοοίοεά ἢ (δ6 
Ῥεχβίδῃ, ραδϑ; τηοὰ. Ῥεῖβ. ῥαϊψάρ: Ὀμξ 'ξ οο- 
ΟῸ͵Β 50 οἴϊεῃ ἰῃ Αϑϑυγίδῃ δηα οἴδογ ΠΟ ΡΠ ΟῚ 
[παῖ [6 δος οτξίη 15 ἢονν ππηυοβεϊοηδα 9, 
119 οατ]γ τεοορἔοη ἱπίο Ηθῦγενν 15 ννε}] κηοννηι; 
δηὰ (Π6 πᾶπηθ οσουΐς 85 ἃ ΠΠΠ|6 οὗ Νεῦο ἴῃ [6 
Εδϑὶ [πάϊ4 Ησιιϑδε [που ρίου 12, 
δ ΘΠ, Γουπά ἴῃ  δη, 111. 2, 3,27, ὅζς., 

111. 12, ὅζο.,), “Ργίησοβ,"" 566 "ομι. οἡ Βιὺυ]ς;,; 
11. 422, δῃά ποῖο οη Ὠδῃ. ἰϊϊ. 2. 

Οἵ νοσγάϑ, ργοβιηθα ἴο δ6 Ασγδη, δπὰ ρϑοιι- 
1ἴαγ ἴο Τϑδηϊεὶ, τ{μ6 ξο] ονγης ἀγτὲ τηθηοηρὰ ὉΥ͂ 
Βε! Ζοοδ, Ηδυρ, δπὰ οἴδμοῖβ. 

ἐξ δὲ, 11. ς, 8. ὙΠ15 ννοσά ἰβ 4190 ἐοι πὰ ἴῃ 
16 Ταϊπιυάϊοδὶ ἔοσπιυὶα ΠΡΌΜΩΡ 0 ΝΕ τὸ, 
δηὰ ἰ5 ἴσο, 85 ἴῃ ᾿ δηϊοὶ, υϑεα 45 ἃ εογὸ. [ἴῃ 
Ῥεογϑίδη [6 οοσγεβροπάϊηρ ννοσγὰ σσαηάα, ουῃὰ 
ἴῃ 16 Βο᾿ϊδίαη δὰ Νακηϑ}}-}- Ε υδίάπι ἸΠ5ΟΓΡ - 
ἴοηβ, 85 ἴα τιρδηΐησ οὗ "κπον οάξε,᾽ δηά ἰ5 
υυϑοῦ 85 ἃ σμῤιέαπέξυε. [πῃ 1815 τεβρεοῖ ἴδε Ῥεῖ- 

4 (μϑίοϊἹ. “1.εχ. 5γι.᾽ ρ. 744; δηδη, " Ηΐϑιί. 
ἁ. Ἰληρυεβ βέπιϊἷ!.᾽ Ρ. 155; Οεβεηΐυβ,  Τπεβδυσ.᾽ 
8. ἢ. ; 566 ΑΡΡ. ἴο Εσγα." 

Ἵ Βεηίου, " Βτ.᾿ Ρ. 88 ; Ῥοίί, 4“ ΡοΥ Α]1- 
τϑίβοια ΕἸσεπηδηθη᾽, Ἰὴ “Ζεϊ(βοϊ. ἀογ Ὁ. Μ. 6. 

ζι. ΧΙΙΙ. ὈΡ. 376, 4ᾳι6; Ἐεπδῃ, ]. ο. ; 566 “ΑΡΡ. 
ἴο ΕΞίμοτ. 

8 Τρνυ, "Οα  ἀδἰςοῆ, γίγας, 5. ν. 
ὃ Βεοηίευ, " Μοῃδί5- ϑοὮγ.᾽ Ὁ. 1945. 
10 ὅες Νοιτίβ, “Αβϑγτ. τ ει. Ρ. 85; Ἐν αϊά, 

1. ς.»} ϑοβσδάοι, “ἀΐε Κοηβοῖῆσ, ἃ. Α, Τ᾿ 
Ῥ. 80. 

1. ΤΗϊίς ἰ5 ἰταοθὰ Ὁ Ῥι ΞΟ, Ρ. δ6ό, ἃ Ῥαβεασα 
ὙἘοἢ τεαυΐγεβ ἴῃς εἰϊδίομ οἵ ἴπε ποίθ, 8βϑεγίηρ 
“ὁ 0 ΡΟΒΒΙΌ]ς ϑεπιὶς εἰ χείρ σε. 

12 Θοῆγδάογ, “16 Αβϑγσ.Βαῦγ!. ἸΚ οἰ σο δ τὶ. 
ἴδῃ, ἴῃ “ Ζεϊϊοςν. 4. Ὁ. Μ, α;»’ ΧΧΥΙ. 12. 
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βϑίδη διὰ ΒΙ:Ὀ]ς δ] πιοάεβ οὗ δρρ|οδίίοη οὗ 1ῃ6 
54ΠΊ6 τοοῖ ἅγῸ ἱπάοροπάθηζ, Μίδηυ βοβοϊαδιβὶ, 
δονόνοῦ, ἴκο δ ἃ5 -ΞἬ δηξ, ἐοὸ ουἱ,᾽) Δηὰ 
τεῖ86 ἴο ἰξ ΔΩΥ Ρετγϑίδῃ εἰγτλοίοσυ. ὙΠῸ 
τοίθητίοη οὗ ἴῃς Ιά64 οὗἉ ἤχδϑάμποβϑ, τ᾿ 8] 1Ο γα Ὁ 6 - 
Π655, ΔΙορθὰ ἴο θ6 σθαι γοά ΟΥ̓ ἴῃ6 σοπίοχξ, 15 

551}0]16 ὙΠ ΠΟΥ ΟΕὙΠΠΟΪΟΩῪ δ6 δάορίοά, 
ἔδμε βϑηΐθησο νοῦ ]ά Ὀ6 “6 νγογὰ ἔτοπὶ τὴ ἰ5 
ὉΠ6 Οὐδ 1η 186 56η56 οἔἹἉ Ὀεΐηρ ἱγγενοσδῦϊο αηά 
οἀ. ὙὍΠδ σουρ]ης οὗ ἃ πιᾶϑο. νοτὺ δηά ἃ 

ἴθπη. ποὺπῃ 15 ποῖ υὑποοπηῆοη ἴῃ ἴδ6 ἰδίογ 
᾿πϑοτροηΚ 3, ἀπὰ {1115 15 {π6 σᾶϑε μοσὲ (ΠῚ) Ὁ 
δδ 1152). 1{|5 ποῖ {πογείογα ΠΘΟ βϑΑΓΥ ἴο ΒΌρΡροϑα 

ἴῃς πνογὰ -- ΠΟ ((μυζΖαῖίο) ; ἐπουρἢ 1 11 δό 
σοηῃδίἀογοὰ ἃ ἐοπλπἰπθ νεγῸ 115 ἔογτη ΠΊΔΥ 6 
ςοηϑίἀογοά ἴῃς ῥγοϊοῖγρο οὗ {παΐ ἕο τυ ῃϊςἢ (Π6 
δῇοσγτηδῖινα ἢ οὗ 1ῃ6 (Πϊγά βίηρ. ἔθη, 
νν85 τοἀυςεά ἴῃ [Π6 Βαδγϊοπίδη Ταϊπιυά, νἱΖ. 
Π, δ, οσ ᾿ δ, ΕἸΏΔΙΥ, [π6 ννοσγά τρᾶῪ θὲ τῆς 
Αταηιδὶς ἔοσπὶ οὗ [πὸ Αβϑϑυγίδη Ζαῤ ἢ ἢ 6 
ἔτοαυθηΐ ῥγεξοστηδίϊνο δὲ, ἃ νγογά ακίη ἴο δπὰ 
ἀεγινοὰ ἔγοπιὶ δὲν", πὰ ιιϑοὰ ἴο ὄχργεββ ννῆδῖ 
5 τοτηοῖς (πὶ {ἰπὶς, ξαΐαγε ἀπά ραϑῖ8), ἃ βϑεπϑ6 
αὐἱΐο ἀρργοργίαϊο πόσο. 
Δ ΥΙΝ, ουάροθ,,") 11... 2,4. Ηδυρ οοπὶ- 

ῬΑΓΕΒ {μ|5 ψ} 186 Ῥεγβίδη ἐσγεσδα-ςαγα, ἀπὰ 
ἐχρίδίηβ 1ἃ ΌΥ ““ργίηοβα οὗ (πε δοβι" (Ηξεεῖ- 
ἐγϑῦ); δὰξ [86 Ῥεοτγβίδη νγογὰ 1561} σδη ἤδγάὶν 
δε 5414 ἴο Ὀ6 αυϊΐε ἀείϊεττηϊποά, ςαγα ἰ5 ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ σοππεοίοα νυ ἢ ἴῃ6 5δηβικσιξ εἶχαν; δυΐ 
ἀαγρ οὐ αάδηρ ἰβ ὙΕΥΥ Οὔδουγο. Ηρηςο οἴδοῖβ 9 
Ῥγείεσ ἴο σοηϑίάθσ [6 ννογὰ ποσοῦ Ατὰ- 
τηδῖς, δηά, Ὀγθακίηρ ᾿ξ ἃρ ἱπίο ἔπ6 σοπιροπρηΐβ 
ὙΕὯὮ (Αἀλγ) ἴῃ 56η56 οἵ “ ἀἰβίηρυ 5ῃ6ὰ " δὰ 
 ( Γ) οἣς οὗ [Π6 οἶλ5565 τηεπιϊοποὰ ἴῃ 
11. 27, υπαογϑίδηά ὈΥ 1 ποῦθ ἴπ6 οἰϊοῖ βηδηςίαὶ, 
οἵ---ὐθεϊζεν 51}}} (566 11}. 2, δα ἀ. Νοῖε)---ἰεραὶ 
ΟΠ ΤοΓβ. ᾿[{ ἴδ ἀπ ΟΡ Ύ οὗ [ῃ6 πᾶπιθ, Αἀγαπι- 
ΤΛΈΙεοἢ (2 Κὶ. χυῖ. 121: χΧΙχ. 37), ΟΠΈΓΒ ΔΗ͂ 
ΠΙυιταοη, Αὐδῦ ἀογῖίνος (ἢ 8 οἰψηιβσδίίοη 
Ποπ ἴ8δ6 γοά ([πεὲ Αϑϑγγίδη “" δγουϊεβ,᾽" ἀπά 
Οτθεὶκ “ δαΐυγη᾽)), ὙηὴοῸ γᾶνθ ἢ15 πᾶπιθ ἴο {Π6 
Αβϑγτίδη (δηὰ Ἡδῦγεν) τπηοηῖμβό, ΜΝο- Αὐδν 
νγ 45 Δ3ϑβηῃδα ὈΥ [6 Αϑϑυγίδηϑβ ἴο {πεῖγ πδί!οπδὶ 
δοὰ Αϑ50γ ἴο σοπιρ]εΐε {πεῖσ σγοῖϊθ, Ὀυῖ 1 νγᾶβ5 
αἶδο 186 πᾶπὶα οὗ (Π6 τηοηίῃ ἀδάϊοδίοα ἴο “πὸ 
ΒΕΥΘῃ ρτοδί βοίβ.᾽" [115 ΘΔΞΥ͂ ἴο 566 δον [5 
56 οὗἩἁ {6 νγογά ψου]ὰ ἐχραπὰ ἱπίο ἴδε δὺ- 
βδίγαςϊ 5 βηϊ ποδίοῃ "ὁ ργο- πληθηςθ." 

“ὩΠῚ, ““σουῃβο ον," 11}}.. 2, 3. Το θγϑί 5}]- 
ἸΔ0 16 15 υϑιιδ!ν (Δ Κοη ἴο ςοττεβροπὰ ἴο {πε οἱά 
Ῥεγβίδῃ δπάὰ Ζεηὰ ἐδία “"1δνγ᾽" (ςρ. ἴδ πον 
Ῥεγϑβίδῃ δ δτωδεν, ἀᾶντεν ἴογ ἀαάαυεν, “ἃ Ἰυάξε᾽" 
ΟΓ “ΚΙηρ᾽)); δπὰ (Πε βοοοηά 3 }] 40 ]6 “"θαγ᾽" ἴο 
Ὅ6 {πὸ βᾶπὶιδ ἃ5 ἰῇ “2 Ἵ) (22). Ὑπὸ ἢγθὶ 
5Υ}140]6 Οσσυ ΓΒ 4150 ἴῃ Δη16] ἴῃ ἴῃ ϑθῆϑβε οὗ 

1 ΓΟ δρόηϊυ5, " ΤΉΘ5.᾽ 8.ν.; ϑαδλάϊα, Αθδη Εσγα, 
Οδῆςη, Γυυζζαῖῖο- Καί σε, “ Οσαπιπι.᾽ Ὁ. 38. 

3. ϑάγοθ, "Αβϑγτ. Οτ. ΡΡ. 78ν 157: 
8 Νοιτβ, "Αϑβϑγσ. Ὀϊοὶ.᾽ 5. νυ. 
4 4... ΖόοκΙοτσ, ἰπ Ἰοοο. 
δ Ὶ ξυοπηδηῖ, “1,4 Μαρῖς, ὑρ. τό, τοῦ. Ου 

ἴδς Αοοδάϊδη δηὰ Αϑογτίδη πιοδηϊηρ οὗ “ Αἄατ,᾽" 
δες ϑᾶγος, " Ττδῦ5. οἵ ϑος, οὗ Β. Α.᾿ 111. 16:. 

ΦΘΒΘΑΝΊΕΙ͂, 1. 

Ἰανν "ἢ ογ “βιταδη" (ΠἿἽ, ἐξ---, 1, χ2, νἱ. 9), 
δηὰ 18--οἡ (6 ἄῦονε βυρροϑί!οη---σοηποςίοά 
ΜΙ {πὲ τοοῖβ «4 “(ἴο κῖνε." (δίδωμι) δηὰ 
ἐῤάᾶ “ἴο ρἰδοε" (τίθημι) : ψνΒοποε---ὐσά ἃ 
“616 (ΠῸπι 44), ἀπὰ ἃ 12" (ΠΌπι 464). 
Ηεπος ἴδ6 ψνοσά ἽὩΠΛἽ 5. ομς 5|.}1δὰ ἰῃ {86 
Ἶανν, ἃ ἵκβερεσ οὐ {86 ἰανν, ἃ σοι ηϑοοσ. 
Α Βαθγ]οηίδη ΘΕΥ̓ΠΠΟΪΟΡΎ ΤΩΔΥ 6 ἔουπά ἴον 

ἴῃ ννοχὰ, 1 (Ἐς Ἰεϊϊοῦ Ὦ Ὀ6 ἰδκοη δ8 ἰηϑοσίοα 
δηᾷᾶ υϑεὰ ἴο ἀϊπεϊηρι! 5} [Π6 ννογὰ ἔγοτῃ δῃοῖμοσ 

ἀπά 5ἰπηῖϊατ οἷα55, [μ6 ἐξ Ὁ ΥἹΣἽΠ (δεε δάά. Ν. 
ἴο 1]. 2). 
δ ἀξεωρ 1]. ς, 1, 20, 15 ΕΥ̓͂ ΞΟΙΏ6 σοη- 

πεοίοα ἐϊγοσῖγ νὰ [π6 Ῥογβϑίδῃ δαμάδρηια 
ὁἰ8 ΤΟΙ ΌΟΓ :᾽) ΟἴοΙς ἀϑϑοσιαΐο ᾿ξ νυν ἴπ6 Ατὰ- 
τηξδῃ γετὺ ὨἽΠ (ΚΟ)ΟῚ, ““ἴο συξ ἰῃ ρίες 65}, 

[86 Αταῆξδῃ ψογὰ Ὀεϊηρ ςοηβίἀογοὰ ἃ ἀ6- 
ποχηϊηδῖινε ἔγοιῃ [ἢ6 Ατγδηῃ. 56 φῖνθϑ ΠῸ 
ἰπϑίδηςθ οὗ 1Π6 υ86 οὗ ἴ(ῃΠ6 ψνοσὰ 85 ἃ βιθδϑίδη- 
εἶν, Ὀμζ ΟὨΪΥ 85 ἃ νογῦ. 

ἽΥΡΌ, ΑΟΨΝ. “ΜεϊΖαγ," 1. τσ, τό. Ἡδυρ 
ςοηϑίἀοιβ [ἢ]5 ἴο 6 ΠΟ ὈΙΌΡΟΥ παπλὸ δυΐ ἃ 
Ῥεγϑίδῃ δαυΐϊναϊθπε ἔογ ἃ συ ρῦθασγοσ. ὙΠῸ ἤτϑξ 
᾿κιὰβ οὗ ἴπὸ ννογάὰ ἢθ σοπηοοῖβ ψν ἢ ἴδ6 οἱὰ 
ὀγϑίδῃ δηὰ δδηςκτῖξ »αάῤμ, αῃὰ πον Ῥογβίδῃ 

»εἰ (μέθυ, τ6}}; 16 Ἰαϊίοῦ ρατέ ἢ ἴῃς οἹὰ 
Ῥογϑίδη φαγα οἵ ϑδηῃβκγι εὐχῶν, ἃ“ Ποδά.") ὙΠῸ 
ψΟΣά ψουἹὰ {ἢ5 ᾿πάϊσαῖθ 4 κἰπὰ οὗ “ἐουοῖ- 
Β6ῈΓ οὗ ἀππηκιηΡ." ὙΠὲ ἘΑΌὈΙ πα σῖνο τηοσο 
ΟΥ̓ 655 ἰηρθηΐοιι ἀσγινδίίοηβ οὐ ἃ ϑοπλὶς 
Κιπὰ :--- ςΡ. ϑδαδάϊα ἱἰπ {π6 Καδρθίη. ΒΙ:0]6. 
Ηιἰζὶς σοπΊραγεβ ἰξ ἃ5 ἃ ἕογοίξῃ νοσά ψ ἢ 
Μολοσσὸρ-ε σός, δῃὰ ΟτάΐΖ νΨΠῊ μελέτωρ. 
ΤΠο ννογὰ νν}}} ργοῦδὶν 6 ἔουπά ἴο [ε Αϑογ- 
ΤΔῃ ; Ρεσῆδρα ςοηποοίοα ψ ἢ ἴἢ6 Αςοδάϊδη 
γημΐ ἃ 5ἴδλυ, ΟὔΓ δ5 ἃ σοιτιιρίίοη οὗ ἴῃ6 Ὡᾶπιθ 
Μιυ|41- Α5ϑιγ, 

ΠΣ 122, “τενναγάς," 11. 6; ν. 17). ὙΠ σγοοῖ 
οὔδ6 ννοχὰ ἰ5 ἰουπάὰ Ὁγ Ηδιρ ἰη 3, τπὸ 2 δηὰ 
ΓὩ Ὀείηρ Τοηδίἀετοὰ ἃ ργοροβιοη ἂπὰ δχ 
ΓΕΒΡΘΟΓνΟΪΥ. 8 ἰ5 σοπῃθοίϊθα νυ [ἢ6 οἹά 
Ῥεγβίδη δαφ'""ἴο ἀϊνίάο,᾽" ἀηὰ (Π6 τηοάοσγῃ Ῥεοσ- 
δίδῃ δά ἃ “Ῥγοβθηῖ:" ("6 νψογὰ 1δβογοίοσο τοδά- 
ἰῃρ' 'ἰῃ οἷά Ῥογβίδῃη, πἰδαρυδ "ἸΔΥρο55."") ΟἿΠοῖς 
Ὀτείεγ ἴο σοππεοςῖ ἰξ νυ [Π6 ρΑ]ρο] -ἴοσπα 1212 
ἔτοπι 2 ““ἴο αἀἰδίτ δα 6" ἴῃ ἃ Ῥγοάϊραὶ! βεῆϑο: 
δηά (ἢϊ5 ὀχρίδηδίίοη 15 πιοτὸ σοηνίποίηρ. ὙΠῸ 
Αϑϑυγίδῃβ 56ἀ ἴΠ6 τοοῖ ἱπ [Ππ6 ϑθῆϑοε οὗ βεαρίης 
ἃρ (Νοστῖβ "Αβϑυγ. Ὠ1οῖ." 1. Ὁ. 79), δηὰ {μὸ 
ὑογὰ ΒΟΓῸ 18 ἃ ΝΙΡἢΔΙ Ξιιείδηϊινο. 

1.220, ““ξονογηοτβ,," 11. ,48. ΗΠ Ποτῖο ἰἴ Πᾶς 
Ὀδδη υϑυδὶ ἴο ἰγᾶςο ἰῃῖ5 τννογὰ ἴο ἃ Ῥογϑίδῃ 
βουτοα; δηὰ (Π6 [γἀπίδη ἔογτηβ οἵ βρϑοςῇ ἔωγ- 
ηἰδὴ ὑνο γοοῖβ ἔτοπὶ νυ ῃϊοἢ [ἢ νγοσγὰ πυρῆς Ὀ6 
ἀετίνεά. ὙΠε οἹ]ά Ρετβίδη ἐφαπὸ (ἴο ργοςϊδὶ πὶ), 
υιϑεά οὗ (πε Κίηρ; Ζεηά, οὐδ, ςαηφ; τυοάογῃ 
Ῥεγϑίδῃ, σ«ἄῤἧιεπ (ἴο ὁπ τὴ, δδαῤημεδ, ἃ “""ὍΓΘ- 
ἴεςἴ ;" δδηβκγ. εαῇ: οΥ, Ζεπά, ραφ, ϑδηϑῖσ, 
τῇ (ἴο Ὀ6 εἴγσοηρ). Βυΐ ψ ἘΠ ἃ Ὀεϊῖον Κπονν- 
Ιεάξε οὗ ἴδ8 Αβϑογτγίδη- Βα υ]οηίδη ἰηβοτριοηβ, 
Δ ΘΑΓΙΙΟΓ ἀεγναιίοη οὗ πὸ τγογὰ Πᾶς Ὀδοοπὶδ 
Ρραγθηΐ. δάγξοη 5 ςδ]δὰ «αξῥαποξξω Βαδίδα 

4 «(ι]ὰ. ΥΥ̓ὀγίοσυ." ς. ἢ- 



ΟΘΑΝΊΙΕΙ͂, 1. 

τς Η ηΟΚΘΟῚ τεπάεβ “ἐργίεδς οὐ Βδαθγϊοη," 
Ορρετῖ 3 “ἰνἹοδλῖγο" (νἱσοθπλ ξεγοηβ ἀξογυτη); 
πὰ «αἰίπ τὠαδαγὶ ΝὮςϊ Ῥγαίογιι52 σοηάογβ 
“ ΗοΥβίοΙ]οσ ἀεγ ϑοπόημοῖς.᾽ ῬὍΠὸ ψνοσγά οτὶρ!- 
ΠΑΔΪΥ ἀρρ] δὰ ἴο Κιπρβ ΟὨΪΥ δὰ, ἴῃ Τδη16}᾽5 
ἘπΊς, ρΑϑϑοὰ ἄοννῃ ἴο ἀδβοῦθε οὔϊοοῖβ οἵ (ἢ6 
διρΒοϑῖ γαηὶς Ὀὰϊ ποῖ οὗὁὨ γογαὶ ἀδϑοθηΐ, συ ἢ 
88 6 ννοσὰά ""ρτίηςο᾽" 15 υϑεά ἴῃ τηοάσγῃ ἘΠΊ68. 
ΤΒο ἱπίεσοθδηρο οὗ ε, ἃ, δῃὰ γ᾽ 15 ὁσοδϑι ΔΙ Υ 
Τουηά ἴῃ Αϑϑεγτίδῃ, δηά ἴῃ Βαϊ γιουίδη 3. οοπη- 
ΤΩΟΠΙΥῪ ἰδκο8 (πὸ ρας οὗ 4. δαῤίὶπ σου]ὰ 
15 6 ταραπ; δηὰ ἰδβουσῇ [Π6 ννογὰ, ἰῇ 
ἐαυϊναϊοηϊ ἴο “ἀέρα, ΤῊΔΥ ἢοΐ Ὀ6 δεῖς, γοεῖ 
115 ὌΧ σίθοδ Ὀγουου5 ἰο ῬΟγϑίδῃ {1Π165 ὈΓΟΡΟΓ 
15 βεϊ [κονϊάεηϊ. [{ 5 ἐουπὰ ᾿ἴπ Τεγεπιδῃ δηὰ 
ἘΖΕΚΙΕΙ Ἰοϊποὰ νυ ἴῃς Αϑϑογγίδη ΠῚ ΠΕ, δηὰ ἴῃ 
Ι5α]δ}δ, ἰῃ ΕΖγα, ἀπὰ Νεβεσηϊδῆ. ὅδιιςὴ ΘΑΓΥ 
ΟΟΟΌΓΓΟΙΟΘ ἰ6 ἃ 5ίγοῃρβ ονυϊάθησθ δραϊηβί 115 
Βεϊηρ σοηῃϑιἀετοά Δη Ἰηϑογϊίοη οὗ ἃ Μδοοδῦαδη 
ἀδῖο. 

ῬΟΔῸΟ, ἰϊ. 1, 27, "ςοαίβ.) Το εἴγτηο- 
Ἰοξγ οὗ [815 ννογὰ 15 γεΐοσγοά ἴο ἔμε Ζοηά, οὖγα 
ταδγο:---ςγα τε γα, “1ῃλ6 Βοδὰ,᾽) τιοάθγῃ Ῥὲεῖ- 
5 “Γ᾽ Ἀπὰ σαγ; πὰ ὐἵ, ""ἴο οονογ:" ---ηὰ 
ἐχρίδιίποθὰ ἰο δὲ ἃ Ἴσονεγίηρ οὗ {πε μεδὰ:; Ὀυῖ 
Μαχ Μυεσ, ργεβεσνίηρ ἴῃς Ῥεγβίδη οὔ βίη, οοη- 
ποςῖβ ἃ ὙΠ σδωυάν (οΥ “δαϊυάγ) “"Ὀγάσσα,᾽" 
186 Ατδῦὶς σεγυμ. Ὑ8ὲ Οτεεκϑ στορτοἀμυσεὰ 
τς νοσὰ υπάεῦ ἴδ ἔοπῃι σαράβαρα (56Ὲ 
Τηροὰ. μεγο) νης ἢ ἴῃ πηοά. 1,41. 15 «“αγαῤαϊα. 
ΤΙ Ρογβίδῃ ἀσγιναίίοη ἡθοδϑϑιίδιοϑ [ἢ6 55 Πὴρ- 

ὕοπῃ τμδὲ ἴῃ Ὁ ἼΟ {πε 1 ἀπά σ' βᾶνε οδδηροά 
Ρίδοεβ. Οἵδεσ οὐῖςβ ἤᾶνα σοηϑθα θη 7 ῥτα- 

ξιτεὰ ἴο ἵγαος ἴδε τνοσγὰ ἴο ἴῃς δεπηεὶς 29} 9 
“ἄρ σονογδ,᾽" ὅἄζο., 4 Μψογά ἔγοαυδηΐ ἴῃ δγτίδο, 
Τᾶγζυμ δηὰ Ταϊπιυιά. [1οΥΥΤ ἰδῖκο5 ἴἴ ἴῃ {86 
8.96 ΟὗἩ ἃ τηληΐΐθ, δηὰ σοηϑίάεγβ ἰξ “1 ποῖ 

οἵ Ῥοεγϑίδῃ οὐρῖπ᾽) ἴο δὲ {γδοθδῦϊθ ἴο ὑ 
ἴοι Δ ἴο τῖχ. Βυΐῖ, :ξ οὔθ τηοτο ζοη- 
Ἰδεΐυγο ᾿πᾶῦ 6 ρογπ το ν Πέτα 4}1 ἰ8 51}}} 
ςοη͵οοϊυγαϊ, ἀποίμεῦ εἰ ΠΟΙ ΟΡΥ ἔον ἴδε ννοσὰ 
5 ἰο 6 ἑουπὰ τΠγου ἢ ἃ ῥγοόσεβθ 5 ΠΟΙ 1Π 
δοοογάδπος ἢ Αβογτίδη ὈὨ]Π]ΟΪοσΥ. ὍΤδὲ 
ἰοττδϊίοη οὗ αυδάτι]δίεγαϊβ ἴῃ ἐμδῖ ἰδηριδρα 
ψγ5 ποηυσηξ τῆγουρῃ ἴπε ἰηϑεγίίοη οὗ ἴδε 
Ἰοεϊῖοῖβ συ, !, πϑ: δηὰ ἴδε Ἰεξίογα 4 (Ὁ) δπά 5 (ὦ), 
απ 8}}} ἰπίεγοβδηρσε ἱπ {86 ἰδοῦ Αϑϑογσγίδῃ ἴῃ - 

φοτρίοπϑ᾽, 18 τβοτοίοτε ἡ δὲ ἀειϊνοά 

1 47ουγα, οἵ ὅδογζ. {τ᾿ 1850, Ρ». 296. 
3. «Οταηάς Ιηφοτριίου ἀὰ Ῥαϊαὶ5 ἀς Κμβοτγβα- 

νυ)αὰ,᾽ ᾿ 37. ἯΙ : 
8 « ΒοιηεΙκΚυπροη Ζὰ εἰηΐρεη πο τί επ 58Γ- 

ξοη5,᾽ ἴῃ “ Ζεϊϊϑοἢ. ἃ, ΤῈ Μ. Ο.᾽ ΧΧΥῚΙ. 510. 
4 ῷαγος, Αϑϑυτδῃ ΟΥΔΙΏΤΊΑΓΙ, ̓  Ὁ. 30. 
δ (ρ. ϑοδιδάεσ, " ἀΐες Κα πβοῦτ. ἃ. ἀ. Α. Τ᾿, 
470. 

Ῥς 866 Οεςεηΐας, “ὙΒοβαυγ.᾽ 5. π,; Βυχίοτ, 
41,χ.᾽ 5. ἡ. 

7 «(μαϊὶὰ. ΝνδιεγΌ.᾽ 5. ἡ. 
8 Ορρεεῖ, “Οτ. Αβϑογτ. Ρ. 103. 

ἴῃ 111. 21. 
9 Θάγοο, "Αβϑευτγ. τσ. ρ. 31: Ὁ τγῶβϑ τῇοτα ἔγε- 

ᾳυεηὶ δὲ Βαδγίοη, " δἱ Νίμονει (Ορρετί, Ρ. 4). 

ΟΡ. ἩΠΠ. Ὁ 

ἔτοτα ἴδε τοοῖ Ὁ3Ό οἵ δα, (86 τυνογὰ στρα] γ 
ἀοϑοσδοβ ἴῃ6 ἰοηρ ον ὶηρ ΓΟΌΘ ΟΣ Οὐΐοῦ 5ΑΓ- 
τιθηῖ ὮΙΟΒ ἴπ6 πποπυπηθηϊβ 45 ννγῈ}} 45 Ηδσο-» 
ἀοίυ ργονὲ ἴο αν δε ΠδΌϊζιι4] δπιοης 8]]} 
οἶα5ϑε5 οὗ [πε Βαυ]οηϊδη5 (8εε ποῖε ἴο 11]. 2.1). 
Το βιυάοηϊ οὗ ΗθΌγονν νν}}} [5 τοσορη!Ζα ἴῃ 

ἴδε 52 Ὃ οὗ ἴδε ΑϑΞϑογυίδη ἴῃς δ ([532]1. χῖνῇ. 
4) ΜΟΙ Οὐεβοηῖ5 δηὰ Εἰ γϑῖ ἀπ|ῖθ ἴπ τεηάογ- 
ἱπῷ ποῖ “Ἰοςῖκ5,᾽) Ὀὰϊ 186 ον ηρς ἰταϊη οὗ ἃ 
ἄγεϑϑ. 

1.20, ““ργοβιἀθηΐς5,᾽) νἱ. 2. ὙΠ6 5γ}140]6 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἴῃ Ρεγβίδηῃ “αγα (85 ἴῃ Ῥγενίοιι5 μων 
νυ τἢ τῆς ἀϊπιϊπυζινο συβῆχ Ἵ, “τῆς {π||6 ποδὰ,᾽ἢ 
ΟΥ δὴ δάϊοοιϊνθο ἴῃ ἀκα ““ἴπὸ Ὠεδα -πηδῃ:᾽" “Ὁ 
ἢ" 1η πηοάσγτι Ρογϑίδη Ὀεΐηρ ΔρΡ ἰεα ἴο ρος 
50Π5 πῃ (ἢ6 56η56 οὗ κορυφαῖος: Ὀπῖ [15 ΔΊ ΠΥ 
ὙΠ σἀγ, 50 ἔτεχυθηΐ τη ἴΠ6 56η56 οἵ “"κιίπρ,᾽" 
“ΡΣ ]ηςο,᾽ ἐς Βιοῖ," ἴῃ (ἢ6 Αβϑογγίδη- ΒΑΌΥ]ΟΠΔΠ 
ἰπϑοῦ ρίίοηβ, οΔη Παγάϊν Ὀ6 ἀοηϊεα. ὙΠῸ ννοτὰ 
“αγγμσοπμ 15 ΟΥ̓͂ ΘΟΠΊΣ 50ΠοΪΔΓ5 ἰάθη 85 [ἢ 
Θαυϊναϊοηξς ἔογ 12 ἼΦ (ϑαγβοη)θ, [ἡ ἔχοά. 
χ. 6 δηὰ οι. ἱ. τς, ἴδ6 ννογὰ ἰ5 υϑοὰ 45 [6 
Ταύρυπὶ οαιυϊναϊοηΐ ἔογς ὈΤΠΟ. [ΙενΡὺ 5.ν. 
μαζαγὰϑβ (6 σοπ]οοΐυγο [πδὲ "Ὁ 15 ἔοστηδὰ ουξ 
οὗ 3 )ὲ ἄρχων ΨΠῊ Ὁ ργεῆχοά! 
22, "“τησδαῖ,᾽ 1. ς, 8. ΤῊ]5 15 διά ἰο ὃθ οὗ 

Ῥογβίαπ οὐἱρίη. 2ιαίδ ὁσσυγβ ΔΑ] 85 2ίέδ, ἴῃ 
25 (ΒΙ ἢ 866): δὰ ἰ5 ἴμ6 Ῥεγβίδῃ δά 
ἐγ δυἴο᾽) (566 ἀπάογ 332), δηὰ ἴῃ6 δδηβκσιξ 
ὀῤάγα, ἃ Ῥοτίίοη. ῥναι,ὀῥᾶσα 1ῖ5 ἴῃ6 “5ῃδτδ 
οὗ 5π|4}} ζίϊς θβ ἃ5 ἔγιιϊξς, Ποννεῦβ, ὅζο., ραὶά 
ἀλιὶγ ἴο ἴῃς Β 4] ἔογ βουβεῃοϊὰ ὀχρόπαϊυγε;" 
ἃ Τησδηϊηῷ 4150 αἰἰδεποὰ ἴο ἴῃ6 Οτθοὶς ἔοσπὶ οὗ 
ἴῃ6. σψογά, ποτιβαζις δ, ὦ. 6. ὈΑγίοεγ Ὀτοδά, δηὰ 
νυῃοδίθη [οαϑί, ἃ σσοῦγῃ οὗὨ ΟΥ̓́ΡΓΕΞ5 δηὰ πηϊχοὰ 
νἱπο ουΐ οὗ ἃ ξοϊὰ ουὕρ ἤτοπὶ νυ ϊοἢ 86 Κιηρ 
ἈΙΠΊ56}Γ ἀσῖηκ8. Ηδοτγοάοίι (1. 131, 132) ποίοϑ5 
οὗ {πε Ῥογβίδῃϑ, (δὲ ““ἴο 16 ρσοάϑς ἔΠΕῪ Γα156 
ΠΟ δ]ίδσ, ᾿ρῃϊ πὸ ἤγθ, ροὺζσ πὸ ᾿ἰδαϊίοηϑ; ποτ 
5 Ὡ0 Ξουπά οὗἉ ἴδε Πιυϊΐς, πο ΡυΕ της οὐ οὗ οδᾶ 
Ιοῖβ, πο οοπϑεογδίθα Ὀδιογ- Δ Κ6,᾽" δα. [ἢ τῃ6 
ΒΔΙΩΘ 56η56 5 “πιολί (ο Ὀ6 υπάογβίοοα ἤεοῖο. 
Ηδιυμ}3 μᾶ5 ὑγϑϑεγνοὰ (ἢ6 Ῥδοῦ ΑΓ τπίοη οὗ 
Ργεροβιτίοῃ δηὰ ποιη ἰπ ἴδ τοηάοτίηρ “Ζυ- 
Κοϑί."" [{15 ποῖ ψβουΐ ἱπέεγεσε ἴο ποίο---5 
Δ ἰπϑίδηοθ οὗ [6 σὔδηροβ ἴο νη ἢ (ἢ6 ἢγϑῖ 
5Υ}140]6 ννᾶβ βυι)]οςίο ---ἰδί (ἢς οἷά Ῥογβίδη 
2αιελαγα ("τλλρο᾽)) οὗ ἔπ Βε βία [50 ΠΡ- 
(ἰἴοῃ Ὀοςοιηθ5 οἡ (ἢ6 Ατσαπηδὶς σοϊπαρο οὗ Εγδῃ 
ἐξ, ἃ ἴοσττῃι πρᾶγοσ ἴο ϑ8ηϑκχξ γα εζαγα 
᾿(ςουπίετίει1,,)}8, ΤΠ Αη 6} 5 ἔογτη οὗ {πὸ ρσερο- 
5: 0 5, 85 πη ρϊ Ὀ6 Ἔχρεοϊοα, ποᾶγοῦ ἰὼ ἴδαῖ 
οὗ [Π6 ᾿Ἰηϑοτιρίϊοῃ. 

ΎΠοθο Ρογϑίδη ννοσγάς, Ὀοϊῃ ἴῃοθα ἐοιπὰ ἰη 

10 ϑαγος, ᾿Αβϑουσ. Οτ.᾽ Ὁ. 30. ϑὅεςε ϑοδιιαάδι, 
«αἷς Καὶ ἰπϑοῖγ, ἃ. Α. Τ᾿ Ρ. 234. 

1. ρα Μαχ Μυϊΐει, Δ ώ ΤΟΙ ΧΧ. τεπάᾶοῦς 
1 ὄσπρια (τες 1,14. ἀπὰ ὃς. “[,εχ.᾽ 5. Ὠ.), ἔ. ὅ. 
“4 γερο ῖΔ 65 ρΘΠΕΓΑΪΙΥ. 

12 « Ζεηὰ.-οἰυάϊεη,᾽ ἴῃ “ ΖείϊίΞοι. ἃ. Ὁ. Μ. ἃ. 
ΙΧ. . 

ἌΡ .“Βεϊϊτάσε ζχυὺῦ Αταπι. Μιυηζκυπᾶα 
ἙΕταης,᾽ το. ἰὰ “ Ζεϊϊδοῦτ. ἀ, Ὁ. Μ, ἃ. ΧΧΙ. 430. 
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16 (ἔχοο υυτϊζεσβ, δηὰ ἴποϑα ἴῃ Τδηϊοὶ δίοπθ, 
Ῥοϊπξ ἴο ἴδ6 ρῥγεένδίδεηςβ οὗ ἃ 5: ΡΓΕΠΊΔΟΥ ΨΕΣΥ͂ 
αἰ ογοηὶ ἴο δὲ οχϑῦπηρ ἰη τῆς τείρῃ οὗ ἴῃς 
Οτοοὶς Απίοςδυ8 ΕρΡίρμδηθ5. ὙΠΘΥ Δ1Ὸ ἃ ΥΟΤῪ 
βίσοης ἱπάϊοδίοη [μδί ἴπ6 ννοσῖκϑ νυ! ἢ σοπίδιη 
1Ποπὶ ψγεγὲ νυτιτεῃ δὲ ἃ {ἰπὶς ἴῶσ δηΐοσιοσ ἴο ἴ{. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1. 

: ιεδμελαάμεσκαν, ,ογ ρει δὲς ἀγεαρε, γδ 
φεΐγαλ τ οὗ ἐάε Ολαίάεαρς, ὃν 2γονεῖσες σμα 
ἐλγεαίεπέηρε. τὸ 7 ξὺν αεξημοιυίρασημ ἐλεῖν 
ἑμαδέἑιν αγ ἡμάσεά ἐο αἶδ. 14 αρμέὲεὶ οὐϊαῖν- 
ἐπρ οὔμό γζηίε ἡμάσίλ ἐλεέ ἄγαανε. τὸ 212 
δία σοί Οοά. 44 “114 τίαγίρ {46 ἀἰξογέσ ἡ; 

ΟΗΑΡ. 1. “1ὴ {Π1|5 σδαρίοσ νὰ ἴᾶνθ δῇ 
δεςουπί οὗ [86 ἀγεᾶπὶ οὗ Νευυς ΒΔ 6 ΖΖΔΣ δηὰ 
[15 ᾿Ιητεγρτοίδίίοη ὉγῚ απίεὶ, δἴϊογ [86 (ἢ δὶ- 
ἀζχδῃβ μδὰ ζδιἰοὰ ἴο ἀδβοσιῦθ δηὰ ἱπίογρσγει ἰξ. 
ΤΒο ἀγθᾶσῃ ᾿ἴ56][ σοπίδί 5 ἃ βεΈπεσγαὶ οὐ πο οὗ 
[Π6 5ιιδοαιοηΐ γενοίαἰοηβ ἴο [ δηϊοὶ ἴῃ τεραγὰ 
ἴο 186 ννου]ά-Ρονγοῦβ. 11 ὀσουττοα ΠΊΔΩΥ ΥὙΘΔΥ5 
Ὀοέοσα (ῃς ΟΥΠΕΙ νυἱϑίοῃβ. Αἵ 18 εἰπιθ {86 
Κιηράοτῃ οὗ ΒΑΌΥ]Οη νγᾶ8 ἀρρτοδολίηρ ἴο 15 
ΒΙ μοϑί ρίοσγ. ἴῃ 18 Ἰαΐοσ υἱϑίθῃβ οἵ Γλδηϊοὶ 
11 ννᾶβ ἴῃ [5 ἰαδὲ Ἄχίγει γ᾽ [Κ]. ΝΕδυςμδά- 
ΠΟΖΖΑΥ νγὙ5 ΠΟΥ Κίπρ ἐξ ἡαεῖίο 835 νγῈ}} ἃ5 ἀξ 
7ωγε. [π|] Προησς οὗ (ἢ6 ἀφαῖῃ οὗ ἢ]5 δῖ Ποῦ 
ΝΑθοροϊαββϑασ, νυ βοτὰ 6 ἢδά Ὀδδη 85- 
βοςϊδίθα (566 Δάά. Ν. ἴο 1. 1), δά γεδομοα ἢϊτη 
85 δ6 ννᾶ58 ὑγοσθοάμηρ ἴο Εργρί. Ης δῖ οὔςθ 
Τηδὰθ ἃ ΠαϑῖΥ ἴσιιςθ τ ἴΠ6 Εργρεδη πιοη- 
ΔΙοῆ, δηὰ ΟΥ̓ ἃ τρί τηλδυοῇ ἄςγοβα ἴῃ6 ἀσβογὶ 
τεδοῃοά ΒΑΌΥΪοΟΠ ἴο βπὰ 6 σγονγῃ Κορὶ ἔοσ 
Ἀἱπὶ ἰῃ βδῇθ συπίοαγ ὈΥ 186 μελά (ὁ βελτιστὴς) 
οὗ τῆς Ομδιάσαῃβ (Βεγοβυϑ). Ὑν ΙΔ ἢϊ8 δο- 
᾿οβϑίοῃ ἴο 8016 ἀοχηϊπίοη Ὀόρδὴ ἴδ6 τηοβὶ 
οεἰευγαϊεά ρμεποὰ οὔ Βαδυ]ομίδῃ ἢιἰβίοσυ 
(Ἀαν]πβοη, "Α. Μ.᾽ 111. 49, ὅἄζο.). 

1. “1πώ4 ἐπ ἐδε “εεομά γεαν, ἄς ἢ ὙΠῸ ἀδίο 
νου 6 δρουΐ ἴδε οἰχίῃ γϑᾶσ οἵ [6ῃοίδικίπη, 
ἴῃ (πε βοςοηὰά γϑᾶσγ οὗ Νϑῦυς μα ποΖΖδγ᾽ς 5016 
ΒΟνΟΙΕΙΞΉΪΥ, αἴτοσ [ῃς ἀδαῖῃ οὗ Πἰ5 ἔδίμοσς Ναῦο- 
ΡΟΪάβϑαῦ ; δδουΐ ἔοιιγ γεᾶσβ δῇῆτοσ ἔῃο ἀδῖο ἴῃ ἱ. 
Ι, δηά 5ΠΟΙΓΥ αἴοσ 1, 8. ““ ΕῸΣ ἴῃ6 σῃσου- 
ΟΪΟΖΎ, 866 οἡ εἷ. 1. τ, ὅδε βτϑί οοσβϑϑίοῃ οῃ 
ὙΈΙΟΒ νὰ ἰσαγῃ [ἢδὲ Ὁ 4η16}}5 κπουνϊθάρσο ννᾶβ 
Ρυϊζ ἴο [86 ῥγοοῦ ννὰβ ἴῃ6 ἀγεδῆὶ οὗ Νοῦυςδά- 
ΠΕΖΖΑΥ. ΑἸΓΠουρῺ ἴΠ6 ννογὰ 15 ἴῃ ἴδ ρυγαὶ, 
ἴδε ἀγεᾶπὶ νγ8 ΟΠ]Υ ομθ. ΤῊΪβ 18 βυβῆς ΘΕ 
εχρ διποά, 1 1ξ ποοὰ οχρ δηδίίοη, ὉΥ 186 Ἴοη- 
ἴδη(β οὗ ἴη6 ἄγεαπὶ ὑνῃϊς ἢ γοϊδίθα ἴο 50 τλδηΥ 
ὙΔΙΊΟΙΙ5 τηδίο 1145, σο]ά, 3] νοσ, ἰγοῆ, ο, ΤῈΘ 
βδοσγθά ἢἰδϊογίδῃ υνουἹά ποῖ ἤδνὸ σοϊδίοὰ ("5 
ἄγθδπὶ πδά 1ξ ποῖ θδοὴ ἃ ἀϊνίῃη γενοϊδιίοη, απά 
δαὰ 1 ὈορΏ ἃ τηθῖῈ οχγάϊ 6 οδἢ 
ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἱπιλχῖπο ἴπδὲ ΝΕΌυςδάηοζΖζασ ἡπτοι]Ἱά 
βανε θέε τγουδ]εά Ὀγ ἰζ, ϑοτίρζυγε ἀοε5 ποῖ 
ΘΏΔΟΌΪΘ ι.5 ἴο δϑοοσίδιῃ ΌΥ̓ νυ μδξ βἰξῃβ δυςὶ 
ἀγθᾶπιθ νγοσο ἀἰβεϊηριυ ϑῃοαά ἔγοπχγ σοσηστηοη 
ἀγεδπιβ, θαϊ ννῈ δὴ βοᾶσοεϊυ ἀουδὶ {μὲ ϑοπιθ 

ΠΑΝΊΙΕΙ, 1]. [ν. 1.Ἅ 

ὙὝΠΒΕΘΟΠΙΙΥ οἴου βυρροΞίοη 5 ΕΠ ςϊοηΐ ἴο ἀοσοιυηΐ 
ἔοτ [Πεῖγ ργϑθθηςθ 15, {παΐ [ΠΟΥ νγετῸ ᾿πϑοσίθα οσ 
Δρρεηάοὰ Όγ Ἰαῖοσ βουῖθε5 δῃ ἃ σοργίϑβίβ ἴο ψῖνθ 
Δῃ δηζ αι ἀρροάγδηςε ἴο ἢ Ὀοοκβ. ὍΤὸ 1815 
ΠΟ οπο Ψ}1}} ἄρτος ννῇθη {Π6 ἱτη ροβϑι Ὀ}Π|65 σοη- 
πεοιοὰ ἢ ἰξ ἂτὸ τοπγοιηθογοά. 

ὀγοιερά ἐο ἐλε Ζίμσ. 31 724 ἄγεαν. 46 722 
ἐγ ον »εαζοη. 46 αμέίεί᾽ ς σάναμοερερ. 

Ν᾿. ἷπ (6 βεσοπά γεϑᾶγ οὐ (6 
τείρῃ οὐ ΝεδυςῃδάηεζΖασ Νεδι- 

οῃδάπεζζαγ ἀγεδπχεά ἀγεδπλβ, ὑνῆεγε- 
νὰ Π18. 5ριΓ ννὰ8 (του δε, δηά ἢ 8 
βίθερ Ὀγάῖκε ἔγοιῃ ἢϊπι. 

ΒΓ ἢ ἀπε ποίη τοϑὶ νυ ἀἰὰ οχῖϑὲ. [{ 18 ροβϑῦ]6 
18δὲ ἴῃ (6 οᾶϑ6 οὗ Ῥμάγδοῦ δηὰ Νοθυςμδά- 
ΠΟΖΖΔΓ ἰΐ ΤΏΔΥ πᾶνο Ὀδθ 50πΊῈ ἀϊνίπε ἱπηριιϊϑο, 
ὮΙ ἢ ἀϊδαυϊεϊοά {δοπὶ, ἰΒουρῃ (6 ἀγθᾶπὶ 
156} μδᾶ Ὧο ἰδῃ ἴο ὅϑμοὸνν 15 ργορδεῖῖς ςδδ- 
ταςίογ᾽" [Κ]. 

Εχδιηρὶοβ οὗ ἴπ6 υϑ6 οὗ [Π6 ννογὰ “" ἀγεδῃλ᾽" 
ἴῃ ἃ Ρσορδεῖὶς ϑδῆϑε 85 σοῃίδιπίηρ ἃ σονεϊδίίοη 
ἃτ6ὸ ἔουπά ἰῃ 1 8. χχνυὶ. 6, δηὰ Νυπὶ. χὶϊ. 
6. ἴῃ |οεἷ 11]. στ [86 ψογὰ 15 ὀπιρὶογεοά ἴο οχ- 
Ῥγδθ5 ἴῃδὲ νυ Ὡς ἢ Ἰοοῖ5 ἱπίο πὸ διξιγο. 
Το πιοηυσηθηίβ οὗ Εσγρί ἀπά Αϑϑυγίδ δανδ 

ςοηιτδιϊῖοά ἴο {πο τοοοσάβ οὗ ΟὨΘΙΓΟΪΟΡῪ βυςἢ 
ΓΟΙΏΔΙΚΔΌΪΟ ἀγϑδιηϑ ἃ5 ἰμοϑο οὗ Νυϊηιίδηηεη, [Π6 
56ΕΟΓΒ ΟὗἤἨ Αβϑυγῦδηϊραὶ, πὰ οὗ Ογρεβ οὗ 1 γάϊδ: 
ἀγοδτηβ τυ οἢ "]υδίσταϊς (Π6 ὈοΙοξ οὗ [6 ἀδγ, 
δηἀ ΞΌΡΡΙΥ 4 παῖυγαὶ ρᾶγα] εἰ, νυ} 16 (ΠΟΥ ἐς 
ἄοτϑε {π6 δι Ποη ΠΟΥ οὗ (Π6 ΒΙΌ]Ϊς 4] παστδῖῖνεβ. 
(δεε δάά. Νοῖε δ {πε επὰ οὗ [86 (βδᾶρ.) 
πα δὶς «ἰοερ ὀγαάε ον δρ! “1, ἀπά 

δὲς “ἰεορ «ὐαᾶὶ ροηα ζαυ7 τρο ῥίνι, 1.6. ἐδε 
αὐεεέηοε ΟΥ δὲν εἰδεῤ φυα! ῥεσυγ μρορ ῥίηε ΦΕΥ͂): 
ὲ τᾶ οὔϑεγνο (πδί (ὐοά Τσοδϑίοηδιν κατα 
ΤΟΥΘΙ ΔΕ ΟΏ9 ΌΥ τηδδῃ8 οὗ ἀγθδηβ ἴο Πολίμοη, 
ξ.45. ῬΠΑΤΔΟΙ δὰ ΝοΌυςμβδάποζζΖδσ, ὅζο., Ὀυζ 
ΟἾΪΥ Ηἰ8 ϑογνδηΐβ σοι]Ἱὰ [:ηϊογρσγεῖ ἴδει, οἴ. 
Οσεη. χ]. 8, 1 Οογ. χὶϊ. 20᾽ [ΚΑ]. (δ6ὲ δᾶὰ. 
Νοῖίε.) 

δὲς ΟΙΓΙ «υα:ς ἐγομόδ δα ρῆταϑο οσσυῖβ 
ἴῃ Οεη. χὶ!. 8, Ὀυῖϊ νι ἃ τοβηοὰ ἀϊβοσγεηοθ 
ῬΟΓΟΘΡΈΡΙΘ ΟἿΪΥ ἱπ [86 οτρίηδὶ. ϑαδάϊᾷ ὃχ- 
ὈΐθΈ5565 δαὶ αἰ δγοηοθ (ἢι15: ““ ῬΒΔΓΔΟΙ ΠΟῪ 
ἢ15 ἄγϑαπὶ Ὀυζ ποῖ 115 ἰηἰεγρτείδιίοη, Νοδιςομδά- 
ΠΟΖΖΔΓ Κηονν ποιοῦ ἀγθᾶπη ΠΟΙ ἱπίεγργοίδ-: 
τίοη :᾽) δηὰ ἴης Ηδθῦτενν ὈΥ [15 υ56 οὗ ἀϊογθηξ 
ςοη]υφχαίίοηβ οὗ ἔπ 58π|6 νοῦ δ ρ 14512Ζ65 {Πδ 
ἀϊξιιηςξίοη, ϑισαῖασ ννοσγάβ, σοσογάϊηρ ἀϊβηυεξ 
δῃὰ υποαϑίησββ, νος Πρ ἰο γίνο ΠΠἴ ἴο {86 
ὨδΙταῖνε, ἅτε ἐουπά ἰἱῃ [86 ᾿πϑογρίοης οὗ 
Αϑϑυγθδηΐραὶ (Ο. διλίι, ὁ ΗἰβίοσΥ οὗ Α.᾽ ρὑρ. 
17, 30, 38). ΤΉΪΒ 5 [86 τήοτε ὨοϊοΟΣὮΥ, 
85 ῬΟΙΞΟΙΔΙ δηὰ ρηναῖο σηδίζετβ--- δ] ουϊλίοα ἴο 
ἀϊπλίηίϑἢ ἐδ σενογεποα ἢ ν ΒΙΓοἢ [Π6 ποπάγοῆ 
νν88 τερασγάβα, οὐ ᾿ἰἰκοὶγ ἰο Ὀγίηρ δἰπὶ Ἰηῖο 186 
᾿ΔἰΟΦΟΣΎ ΟὗὨ ΟΥΟΙΠΑΓΥ υπίδη ὈοΙηρ9.--ᾶγα, ἃ5 ἃ 
τυΐς, σΑγο ΝΥ οχοϊυάοά. Το δεῖ οὗ Νεοῦυ- 
οἰδάμοζζασ σϑοϑ]]5 [δς ριόροϑδὶ οὗ Αὐδι]ος ἴο 



ιν, 2. 

2 ΤΠεη τῆς Κίηρ σοπιηλπάεά ἴο 
ΟΔ]} τῆς πιδρὶολη8, δπὰ τς δϑίτο- 

Αφατλοήποη: ὁ ΟπΊδ, ποὺ : ἰδξ 8 σοηϑβυϊέ 
5ΒΟΙῚΘ ΟἸΥΙΠΟΙ, ΟΓ ΞΟΠῚΘ Ὀγίοσί, Οὐ βοῖηθ ἀθδὶοσ 'π 
ἀγοάπηβ, ἔοσ ενθῃ ἃ ἀσθᾶπὶ ργοοθεάβ τοστὴ ἴονε; 
δηὰ ἈΑΡΙΥ 6 Ὑ0}}1 (6}1 υ ΨΥ Βα δυ5 ΑΡο]Ϊο 
5 580 ΠΟΙΟΟΙΥ͂ δηρογοά." 866 8150 ἴπ6 11Π68 
ἔτοπι Αἰίςυβ αυοϊεά ἰπ ΟἸςοσο (΄ ἀθ Ὀἰνηδί.᾽ 
1. 41). Οη [δε ϑιιδήοςξ οὗ ἀγϑᾶτιβ δπὰ {πὸ 
υἱενν οηϊετίδιηθα οὐ ἴπόπὶ 'ἴπ δηι γ, 566 
ΟλΙ νἱη 58 ποῖθ ἴῃ Ιοοο (' (όσηπι. οἡ 4216] ἴῃ 186 
Οδὶνίη Ἴτγδηβ. ὅ8ος, ΡΟ] δι] οη5). ὙΠΕῈ δά- 
ἀἰςξίοη οὗ ἴμ6 Ομδϊδθδῃ γᾶς ἴο δϑίγοΟΪ ΟΡῪ ἰ5 
Τηδίίεσ οὗ ποίοιεῖΥ. [{ 15 οὐΐδεη δ υἀθὰ ἴο ἰῃ 
οἰδϑϑῖςδὶ στο. Ὑπὺ5 “ΤἰδοΓ5, ἡ Οδ6 
ΟΓΕΆΓΩΥ 5:1: ΕΣ 5 ΟΠ 5. ννῈ]] Κποννη, 15 Τορσο- 
δοηῖοα ΌὈΥ νυ ῃ8] 45 ἀν] ηρ ἴῃ [Π6 5θο]υιϑίοη 
οὗ ὕδργες ἢ 4 Βεγὰ οὔ ΟὉμαϊάδεοδηϑ, ννῇοθθ 
ἸΠΌ Δ ΠΟἢ5 Ἰοὰ Ἀἰπὶ ἴο ἀδβίσου δε᾽δηιβ᾽) [ΕΚ]. 

Δ. {δὲ »ιασίείαης, ὅς. “11 15 πορά]685 ἴο 
αἴίοηρί Δ (βου ΠΙηΔΊΟη Ὀεΐνγθθη [8696 
ὙΔΓΙΟΙ5 Ο45565 (45 ἴῃς ἈΔΌὈΙΠΙΟΔΙ] σοπιπιοηΐδ- 
ἴοτβ δἰἰεπηρίὶ ἴο ἀο, ες. Αὔθη ΕΖγα). ὙΠΟΥῪ 
411 ΔΡΡΑΙΘΠΕΥ σἰυαϊοὰ ϑουγθ κιπὰ οἵ Ἃζῖ ὉΥῪ 
ὙΠΙςἢ ϑοσγεῖ {Πῖπρβ πλρῆς δ6 ἀϊδοονετοα δηὰ 
186 διΐζυγο ρὑγεάϊςίοα " [ΚἈΚ]. Μοάδσγῃ χεϑθάσοῃ 
45, Πονγενοσ, [ἄγον πὰς ἢ ᾿Ρῃϊ οὐ ννῆδῖ 
νγ45 ὈΕΤ ΔΡρ5 ἴοο ζδπΟ ΠΥ οχρ δίποὰ Ὀγ 16 
ἈΔΌΡι5. [ἴ{ πᾶ8 Ὀδθη δἰγοδυ ποίοα ἰδδὶ 
θοΟΚ5 οὗὁἩ ἰδηριαρο᾽" οὗ (ἢς ἰἴἴχοο Ἰθδαάϊηρ, 
οἾλ55θ5 οὗ (6 Ομδιάσδῃ ϑοθηΠῆς πὰ ρῥτοβν 
Ὀοάγ.---ἰοπηδά ἴῃ ([ἢ6 Α. ΝΥ, 186 “" τπηδριοϊλη5,᾽" 
186 ἐσ56 ΠΊΘη.᾽ δπὰ ἴΠ6 ““δϑῖγοϊορεῦβ "- δυὸ 
ΠΟΥ δὴ Ὀτουρῆϊ Μὴ (Π6 γοδοἢ οὗ [Π6 
ΒΙΌΙΠΙςΑΙ βευμάεπί (9εε δάά. Νοῖε ἴο ἴ. 4). ἴῃ 
186 ῥγοβοηΐ ἰπϑίδηςθ δηᾶ εἰβενθεγε (11. 47), 
Υ. 11) Οἴδοῖβ ἅγὸ πιοπίϊοπεά. ΤῊ {{{|68 ΤΠΔῪ 
'θε Ὀδδὲ σοηϑβίἀογοὰ φοραγαῖοὶυ δηά ἴῃ [6 ογάεγ 
ἐπ γἢΙς ἢ ΠΟΥ ΟσςυΓ. 
Το οἴδϑθοβ ᾶἃγὸ τησπίϊοηθὰ ἴῃ ἷ. 2οσ. ΤΠ 

τηλρὶοϊδηβ (οἵ Α. Ν.) τὸ ἴῃ Κδαγειω»νιηίης (6 
ννογὰ σου ἰῃ Οεη, χΧ]!. 8, 24, δηὰ Εχοά, νἱ!. 
11: ἃπά ἰ5 υϑοά ἴο ἀεδογιῦθ (ἢ6 ““ ὈΕΑΓΟΙΒ οὗ 
βδοσοὰ νοτάς᾿" οὐ ἱπίεγργοΐουβ οὗ ϑδογοὰ ννυγῖῖ- 
ἵπρ8 ἴο [86 Εργρεϊδηβ (566 ποῖ 'ῃ “(οπ,. οἡ 
ἴδε ΒΙΌ]6,᾽ 1. Ρ. 278). Βυΐ ἴῃ6 Θἰγτηο  οΎ οὗ 
ἴδο ντοτὰ υϑοὰ Ὁγ ΠΔηΐεὶ 15 ἀϊεγεης τῸπὶ ἴδ 
υϑοὰ ἰπ [δ Ρεηϊδίουςἢ. Το Κῤαγέμηερεῖηε ΠΟΤῈ 
ῬΓΟΌΔΟΙΪ ἰοοῖκ [ποῖγ πᾶπὶθ ἔγοπη ἴπΠ6 Αδαγμέμ, 
᾿ἐἐΞοορίΓε ἢ ΟΥ̓ 58[ἰ|εἷς οἵ τοὰ οὗ οἷος νῃϊοἢ ΠΟΥ 
ολττιοά : δο νγογὰ 15 νεγ ἐσοαυθηΐ [ἢ ΑϑϑΥσΔῃ 
ἱποοτιριίοηθ 85 δρρ] θὰ ἴο ἴῃ6 “5οερῖσε οὗ 
}αϑεῖςε " Ὀοτηθ ὈΥ ἴδ Κίηρ58 (5εεὲ Νοιτίβ, “Αββγγσ. 
ιςι.5.η., δα γδάοσ " Αβϑογτ.- Βδὺ. Κι 61]. ᾿. 26); 
δὰ ἃ 5ῃδρο 5ἐγηἶὰγ ἴο ἴἰἢ6 Κδαγίμρη, ΜΔ 15 
Ρεσθδρϑ ἀερίςϊεά ἴῃ 1, ἀγαγα᾽β ρἰδῖεβ (ϑεεὲ Ἀδυ. 
4Α. Μ.᾿ ππ|. 6). 1ἴ ννᾶ9 186 δὶ οἢῆςς 
οἵ ἴῆεςο πιο ἴο τορυΐϊβα ὈΥ {πεῖν ᾿ποδηδΈ οῃ 5, 
Ρτάγειβ, δηὰ εὐθη ἱπιργεοδίοηβ, {88 ἀσπιοηβ 
διὰ ενἱ! σρίπἰ5. ὙΔὸ ἔοιπη οὐ ἐμεῖς σοηϊαγαϊίοη 
ἃιχὰ Ἔχοσοῖβιι ΠΊΔΥ Αἰπιοβὲ ὈῈ βαἰὰ ἴο βᾶνε Ὀθεῃ 
ἀἰετοοιγρεα. Ὑδα εχ ϑίης ϑρες πηθη5 Ὀεκίη 

ἰορεῖβ. δηὰ τῆς ϑβοίζογεῖβ, δπᾶὰ τῆς 
ΟΠ) άθδῃβ, ἔοσγ ἴο βῆενγ τῆς Κίπρ ἢ 58 

νὴ δῃ Θρυπλογαῖοη οὗ ἴΠ6 εν] βρὶ τι ἴο Ὀ6 
ςσοηϊιγοά, δηὰ ΒΕΓ ΡΟΣ 15 4ι4]1|Ώξ 6 «ἀπηὰ 
ἀοοτίοὰ : [815 15 ΘΕΟΥ͂ 1Π6 Ργάγοσ τηδῖ 
[Π6 ῬΟΙΒΟΙ ὈΓΑΥΪΠΡ ΟΥ̓ ΡΓΑγοα [ῸΓ ΠΙΊΔΥ δε ῥτὸ- 
βεγσνοὰ ἔτοπὶ {ΠΟΣῚ ον] ἱπῆιιθςεβ δηὰ δςίίοῃ : 
δηὰ {πὸ νυ ο]ς οἷοϑοβ ψνἹ δὴ Ἰηνοσδίοη βοπλθ- 
{{π|65 ἴο ἃ γαϑί πυπλθοῦ οὗ ροάβ δηὰ ροάάθϑϑοϑ, 
Ὀυΐ φἰνναγβ ἴο “ἴδ βρὶπι οἵ πράνθῃ" δηὰ “τὴ 
ϑρί γι οὗ δαυί,,) [0 Τοο ΟΣ 186 δι ἰοηοσ. 
Α τὐδηβίδίίοη οὗ βοπὶαὸ οὗ 16 ΒδθΥ]οηΐδῃ 
Θχογοίϑπιθ Ὑ}1}}} 6 ἐουπαὰ ἴη ὁ Ἀδοοσάβ οὗ [πὸ 
Ῥαβῖ, 1. 1321; δηᾷ ἃ βϑρεςϊπηθῃ 15 ψίνθῃ ἴῃ [86 
δαά. ποίο δἵ (ῃε εηὰ οὗ (Πϊ5 ομαρίεσ.0 [Ἃἃἢ ἷν. 9 
(Α.Ν.) Τϑδῃηΐεὶ Ὀθᾶσβ ἴδε ΕΕἸΘ οὗ γα. Κραγέμρ- 
πίη, ἃ .Β6 φυϊίε Ἰπἀορεηάεηξ οὗ ἴΠδ γαδισίσπ 
ἴῃ 11. 48, [6 ἔννο Ὀοίηρ ΡΓΟΌΔΟΪΥ υηϊοὰ ἴῃ ἢΪ5 
οὐ Ρέύβου. [ (6 υχΧΧ. δηὰ Ὑποοά. ΠΊΔΥ 
Ὀδ (γυπίοα, {π6 Κραγεμρρ»ηῖ,ε νγουθ ἴῃ Ἐμ6 ὨΔΌΪΕ 
οὗ υυϑἷηρ τηϊϑὶς ἰῃ πος ἱποδηϊδιομβ : {δ 
ΕΧΧ, βΟΠΟΓΑΪΥ (ποῖ Αἰνγαῦβ ; ϑΟΠΊΘΓΙΠΊ65 
σοφοὶ, οἷ. σοφισταὶ, Εχοΐ. Υἱῖ. Ιχ : ἴῃ ᾿ΥΌ ΙἹ, 
ΠΔΠὶο] 15 τὸν ἄρχοντα τῶν σοφιστῶν καὶ τὸν 
ἡγούμενον τῶν κρινόντων τὰ ἐνύπνια) δηὰ 
Βοοά. ᾿ηνΑΓ ΔΌ] ἰγδηβϑδίο [ἢ6 ννοσὰ ἐπαοιδοί. 
ΤΠε ο455 πηεηιοηδά ἴῃ ἱ. 2λο 85 ποχί ἴο [Π6 

Κραγιρρρεῖ,ι τὸ ἴΠ6 4-παορῥίνι (Δ. Ν. “ἐφϑίγοϊο- 
ξ6γ5᾽»), ᾿πουσῇ ἴΠοῖῈ ννὰβ ῬγΟΌΔΌΪΥ ποῖ 50 
τὰς ἢ αἰ ἤδγοησο οὗἉ ἀεαγέε 45 οὗ ἀἰπά ἴῃ ΔΠΥ οὗ 
1πεθε οἶδλϑθθοβ. ὙΠῸ ψοσγά 15 υ50}}}7 ἀογινοὰ 
ἔτοτῃη ἰδ ὈγοδίῃΙΠρΡ ΟΥ τυ ΓΟ ΠΡ ΤΏΔΠΠΟΙ ἰῃ 
ὙΠΙΓΝ [ΠΟῪ ἅγὸ ϑυρροβοὰ ἴο δᾶνθ βροίθϑη. 
ὙΒΕΥ ἃγὲ ἴῃ ἘΠεΕοϑορ 5.5," (ΧΧ. φιλοσο- 
φοί, ἱ. λο) οΥ ἴοϑε νυῇοβθ σου! οδοη, ὮὉΥ͂ 
ΤΩΘΔἢ5 Οὗ Ἀγτηηβ, ὅἅζτο., ἢ (ἢ6 πηγϑῖῖς δηά 
Βιροιτιδίυγα! ρονγεῖβ νγὰ5 δοκπουνϊοαροα. [ἰ 
15 Ῥοβϑίθϊθ ἴο εχίγαςϊ ἔστοπι ἴῃ6 Ὠγπιη5 ΜΏΙΟΝ 
ςοτὴ 186 τὨϊτὰ ὈοοΚ οἵ ἴδ στοαί “" τηλρὶς " 
ΓςοἸϊἸδοϊοη (566 δά, ποῖς ἴο 1. 4) [86 σοϊωρίεῖα 
ΤΟΙ σίουβ ϑογϑίεη Ὡς ἢ ἴοσττηθὰ ἴπ6 δηςϊθηξ 
Οιαϊάκδη οτεοά δηὰ ἀοσίσίμθ. ἴῃ 115 διηάδ- 
ΤΩΘΩΪΔ] ρσῖποῖρὶο ἰδ ννᾶ5 ἴῃς ἐδ οὗ ἴΠ6 οἷθ- 
τηοηῖβ ὑπάον (Π6 ἴοιτη οὗ ρεοιβοηϊβοά βρι γί, 
δἃηὰ ἰδογείοσε δαυοσ δηά αἰβεγεηξ ἔτοπὶ (ἢ 
Ρυῦ]ϊς δηὰ οὔῆςϊαὶ ϑγϑίοτπι στοσορηζοὰ ἴῃ (Π6 
πὸ οὗ Νοθιυςπδάπηθζζασ. Βυΐ ἱπ 5 {ἰπ|6, 
δΔη ουξῇ ἰοὴς Ὀεΐογο, ἴμοϑο ““ΓΠΘΟϑορ ἢ 515" 
γε Ὲ δοοσχοαϊοα νυ ἢ ἃ 5ριγἴι.2] Ῥεγοθρίίοη οὗ 
βρι 4] (Ὠηρ5, ΓΟ ἢ τπιδὰς ἴδαπὶ ἴδ6 τεςοζ- 
ὨΙΖΕὰ πηϊηϊϑίεγβ οὗ [86 ςοιμηπηηοη Ὀείνγθθη 
ΤΏΔΗ δηὰ {πῃ βιυρογηδίυγαὶ Ὀδίησθ νγῆο 51:1Ὁ- 
τουηάοά ἢπλ. 80 ἔδυ 85 (ῃς νγογὰ ""δδίγοϊοροσ᾽" 
ΤΛΑΥ δα 5414 ἰο τοργεβεηΐ οὔθ, δηά (ῃδὲ ἴπε 
5: ΡΟ ΒΕ ΕΙΟι8, 5146 οὗ ἴΠ6 συ ἀ!65 οὔ ἴῃς “4.«αρϑέ»ι, 
1ἴ ΠΊΔΥ Ὀ6 δάἀτη!οὰ 85 ἃ τοπάθτηρ οὗ [Π6 ΟΥἽ- 
Εἰηδὶ {π|6, Ὀυς, κὸ (ἢ 6 ἡ πὰ [Π6 φαρμακοὶ 
ΌὈΥ νος τὲ ΧΧ. ἂδηὰ Ὑπεοοά. υ50.8}}Ὁ 
τεοηάεν ἴπῸ νγογά, ἴξ ἰ5 ορεὴ ἴο [815 οὈ)]θσοη 
τῃδι 11 οὔβοιγεβ ἴΠ6 πλοῖὲ ρϑσου ἰδγ δηὰ ῥυῖπὶ 
πλοδηΐηρ. Ὁ ρῥγείεσοηςο ρίνθη ΌΥ ἴἢ6 Οτοα 
γογβϑίοῃβ ἴο ἴἢεϑε ἰοτῃς (Ἰ Ποοά. ΑἸ ΑΥΚ; 
ΧΧ, φιλοσοφοὶ ΟὨΪΥ Οὔοε) 15 οὗ ἐϊϑεῖξ δὴ 

ΕῚ 
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ἀτεαπι8. 80 {ΠΟΥ οάπις δηὰ 8ιοοά 
Ὀοίοτες τἢς Κίηρ. 

ΠΑΝΊΕΙ, ΤΠ. [ν. 3. 

2 Απὰ τε Κίηρ 3414 υιηῖο τῃεπὶ, 1 
ἢανε ἀγελπιχεᾶ ἃ ἀγεᾶπι, δη( ΤῊΥ̓ 58ρί γι 

ἱπάϊοδέίοη οὗ ἢο πιϑδὴ νδαὶθ. [{ οὔονυβ ἴπδὲ 
ὈΥ ἴπ6 ΜδἼοοαῦαδη ροῦποά {πὸ ἔσθ πον ]οάρο 
οὗ [6 ξυποίϊοη Δηα΄ σοηδευοη οὗ {6 “4.:5- 
2 ῥίγει νγὰ5 ΘἴΠοῦ ὈΪυγγοά ὈΥ Ῥεγβίδη ἰάθαβ οἵ 
ἀορτνοάα οὗὨ [5 Πρ Ώεν βρι τ}. ΕῸΣ 50ΠῚ6 
ΒΡΘΟΙΠΊ6η58 οὗ ἴΠ6 Βγπη5 υϑοὰ ὈΥ ἴΠ6 ““[Π60- 
Βορ 515) 566 δά ὰ, Νοῖε. 

6 ποχί οἷδλ55 (1, 2) αὸ ἴῆς “(βογοθγοῦβ," 
ἡΜεια:δερῥίη»ι, ῊΪϊ5 οἶΔ55, (δου ρῇ τηθητ οπϑὰ ἴῃ 
Ἐχοά, νἷϊ. τὰ (566 ποίθ), δηά, {ποῦ ἃ5 ΠΟσῸ, 
Τεπάετεαά ΟΥ̓ {πε ψογὰ φαρμακοί, ἄοε5. ποῖ 
σοὺ ἀραῖη ἰῃ ἔδο 1515 ἴῃ 11, 27, ἰν. γ (Α. ν.), 
Υ. 7.11. ὙΠ ννογὰ 15 εἰγιμοϊο ριον τοΐοσσοάὰ 
ἴο 186 58πι|6 τοοῖ ἃ5 “21:-“αρῥί»ι, πὰ ψνου]ὰ 
Τοργεβοηΐ {86 ταυτίογεῖβ " οὗἩ τηδρὶς ἔοττηι]ς. 
Ιη (δς οἴδος 1515 ΠΟΥ οἷδε 15 816 ὈΥ τδς 
σαπείη (5366 Ὀεΐον), δη ἃ ϑοῦὴθ ἢανο σοηϑιἀογοὰ 
[6 ἔννο ο]45565 ΞΥποηγτηοιϑ.: δι ἔπε ἀΠἔἜδγ- 
Θης66 ἴῃ ἴΠ6 οἰ ὙΠ ΟΪΟΡῪ οὗ ἴῃ6 νγογάθ ὀρροϑεβ 
1[ϑεἱΕ ἴο 1ῃ15 ὀχρίηδίίοη. 

ὙΠΕῈ ποχί ο]455 (1]. 2) 15 86 “(Βαϊ ἄθδῃβ," 
(ῃς νάνι. ὙΠῸ υ86 οὗ 1Π6 νγοσά ἴῃ (ἢ 15 ἀπά 
51 Π}}1΄ 1ι5σῖ5 τηυδέ Ὀ6 σαί ἢν αἰπεϊηρσυ πηοά 
ἔτοπι ἔπε οἰ δηΐς 5θῆϑο εἴϑεοννῃογο διίδοῃοά ἴο ἰΐ 
(4.33. 154]. ΧΧΙΠ, 12.;; [6γ, χχν. χ2; ΒΖεκ. χὶϊ, 
11: ΗδΌ. 1. 6, ὅ66 δάά, π, ἴο ἱ. 4).. ΤῈἊ 
ννοσὰ 5. Βεῖε, ἔγοπι ἴθ Ἴσοπίεχί, ἱπίεπάδά ἰο 
ἀοϑοσῖθε ἃ οἶδ55 οὗ ἴῃοβϑο νυ ῖϑε πηεὴ ὙΠῸ ΟΓΟ 
Βυπιποηοὰ Ὀοΐοσγο ΝοδυςῃμδάποζΖζασ. [ἢ Ὁ. 4, 
ὅτε., ΤΠΟΥ ἀγὸ {Π6 ϑροϊκοδσηθῃ ἔοσ [μοὶσ ξθ] ]οννβ. 
[π (15. "“ς]455᾽") ϑθῆϑθ [6 πδηθ [45 ποΐ γεῖ 
Ὀδοη ἔουπά ἴῃ ἴπ6 σΟΠΘΙΏΡΟΓΑΙΣΥ͂ ᾿ποοΓ ρ[ΙΟΠ5, 
(Βουξἢ 50 δϑϑοίρῃηθά ὈγΥ Ἡεγοάοίῃϑ (1. 181) δπὰ 
Βιοάοχιβ δίς δ (11. 24); δῖ 1’, 25 88 θθεῃ 
ςοπ]οοσϊζυγοα νυ] ἢ σοπΊθ ὈγΟΌΔΌΙΠΥ, {π6 ΒΙΌ]ς 4] 
ΠΆΤΉ6 σα αΐρε ΓΟργοβθηῖβ ΟΥΙΡΊΏΔΙΥ [ἢ Αϑϑγγίδη 
εατίδὲ ΟΥ̓ σοπαμογοῦβ᾽" (ἔτοσα (6 ΨΟΓῪ σοτ- 
τοῃ τοοῖ εαεαάμ ᾿ἴο ρΡο55655᾽7), δηὰ νυᾶβ8 ἴΠ6 
ὨδΙΠ6 ἀρρ] δὰ ἴο [πς ἀοπιίπαηξ ϑοπηεῖς ρθορὶῈ 
οὗ Βδθυϊοηῖα νγῆο τνυγοϑιθὰ (6 Ἰαπὰ οὐ ϑυπΙ 
ἔτοτῃ 6 Αςοδάϊδηβ δἵ ἃ γοπιοίο μετ οἀ---ἶξ 18 
ΘΑΞΥ͂ ἴο σοποεῖνο ὑμπδξ [86 παᾶπὶῈ φτδάυδιν Ἰοβὲ 
115 πδίίομδὶ σμασζϑοίογ, 85 [6 πδζίίοη νυ πο Ὀοτο 
1ξ υἀπάοσννοηΐς ξυστοῦ οἴμηϊς σμδηροβ, ἀπά 6 - 
ΓΑΠΊΘ ςοηῇπροαά ἴο ἃ οἾἶ455.. ΕἼΟΙῚ νγῆδῖ ἢ45 
Ῥόθη βαϊὰ ἴῃ τῆ δάά. ποίϑ ἴο :. 4, “" (δϑάϊπι᾽" 
ἴπ ἴῃ {ἰπι6ὸ οὗ ΝΕ δά ποΖΖΑΥ νγὰ5 {πὸ σοτῃ- 
Το ἀοϑι  ηδίίοη ἔοσ 41}; [που ρσῇ δ. ΠΟΥ ΗΣ Ε- 
ἴῃ ᾿ξ ννᾶβ βρϑοίδ!!υ ἀρργορτγίαίο ἴο, 1 ποῖ 
ΔΡρυορηδϊοά Ὀυ, (86 δϑίγοϊορίςαὶ 2 γίε:)- 1855. 
[ποστηδίίοη δουϊ ἰῇ ““δείγοίοροιβ᾽" δηά 
4. ἈΒΙΓΟΠΟΙΊΟΓΞ᾽᾽ οὗ Βαῦγίοπία 845 Ὀδεη ῥἱδοοὰ 
νη (ἢ6 τεᾶςῇ οὗ ἴδς Πρ] 5 τοδοῦ ὉΥ 
ϑΑΥΎοΘ Ἐβρθο! γ (8.66 “ΤΠΕ Αϑἰγοπου δπά 
ΑΞἰγοϊοσΥ οὗ ἔπε Βαδυ)οπίδηβ, νν ἢ ἰγδηϑὶδ- 
[οπβ οὗ [86 ΤΓΔὈ]είς5,᾽ ἄζο., ἴῃ ἐΤτδη3. οὗ ϑος. 
οἵ ΒΙ0]. Ατοβ50].᾽ 111. Ρ. Τ4ς 566. ; " ἈδοοΓα8 
οὗ [86 Ῥαβί," 1. 1:1). ὙΠ15 βἰδηάδγά δϑίσο- 
Ἰορίςδὶ ννογῖ οὗ [6 Βαρυ]οηΐδηβ δηά Αϑϑγγίδῃβ 
νᾺ5 ἀγανγῃ ὋΡ 45 ἔδγ Ὀδοὶς 45 ἴΠ6 σόξῃ οϑηΐ, 
Β.6, ἔογ {86 ΠΠΌΓΑΓΥ οὗ ϑάγβοη, Κίηρ οὗ Αϑδᾶῃδ: 

δυὲ 1 νγᾶβ θυΐ οὔθ ουξ οὗ ΠΙΔΩΥ οἡ Κἰπάτγο 
50] οςῖ5 νυ ἢ νγεσε ἴο ΡῈ ἔουπά ἴῃ ἴδ6 σογαὶ 
Ἰγαγίοθ, Ετοπὶ ἃ ἀσβοσιρίνο Ἵδίδίοριιθ, [ξ 
νου δθὸπὶ πᾶ μεθα ἰδὈ]εῖ8 Ἴοηίδιποά 
ἐς ΟἿΏΘΠ5 ΟΥ̓ ΟΝ] δηὰ ἴδ σΟΠΙΓΣΑΣΥ 51:58 οὗ 
δοοά : ἰοκεῆς οὗ γε)οϊςηρς δηά οὗ βϑοστοῦν ἰο 
(ῃ6 ποατξέ οὗ σῆδῃ :" οπιθηβ δηὰ ὑγορθοςοῖαβ 
ἀογινοά ἔγοπι “" υἱγάὰβ οὗ ἴδο βκυ, οὗ ἴῃ ννυδίοσ, 
δηὰ οὗ ἴΠ6 φαγίῃ,᾽ {ΠΕΣ οτίθβ, ἀρρϑάγδῃηςθ, δπὰ 
Βιρ δῖ ; οὔηθῃβ ἔγτοσῃ δυξπίηρ ἴῃ {86 ἢγα, ἔγοτη 
ἀδοδυης ἤοιι565, ᾿τῸπὶ ἀγθδιηβ, ῸΠπὶ [86 51 5.1|5 
οὗ φασί ἀπά μοανθη, {ποὶγ σοοά δηὰ εν] ρὑγὸ- 
βδᾶρο, Ασοογάϊης ἴο ἰδὸ δϑίγοϊορίςδὶ Ἵγεθὰ, 
ἀδγϑβ δηὰ πηοηῖῃβ πὰ {ΠΕΙΓ Οπηθῃ5 ; {ΠῸῪ ΤΈΓΟ 
“ἸΟῪ ΟΥ̓ ὉΠΙΌΓΟΚΥ :." ἴΠ6 Δρρθαγάποοϑ οὗ [86 
Πο]οσίίαὶ Ὀοάϊ 65, σι δηὰ τηοοη, ρἰδηςίβ δηὰ ἄχϑὰ 
ϑίδτβ, ὑνεσὸ 41} οπΊΠΟΙ15 ; σογΓίδ! ἢ σΟΠΞΟΠ] Θης 65 
δηὰ οσουστοησοβ γεσα ἴο Ὀ6 δηζοἰραίοα ἔγομι 
{πε σοη) ΠΕ ΟΠ5, ΘΟ] ]ρθο5, οὐ οἴμεῦ Ρῆ6- 
ποηεπᾶ. ἘἈουξὶ, ργταῖνο, δηὰ υηϑοςοπεῇς, 
45 ὍγοΓῈ θΟΙ᾿ τηοϊῃοά δηὰ ςοποϊυδίοη δάορίοα 
ΌὉΥ πὸ ΘΑΥΙΥ δϑίγαὶ- ἐμθοϊορϑίβ ; γεῖ ἰ5 1ἴ {Ππ|6 
(δῖ, ““}υ5ῖ 85 οἷκ οἵ [Π6 ΔΙ ΒΟΤῚΥ οὗ Οὔγ ἔοτο- 
ΓΑΙ ΠΟΙ Πᾶ5 δγϑοη σοι ϑίσυ, 50 οὐἱξ οὗ [ἢ6 
ἈΞΙΓΟΪΟΡῪ οὗ ΟΠδιάθα Ἴοἄπιαὲ ἴη6 οὐϑεγνδίοης 
ὙΠΟ ἢ τοπάεγοὰ ροβϑῖθῖία ἴ86 Δδίσοποπι ο 
Οτἴθθοθ δηά πιοάοσῃ Εὐζορθ, δηὰ αἷϑοὸ ἴῃ 
[οπηδὕοῃ οὗ ἃ ςαἸοηάαγ: δηὰ (ἢϊ5 ομὸ ρσδςοίϊοδὶ 
ΑἸΒΟΟΝΟΓΥ 5 δυ ηςοης ἴο ϑθουγο ἴο ἴΠ6 5121 - 
ξλΖεὺβ οὗ Αςοδά [ες τεβρεςΐ δηά ριδίτυάε οὗ 
β:σσορηρ φοποσγδίοηβ᾽" (δάγοθ). ὍΒο ΤΠοξ 
ΔΞΙΓΟΠΟΠΊΘΥ νγὰ5 οδ θὰ “σποῦ οὗ ἴΠ6 «ῥ᾽ 
(Αςοδά. «ὁ-:-Ξ πλοπίἢ) ; δηὰ {πὸ {{||6ὸ5 σόα »εαὲ 
“Ἵ»»ιαὶ (“ἴα ἀϑίγοποπιογ οὗ ἴΠ6 Ασοδάϊδης᾽) 
δηᾷ (Π6 σα »ιαὶ “““-ὠγαὶ ("δ ΔϑίγοποπΊου οὗ 
[Π6 Αϑϑυσίδη5)) ΟσςΓ ἴῃ ἃ ᾿15ὲ οἵ οουτί ΟΠ οἰ Α[5 : 
{ΠΟΥ Μοῦ ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰΠμοϑ6 ΟΠΊς 14] ἀϑι ΓΟΠΟΙΊΟΓ5 
οὗ 4 βυδοτγάϊπαίο ροϑιἰοη 0 ϑθηΐ 1ἢ ἴῃ 
ΤΑΟΠ(ΉΪΥ στερογίϑ ἴο [86 Κίηρ. 

1ξ ΟἿΪΥ τεπηδὶῃβ ἴο γσεπΊαγκ [Πδὲ [Π6 ““φϑίσγοϊο- 
ξε15." νψουϊᾷ Ὀὲ ῬΓΘ- ΟΠ ΠΘΠΕΙΥ [ἢ ἑοτεπιοβῖ ἴῃ 
ορα δπά ἴῃ ᾿ηβιδησθ ΟΥ̓́ΣΓ ἃ ρϑορὶθ |ἰκθ {Π6 
ΔΌΥΪοΟΠΙΔηΠ5, ΤΣ εἶα55 ννοι!ὰ 6 σοηβίἀογεοὰ 

[Π6 σμόϑθη ᾿πίογργεΐευβ οὐ [Π6 ϑίβτιϑ8, ΟπΊθηβ, 
δηὰ ἀγδδπβ ΟΥ̓ ν ϊςἢ {πὸ σούς γενθαϊθα {μοῦ 
1}; δηὰ ΠΟΥ ψουϊά ἀοπηδηὰ πὰ σϑοοῖνο 
νοπογαίίοη δοοογάϊησὶγ. [{ 18, (πογείοτγθ, ποῖ 
ὙΠ Πουΐ 5ἰχηϊβοδησς ἰπαὲῖ 186 νά» αἰϊνίά δ 
1πογηβεῖνοβ. (566 . 10), ΓΟ ΡΥ ϑροδκίηρ, ἰηῖο 
[Π6 ἴῆγθθ οἰδβϑοβ δῤιαγεμρεγεῖνι, σασαρδέπι, 
Οαϑάἶηι, ἰ.6. τρδλρὶοῖϊδῃθ, τποοθορδιϑῖσ, ἀπά 
ΕἾ δ χο) [6 1 5 
Ὑνο οἴδβοσ οἶδδϑοθ ὙοΓῸ ὈΧΟΘοΠΓἾΥ Ὀτουφῆξ 

ξογυνδζὰ :---θθ “ὁ γγῖβο τηθη Ἶ (Ὁ. 12), ἀηὰ 186 
ες ΒΟΟΠΒΔΥΟΙΒ ᾽ (νυ. 27). 

εἰ Ὑγ͵56 πηθη,᾽) οὐ ἐῤαξα»ιέρε, σγὰβ ἴῃ ΒΕ 
5Π422ΔΥ 5 {Ππ|6ὸ ἴΠ6 ἘΠΙῈ σίνθη ὈΥ {πε Ῥσορδοῖ ἴο 
[86 1ῆγδο οἶα5965 οὗ γυσωῤῥίν»ε (,. ε. ἘΠοοϑορ ιοίς, 
Α. Ν. “.δείγοϊορειβ ᾽, Οατάρη (]. 6. δϑίσοϊο- 
ξεῖβ, ΑΟ Ν. ““ Ομ άδδη5 ᾽,), ἀπά γαχεγρηί( ΑΟ ΝΥ. 
4, ΒΟΟΓΒΒΑΥΕΙΒ,᾽" 566 Ὀοΐονν) ἱποϊϑῖνθ, ορ. Υ. 7, 



ν. 4, 5. 

γγὙὰδλθ ττου δ ]οα τὸ πον ἴπ6 ἄγοδῃι. 
4 Ἰμεπ βρᾶκε τῆς Ομαδιάεδῃβ ἴο 

“ εμαρ.3.9. ([ς Κίηρ ἴῃ ϑγτίαοκ, 40 Κίηρ, Ἰἷνε 

8, το: Ὀυξ ἴῃ ΝΟὈυςΒδάηθΖζΖαγ᾽5 τἰπλο, Π)δηϊοὶ 
Ρίδοεβ ἴποπὶ δὲ ἴῃ6 ποδὰ οὗ, οἵ βρεᾶκβ οὗ 
ἴδοῖη 45 ἢγϑὶ δοηρ, ἴδ6 ΟἾΒΟΙ οἾ45565 οὗ ω.- 
σαῤῥώνι, ἀδαγεωμ,ιρμίη, δὰ σαχεγί»ι. 1ἴ ΤΟΔΥ 
ὈεῈ ἱπηροόβϑιθ]ς ἰο αῇἴστη νυ ςογίδίηγ οἰ ΠΟ 
ἴδδί ἔπε βἰδίυι5 οὗ ἴῃ6 ἀδαξα»εῖ»ι ννὰ5 ἀἰβογοηΐ 
ὉΠῸΟΣ [86 ἴννο πηοπᾶγοςϑ, οὐ [δὶ ἔπ6 ΟΕ] 15 ἴο 
θὲ δοοορίθα ἃ5 ἃ βϑπεγαὶ ἴοστῃ (υ. 18), Ὀὺξ [ἰξ 
τηυϑῖ ποῖ Ὀ6 ἔογροζίθῃ (παΐ ἴῃ6 ξῥαξαρη)γε νγ ΓΟ 
ὨΟΐ 5ΙΣΏΡΙΥ “ὁ νν]ϑ6 Πλθη ᾽ 85 ἴθ σοφοὶ οὗ {πε 
ΟΚ. νϑγβίοῃϑβ νου] ᾿ΠΊΡΙῪ δὰ {πὸ τοδάου οὗ [Π6 
Ἐπ ΠΙ5Π ΘριΕ ποι πλιρξ θ6 ἀϊπροϑοὰ ἴο [Βίηκ ἐΠοι, 
ὙΤΒὸε ἀδαζανεῖρε ΜΧΟΥῈ ῬΥΟΡΕΤΙΥ “πιϑά!ς ποθ᾽ -Ἰηεη. 
ἴῃ Βαῦγίοπία δηὰ Αϑϑουτία ἔπεσα ὑγεῖα ΠΟ 
τ θα ἴ 08] πιεη ΟΥ ““ἀοςίοτβ᾽᾽" ΡΓΟΡΕΓΙΥ βρεακίηρ. 
ὙΠ6 5βίυαγ οὗ πιοάϊοϊπο δὰ ποῖ {θη δἰζδιποὰ 
[μαΐ μἷδοα 'ῃ βείθηςθ νγῃϊς ἢ ννᾶ5 δοσοσζαρά ἴο ἰξ 
ΟΥ̓ [ῃε Οτεεκβ: ἴῃ Βαδυ]οπίᾳ ἰξ νγᾶβ ΟἿΪὺ ἃ 
Ὀγαηςἢ οὗ τπηδρῖς. ΕἼΥΕΤῪ 1{|π655 νγᾶ5 ςοηῃϑίἀογοὰ 
16 ννοῦκ οὗ ἀειηοηβ: ποῆσα ἴδ ὁ ννῖϑ6 ) οὗ 
4“ ῃ  α]οῖπ6᾽-πιδη, Κκὸ ἢ15 Ἀδὰ [πάϊδη ὈτγοίθοΥ, 
βίσους ἴο Ἔχροὶ ἴΠ6 ἀδηγοη- τη δα γ Ὀγ ἱποδηΐδ- 
[ἰοη5, ΌΥ Θχογοϊβπιβ, δηὰ ΟΥ̓ ἴπ6 οππρ] ουτηθηΐ 
οὗ ροϊϊἽοηῃβ. ὙνΏΠε Β6 ὑ[ΠΠ|ΠΠΖοὰ 15 511}} ἃ5 ἃ 
ΒοΣ θα σὲ ἀηὰ ἢι5 Κπονηοαρο οὗ ἴδ οσυγαῖίνο 
ΡΓΟροσ 85 οὗ γοοῖβ δηὰ ρἰδηΐβ ἴῃ (6 ςοῃοοςξοη 
οἵ ἢϊ5 ρἢ]γοβ, Π6 ᾿πηργεβϑθα ὑροη ἢ 5 ἱσπογαηΐ 
ρδἝρθηϊβ ἃ σοην!ςίίοη οὗὨ ἢ]5 σι ρογπδίιγαὶ ρονν- 
εἴβ. [ἢ ννῆδί ΠΊΑΥ Ὀδὲ ἰογπιοά τ 6 “" πηθά!ς Δ] ̓"ἢ 
Ἰησδηίδίίοηβ ομδ οΥΓὁἨ Οἵδεσ οὐ ἔννο ρῥγουαίθηϊ 
ξελΐιγοβ ἅτὸ ἴο δὲ ἠοίϊςθὰ. δ᾽. κποβς 18 οἰ ἴΠῸΥ 
τοραγαδὰ δ5 {δ γϑϑι]ὲ οἵ [6 6υ}] 5ρ γι [᾽5 ΣΏΔ]1Ο6, 
οὐ δεοίι δ! γ Ῥογβοηϊῇεά ἱπῖο ἃ Ὀεῖηρ Ψῃο [Βιᾶ5 
Ἰλιὰ 815 ΒοᾶνΥ μβδπὰ οἡ {πε βυδογεσ, ΤὍΘ Ἰδιζογ 
ὙἹΕῪ 15 Θϑρεο ΑΙ τ[ῃ6 σα56 ψ ἢ ἴῃ6 ΡΊαρσιθ 
(Να»" αν) πὰ Εθνον (14ῤα). ΤὮΕ56 5ιοἰκηθβϑοθ, 
80 ἀγοδάδά δῃηά 50 ςοῃηοη, γαῖ οηάοννοά 

ΠΑ] οχίβίοηςες δηά διγθυΐεθ οὗ ἴπ6 τηοϑέ 
ἑαϊλὶ κιπά. ὍῊΙ5 ῬΕΥΘΟΠΔΙΠῪ ἀρρθᾶγβθ αἴ οὔθ 
Ὦχ)6 ἴο Πᾶν ὈδΘθη ΠΊΟΓΟ ΟΥ̓[655 ἀϑβϑογίεα οὗ 8]}. 
Αὐςοογάϊης ἴο ἴδε δησίθηξ Αςοδάϊδηῃ Ὀεϊϊεῖ 
βίο κῆθϑα οὐ δυοῦγ Κιηά 8 Ὀοσῃ οὗ Νίη-Κὶ- αὶ 
86 φυθεη οὗ ἔπε ἀατκ δογϑ5 δπὰ οἵ ἴδε δϑοάθ 
οὗ [ἢς ἀοδά ; }ι:5ῖ 45 ἀπιοηρ ἴΠ6 δηςίεπί ΕἸΠΠΒ 
1ΠΠ65565 τὸ 6 ἀδιρῃίεγα οὗ 1 ουδιδίαγ (ἢ 6 
ἃξεὰ ᾿δλὰγ οἵ Ῥολ]δ ([νμεποιτηδηῖδβ5 “4 Μδρὶε, 
Ῥ. 223). δοπῖα βρθοιπιθηβ οὐ πο ᾿ἱποδηίδι οῃ5 
οὗ ἴδε Χδαξα»ηῖγι ἅτῈ σίνεη ἰπ δὴ δα!!! οηδὶ 
ποῖθ. [1ἴ ννου]ὰ δ ἴῃ ἐποῖγ ἤδηά5 [δὶ Νεῦυ- 
οὐδάποζζΖδσ νου θεὲ ρῥἰδοθά ἀυπηρ Π15 ἰογτ] ὉΪ]6 
Ἀ11πό55 (1ν.). 

ΎΤΒε χαχεγ ἤτβῖ ἌΡΡΘΆΓ ἴῃ Ὁ. 27 (566 4150 
1Ώ ἷν, 4, Υ. 72) 11). ὙἼδὸ νογά, ἰτδηϑβὶαῖοά 
ἐἰφρΟἴμΞΑΥοΓ5" ὉΥ ΑΟΥ., ἐδ τγ ρυζ:οὰ (ἢς 
Οτθεῖκ ἰγδηϑίδζογϑθ, νν ῆο 5 ΠΊΡΙΥ σοργοάπςθα 1Ὦ 
πὑηάον [ἢ6 ἔοττῃ γαζα; ηνοί; ὙΜὮΠ6 (6 1,Δἴ]η 
βεϊοοϊοαὰ “" Βασιιϑρίς β᾽" 45 ἴθ Ὀεϑί βοϊυὔοη οὗ 
α ἀπῆσυϊε ἴση. ὙΠ6 τοοῖ (19 “ἀϊνιάθ᾽") 
ἰεπάς5 156] ἴο συ ςἢ δὴ δρρ)οδίίοη νγΠθ σΟοΠ- 
ϑιἰθετοά νυν ἢ τοίεσεμος ἴο {μπ6 ῥγίεδὶ οσ Οἤςοσ 

ὨΑΝΊΙΕΙ, 1, 

ἔογ νεῖ: ἴ6}1 ([ὮΥ β8εγνδη(β τῆς ἀγεᾶπὶ, 98 ἃ 
Δη4 νγὲ ν}}}] ϑὅενν πε ᾿πτεγργεϊδιοῃ. 

ς Τῆε Κίηρ, δηβυνεγεὰ δηά 8:4 ἴο 

νγῆο ἀεςϊἀοαά οΟγδου αι ἔγοπιθ ἴδε αἰϊνιἀοὰ 
οπίγαὶὶς οὗ ἴπ6 βδοσ βοοὰ δηϊτηδὶ: Ὀὰξ σὰς δη 
ο΄ ςογ νου ]ὰ ϑθοτῃ ἴο μάνα Ὀθοη πη κποόνσῃ ἴο ἢ 6 
ΒΑὈγ]οηίδηβ. [{ 15 1ῃογοΐοτο ἔδσ Ὀδεοσ οἰ Ποῦ 
ἴο σοποιάοσ [86 ἴοστῃ ἃ ὈΠ|6 οὗἩ βοπιὸ ρογίίοη οὗ 
1ῃε ““ 45  ΓΟΪΟρΟΣ -ο]455 (5866 (ὐδϑθη 5 ἐ ΟΟτΏΠΙ. 
οὐ ᾿54].᾽ 11. Ρ. 349)---ηθη ψγ8ο ““αἰν!ἀοἀ" τἴ86 
Βεάνθηβ ἱπίο ϑρῆεγεβ, ὅζς,, δπὰ ἀϊνιποὰ οὗ 
ἀοίεγποα οὐηθηβ (8ε6 ἀῦονθ 5. ἢ. σιάδι»); 
οὐ ἴο σοπηεςῖ 1 νν ἢ ἴπ6 ἀαπὶν οὗ {Π6 Αϑϑυγδῃ 
ποῦ ΡΌΟΙ5, Ῥῆο ΠΟἸ]ες 6 186 ἰᾶνν5 οὗ (ἰὴ (ἢ)15 
(856) Δϑιγοϊορίοδὶ ρῇμβοηοιηθηᾶ δηὰ ρογίθηϊΐβ, 
δηὰ ργοηουησθά ὑροη {Βεηπὶ (566 11}. 2, δάά, 
ποῖο). 

ὙὝδοθε ννετο ἴΠε οἶαϑθος 8] ἢ Ῥγοϑεηϊοά 
{Πποιβεῖνεβ Ὀοΐοσο ΝΟ ςΠΔάηθΖΖΔΓ ἴο “ὁ 5δονν " 
((πΐεγρυεῖ) δἰ ἀγεθᾶπὶ 1ξ Βα ννουὰ Ῥαϊ [6}} ἴξ 
ἴο ἴμοτ; ΟΥ ἀγῖνε ἀννΑΥ ὈΥ {πεῚΓ Ὠγπλη5 δπὰ 
Θχογοίβηιβ {86 6.}} βρίγις ὙνὩ] ἢ “ἰγου Ὀ]6 
1Πεῖγ στογαὶ τηδϑῖοσ. [1Ὲ ἴπεγὸ 15 511} ϑοπὶθ 'ῃ- 
ἀϊδιϊποίμεϑϑ 'ἱπ δ]]οϊ(ης ἴο δας οὗ ἴἢ656 
οἶαθθθβ 1ΐ5 βρϑοῖδὶ ροβϑιίίοπ ἴῃ ἴδ βοιθητς 
ΒΙΘΓΑΓΟὮΥ, [ἃ 15 ἀπο (1) ἴο ἴΠ6 ἕαςϊ [δμαϊ ἴΠ656 
οἶαβθοβ νγόγα ποῖ δχοϊυϑίνο, Ὀυΐϊ ἔγθοαυθηΠ 
οὐ οΥΪαρροαὰ θᾶομ οἴδπεσ, δηὰ (2) ἴο ἴδε {{{|6 
Βεὶρ νυν δίοἢ [ἢ6 νεγβιοῃϑ---ΠΟΙΔΌὈΪΥ (6 Οτρεὶς 
γο 5 οἢ5---ῖνς ΠῚ Γείοσεηοθ ἴἰο ἃ ϑγϑίοθπι 
{ΒΟΓοΌ ὮΙ βίγαηρε ἴο {86 ἔπιε ἰῃ ὙΠ] ἢ 
ΠΟΥ ὑγοσὸ σοπιρ! θά, νόεγα 11 ποῖ ἔογ συηο]- 
ξἔοστῃ ἀϊϑοονεσγυ, ἴμ6 ΕΠ τεδάου ννου]Ἱὰ 511}} 
Ὅ6 ἴῃ ἀδγκηοβϑ δυοιιΐζ [6 βυ)δςΐ. 

8. 10 ἄποευ ἐῤδὲ ἄγεα»!})] “ΤΠΘ Κίηρ Ποῖ 
Ρἰαι πὶν ἱπεϊπιδῖος [ηδί του ἴΠ6 ἀγοαπὶ δὰ 
τοι δἱοὰ ἀπά ρογρίοχοά ἢϊπὶ, ἢ6 σουϊά ποῖ 
ΤΟΙΠΟΠΊΌΘΓ ννῃδῖ 1 ννᾶ8. θγοπηα οὔϑεγνεϑ ἴπδῖ 
ἃ Κκἰπά οὗ ββδάου οἵ ἴγαςθ οὗ ᾿ξ σϑιηδιηθα ἰῃ 
1Π6 πηϊηά οὗ {πε Κίηρ, 80 ἴπαΐ 16 βοοϊμβδαυθβ 
σουϊά ποῖ ἀδοεῖνθ ἢἰπὶ ΌΥ ΔΗΥ͂ ῥτοεϊοπἀ δά 
ἀγϑαπι. [ἴ 15 αυϊϊ ποϑάϊεβα ἴο ἀϊϑειιϑθ 186 
αυσδιίίοη νἢγ Οοά 5δου]ά τενθδὶ ΗΪ5 σοιιηβοὶς 
ἴο Ποφῖβοη Κίπρβ. δεγρίυγο βῆθννθ ι15 [πὶ 
Ης ἀοοβ βοηὰ ργϑάϊςϊτινε ἀγθδηηβ ἴο Ὠοδ ῃθη5, 
ἐϑρεοίδ!γ ἤθη ἘΠΟΓΟ 15 ΔΠ ᾿πϑριγθά ᾿πίοΓΡΓΘ - 
[ΟΓ δ μαπὰ ἴο οχρίδίη ἴποπὶ, δ 5. ῬΠΔγδο 5 
ἄἀγοδπι, ΝΟ ςμδάποζζαγ᾿ 5 ἀγεδηβ, δίς. ΥΝ- 
Π665 450 {π6 δυσγέῃ νναγηΐης βίνθη ἴο {Π6 νυ] 8 
οὗ Ροπίϊι5 ΡιΔῖς (Μαῖῖ. χχυῖ!. 19} [Κ]. 

4. ἐπ δυγίαελ ] “ἨἩδεῦ. “γαριαὶς. Ἐτοτη 
[Π15 ραϑϑᾶρὸ νγὰ ΔΥ ψαῖμεν [μαΐ (Π6 παδίϊοπδὶ 
ἀϊαϊοςς οὐ [86 5εϊθηζιῆς ᾿ἰδηριάνγο οὐ ἴῃ6ϑ6 
(μμάϊηι γὙ8ἃ8 ποέ Ατάτηᾶῖςσ. Βυῖ ΠΟΥ ϑροόοκα 
Αταπιδᾶὶς ἴο Ἴσοηΐογπὶ ἴο ἴῃ6 ιἰϑᾶρὸ οὗ {πὸ 
σου. Ὑοῖγ ἀϊδοουζγϑο 15 σίνοη ἴῃ (μδ] ἀθο 
ἐ.ς. Ατατηδὶῖὶς, δηὰ [πὸ υ86 οὗ [5 ἀϊ!α]εςῖ σοη- 
ἄπιιεβ ἴο [Π6 επὰ οὗ [ἢ βενεηίῃ σμαρίογ᾽" [1]. 
ΤΠ ΑΟΝ. [ιὰ5 δάορίοὰ [Ὡς ννογὰάβ ἐ"1η 

ϑγτίας" ἔοπὶ ἴὸ ΧΧ. “δγηας" δηά 
(50-οΔ 116) ““Ομα]άθε᾽" Ῥεὶπρ' ἰδηρυδϑεβ υι.- 
ΔΙΙΥ Τομρτεβεπάθδα υηάεῦ ἴμ6 {16 ““ Ατγδ- 
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ὨΑΝΊΙΕΙ, 11. ἵν. 6, 7. 

(ἢς ἱπιίεγργεϊδιίίοη (πεγοοῦ, γε 5884]} 
τεςαεῖνα οὗ πι6 ρἢβ δηά | γενναγάβ δπαὰ " Οτ, λν, 
δστεδλῖ βοποὺγ : τῃδγεΐογε βμανν πιὸ τε “ΡΠ 7 
ἄγοδπι, ἀπά τἢς ἱπιεγργεϊδιίοη τδεγὸ- 
οἵ. 

)ῆ ΤΕΥ ἀπδνγεγεὰ ἀραὶπ δηὰ εαἰά, 

254 
τῆς Οαϊάεδπβ, Τῆς τπὶπρ 18 ρῸπς 
ἔτοπι τὴς : ἰἔ γε ψ}}}} ποῖ ΠΡΙΣ Κποννῃ 
Ὀπῖο πὸ ἴῃς ἄἀγεαπι, ἢ τῆς Ἱπίεγ- 

ὁ ελαρ. 3. ργειδείοη τῃογθοῦ, γε 8841} δ6 ὁ ' σὰῖ 
Ῥ Ὁμαϊά. ἴῃ ρίεςεβ, δπά ΤῊ ἢοιυιδε8 5}2}} ὃς 
» τηλὰς ἃ ἀμηρἘ!]}}. ᾿έεοσ. 

6 Βιῖ τ γε βῆενν τῆς ἀγδᾶπὶ, πὰ [εἰ τῆς Κίηρ ἴ6}1 ἢ]5 βεγνδηῖβ [Πε 

τηδῖς :" Ὀύὺῖ {π6 δησυᾶσε Πεῖε 15 ποῖ ίο ὃ6 
ςοπέουπάοα ννῖῖ τ[ῃ6 ““Ἰδλησιάρο οὗ [6 ()]- 
ἀπδηβ᾽" (ἰ. 4, 5866 δάὰά. ἜΡΓΟ: ΤραΣὶ νυᾶ5 ἴῃ 
οἷά Πμαϊάθο, {πὸ ἰδηριυάᾶρε οἱ Ακκδά, υϑοὰ ὈὉῪ 
[86 οΥβίπδὶ ἱπηδο Δηῖ5 οὗ ἐν βΕρ Ἢ δηὰ ἰῃ 
{πὲ {ἰπ|ὸ οὐ ΝΟ δά ΠΟΖΖΑΣ ἃ Ἰδηριδζο. 
Ορροτζῖ οοπϑίἀθιβ (π6 ννογὰβ ἤοσὸ ἀπά ἴῃ ΕΖγα 
ἃ ἀϊγοςτίοη ἴο πε βογῖδο, ῃς ἢ ἐουπά 15 ΑΥ̓͂ 
Ἰηΐο ἴδ6 ἴοχί. Οπ ἴδ ῥῃ]οϊορῖς δ] αυδϑίϊοηϑ 
σοπηροϊοά ν ἢ {Π6 “ Ατδπηδῖς ̓" βς !οῃ8 οὗ [86 
ὈοΟΚ 566 [ηἰτοάἀυςίίοη, Ρ. 228. 

Ο ἀέπρ, ἴθ 70γ συεγ) ““ἼΤἢε (μδ δ λη5 
δτοοῖ {πΠ6 Κη νι [6 5ἴογθοοίγροα ογθηΐδὶ 
ἔοστηια (ςῇ. ΠΏ Δῃ. ν. σο, Υἱ. γ, 22; ΝΕΙ. 11. 4; 
Τυάπ χι. τ4; .Ἐ]14π, ὁ αγ. Η! δῖ. 1. 32: 
Οὐυγίυ5 Ε.᾽ ν!. 5). [ἡ ἴῃε ἀοδραίομεβ ὑγα- 
βοσυοά ἴῃ ἴῃ6 Αϑϑυγίδῃ σεοοσβ, οοςσμγ 5. ἢ 
ξοστηϑβ 49 “"Ἰοηρίῃ οὗ ἀδυϑ, γϑδγβ Ἔνου δϑηρ... 
ΤΥ ((Π6 ροάϑ) ἴο τὴν Ἰογά, ἴδε Κίηρ, ρύδηϊ 
(ϑανῖι, “Ηἰ5ι. οὗ Αϑϑιιγθ." ΡΡ. 196----. 297; 
ΚΑΒΘΥΣ. Ὀ150.᾽ ΡΡ. 230---ὦὮ, 209, 409, 414). 
Α5 υβεὰ ἰη δεγρίυτε, 6. 5. 85 βρόκεη ἴο 541] 
( 58. χ. 4) δπὰ ἰο ᾿ανιά (1: Κ. ἱ. 21), δηὰ 
ὈΥ [Δηΐεὶ Ὠἰπλ561Ὲ, 1 ἀϑϑυπιθὰ βοπιοι ίηρ οὗ [86 
πδΐυτε οὗ ἃ Ὀεποαϊςίοῃ. 

δ. {2ε 1δίηρ ἐὶ βοπὸ ὕγονι »] Οἡ [86 
ννογὰ {γαπϑἰδιθα “ὁ ζοῃθ᾽᾽ 5.ὲ6 ἔχς. οἡ Ῥεγϑίδῃ 
ννογάβ δ οηὰ οὗ Ἵἤδρ. . Μδηγ οπϊοβ ὑτοίεγ 
Ποτὲ (πὰ ἴῃ υ. 8) (πὸ τεηάοσγίηρ, “Το ψνογὰ 
5 Ρσγοποιυπορὰ ΟΥ̓ πηθ,᾽ ἐ.6. 1 ἃπὶ τϑϑοϊνθά. 
γε “ῥα! δὲ εμῇ ἐπ ῥίοοο: 5.γὲ «δα δὲ »εαΐε 

Ῥίδεξι, 8566 τδυρ." [ΚἹΊ᾽.’ ΤΠ δηριαρο οὐ [6 
κίηρ 15 ἴῃ6 Ἰδησυδρο οἵ ομδ δοςσιιϑίοτηδα ἴο αςΐβ 
οὗ ἀεβροιίξῃῃ. ὍὙΠὲ ννογάβ οὗ (6 “"ργίηςε οὗ 
{86 δυο ἢ5,᾽ (1. 10) “ΤῊΥ Βοδὰ 15 ἴῃ ἀδηρο," 
ΟΧΡΥΘ55 πε σῃγοηῖς βίδίς οὗ ἴη6 Βαργυ]οηΐδῃ 
ΠΟΌΪΕ5. ΒΥ [πὸ 5] γηϊοσε ἔδυ ϊξ ΠΟΥ ἐχροϑοά 
ἘΠοπιϑοῖνος ἰο ἴδ τσογαδὶ αἰβρίθδϑιιγο. ὙΠῸ 
ῬΟΠΙΞΗ με πιοηίίοποὰ δἤεγο, νἱοϊοπὲ ἂπὰ 
οτοὶ 45 ΠΟΥ ϑθοπὶ ἴο 0.5, ῬΕΙΘ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΠ5 
Ὀποοιηπίοη ἅπιὶοης οὔεηΐᾷὶ] ἡδίίοηβΒ. ὙΠῸ 
Ἡδοῦτοννυ5 {Ποπίϑοῖνοβ νε ποί δ {1655 [ἢ 
ΒΌΓἢ πιδίζοτβ (2 8. ἷν. 12, χὶϊ. 31). Βεαίῃ 
Ὀγ τῆς 5πυνογὰ 15 σοι ρὶοαὰ νὰ (Πα ΟΥ̓ 5ίοηιπς 
8458 ῬΕΠΙΞΏπηοηἰ5 ἔτεαιοπὶ δηοηρ ἐδ6 πδίοη5 
ἢ τ ποπὶ οΘγυϑαΐθπὶ πδὰ ἀθαϊὲ 50 υἹ] εἰ Υ 
ἘΖοκ, χυΐ. 40, Χχίϊ!. 47); δηὰ [Π6 οχίγοπια 
ὍΤῚ ΟΥἩἨἁἠἧ ἴπ6 Ῥυπιϑῃπηθηΐ ῥγδοίιϑοὰ ὈΥ (6 
Βα Υ]οηΐδηβ (ΟΡ. 11}. 29---ἰπ διαμερίζεσθαι 
οὗ 16 ΧΧ΄, (ἢς διχοτομεῖν οἱ Μαίϊ. 
Χχῖν. 51) 5 ἀδρίοϊοὰ οὐ ἴῃ 045- τε] οἴ δηὰ 
υπῃοά ὈΥ ἴῃς ρορυϊαῦ ορὶπίοῃ οὔ ἴδε {{π|6. 
᾿ἰϑιποι εσπιθηῖ, βαγιηρ αἰῖνο, δηὰ οἴμοσ ἴογ-: 

ἴμγε5 ἅτε ργου νυ τεσογάεά ἴῃ πε ἰῃϑουρίοη5 
(ε.ς. ϑυῖ, “ΗἰΞι. οὗ ΑΙβϑϑιυγθ." ρρ. 13᾽η--3, 
148, τό, 166---γ, λοδϑ, 247, 283, 202, 104, 
206). Τῆς ρῥγαςίϊςθ δυάδα ἕο ἴῃ [86 ἴοχί 15 
5111} τς Ὀατθάτοιυβ ὑϑᾶρο οὗἉἩ ἴπῸ Μ|Ίβῃ προ ἰγῖδ65 
ου ἴδε ΒΠ5} ἔγοπίογ οὗ ΤΙ ὨΙ δεῖ. 

Τῆς ἀσδίγυςτίοη οἵ ἴῃς Ὠοιιθ65, 14} 
“[Π6 τοἀποίίοη ἴο πθαρ5 οἵ ΓΌ ὈΙ5ἢ " (" Κεοογάς 
οὗ 186 ΡῬαβί,᾽ 1. ὑΡρ. 27, 43) οἵ ἴθ ἤοιιϑος οὗ 
ΘΠΘπ65 ΟΥ οὗ ἴῆοϑο γγῆο ἀἰδρ᾽οδϑθθὰ 1ῃ6 τοῖρη- 
ἵπρ ΡΟΜΕΙ͂Β, νγὰ5. ἃ πηδίίοσ οὗ σοπηπΊοη Οὐοιζ- 
ΤΟΉΓ6 δοηρ ἴῃ6 Αϑϑογτίδηβ δηἀ Βαῦυ]οηίδηβ, 
Βαῦγϊοη [1196] τηιϑὲ 511} πᾶν τεϊδιποὰ {μ6 
ΤΩΘΙΏΟΓΥ, ἰξ ἠοΐ {πὸ πηᾶγῖϑ, οὗ [8δὲ τοστι Ὁ] 
ἀεοπίπισίίοη νυ ἢ ϑεηηδοβοῦ πδὰ οτάογοά 
(εἴσο. 8. Ὁ. δά). γΒοη “Π6 ΟΕ δηὰ 115 
ἰογηρ θα ννόγὸ ἀο᾽ νογοὰ ἴο [6 ἤδπηθϑ, ἀπὰ 16 
ζογίγοβθο απὰ ἴθ [ΟΥΕΙΒ ἱπ Ξίδρὲβ ὑγοσὸ 
ἴὔγονγῃ ἄονσῃ Ἰηἴο ἴπ6 σ8η8] Νδμασ- Ασακηζοη " 
(Ϊ μεποιτηδηΐ, “1.65 ργεπ. (ἷν.᾽ 11. 201). [ἡ ἔςΐ, 
“{ 85 Ὀδθη οὐϑεγύθα [δὶ [ῃ6 Ἐχργεββίοῃ, γοὰγ 
βοισο: σραὶὶ δε »ιαάρ α ἀμηρδὶδὶ, ΘΧΆΓΕΥ Ἔχργεσϑος 
[ἢς εἴἶδεςϊ οὗὨ 5ϊ:πΊρὶ6 ἀντ πίοι ἴῃ (ηδί σουπέσγ. 
Ὑν πίοῦβ δι ἢ 85 Βουμοϊἀϊ 4]1οὸνν (δαὶ ἃ νεῦῦ 
δοσυταῖθ δοαυδιηΐδηςο ἢ ΒΑΌΥ]ΟΙ 15 ΠΕΙ͂Β 
βθονν ἡ [Κ]. Εννδ ἀἶβ ορίπίοῃ παῖ (ἢδϑ8 
ἐς ἢου565, [ογπιοὰ ρα οὐ ἴδ6 γτοδΐ πιλ95 οὗ 
Ὀυ!]άϊηρσ ποννῃ ἂἃ5 ἴ.6 Κιηρ᾽5 ραϊδοθ ἀοδβ ποῖ 
966 Πὶ ΥΟΥῪ ῬΓΟΌΔΟΌΪ6. Τῆς Κὶς νουϊὰ ΠΑΓάΪγ 
ἤδνα πιδάθ “ἀπ ρ ἢ} }}5" οὗἁἨ ΔηΥ οὗ 5. ουϊ- 
δι] πρ5. [ἴ ἰ5 ποσο παΐυγαὶ ἴο ρίδοθ ἴπ656 
(ἐἢοιι565,,) ψΒεῖποῦ βπηρὶς ἀννο! ρα ΟΣ 
(ὁ 9005, πρῶ {86 ἰοηρῖὶΘ οὗ Βεῖιι5 (ςρ. 
Ἀδν]. ΓΑ. Μ.᾽ Ππ|. 290). ὙΤΒ6 σοηνογβίοη οὗ 
{π6πὶ ἱπίο ἀυηρἢ}}}5 Βπᾶ5 115 ϑοσίρίυγο ἀΠΔΙΟΡῪ 
ἴῃ οδ 8 ἂςΐ, ““ Ὀγεαϊκὶπρ ἄονσῃ 1π6 ουδὲ οὗ 
Β88] δηὰ πιδκίηρ 1ἴἴ ἃ ἀγαυρμί-Βουϑε᾽" (2 Κ. χ. 
27), πὰ 15 ἱπιρ οὰ ἰπ τἴῃ6 (πγοδὲ οὐ ᾿διυς 
(Εζχᾷ νὶ. 11, 5866 ῃοΐϊθ). Τμὸ 1,ΧΧ. ραᾶγὰ- 
Ρῆγαϑοβ ἴῃ6 οἶδιιϑὲ: “Ὑ6 5}]}] θὲ πηδάδ δὴ 
ΘΧδηρΪα ἀπά γοιγ φορά δε. ξογέοϊϊοὰ ἴο (Π6 
εγονγη,᾽" ἃ ἰβογοιρῃγ ΜαδἼοοδῦσδη σοποορίίοη 
( Μδος. ἰϊ. 12). 

Θ. χε, ἃς. “ΤῈ ἰδ ψόσίῃν οὗ οὔϑογνδ- 
κου [δὶ Ὁ 4η1εῖ δὰ ἢ 5 σοι ραηίοηϑβ ννοσὸ ποῖ 
Ργεβϑεηΐ θη ἴῃεϑε ἰῃγοδῖβ δηὰ ὈγοπΊῖϑε5 ΤΕΤῸ 
υἰϊεγοά. δυςὴ πιοῖϊνοεβ ᾿νοιυ]Ἱὰ νγεῖρῃ {{{π|6 
Μὰ ἰπεπι. Οοπιρ. ν. 1:ό, σ γ᾽ [1]. Οα 
16 ννογὰ σεοηδοτοὰ “" γευσαγάς᾿ 58εὲ6 Ἐχουγϑυϑ 
ου Ῥογβίδη νογάϑ, αἱ ἴὴ6 οηὰ οὗ οἢ. ἱ. 

7. Ζμπὶ δὲ ἀδἰπρ οἱ, ἄς. “Πα 5οοίἢ- 
ΒΑ γεῖ5 Ψετο ἴἢ:5 σοηέτοηϊοά ΠῚ ἃ ἀἰΠΠῆ- 
Οὐ δι οὶ ἔΠΕΥ Του ἠοῖ ονοΐσοσιε. ὙΠΟΥ 



ἐΟ δ δ]α, 
ὁωγ. 

ν. 8---12.] 

ἄγεδπι, δπὰ νὰ νν1}}} 8ῆενν τῆ ἰηΐοτ- 
Ρτγεϊδίοη οὗ ἴξ. 

8 ἼΠε Κίπρ ἀπϑυγογεὰ ἀπ αϊά, 1 
ΚΠΟΥ οὗ φογιδίπγ τπλῖ γε νου] 
ἱ ραίη 16 τἴπια, Ῥδοδιιβα γε 866 {Π6 
τ πρ 18. ρῸΠ6 ἔτοπι ΠΊ6. 

9 Βυῖ τῇ γε νν»}}] ποῖ πιᾶκε Κπονγῃ 
πο πὶ ἴῃς ἄἀγεδπι, ἐῤέγ 'ς ὀπὶ ὁπα 
ἀδοῦεθ ἔοσ γοιι : ἴογῦ γε μᾶνε ρῥζγε- 
ρΡΑγοά ἰἱγίπρ δηά Ἴοττυρὶ γγογάβ8 ἴο 
ΒρΡΕΔΚ Ὀείογε πιὸ, [1] τῆε {ἰπιὲὸ θὲ 
σμαηραά: τῆετγείογε τα ]} πὲ τῆς ἀγεδῇ, 
δῃά 1 5}}1 Κπονν τπδί γε σδῃ 858}ενν 
πλ6 ἴῃε ἱπίεγργεϊδίοη τπογεοῦ, 

τα ἢς ῥγοάϊςϊ {πὸ ξυΐυτο σὶτῃουΐ τιϑὶς οἱὗἁὨ ἰπι- 
τιθάϊαϊο σοηἰγδάϊςϊοη - Ὁ ἴο 161} ([Ὧ6 πδΐιγο 
οὗ ἃ ἀγϑάᾶπι, Ὡς δὰ βσοῆθ ἔτοπὶ 18Π6 ἱπίην, 
νγὰβ Ὀεγοηὰ {πε ρόνγοσ. Απά γεῖ, 1 1ΠῈῪ 
Βδά Δῇγ ρονγεῦβ, (6 οὔθ ψου]ὰ ᾶνθ Ὀδθη 45 
ΘΆΞΥ 845 ἴῆε οἴμοεγσ. Ψνε σδπποΐ ἔογθθαγ δ᾽] υἀ- 
ἱῃρ ἴο ἴῃ6 ΠΙΔΩΥ ἀδοορίίοης ργδςιἰϑο ὉΥ 
ϑρι ΓΙ 4 1515 ἴῃ (6 ργοδοηῖ ἀδύ, δῃὰ ϑιιρβεσίηρ 
[6 5 πι ]ΔΓ Υ οὗὨἨ [Ποὶγ ὑγαςῖςθβ τυ ἴἢο86 οὗ 
{με βοοϊμβαγεῖς οὗ (δ᾽ σα" [ΚΕ]. 

8. δαὶ γε «υομά σαὶ ἐδε ἐγ] “ἼΤὨ6 
Ομιδιάθε ψογὰ 5. τα] ὄμν, 85 ἴῃ6 πιδυρίηδὶ 
ποῖθ οὔϑογνεβ, σοπηρασηρ ἘΡἢ. ν. σό. Τμδῖ 
Ῥάθβθαζο, Ὠοννόνοσ, πὰ5 ἃ αἰβοεγεης πιραπίην. 
Ἡετε ἴῃ6 ννοσγὰ τηθδῃβ ἴο οὈΐδίη ἃ ϑοτΐ οὗ 
Γοβρὶῖϊο, δῖ ἱπ δὲ Ῥὺ] γεάεεριπς [(ῃ6 ἘΠΠῚΘ 
Θ66Π|Ί5 ΓΑΪΠΟΓ ἴο ΤΏ6Δη Ἥ ΡυΓοδΒαβηρ ἕδνουσ 
ἔγοπιὶ Οοά ἔοσ ἴ6 ἔἶἰχηθ ἴπ  ὨΙ ἢ να Ἰἰνδ,᾽ οΥ 
ΠΠΈΟΓΑ ΠΥ ὁ Ὀυγὶπρ [86 Επιο᾽ ἴῃ ὙνΒὶ ἢ τὰ ἅΓὰ 
᾿ἰνίης “ουΐ οὗ ἴῃ6 μβαπά οὗ ἴπ6 δῃοηιγ.᾽" [κ.} 
Νοῖθ (ῃαῖ ΝευυσμδάπμοΖΖσ ἀδηουηςας {ΠῸ 
δοίίοη οὗ (λ6 (μαι ἀξδῃβ 45 ἃ ργείεχξε ὺοσ ργέ- 
μάχην “Ἰγιηρ δπὰ σοττυρί νγογάϑ ᾽" (2.2. νοτὰβ 
γΥ ΙΓ ἢ Ὀδσδιιθθ (ΠΟΥ νγογα 1165 ὙγΟΓῈ ΘΟΥΓΌΡΤΙΗΡ : 
ὙΠΒοοά. ῥῆμα διεφθαρμένον). 

Θ. διέ οπε ἀδεγεε 1.ε. “ος ἰὼ τῃ6 
56η56 οὗ Ὀοϊηρ στὸ δηά ἤχρα ἰ5 {86 ἄδογθο 
Ραϑϑοά ὕὑροὴ γοι. ΤῈ ΓΧΧ, ῥδγαρἤγαϑοβ, 
δηὰ ΤὨοοά. οπλβ, [6 οἶδυ56. 

ἐἐἐ} ἐδὸ εἰμι δὲ ἐραπσεἢ “ὍΠΕ] ἴδ εἶπα 
825 ραϑϑθά, οὐ ὉΠ|]} δηποίῃου ϑίδίθ οἵ [ἢ] πρ5 
[45 ἀγίϑοη " [κ]. Τῆς ΒΑΌγΥ]οπίδη5 σοηϑιἀογοά 
80Π16 ΙΠΟΠ(ἶ5 δηὰ ἀδγϑ “0 ΟΚΥ, 5οὴθ “ὁ υη- 
ΙυςΚΥ" (δαᾶγςε, “ΤΉε Αϑιγοποπιυ, ὅζο., ΟΥ [6 
ΒΑΟΥ]οΠΙΔΠ5,, ἴῃ “ἼΤτᾶπ5. οἵ δος. οὗ Β|Ὁ]. 
Ατοῆ." 1Π. Ρ. 148 564.; ϑπηῖῃ, “Ηἱἰκί. οὗ 
ΑΞϑιγθαηραὶ," Ρ. 128), ϑοῦῆθ ἔδυουγσαῦ]θ ἴο 
οὐθογνυδίίοη, ϑδδοσίῇοθ, [οϑίίναὶ, σνᾶσ, ἄζε., 
οἴδοῖβ (᾿ς γτεένεῦβο. Ηρηςε {πεῖγ τυ ῖβῃ ἴο ἀοίον 
τηλίζογβ ΠΟΓῸ ἔγοπὶ 8η “ὉΠ]υΟΚΥ ̓) ἴο ἃ “]υςκΥ" 
ἀλγ. ““ [ἐγοπὶθ δπὰ οἴδβον ςοπιπιθηϊδίοτβ ἀΐ- 
ἰεσπιρί ἴο 4535:5τ (ἢ6 οδυ565 ΜΝ ΏΙΟ Ρῥγενθηϊοὰ 
Πδηϊοῖ ἔγοπι ἀρροαγίηρ Ὀδίοτο {πὸ Κίηρ οὐ [ἢ6 
βγεῖ οςοοδϑίοη οὐ ψὨςἢ ἴμὸ ἀγθαπὶ νγᾶ8 Ῥ1Ό- 
Ῥοδοά, ὙΠῸ ἸοδίουϑΥ οὗ ἴμ6 οἷάδι πιθῃ ἴῃ 

ὈΑΝΊΙΕΙ, 11. 

10 4 Τῆς (Πα] ἀθδπβ δηβυνογοὰ δ6- 
ἴοτε τῆε Κίηρ, δηά 5114, ἼΠεγε 18 
Ποῖ ἃ πιδὴ ὕροη τῆς δἀγίἢ τπδί σδῃ 
8πενν τῆς Κίηρ᾽8 πιδίίεσ: [ςἢεγείογε 
ἐδϑγδ 15 Ὧο [ίῖπρ, Ἰογά, ποῖ τιΐογ, ἐῤαὲ 
ἀϑκεὰ β ἢ τὨϊηρβ δῖ ΔΠΥ͂ τηδρὶοϊδη, 
ΟΥ λϑϊτοίορεσ, ογ (παϊάδβδη. 

11 Απά 21 :; ἃ γάζα τῃϊπρ' τα 16 
Κίηρ τοφυίγειῃ, δηὰ τῆεγα 8 ποηθ 
οἴδεγ τπαῖ σἂπ 5ῃ6 Ὁ} 1 δείογε τῃς 
Κίηρ, ἐχοερὶ {πΠ6 ροάβ, ψγῆοβε ἄννγε}}]- 
ἵῃρ 18. ποῖ στῇ ἢαβἢ. 

12 Εοι {Πῖ8 σαι56 ἴῃς Κίηρ νγᾶϑ 
ΔΏΡΙΥ Δη4 νοῦ ἔωσποιιϑ, ἀπά ςοηλ- 

τορξασγὰ ἴο ἃ γοιῖῃ |ἰκὸ δηϊοὶ, ἀπά οὐδοῦ 
5: ΠΑ ́ οδι.565, ἀ16 ἀονιϑοά, οὗ ννῆϊςἢ δου ρξυγο 
ξῖνεβ 05 Πο ἱπί παῖ. ΤΟΥ ΤΠΔΥ ἢδνα 
οχίϑίοα, Ὀμΐ ἰδ νγᾶβ οἰ Υ ἃ ἀϊνίηο δρροὶπί- 
τηθηΐ, ἴῃ ογάοσ ἴο υἱπάϊοδϊε (ἢ6 ρονγοσ οὗ (Π6 
πιὸ Οοά δηὰ οὗ Ηἰϊπὶ δίοπθε ἴο :ηΐογργεῖ 
ἀγεδῖὴβ δηὰ ὑγούϊοςϊ τ6 δυΐυγο. δογίρίυγθ 
ἄοεϑ ποῖ δῃδΌΐο υ5 ἴἰο ἀϊϑοονοῦ ἴἢ6 Ργοχιπηδῖθ 
ἸΏΘΔΠη5 ὈΥ͂ ΏΙΓΝ 1 ννᾶ5 εβεςϊεά, Ὀὰὲ κα τῃ6 
ἐνθηῖβ Ὡς δὰ ἴο ἴπ6 οἰθναςίοη οὗ [΄οΘΟΡὮ 1ἴ 
ννᾶ5 ΟἸΘΑΥΙΥ Ῥγονι ἀθηΐδ] ") [Κ]. 

10. πὸ ἀΐπρ, ἰογά, ποῦ γμίογ)] 80 1. ΓΧΧ. 
[1 15 δεϊίοσ ἰο υπάογϑίδηἀ [ποθ ννοσγὰς ἃ8 
Ροϊητίηρ ἴο νδγίουβ γδῆκϑβ οὗ ἃ ἀδογεαϑίηρ Κιπὰ 
(κπείρά, γαὸ, δηὰ «ῥαϊ), τῇδ ἴο σοηϑιοσ ἢ 
ὙΠεοοά, εἰἴθοσ οὗ ἴῃ6 ἔννο ἰδίξογ νγοτὰϑ δά)θςῖῖνοβ 
ἴο ἴπε ἤγβέί, βασιλεὺς μέγας καὶ ἄρχων. ἴῃ 
ἴῃς [προτΡΌ οΠΒ, ἰῃς Ε{||65 οὗἁ οἸσοΓ5 οἵ νδγίοιι 
ξταὰθς ἕο ον οὔθ Δηοῖ ποῦ δὲ ἔγεηιθηξ 
(566 διῃίῃ, “ Ηἰβι. οὗ Αϑϑυγθαηίραὶ," Ῥᾷ55:Π1). 

11. ὀχεῦῤέ ἐδεὲ χοάς, «υδοιε ἀαυείης, δίς.] 
“ΤῊΘ Τ]ΔΡΊ ΙΔ 5 ΟΥ δοοῖ ϑαυοβ ΠΟΤῈ ἀἰκειλια 
οὐ ἔδεῖς οὐ ρᾶγί δΔὴΥ αϊνίπο 1Πππλϊπδί!οη, 
Βυΐ πηδη 8 ΡῬΟΓΡΙΟΧΠΥ 15 Οοάΐβ ορρογίιηϊξγ, 
δηὰ Ηἰί5 ϑογσνδηΐ, ψνῆο ἀϊδοονογοὰ δηὰ ἰηΐοι- 
Ρτεϊθὰ ἴ86 ἄγοδτη, ποσὸ Ἄχῃὶὶ18 ἃ ροόννοῦ ν ἢ ϊς ἢ 
85 186 δβοδίῃοῃβ [πεγηϑοῖνοβ δοκηον)θοαρεά σουὰ 
ΟΟμΘ ΟἿΪΥ ἔτοπι Οοά. δο Οοἀά ἴαδκος ἴδὸ 
ΟΥΔΗ͂Υ ἴῃ {ΠῚ συππίηρ, ἀπά ρῖνοβ νυϊϑάοπι ἴο 
(6. 5ἰσζηρὶς 1" [8.7] Ὑἢὸ ρῆγαϑο, αἷϑο, ἰπάϊ- 
οδίος (ῃ6 Ομδιάσαῃ θεῖο. ὙΠὲ Ομαϊ δ 8ῃ58 
Ὀεἰενθὰ οδοῖ πηλᾶπ 8 ϑρίγὶϊ ἴο Ὀ6 ἰϑηδηίθα ΌΥ ἃ 
ξεηΐι5 οἵ βοά (] εποττηδης δ ̓ [4 Μαρῖε;,᾽ Ρρ. 
227) 181); Ὀμΐ ἴῃοῖο ννᾶβ5 ἃ ᾿ἰπιι|ξ ἴο {86 ροννογ 
οὗ ἴΠποϑ6 ροάς, δηὰ ἴο 1ἢ 5 1ἰπ|ῖῖ (86 ΟΠ δ] 8 η8 
Αυάς, ὙΠα ϑδϑηΐεπος ΤΥ Ὅδ ῬΑΓΔΡγαϑθοὰ: 
“ἢς σοάϑ, ννβοθο ἀνε! ]ηρ ἐς ἢ β65 ἢ," οδη 
5πονν {86 Κίηρ βοὴθ {π]ηρ5; [815 “ἐσαγθ᾽ ((Π6 
οὐ βίπδὶ ννογὰ δδ5 ἃ ἀοιυῦϊο τηδδηΐηρ οἱ “ ἀἹΗ͂] - 
οὐ γ "ἢ δηὰ ““ρσεοϊουβῃθββ," νὰ] τορτοἀυοδὰ 
ἑῃ 16 ΧΧ.-. βαρὺς καὶ ἐπίδοξος) (Ὠϊηρ δι ἢ 

“[Πς Κίηρ, του τοί" σδηηοῖ ϑἤδνν ; ΠΟΏΘ 
σδη 5ἤονν ᾿ἴὲ ὀχοορί “" {πὸ βοάβ σῆοϑθε ἀν ] πη 
ἐς ποὶ ΜῈ βοϑἢ," 1. 6. [6 βιροῦοσ βοὰβ (ςρ. 
υν. 27), 28). ἼὨ6 ΧΧ΄.. τεηάσγδ “" ξοά5,᾽" 
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τηλπάεά το ἀεβίγου 411 (ἢς ννίβε σιδη 
οὗ Βαδγυΐίοη. 

132 Απὰ τε ἄδογεα ψχεηῖ ἰοστῃ τῆδι 
ἴ[ῆ6 νγίϑθ σχισῆ 5ῃοι ἃ 6 51λ᾽π: δηά 
{ΠΥ βουρης ζΔηῖεὶ πα ἢΐ8. ἔβ!]ονν8 

ἘΟμαῖά. (ο ὃς 58ἰδίη. 
ες, τᾷ 4 ἼΠμεπ Παηΐεὶ ᾿"δηβυγεγεά τυ 
νιαρείαί. σρμῃβεὶ δηά νυγίϑάοπι ἴο Ατίοςἢῃ τῇδε 
οὐέγῳ [1 ρχριδίη οὗ τῆς Κίπρ᾿β ρυαγά, ψνῃ ἢ 
Ζᾷε ςτεομ- 
ἠέοκενε, ον, ὙΥΆ5 ῬΌΠΕ [ΟΓ ἴΟ 514 ἴῆ6 Ὑγ136 167, 
4ἰακνχάλίεγ- 
ἜΝ. οἵ Βαδγίοη: 

ἄγγελοι (Δηὰ Αὔεη ΕΖγΑ):; δὴ ὀχροϑβίτίοη 
Ὀεπίείης τὸ Μαοοδῦςξδη ρεῦοὰ δηὰ πιϊηὰς 
ἱπΠυιοποοὰ Ὀγ Ρ]Αϊοηϊς νἱοννβ (ἡ Ῥμαάτγι, ὃ εξ, 
εἀ, ΒΕκκΚογ), Ὀιυζ πχατκοὰ ΟΥ̓ Δη ᾿πϑοσυΓΔΟΥ 
ἱταροβϑιῦὶς ἴο τῇς Βαδυ]οηίδη δηΐθὶ ἤθη 
βίδι ηρ (μι σδῃ ορὶπίοῃϑβ. 

18. ἐδαὶ δε «υἱσὸ »ιοη “ῥοιϊά δε “]αἰ"] “ἼὙΠ6 
νυϊεαῖο ἐγαπϑαῖθς {Π|5, “ απαά δε «υἱέ »ιοπ 
φυεγὸ «ἰαἰπ. ὍΘ οχδοῖ ἰγδηϑίδίίοη ἡνοι]Ἱὰ Ὀ6, 
αηά ἰδὲ «υἱέ γπέπ {τη} δείης “ἰαἰα. ΤΉῊΪς 
ςοπϑοίσιςςοη 15 σοπηρδῖ! ἷθ6 τυ 186 ἘΠΡΊ ΝΕ: 
Ὀυξ ἴΠ6 τηοβί ρσγοῦδῦ]ε ἱηϊογρσοίδιοπ βθοπὶβ ἴο 
Ὀὲ {παΐ πηδᾶϑιισοβ γεγο ἰάκθη (ὁ δχϑουΐο τὴ6 
ἄδοζθο, δὰ [δ νυίῖϑα θη γεγα ὁπ [ἢ6 ρΡοϊπηΐξ 
οὗ δεΐηρ 5141η.᾽ ΜαπΥ σοπιηπιοηίϊδίογβ {μι ηκ 
18ὰῖ βοπὶὸ δὰ δεοίιδι]ν Ὀδθη ὀχοςσιίοὰ. Το 
ἐχργεβϑίοη οὗ ἴπθ οτἱρίηδὶ ἰοᾶνθς ἴῃ6 βρᾶβϑθαβθ 
ορθῃ ἴο ἀουδὲ" [ΚΊ. δηϊοὶ δηὰ ἢἷ5 ἔπ θηάς 
Ὑγεγα ἱποϊυάοα υὑηάογ 1π6 ἄδογθο οὐ βιτήδῃ 
(δόγμα, Τδεοά.; ορ. 1υκε 11. 1). ΤΕΥ 
ὝΝΕΓΟ ΠΊΘΙΊΌΟΙ5 οἵ ἴπο οἾἶ45565 σοπάἀομηηρά, δηὰ 
80 ΠΟΥ σοῦ “βου " ἔογ ἀεαίῃ. Βιι 1Ὲ 
τηθδὲ Αἷἰϑοὸ Ὁ6 ποῖορα ἰδὲ ἴπ6 ἀδογος δἤοόςιοα 
[ῃς νυῖβα τβδῃ οὗ Βαῦγϊομυ οηἶγ. [{ ἀϊὰ ποῖ 
ἰουςἢ ἴδποϑθε ουδιάθ 1ἰ:---ἰ(ἤοϑθ οσ ἰπϑίδηςο 
Ὑ)Ὸ ννεγὸ [Π6 σι ροιπηςοηάδηϊβ οὐ Ρ0ρ1]5 οὗ 1ῃ6 
50 ο0}]5 δ Βογξϑίρρα οὐ Εγεοῆ, οἵ ἴῃς ῥγιθδίβ 
ὙΠΟ αἰϊοηάοά ἴίο ἴδε ουῖι5 οὗ Νόῦθο δἱ {86 
ἔοτγπηοσ, δηὰ οὗ Βε]ε5 δὲ ἴῃ Ἰφξζογ, ρ]δοθ, 

14, αυἱὴ εοιποεί ἀπά «υἱ4ο»1] 11 νγᾶβ 
ποῖ ΕΠ] ἀδηροσ ργεββοὰ ὕροη {Π6 σρίϊνοβ τη 
[Π6 [1] τηϑάϑυτο οὗ Οοάβ ἔδνοιυσ ννᾶ8 Ορεη)ν 
δῆονση. ὙΠΕῪΥ “ ϑἰοοά Ὀδεΐογε {π6 Κιηρ," Ὀυῖ 
ἴῃς ναὶ οἵ {ποῦ ΒοανοηἶΥ ννιϑάοπι νγᾶ5 85 
γεῖ ἀπκποννη "ἡ [ΚἈΚ]. ὙΠῸ ννογὰ ἰγαπϑϊαϊοά 
“ἰ γυιϑάοπι" 15 ὙΟΓΥ ἔγοαυοηξ ἴῃ ἴΠ6 Αϑϑυγίδῃ 
ἰπϑογρίίοηβ, ννθογο 1ἴ ἰ5 ιϑϑοὰ (45 ἱπ Ηεῦγονν 
δηὰ Ομδιάθε) ποῖ οπἱῦ ἴῃ ἴῃ ϑθῆϑε οὗ “")υἀρ- 
τηοηῖ, ἰηξογτηδίίοπ, δάν!ςθ,᾽) ὅζε., Ὀμξ 4ἷ5οὸ 1ῃ 
[6 ϑ6ηβ6 οὐ “" ςοτηπιδηά, νν}}}, ἀδοσοα "ἢ (366 
Νοιτῖβ, " Αβϑυτ. ᾿Ὠιςοῖ.᾽ 1. 102). 

“κγἰ9ο6}}] “Ννὸ Βηά ἴῃ Οδη. χῖν. σ, "᾿Α τοςἢ, 
Κίηρ οὗ ΕἸ]Ασαγ," δηὰ ἘΠ|ΙΑΘΑσ 18 σοηδιἀογοὰ 
(8.6 "ΙσοπαγΥ οὗ {πὸ ΒΙΌ]6᾽}) ἴο θὲ οὔθ οὔ δε 
511 4116Γ ρδοῦθβ τηογροὰ ἰπ Βαῦγοπ, δὲ εἰγ- 
ΤΩΟΪΟΡῪΥ οὗ {πε πᾶπὶθ Ατ]οςἢ 5 πποογίδίη. [ξ 
ὧοεβ ποΐί οὔσυῦ δχοορί ἴῃ [ἢ8 ραϑβϑᾶσὲ οὗ 
Οεποϑὶβ δηὰ ἴῃ δηίεὶ ἘΝ], 566 ΕΧΟυΓΘΌ5 
οη Ρεγβίδῃ πδπλθβ, οηὰ οὗ οἢ. ἰ, 

ΠΑΝΊΙΕΙ, 1. [ν, 13--- 17. 

Ις Ηες δηβιγεγεά δηά 524 ἴο Ατ- 
οςἢ τῆς Κίηρ᾽β ςἀρίδιη, ΝῊΥ ἐς τε 
ἄεδοτγες “9 ΒΑΘ ἔγοηι [6 Κἰηρ ἡ ἼΠΕη 
Αποςοῖ πιδάς τῆς τπϊηρ Κπονγη ἴο 
Παηϊεὶ. 

Ι6 ει [Δηϊεὶ νγοηξ ἴῃ, δηὰ ἀς- 
βἰγεά οὗ τῇῆε Κίηρ τῆλ ἢδ ννου]ά ρὶνα 
ἢϊπι {ἰπ|6. δηά παῖ ἢς ψοι]ά ϑῆενν 
τς Κίηρ τῆα ἱπίεγργεϊαδιίοη. 

17 ΤὭεη Ὠληϊεὶ ννεηῖ ἴο ἢϊ5 ἤου86. 
δηά πιδάς {πεῸ τῆϊηρ Κπονῃ ἴο Ηδ- 

ἐδε «αῤ᾽αἰπ 9 1δεὲ δἰπσ σμαγά) “1π.Π6 
ταλγρίη ἴμε οηυίναϊοης ἴο [ἢ!]5 ἀεσϑοσιρίοη οὗ 
ΑΠοΟςἢ 5 οἷος 15 σίνθῃ 85 δε εὐὶςβ οὶ δε 
ἐχοομ ο μοῦ; ΟΡ σἰαμσῥίογηοη, ὙΠΟ 8. {{π|6. 
Εἰγτη οἱ ορΊ Δ ΠΥ δρϑακιηρ, Ὀυϊ Ιξ 5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἃ ΠΔπΠὶ οὗ οἢῆςο, Δρρὶιοά ἴο δ6 Κιηρ᾿5 
ξυατὰ, Ὀεσαυθε (ἢ ἀυγ οὗ ἐχοςυζίοη οἴΐοῃ 
ἀονοϊνοὰ οὐ ἴπεπὶ 1π ἴῃ6 σουγί5 οὗ Εδϑίογῃ 
ἀεβροῖβ. δ 5λπ|6 πᾶπηθ ἴῃ ἴπ6 ΗἩοῦτενν ἔογπὶ 
15 ξίνθη ἴο Ῥοΐζρδασ, θη. χχχυὶ. 46, ἄς. [ἴ 
5 δοπιηδίιπλοὸβ ἀρρ] θὰ ἴο σοοῖκβ, Ὀὰὲ [5 οδη 
ἤᾶνθ ΠΟ Ρῥίδοθ ἤπεῖὸ" [ Αποςἢ Ὀοτε {86 
ϑαπς [[|6 οὗ τα οἵῆοϊδὶ ψνῆο πη Βοπιὸ 
νγὰ5 Κπονν 845 ἴπ6ὸ γαύξει: ῥγαχίογι:, δπὰ 
ἴῃ τηούοπὶ ΤυΓΚΟΥ͂ ἃ5 ἴἢς Καριάϑοῃ!- ῬΆΞΠΔ 
ΖόςΚΙογ). Ηὸ γτδηκοὰ δηιοηρ [86 “" σαρίδιης᾽ 
τ τς---ἰῃς “ὁ 5}|}1},) ςρ. ““ 5υ]ίδη ἢ, δηὰ δά 
ΡεΓ Δρ5 βϑυσοεοάεα ΝΕεὈιυιΖαῖ-δάδη ἃ5 “" ςαρίδίῃ 
οὗ (6 συλτὰ " (1 Κι. χχνυ. 8). Ῥοϊξίρδαγ μεὶὰ 
ἃ 51π|1Γ οἶος ὑπάογ Ῥῃαγδοῖ (Οδη. χχχυ!ὶ. 
46). [ΙΕ {86 “ ςδρίδιίη οὗ ἴῃς γσυαγὰ" ΧΧ. 
ἀρχιμάγειρος; Ν υἱξ. ““Ῥτίποορϑ Πλ}τ|5 5) μεϊὰ 
ἐμὲ ΒΔῈ 6 ροϑιίίοη δὲ (Π6 Βανυ]οηίδη ςουγὶ 
[δὲ ἢδ αἰά αἱ ἴπ6 Ῥεγϑίδη, δἰ5 ννᾶβ οἣς οὗ ἴῃς 
τηοϑὲ σοηβάρητζί! κΚιηὰ δηά ἰηνοβίθα ἢ στοδῖ 
᾿πῆυοηςσο. π]ε δδ5 ροϊπίοά ουἱδον ἴπ6 [άπ ο- 
ϑρηϊϑῇῃ ἰγαπϑίδίοσβ ἢ ἃ Κθθη ϑθηϑθὸ οὗ 1ἴῃ6 
ὈιςἜγη655 οὗ {86 {116 γοηάοσ ἴξ “ὁ πηγογὰϊ ἀδ 
ἰοϑ ἀθϑοϊ]δάογεϑ," δίς οἥοοῦ οΥ 1δὲ ἐμ!εϊὀγοαίς. 

156. νῶν ᾿ς δὲ ἄδεγεθ “ὁ ῥα:7}}) Τῆς 
ΟΥΡΙΠ4] ννοτὰ ἔοσ “" βδϑίυ " σοπίδιη8 αἶϑο ἃ 
56η56 Οὗ ὈΠΘΓΠ655 ἀη ΔΏΡΟΣ ἸνΒὶοἢ 15 τεϊδιποὰ 
ἴῃ ἴῃ Χ Χ, πικρώς. 

16. δαὶ δὲ «υομἱά ρίυε ῥὲν»ι {»ι6] “Δ ΏΙΟ 5 
ςοπάιιοϊξ ννᾶ58 ἴῃ 6 γϑνοῦβο οὗ {πὶ οἵ {πε δϑοίσο- 
Ἰοζεῖβ. Ηο δοκεὰ ἔογ {{π|Ὲὸ δηὰ ρῥγογηϊϑεά δῇ 
ἱπτογρσγοίδεοπ, Ὀυξ ΠΥ ΤΏΘΓΕΙΥ υϑοὰ ἀτιῆςοβ 
ἴο ραὶπ ἴἰππ|ὸ δηά ἀδθοϊ πο διίοτηρίπρ ἴο 
ἀεβοπῖθε δηὰ ἱπίεγρτεϊς ἴ86 ἀγθαπὶ" [Ἀ]. 
Ὑ ΒδίΒον ἴῃς “Ἐπ|ε" ἀϑκοὰ ἔογ νγᾶβ οὔθ ἀδύ 
(ΕνναἹ]ά) ογ πιοῖθ ἀοδθβ ποῖ ἄρροαῦ; Ὀυΐ οὔθ 
ῬΙΟΌΔΌΪΘ τϑάϑοῦ ἴῃ (86 γοαιδϑὶ ἔοσ {ἰπι6ὸ βδῃουϊὰ 
ποῖ ρΡᾶ55 ππηοίϊςθα ; “σοηβ πη ἢος ἔμ, υἱ 
Ποῖ ργαϊίαπι ἱπιρὶογαγεῖ ἢ ((ἰδἰνίη). Νεδυ- 
σμδάπολζαγ ἄρρθαῦβ (ὁ ἢανο δῖ οηςθ δοςεαθὰ 
ἴο {ΠῸ τοηυοϑὲ οὗ οπὸ ψγῇοπι δδ πδὰ δγεδαῦ 
ἔουπὰ ““ἴἐἢ Ἐπ)65 Ὀοίίος (Π8ῃ 411 ἴῃ6 πιαρὶ- 
οἰδη5 δηά Δϑίγοϊοζογβ᾽᾽" ([. 20). 



ν. 18---21. ΌΑΝΊΙΕΙ, 1. 

πδηϊδῃ, Μίβηδοὶ, ἀπά Αζαγίδῃ, ἢ 18 
ΓΟΠΊΡΔΠΪΟΠΒ : 

πῶ 18 ὙΠαῖ {ΠΥ σου ]ά ἀεβῖγε πλοῦς 68 
πε. 'οἔ τῆς Οοά οὗ Πεάνθη ςοποεγηίηρ; 
{γε σοά (ἢ 8 δεοσεῖ; ἢτηδὲ [δηΐεὶ δπὰ ἢΐ5 ἐε]- 
δέ ἰλε7 Ἰονγ8 8ῃου) ]α ποῖ ρεγί8ἢ} υυἱτῆ τῆς ταβϑῖ 

ποί . 
ἐμ ΟἹ ἴῃς νγ7ῖ86 γιφη οἵ Βδϑγ]οη. 
ἀθμμ ιῸ ἴ ἼΠεη νγᾶ5 ἴτε βεογεῖ γενοδὶ 

117---18. εομεογμίης ἐδ: “τγ “5 ΤὮΘ 
βεσζεῖ [διηρε δοϊοης υπΐο {Π6 1 ογτὰ οὖν Οοά;᾽ 
Ὀουῖ. χχῖχ. 29. Απά ἴο Ηἰπὶ Τδηϊεὶ δρρὶϊθβ 
ἰῃ ἴδε πγοπιεηΐ οὗ (τα]. Ης δηςιοῖραῖοβ 45 ἰξ 
ψΟτο ἴδ6 στδοίουβ ὑγοσγηΐθο οὗ οὖ δανίουσ ἴο 
πιο ργάγοσ, Μαῖί. χυ ὶ. 19, ΟΥ̓ οΔ]ΠΠξ οἡ 
ἢ15 ΠοΠΊΡΔηΟἢ5 ἴο Ἰοΐη πη. ΝοΥ ννᾶ5 {Π6 
ΔΏΞΙΝΟΙ ἰοηρ ἀεϊαγοά " [Κ]. ὙΠΟ ἀοδιγπδίϊοη 
Οοάἄ οὗὨ δεάνθη" Ξῃουϊὰ 6 ποιϊςεὰ, [ἐ ἰ5 
υϑεὰ ὉΥ ἃ Ηεοῦγενν Ὀγουρμὲ ὉΡ δηιοηξ πιοη 
ὙἘΠῃῸ ἩΟΥϑηρροὰ χοάς ΤΏΔΗΥ, δηὰ ψῆο δὰ 
Ρτεϑεγυοὰ δϊ 9 (Δ ᾿ῃ [πε ““Οοά οὗ ἢϊ5 ἔδίἢοιϑ" 
(υ. 22). [Ιἴ ἰηνοῖνοϑ ἴῃς τεςσορηϊτίοη οὗ [Π6 
ΘΌΡτοΘ ϑονογοῖη οὗ Ηΐπὶ ννποϑθε Ὠιδηάϊ- 
ποτῖ-- -ἰἢα τπποοη, ἴθ σιη, δηὰ [πε ρἰαηοῖίς--- 
ετε ἴδ ῥγηςῖραὶ οδ]εςΐϊ8 οὗ Βαδυ]οηΐδῃ 
ὝΟΙΞΕΙΡ: ληά Ιἴ δϑθῖρτβ ἴο Ηἰπὶ αἰ υΐοβ 
ΤΟ Πεςγεἰγ νυ ΐςἢ {86 ᾿Ιτυτεῖσαὶ Ἀγτηηβ οὗ {86 
ΒὈγ]οηίΐδη ὑγεβιῃοοα δϑοϑιγηθα 55} ἴο (6 
πιοοη-Εοὰ οἵ ἴπΠ6 βυη-οά (366 ν΄. 23). 
Το 616 οσσυσβ ἴῃ Οεη. χχὶν. γ; Ὀυῖ 1 ννᾶ5 

τοῦ {Π] τῆς Ὀπιο οὗ δ οχὶΐϊο δηά δἴοσ, [δὲ 1ἴ 
Ὀεσάτης ἔτοσισηΐ (ςΡ. συν. 19, 44; ΕΖΓΔ 1. 2, 
Υἱ. το; Νεῆ, 1. ς, 1. 4). ὙΠαοη 1Ὁ τεργεβοηϊοά 
ἴῃ ἴῃ6 πιοϑὲ οι ρῃδίῖς ἔἕοστῃ ἴπο ὑγοίοσε οὗ ἴΠ6 
τερεηΐδηΐ ρεορὶ οὔ Οοά δγραϊηβὲ [π6 ἸἀοἸδίΓΥ 
(οἵ δὴγ Κιπά) ννμῖςἢ Πδὰ οηςο δϑοδυςεά {ἢ 6Π]. 
ΤΒε ἰλϑῖ ραγί οὗ συ. 18 ςοηϊδίῃβ ἃ ἴουςἢ οὗ 

ξτολῖ δεδυῖγ. [{ 5 (ΠΟΤΟΌΡὮΪΥ ᾿ἰἶκο [6 σμαγας- 
(ες οὗ Τδηΐοὶ (μδὲ πὰ ἢἰθϑ ὈΓΑΥΕΓ ἢ 5ῃουϊά 
ΤΏΔΚΟ πο ἀϊξείηςοη Ὀεΐνγοεη θοϊενεσῦ δηὰ ὑη- 
δεϊϊενοτ, Ὀείΐνγθθη ἢἰ Π1561} δπά ἴπΠῸ ργοιὰ (δ]- 
ἀχϑη μὑγίεϑῖβι ὙΤῃθ 58πι|6 οἶδιιδα πα τος 
δ5ϑοτίβ {Π6 Ροβίτοη δϑϑιρηθαὰ ἴο “" Ὠδηϊοὶ δηὰ 
δῖ5 {ε]]ονγ5." ὙΠΕΥ νεσγε οἰαϑϑθὰ δπλοηρ 16 
ἀδαξαν»εη. 

19--.23. ““Ἴἢ]5 τουοίδεϊοη ννᾶ5 ἃ Ξροςῖδὶ 
ΔΏΞΥΕΓ ἴο ἃ 5ρε6οῖδ] ργᾶγετ᾽" ωΣ Ηετγε 18 
τπδεδηΐ οὔσ οἵ ἴδοϑο “" υἹβίοῃϑβ οὗ ἴπθ πἰραϊ, ννῆοη 
ἄδερ 5ίθερ {2116} ὑρὸη πιεη᾽" (]οὉ ἰν. 13; 
Ζεςἢ. ἵν. Σ, 2). ΠΙυσίγαϊίοπϑ οὗ ἴδε ροριιϊαγ 
ὈοΙοΥ ἴῃ ἴδ ἢ -σοτηπιυηοδοης Ὀεΐννθοη 
186 γοὰ δηά {δος ϑδὸῦ ἅτε ξίνεῃ ἴῃ δά. ποΐβ ἴο 
τυ. 1. 

41. δὲ ἐραπρεῖδ {δὲ ἐἶνιοι ἀπά ἰδὲ “εα:0πη4} 
“ἰ ΤΉϊ5 5 ἐαυδιγ ἴσας οἵ [86 ρῃγϑιοαὶ δηὰ 6 
τογὰὶ νοῦ. Α5 ἀλύ δπὰ πἰξῃΐ, ϑεθά-τ1Π|6 
ἃπὰ ματνοϑῖ, 5 πιο δηὰ υνἱηΐογ, συσοθοά ΘΔ 0 ἢ 
οἴμες ὈγΥ Οοὐ 8 δρροϊπίγηεηΐ, 380 Οοα 5 "πϑυεῦ 
4 Ἰης Ἰάσποο ογάἀογεϊα 411 {πίηρ8 Ὀοΐἢ ἴῃ 
δράυοῃ δηά δαγίῃ,᾽ δηὰ ἸΟΥ͂ δῃηά βογγονν, π|}5- 
ἑοτίιπε δηὰ ρὈτοξρεγ ἅτε ἔτοπὶ Η!5 Μ}}}. Ηδ 

γος. ὟῪ7. 

τηΐο [δηϊαὶ [ἢ ἃ πιρῆϊ νἱβίοη. ὙΠοη 
ΠλᾶΑπίοὶ δ]οβ5ο 4 (6 (σοά οἵ Πεδάνθη. 

20 Ὠαπίεϊ αηβνγογεὰ δηὰ 5414. 9 Β]ε55-- 9 51.113. 
οεὦ θὲ τῆς πηι οὔ (οά ἴοσ δνεγ ἃ 1:5. τ. 
Δπὰ εἜνεγ: ὼσ τγίϑάοπι ἀπά τρῃς 
ᾶΓῈ ἢἰ8: 

21: Αμπά ἢε Τἤαπηρείῃ τς {{πΠ|68 
Δηἀ (ἢς 8εΆβϑοῃβ: ἢδ τεπηονοίῃ Κίηρβ, 

τιδ κοι 4 ἔπι] ἰδ Ὀαγγθη ἔοσ [Π6 ν]οκοὰ- 
Π655 οὗ ἴδοπὶ τὲ ἀννοῖ τπογοίη, δηὰ δ Ἵδη 
τΆΔἶκα [Π6 νυν] ἀογῆθβ5 ὈὉΪ βϑοπὶ [ἰκθ [ἢ6 γοϑθ. 50 
ες ἌΤβδηχείῃ [ῃς Ἐπιε5 δηὰ ἔπε βεαϑοηβ᾽ " [Ε]. 
Ἡδετγο, 5ϑγ5 (δίνη, 15 Γδηΐθ] 5 ργοίοϑξ 4681 
(ῃς ορίπιοη ἴδαὶ τπ6ὸ ννοῦϊ ἃ εἴα σ το δ οἡ 
ΌΥ εἴδηςθ, οὐ {παῖ πδίιτο ἰ5 [Π6 βΌΡΓΟΠιΘ 
ἀεῖῖγ. Βιυξ, ἰο γαὶπ 4 ἵσπιθ ἀρργεοϊδίίοη οὗ 
[Π15 ργάγου---80 γερί εἰς νυ ἔτπι6 ΓΔ} δηά γεῖ 
] οὐ υποδίτιδινς ἔτη ΠΥ τ 16 τὸς 
Ἰισίοιι8 ἰοδοδίηρ οὗ 8 (μι ἀϑρᾶη ῥγεοθρίουθ ; 
50 του οπηρ ἰη 115 τοοορηϊίοη οὗὨ [Π6 “ΤΟ Ο 65" 
οὗ ἴΠ6 ““Οοά οἔὨ δΙ15 ἔλι ογβ᾽) ἴο Πἰπ 561 δηὰ ἢ 15 
Ὧδγθθ σοπιρδηίοηβ, δηὰ (Ὠγουζῇ (ποπὶ ἴο (86 
ςσδρίϊνε5 οὗ 15γδοὶ ἀγοιιπὰ {δποπι---ἰ δου! 6 
βιιἀϊοὰ ννογτὰ ὈΥ ψνοζγά. 

(α) Νοῖϊοε μονν ἴξ θερίη8 ἀηὰ επᾶὰς ἢ 
ῥταῖϑο (νυ. 2ο, 22). Οοὐΐβ Νάδπιο 15 ργαϊϑοὰ 
845 ἴϊπο πιδηϊξεβίδίίοη οὗ ἐφδε Νδιμθα δῦονε {μὸ 
ΠᾶπὶΘ οὗ δίῃ, ϑαπιᾶς, Βεὶ, Νεῦο οὐ Μοζο- 
ἄδοῖ ; 45 (6 Ῥονγοσ ἀῦονε ἴδ ΚΙΉΡΙΥ ῬοΟνΟΓ 
οὗ 4 Νεδυςμδαάηθζζασ, Δηὴ Αβϑϑιγῦδη!ραὶ, ἃ 
Ῥμδσδοῖῦ- Νϑοθῆο. Ἅ“ ΒΙεβθϑοάὰ 6 ΤῊΥ ΝΑπΊο 
ἴογῦ δυὐὸσ ἂπὰ ον" 5 ἃ ἔοπηι δ ὙΠΟ ἢ 
ΟΟΟΌΓΒ ΠΕΙῸ ἔογ {Π6 Ηἢγχϑὶ ἔπλα ἴῃ 186 Ο. Τ΄; 
δηὰ ἴο ἰξ, 45 ᾿ἴ8 ϑοιγος, 18 ῬΓΟΌΔΟΌΪ ἴο 6 
τταςοὰ [Π6 5οϊθπηη ᾿τγρῖςαὶ Βεγραεδα οἵ [86 
βεςοπά [επὴρὶο (Ναὶ. ἰχ. ς. σ᾿ Οἶγο. χυΐ. ,6: 
ςΡ. 4150 ἴπε ἀοχοϊορίθβ ἰῃ Ῥϑ, χῖϊ. 1.2; ονΐ. 48). 
Το 115 Βοείπρ Ὀοϊοης “ νϑάοπι δηὰ πηρἢς.᾽" 

(6) Ηἰϑτη ἢ 151 5ἰγαϊοά (α) ἴῃ Ηἰ5ομδηξίηξ 
“ἘΠ π165 δπηα 96δϑ9οῃ5᾽, (186 51:0 ν᾽ ϑοη5 οὗἁ {{π|6 ; 
καιροὺς καὶ χρόνους, Ποοά., ἐερερογα εἰ αίαίει, 
γυΐξ. ; οΥ, Ἐπιο5 δηά οἰγουπιϑίδηςοβ, Ο(δἤῃθη). 
Ηε ἰ5 ποῖ ἀδορεηάεηξ ὕροη ἴΠ6 “"Ἰυ ΟΚΥ ᾽" ἀδγϑ οὗ 
(ἢε Ομα᾽ ἀσεδη ἀϑίγοϊορεγ (566 υ. 9); (β) δπά ἴῃ 
ΗἰΚ5 "“ τοτηονίηρ δπὰ ϑοζης ὉΡ ΚΙΠηρ5᾽ (υ. 21) 
---νογὰβ νηϊςἢ ἱπάϊςαϊο Ὁ δηςοιραίίοη [86 
ἀεί4:}15 Πδηΐϊοὶ ννγᾶβ ΡῬυθϑοΓΥ (νυ. 21---43) 
δου ἴο ἄγαν ουΐ, 45 νν6}] ἂ5 ἔῃ σιιδ᾽εςξ οὗἉ Ἰδοῦ 
Υἱβίοηϑ5 (ΥἹ].----Χῇ].). 

(Ὁ Ηἰ5. “ νυνϊϑάοπι ᾽ 15 βἤσνγῃ ΟΥ̓ Ηἰ5 τονο- 
Ἰαϊίοη οὗ ““ἄδορ δηὰ ϑεοςτεῖ τἢϊηρβ," τυ ῆϊςἢ 
Ης τρᾶκοβ ἴο Ηἰϊβ5 ςπϊάγοη τῆο δάά νν]8- 
ἄοπὶ ἴο τνἱϑάοπι δηδ κπονοάρε ἴο κηον- 
Ἰοάρε (υυ. 21, 22, (ΠΡ. ἷ. 1)). “1Πιγδῖ 
ἀνε! οῖ ἢ τυ ΗἾπὶ"" 45 ἃ ἀϊνίπο Βεοίηρ ἢ 
γποπὶ “ νυνἡἱϑάοῃλ" ἀννοῖ 9 (55. χχχυΐ. ο, 
ΟΧΥΙΙΙ. 27) ; τον. υἱῖ, 10; 54]. Ιχ. 19); Ηδ 
ἐ Κηοννοίῃ νυμδὲ ἰ5 ἰηῃ ἀδγίκ655 :᾿ ΡἪΓΑΘΘΟΪΟΡῪ 
νΒς ἢ, 16 ἱπϑρίγεὰ ὉγῪ {πε Ρυγεδῖ δπὰ δοϊεϑβέε 
ςοπορρίίοῃβ οὗ ἐδε Ὠινίπα Βείηρ ννβοτιλ [ δηιεὶ 
ΜΟΓΞδρρεά, ἰ5 ποῖ στπουῖ ἀϊγοςΐ 4]]υϑίοη ἴα 

Ἀ 
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Δηά 86τει ἢ ἃρ Κίπρβ: ἢς ρίνειςῃ νγῖ8- 
ἀοπὶ ππίο τῆς ννῖδ6, δπὰ ἱκηον]εάρα 
ἴο {πεπὶ τ[ἢδὶ Κπονν υπάεγϑίαπαϊηρ : 

22 Ηε τενϑδίειῃ τῆς ἀδερ δηὰ 86- 
οταῖ {Ππρβ: ἢς Κηονγεῖῃ ψνπδῖ ᾿ς ἰπ 
τς ἀλγκηςβ8, ἀπά τῆς ᾿ΐρμε ἀννε ει 
ἢ ὨΪπ]. 

23 1 τῃδηΐς τπερ, δῃὰ ρῥγαῖίβε ἴἴε6, 
Ο του (ὐά οὗ τ ἔβίδειβ, ψῆο 
Παβῖ ρίνεη πιῈ ννυϊϑάοπιὶ δηά τηϊρῃῖ, 
πὰ ἢαϑῖ πιδάε Κποννη υπῖο πιὲ ΠΟΥ͂ 
γαῖ γε ἀεκίγεά οὗ τπεεὲ : ἴογ ἴῇοι 
Παϑὲ ποῖ πιδάς πον το ὦ8 τῆς 
Κιηρ᾽ 8. πηδίζοῦ. 

24 4 Τπεζγείοσες [ζδηϊεὶ ψψεπὶ ἰη 
απο Αποςῖ, ψῇοπὶ τμῈ Κίηρ Πιδά 
ογάαϊπεὰ ἴο ἀεβίσου ἴθ ννῖβε σιδὴ οὗ 
Βαδγίοη : με ψεπῖ δηά 8414 τπ8 υηΐο 
ἢΐπὶ; [εβίγοΥ ποῖ πε νγῖβα μι οὗ 
Βαδγίοη : δγίηρ πιὰ ἱπ δεΐοτγε τῆς Κίηρ, 
ἃπὰ 1 ν}}} 8πεὲνν υπῖο [ἢ Κίηρ τῇς 
ἰπιτεγργεϊδιοη. 

ὨΑΝΙΕΙ͂.. ἵ|. ἵν. 22--28. 

25 ΤΒεη Ατίοςἢ δτοιυρῆς ἰη [)Δηίεὶ 
δείογε τὰς ἰκίϊηρ ἰῃ Πιαβῖε, δηά 8:4 
(5 υηΐο Ὠἰπι, 1 ἤᾶνε ἐουηά ἃ πηδη '(}11.. 
οὔ τῆς ᾿ςαρίῖνεβ οὗ [ιυάλῃ, ταὶ νν1}]} 2 λανε 
τηλκε Κπονῃ ὑπο τῆς Κίπρ τὰς τοῖα. 
τεγργεϊδιίοη. βρη ῤῃ 

26 ἼΤε ἰκίπρ δηβνγεγεά δηὰ 584: Ὑρατ 
το ᾿αηΐεὶ, πνῆοϑε πᾶπὶς τας Βεῖτε- ᾿ 
8Π2ΖΖΆτ, Ατὸ ἴδου «δὔϊς ἴο τηᾶΐς 
Κηοννῃ ὑπο της ἴδε ἀγεᾶπὶ ψνῃϊςἢ 
Ι πᾶνε βεεῃ, δηά τδε ἱπιεγργεϊδιίοη 
τπεγεοῦ» 

27 [δηπῖεὶ δηβυγεγεὰ πη τῆς ργεβεηοςα 
οὗ τε Κίηρ, πὰ ϑιἱά, ΤΏς ϑ8εςγεῖ 
Ὡς ἢ τπς Κίηρ, παῖ ἀεπιαηάεά οδη- 
ποῖ ἴῃς νγῖβε πη, τῆς δϑίγοϊίορεγβ, ἴῃς 
τηδρΊ]ςΙΔη8, ἴῃ Βοοῖ δυο 8, 5ῃ6νν ππῖο 
(ἢε Κίπρ ; 

28 Βυῖ τῆετε ἰ5 ἃ (σοά ἱἰπ Βεοάᾶνθη 
(ἢλὲ τανεδίετ βεογεῖβ, δπά ' πιδίκετῃ ἢ Ομὶὰ ΠΩ 
Κηονγῃ ἴο (ἢς Κίηρ ΝεδυςδάπεζζΖαγ ἄσσιυν. 
νηὶ 514}} ὃ6 ἴῃ τῆς ]Ἰαίίεγ ἀλγ5. 

(δε γῆς δηὰ ροόονγεσβ δἰἰγτἱϑυϊοὰ ἴο [Π6 ροΐϑ 
νγῆοθο “"Ἰραγηϊηρ " Βὲ ιδὰ πηλϑίοσοα ἔγοιῃ 
Ομαϊάσδη ϑοιγοθβ. ὙΠ ΠΙ υΓρΡΊοΔΙ ὨΥΤΊΠ5 85 
ὍῸ]1 45 [06 ἰῃϑουρηοη5 σίνε ἴο δ᾽η (ἰ}ς 
τηοοη- οἋ) σις {Π|65 85 “ἴδ ᾿ἰρῃϊ οὗ {δε 
ξοά5,᾽" [ῃς ““ Πυππδῖοσ οὗ ἤθάνθη δηὰ ϑαγ ἢ," 
ρῃθ ΨῆΟ ἔχοβ ἴδε ἀσϑιϊηϊοβ οὗ ἴμ6 διΐισε "ἢ 
Ιδηοττηδηξ ὁ [,.65 ργεῖη. Οἷν1].᾽) 11. 1ς 8 566.) 
τ, “ Ηἰ5ῖ. οὐ Αβϑϑυγῦ.᾽ ἢ. 126, 1ς 5); δῃὰ ἴο 

ϑαπηβ5 (86 βιιη- 3.4) 86 δι θυῖε5 οὐ [ἢς 
“ὁ Δυΐδοῦ οὗ Ἰ'σῃξ δηὰ ἀΐβροϑβεσ οὗ ἀδυίζῃβββ ᾿" 85 
Ὀγηρίηρ ἱπίο ἴδε εἶοασ ᾿ίρῃξ οὐ ἀδὺ ἀδτκ, 
διάάεη, δὰ βοογεῖ τῆϊηρβ. [Ὁ δηϊ6ὶ 5665 {Πι656 
δε υΐϊο5 411 σοπιοίπεα διὰ ρυτγβεὰ ἴῃ [Π6 
Οοὰ οἔ δ΄5 ἔαἴποσβ, 

(4) Ῥαπιεὶ οἰοβοβ τ σνογὰβ οὗ τπδηκῆι]- 
Ὧ655 (υ. 43), {πὸ ογάεγ' οὗὨ νυ] ἢ----5 νυττδη ἴῃ 
[86 οὔ! ΠΔ]----5ῃοι]ά ὈΥ 411 πιοδῃ5 ὈῈ ργεϑοσνεά: 
“ΤΓΒοο, Ο Οσοὰά οὗ ΤΥ ἔδίμεγα, ᾿μδηϊκίης δηά 
ῥγαϊ βίης ἅπὶ 1." Οοὰά ἤγϑῖ, δ πιϑοὶ ἰδεῖ (ποῖ 
85 'η Α. Ν΄.); “"ἴογ νἱϑάοπι δηὰ στηϊσηὶ (Η!5 
οὐνη διϊπθυΐοβ, . 20) δβασῖ Τ που είνεῃ Πη6 : 
δηὰ ἢονν δδεὲ Τ οι πιδὰθ πο ὑπίο πιὸ 
ὙΠ νγὸ ἀοδιγοὰ οἵ ὙΠ66,᾽" ἄζς. : δ... «ὑε, 
ὁηυοά αᾳυδίιος τορδηῖ, Ἐπὶ οπίοπάϊγ᾽" 
([εἐγοπιθ): γεῖ ποῖ δίοπο οἡ δοοοιιηΐ οἵ ἴπῸ 
ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ οὗ 1ἴπ6 οὔθ Ὀυΐ 45 {Π6 δῆβννεσ ἴο 
υπ|ϊεὰ ρτΑΥΟΓ Δπά ἃ τοσοφπιίοη οὗ {π6 ννοσβῆϊρ 
οὗ Οοὰ ςοπιποη ἴο δ] (Ἰ. 8 ; ςρ. εν. χίχ, 10) 
-ἃ Ῥοϊπξ ονοτ]οοϊκεὰ Ὁγ ἴῃς 1,0ΧΧ. δηὰ Τοοά. 
ὙΒΙΓἢ τοδα ἐγνώρισάς μοι. 

256. 1 δαυε γι" 4] “ Ατϊοςἢ δότε οἶδ᾽ Π|5 
ἃ τρογῖϊ ἴο ΠΙπΊ96 1, νυν οἢ γᾶς ΠΑργαΪϊν ἀοοοσνοά. 
Ἠς βουρῆς [)4ηϊε], ποῦ ἴο 8ᾶνὲ ῃϊπὶ, δου ἴο ΚΙ]] 
πὶ ἢ (6 τοϑὲ οὗ [6 υνϊ86 στήθη : Ὀιϊὶ ἀουδί- 
1655 6 ἀοϑίγοὰ ἴο οδίδίπ ίνουγ τ (86 Κίηρ" 

[Κ]. Το νογὰβ ἀο ποῖ αἵ 811} ποοεβοὶϊαΐο [ῃ6 
ΒυΡΡοδίοη ἴμδδὲ Ατοςῇ δότε Ὀγίηρμβε Γδηϊεὶ 
Ὀεΐοτο ἴδ Κιηρ, ἃ5 ἃ 5ΞΊΓΔΏΡΟΥ. 1. το δῃά 1. χό 
ΓΘ δίοῃο βιβιοϊοηϊ ἴο ρίονο βυςἢ ἃ ξυρροϑι[οη 
ΕἸτόποουβ, ΑΥΟΟΝ 5 ΠΊΡΙΥ δὐάγεςθο Νεῦι- 
Οὐδ ποΖΖασ ἴῃ ἔοσπ], σου ἰδηρσιάρο, ΟΠ" 
ὙΟΥΙΠηΣ αἶθο [6 ἱπέοτταδίίοῃ {παΐ, (που ἢ οὴς 
οὗ [06 ““ (Βαϊ ἀζξδη" οἶδλ55 νν}}} Ιηΐεγργεῖ [86 

μο ψν}}} θ6 πο Βανγ)οηΐδη-ογη, θὲ οὔθ 
ἐ2[ {86 οἰ] γε οὗ ἴδ6 σδρένν οὗ [υἀλὰ.᾽" 
ΤΟ δείίοη οὗ Ατίοςοδ βηάβ ἃ πδίυγαὶ ραγαὶ]εῖ 
πη [86 πιδηποῦ ἰῃ ννῃϊσ ΑΌΠΕΓ δηὰ ϑὅ4υΪ βροῖκθ 
οὗ “16 5: Πρ! ηρ " αν! ἃ 45 ομς τγῆοϑο ραγοηῖ- 
ἃῦε γ45 Ὀπκποννῃ ἴο ποῖ ΟΥἹ υπτοτρετηετοὰ 
(ι 8. χνὶϊ. ςς, 56), ννδη ἴδε Κίηρ δὰ αἰγεδὰν 
δἰιδομοὰ πιπιβοῖε, ἴῃ 5 τόσο Ἰυς ἃ ἱπέοτγναϊσ, 
ἴο ἴπ6 γουης 5μορβμεζά (1 5. χυΐϊ. 21). 

28. Βωΐ ἰδέγε ἐς α Οοά ἐπε’; δεσυεη ΤΠ 
ἐ δυ} 5 Βαῖθὸ ἱηάι!οδίνο οὗ βίγοης Ἴσοηΐίγαϑί. 
Τῆς ΟΠ ο] καπ5 βροῖκο οὗ ζοΐάϑβϑ ΠΊΔΗΥ (υ. 11); 
Τδηϊοὶ ἀϊγοςῖ8 Νουα ςβδάμθζζασ ἴο Οηθ Οοὰ 
(Αθεη ΕΖγ) ψβοϑθε ἀνε! πη 15 ἴῃ μοάνθη 
δηὰ γεῖ «50 “νυν ἢ ἤσδβἢ " ἀιοης [86 5οῇ5 οὗ 
θη. [Ιἢ [ἢϊ5 15 [86 ἴγιδ τράϑοὴ ΨΥ ἴδ νν 196 
ΓΘ οοιϊά ποῖ οχρίδίη (ονεη 1’ {πον δδά 
Κποννῃ) (ῃς εἰν 5 ἄγϑᾶσῃ : ἰῈ πδὰ ποίδιηρ ἴῃ 
σοπηπιοη Ὑν] ΠΒυπΊδη ςοπ)οοΐυτεβ, θυῖ ννᾶ5 ἴῃ 6 
Ῥεου αν γενεϊδίίοη οὗ ἰπὸ δρί σι. 

ἐδα! γευεαίοιδ᾽ “εεγε 1 ““ΝΝΏΘη Ϊοϑορῇ ἰη- 
ἰογργεϊοὰ τἢ6 ἀγεᾶπιβ, Ὀοΐἢ ἴῃ ργίϑοη δπὰ ἴο 
Ῥῃδγδοῦ, 6 δϑουι θεά ἴΠῸ ῬΡΟΨΟΣΥ ΟὨΪΥ ἴο Οοά, 
δηά ἴπυ5 ὈΟΙᾺ ἴο Ῥηαγδοῦ ἀπά ἴο Νεδυςμδά- 
ΠΟΖΖΑΓ ἴδ σγεδῖ {τ ἢ νγᾶβ ργοοϊαϊπιθὰ [παῖ 
Οοὰ ἰ5 ποῖ οηἱγ ἴπο βοιιγοο οὗ ἔπιε Κπον]θάρο, 
Ὀυϊ (86 ΟὨΪΥ 5οιιγο οὗ {πῸ κηον]οάρε οὗ 
ξυαϊυπῖγ. [ὁ Πᾶ58 Ὀδεη οὈὐϑεγυδὰ ὑμαὶ ᾿Ὠ δηϊοὶ 



ἐΟΒαἹά, 
ἐδθε Μῷ. 

ν. 29-1. 

ὙΤῊΥ ἄτεδπι, ἀπά (πε νἱβίοῃβ οὐ τῇ 
Πελά τροη τὴγ θεά, ἅγε {πεϑε ; 

29 ΑΒ8 ἰογ ἴῃεε, Ὁ Κίηρ, τὴγ 
του ῃῖβ  σλπια ἐμέο ἐδγ πιϊμά ἀροη 
ΤΥ δεά, ψγῆδῖ ββου]ὰ σοπιε ἴο ρᾶ88 
Βογεδλῆοῦ: δηά ἢς δῖ γανθδίετῃ 86- 
οἴαῖβ πιάκεῖῃ Κπονῃ ἴο {πες ψῆδὲ 
804}}] σοπια ἴο μᾶ38. 

ταὶξηϊ ἔδαγ ἰμδὲ ἴῃς Κίης ψου]Ἱά ἱπιδρῖπο [πδὶ 1ἴ 
Ὑ745 ΟΥ̓ Ξ0ΠῚ6 ϑεςτεῖ ἂσῖ, δῃὰ ποῖ ὈΥ 186 γσενοὶδ- 
θη οὗ σοά ἢ [ΕΚ]. 

ἐπ ἐδε ἰαίίεν 4.7.0] ““Τδο ἰδίϊες ἀδγϑ᾽ ἴῃ 
ἔπε ρτορμεῖίς ὙΠ 5 ὙΟΓΥ ΠΟΠΙΠΊΟΙΙΥ ΠΊΘΔΠ5 
186 ἘΠ|65 οὗ [6 Μεβϑίδῃ, ἴῃ {ΠπΠ6 ργεβθηΐϊ Ἵᾶϑο, 
ΔΙΕΒου ἢ [ὃ σπιῦγασθα [815 τηθδηΐϊηρ 4͵50, ἴξ 15 
ΤΟΥ ΡΈΠΟΓΑ] " [ΕΚ]. 

49. ἐόν ἐδοιρ δι. εν» ἱπίο ἐδ 7 »η"ἱηά} Ὁ δηϊοῖ 
Εἶνεβ ἃ ηδίιιγαὶ ὀχρ᾽δηδίΐοη οἵ ἴδ ογίίη οὗ 
{86 ἄγεαη δηὰ [Π6 νἱϑίοῃβ οὗ ἴμ6 διεδά." 
ὝΠΟΥ τόσο ἀνα ἴο [86 “που ϊ5 οὗ {πὸ 
Πολεῖ," ψ ἢ Πδὰ ἀρὶίαῖοα {Π6 Κίπρ 845 6 ἸΑΥ͂ 
8:6 θρ ]ε55 οἡ ἢἰ8 ὑεὰ, δηὰ ὑν Ὡς ἢ ὈΓΟΘΘΏΓΥ τὸ» 
Ῥτγοάιιςοα {Ποπηϑοῖνοβ ἰη ἀγθδπ8. 

Νεδυςπδάποζζαν μδὰ δι ᾿διοῖγ Ὀοσομῖθ [86 
80ἷὶε δηὰ υπηάϊδρυίϊοα τλοηδγοὴ οὗ ἴπ6 Θηλρῖτο Ὦ6 
ὙγἘ45 ἀοκιηοὰ ἴο γαῖϑα ἴο ϑιιςἢ ψγοδίηδβϑ. 
μαϑὶ ἴο Ὠϊπὴ ννδβ8 ἢ1}] οὗ βίοσγ, οὗ βυσςδββ, οὗ 
{πυπιρῃ. Νδοδο, κίης οὗ Εργρί, μδὰ Ὀδεη 
ἀγίνοη Ὀδοῖὶς ἰηΐο ἢ15 οὐγῇ τογγιοῦίοβ, δ 5 Βοϑίβ 
ϑολιί(ογοά δῆσον {πὸ δαϊ]δ οὗ (ὐδιοποπηιϑῆ, 6- 
Βοίακιπι, ἴῃς [ενν δὰ Κίης, ννᾶς ἢ15 ὨιΠΊὉ]δ 
ὙΔ552]. (ὐδρίϊνεβ, [οσο Ὁ τοπονοαᾶ νυν] οσα]ς 
ἔτοπι ἴπ6 σοπημετοὰ ἀἰβιγςῖ5, ὑσεσο σι ρΡΙ γἱὴς 
᾿τη ἢ (δι ὁποιτηοι5 σοπιπηδηᾷ οὐὨ δι πλᾶπ 
ΘΤ ΡΣ ἩΒο ἢ ἐηδθϊοὰ ἢἰπὶ 10 δάνδηςε οὗ 
Ῥορίη {π21 τηλρηϊ ποοηΐ 5οτῖθ5 οὗ ρυ]ς νγοτὰ 5 
ἀεπεϊποὰ το Ὀὲ {86 βρϑςΐδὶ ρίογγ οἵ δἴ8 πιοη- 
δισῆγ. [{ {πὸ ρας δὰ Ὀεεη δ Πογίο ρ᾽ογουϑ, 
ἴδο ργεϑεηΐ ννᾶβ γδ ἹΓΠ ΟΠ ΠΊ65 οὗ σοπηυσϑέ 
δηὰ διιδιτίοη, νγῆδὲ τνουϊὰ τῆ διΐυτο Ὀοὴ 
Τῆθ Μεάεβ ἴο ἴδε ποιίδ, ἴῃ τϑὶηρ δηὰ δαγαϊγ 
κπούσῃ Ῥογϑίδῃς ἴο [6 οαϑί, 6 Ατδὺβ ἴο [86 
δου ἢ, 05 [πε Οτθοῖϑ ἰη {πὸ ἀϊϑίδηξ νγοσῖ, 
τοῦ αὶ ἤανε ἴο δε τηεΐ δηά Ἴοπηυεγοὰ Ὀοΐοτε 
πο ἀγεᾶπὶ οὗ σγοδίπεβα ψουϊὰ 6 (]6]]6ὰ : 
δηὰ ἤθη 411} νγᾶ5 ραϊποάᾶ, ψνῆο 5ῃπουϊά τεῖρῃ 
δῇἴοσ δἰπιὶ ὉΝουϊὰ δῖ8 ὁϑοη Εν]]- Μεσζοάδοῃὶ 
Ὁ Πδὲ 5βῃουϊὰ Παρρεῆ ἴο ἢἰπὶ ἀπά ἢ5 κἰηρἀοπιὶ 
Ὑδουξδῖβ ϑςἢ 85 ἴπ6θ6, πδίιγαὶ θηοι ἢ αἵ 
δε ἀδνῃ οὗἉ ἢ5 ροννεσ, “"σᾶπηθ ἰηΐο ἴπ6 πη " 
οὗ Νεδυςπδάποζζασ. ὙΠΟ τοττηθὰ ὑποιϑεῖνες 
τηΐο {86 ἴεστί ες γεῖ ἔδηϊδβες “ νἱβίοπβ οὗ [Π6 
Πρ," ἀπά {μ6 ““Ἀενϑδίεσ οὗ ϑ8εογεῖϑ " ϑοηΐ 
Ηϊ!Ξ βογνδηΐ ᾿ δηΐϊεὶ ἴο ““πιδκ κπονῃ ἴο ἴδε 
Κιηρ νγϑδῖ βῃου]ὰ σοπιε ἴο ρ4558.} 

80. ὀκὲ,ἶὸν ἐδεὶγ ταλε:, ἅς. ““ἼΠ6 ποτὰ 
ςοττοςὲ ἰγδηβίδιίοη ψουϊὰ ὃ6 “πη ογάον (δαὶ 
ΠΟΥ ΠΛΑΥ πηιᾶκο Κπονγῃ {86 ἱπίοεγργείδίοη ἴο 
16 Κίηρ᾽" [κΚἹ]Ί. 866. πιλγρίπδὶ σοηάετη. 
ἈΔΟΌΙπὶς ἱπιογργείεσβ σοίοσ “6 ΤΠΟΙΓ δ ῖκθ8 " ἴο 

ὨΑΝΙΕΙ͂, 1. 

40 Βιυῖ 48 ἴογ π|6, τῃ18 ϑ8εογεῖ 18 
ποῖ τανελίεά ἴο πὲ ἔοσγ Ζη} υγιϑάοῃι 
ἴπδῖ 1 πᾶνε ποῖα {πῃ ΔΠΥ ἰἰνίπρ, 
δυῖ ἔογ ἐῤεῖγ 8αΐκεβ τπδῖ 521} πλᾶῖε 
Κηοννῃ τς ἱπιογργοϊδιίοη ἴο τῆς Κίηρ; 
ἀπά τπδλὲ τοι πιρηϊζεβὲ Κπονν τῆς 
τῇηουρἢς οὗἩ ΤΥ Ἠεδγί. 

(δὲ τογαὶ αἰϊοπάδηϊς οὐ ἴο {πὸ δηροὶς : Ὀυϊ ἴΠ6 
ΘΧργεβϑίοη ἰ9---αα [6 Α. Ν'. ξίνεβ 1{---ὰ ΡυΓΕΙ 
δολογαϊὶ οπς; απ ἱπάϊγοςἶγγ σμονγβ (πδὲ 1) απίοὶ 
ννἹ] ποῖ ἱπίγα ὁ Πὶ5 οὐσῃ ροσβοηδῖγ. ὙΠῸ ἢυ- 
τ Υ οὗ .δηϊο] 15 τοσο σΙΓΟΠΡΙΥ πιατκοὰ ἴῃ [Π6 
ΔΙΙοςδίίοη οὗ ξοπιὸ οἴδογ τνοτὰβ οἵ ἴδε ογί βίη) 
(δῃ ἴῃ ἴδ6 ΑΝ. ὍΠε “.45 ἴον ἔπεθ, Ο Κιηρ"" 
(υ. 29) ἀηὰ “45 ἔοσ τη) (νυ. 30) ἴδ 5: ΠΟΥ 
που, Ο ἰκίηρ 7.---ΕΥὐΙ ΘΕ 4 ἔοστηι ϑεἀ [πη 
δα ἀγεβϑῖηρ, ΓΟΥΑΙΥ (ςΡ. οτξηΔ] οὗ νύ. 31, 37) 
--οἀπὰ “δηὰ (ογ Ὀυϊ }}1,᾿" ἄς. 

831--86. Τδὲ ἀγεδπὶ [[56} 15 οπὸ τ ῖςἢ 
ΤΆΔΥ ὙῸ11 Ββᾶνε Ὠδρρεπεά ἴο ἴδε κιηρ (Εννα]ά). 
119 βυπιθοϊίει ἰ8 τποου 7 πδῖίυτα. Α 
οοἶοββαὶ (“ στεδι " ἰπ μεῖρῃξ, Ὁ. 31) ἱπιᾶσε, οὗ 
δυπίδὴ ἔοπῃ, Εἰ πεν οἰδηάϊηρ (48 νγᾶξ υ.5ι.2] 
νὰ 186 ᾿πλαρὸς οὗ Νοῦο--- νυν ]ηβοη, "Α. Μ.᾽ 
11. 22) δῃηά 80 εἰϑρίγίῃηξφς [ὃς νασίουϑβ 
οὗ [6 Ὀοάγ, οΥ φοδίεὰ (ἸΚο ἴῃ ίδίιια οὗ 
ΘΠΔΙΏΔΏΘΒΟΥ ἰη ἴδε Βγ 5} Μιυϑειπι, οὐ ᾿ἰϊκὸ 
[πὸ ̓ Ἰπιᾶρὸ οὗ 186 γοὰ ἴῃ ἔπ ἰεσιρὶς οὗ Βεὶ δἵἱ 
ΒΑΌγϊΪοΟΣ ; 566 ἔμο ΠΠυσἰγαῖίου ἴῃ λυ]. ἀο. ᾿. 
44), Γοιηροϑεὰ οὐ Ὑδυῖοιβ τδί 112] ς (ξοϊά, 
δι ἰνοῦ, Ὀγαϑα, δηᾷ ἰγοῦ), Βούνευοσ “ἐ(ΟΥτΊ ] 6," νγλ8 
δυῖ 2η ἐχαχϑοσζδίίοη οἵ πὸ βιυιρεράοι βξιγει, 
ΒΑΙΕ πιοηϑίον, 841} υιπιδη, το ἢ Νονυςδδά- 
ΠΟΖΖΑΓ 5 τηιξὶ οἶἴξῃ δᾶνε τεϑϊοὰ ὑροῦ. 
(Τα νογά ἰγδηβίδίοα “ ἱπηᾶσο," 8εῈὲ ῃποΐε οπ 
ΠΣ, 5 εατηρἰογοά οὐ ἴδε ΟὈο 5 οὗ 5}4] πηδη- 
656:----ἰνῆοδα Ἱπδοσί ρου τηοπίοης ΑΒδὺ, Κίῃ ν᾽ 
οὗἉ [5γλε]----ἰο ἀεβοσῖθο νγρδὶ 15 οὗ νδϑὲ ὑγοόροῦ- 
τἰοη8. ἘΤΡΩΣ οἱ ποθ ἤχυτοβ ἅἃσὲ ἑοιιπὰ ποῖ 
ΠΟΠΊΡ 8ἃ5 ΟΥ̓ ΡΊΏΔ}Υ ἱπἰεηδά ; ὄχοοιεηὶ 
τηδίοσια]5 μβᾶνὸ Ὀδεη οοιμιρ οοηϊοα ΌΥ ἱπίογίοτ; 
δηὰ {πὸ τόθ] [85 Ὀδεη ἃ νγαπὶ οἵ ςοδοβίοῃ 
πὰ βρεθϊεσ ἀδϑίγυςϊςοη (Ενγ414). ΤΠ οοἷοσ- 
54] ἸΙοη ἔουπά δ ἴΠ6 ““ Καβτ᾽" οὐ ““ Ῥαΐδος"" 
τηουπὰ τυῆοϑο Ὀγίοκβ ἃτὸ κἰδιηροὰ ἢ ἴΠῸ 
πᾶ δηὰ {Ππ|ὲ5 οὗὐὁ Νεδυςμβδαποζζασ, ἴ8Ὸ 
“ἐ ἱπηδρθὸβ οὗ ἴδε Ομαδιάθδηβ ρουτίγαγοα ὑροη 
6 νν8}} ἢ νοπη]Π]οη "ἢ (ΕΖεκ. χχῆϊ. 14), 
[Π6 οΥπδιηδηίδίϊίοη ἰπ ϑουθη αἰ δγοηΐ ςοΐοιΓβ 
(ξοϊά, 5[ἵνοσ, γοιϊονν, δ᾽, ὅζς.) οἵὗἩἉ τῆς βονθη 
βϑῖδρεβ οὗ (86 ἴσπηρὶς οὗ Νεῦο αἱ Βουϑῖρρα 
Βιγβ5- 1 ΝΙπιγυὰ) ---}} ΞΙΡΡΙΥ, {πγουρ ἢ πιοάετη 
ΙΘΟΟΥΟΣΥ, ἱδηρϊὶς ρΡοιηΐβ ΓΕβο ὈΪδηςθ. 

εἰ [πηλρῖπο δ Τσοΐοβϑιι5 ἰουνοσίηρ ογοςῖ ἀπά 
διχῇ, ποῖ ἰπ 4 ἰεπηρὶο Ὀυϊ ἴῃ δῃ ορεη βεϊά. 
ΤΠ ἑογο ου]ὰ 6 ΒΙΠΗΪ ὑρηχῆϊ, ἴΠ6 Ἄστὴ5 
εἷοϑο ἰο ἴδ 5.465 νν ἢ [ἢ6 ἔογραιτῃβ ἰδ ἃ οἡ ἴδ6 
{δὶ γὴ5 εἰοϑοὰ ἱορείπεγ, δηὰ ἴπῸ μδηάβ χεϑιϊηρ᾽ 
οὔ ἴδε Κποεβ, ὙΠῸ ὔγοπο ψουϊὰ θὲ ἃ 5011ἀ 
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260 ὨΑΝΊΙΕῚΙ͂,. 1. 

θεΠοΪ 4 4 ρτεαῖ ἱπιᾶρθ.0 ΤῊ ρτεδῖ 
ἵπηᾶρα, Ψοβ6 ὈΠρΡΏΓΠΕ58 τᾶς Ἔχοεὶ- 
Ἰεηΐ, βῖοοά δείοτε τες ; δηά τῃς ἰογηι 
τπεγοοῦ τυας [ΓΙ ]ς. 

ν. 32--.35. 

44 ἼΤΠου ϑβανγεβδὲ {{]] (παῖ ἃ βἴοπε 
ννγ38 οὐΐζ οοὖἵ ᾿ νους Πδηά8, ννῃ ἢ ΤΟτ, τοῖα 

. . ἘΆ5 κοΐ ἐκ 
βπιοῖς [ἢς ἱπιᾶρὲ ᾿ροηῇ ἢ 8 ἔεεϊ ἐῤ4ὲ ἀαμάν: ᾿ 
τυέγέ οὗ ἴτοθ ἃπά οἷἶδύ, πὰ δγαδίςς δ᾽ "δ 45 

22 ΤῊ 8 ἱπιᾶρε᾽8 Πεδὰ τας οὗ ἤπε 
ἰά, ἢἰ8 διοδλϑὲ δπάὰ ἢ18 δΓπὶ5 οὗ 

Ἰ Οτ, φέραν Φεῦ, ἢ8 ΘΠ ἀπά ἢ 18 1 (Πρ ἢ8. οὗ 
ὈΓΑ58. 

23 ΗἰΞ3 Ἰερβ οὗ ἴγοη, ἢἷ8 ἔδβεϊ ραγί 
οὗ Ἰτοῃ δηὰ ραγῖ οὗ οἶδγ. 

Ὀ]οοῖκ οὗ ἰγοὴ οὗ βίοπθ, ΤΏα εξ 8 οἶοϑα Οἵ ὙΈΤΥ 
ποαῦῖ ν 80 88 ἴο Ὀ6 [ἴῃ ΟΠ6 Ρίεςο οὗἉ ἰγοῃ, 
ἃηά ἴδθ δεῖ οὗ ἴγοὴ δηὰ ἰγοὴ τηϊχοὰ νἱ ἢ 
οἶαγ. ὙΠεῖα νγὰβ8 ἃ ϑοϊθπιη δἱἷὶγ οὗ υπιϊοὰ 
δίγεηρσιῃ δηὰ πηδ᾽οβίγ, μος ἢ η0 ἤξζυγε [658 
σΟΙΏΡΑΟΙΥ ϑεδιεά ςουϊὰ ργεβεπὶ" (Ἀι]6). ΤΕ 
ἄγοδπι, Βονυνουου, 80 ΣΊΔΩΥ 5{ὙἸἸΣΠἸΡ 
δηὰ Ῥδοι Αγ ἔεδίιιτεβ ὑπαὶ [ἢ6 αἀγθΑΠΊΟΓ νγᾶβ 
σοπηρεϊ θὰ ἴοὸ δϑὶς “" Ησον 15 ἰξ 411 ροβϑβιῦ]ο ὶ "" 
“ἌΝ δῖ ἰ5 ἴἰ δ" (ΕννΔ]ἀ). 
ΟΕ οσδηποῖ ἀουδὲ ἴδ Ιἀση  Υ οὗ [86 

τουνοϊδιϊοη ἴῃ 118 ἀγθᾶπὶ ὙΠ ἴπᾶὶ πιδάθ ἴο 
Ὁ δηΐεὶ αἰ πιθοὶ ἴῃ ἴπ6 Μ᾽δίοη οὗ ἴδ6 Εουγ 
Βεοαϑῖβ. Οτγοίῃυβ ἢ45 δουϊεὶγ οὐβεγνοὰ τμδὲ {π6 
ἱπιᾶσο δΙςἢ ἰγρίδοὰ [86 ρονγεῦβ οὗ (ἢς νγοτ] ὰ 
νγ28 ὙΕΥῪ ὈΓΙΣὮϊ Ιη ἴΠπ6 ὁγε8 οὗ Νεθυ  ΠΔ πο ΖΖΑΊ, 
0 νουϊὰ ἰοοῖς ὕὑροη ἴπεπὶ ἘΠ ἃ τνουτ] αν 
εἐγε; Ὑ 8116 ἴο Τλδπίεὶ ἘΠΕΥ ὑγέγε βθενγῃ ἷπ [Π6 
δἰτα τυάθ οὗ νἱαῪαλοἠΛ Ὀδαδί5, 85 διιυϊοπ8 οὗ 
ΕΥΓΔΏΠΥ ἀπά ορρταββίοη, νυν] ἢ Αγ ῖν ομᾶγας- 
τογΖρὰ 186 δηοιοηΐξ ᾿νοῦ] ἀ- ροννεῖβ. [1 νν}}} Ὀς 
οὐβεγνεὰ αἰϑο {πδὲ ἴπ6 νάΐυθ δά ἼἽοϑι!ϊηθες οὗ 
186 πιαίογί δὶ ἀδογοδϑδά ἴῃ [πὸ ἀν βθγοηϊ ραγίβ οὗ 
[86 ἱπιᾶρε ; [86 πηγαίογδῖβ οὗ [6 ἴονγεῦ ραγί 
θεΐης 655 ργεοίουβ" [ΚΕ]: ἃ 5υπιρο ἰ5πὶ το- 
ἰαϊπεὰ ἰπ ἴΠ6 ἱπέοτοΥΥ οὐὗὨ ἰδ ραγίβ. οὗ ἴῃς 
ἔπηδϑο ἴο ἴδο ““ Βοδά,"" 

1,ἀϑῖῖγ, ἰδὲ {Π6 ἀοσπίγυςίἝοη οὗ [Πϊ5 ἱπιδρῦο 
βῃοιϊὰ Ὀς ἄυο ἴο ἃ " βίοῃο," ψουϊὰ 6 ἴο ἃ 
Βαθγ]οηΐδη 5υηθο ] 1.8] οὗ ἃ ἀδϑίγις(ίοη ὈΥ παῖ 
ὙΥΒι ἢ τνᾶ9, ἴο εἰπι, Ἰηἀοπίγυς 1 0]0. ΕΟΓΥ οα!- 
ἤςο, ραϊδοὺ, δῃηὰ ἰστηρῖθ, νν85 δἰπιοϑῖ δηξ σοὶ 011} 
οὗ ὑσχίοῖϊκς ; δἴοῃθ νγᾶβ γζὰσγθ.0 (ΟΕ δηά πιᾶρ- 
Ὠϊδοορηΐ 45 ἴπ6 Ὀυϊάϊηρβ σεγο, γεῖ ἴτοπὶ ἴΠ6 
ΥΟΓΥ πδίυτοε οὗ [πεῖν πηδίογία]5 [ΠΟΥ σου ά πιλῖκο 
1||6 χοβϑιβϑίδηοο ἴο {{|6ὸ οὔ ἔοτοθ. 80 τἢϊς 
ἱπιᾶρθ, οοτηροϑεά οἵ ςοπηροβίίε οἰεπηδηΐ5, σοι] 
ΤΆΔΚΟ ΠΟ 5ἰδπάὰ δϑραϊηϑὲ (δὶ ἱπάεβίγας 0 }6 
Ῥονγεσ Ὡς ἢ “' 5πιοῖο ἰο ρίθοῦβ." 

81. ὦ χγεαὲ ἑριᾶσεό (α)...«δὶ: σγεαὶ παρὸ (β) 
Τῖῖ. (85 ἄπκοά. κὰν ἐ οὐμη1 θαι βἰδίυδ ταν 
ἐἐρῃ6 ψτοδί ἱπιλρο,᾽" 1 ονϊἀσηϊ 4]1]ι5οη ἴο 
[δ υη! οὗ 80 σοπιροβίίο ἃ πος (ςΡ. Εχοά. 
ΧΧΥΪ. 6). [{ νγᾶ5 ξτεαΐ ἱπ [86 ϑθῆβα οἵ δανίηξ 
ὅτοαυη (α) ἴο δε ξτεδῖ δηὰ βτεδῖ ἱπ δείσδε (β): 
ιἴ5 ““ ὈγΙρηϊηο55") ννᾶ8 ἀυο ἴο ἴπ6 πιοίδ]ὶ5 οὗ 
νγ Ὡς ἢ 1 τγᾶ5 σοπηροβοὰ (ϑδδάϊδ) : 115 “"ἢοσπὶ 

ἴξ, “Ἄϑροςῖ ) ἰηϑρίγεὰ ἔθασ. Ὑ ὶ5 ἱπιᾶρε δά 
Γ ραγίβ, (δ ἐουγ ἢ ρασί ργοϑθηζηρ ἃ ουτίουϑ 

δαπηϊχίυτε οὗ ἴσο δηά οἷἶδὺ. ὅδ ““βἰοηθ".-- 

τΠεπ ἴο ρίεςα8. 
45 Ἴδη ννὰβ8 ἴῃς ἴγοη, ἴῃς οἶδγ, 

(ἢς Ὀγαβθ, ἴΠς6 8ι|]νεῦ, δηά τῇς ρο]ά, 
Ὀγοκεη ἴο ρῥίθςεβϑ τορεῖμεῦ, ἀπά δε- 
σάπια [ἴκα τῆς Τμδῆ οὗ τῆς βυπιπΊοΓ 
ἘὨγεβἰρῆοοτβ ; ἀπά τῆς ννἱπὰ οδγ- 

1κὸ ἴο οπθ γρδγ ἴο ἴοοϑο ἰἰϑοϊ ἢ ΤῸ Δ ονοσ- 
Βδησίηρ οἰ δα ἴο τοῦ] ἄονγη νυνὶ ᾿πογοδϑης 
γος γ---οΐ συϊ ουἵ ὈΥ͂ δυπιδη δηάβ Ὀυϊ ὈΥ͂ 
Οοά (Ἀ 9})}), βίγυιςκ (ἢο ἔδεϊ οὗὨ [815 ἱπιᾶρϑ. 
ΕἸτγϑῖ [86 ἔδεϊ, δῃὰ 1δϑὶ οὗ 41} ἴμ6 μοδά, ἢγϑει [86 
ἰηέεσίοσ οἶδ δηὰ ἴγσοη, δηὰ ͵δϑὶ οἵ 41} [16 
Ῥιδοίουβ5 ζοϊά, σγεῦε δυγδοννεὰ. ὉΡ ὈΥ 1815 
γγᾶνο οὗ ἀεκίπιςσοη. ὙΠΟΥ τγοτὸ ὁ" Ὀγόκοη ἴο 
ΡΙθοθβ τορεῖμογ᾽" οοά. εἰς ἅπαξ, 11, “89 
οπδ᾽" {πϊπρ, οὗ “ΜῈ οπα βίγοικο᾽" (Κ.11)7, δὰ 
“ θροδπα {Κὸ ΟΠ ΔΗ͂" ὅζο. (566 ἴα δειρί. πιοῖδ- 
ῬΒοσ, Ηοϑβ. χὶϊ. 4; ΜίἊοδὰ ἱν. 13, 154]. Χ]Ἱ, 
:ς, 1ό; Ἰνῖϊ. 11; 585. ἴ. 4, ΧΧΧΥ. ς; ἰοῦ 
ΧΧΙ, 18). ὙΠ6 ἀγοδπηοῦ ποία Ὀυὲ οὐς (Ὠϊην 
ΤΆΟΓΟ, δηὰ μδῖ ποῖ {π6 ᾿ἰοδϑὶ τηδγνοίϊοιι5, ἀπά 
ἴδῃ ἄσσοκο. Το “' βΒἴοπο ᾽) Ὀδοδπιο ἃ “του η- 
ταῖη" (1ἴ. “δεῖς, ορ. [6 “Τυγ᾽" οἵ ἐδ6 
οσγίξ. στ τῃ6 πᾶπὶὸ ““ΤΑΌοΟΥ  ἂπά (1 ἐδ 
ἀγθδπ) “Π]1οὰ [Π6 σγθοΐθ δαττἢ.᾽" 

34. Τομ “α«ὐεεὶ 4} ἐραὶ ὦ “ἰοπρ, ἄς. 
(ὙΓΠ6 ἰδηρυδρο Πόσα οὐ θηι]ν Ὀοϊοϊκοηβ ἃ ἴσο 

Ἰοά, δηὰ ννὲ πιδὺ ἀουδῖ, ἰπ τορασγὰ ἴο ϑοπὶθ 
οἵ ἴΠ6 νἱβίοπϑβ οὗ [γδηϊοὶ, τυ βεῖμοῦ Ἐἰπιθ 15 ἴο ὃ 
τοοκοηθὰ σοπίπηυουϑγ. [ἴπ ἴΠ6 Ῥγορῆδου οὗ 
(86 ϑευθηίν ἮΝ ἐεκκβ, [6 [1Π|658 ἀγὲ γοῦν ἀδβηϊοεῖν 
τιλυκοά ; ἴῃ {Π|Ὸ υἱβίοῃϑ 6 ροσιοάβ ἅσε ἱπάεβ-: 
ἈΠΟΙ͂Υ πιλήκοά " [ἈΚ]. 

ἀπά ὄγαξε ἐδέησε 0 ῥίεοο.}] “ἼΠ6 Ὀἷον 15 
βίγιςοκ οἡ ἴδιο ἔδεξ οὗ (ἢδ ἱπιᾶργο, δἰ πουρὰ ἰξ 15 
βαϊὰ ἴο δἥϊεςξ (6 ψΠοΪῈ ἱπιᾶρθ. [ἰ 15 ονϊάδηΐ 
τπογείοσο (δαὶ ἴ86 ὕἷον 15 δίγσυοιςς ἀυτίηρ 186 
οχίβίεμος οὗ ἴδε ἔοι οἴρίγο. ΤῊΐ 15 δη 
δισυπιεηΐ ἀραϊηϑὲ ἐχρίδιηΐηρ ἴπδ ἔοι Θμρῖγα 
οὗ ΔηΥ Κίηράοπι ψμομ μαὰ οϑδϑοὰ νν 
ΟΠ ΘΕ ΔΠΙΥ ἃγοϑθο. ὙὨϊ5 Ἔἐχοϊυάθ5 {πο βυιοοῦϑ- 
5015 οὗ ΑἸεχαπάεγ ἰῃ ϑγσία ἀπὰ Ἐβγρι" [8]. 

35. ἐξε δὲ ερα “ἐ (οιηρᾶτο [538]. χῖϊοσ ς, 
Ρβ. ᾿..4. ἴῃ [84] νἱςίογυ οὗ ἴῃς Οδυγοἢ 
ΟΥ̓́ ἰἴ5 ΘΠΘΠΊ65 8 ἀοβοτροὰ ἴῃ [Π6 5Ξδπὶ6 
ἰετη8. Ὅδο σοηϊγασε Ὀοεΐννοθη ἔμ ἱπιᾶρὸ ἀπά 
1Π6 βἴίοπθ Ἵδηποῖ ἴδ] ἴο ϑίγῖκα ἃ (που βεῖὶ 
μοαστί. ὙΠ ἱπιᾶσε 18 ογχδηϊζοὰ δηὰ ἑοττηδὰ οὗ 
[Π6 πιοδὲ ῥγθοίοιι5. τηδίεσί419---ἰθ βίοπθ ὑη- 
ογρδηζοὰ δηᾶὰ Δρράγοπο Υ ἡνοΓ ἢ]655---υἙὉἨ {Π6 
ΘΑΥΤΒΙΥ 5βρίοηάουν οτι]65 ἀναγ, ἢ 1Π6 
βἴοῃθ ΤῺ65 ἃ τηοιπίδιη δηά []}5 [πὸ δλυτἢ. 
50 ΨΟΙΙΑΙΥ͂ στοδίηεβς ἀθοᾶυϑ, νυ 6 ἰδὲ Κίης- 
ἄἀοπὶ οὗ οὰ ἱπογρᾶβοβι ὙΠ6Ὲ βἴοπο δηά ἴδὸ 
τηουπίδίη ἅτε ργορμεῖίς πᾶπιεβ οὗ (ἢ γίϑὲ, δηὰ 
ΜῈ ΠΙΔΥ Πηά ἴῃ Μαῖίί. χχὶ. 44 ἂπ δἰ υβίοῃ ἴο 



ΑΝΙ 

τιεὰ τπεπὶ ἀὐνᾶγ, ἴπδξ πὸ ρΐδοες νγᾶβ 
. ἔουπά ἔογ ἔδεπι: δηά τῇς εἴομς τῆδι 
δπιοῖΐε τῇς ἱπιᾶραὲ Ὀδεσᾶπης ἃ ργεδῖ 
τηουηϊδίη, δηά δἰ] τῆς νν οἷς δλγῇ. 

6 4 ΤΠ 5 ̓ ς τῆς ἀγδδπι; δηά ννὸ 
Ὑ}}} (6}} τε ἱπιεγργεϊατίοη τπογεοῦ 
δείογε (ἢ6 Κίηπρ. 

27 ἼΤΒου, ὄ Κίηρ, αγὲ ἃ Κίηρ οὗ 
Κίηρϑβ: ἔογ τῆς (ὐοά οὗ Πεάνεη δίῃ 

ψ. 436--- 39. ΕΙ,. 11. 

σίνεη ἴπες 4 Κίηράοπι, μονα, δηὰ 
βίγθηρτῃ, δηὰ ρίουγ. 

48 Απά ψΠογαϑοονοσ ἴῃς ΤΠ] άγθη 
οὗ πιεη ἄννε]!, τὴς δελϑῖβ οὗ τῆς δεῖ ά 
πὰ τῆς ἔονν]β οὗ τῆς ἤδάνεπ δίῃ ἢε 
σίνεη ἱπίο της Πληά, δηά μαῖῃ πηδάς 
[πες στ ]εΓ ονεσ ἴδεηὶ 4]. δου κγΖ 
[818 μοδά οἵ ροϊ]ά. 

290 Απά δεν τῇδε 5}}4}} δγίβϑε δῃ- 

[Π15 ρᾶβϑασθ, ὅεθ Οέξεη. χὶχ, 24 ; [388]. χχυ!], 
16; Ζοοΐδ. ἱν.). Τὸ ἴδε ᾳυξϑέοπ 'π Ζεομαγ δὴ 
ἈΔ5ΠΙ δηϑννεῦβ, "ἼὙΠπαῖ ργοαῖ τηοιηίδίη ἰ5 ἴῃ 6 
Μεβϑῖδϑ:," ἔοσγ ψνῃῖ ἢ δ αυοίεβ ἴῃς ΒοΙΈβη 
Ἀδῦδρα οη ὕξη. χχυἹ. το. 866 4150 Μ|ςδᾺ ἱν. 
1, 2᾽ [8]. 

σίοπε.. δεκαριο ὦ σγέαίέ »ιομπίαϊ"} “ἼΠ6 
7 εν 15} ἱπίεγργείογβ δοκπον]θάσε ἔπε βίοπο ἴο 
6 ἴπε Μεβϑιδῇῆ, 866 Ῥοδύβοη " Οἡ ἴδ Οτοοα." 
τ ψ|}]} θὲ οὐϑεγνθὰ {μδὲ {Π6 βίοηθ 15 οἱξ τ ἢ- 
ουξκ Παηάς, ὈὉῪῚ ὙΔΙςὮ ἴἢ6 το] ρίοη οὗ {πε Οὐσοβροὶ 
5 δοσυγαίοϊγ ργοβρυτοά. ΤὍ[θ Κίἰηράοπι οὗ 
ΟΠ γιϑῖ, Ἰβουρὰ ἀδδιιποά ἴο ϑυνᾶὺ τῆς ννου]ὰ, 
Ὀεχὰπ ψἱβουΐ Δγ οὗ ἴἢ6 τηθᾶης ὈΥ ὙΥΒΙ ἢ 
ΚιηράοπΠη5 γα ᾿.514}}Υ ογεαίεὰ ᾽" [Ε]. 

36. οὐε «υἱδ! ἐε]} ἐδ ἱπέεγργείαοη) “ἌἋΝ-," 
ἐς. 1 (θπῖε]) ἃπά ΤΥ Θοπηραηΐοηβ, ἔγοπὶ 
Ὑνῃοπὶ ἰπ ἢἷς ΠΟῸΓ ΟὗὨ ΦΙΟΥΓΥ 85 ἰπ ἴθ Βοιιγ οὗ 
μιὶ5 ρει Ποη (νυ. 23) πιεῖ νγου]ὰ ποὶ ϑοραγαῖς 
Ὠιπιβοὶ ὍῊ5 8θθπὶ5 ἃ ποτα δίυγαὶ ἱπίογργο- 
ἰλῖίοη ἔμδη πα νυ ἰς ἢ πάοτβίδη 5 “ννο " ἴο 
τεργέβδεηΐ 1 ([24η16]} δπὰ ἴπθ υνυἱϑάοπι (ἔγοπὶ 
ΔΌονθ) Μοὶ ἰ5 ἴῃ πιὸ (Αὔδη ΕΖ2ΓΔ). 

87. Ἴδοω, Ο ἀἰπ96] ἴπ 1815 νἱβίου ἱπάϊ- 
νυ] Κιίηρϑ ἀτὰ ποῖ ᾿ηϊοηδοά, δι Κἰπχάοηηβ. 
ἀπ οΥ δίησῇ ὍὨα ἈδθΌ. ἱπέογργείογβ σοη- 

Ὠεςῖ {815 ἘΠ ἴΠ6 ννογάβ νυ ῆϊςοἢ ἐοϊΐονν, δηά 
οουπί [ἴ [ῃς Ε116, ποῖ οὗ ΝοδυςδδάησδζζΖασ, δυῖ 
οὗ “1Πὸ Οοά οἵ ᾿εανοη." ΤὍῆαε ργόβεηξ ρυπο- 
τυδίοη οὗ (86 οτρίηδὶ ἴοχί, 45. νγθὶ] 858 16 
ἀποίεηϊ ἀπά πιοάογῃ νογβίομβ, ἃσγὸ ορροβοά ἴο 
115 δρρ]οδίίοη. ὙΠῸ ἈΑὈΌὈίπϑ ἀϊά ποῖ Ιἰκο ἴο 
555 50 Πιρσὰ ἃ Ε{{|6 ἴο ἴ6 Κὶπρϑ οὗ ἴῃς δαυίῃ, 
αῃὰ Βοηος [Ποὶν δϑϑὶρτπιοπί οὗ ἰο Οοά. Βαῖ 
11 15 πὸ {116 οἰϑουσβογο ρίνεη ἴο ΝοθυςδάηοΖ- 
28 (ΕΖοκ. χχνυΐ. 7), [ἃ ννγὰβ ἴπδὲ υ5ι.8] ψτἢ 
186 Κιίηρβ οὗ Αϑϑογτίδ (ςρ. 1541. χ. 8 δηὰ ἰπ- 
ΒΟ Ρ(Ιοἢ5 Ῥβ5τΏ), οὗ Ρεγϑία (ΕΖσγα νἱῖ. 12, 866 
ποῖθ), ἀπά ΑὈγϑβιπια (Ζόςκ]εσ). ὙΠδὶ Νεῦυ- 
εοδδάποζζαγ ἀϊά ποῖ σοῃϑιοσ δυο 4 {{||6 ἴοο 
οχαρφεγαϊοα ἴο 6 δρρ[εὰ ἴο ΔπΥ Ὀυϊ ἃ νοά ἰ5 
966 ἰη ἴπ6 [ΠΠ]|6 ἢ ἢ πι56 1 ρίνοβ το ἴδε 1οτὰ 
Οοά.-.--- Κιης" (ηοΐϊ “οὗ Κίηρπ," 1... οὗ Βυπιδπ 
ΡΟΜΟΙ͂Ξ," Ὀυ 1) “οὗ Ποάνθη᾽" (ν. 37), ἃ ἀϊ5- 
Ἐποϊοπ σοπιπιοη ἰῃ {Π6 ἰηϑοπρίίοηθ. ὍΒοτΊο, 
85 δεγο, ἴθ ““Κιηρ οὗ ἴῃς ροά3᾽ 15 {π6 {{|6 οὗ 
ἴθ ἀειν Αϑοῆυγ, Ὀὰϊ “κίηρ οὗ Κιίπρ9᾽ δηὰ 
“Ἰογὰ οὗ [κἰπρβ,᾽" [δὶ οὗ Αϑϑυγθαπιραὶ (ϑπη1ἢ, 
“ΗΙβίογγ᾽ ἄζς,, ΡΡ. 26, γ3, 196). ΤΒΕ ΘΑΠΒΪΥ 
ϑονεγοί χη ἰ8, 5: ΠΊΠΔΓΙΥ, ἴῃ ἢ Ῥογϑίδῃ ἰπϑοῦρ- 
ἰἴοη5 αἰνγᾶγβ “Κίηρ οὗ Κίῃρβ᾽" (ε.3. ὁ εἰν 

Κυπίάπι,᾽ 1. 1), ΟΥ̓πμΔΖᾷ Ὀοδσίηρ βοῦς 50. ἢ 
Ε616 85 “ἢ στοδί σοὰ" (566 4150 ποῖθ ἴο συ. 
47). Νοδ. πδὰ ““Κιπράοτῃ, ροννογ (11ἴ. ροννοσ 
᾿|κῈ τῃαΐ οὗ ἃ τ! ΡΥ οδἶκ), βίγεηρίδ (Ἰἴ. Πδὲ 
Κιπά οὗ ταῖς νυν] ἢ 15 ΑἸ πχοβῖ ἰΓγΈ 5: 5:06), δπὰ 
εἰογγ᾽" (ἴδδὲ ΞΙΟΥΥ ὙΠΟ ἢ σοπλο5 ἔγοτῃ Ὀγὶςθ- 
1655 ἰγϑδϑυγοβ δηά σίς ἢ 65---ἰϊ. 6); Ῥοβϑοββί ἢ 3 
Ὡς (ἢς Κιηρ αθογνναγάὰβ σγεςδ θὰ (ν. 20, 
ΑΟΥΨ., ποῖθ ἴῆ6 νογάς ἴῃ ἴῃς οτὶρίηδὶ), δηά 
ψ ΙΓ, ΌὈΥ Οοὐ 8 ρῬοστηϊβϑίοῃ, ὑγοσὸ ἴπ6 ἢυπΊδη 
ΤηΘΔῺ5 Οὗ [8 ἐΤῸΪΘ ΟΥΟΥ 811᾽"----ἰτηρη, Ὀοαϑίς 
οὗ {π6 βεϊ]ά, δπὰ ἔονβ οὗ βεανθῃ"" (ςρ. 7ετ. 
Χχνυ]ὶ. 6 πὰ χχυ πῇ. 14). 

«ΤΉοιι,᾽) 54γ85 δηϊοὶ: “Ἴ που" ([Π6 ρεῖ- 
50η βοδίϊοη οὗἉ ἃ]} 115 σίουυ, ἴπ6 πιὶρ ποσὶ οὗ 
[Π6 τποπᾶγοῇβ οὗ Βαθγίοηια, ἴπῸ Βδογυγ]οπίδῃ 
ἰπηράοπι 1156], ορ. 1541. ΧΧΙΪ τς; [ο6Γ. 1. 17, 
Ἰϊ.. 24) "αὐτῷ (815 μβοδὰ οὗ βο]ὰ " (ςρ. [534]. χίν. 
4). 
᾿ς Οοά 9 ῥεαυεη δαὶ σέ υεη}] “ ὨΔΠΙ6Ϊ ἰ9 

οαγοῆιϊ ἴο γοταϊπὰ ΝΟΌυς ΠδάποζΖζδγ [πὲ σγραῖ 
85 ἢϊ5 Κηχάοχῃ τηϊρἢϊ δδ, ἢ]5 ῬΡΟΨΟΓ σΔΠΊΘ ΟὨΪΥ͂ 
ἔτοπι σοά, Τἢ15 ννᾶ5 ἴῃ6 σγοαῖΐ {π{ἢ, ἢϊ5 
ξογροίι]ηθ58 οὐ ννῃιοἢ Ὀγουρἢϊ ὕροη πὶ [86 
)υάγηηεης οὗὐ Οοά᾽" [κΚ]Ύ Οοπιρᾶγε Οοάΐβ 
εἰ ἴο Νουςπαάπθζζαεσ νὰ ννμδὶ Ης μάν 
ἰο Ὁ δηϊοεῖ (υ. 23). 

89. απμοίδεν' δἰησάορε ἰμ ἜγΙΟσ 19 466] Ακ5ς 
ΒΙΪνΟΥ 15 ΠΟ ΓΟΥ ἴο ψοϊά, δπὰ [26 Ὀγοασὶ δηὰ 
ΔΥΤῚ5 ὁπ ΤΟΥ ἡ ἴο (Π6 ποδά, 50 ἃ Κἰηράοπι 
ἐἸηβοτίογ "ἡ ἴο ἴ86 Βαυ]οπίδη ννὰβ ἴο ἃζγίϑβϑ,ρ 
Οπεοβ ἀγὸ ποῖ υπδηϊπιουϑ ἴῃ ἴδον ἰηϊεγργείδ- 
ἔίοη οὗ {πε Δ]]υϑίοη. “ἼΒΕ ἔνγο ἃττῃ5 οὗ (ἢ}5 
Ῥογίίοη οὗ 1θθ ἱπιᾶρο Θχδοῖ βυπῦ.}1216 ἴΠμ6 
ϑοσοηὰ Κιπράοπι, οοηϑϑίηρ οἵ ἴῃς Μεάδθβ δηὰ 
(ἢς Ῥογϑίδῃβ ἰῃ (86 Μεάο- Ρεσβίδῃ Κίηραοῃι. 
Α5 ἴδ6θὸ Κιηράοπιβ δῖδ ϑιισοεϑδϑῖνθ, δηὰ ἰ(ἢθ 
Ῥεγβίδῃ ετηρίγε βυςοεεάθὰ ἴμς Βαυυ]οηίδη, νγῈ 
Ργείεσ (Π6 δηοϊθηξ ὀχροϑίίοη οὗ [8158 ργορβθοῦ 
ἴο [6 πιοάσοππι Υἱόν, τυ πιο ἢ τδῖκο5 ἔνγο 6Π}- 
Ρἶγοβ, (ῆε Μοάϊδη δηά ἴμῈ Ῥοσγβίδῃ ἴῃ ϑυςςθϑ- 
βίοῃ. ὅδε ΣΟ ΠΟΓΙΥ οὗ ἴΠ6 Ῥογβίδῃ Κίηρ- 
ἀοπι ΤΠΑΥ ψγ6}} Ὀ6 οχρίαἰηθὰ ἔγοπὶ 115 δῃογίοσ 
ἀυγταοη, Νεῖποῦ δὰ 1 ἃ Νίῃονυθ ΟΣ ἃ 
ΒΑΌγΥΪοπ "ἢ [Κ]. [τ νγᾶβ ἱπίοσυϊοσ ἰῃ δηςαυ γ, 
ἴῃ ῬΟΜΟΥ, ἀπά ἴῃ ΘΔ]: ἢοΐ τηογα ]γ, Ὀυΐ 
ΡΟἸ ΕἸ ΑΙ ἱπέεγίοσ. ϑόοηῖθ βοτί οἵ ἱπίε ΠΟΥ Υ 
15 ὈΓΟΌΔΟΌΪ ἱπίοηάεαὰ Ὁ ἔπδ ϑεϊεςϊίοη οὗ {πε 
ννογὰ (γδηϑδίθα “" Ὀγοδβί,," 4 ὑσογὰ Ὁ51.4}}} δρ- 
Ρἰϊεὰ ἰπ Ηεῦγενν ἴο δηϊπιαὶα δηὰ Ὡοΐ ἴο πηρῇ. 
1 1815 ϑεοοπὰ Κιίπράοτῃ θὲ [5 Μοεοάο-Ρογβίδη, 
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οἴδεγ Κίπράοπι ἱπέδυοσ ἴο ἴδε, δηά 
Δποῖθογ τὨϊγὰ Κίπράοπι οὗ δγαβ8, νυν! ςἢ 
8.41} θεδγ τε ονεσ 811 τῆς δαγῇῃ. 

40 Απά τδε ἔουγῃ Κιηράοῃι 5}8]]} 
δα ϑἴγοῃρ 45 Ἰσοῇ : ἰογδβδπγυσῇ 48 ἴσο 
ὈγεΆ Καῖ ἰῃ ρίεσεβ δπὰ βιυδάμεςῃ 41] 
ἐῤίηρε: πὰ 485 ἴτοῇ ἴδ Ὀγεδκοῖῃ 
411 τἢ656, 5}4}1 ἴ- Ὀγεαῖὶς ἰῃ ρίεςεβϑ δπά 
Ὀπι156. 

41 Απά νψβετγεαβ ἴποι βάννεϑῖ τῆς 

ὨΑΝΊΙΕΙ, 11. [ν. 40----42. 

δεϊ δηὰά ἴοεβ, ραγί οἱ ροζίογβ᾽ οἷαυ, 
δηά ραγί οὗ ἴγοῃ, τς ἰκιπράοπι 5}2]] 
Ὀς αἰϊνίάἀδά ; Ὀιιῖ τοῖα 541} δε ἰπ τ 
οἵ τῆς 5ἴγεηρτῃ οὗ τῆς ἴγοῆ, ἔογαδβ- 
τ Οἢ 45 ἴῆοι βανγεϑῖ ἴπε ἴγοη πιϊὶχοά 
ὙνΊ ἢ ΠΛΙΓΥ ΟἾΑΥ. 

42 Αμπά «4: τῆε ἴοεβ οὗ τῆς ἔδεξ 
τεῦ Ῥατὶ οὐ ἴγοῆ, δηά ραγί οὗὨ οἶδγ, 
“9 ἴῃς Κίπράοπι 53}4]} δ6 ρδγεΥ βίγοηρ, 
ΔΠ4 ρδγγ ' Ὀὑγοζεη. ἽΣ 

ἴξ πα 65] ΟΠΔΌΪΥ οὐγοὰ 115 υἱεπιαῖθ στεδίπεβϑ 
ὑπάος δι ἴῃς Οτεδῖ ἴο ἴπε ῥγεσθάθηϊβ οὗ 
ςοηφυσϑέ ἀπά οὗ ἐχίεηβίοη οὗ ἰοττΊοΥΥ ἰθαγηΐ ΟΥ̓ 
[ὴ6 Μοάϊδη ψῃοη Πα Ἰοϊηοὰ {π6 ΒΑὈγ]οπίδη ἴῃ 
186 Ξυ δ] υραῦοη οὗ Αϑϑογγία, δηά Ὁγ ἴῃς Ῥογβίδῃ 
γΒοη δὲ Ἰοϊηοὰ [6 Μοεάϊδη ἴῃ [Π6 οσοηαυδβὶ οὗ 
ΒαῦυγϊοηίΔ. ὙΠῈ ὁ μεδὰ " δὰ ἱπορίγοὰ “ἴΠ6 
Ὀγοδϑὶ δηὰ ἀγπι5.) Ὑπῆε Μοάο-Ρεγβίδη Κίηρ- 
ἄοπι Ὀδοᾶπιο βτοδῖεν [ἤδη 115 ἴεᾶσμοσ. Βυξ ΠΟΥ 
ἴο {πλΐ, ἤθη Ὁ βαὰ Ὀυΐ Ἰυδῖ Ξιδάιυοά 
᾿Ἀϑίγαξεβ οὗ Μεϑάϊιδ, απὰ πδὰ δυΐϊ δηζεγθὰ οἡ 
{6 ραϊῃ οὗ σοπηϊιοβῖ, {πε Μεάο-Ροεγβίδη κίηρ- 
ἄοπιὶ νυν ῃϊο ἢ ονθηίιδ!ν Ἰαιὰ ἰονν ἴῃς Βαῦγ]ο- 
ηἰδη-- που ἢ οὗὨ “5ιϊνοῖ,," οὗ ρυσγθ, ἔπ|6 τηοίδὶ 
---νᾶϑ "ἸΠοοΣ 0 (ἢς ““ροϊά,᾽» ““Ἰη δτῖοσ ἴο ἢ" 
186 Κκιηγάοπι ννὨϊοἢ δά οπςς σγυϊοὰ ονοῦ 4]]. 

αποΐῥεν ἐῤίγ ἀἰησάονι 97 γα 15 ἰ5 γεξ 
ἐἰΔΠΟΙΠοΓ " Κιηχάοπι αἰδιϊηρυϊδηοά ἔγοπι (ἢ 6 
βοςοηὰ, δηὰ ““αὔοτ᾽" ᾿ξ, [{ 5 οὗ “"Ὀγαββ᾽" ----ἰῃδ 
ΤρΘί8] οὗ νυυιῖϊςῆ ἰἢς ὁ“ ὈΟΙΪγ πὰ πε {π|5}}5᾽" 
α΄. 32) ἅτε ςοιῃηροϑεά. 1 1 Πᾶ5 ποὶ ἴο ἰδ6 
ΔΌΥ]οηΙΔη Κίηρ ἴΠ6 να]υδ (1η ρΡοϊπί οὗ πῃεΐδ]) 

οὗ εἰζποσ “" 5: ἵν οσ  οΥ ““ροἱά,᾽" γεῖ ποτα 15 1ῃ|5 
[πδι 15 “ΤΟΥΤῚ 016 1η [Π6 νἱβίου---ἰδί κἰηρἀοπὶ 
οὗ Ὀγ455 “5}4}} Ὁδᾶσ σιΐϊθ Ονοσ 411} (86 δαγίῃ," 
Δῃ ᾿πδἰοδίίοη οὗ ρονοῦ ἀδηϊοά ἴο ἴδε βοοοηὰ 
κιπράοῃ. Ὁδὸ {πγὰ Κιηράοπι 15 ἴδῃ ἴο Ὀ6 
[πε Οταςο- Μδοδάοηίδη, ΌΥ ἴπο86 ννο Δ ΠΕ 
[06 ϑεοοηάδ ἢ (Π6 Μεήο-Ρογβίδη. ““Ἴῦο 
Ιηδίογ 8] ΠόῖῸ ϑυτῦο 2ε5 16 παῖυτο οὗ (ΠῸ 
Κιηράοπι. Βαδγυϊοη ἴῃ [5 βρίεπάουσ πλρδὶ 
το] Ὀ6 σοτηρατοὰ νυν ἢ κοϊά, πὰ Ῥεγϑῖία ὙΠ} 
δίίνογ, Ὀυξ [ἢ στεαΐποϑϑ οὗ Αἰεχδηάοσ δηά ἢϊ5 
Εἴογγ ψψοσὲ οηἷγ τδε ἀοπιίηΐοη οὗ σοῃημοβέ δηὰ 
οὗ ᾶῖπι8β. ΠΟΙ ννᾶ5 ΠΟ τιδρηϊ ἤσθησο ἴο σοπὶ- 
Ρᾶτο ψὩ (Πδὶ οὗ {86 ἔοστηοσ νου] -ρόοννοσβ. 
ΤΠ αἰνϑίοπι ᾿ηΐο ἔπ ἴνὸ {ΠΡ ἢ 5 ΤΟΔῚ νυ ]] 
5Υ7η00}}2ς [π6 Κίπράοιῃβ οὗ Εὶ υηάεν (Πς 
Ριοϊοτηίος δηὰ ἔμπαὶ οὗἩ ϑυγ4 υπάεγ [86 δεῖει:- 
εἰ κ᾽" [ΚΕ]. 

40. “1π4 ἐδὲ ζουγτδ ξιησάον» “δα]} δὲ σίγον 
42 ἐγοη, ὅς. “1| ἰ5 ἴῃ τ τῆς ἴο ἴῃ ἔοιιγί 
Κιπράοπι ἴδπαϊ {πῸ ρτεαίεςὶ ἀἰ ἤεγοηςο οὗ οριπίοη 
οὐσι5, Τῆς (ἴγοθ υἱοῦ ὙΠ] ἢ ἅγε πιοϑῖ 
Ρτοπγλπεηὶ δηὰ συρροτίδα ΌὈΥ ἴπ6 δο]οϑὲ οοπι- 
τηορηϊδίουβ τὸ (1) Τῆς ἰγδάπὶοηδὶ ορίπίοη, νἱΖ. 
(δὲ (ἢς ἔουπἢ Κιηράοῃιῃ 15 ἴγ6 Ἀουηδη, τυ οἢ 
15 Ξυρβροτίεά ὈΥ [86 ρτεαΐ Ὀοὰὺ οὗ ςοπιπιεηΐδ- 
ἴογβ, Ὀοΐῃ [ονγίϑῃ δηά Ο γιβιίδη, Πτοηὶ ἴΠ6 
οαγ] οϑὲ {ἰπη68, ς.3. ΗἸρροϊγίι5, [εγοπιθ, ἄζο. 

(2) Τῆδ πιοάδιπι νἱονν, νυἱΖ. ἔμδὲ {πὸ ἔουγίῃ 
Κιηράοτχῃ 15 [μα οὗ ἴΠ6 ϑδυςοόβϑοῦβ οὗ ΑἸοχδη- 
ἀεγ τη δγτία δηὰ Εξγρί, βυρροτίοα ἰη ἔπ ρσθϑοηΐ 
ΑΔΥ ὉΥ νΕΙΥ Δ0[6 νυυΐογβ, δυςΐ 45 ὟΝ δβίςοίϊ. 
2) Τὴδ νιονν οὗ [Π6 διϊυτγιοῖβ, νὶΖ. τηαξ (6 
ΟΣ Κιηράοχῃ 15 γεῖ ἴο σοπΊο, νυν ἢ] ἢ 15 πιδίη- 
ἰδιποὰ ὉγΥ σγ Τοὐά, τ Μαι]δηά, ὅζε. 

“ ]ογοπθ οὔϑογνεϑ [Πδῖ ἴπΠ6 Βοπδη Κίηρ ΟΠ) 
(Που ἢ νΕΥῪ βέγοηρ δἵ ἢγϑί (ἡ. ε. σσβδῃ ξ επίετοά 
[}15 ϑοῦοπης οὗ ργορδοίὶς ἢἰϑίογυ.), νυ88 νυθαϊκοϑέ 
οἵ Δ]1 ἴῃ ἢἰ5 ἀᾶΥὺ. [{ δϑκοὰ {με δεῖὶρ οὗἨ Ὀαγθα- 
ΤΔῃ5 ἃραϊηϑβὲ [15 οὐνὴ οἰ] ΖεΠη5 ἀπά 115 ἐοσείξῃ 
ἐποηλῖεβ. Ὑῆε οἴοης σα ουΐ τνυϊίδουϊ παπάς ἰς 
Οὐ δανίουσ, Ὀογῃ ἴῃ ἃ ργείογηδίιγαὶ ΠλΆΠΏΟΓ, 
δηὰ Ηἰ5 κΚίπράοῃι ταϊϑθὰ τ που τίς μοβ, 
ἉΓΙΊ5, ΟΥ̓́ΡΟννοΓ ἢ [ἘΚ]. 

ἢ ἱπιᾶ ιϑοὰ ὙΠ τείεγοποθ ἴο (ἢ ϊς5 
Κιπράοπι πιιισὲ Ὀε ἐο]Ποννοὰ σατο} γ. [15 
ἐς ΞίΓΟΉΡΊΝ᾽ 15 [8δῖ οὗ ἴσοη (ςρ. ἴθ υ6 οἔὗἩ (᾿ς 
βΒ8τη6 ὑνοσγά ἴῃ χὶ. 17). [{ἴ 5 ποῖ ἴδ βοα ν 
ΟΥ αἀυγαῦ οὐ παγάποβϑ οὗ ἴγοὸθ Ὡς ἢ ἰς 
ἜΒΡΘΟΙΑ ΠΥ 5:5 η4]1Ζοὰ, Ὀυξ 115 ρόννοῦ ἃ5 δὴ ἰη- 
δι Γυπιεηΐ οὗ ἀεπίπιςθοη (ςΡ. [πὸ ννογής ἱπίοσ- 
Ῥοϊαίϑά ἴῃ {6 1ΧΧ.). [υ5ῖἴ 85 ἴσοη “"δγθακ- 
εἰ ἰηΐο ρίθοςβ᾽." (ΌΥ Ὀεδαϊίης ΟΥ̓ ΦΟτΙ 5 πη), 
“ἰδ. ἢ 411 (πη 5᾽) (11ξ. Βατηπιοῖβ οὐ Ὀοαῖς 
ουΐ 18΄η {Κα {1πΠ},͵ δηὰ ““Ὀγθακεῖῃ 411 1ποϑε 
(ἰδ, ογιβῃοβ, 866 ἴετ, χυ. 12, ΟΥΓὁἩἨὨ τεάμοεβ ἴο 
ΓΌΪΏ, 566 154]. ΧΧΙΥ. 10), 50 504]1} [15 Κἰηζάοτῃ 
ἰγοδῖὶς ἰῃ Ρίοοοϑ δηὰ Ὀσγιι 56." 

δίζοηξ 85 15 (5 κίηράοπι, ἱξ ςοηϊδὶηβ 
νη 1156} δὶ ““ἀϊνίϑίοη᾽" τς ἰ5. υἱτ]- 
ΤΑΔΙΕΪΥ ἃ σδυ56 οὗὨ 115 ἀ!Ξϑοϊυξίοη. Α,5 ἴῃ ἴδε 
Ἱπιᾶρο ἴΠ6 ἔδεϊ νγοῖο ἡ μὰ οὗ Ἰτοὴ δηὰ οὗ 
οἰαγ" (υ. 33); 50 κιηράοπι ὁ“ 50}8}} δ 
ῬΑΙΕΥ βίσοηρ " (ϑϑτης νγογὰ ἃ5 ἰῇ σ. 40) ""δηᾷ 
ῬΑΥΤΙΥ Ὀγοκεη" (ὈΠΈΠε κε ροϊίοτ᾽β εἶδυ.), δυῖ 
ποῖ δὲ [15 ΒερΊπηπς (με “εξ 5 ἅτε οὐ ἴγοῃ, 
τ. 33} ἀἰ5ϑο] το 15 ἴο δπϑιθ [Ὠγου ἢ 1Π6 
ἀϊδετεπος οὗ {πὸ “πεῖ: οπὲ ἔοοϊ 15 οὗ ἰγοῃη, 
ἴΠε οἴδοῖ οὗ εἶαγ. "ὙΠΟΥ"" (πε ΡΓΠΟΟ5 οὗ 
1,15 ΚΙῃράοχῃ) ""5}}8}} πηϊπρὶο βοῖνος ἢ 
ἴδε 86θὰ οὗ πηθῃ :᾽" ἔβεγε 541} θ6 πλλυτίαροϑ (ςΡ. 
ΧΙ, 6), ἀπά οἰ] άτεη Ὀόγῃ (δεσογάϊηρ ἴο οποὸ 
ἹΠεΓργο Δ[0η}, οΥ ποτε 508} 6 πδιϊοηδὶ 
ὈΠΙΟΏ5 (Δοσογάϊηρ, ἴο ἀποῖμογ), νυῃϊςῖ, ἴῃ (ΒΟ 
ἔαλϊλὶ ᾿σοπθθαιόποοβ, 5.8}} 6 ρσγοάυςῖίνε οὗ 
ςοστιρέοη, ννᾶηΐ οὗ ςομοβίοη, ἀπά δυθηςλ ]}]}γ. 
οὗ παΐομαὶ Ἵχεϊποϊίϊοη. Α5 ἴῃς [,ἀ,ΧΧΧ. ραγαᾶ- 
Ρἢγαϑοβ ἰξ, οὐκ ἔσονται ὁμονοοῦντες οὔτε 
εὐνοοῦντες ἀλλήλοις. 

ὀγέκεζε. 



τΟδαϊά. 

ν. 43--.6. 

43 Απά ψνμογεᾶβ8 (ποῖ βανγεβῖ ἴσοη 
ταϊχεδ τ ΠΙΪΓΥ οἶαγ, [ΠΕΥ 5821] 
Τα ΠρΡ]6ς τΠαπΊβαϊνοβ γἢ τῆς 5εθὰ οὗ 
τπδη : δι {Π ΕΥ̓ 54} ποῖ οἶεανε 'οπα 

ἐδὲε τοείὰ ὡ : ξ 
(ἀΐε. ἴο Δποῖδεσ, Ἔνθ 83 ἸσΟη 18 ποῖ τηϊχοά 

ἢ οἶΑγ. 
Ἰσμαά. 44 Απά ἴῃ ἴτε ἀλγ8 οὗ ἴπε86 Κίηρβ 
τγηίτηρ ΤΠ 80)2}} τῆς (σά οὗ Πεάνεῃ βεῖ ὺρ ἃ 
ἀξ Κιηράοπι, ἦν ἢ 5}.4}} πενεσῦ δὲ ἀε- 
Ἀ.7..4,37. ξἴγογοά : δηά τῆς ἴ Κίηράοπι 5}}} ποῖ 
[ας τ 3: δε κα ἴο οἵἴδεῦ ρεορίε, δὼξ 11 584]]} 
(ἰβαϊ]ά. 

δεαραΐονι 
λεγο. 

Ὀγεαῖὶκ ἰῃ ρίεςεβ δηὰ σοπϑυπις 11} {Πεβςὲ 
Κιίηρσάοπιβ, ἀπά ᾿ξ 51]] βίδηἀ (Ὁγ ὄἜνεγ. 

44, 46. “1η ἴδε ἀδυϑβ οὔ ἔμεϑε Κίηρβ," [δε 
Ἰϊηρ5 οὗ ἴ8δ6 ἔουσίἢ οὐ “Ἰγο ᾽" Κιηράοπι, “53}8]]} 
{πε Οοά οὗ Πεάνθη (8ε6 υτὖὐ. 18, 27) 5εἴῖ ᾧρ 
(ΙΕ, “σδυ56 ἴο εν ϑὴ ἃ Κιπράοπι ννῃϊςἢ 5}8}} 
εν δ ἀεδίγογοα " ({ΠΠ|. “ἔργ Ἔυεῦ 584}} ποῖ 
Ὀς ἀεπίγογεοα" ὈΥ ἀϊνιβίοῃ οὐ σοττιρίίοη, {πὸ 
ἸΏ Πογοηΐ ννθδίζηθϑϑοβ οὐ ἴῃ6 οἴδοσ Κιηράἀομηδ5). 
ΟΥ̓ (;ϊ5 Κιηράοπι, ἔνγο {πῖπδ8 ἃγὸ ϑρθς Δ] 
ποῖεδά: (1) 115 ογ σίη,, [1 15 ἴῃς Κιηράοπι οὗ {πΠ6 
Οοά οἵ πεάνοη, οὗ δοᾶνθη----ἢδανθηὶ]ν ; ποῖ 
οἰ ροχηΐης ΜΙ οὐϑοσνδίοη, " Ποσ ν 1 4 Βορῖ, 
ΠΟΥ ὙΠ ρόνγεγ (Α. ΕΖγα), Ὀυΐ 5]1επὶ δηά 
βδυάάρξῃ {κε 115 1 Ρ6, “ἴδε βἴίοῃε ευΐ ουἵ οὗ ἴΠ6 
τηουπίδίη υυἱτπουῖ μδηάϑ᾽" (ν. 44): (2) 115 
ἀμγαοη; “1 5841} σἰδπὰ (58πὶῈὸ ννογὰ ἃ5 “βοΐ 
Ὁρ᾽ ἴῃ τ. 44) ἴογ Ἔνογ:᾽" “1 5841] ποῖ δδ ἰεξξ 
(ἰ. ἔογβακεη, 90 8ἃ5 ἴο ὃδ6 ἴογῃ οὗ σϑηῖ [ἢ 
Ῥίοοθϑ: ςρ. οὖ ],ογὰ δ υ8ὲ οὗ ἴῃς τοοῖ οὗ ἴδ6 
οὔ χίηδὶ ννοσγὰ ἤεγε, 'ἴῃ [ἢ6 ΘΧΡγοϑϑίοη, ὁ" [Δ Π]Δ 
“αδαεδιδαπὶ,,"" Μαῖϊ. χχνί!. 46) ἴο οἴδποσ ρεο- 
ΡΙ6:" γαΐμοσ, 15 πηϑϑίοη 15 ἴο “"" Ὀγθᾶκ ἴῃ ρίεςθβ "ἢ 
(45 ἴδε βἴοῃε μαὰ ἄοπο, ν᾿. 34), 8Δπη4 (πιοτὸ ἴῃδῃ 
{πὸ βἴοπε μδά ἄοπθ) ““σοηϑυπλε᾽" (ΠἰΠ. Ὀστης ἴο 
Δῃ Θπα) 411] {μοϑεὲ κίηράοπιβ δ οἢ σνογὸ οὗ 
δατἢ--οαυῖῆγ. “Ηρ ἴῃ ἴδΠ6 ἱπλραΙρδΌ]ς δἱγ, 
δῦονο ἴπ6 Πιρμοσὶ Ὠυπιδη σοϊοβϑυβ ἀπά Ὠυγήδῃ 
κΚίηράομι, ργο͵θςῖϊ5 ἰΐϑοϊ ξ δηοῖθοῦ οοϊοϑϑιιβ 
ξοττποὰ ἔτοῦὰ ἴδε σοςῖκ δπὰ στηουηΐ οὗ (6 ἢεδ- 
ΨΘΠΙΥ Ζίοη. Α 5ἴοῃθ ἔγτοπι 1815 Βοϊϊοϑὶ οὗ 
τηοιη5 Ἰοοϑό5 1156] δηὰ 121}15. 1 ἴ ἀεϑβίγογβ 
πὲ δασίη! Υ πιδίοσίδὶ νυ ῃῖς ἰδ ΞΕ ΓΙΚοσ, [ἃ ὈΠῊΣ5 
Αἰςὸ 8 18 (Πδὲ 9όνν, ρυγε, Πράνθη]Υ 5ρι τ δπὰ 
τί σὶ δ] τυ Εἰ ἢ 5811} Π]1] ἀχαΐη {π6 φαγὶ 8 ἃ 
ΘΙ ΓοηρΡοΣ τηουηΐ, δηὰ ἔοιιπά ἃ πενν πὰ Ὀδῖοσ 
εἱἐγ Ζίοη᾽ (Εννα]ά). Νοῖς «ἷϑο ἴπ6 ογάογ ἴῃ 
τ Π ἢ ἴδ6 δἴοηθ Ὀγθαῖκβ {π696ὲ Κιηράοπιβ; ἰΐ 5 
[6 τενοῖβε οἵ (δὲ οὗ {πεῖς ἐουπάδίοη ((ρ. 
συ. 2η)-ττάο, 32--.Ὲάἅ}, ἃ5 ἴ{ 115 εἴεςϊ8 νουϊά 
ποΐξ ΟΠΪΥ στοᾶς ἢ οητνασά, δι θαοκνναγὰ οὐ {με 
ΤοΠιπδηΐ5 οὗ ΓΟΓΤΊΟΣ ΘΑΓΓΙΥ πτοδίπεβϑ, 
. νι δὴ δριιρίηεϑθϑ τόσα σγειλγκδῦϊς ἴῃ 
186 οὐ] (οὗ νυ. 44) ἴλη ἴπ (6 ΑΟΡ᾿. 
Τλδηϊο] τϑαϑοῃς-- σοπι ἐμὲ ἀὐνί!} ἀσειγιιοι!Ίοη 
οἵ Κίηράοπιης οὗ ἰγοη, ὈΓΑ53, διϊνεσ, δηὰ κο]ά--- 
(πδὲ “16 γιθαῖ σοά"" μά κποννὴ ἴπὸ (βου ἢ 5 
οὔ [06 Κκίπρ ὕροη δὶ5 Ὀεά, δἀπὰ πδὰ ον τρδάς 
Κηούσῃ ἴο ᾿ἰπὶ ννμδὶ βου ουπῆθ ἴο ρᾶ55 ἴῃ 

ΠΑΝΊΕΙ, 1. 

45 Ἐοτγδϑηλις ἢ 45 ἔδοιι βανγεϑὲ (Πδῖ 
[(ἢε βἴοῃς νγᾶϑ οιζ οιἷξ οὗ [6 πιοιη- 
ταῖη ἵννπους Πδηά5. δηά τῆδλὲ [{Π] Οσ, 
Ὀγαΐζα ἴῃ ρίεοαβϑ ἴπε6 ἴγσοῆ, ἴδε Ὀγάᾶβ8. 
ἴῃς οἷδγ, τῇς 5ἰϊνοσ, δηὰ τῆς ρο]ά ; ἐκ" 

τῆς ργεὰς (σοά παῖ πιδάβ Κποννῃ ἴο 
πε ἴηρ ψγμαῖ 5}4}1 σοηϊε ἴο Ρ888 
Βογοδῆογ: δηά τἴῃ6 ἀγοδηὶ 2: οο- ἰ μαὶά.. 

47ἐν τἀ 5. 
(πη, δηὰ τῆς ἱπιεγργείδοη τμεγοοῦ 
806, 

46 4 ἼΠεη τε Κίηρ Νεδυςδά- 
ΠΕΖΖΑΥ [6}] προῃ ἢ8 ἔλεος, δπὰ ννγοῦ- 
βῃ!ρρεά δηΐεὶ, δῃὰ σοτηπηδπάςα παῖ 

πὸ Ἰαξίογ ἀδγϑβ (νυ. 28, 29). Ηδυγροθ Νοῦυ- 
σμδάποζζασ ἴῃ ννογὰβ ὑνῆοβθο ερῆδίὶς Οὐ οσ 
ββου]ὰ δὲ ργεϑογνεά.--- σεγίδίη (ἴγιθ, ορ. 1]. 
8, 111... 24) 15 [6 ἀγεᾶπι, δηά βίιγὸ (ὑνοσίγ ἴο 
Ὀ6. Ὀεϊϊενεά) (δε ἱπίεγργείδείοη ἐβογθοῦ".--ἴο 
ἴωγη ἴο Ηἰπὶ πο δίοπο Ἴουϊὰ πιᾶκὸ ἢίπη 
Κπονν (ππάεγϑῖδη ἀ) ἢΐ5 οὐνῃ (μου ρῃϊ5 (νυ. 30). 

ΤὮΙ5 “ Κιηράοπι οὗ ἴῆε Οοἀ οὗ ποανθη " 15 
[ἢς ““Κίηράοτῃ οὗ {π6ὸ Μεβϑδῃ" (Ἀ400.), [ῃς 
Κιηζάοπι (45 ΟἸ γίϑιδη5 θα] ον 6) οὐ οὐὖἦ 1] οτγὰ 
155 Ομ τισί. Ηθ ννγᾶβ “ἴδε βίοπο σε)εςϊδὰ ὉΥῪ 
ἔπε Ὀυϊ]άογβ,᾽") γεῖ νυ ϊοἢ Ὀεσδπλο ὁπ μποδὰ οὗ 
1Π6 σογηεγ:" δηά νυν ἀἰπιϊηςί γοέογεπος ἴο 
{πε56 ννογάϑ οὗ ᾿δπίοὶ ἀϊά Ης υγρὲ ὑροη ἴδ6 
τήθη οὗ Ηἰ5 ἀΔΥ: ““ ὙΥ Βοβοδυύεγ 5}4]] 21} προῇ 
ηδῖ βίομπο 5ῃ4}} 6 Ὀσγοΐίκθη, Ὀυξ οὐ ννῃοπηϑο- 
Ἔνοσ ἰξ 514]] ζ4]}, 11 νν1}}} στ πὰ ᾿ἴπὶ ἴο ροννάογ " 
(κε χχ. 17, 18; Μεαῖξ, χχὶ. 44). 
Ομ γοπλλγ---- ΜοΙΔη ΒΒ ΒΟΙ 8 ---5Π}5 Ὁρ [86 

ΠΒΟΠΊΪΥ") οὗ πόθο νεῦϑοβ (συν. 37---44): 
“Ως δηδλγγαῖϊο ποῃ ἰδηζιπὶ οσί Ῥο ἶσα ἐδ 
᾿πλρο 5, ϑοὰ ργαῦεῖ οἴίδπι οςςαϑίοηοτη Ὠ δη 6 ]} 
σοῃοϊοηδηάὶ ἀς τοῖο τόρηο ΟὨγιβίὶ, 46 πον ]ϑ59ὶ- 
ΤῊΟ )υαϊςοῖο, ἀδ οσαυιϑᾶ ρεσςδῖ!, ἂς τοἀεπιίοπο εἴ 
᾿πϑίδυγαιϊίΐοηθ ΒυΠΊΔηΐϊ βΌΠΕΙΓΙ5; ΟΌΓ 5: ἰδηΐα 
ταυπάϊ Ὀγονιδς; 4υλ]6 511 δυΐϊυσιπι ροεγρεϊυυτα 
τοβπυτῃ, υἵγαμὰ ἴῃ ἢδσ πδϊυγᾷ ἱπιπιιπάᾷ νοὶ 
Αἰᾶ ; η0.8}1}5 51 ξυΐυγιι5 Ἀδάοπιίογ, οἴ φυοπιοάο 
δὰ ἢος τερηυπὶ ρεγνεηϊαῖισ. [118 δος Ὀγον!5 
Πδτταῖϊο σοπ] ρ]Θ ΕΣ δυπιπιᾶπι Εὐνδηρο}}.᾽" 

40. ΤΡεὲη ἐδὲ ἐίηφ...««υογοῤίῥῥεά Ἰαπίεί͵ 
ἅς. ὙΠ ὶβ ἂςΐ πϑοὰ ποῖ βιιγργίϑα υ5. ΝΘ, 
ἢγϑὶ οὗ 411, {πὸ ἀγεδπὶ ννᾶϑ γοοδιοὰ ἴο Νεῦυ- 
σμδάποζΖζασ, ἀπά [πδῇ [5 ᾿ηἰογργείδίοη, Ξϑοςοη- 
νἱηοηνς ΠῸΠΙ 115 ὙΘΓΥ 511} Ρ}}Ο] ΕΥ, ννὰ5 ἀρρεπάοά, 
δι οηἰϑηπιοηΐ νου γίνε ΨΑΥ ἴο ἃ ἔδοης 
οὗ ἄνγο, δηά ἀνγὲ Πηὰ δχργεβδίοη ἰῃ δὴ δςῖ οὗ 
τενοθησθ. [ἴῃ Ὠδηϊεῖ, Νεδυς βδάπθζζΖδγ τοοος- 
ηἰζοά, τ δαΐῖ Πο αἴογνγαγάς ἀδϑογι θα 45, "16 
βρίγιξ οὗ [με μοῖγ ξοάβ᾽" (ἰν. 8), δηὰ ἃ ““ννἶ5- 
ἀουλ"" 411 {πε πλοῖθ βι Πἰκιηρ ἔγοπι 115 Πυ ΠΆ]1Υ 
(νυ. 30). Ῥτοπὶ ψβοπὶ οουϊὰ [5 Ξρίγξ δηά 
νυϊϑάοπι σοπῖο Ὀὰΐ ἔγοπη ἴπ6 ““Οοάὰ οὗ κοά5᾽" 
ν. 4) }ὺ Απὰ ἴξ νᾶ5 Ηιπι ἢ ““νογβδιρροα " 
μεφο εἸπρρὰν ΧΧ. δηὰ Τπμπεοά., δάογανϊξ, 
υΐϊς.) ἰὼ ἴδε ρεΐβοη οὗ ϑδηϊεὶ. Ηδ :35}1 ου 
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ΠΟΥ βῃοιὰ οὔεγ δὴ οδίδιίοη δηά 
δϑυγεαεῖ οὐουγβ υηῖο ὨΪΠ,. 

47 ΤῊς Κίηρ, δηϑυνεγεά υπίο Π)δηϊεὶ, 
ΔΠπὰ 8.4, ΟΥ̓ ἃ τυ 1} ἐς. τῆλε γουγ 
Οὐοά ἐς 4 (οἀ οὗ ροάβ, Δπηά ἃ {τὰ 
οὗ Κίηρβ, δπά ἃ γονεᾶΐεγ οὐ ϑεογεῖϑβ, 
β6δίηρ ἴῃοι σου ]άεϑι τενεδὶ ἢ 5 βεςσεῖ. 

48 Ἴδη τἢς Κίηρ πιδλάς Ὠδηΐεὶ ἃ 
δτεδῖ πδη. δηά σάνε Πἰπὶ ΠΊΔΠΥ ρτεδῖ 

Ὧ15 ἴδ θ" Ὀεΐογο (}]5 πιδὴ οὗ [ῃς σλρίνοβ οὗ 
]υάδῃ: τεηάσγηρ ἴο 15 Οοά δἱ Ἰεαϑὶ ἴῃς 5 πιὸ 
οχίοσγῃδὶ πηᾶγκ5 οὗ γευογοηςο ὮΙ ἢ δα Ραϊά ἴο 
ἢἰ5 ἸΙ4ο]5 (5.86 Ηετοά, 1. χ81; ςρ. ἴῃς υ86 οὗ 
[86 οὔ ίηδὶ ἴῃ [54]. χὶῖν. 1ἱς, 17, 19) ἀπά Ώδη. 
111. ς, 2), διά “οεπης ἴο" (ποῖ ““δηοϊητιν,᾽ 
ϑαΔ414) [)4ηίε]----ρουτίηρς οὐἱ Ὀεΐοσε ᾿ΐπὴ 85 ἃ 
ἀεάϊοαίΐοη (ὙΠεοά. σπεῖσαι)---ἰη Πποηουγ οὗ 
ΠΔη16}}5 Οοά, δὴ ““οὈἸδίοη " (ργοῦαὈΥ (6 
ἐγ ἢ Δ} οἤδεγοὰ ἴο ἰάο]5, 1541. ἵν1}, 6, ᾿Ιχνἱ. 
4) δῃὰ “δυγοοῖ οάουγϑ᾽" (Τ βοοά. εὐωδίας: ἕοτ 
[δε 5δ:ὴδ οἰ]! ρεἰςδὶ υ.56 οὗ ἴῃς ρῆγαϑβθ, 56θ6 ΕΖσα 
νἱ, το). Ὅλο τεδάεγ οἵ ἴδ Ν. Τ᾿. ν}}}} Βδγὰϊγ 
πεαὰ ἴο δὲ σεπηϊπάἀ θὰ {πᾶὶ [86 σοπάμποξ οὗὨ [86 
Ρθορῖε οὗ 1,γϑβῖτα ἴο δῖ δι] δηάὰ δὲ Βαγπδρδϑ 
(Αςδβ χὶν. ἱσ, 12), δηὰ οὔ δ ρβεορὶο οὗ Με} 
ἴο {86 ἔοστηοεσ (Αςῖβ χχυἹ!. 6) ιζη5}} 5: ΠῚ ΑΡ 
ἰποίδηςοβ οὗ {πε δε ηρ δηὰ σοπϑοημποηΐ δοίη 
ἀροοπδοὰ ποθ. Ἡ!ϑίοσιοδὶ δηά οἴ βοὺ ῥρδγδὶ 65 
Ατὸ ἴο ὃδ6 ἔουπά ῃοΐ οηΐγ ἴῃ ἴπ6 ῥγοβίσγαίίοη οὗ 
ΑἸἰεχαηάογ ἴδε Οτοαῖ δείοτο πο Βισἢ ῥγοϑῖ (566 
Ῥ. 220, ςοἷ, 1), Ὀπὲ ἰῃ [86 δποίεηξ πδὺιϊ ἴῃ 
ΒΔΌγ]οια οὗὁὨ οδχοθϑοῖνα νοπογαϊΐοη Ὄχῃιθἐοὰ 
ἴονναγάς ἤοσοὸς δά ϑδρθβ. ὙΠ6 ὙΟΓΘΩΙΡ οὗ 
ΤαηιπιυΖ (Ε ΖΕ. νὴ. 14) θη ἀοδά, ἀπά οὗ 
7αηθύκομδά ἀπά Ὁ ἐναπᾶϊ ἰπ τμεὶγ 1ξοτῖπιε, ἂγα 
ἰπϑίδῃοεϑβ πῃ ροϊπΐ ((δυνοϊβοδη, “Ὅθεν Τλπι- 
ΤΏ112,᾽ ΡΌ. ς9 564., ό9 ϑεᾳ, δά ἴδε [πάοχ ἴο 
186 “εδεττεβῖε ἃ. ΑἸΕΡδΟΥΪ. ἰϊεγαῖ.᾽ 8. η.}.Ψ 
ἴῃ πὸ ςᾶ86 οὗ Βαδυ]οπίδῃ Κιηρβ, ννοσβῃρ ἴῃ 
τῆς ἔοτγπι οὗ ἀει βοδίίοη 15 ΔΙΊΡΙΥ ἰπυσίταιεά, ὈΥ 
186 ἰδ ]εῖ5 (Ο. δηιἢ, ὁ“ Αβϑυγίδη Ὠ) ϑοονεσίεβ,᾽ 
ΡΡ. 394, 395). 

47. Τῤὲε ξίηρ αρμευεγεά...Ο ἃ ἐγ }}] ΤῊΘ 
|65 ἤΘΓῸ τάκ Οοά οὗ ξοάς," “1 οτὰ οὗ 
Κη; 5᾽) (Λάἀοῃδὶ δ4- Αἀοηίπι, Ἀδοῦ. σοπιπθη- 
ἰΔἴογβ), ὀ"γευθάϊογ οὐ “φγῈ.,.") 5: ΠΙΚΙΉΡΙΥ 1111|5- 
{ταῖς ἴπ6 εἴἴεςὶ σοῦ  4η16}}5 βρεθςῦ δδὰ 
τιδλὰθ οὐ Νεθυςπδάηθζζασ. ὙΠῸ ϑεοοοπὰ 
Θϑρθοίδ!Υ 5μουϊά δ6 τεπηθτλθοτοὰ ἴῃ σοπηθο- 
του ἘΠ 86 6616, “Κη οὗ Κίηρϑβ," ξίνθη ἴο 
μϊπὶ ΌὉΥ Πδηΐοὶ Πἰτϑεὶξ (υ. 37), δηὰ ΡοβϑβιΙΥ 
δἴ5 τεςορηὶΖοα σου] ἀδηοπηϊπδίίοη. Νοῦυ- 
οὐδ ηθΖΖαῦ δοκηον θάκοα πονν ἰδΑΐ Πότ νγᾶ5 
4 "1 οτὰ" (ἃ “ἐγοηρ ΟὨ6,,) 58:6 Νοῖδ δῖ επά) 
ΟΥΟΙ΄ Κίηρβ, ἃ Οοἀά ονεσ φοῶβ (υ. 11), ψῆο 
σουἱὰ “πηᾶκ Κπονγῃ" (υ. 26) ψνῆδὶ νγᾶβ 
πιάάοη ἔἤοπῃ δἷ5 ονσῃ “ὁ Ὑν156 τηθη." Βυς 1 πγιβῖ 
ῃοΐῖ Ὀ6 Ξυρροθεὰ ἴ[μδῖ ΝΕὈυς βδάποζζαγ᾽β ἰλη- 
ξυλρο ἱτηρ] δὰ {11} Ὀε] εξ ἴῃ πὸ Οοἀ οὗἉ Ὠδπιοὶ. 
Ηε ννυλϑ 51}}} ““γουγ (1) 4η16}}5) Οοά" οἡΪγ, ποῖ 

ὨΑΝΊΙΕΙ͂, 11. ν. 47-.49. 

εἰἤβ, δηἃ πιδάθς πὶ τυΐθγ ονοὸγ (τς 
γν οἷς ρῥγονίηςς οὗ Βαδγίοη, δηὰ “ς εἴ “«“Βρρ. 4. 9. 
οὗ τ1ῆε ρονεγῃοῦβ ονϑῦ ἃ] [ἢς υνῖβε χιδμ 
οὗ Βαδγίοη. 

409 ΓὨεη [)δηϊεὶ τεᾳιυεβίοα οὗ τὰς 
Κίπρ, δηά ἢς βεῖ ϑηδάγαςῃ, Μεβῃδοῇ, 
ἃηΔ4 Αδεά-περοὸ, ονεγ ἴπε δῇδὶγβ οὗ 
τῆς ῥγονίηςε οὗ Βαδγίοη : δυὲ Τ᾽) 4ηϊεὶ 
“αὐ ἴῃ τὴς ραῖς οὗ τῆς Κίηρ. 

ἢ]5. ΝοδυςδάποζΖζασ σροόκο δηὰ τμβουρῆϊ οὗ 
Ηἰπι, 8485 Πεβϑιοά---φέρτατός ἐστι θεῶν, κράτεϊΐ 
τε μέγιστος, "Ἴ ΠοΟΡ.᾽ 49,--οτ Ἡοπηοτ,--- Ζεῦ 
πάτερ, “Ἰδηθεν μεδέων, κύδιστε, μέγιστε ("1}." 
ΝΙΙ. 202)---5ρο Κα οὗ ἴπΠ6 Οἠο Βοιηρ ννῇοπὶ {ΠΟΥ͂ 
ΑἸ1Κ σοπουγγοὰ ἰῃ δο]ονίηρ δυρετγίοῦ ἴο (ἢ6 
ξοάΞ οὗ {πΠεῖγ παϊϊοπδὶ ραηίμοοη, ἘΠ θαγὶν 
ἰγαϊηϊης οὗ ΝερυςῃδάποζΖζαγ, 16 ἴπαὶ ἐγαϊηϊης 
ννγ85 οοηάιςοίεα Ὀγ δὶ5 Εξγριίδη τηοΐίδοσ, σου]ά 
δΒιζεοβὲ δία 056 οὗ {πὲ (εἰς, “" Οοά οὗ ξοά-;" 
ΤΉῸΓὮ ἃ5 Δη Εργρίίδη ννου]Ἱὰ υιΞε 1{, 1.6. ποῖ ἃς 
8 ΘΧΟΪσῖνο {Π||6, Ὀὰϊ 845 οπο Ὡς, ψὮΠς ἰξ 
ΤοοορηΖοὰ [Π6 [ΘΙ ἴῃ φυσβίίοπ 85 Ὀοϊοηρίης 
ἴο (6 δυρτετης ἀπά δοϑβοϊυϊο ροάϑβ, σοηῃϑιἀοτοά 
ἢϊπὶ ἀὔουθ 411 [πε βρθοῖδὶ οὐὈ͵οοῖ οὗ πυπιδᾶη 
δἀογαίίζοη, 

48. ΝεδυςῃδάποζΖαν δὰ ρχγοπηϊϑοὰ ““ς] ἢἔ5, 
τενγαγάβ, δηὰ ξγοδῖ ἤοπουγ" (ν. 6). Ηδ νγᾶ8 
ἔσῃ ἴο ἠϊβ ΡΓΟΠ56, ΟἹ 5 ἸΏΔΩΥ (Δη4) διεδῖ 
ἢθ γᾶν ἴο Ὁ δηϊοῖ, [Ι͂ἢ ““Ββοποιυνἶ δ γσαϊϑοὰ 
Βῖπι ἴο ἴδε τδηκ οὗἉ “συ ογ᾽" (6 5}Α}11,᾽") 8.6 υν. 
14,38) ὀνεγίδε ψ οἷς “ρσουϊποε" (“ ἀϊπέηςι,᾽; 
85 ἴῃ 1]. 2 δηὰ χὶ, 24, ποΐ 5ΔΙΎΔΡΥ, 85 ἰδδῖ 
νγοσγὰ νν85 αἴϊογυναγάβ υπάετϑίοοα) οὗ Βδογίοη; 
δηά ραάγὸ Ὠϊπὶ [Π6 Ὁ|6 οὗ ΚΔΌ (ςρ. ““πιδάδ δὶπὶ 
ετεαῖ") 85 "" Ἀδρ-ϑιρηῖη" (""ςίοῦ οὗ [6 γο- 
ὙΘΓΏΟΥΒ," 566 Εχουγϑιιβ οη Ῥεγβ. τνογάς δῖ εηὰ 
οὗ οἢ. 1.) ονοῦ 4}} (6 “ἐγυνῖϑαε ζγθη " 80 δὰ 
1Ποῖγ δροάς δὲ Βαδυΐοηῃ. 

ἴη τῃδῖ ἤουγ οὗ εχδιίδέιοη Ὁ. 4η}εῖ σϑπιοπΊ- 
Ὀεγοὰ [6 ἴῆγεε ἔτίθηάς Ὧο μιδὰ βμδγοὰ ἢϊς 
ΡΓΑγοῖβ (υ. 18). Αἴ 5 “χραιιε51"---[ἢς ΟὨΪΥ 
οηθ Βδ μδὰ ἴο τῆᾶκο, δηὰ 1 ννγὰβ ἃ “ρει! οη " 
τῖῃου ἴπδη ἃ “σοηυοϑὶ".--ϑηδάγαςς, Μεβδδοῇ, 
δηδ Ανδά- προ ννεγὸ ὑγοπιοίϊϑα ἔγοηι [86 γδηϊκς 
οὗ ἴἢοϑε “ννῇο βἰοοά δεΐογε ἀπὸ Κίηρ᾽" (1. 19), 
δηὰ Ὀεσδπης “ΣΌΪ 5) ΟΥΟΥ ἴδ Δῇδὶγβ οὗ 6 
ΡτΟΥΪηοο (ΟΡ. 11}. 2), “᾿δάπημηϊδίγαϊοτβ᾽" (ςρ. 
186 οὐ βίπαὶ, Οδῆθη), ““512115" ("5112π5᾽}} οὗ 
(ἢς ἰοννοσ βτδάθ, ἃ ροϑβιτοη νυ μος ἢ νουἹά Ρῥτὸ-» 
ῬΑ ΟΪΥ Κορ ἴποπὶ 411] ἴῃ οἷοβο δηὰ ἀδῖ]γ σοπΊπιι- 
ηἰσςδίίοη. Ἴ:Π6 δοσύγδου οὗἉ [6 ἴθστὴ “" 5} 
Βοῖο υϑοὰ 5 οοηβτγηιχοά ὈΥ (Π6 ᾿πϑοτιρίίοηβ. [ 
5 {πὸ Ἐ1|6 χίνεπ ἴο ἴῃς ““βΌνοσποῦ οὗ Βα γοη 
ἃπά [Πδ ξονεγηοῦ οὗ Οὐδπιθι}}" (Βοι4᾽5 Μοη. 
ἤοπὶ ΝΙΠονθἢ ἴῃ ΝοΥΓ5᾽ Αϑουτ. Ὠ1ςϊ.᾽ 111. 
799). ΜΝ ΒΕΙΒΕΣ οὐ ποῖ Δηγ οὗὨ [Πε5ὲ ἜΡΡΟΙΙΕ 
Πλρης5 νγᾶς δαυϊνα]οηΐ ἴο [86 Αϑϑγτίδη οῆος οὗ 
ἐἰΘΡΟΠΥΙΩ᾽" τηυδὶ χτογηδίη ἐουνίι!. Ορρετῖ 
ΤῊΘΠ ΟΠ ἴῃ ἢΙ5 15σῖ οὗ ἔπ πο  οπδγθβ, σαρϑῦϊο οὗ 
ἰακίηρ [5 σάηκ, ἴδε οδίεξ οἱ ἴῃ6 σαγ (ἐ.6. 



ΘΑΝΊΙΕΙ. 11. 
3,600) οὗ ἴδε ραΐαςο, ἀηὰ ἴδε οἰοἔ οὗ 186 περ 
(..6. όοο) οὗ ἴδε σουπίτγ (! 1,Εϊλου ἀε5 Με- 
ΘΙΙΓΕῈ5 ΑΞ5ΥΤ.᾽ ρ. 8). Δηοῖ Ἀἰπηϑοὶ δ, ̓ ἰκὲ 

΄“ 
9 

Μογάσδοδὶ πῃ {πὸ ἀδγϑ οὗ Ἐξέδον (11. 19, 21: 
ὅζς.), 1Κὸ 186 οΠῆοϊαὶ ἰο- δ δὲ {πὸ “" Ρογίο,᾽" 
δᾶΐ (ΟΥ, νγ88) ““ἴη ἴδε ξαΐε οὗ (δε κίης,᾽" ἴῃ ἴδε 
Ῥτεςοιης(5 οὗ [6 τοΟγα] Ῥαϊδςθ. 

ΑὈΘὈΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οΝ (βαρ. 1]. 

1. ἀνεαν»ιεά ἀγεα»"] ΑΑϑϑυσῦδηϊραὶ, ἤθη 
ντᾶγ 1} Τουπηήδη, Κὶηρ οὗ ΕἸαῖι, νγᾶ8 1π|- 
Ῥοηάϊης, 15 ἀοβοσι θεὰ 45 ρσγαγίηρ δηὰ σεςεϊνίηρ 
ὯΠ ΔΗΞΥΟΙ ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ὨιΠ56} 7 ΡΟΓΒΟΏΔΙΪΥ, δι 
819ς“ο ᾿πγουσ ἃ ἀγοάτῃ ἴο δηοΐδοσ. 

41 ργαγοὰ ἰο {Π6]Ο ΝΥ ἰϑῃπῖδτ. 1 δρργοδοποά 
ἴο ΠΟΙ ῥργέβεηςθ, 1 δοννεὰ υπάοσ Πεγ, ἢεσ ἐϊ- 
ὙἸΠΙΥ 1 συ ρρΙ οδιοά ; ἀπά 586 σᾶπηθ ἴο 54 ν6 ΠΊ6. 
Τῶυς: ’ Οσοήάοθς οὗ Ατοοΐα, 1 Ὧἃπὶ Αϑϑιυγθδη!- 
ῬΑ], κίηρ οὗ Αϑϑογσίδ, (6 ννοτῖς οὗ ἸὩΥ Βαηάϑ: 
«οἷο τεβίοσε 86 ἰεπηρ!ο5 οὗ Αϑϑυγίδ... 1 (ὮῪ 
ςουγίβϑ ἀεϑῖγο, 1 9ὸ ἴἰο ψοσβῆῖρ. ...ὉῸ δου 
ξοάάεςς οὗ ροάάδ8565, ἰού ἷθ ἴῃ Ὀαῖ]6, ροά- 
ἐε55 οὗ νγᾶγ, χιθθὴ οὗ 86 ροάβ.. (Τ ευπιπιδη) 
Γρὲ5 [15 Πα δμεηρ πλεη ἴο βὸ ἴο Αβϑγγία. ΟἿ, 
δου ἀγοδεῦ οὗ ἴθ ροάς, {ἰκ6 4 ννεῖξξ ἢ ἴδε 
τηϊάςι οἵ Ὀφίι|6 ἴῆγονν Ὠἷπὶ ἄονγῃ δηά Ἵγυϑῇ 
Ἠϊπι.᾽ ΜῈΥ δοςορίδοϊς ργάγεῦ ϑμίασ μογὰ, δηὰ 
.Ἐδαγ ποῖ, 5|6 54ἀ ; 586 σδιιϑοὰ ΓΥ̓ ποτ ἴο 
τοὐοίςε: “Αἰ {Π6 ᾿δὶης ὉΡ οὗ (ΕΥ̓ δαπάὰ ψ Ὡς ἢ 
(δου [ἰῆεσῖ, ΤὨϊπ6 δγ65 5}14}} Ὀ6 5αϊ θὰ σῇ 
18ο Ἰυάρτηοηῖ. 1 ν}}] σταπὶ ἔἕδνοιιγ." 

“[η [6 πηϊάϑι οὗ [δῖ ηἰρῃξ ἤδη 1 ̓ Ἰηνοκεά 
δος, ἴδῃ ἃ 5θὸὺ δἱερὲ δῃηὰ ἀγοαπιθὰ ἃ σεηλαγκ- 
ΔὉ]6 ἀτϑᾶτῃ : δπὰ ἀυγίπρ ἔπ ηἰηΐ [5Π [ΔΓ 5ροῖὸ 
ἴο δἷπι, δῃὰ δ ἰοὰ [ἴ ἴο τό. Τδιυ5, 
ὁ [ϑῃτσ ἀνε της ἴῃ Ατθοὶδ δηϊοσγοὰ, στη δηά 
Ἰεῖ 58:6 νγᾶ5 Ξκυττοιιηάοά τῖ ἢ βίου, ()) Βο]άϊησ 
ἃ ὍοΟΥ ἰπ δΠοΥ παπᾶ, ῥγο σῷ ἃ ροννόγίιὶ 
ΔΙΤΟΥ͂Σ, ΟἹ ΠΊΔΚΙΩΡ ΑΓ ΠΟΙ ΠΟΙΠΙΘΏΔηΓΘ νγᾶ5 
ϑβεῖ. 8516, |κὸ ἃ πιοῖοσ Ὀραγίηρ, νγᾶ5 ἴῃ Ρδ]η 
ἢ ἴδος . δῃς Ὀγουρς [πος ἔογίΒ. [ϑ5δίαγ, 
εχδ]ϊοὰ οὗ ἴῃς ροάβ, δρροϊηϊθά ἴῆθθ ἃ ἀδθοτσεο, 
Τυ3: "ΟΔΙΤΥ ΟΥ̓ ἴο πιδῖο 5ρ0]}, ἴπῸ ρἷδοθ 
Βεῖοτο ἴδθο ϑοΐ, 1 νν}}} οοπα ἴο. ΤὙΒοιι 81Π4]ῖ 
5ΔΥ ἴο Βοῖ ἴἢι5 : ΤΊ ρίδοθ ἴθου βοοϑῖ ἴο 8 
1866 1 ̓ }} σο.᾽ ὙΠο σοάάεθβ οὗ κοάάδϑϑεβ 5ὴ6 
τορεαίεῖὶ ἴο {πο ἢ 5: ἼΠ661 νν}}} συδτά; [Πεη 
[ψ}1}} τοϑῖ ἴῃ 1[ῃ6 ρἷαςε οὗ (ῃς ἰεπιρ]ο οὗ Νοῦο ; 
οδὶ ἔοοά, ἀγίηκ νυἱηθ, τηυϑὶς Δρροϊηϊ, σἱοσί 
ΤΩΥ ἀν! γ, πη0} 1 κὸ δηὰ {815 πιεϑϑαᾶξο 5}8}} 
Ὅδ Δοσοιῃρ 5πεά, 1 ΜΠ οδιιϑ6 ἴΠδ6 ἴο (2 Κ6 
16 ἀεθῖτο οὗ [ΠΥ Βεατί, Ὀεΐοτε ἴΠθ6 ἢδ 5}4]] 
ποῖ 5ἰδπά, μ6 584}} ποῖ ορροβϑὸ 1Ὦγ ἔδεῖ, ἢ) ο 
ποῖ τεγασγὰ ()) [ΠΥ 5κῖίη. [Ϊὶπ {86 πριάξὶ οὗ 
δΒαϊΈῖο, ἴῃ Βοῦ Ὀεποβοθηΐ σΣΟΠΟΤΟΘΥ͂, 5ὴ6 συδγάς 
1. δηά ονοσΐῃπγονἙ 41} 86 υπϑιυΠγίϑϑῖνο. 
Βεῖοιθ δεσ, 4 ἤσε ͵5 δίονγῃ ἴο Ἴσλρίυσε δπὸ- 
της." 

᾿Αξλϊη, ἴῃ πὸ ντὰῦ ἢ ἢ γουηροῦ Ὀγοίδοσ, 
54{]-τπιυρίπα, το δου νἱσογου οὗ Βδυ]οη 
τὠιϑποὰ ἴο πᾶ Ἡϊπι5 6} ἱπάορεπάρηϊ, ὑπογα 
οὐουΓ5 ἃ ἀσοδπὶ ἩΔοὮ 5πονν5 [δι {Π6 Αϑϑγγίδῃ 
τηοηδζοῖδ οὐ {ποῖσ δά νίβευϑ οἰδίτηθαὰ ἀϊνίηθ ἰἢ- 
Ἰυποεῖίίοπβ ἰπ ᾿υ5Ποδίίοη οὗ {πεῖσ σπιθ!γ ἴο- 

{Βεῖγ ρυβοποῦβ δηὰ {δεῖσ Βοσηθβ: ἃ ἔδοϊ 

δ ιν, "Ηἰ5ι. οὗ Αϑϑυσραηΐραὶ, ΡὈ. 120---. 

νς ἢ Πυδίγαῖος δυο Ῥάββαροβ ἴῃ ἴπ6 ὈΟΟΚ 
Τδηΐοὶ 85 ἰϊ. ς, 111. 2)ο, Υἱ. σό (πες ποΐθ5). “Α 
86οῦ ἴῃ ἴΠ6 πηϊάϑὲ οὗὨ [π6 ηἰρἢϊ 5ἷερί δπά ἀγέλπγοά 
ἃ ἀγοδπὶ, ἔδιι5 : "Οοποοιτηρ [86 τηδίζεγ νυ ἢ 
51η (ἴ[8ὲ πηοου-βοὰ) νγᾶβ δυσαηρίηρ, ἀπά οὗ 
ποτὶ ΒΟ δραίηϑδὶ Αϑϑιγοδηϊραὶ, κὶπρ οἵ 4.5- 
5Υ11|4, ἀνθ 6Υ]] :--- Ὀα τα 15 ριοραγοὰ ἢ ἃ 
νἱοΐϊεηξ ἀεδίῃ 1 δρροἰπί ἔοσ ἔοπὶ νυν [Π6 εὐ ργὸ 
οὗ (6 βυνογά, [6 Ὀυγπίηρ οὗ ἤτο, ἔδηλίηθ, δπὰ 
86 Ἰυάρτηεηϊ οὗ ΝΙπΙρ, 1 ν1}} ἀεϑίσου {δοὶσ 
Ἰϊνεβ.᾽ ὙΤηὶβ 1 (Αδϑβϑυγθδηῖρα}) Βοαγά, δηά 
ἐπιβίοα ἰο [86 ψἘηΠ]Π οὗ δῖ, τὰ ῦ Ἰογὰ 3," 

.1η ἴῃς τεσοσά οὗ {πε ϑίεζε οὗ Τγτο δηά (6 
ἴδια οὗ 1,γάϊα, 1 15 βίδα τηδὲ [6 δοσοιπὶ 
οὗἨ Αϑϑυγ Δ ΠΡ 415 στεδὲ Κιηράοπι νγᾶ5 σοτ- 
τηυηϊςαίοα Ὀγ ἴῃς γοά Αϑϑυγ ἴο Ογξο5, Κίπρ οὗ 
Ι,γάϊᾳ, ἰπ ἃ ἀγοράη. ὉΠ6 ροά᾽β δάνίος 8 ἴἢ:115 
τοηάεγοά: “Η!5 { ΠΠ  ΠΡΗ) ΡΙΠΠΟΕΙΥ γοκο 
ἴλϊκο, 815 πλδ) οϑῖυ τονογοῆςθ, ἀηά ϑυ πη ἴο Πἰ5 
ἀοπιϊηίοη. ΒΥ πιλκίηρ οὐείβδπος δηὰ ρίν!ην 
ἰπἰυϊο ΠΙΔΥ ΤΩΥ νὑνογάβ σοῖῆα ἴο 1." ὍΤἢο 
δάνίος νγᾶϑ 0] οννοά, δηὰ δὴ 4]}]}4πηος Ὀοίνγοεη 
᾿Αϑϑυσθδηραὶ δηὰ ΟΥξε5 ννᾶ5 ἴΠ6 γϑϑυ τ, 

Ιη [Π6 ϑεοοπὰ νγὰσ ψν Οπιπιδηδὶ 5, κίηρ 
οὗ ΕἸδπ, {π6 τοοογά γϑδάϑξ : "' ἰϑῃηϊαγ, ἀννοὶ ηρ 
ἴῃ Ατδεῖδ, ἴῃ [6 πιο οὗ [δ6 πἰσῃξ ἴο τὰν 
ΔΥΤΩΥ ἃ ἀγοδπὶ βοηΐ, δηὰ Ἄνθη ἰοϊά ἴδοπὶ ἴῃ: 
61 τρλυοῦ ἴῃ ἔτοπὶ οἵ Αϑϑουγυδηὶραὶ, {π6 Κίηρ 
ὙΒΟπὶ ΤῊΥ δηάβ πηδάθ.᾽ ΟνΥεσ ἴῃδί υἱϑίοῃ ΠΥ 
ΔΙτΤΩΥ τοὐοϊοθ ",᾽" 
Ι Εσγυγρῖ, δη  δδουϊΐ ἔμ {πῆς οὗἩ Αϑϑυγθδηῖραὶ 

ἴη ἼΠΣ ) ἃ 1ΔὈΪεϊ τεσογάβ ἰδδῖ ἴῃ [ῃ6 βϑεσοηὰ 
δῦ οἵ ὨΪ5 γοίζῃῃ Α πιθη-πηοτ! που (ΝΟΠλ Δ ΠΊθῃ, 
1 ἢ) ἴΠ6 Κκίης ννᾶ8 ᾿Ἰπάποεα ὈΥ ἃ νἱϑίοη ἴο ἃρ- 

ῬΘΑΓ ΟΠΟδ πλοῖο ἰη ἴδε Βεϊὰ ἀγδίηϑέ [6 Α βϑυγίδῃβ, 
δης ἴο δἰίετηρῖ ἴΠ6 σοῃηυοβὶ οὗ Εξγρί. Απιοη- 
τ ο Ποὺ 8νν ἰη ἃ ἀτεᾶπὶ ἵνγο ὈΓοὶ Ξογροηΐβ 
ΟΥ σοῦ αἱ σᾶρ6 114 σπάθα, οὔθ οὐ ἴδε τρῃῖ 
δηὰ (μὲ οἴδεγ οὐ {86 ἰεῆ μβδηά, ΝΒ θη Π6 
ἄνγοῖς ΠΟΥ ννοῦο ἠοῖ ἴπογθ, ἀπά ἢ6 δϑκοὰ [86 
Ργίεβῖβ {πὸ ἰηἰογργείδίίοη οὗ ἴμε νἰϑίοῃ. Τὴ 
οχρδηδίϊοη οὗ οὔθ οὗ ἴδε ρσορβεῖβ νγᾶβ οουομοα 
ἴῃ [656 νογάβ, “"Ἴπου [6 δου: 
βδυ δος (δ Νοσγίβ, (δὲ ἴθ ἀϊδάοπι5 οὗ [6 
ἴννο ΓΕΡΙΟΠ5 ΠΊΔΥ 5ῃϊπο οὐ [ὮΥ δοδά, δηὰ ἴπδῖ 
ἴδοι πιαγοϑὶ ροβϑε85 ἴ6 ὑγβοὶς σου ΓΥ ἰη 18 
Ιδηρῖῃ δηά Ὀγοδάϊ δ," 

δ. ὯΨ ΠΤ, ὙΒε 1 ΧΧ, ξἰνεβ ἴῃς τηθᾶῃο 

3 Ὧο. ῬΡ. 166, 15). ἴῃ Ῥ. 158, ἴῃς γατι-ἢ]- 
Β]πγοηΐ οἵ ἰπε ““)ιάρτηεηϊ οὗ ΝίηὶρΡ᾽ 15 τοοογάεά, 
“Δηὰ ἴῃ Ρ. 163 (ἢς Ὀυγηίηρ οὗ δα }-ταυρῖμα. 

" Ἀο. ΡΡ. 73-4. 
4 Ὁο. Ῥ. 221. 
δ ΜΆβρεῖο, "5581 δῦ Ϊὰ οἰὲϊα ἀὰ ϑοηρε᾽ ἴῃ 

“Ἄσνις δτομέοϊορίᾳυε,, Ρ. 3321, Μαγ, 1868. 
Βίτγοι, “Ἐργρὶ,᾽ Ρ. 171; 5πηῖ, "Ηἰσῖ, οὗ Αϑβϑυσῦ.᾽ 
Ρ. 50. 
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ἴῃς ψῃϊς ἢ 45 Ὀδθ φοπογαΪΥ δάορίοά, ἐγένετο 
ἀπ᾿ αὐτοῦ: ἴοτ ἴδε υϑδὲ οἵ ἴτε Νίρδδὶ ςρ. 
ὙΠ. 27) ἀῃά Μίοδῃ 1. Αὔδη ΕΖγὰ ᾿κθηβ ἴΠ6 

ὀχργεϑϑίοη ἴο ὦ ΠΟ ([ετ. χχχί. 26). 

γον 5 ηοῖ ἴο ὈΘ ἴδῃ 85 -- ΟΡ, νυ ἴο νι, 

Ὁ (Θεβεη. Ὑμεβ.᾽ 8. ν. Π᾽Π). [{ἴεγ, ἐδ 
Ῥἤγαβο 8. “" 5 δίθορ δὰ ὕξθη ἴο ἢ π|,᾽) δοΐιιπὶ 
οσζδί ἀθ βοϊῆῃο 6}115, “" ννὰῦ ἀδιϊη ἔθγ πη" (6 
Μνεῖῖς, ἄς.). ΑΔ ϑἰπιϊαῦ ἀρργοχίτηδίίοη δὲ- 
ἔνδεῃ, ἱξ ποῖ ἱπίοσοδδηρε οἱ, [6 ργεροϑβίξουϑ 

Ομ ἁπὰ διὲ ἰς ἔουπά ἱπ τῃε Αϑϑυγίδῃς- Βαδγ- 
Ἰοηίδηῃ βρεοςῖ (Ορρετῖ, "Οταπι.᾽ Ρ᾿. 9). 

8. 57 δὲ ΜΝ) 9. ΟΥ̓ Ζ᾽5 γεπιδεῖς δὲ 
(Π1|5 ρῆγαθαε 15 ψι βουϊ Ῥάγα οὶ ἴῃ δος 
Ἰλησιυιάροθ, 50 ΔΓ 45 ἢδ6 ποννδ ἰΠ6πΊ, ΠΊΔΥ Ὀδ 
ἔσο ; Ὀυϊ ᾿ἰ 15 ἱποογτοοῖ ἴο 5561 11 ἱπάϊσδίϊνα 
οὔ]δΐθ ςοπιροϑβι(ίοη. ΤῊΘ οσσυστγξηςο οὗ [86 τοοῖ 
121 ἴῃ Αϑϑγγίδη- Βα υἹοηΐδῃ 'π [πὸ 56η56 οὗ ""ἴο 
Ὀ0Υ, 15 ορροβεὰ ἴο βυιςἢ ἃ ἀορτηδίϊς βίδιουηθηΐ. 
Τῆς Ἡεϊδηἰσες ἰάϊοτη, ἐξαγοραζόμενοι τὸν 
καιρόν οὗ ΕΡἢ.. ν. 16 δΔηά (ο]. ἰν., ννῆϊοἢ ἔο]- 
Ἰοννβ ἴπ6 Οτϑεοὶς ἰγδηβιδιίοη οὗ [Π1|5 νϑγϑο, ἰηάϊὶ- 
οδίοβ πὸ οχίβίθηςς οὗ βυςῖὶ ἃ δος ρἤγαβο, 
ἐπουρὴ. Ἰηϑίδποοσ ΠΊΔΥ ποῖ θὲ ἔογι πΠοοπηηξ. 
Τῆς Ἰάϊοπιδίϊς πδίυγο οὐ {πὸ ὀχργοβϑίοη σάπηοῖ 
τπογοίοσο Ὀε ἀδοπηθὰ βιυῆηοϊεπί ἴο ννασταηΐ 186 
τεϊθςϊίοη οὗ ἴδ6 ννογὰ ἤοπὶ (6 οχίβεηρ τοχί, 
ΟΥ̓ {Π6 βυ δι οη οὗ Ὁ ἔογ 1{, ου (ἢς ρἰθᾶ 
(δὲ 1:6 Τ ννᾶ5 τηϊδέδισθη ΟΥ̓ {πῸ βοῦῖθα ἔογ 186 
ἤηδ] 1 οὗ (πο ῥγενίοιιβ 1) ὲ ἀπά 50 Ὀσοιρδξ 
ΟΥΟΓ ἴο ἴδ ποχὲ νγοσά, 

19. ἐδ  νἹ ἐδ, 4 ηἰχϊ νἱϑίοη :) ἃ 
σοπηράσγίθδοη  ἴΠ6 ρἢγαϑοβ Ἂπιρογοά, ἴῃ 
δοπρίυτγε :--Ί. Π, υἱίοπ, [88]. ἴν σ ; ὨῚΠ, 
ἄγεα»ι, ΟΘΠ. ΧΧΧΥΙΙ. ς, ὅζο.; ΠΟ ΤΊΤΙ, ἀδορ “ἰεεροῦ 
ζγαπεε, Οοη. 11. 21; ΠΤ, υἱνέοπ: οἱ 
δεαά͵ Τδῃ 11. χ8: 9), ἐδγ ἐδομσδι:, Ὦδῃ. 
11. 29 ;--ϑῆοννβ (πὶ (ἢ6 ρῇγαθο ἤοσὸ πλθδῃς 
δοιηθίίηρ πλοῦ ἴθδη 86 ἄγεαηε νυ ἢ πᾶν δ 
ςουηίεά ἄυθ ἴο πδίυγαὶ σδιι5ε8, ἀπά γεῖ 1658 
ἴδῃ ἴπ6 υλιίοπ 8θδὴ ΟΥ̓ ἴπ6 ῥσορῃοῖ ψ ἤθη 
ΔΜΆΚΟ ἩΠΟΙΠΕΥ ὈΥ ἀΑΥ͂ ΟΥ ηἰρῆϊ. “1η 1ἢϊ9 
(856 1Π6 πίρῃῃςξ νυἱβίοῃ ννὰβ8 45 ἀϊβίϊπεϊ 85 ΔηΥ͂ 
δΔρροάσδῃςο οὗ τθδὶ οὐ]οςῖβ, δηὰ {Π6 " ϑοοσγοεΐ "᾿ ΟΥ 
»ιεαριίης οἶθατ. ἜΠ6 οὈ]οςΐ βἰοοά [1] ἰῃ νἱονν 
ἴο ὃς 5υγνογοά, ἀπά, 85 ἴ ψογο, βἰυάϊοά, ποῖ 
ἢ ἃ αμε ἰτητηογϑοά 1 δἷθορ, Ὀυῖ ἢ [6 
ΟΔἸπλη685 δηὰ πηδϑίογυ οὗ ομθ ὑῆῸ 5υγνογϑ Δῃ 
οδ]εςξ ννϑῖ ἢ 6 οδπ ΡΟΓΈΓΕἾΥ υὑπάογϑίδηά : δηά 
ὈΟΙῈ τδὲ Ῥγορμοῖς ϑγπιδοὶ δηὰ ἔθ Ὄνοηίβ ἰΐ 
δἰγηιϊβοά ννόγὸ τῆθη ἀροϊατοὰ τ ἀρδοϊυζα 
Ῥτορβείῖς σογίδιπίγ " (Άπ1|6). Ορ. Ὑποϊυς κ᾿ 
τεπιακα (16 Ῥσορδείθῃ υ.. ἴσο ΥΝ οἰβεοαρυη- 
δέῃ, Ῥ. 52). 

41. ΝΟΥ ΚΞ. ὙΠῈ ποτά 5 
τγαηϑίαῖϊοὰ “" ςἴγρηρίη " ἰῃ ΑΝ. [ὰς Ὀδοη 
ὙΔΙΙΟΙΒΙΥ τοηάετοά. [Ε ἴῃς ννογτὰ δὲ ἀετίνοὰ 
ἔτοπὶ 2.) (203), ἴο ρδηξς οὐ ἢχ (ερ. ΠΏ, 
15]. νἱ. 13). ἴπ6 5θηϑ6 οὗ ἤχίἐγ, ἀυγαίίοη, δηὰ 
βδίγσεπρίῃ (Αεη ΕΖΓᾺΑ -- [Ὡ) ἰ5. ἃ πδίιιγαϊ οπθ. 
ΘιΓἢ ΘΕΥΤΔΟΪΟΡΎ 5 ρογθᾶρ5 βυρροτίοα ΌΥ {86 
ἔτεαμεπὶ υ86 ἴῃ Τζδηϊεὶ οὗ ἴπ6 ννογά 2 ἡ" (1. 8, 

ΠΆΝΙΕΙ, 11.᾿ 

455) 11ϊ, 245) Υἱ. 13) Υἱ, τό, 19). ἘΠε Οτρεῖς, 
1,τἱπ δηὰ ϑυγίδο νϑγβϑίοῃϑ σθηεσ ᾿ἴἃ ἀπὸ τῆς 
"ῥίζης, ἃ 86η5ὲ ὙΠΙΟΝ 5 ἴο 6 ἀεάἀυςεὰ ἔτοπὶ 
[η6 βᾶπι|6 στοοΐ, δυΐϊ νυ ϑὶςἢ σοπίδι 8 ἃ πιϊχίυγο 
οὗἩ πιοίδρμουβ ανοϊἀδὰ ὈΥ ἴδε οἴδμεσγ σεηάογιηρ. 
ΤΙ Τάσγρυπι ἕοπῃ οὗ (ἢε ννοσγὰ 15 υϑ0 }} 
δέν). 

Ἐχεμγσ οα Ορδαϊάεε αρὶίε. 

Τδποιτηδηῖὶ [25 δίνθοη δὴ ΔηΑ]γϑ5 οἵ [6 
ἴγοο ἀν ϑίοη5 οὗ ἴη6 σγεδῖ νγοσκ οὐ πιδρὶς : 
δηά ἔγοπι ἢἷ5 ἰγαηϑίδτοη (ἢ 6 (Ὁ]]Οννης βροςῖ- 
ΤΆΘΏ5 ἃΓ6 ἴΔκϑη (ςρ. «͵50 ἴῃς ἰπάδχ ἴο δἰ5 ννοσκ 
ἔογ ἴῃ6 Ξἰδίοπιθηῖβ πεσε δάνδηςθα). 

(1) ϑεπιοῦβ ἀπά ον] βρι γι, δοοογάϊηρ ἴο 
ἔπε ρορυΐαῦ ογεεά, εποοπιραββθὰ ἘΥΕΤΥ πῃ 
δηὰ ηίξοιεά ΘΟΥΟΓῪ Ρἷδοθ. Ὅὕδο κέωρ, [6 βεηθ- 
Τὶς Ὡδὴθ [ῸΓ ἴδε ἕοππογ, ἀπά ἴῃς ψάσίνε (ἃ 
ὨΔΙῺΘ 85 γεῖ ὑποχρίδιπθά), μδά {πεὶγ ἀροάδ ἴῃ 
16 ἀεδογῖ : (ῃ6 »κπα’λίρε ΟΥ̓ “ὁ ΘηϑΏΔΓΟΣ ̓ Ἰἰνοὰ 
ἴῃ (ἢ6 τηουηΐδιπ5, ἴῃ6 ἐεία] οὐ “" ννδιτίοσ "- 
ἀσηῖοη ο]ἀοὰ δρουῖ [γουρῇ ἴοννηδ. ΤΠ 65ο, ἴο- 
ξοῖίδοεσ ἢ ἴμ6 αἰα] οὐ "" ἀδβίσογοσ,"" ἐοιτηοὰ 
ἴῃς ἤνε ρηποῖραὶ οἶλ5565 οὗἉ ἴπ6 πιγϑίοσγιουϑβ δηά 
Εν] βριγ-νογ ἃ : ΤΠΟΥ ννοηξ δῦουϊ ἰῃ στοὺρβ 
οὗ βόνθῃ, δαὶ ΠΌΠΊΌΕΓ 50 βδογοὰ ἰο πιλρὶςδὶ 
Ττιῖο5 δπά Ὀο]οίβ. ΟΥ̓ {μοϑ6 ρούθαρϑ ἴπ6 πηοβῖ 
ξοστη δῦ] δηᾷ ἴ[πῸ τηοϑδὲ ἀγοδάεα τόσα ἰῃῸ 
»ηαοξίρι: ΠΟΥ ΜΈΓ ϑυρροθοὰ ἴο πᾶν {βοῦς 
Δυοάδ δὲ {ἰπ)ὲ5 οἡ 16 πιοιιηίδίηϑβ, δὲ {ἰπ|65 ἴῃ 
[86 αὔγβϑε5 οὗ ἴῃς δαγίῃ, δηᾷ ἴο πιᾶκα {μοῖγσ 
ΤΈΘΘησ6 Κηόνγῃ ΟΥ̓ [Π6 φαγί μαυδκο. Οπὸ ἰοηρ 

᾿Ἱποδηϊδίίοη οὐ 5ἰχῖυ σγϑῦβοβϑ ἀδϑοῦθοβ πεῖν Γγὰ- 
γνᾶρο5; {πε ροὰ ΕἾγε νγἂβ οἴῃ ρούνοσὶεβ5 δραὶηϑβὲ 
ἔβοπὶ; [86 τηγϑίοσίουβ δηὰ ϑδσχεὰά ὄσοηϊξοσ, 
ΟΥ̓́ΡΓΕ55, ΟΥ ἙΠοάδΓ-ἴΓοο (566 ἷν. Στ, Α. Ν.) ϑοπιο- 
ἘΠπ|65 ζδιϊθὰ Ὧο 655: ὄνθῇ 51:1}-τππιουϊου-ΚΉΪ, 
[86 πιοάϊαίος Ὀεΐννοοη [Π6 ροϊοποῦ δηὰ 1ῃ6 
διολῖ ροὰ Ηρα, πδά δὲ {ἰπ|6ὲ5 ἴο Ἴοῃΐοϑβ ἢἰς 
᾿τηροΐεηςθ. [1ἴ νγᾶ8 ΟἿΪΥ “186 πδπὶθ ̓ ΞΌΡΓΕΠΊΘ 
δη πιλρίοδὶ “" Ὡς ἢ Ηρα κθορβ ἰπ δἰ5. Ὠοατγί ̓" 
τηδὶ ςοιυ]ά, τγβοη γονθδὶ θὰ ἴο 81} -τηου οι ΚΗὶ, 
σου οὐ 5ἰδίϊοσ [6 ροννγοῖβ οὗ ἴη6 »"ασ ἀξίη. 

Ὑνδδὶ ν»ὲ5 πε δεῖρ οἤεσεάὰ Ὁγ πο ἐδαγέμ»- 
»πἶρι ἴο [86 ρϑορὶς αγζαϊηϑὶ ἰἢϊ5 ἐθαγῆι ερί γὶ - 
ἔγγαπηγ ἡ Αὔονα ἃ]Ϊ, θχογοίϑῃιβ δηά ἱποδηϊδ- 
[οη5. ὍΜΏδη ἴΠ6 ΟΥἹ] ἀοηοη δὰ ἰδίζεῃ Ρροϑ"» 
βοβϑϑίοῃ οὗ ἢ|5 Υυἱςῖ πὶ, ΟΥ ῬοΓἢ Δ 05 4150 ἴο ργενθηξ 
ὉΥ δηϊεϊραίίοη 50 584 ἃ γϑϑι]ῖ, σιιοἢ Θχογοίβηηϑ-- 
Πα] ξοϊποδηϊδίίοη, Βι41Ἐ-Ἰἴλῃγ .----85 (ἢϊ]5 σεῦ θπλ- 
Ρἰογοά: 

“Ὁ ἼΒΕ ρίασυς δηὰ {πὸ ἔδνοσ νυ ῃϊς ἢ τρτοοῖ 
πὸ ἰδηά---(Πὸ δ οἰκῆθϑθοβ νὨΙ ἢ ἀεσνακίδῖο ἴΠ 6 
ΠΟυπίΓΥ, 50 ὑδὰ ον ἴπο ὈΟαγ, 50 ἀσϑίτιςζινα ἴο 
ἴπ6 Ὀοννοῖς---ῆθ οὐἹἱ ἀδπιοη, [Π6 δον] αἰα], ἴῃ 6 
εΥἹ} σίψί»ε---ἴθε νυ] κο τπδη, (ἢ εν] ἐγε, ἴΠῈ 
ΓΟ Πηρ του δπὰ (δ βἰδπάογουβ ἰοηριιο--- 
ΤΏΔΥ 81} {π686 φυϊ ἴῃ ὈΟΑΥ οὗὨ [6 πιὰπ ϑοὴ οὗ 
895 σοά ᾽" (ἐ.4. (ῆ6 σοοά πιδη, ργοϊοςϊθὰ δΥῪ δὶς 
δυλγάϊδη-ροὰ 485 ἃ 80η 15 ργοίϊθεοϊο ΟΥ̓ ἢ15 
ἔλι ΠοΥ); “ΤΑΥ͂ ΠΟΥ 5ὸ ἔοσἢ ἔγοπι ἢἰ5 Ὀονγοὶβ! 

ΝΕΥΘΓ 5}8]1 (ΠΟΥ δηΐου δηὰ ροβϑ9655 ΠΥ ὈΟῸγ : 

δ Ὑ1ὰ Μαεῖε, Ρρ. 846---7.. 



ΠΑΝΊΕΙ, 1Πἱ. 

ἴῃ ἥτοηΐ οὗ πιὸ ΠΟΥΟΓ 5}}}} {πο Ὺ ἀο 11]; Βϑηϊπά 
ΤῺ ΠΟΥΟῚ 5081] ΠΟῪ νγαὶκ : ἱπΐο ΤΥ δοιι56 
ὭΟΘΥ͂ΕΟΙ 5}}} {ΠΟῪ δηΐοτγ. 

δρὶπὶ οὗὁἨ πεάνθη, τοι]  Υ ποπὶ : 5ρίγῖξ οὗ 
οατῖῃ, τοιοῦ ἰδ6πΠὶ. 

δρίπὶ οὗ Μουξχε (Αϑϑγγ. Με), Ἰογτὰ οὗ 
ΟΉΠΠΕΤ, ̓ Αλμβῤ οι {Ποπλ. 

ΡΠ οὗ Νιπεχεία! (Αβϑγτ. ει), Ἰδὰγ οἔἔ 
εις ΟΣ ΕΣ 

Ὁ νὰν οὗ Νίη-ἄαν (Αϑϑγτ. “άατ, ἰ.ε. ϑαϊα τη), 
ΤΩΙ ΠΓΥ ννδιτίον οὗ Μήοι- σε, τετροιη θοῦ {8 6Π}. 

ἄς. ἄς. ἄς. ἃς. 
Το [Ὁ] οννπρ 15 ἀποῖποῦ Θχογοίβπι ἀραϊηϑὶ 

16 (οΥτῚ [6 »πηαρξί»ε: 
“ΤΠ ϑόνθη, πὸ δενεη----(ἀννθ!]!ηρ) ἴῃ 186 

Ῥτοίουπάοθξ δῦγϑ5 ;---τῬἰῃθ ϑόνθη, {π6 δοπηὶπμδ- 
ἘΘη οὗ Πιοᾶνθῆ ---- διά {βοιηβεῖνοθ ἴῃ ἴΠ6 
θοννοῖς οὗ [πὸ φασί ;---- ΠΟΙ ΒΕΓ ΠΊΔ]6 ΠΟΥ ξΠΠΊΔ]6: 
--Ονὐδουῖ βσρουϑο, σου ςΒ]]ὰ :----τοοορηϊζίης 
ΠΟΙΠΟΥ ογάθυ ΠΟΥ βοοάηδ89 -----ἰδιδηίης ποῖ ἴο 
Ῥτᾶγεῖ- -ἃ ψοιτηὶη ΨΒΙΟΝ Ἠίάο5 [56] ἰπ ἐπ 
ΤΟ ΠΙΔ1Π5 ;-τ ΟΠ Π1 165 οὐ (6 σοὰ Ηρδ---Γὰ- 
νδβετβ οὗ ροάϑ, δρείίογξ οὗ ἰγου  Ὁ]65, ρονόσῆι! 
ΌΥ νυἱοΐθποθ, ἀρεηίβ οὗ Θη ΠΥ :-- 

ϑριγξ οὗ Βοάνθη, ϑδριπξ οὗ δασίδ, Το ΠΟΥ 
{δοηὶ 1" 

(2) Το ἴδε “:τἀρϑδίπε ΟΥ̓ ὁ ἘΠΘΟΘΟΡ ἢ 55 ̓" 
5 ῬΥΓΟΡΔΟΪ ἄυο ἴπ6 ργθϑογνδίίοη οὐ ἴπ6 ΠΥΠΊη5 
δηὰ 11ἴη|65 οὗ ἴπῸ οἷά Αοςβάϊδη Ὀοοκβθ. [πῃ 
πε σουγϑο οὗὨἨ {{π|6, 85 εἰν! Ζαϊίοη ἀσνοϊοροὰ 
1156] οἡ πὸ θαηκϑ οὗ {πῸ ΤΊ τ δῃὰ Ευρηγαΐοϑ, 
ἃ5 δ ΠΊ ΓΙ Δη δηὰ Αςοδάϊδη, ἴὴ6 δοπλς- Καὶ ἀ5ῃϊ6 
δηὰ [86 Τυγαπίδη, ἰοσὲ {πεῖν ἀἰσεϊσυ 5Πϊης 
ΠΔΓΙΟΙΔ4] ἰοδίιγοϑ, ἴ[Π6 ργιγιϊῖνο Αςοδάϊδη ογεθὰ 
Ὀεσδπιο δβεοιοὰ ἔγοτη νη δὰ δου 111] 
18 ραϑϑοὰ ἱπίο ἴθ Ομαδιἀδδη- ΒΑ Υ]οηΐδη Γὸ- 
Ἰισίοη. ὅϑπΏρ]6 νἱοννβ γᾶν ρίδοθ ἴο 1;ΏΟΓῸ 
εἰδδογαῖο : [πΠ6 ὑτοσβῃ!ρ Οὗ βρὶ πιῖϑ ἴῃ {μοῖσ πιοβὲ 
οἰδπηθη ἔοστῃ νγὰθ ϑυσσεθάθά ὈΥ ἃ ρᾷ]]ο- 
ΒορΒῖσ δὶ μου πεῖθπη. ἴη ἴδε πιοσὶ Που 5 ηρ 
Ρεγιοάς οὗ Βαου]οπίδη ἀπά Αϑϑουτίδῃ ἢ ἰβίοσν 
{86 δηςσίεηϊ δο᾽ εξ ννᾶ5 511}} ἔμοτθ, Ὀυς τοϊοραίοά 
ἴο 8 ἱῃέθγου γσάηκ. ὙΠ οΠϊοῖα] δηὰ σου} 
τοὶ! σίου Πδὰ σορίδοθά 1ἴξ δπὰ 115 χσυαρῥῥ»η, 
που ἢ τεϊδι πη [Π6 πᾶπιθ, ΌΥ͂ ἃ πιοῖὸ ἰοασποᾶ 
ΒΙΟΤΑΓΟΌΥ δηὰ ἃ πηοῦὸ οχδοΐηρ ραηίποθοη. 

Υεῖ [1 5 ἴῃ ἴδ οαῦΐγ Αςοδαϊδηῃ Ὠγπιη5 (ἢδξ 
ἅτ ἴο δ6 βου δῆ (ἢ δι παάδπγοπίαὶ ἰάθ85 ψνῆϊοἢ 
Ῥοπείγαϊα ἴδε ἰαῖος ᾿λπ|ὲ5 δηὰ ρεδη8. Τὴ 
ΠΟνν 5δοοσαάοίδὶ βοῃοοὶ ποοδίο δρουξ ΟΧριιηρ- 
ἱπῷ ἴπ6 Ἐπ. Ποηουγοά ϑοηρδ πὰ ὑγδυογβ οὗ 
106 οἷά, ὙΠΟΥ δάδρίοά, τοπιοά θα, δηὰ ἰη- 
ςοτφογαίοά ἴποηι, [1.5 φυϊοκοηοά τ» ἢ πανν Πρ, 
ἰηἴΐο ἴδ6 οὐτοπὶ ἰυγρῖς8] Ὀοοκθ. Ηδρδποο 
ςοσίδιη ἕοστηυ α ἀγὸ ἕουπὰ Ὡς ἢ, οἡ τ οὔθ 
ιαπα, Ἑςοηΐδίη [Π6 δηηθβα οὗ ροαϑβ ϑἴγαδηρο ἴο 
1ππ ρυ πη νο ᾿ἰἀ685 νυ νΠὶς ἢ ΠΟΥ ἄγὸ ᾿ἰηΚοά : 
δηά. οη ἴπ6 οἴου, Ἰηϊγοάυοο 85 ΠλοΊ Ὀ6ΓΒ οὗ [Π6 
Ομαϊσδη- ΒΔΟγ]οπίδη ραηίδεοη, ἀϊνπε ρετβοη- 
ἃρὲ5 γῇο δοοτν Θ59ΟΠΕΔΙΪΥ ἴο (Π6 ΘΑΥ ΠΟΥ 575- 
ἴοτῃη. ὙΠ6ΘΟ ραίσδυνογκ γόβυ} 5 νν1}} θ6 5θθη ἰῃ 
ΒΟΠῚ6 οὗ 186 ρἤγαϑθοβ οὗ ἴῃς δγπιη5 αυοῖοά 

ΟΥ̓. , 
ΤὮο Αςοδάϊδη ΠΥΤῚΠ5 πὰ τσ 8 τᾶ 1 

οἶδα (δὲ ἔδεε γῶ8 8Δὴ ΔΓΠΏΊΥ, “4 δοβῖ,᾽" οὗ 

ξοοΐᾶ ερ γξβ8 458 νυ8}] 45 οὔ ον, ΤὍὸ ““ ἔδνοιιγ- 
ΔΌΪ6 »»"α..,᾽) (86 ““ξανουγαῦϊο ᾿αρρερια,," διὰ τπ6 
εἰ ξΑνουΓΑῦΌ]Ο μὐμᾳ,,) ἀγὸ ορροϑβθά ἴο ἴθ Βοϑίιθ 
ϑρ γϊ5 νγῆο Ὀοτο (6 54 Π|6Ὸ ΠΑΠΊ65 : 566 ὈΠΩῸΣ 
(1.). Οοοὰά 5ριτῖ5 (ἢ δὰ δηροΐὶβ οἵ στχοτθ 
᾿πάἀεροηάδοπξ ροννγευϑβ---ἰἶκὸ (Π6 “πποιρα (ΔΉ ΡεἸς 
οὗ ἐγ") δηὰ {πὸ σελ (Δ 5615 οὗὨ μοανθῃ).---ἰϑὰ 
ὉΡ, 85 ᾿πἴειτηθάϊδγεβ, ἴο ϑβρι γί[.8] ροννεῦβ οἵ 
ΒΚ ΠΟΥ γάηκ (απ, ΔἸ ΘῚΓ, ΟΥ ἀ »η7)} [8656 45, 
ἰη 1Ποῖν ἴυγῃ, γιεϊάϊηρς ἴ[ἢ6 ραϊπὰ ἴο ἔσο οὗ ἴδε 
δτεολῖεβξ οὗ ἴδ. ροάβ, Αππα δηά Ηθᾶ, γ8οϑὸ 
διςμεβί {Π|65 ἀγα {πε ρυγεβὶ δηᾷ ἰεαϑὲ δηΐῆγο- 
ΡοπΠΊΟΓΡΗΙς οὗ Ἔχρυθϑϑιοῦϑ--- Ξρ! ΓΙ οὗ ποάνθη 
(τὶ αηπ4)ὺ δηὰ ““ϑβριξΐ οὗ δαγίἢ " (σὲ ἀίαλ). 
ΤΒοβδο ἔνο, ἢ (ἢ. ροὰ Μουΐ]-ξε---ἰΠὸ ροὰ 
οὗ [16 σορίοηβ Ὀοηθαῖῃ [ἢ6 Θαγίἢ---ἔοστη (ἢ6 
ἰγδὰ νυ Βςοἢ ἴῃ (Πα ἀφδη- Βα Υ]οηΐδη {{Ππ|65 ννὰ5 
553 πλ]]δίοϑα ἴο τῆ6 βυργοιηο {γτἰδά Αποιι, Νουδῇ, 
δηὰ ΒΕ]: 1δουξῇ ἴΠ6 ἀρρυθμεηβίοη οἵ ἴῃς ἤγβι 
Δηά ἰαϑὲ 15 πηλυκοὰ ΌΥ ἴπὸ ἀἰβεης οη5 ΙΓ ἢ 
βεραγαΐθ {π6 ρι πη ἶνο δηὰ ἰδίοσ θο]1εἴ5. Οὗ 8]} 
ἴΠε5ς6 ““βρίγττυδὶ" Ὀεΐηρβ, ἔγοπι ἴπὸ Ἰονγεϑὲ ἴο 
186 Πίρδεϑέ, οὔθ Ἴοποορίίοῃ, δὲ οηςθ παίΐυγαὶ 
δηά {ππβι], τνᾶ5 οπίοσγίδϊ θὰ :---ἰηδῖ ΠΟΥ 
νουϊὰ ἀο ροοά ἰο δηά ρὑτζοίοςϊ {ποῖ ἢ 8] 
ΟΠ ρροῖβ.Ό ὙἢῈ πιηρίοα ἰοηάογηοθα δηὰ 
σοὨ]ἀ«Πκὸ ἢ ἢ νπισἢ ΠΟΥ ἃγὸ δά ἀγοβθοὰ 
ἴῃ ἴΠ6 Ὠγπιηβ σᾶπηοῖ [21] ἴο βξγκὸ ἴῃ πιοϑὲ 
Ὁποδβογνδηΐ γοδάογ. 

Ι͂η τὴ6 απηάβ8. οὗ Ηρα δϑρθοΐδ!ν ννᾶ5 ρἰδοοὰ 
[Π6 ρῥτγοϊεςοη οὗ ἴδε ἱπῃδοι! θὰ ννοτϊὰ. Ηθ 
νγᾺ5 σοηδίἀογοα ἔπ Δηϊ πιδί!πρ' βρί γις οὗ 411 ἐμαὶ 
ΤΏθη ςΤοι]ὰ 566 οὗ ἴῃς οαγίἢ δηὰ 118 δ ΟΡ ἤοσο, 
Ροπείγαξίης ονεσγνῆοσγο, Ὀσηρίηρ 116 ΟΥ̓ ΡοΓ- 
την ἀραῖῃ ἴο 411] οχίϑίθηϊξ πδῖυγο. Ηδς 
ννδίς πο οὐοσ ἰᾶνν ἀπά ογάογ; δηά [ἴ νυᾶβ ἢὶς 
ΒΡΕΟΙ͂ΑΙ] ννοσὶς ἴο ργοϊεςϊ τῆδθη ἔτοπὶ ἴμοϑθ εν] 
ἸηΠιδηςο5 δηὰ 6Υ}] 5ρι γι [5 νυνί ἢ νου]Ἱὰ ὑρτοοῖ 
(86 οπὸ οὐ ἴῃ οἴμποσ, Ηδ κπονν ἃ}} Κπον]θάρεο, 
Δηα 85 βοὴ νγὰβ δοΐθ ἰο ἐγυϑίγαῖα [86 ρῥἱοΐβ 
ἃ ἀσνίοοβ οὗ ἀδπίοη δπὰ ϑδοζσετεσ. ΝΒθη 
ΘΥΘΓΥ͂ Οἴπεσ σεηθαν [δοά, τνῆδη ἱηνοοσδίίοη οὗ 
ΟἾΠΟΓ ροάϑς, ΟΥΓ δυθῇ ἱπίοτεγοποθ οἡ {πε ῖσ ραγὶ 
ἰπθ ὈΘΠΔΙΓ οὗ πιᾶλῃ, ννᾶ5 ἔγιι 1655, πδη στὴΐς ΟΥὉ 
12] Ἰ5πδη ννᾶ8 δίνθῃ ὉΡ 8ἃ5 ροννοσΐθβθ, ἴἤθη 
Ἠρδ---ἰδ πὸ ἱπηίοεγνεηοά--Τσοιυϊὰ σΓα5 8 ἴδ6 
Ρονγοῖβ νὩϊςἢ ἀεῆθα ἀπὰ τηοοϊκεὰ δη ἅῖτῃ ἰ685 
βίγοηρ ἴδπδη ἢἷ5 οσῃ. ἊΑ ποῦϊε ἤγτηη, ἀθλ] της 
ψνἹὮ τῆς γάνᾶροβ οὗ {πὸ »ηασυξίρ»ε, αἴζοσ ἀσίδ ην 
ἴδε ἔπι [655 οἴογί5 οἵ ἐς ξοὰ ΕἾγε (866 ποίθ 
ἴο 11]. 24, ἜΝ ϑιιρξοδία ἴο ἴ06 γοὰ ἴο 
δάάγοϑϑ 5: κοπιουἱου- Κι! (566 δοῖον) ; 1ἴ σοη- 
Ἐἰπιι65 πὶ ἰδησυᾶρο νυ Ὡς ἢ ἀοβοῦθο5 [86 ΠΙΡῊ 
ρΡοβιοη οὗ Ηρα: “""Αρργοδοῖ 51:1}-τπου]ου- 
ΚΗΐ, Ἔχργθθβ ἴο πἰπι {Π18 ργάγοῖ---ἰο πῖπὶ 1Π6 
σοτηπιδηὰ οὗ ψβοϑο τηουτῃ 15 Ὀσγορί οι 5, [ἢ 6 
5 Ὁ] 1π|ὸ ᾿υάχο οὗ πράνεη.᾽ ὙΒεη ἀϊά ἴῃς κοὰ 
ΕἾΣΘΕ Δρργοδοῦ 51:1. πγουϊοι-- Κη ἀπά ργαγοὰ 
Ηἰβ Ῥσάγοσ. [ἢ ἴΠ6 σέροϑε οὗ ηἰξῃξς μα (51:11) 
μεαγὰ ἴδε ργάγεσ, Τὸ ἢὶ5 ἐδίμεσ Ηρα, ἱπῖο 
ΗἰΒ ὕοι5θ, Βα δπίοσοά δηά ἴδπυ8 δρρεδὶϑά : 
ΟΕ ΔΙΠοσ, [86 γοὰ ΕΠῚ [ἰᾶ5 σοθ δεῖο δπὰ 
Ῥγαγθά ἢἰβ ργάγεσ, ΟἿ! ἴδοι, ννῆο Κποννεϑῖ 
ἴΠε δοϊίοῃβ οὗ ἴδ βουθὴ (»ιαϑζέρε), ἴ6}} 1.5 ἴῃς 
Ρίδος ἰῃ ν Ὡς ἢ [ΠΟῪ ἀννεὶ! ; ὀρεὴ ἴῃς οἂσ, 
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βοὴ οὗ Εγίάδοι᾽ (4 ον Ὡθᾶγ ἴδ ἡυηςξοη οὗ 
16 ΤΙ στ δὰ Επρηγαΐοβ, ἕδπιοιιϑ ἕο ἰΐ5 
ὙΟΥΒΏΙρΡ οὐ Ηξεᾶ). Ηδθᾶ ἰο ἢὶ5 8οὴ 5:|}1}- 
τηουΐοι «ΚΗ δηδιγεσοά, "ΜῪ 5οη, ἴΠ6 βϑευδῃ 
80 ᾿ΠΠΔὉϊξ [ἢ φαυ ἢ σοπθ ουὔΐϊ οὗ ἴΠ6 ΘΑ : 
ἴδε βουεῆ, ΨΏΟ ἂῖὸ Ὀοπι δηά Ὀγεὰ ἴῃ [ῃ6 
οδσίῃ, δηά δηΐοσ (ἢ6 ολτίῃ, βϑῆδκο (ἢ ννα]}5 οὗ 
(Π6 ννδίεσυ αῦγϑϑ. (ὔοπιθ, ΤΥ 50η 5111}1- 
τηουΐου-Κη.᾽" Ηδὰ {πδῃ ρῖνεϑ ἰηϑί σις] 0η9---- 
ὙὨΙοἢ ἀγὸ, πηβογίηλίοὶυ, ΟὨΪΥ ἴοο τυ διοὰ 
1η [6 ΟΥ̓ ΖΙηΔ] ᾿ηϑογ ρ[ἰοη---ονν ἴο ΟΥ̓ΘΓΟΟΠῚΘ 
πὸ ἀδηιοῃϑβ, 

ΎΤΠ6 ςοποορίίοη οὗ Ηρα, 45 ρίνθοη πῃ 186 
δηςϊοηΐ Αςοδάϊδῃ τΥ τ ΠΟΪΟΡΎ, ννᾶ5 56 ΔΗ Δ]}1Υ 
τοϊδλι πο ὉῪ ἴπὸ Ομαϊάσδη- ΒΑγ]οηΐδη. ὙΠῸ 
ΠΑ νγὰ5 ἰγδπϑιδίθα ἱπίο πὸ ἔοστῃ Νοιιδὴ : 
δῃά υπάογ (ἢ]15 ἰδοῦ πᾶτὴθ ἢθ δοῖβ Ἥυοσ δρδίῃ 
Ἦ15 ϑᾶτηθ βανὶης δπὰ ργοϊθοϊ πε ραγὶ ἴῃ ἴδ6 
Βαγυ]οηΐδη τ ]εῖ5 οὗ [6 ἀοίυγο. 
Τδο δυη-ξοά (Αςοδά. Ομά ; Αοϑγγ. δϑαρια), 

ἴῃ ὯΪ5 ἔστη, νγ»ὰ5 δῃοίμεσ ἀθγ Ὀεϊονθὰ ἔῸγ 
Ὠ15 υἱυϊ γι; ἀπ Ἑμουβῃηρ ῬΟΥΨΟΙΒ ΠΟ [695 
(Πδπ ἔογ ἢδἰβ ἂςίϊνο ἀϊβϑδιραῖίπρ ᾿ηἤυδησθ ονὸσ 
ἀδοάς πὰ δρεπίς οὗ ἀδγκηεβθ. Ηδθ ννᾶβ8 ποῖ 
τοοκοποὰ διποηρθεὶ ἴπε δἰ μοσὲ δηὰ πιοβὶ 
Ῥοννογῆι ροάς : ὗουϊ ἴΠπ6 ὙΘΟΓΥ ϑοσοηδγΥ γδηὶς 
6 οσςουριοά ννᾶ8 σοηῃϑίογεά ἃ τϑάϑοη ἔοσ 
θα] ονὶπς δἰπὶ ΠλΟΓΟ ΔΟσΟβϑῦ]6 ἴο ἴΠπΠ6 ὈΓΑΥΘΙΚ 
οὗ πορῇ. Ὅὕδ ϑϑηβίθ]α ἰπβιθηος οὗ ἴῃς βυῃ 
Οὐ 8}} ογοαίεἀ {πϊηρϑ νν48 ἰγδηϑίδίο, [Προ ]ορ- 
ΟΔΠΥ, ἰἱπίο ἃ βοννεσ ἴο δυο γαΐθ οὐεῦ ΒυΠηδη 
ὀνεηῖβ δηὰ ἀδϑίηγ, ὙνΏεη (δὲ Ἰιχῃΐ οὗ ἴῃς 
ΒΘ. νγ85 δθεὴ δηὰ ἔεϊζ, ιρῆϊ διὰ ὈΪΔοίζη 655, 
ΒΟΙΤΟΥ δηὰ ον], ρίασζιιθ δηὰ νδιιρίγε ἤρὰ 
ΑΥΤΑΥ ; ΜὮΏΘη [ῃδὲ ΠΡ ΐ νγᾶ5 οὈβοιγοὰ οὐ 1 ἢ- 
δεοϊά, ἀνογυιίηρ {μδῖ ννᾶ5 ἀδγῖκ τελϑθεσίοα 15 
Ρονοσ. Ῥεσδρα ἔπειθ ἰ5 πὸ ἀο!Υ 50 ἔγο- 
Πυσπον ςεἰεῦγαϊεά πῃ {Ππ6 σοἸοςοη οἱὗὨ ἈΥΤΉΠ5. 

(ῸΟ δου, νγῆο τηδκοϑί {πὸ 116 ἴο υδη!ϑῇ : 
ὙὯῸ ἀοϑβὲ ἀϊδβίραῖς οὐἱἱ ἱπῆυθηοθβ, δυΌΓΙΟ5 
δηθὰ ρῥγορῃοβιϊοδιίοηβ οὗ 1}, ἀγθαπι5 δηὰ ον]] 
Δρρασιἴοηβ; ψῆὴο Ὀγηρεβὲ ἴο ποιιρδς νυϊςκοά 
ἀδνιςδβ, δηά ἀοβκὲ ᾿ἰεδὰ ἴἰο ἀδεοιπιςοη ἴποβθα 
ΤΕ δηὰ ἴδοϑο ἰαπὰς Ὡς ἢ ῥγδςίῖϑο νυνὶ το ἢ- 
οταῖϊ, 1 μᾶνὸ βδῃξ ὑὉρ Ὀεΐοτα ἴδθε ἴῃ ἃ ἤθᾶρ οὗ 
διαῖη ἴῃς ἱπιᾶζεβ (οὗ ἴδ6 δου] ϑρι σι 5 56 845 
1Δ115π|2η5). Ο,, ἰεξῖξ ποῖ ἰδοβο σῖϑα ὺρ νῇο 
Ργδοῖίϑο 1815 νυ οδΒογδ ες δηά ἅτε 50 μβαγάθηρα, 
ΜΔΑΥ ἴδε διεαῖΐ βοάβ, ῇο ἢδνὸ οτεαϊθα πΊα, 
(λΚὸ ΤΥ πα. ἢ ο ἴδοι, νγῇο ἀοβί ποδὶ] πη6, 
ὉρΒοΙὰ πα : Ὁρδοϊὰ της, Ο Ἰοσά, ρῶς οὗ [86 

Ηἴνοτβα, {πὸ δυη."" 
ΎΒοΓΙΕ 15 Ἐχδι θεὰ ἰῃ [Π]15 Θεη56 οὗ ὨΘΆΣΠΕ55 

ἴο, δηά Ῥοννὸσ οὗ δρργοδομίηρ, ἴῃς σοὰ δυῃ ἃ 
ΤοσοβηιΠοη οὗ ἢΐ8 1η ΕἸ ΙΔΙΎ ἰηβυσηςο Ὀ6- 
ἔνθεη θάσίῃ δηὰ ἤθανθη. Α πηράϊαίοῦ Ὀεΐϊννεθη 
πε βοάϑ δηᾷὰ πιεῃ νυ85 ργοῦδὈΪΥ δἰνγᾶγϑ5 ἄρρσε- 
μοπάρα Ὀοΐδ διμοηρ ἴ6 τ πλῖῖνο Αςοδλάϊδηβ 
δά (Π6 Ἰαῖογ (μαϊζδῃ- Βαου]οηΐδηβ. Βαΐ {Π6 
Ραγί ννᾶ5 Ὡοί δεϑι δηθὰ ἴο {πὸ ϑυη Ὀυζϊ ἴο {Π6 
ξοὰ 5:1Κ- τιουϊου-Κῆϊ, ἃ δὴ ὙΠ ἢ ΤΠΘΔΠ5 
ὁ ἢρ 80 ογάοσβ ννῆδί 15 ροοὰ ἔογ πιϑη." [ἰ 
15 1015 γοὰ ἴο ψνβοπὶ Ηρᾶ σονθαὶβ ἴΠ6 Πηγ5- 
ἴεγίουβ τς, [ἢς ἕοττηυ δ, ογ ἴδε ἱποβδ Ὁ]6 Ὠδπὶδ 
ὈΥ ὙΜΒϊοΒ 18ὲ Ῥόνγεσβ οὗ δου] ἂσε νδῃηφυ ϑμθα 

ὨΠΑΝΊΕΙ, 1. 

(ϑε6 ἃῦονθ, δηὰ Ὀεΐον υπάετ 3). [{ 15 Β6, 
“{Π6 εἰ δ5ῖ ϑοη οὗ Ηρ," ἢ]15 “" πηθϑϑθηροῦ᾽," δηά 
ὁ ΨΑΥΓΊΟΥ ̓  ὙΠῸ χόνθα}]5 ἴο τηθῃ ἴδε ψ}}}} ἀπά 
186 Κηον]οάρε οὗ Ηδαβ. Οτς ΠΥΠῚΠ ΤΔῪ ὃς 
υοίοά Βοτο. 

“ἰ Βοίογε ΒΥ [41] ψῆοὸ οδη κἰαπὰ ΤῊΥ 
111 15. ἃ 5] πλς ἀδογεα νυ ϊοῖ ἴδοι ἀοδὲ εϑίδ- 
115} 1 ἤθάνθη δηά θαγίἑ. 

«Τονναγάβ ῃ6 568 1 {ιιγηθα τγϑοὶ, δηὰ τ 6 
568 νγᾶ5 ἰαϊὰ ἴον: ἰονναι 5 {πὸ ρἷαπε { τυτηρὰ 
ΤΑΥ 56], δηὰ ἴΠ6 οἷδηΐ ννὰ8 σοηϑυϊηδά : ἰονναγὰς 
[ΠῸ κιγάϊο οὗ πὸ ΕᾺργαῖοβ 1 τὐγηθὰ τηγϑο 
δηά 1Π6 ν}}}} οἵ 511.- πλοῦ ]ου-ΚΗὶ δὰ υριυγηοὰ 
ἰἰ5 θεὰ. Ο ἾΪογά, ἴδοι τὲ βυθ]πιο, γγ8ο ἰ5 
|κὸ υπῖο {Π66 ν᾽" 

Ιη ᾿δίοσ {ἰπ|65 π6 Αϑογτίδη Μαγάουκ τς 
ἀδο) δὰ πὸ Αοςδάϊαηῃ 51:Κ-πιουϊου-ΚΗὶ 
ΕΓ 855: Π}]]αἱϑὰ : δηὰ ἴπ6 Αϑογγίδη ἰγαηϑίδίουβ 
οὗ ἴδε δηςίθης ἰοχίβ αἰνγᾶῦϑ 50 σϑηάου δ 
δησίοηξ ἤδηηθ, Ὀυϊ νι ουξ ργοβεσνίηρ ἴο 5}}Κ- 
του ϊου- ΚΙ (6 5012 σμαγαςσῖοσ ἢ6 ἢδά δ 
ἢγϑῖ, Οσ δεβϑρηΐηρ ἴο ἢϊπὶ ἴΠ6 Ὀ]ΔΠΘΊΔΓΥ οδᾶ- 
ΓΑΟῖΟΥ δϑϑοσίδίθσά σὰ Μαγάουϊς (Ταρίϊοτ). 
ΤΙ [Ο]]οννίηρ γτὴη ἀδορίεῖβ {π6 Ὀεποῆοθηΐ 
Ραγί δϑϑϊρποὰ ίο [15 πχοάϊδίογ- οὰ : δηὰ 6χ- 
0115 1η6 δηςίθηξ Ὀ]16Γ Ἰῃ [06 Σεϑυστοσίοη: 

“ Οχγρδῖ Ἰογὰ οὗ (δ ἰαπά, Κίηρ οὗ σουηέγοβ, 
εἰάεσί βοὴ οὗ Ηρᾶ- -μλο ἀοβὶ ἰοδὰ (π ἐμοὶγ 
Ροτγίοαϊς τηονθπηθηΐβ) Βεάνεη δηὰ δαγίῃ--- στοαΐ 
Ἰογὰ οὗ ἴ6 ἰδηά, ἰκίηρ οὗ οουηίτίοβ, ροάὰ οὗ 
ξοάβ, βεγνδηΐ οἵ Αππᾶ δηὰ Μουΐ-ξὲ (6. οὗ 
δοανθη δης θαγίἢ), [86 τηοτοῖ ἢ} οὴς ἀπιοηρ 
ἴῃ ροάϑ---ἰ δ τθγοῖ] οὔς ψγ8ο ἀοϑὲ χδὶῖϑε [6 
ἀεδὰ ἴο πὸ: ΟἹ δ: -πιουϊου-Κῆϊ, Κιης οὗ 
ἢδάνθῃ δηὰ οδγίῃ, κίης οὗ Βαδυΐοη, κιπρ οὗ 
(δε ἤουϑο Ὡς ἢ ΤΟΑΓΘ [15 μβοδὰ ().6. 86 ργγάα- 
τηϊὰ οἵ Βδθυϊοη), Κίης οὗ [86 Βουβε οἵ {86 
τος Βαηπὰ ((86 ϑενοη-ϑίαρεά ἴοννεσ δὲ Βοσ- 
δίρρδν, ἰϊηρ οὗ ἴῃς ξγοδί ουϑβο οὗ 16 (Δποῖθοῦ 
ἰοπιρὶο αἱ Βοϑβὶρρδ)---ϑίγεηρίῆεη μοάνθὴ δηά 
εδτίὶ...... βεγεηρίῃοη ἀθδίῃ δηά ᾿τῆδὶ.........ς ΝΕ 
ΊΤΠου τί [πὸ ἐανουγαῦῖθ σΟ]οβ5ι5. 
δε Ψ8ο αυϊοϊεηβ. ὙΠου αὐτὶ μ6 ψῆΟ πιδίκεβ 
ἴο ῥγοϑροι---- 6 τσ ΓΟ] Οὐδ ἀπιοηρ ἴδε ρμοάϑ, 
[86 πιοΓοΙ δα] ομθ νγἢο ταῖϑο5 ὑπὸ ἀοδὰ ἰο 116. 
“Ὁ 58111Κ-πιου]οῦ-Κῆϊ, Κιης οὗ ποάνθῃ δηὰ 

οατί,  μᾶνο ἱπνοκοὰ [ὮΥ πᾶπιο δηὰ (ὮῪ τη. 
ΜΑΥ ἴδε κοάξ ςεἰεδγαῖθ ἴπ6 σοτηπηετηιογδίοῃ 
οὗ ΤΥ πᾶπιε;: ΙΏΔΥ ΠΟΥ ὈΪ655 5 ὉΠ 55! Οἢ ἴο 
1Πε6. ΜΔΑῪΥ δὲ ψἜοϑα βιἽσκηδβθϑ 15 στίενουβ Ὀ6 
ἀεϊνογεά. Ηδρδὶ ἴδοι [πε ρίαρυς, [πὲ ἕξυοσ, 
186 υἱ]ἱςος," ἄς. , 
(3) ΤΟ βεοοηᾷ ρατί οὔ (ἢς ρτοαΐ τηδρίοδὶ 

ςοἸϊοοςΙοη ἀθαῖὶς ἢ τῆς ἱποδηπίδιϊοης δηὰ 
ἜΧΟΥ ΟΙ5:15 υι5εα ὉΥ ἴπ6 Κῤεαξανιίρε. [{ 158 Ῥ6Γ- 
ὨΔΡ5 ἱτῃ ροββι Ὁ]6 ἴο ργουθ ἴπαὶ ἴῃ6 ὁ“τλράϊοιηο ἢ 
ΙΏΘη ῬΓΟΡΕΙ͂ ΨΕΙῈ 8ἃΠ Θχο]υϑῖὶνο οἶαβα. ΤῈΟ 
ΡΓΟΌΔΌΙ ΠΥ 15 (Παϊ τυ ἢ] (Π6 Αῤῥαξανγενε νσοτα 
Οὗ πεοοϑϑιυ “’ ΟΠδ] ς»8η5"".--ἰιοῖὶς {π6 ἴογτπη ἴῃ 
τς τηοϑβῖ ζΈπογαὶ 56 η956,---ῃο ΟΠ] ἄφδη5, [ἰπγ1- 
ἱηρ ἴ6 ἴδιτῃ ἴο 115 ΠΑΥΓΟΥΨΟΙ 156, ὑγότο ποΐ 
ΠΟΟΟΘΘΑΓΙΥ Αῤαξαπνι, ΑἹ (ἢ ϊ5 αἰδίδηοςε οὗ 
πη δηὰ νυ 186 ϑοδηΐ τηθδη5 οΟὗὨ ἐοστηΐπρ 8ῃ 
οΡἰπίοη δἵ ργοϑοηΐ δνδὶ]δὉ]6, ἰξ 15 οἶδα {παῖ 
{μεϑῈὲ οἶδϑϑεβ ονεγϊδρρεὰ δηὰ ἱπίοστηϊηρ εά, 



ὈὨΛΔΝΊΙΕΙ͂, Τ|. 

δηᾶ γεῖ το 50 ΠΟΙ ΘΠ ἀἰδιποῖ ἴο ἰϑᾶνα 
ὯΟ οσοηδιδίοη ἰπ {Π6 τηϊηά5 οὗ (πεῖν σοηϊοιῃ- 
Ῥογδτῖοβ δηὰ {δ] ον -οουηίγγπιοη, Ηζηςο τὸ 
Κραγεμρε»εῖρε ἀπὰ ἴπ6 Κῤαξα»πνε νου] οἴδη 
δ ἔοιιπὰ υοίηξ; ἴ)6 5Ξ4π|6 ᾿Π12π|65 δηὰ ἔοστηι ; 
αἱ οἴπεσς Εἰπιε5 ΠΟΥ νου] ΘΠΊΡΙΟΥ νυν παῖ νγᾶ5 
Ῥεουϊ ας ἴο {δεῖὶγ ϑρθοϊαὶ οἢῖῆςθ. [ἴ Ὑ}} 6 
5 βηςΙοηξ Βεγ ἴο ρῖνα ϑρεςϊ πηθῃ5 οὗ τνθδΐ νγᾶϑ 
5ρ6ς[Δ] ἴο {π6 Αδαια». 

ΤΠΟΥ σνεταὸ πῆθη ὑνβοϑα ροίϊοηβ δηά πιράϊςδ- 
τηεηΐβ, σοποοςῖοα οἵ ἴπε6 5ἰπιρίεδί οἱοιηθηΐβ, 
γνεγα γγῸ}} σαἱουϊαῖοα ἴο 455ἰϑὶ πδίῃγαϊ ΓοσουοσΥ. 
ἼΠΒΟΥ ἀϊά ποῖ ρῥγεϊεηά ἴο ροβϑθβϑ 5111} βιιβηοϊεηξ 
ἴο σογηδδξ {π6 τηοϑβὶ νἱοἰεης δηὰ ζαϊαὶ ἔοστηβ οὗ 
βίσκπεβθ. ΝΠ θη ΠΟῪ δὰ ἴο ἀθδὶ νυ ὶτἢ ἴΠ656 
1λϑῖ--- ἢ ρίασιθ οὐ ἔξευογ, ἔοσ Ὄχδπρ]ς--- Π Γο 
νγ25 ΠΟ δἴζοιηρί πιδάθς ἴο ἱγεαῖ ἴποπὶ βοἰθπῃῇ- 
ΟΔΙΪΥ : [86 πδίυτε δηὰ οτίβίη οὗ δυςῇ πιδἰ δα 165 
στετα Ὀππονῃ δηὰ οοηδιἀσγοὰ ὑπκποννδΌϊο. 
ΤΟΥ ννεῦὸ δὲ οηςδ ρυῖ ἀονγῃ ἴο [86 δοίίοη οὗ 
ΕΥ]] Ξβρὶ 5. Α ἐταρτηθηὶ οὗ 8η ᾿πϑο ρου ΚΟΟΒ 
80 ΩΣ 85 ἴο δϑϑίρῃ δὴ 6Υ]] ἀθίθοη ἴο δδοῖὴ 
Ῥογίίοη οὗ ἴδ6 δυπίδῃ Ὀοάγ: “ὝΠΟ ἐάβα 
(ἔξνεσ) διΐδοκβ [Π6 μοδὰ οὗ πιδῃ:; ἴπ6 σαρι- 
αν (ρἰδριθ) 85 1πῆᾶπ; 1π6Ὸ μύρῳ Η15 ξογεμοδά : 
106 αἰαὶ ἢ 15 Ὀγοδϑῖ : ἴῃς ψυρίνε Ὦϊ5 ΘΠ ΓΔΙΪΒ : 
ὯΠ6 ωεἰα! 15 παπὰ,) Νο οοηίοδθίοη οουϊά 
ἈὈῸῈ τῆοτὸ σοηγνεηϊεηῖ, θη ὨδίυΓαΑὶ σοηθ 65 

ΤὨ6 ἱποδηίδίίουβ δραϊηϑδὶ (6 “' 5'ςῖκποββ οὗ 
τς μελὰ "---ΟἸ Γ ἃ ϑδογί οἵ δγγϑὶροΐδβ Οσ ἃ 
ουΐδηθουβ α196456---Γ6 ΥΕΥΥ πυηηοτουβ. [ἰ 
ἌΡΡΘΑΓΘ ἴο ἤδνα Ὀδοη οπο οὗ ἴπ6 πχοϑῖ σοπιπΊοη 
Δα τοοβὶ ἀσγοδάθα : "" ἼΠ6 5 σκπθϑϑ οὗ [6 μοδὰ 
15 ὕροῦ πιδη.. ἴἰ ροϊηΐ5 δῃὰ ριςἶκβ {ἰκὸ ἃ [ἰᾶσγὰ 
. ΟἼΒΑϊ 5: οἶζπθθθ 5[|41}1] ἰεᾶνθ ΓῊΥ ἔδοθ.. ΜΑΥ 
1μ686 διολά- 5: οἰκησθθοβ, (ἢ686 ἸΠΠΣΤΏ [65 (19- 
ΔΡΡΟΑΣ [ἰκὸ Ἰοσυιδῖβ.: [πὸ Οἰγάς ΤΏΔΥ [ΠΟῪ Η͂Υ 
ΔΎΓΑΥ.. ΜΑΥ ἴῃς 5ἰοἰς πιδὴ Ὀὲ τερ᾽ δοθὰ ἴῃ [δ 
Ῥτγοϊεςξπρ οὗ ἢ15 σοά." ὍὨϊ5 ἱποδηΐϊδ- 
Ἰἰοη 15 ἃ ϑρεοϊηθῃ οὗ ἐμοῖῃ ἃ]} : [Π6 5: κῃ 655 
δηὰ ἰ(5 Ρίοπη5 ἅγὸ ϑἰδίο δ τῆοτε οὐ 655 
Ἰεηρίῃ. ὙΒοθη ἔΌ]ονν ἴμ6 ργαγοῖβ ἔου ἀδ νογο 
ΔΏςΘ, ΟΥ̓ ἱπίογοθϑϑίοηβ Ὁ ἴΠπ6 τεοΐϊυγῃ οὗ {Π6 
ξοοὰ 5ρί τὶς ἐσ ΡΟΓΑΓΙΥ ἐχροὶ δὰ Ὁγ ἴπς ἃς οὗ 
[6 6ν]] ἀσπιοῦ; δηά ϑοπιδίπιεβ ἴπ6 ἰηΐοῦ- 
ἕετοποο οὗ ἴῃ κοάϑβ 158 δϑεϑοτίθα οὐ ἱηνοϊκοά, 
ἼΗΙ ἰλοῖ ἔδαξισο 15 ΠἸυδίγαϊοα ὈΥ Δη ἱποδηΐδ- 
τἴοη οἷα ἀγαπιδῖῖς Κὶπὰ δρδίηϑί "ὁ" [6 5 σΚηθ55 
οὗ [π6 ογεμιοδὰ : {μαΐ 5 κῆθθα Ὑνῃῖς ἢ σΟΠΊ65 
ουΐ οὗ Βο]], ἔτοπι ἴπ6 δϑοάο οὗ πε Ἰοστὰ οὗ [86 
ΔΌγ55.) ΑΔῸΓ ἐυεγυ ἐχρεϑαϊεηξ μδ5 Ὀδθη ἰποὰ 
υρϑιυ Ο6556}1γ---ἰῆθ 5σκηθβ8 σοηηυης ἴο 
ΚΏΔΝ ἴδιο 5ἰοἰς τῆλ “ἾΚὸ ἃ ἸΤΌΟΡ οὗ δη(58".-- 
1Π6 ὀχογοίϑηι σοπ(]Π1168 :-- 

ἐ 5Π1Κ-τουΐϊοι ΚΗ δ45 Βεῖροά ἢ. Τὸ 
δ15 ἐδίμος Ηθᾶ, ἴῃ ἢἰ5 δυοάθ, 6 νεηὶ δηὰ 
Δρρολὶοὰ ἰο πῖπιὶ: " ΜΥ ἔδίδεγ, ἴῃς ϑἰσκηθββ οὗ 
δε Βοδά Πᾶ5 σοπια ἔοσίἢ ἔτοπι ἢ61]. ΗΘΔ] Π! πὶ; 
16 πιῇ Κηον8 ποῖ ἴδ6 τσειηθαγ. Ηθᾶ 
δηϑυνοτοὰ 5 ϑοὴ 85::Κατηουΐϊου-Κῆϊ: ὁ ΜΥ 
40, ἴδου Κηονεβὶ ποῖ ἴπ6 σεηθαῦ. 1[,εἴ πη6 
ἰδαςἢ ἰἰ ἴο ἴποο, ὟΝ δῖ 1 κπονν, ἴδοι. Κποννοϑί, 
(οπιθ, ΤΥ 850ηῃ 58::κ- πιουϊου Κη. ὍΤάκο 4 
Ὀυοςκεί, δας νγαῖοσ ἔγοπι ἴῃς ϑυγίδος οὗ [ἢ 6 

Σίνεσ. Οἡ {Ποϑθ6 νγδίεγβ ἴΑῪ [ΠΥ τα ΡὨΥ ΠΡ ; 
ΌὉΥ ΤΥ παρ Ὀγοδίῃ πλκὸ {ποτὶ 5ῃϊπο ἢ 
Ρυπῖγ. Ηεῖρ ἴπ6 πιᾶῃ ἴδ6 5οὴ οὗ ἢἷ5 φοὰ 
ἰ.6. 186 ξοοά χηΔη)...Ἔηνοῖορ 15 μιοδά.. .Ϊεξ 

ἴπδΐῖ 5 κηθθ5 ἀοραγί ; ἰεῖ 1 6 ἀἰθρογθθά 11Κὸ 
1πΠ6ὸ ἀον οὗ πιρῃϊ.᾽ Μδγ [δὲ ἰη)υποίίοη οὗ 
δᾶ ἢ68] πἷπὶ ([Πὸ εἷς κ πιᾶὴ). ΜδγῪ ανκίπᾶ 
(ἴδ βρουβε οἵ Ηθ4) ἢθδὶ ἢ1π|Ὸ. ΜδῪ 8:|1Κ- 
ΤῊΟΌ]ΟΙ-ΚΗΙ, οἰἀοσὲ βοὴ οὗ Οὐοθδῃ, ἔοσμῃ ἴΠ6 
᾿πιᾶρὸ νας ἢ τν1}]} μοῖρ πὶ." [{ ἰ5 ονϊἀδηΐ, 45 
Ιμοποστηδηξ ρΡοϊηΐβ οὐ, (δαὶ {πὸ ἄραξανι νσου]ὰ 
δεΐυ δ! ἀο {115---ηὰ τουπά {86 Βοδὰ οὗ [86 
βΒι ογον [Π6 σοο] ηρ τειηθάγυ, οὐ [86 [4] |15πιᾶῃ, ὉΓΣ 
[86 σβάτγτῃ ὙὨΙ ἢ [Π6 σοὰ 15 ἀοβοσι θὰ 85 δἢ- 
)οἰηίηξ. 

Απιοηρ [86 τηοϑὲ ουγίοι!5 οὗὨ [δ τηγϑίοσιου 5 
Τὶ ϊο5 εηρὶ ογθὰ ΌὈΥ [86 Αῤαζανιίνι νγᾺ8 [86 059 
οὗ [86 ΠηΔΦΊΟΔΙ ““ Κηοὶ5᾽" (566 ν. 12). Τ ΒΟΥ νοτα 
σοηϑιἀεγοὰ βοπιϑιϊπι65 εἰ σδείουϑ ἰῃ ἴῃ οσᾶ536 οὗ 
1ῃ6 ὁ ϑσκῆθβϑβ οὗ {πὸ μοδά." “Μᾷακὸ ἃ Κποῖ 
οὐ ἴδε γίρἢϊ,᾽" 5δᾶγ5 ἃ ἔοστηιἶα διι δυϊοὰ ἴο [ἢ 
ξοὰ δρᾶ, “᾿δηὰ διγδηρὸ οὔ (πε Ἰεῖΐ (ἡ οὗ {πὸ 
ἢδ6λ4) 845 ἃ στϑζυϊαγ Ὀδηὰ ἃ ὑτοϊηδηβ αἰδάδῃηι: 
ἀϊνιάς 18 ἔνοα οὐοῦ ἰηΐο βευθη [{{|6 θδπά. 
Βιπά υἱεῖ 11 [6 5ἰεῖκ πιδη 8 μβοδά. Βἰπὰ ψῃ 
ἴι ἢ]5 ξογεβοδά. Βπάὰ 59 πδηάβ δηὰ ἢϊ5 ἐθεί. 
δοδλί ἢϊπὶ οὐ δὶ5 Ὀδὰ, Ῥουγ οὐδοῦ Ἀἰπὶ 186 
Θποβδηϊοαά νγαῖοιβ.Ό ΜδΥῪ ἴδ 5: οἴκπθ85 Ὀδ ᾿σἂγ- 
Τίοὰ ΑΥΑΥ ἴο [6 5Κ1|65 'κὸ ἃ δισγίοιιβϑ νυἱπὰ : 
ΤΏΔΥ ἴἃ 6 ἐπρυρμοα ἰη (Π6 ργτουπά {κὸ [86 
νυλΐοτϑ τυ διο ἢ ἀἰθαρροασ." 

[ι|5 ἴτε ἔμαῖ ἴπ6 ρορυϊασγ ἀπά ὄυδη 5Ξᾶςεῖ- 
ἀοίαὶ δ ἢ ἴῃ ἰδ εἰῆςσδογ οὗ (δε ρΡοϊίοη οὐ {Π6 
Κηοΐ ϑοπηθιπιεβ σίνοβϑ ρἷδοθ ἴο ἃ Ρυγοῦ δηά 
ΒΙΠΊΡΙΕΓ ογοοά. (Οομηρᾶγε, ἔοσγ ἰηβίδηοθ, πὸ 
ζο]Ποννίηρ νγογάς ἔγοπὶ ἃ Ἴ δαάγοβϑοα ἴο 

6 ἴδε ϑυη δηὰ οςοπιροδεὰ ἔοσ ἴπ6 συγο οὗ ἃ 5ϊςκ- 
Π655; ἃ ΒΥΠΏη ἴῃ Ὡς ἴδ6 Καξαρε πὰ 86 
δίοἰς πιδῃ βρεᾶὶς δἰ ογηδίεὶν ---- 

“.Α5 ἴοΓ πΊ6, [6 Ἰογτὰ ἢδ85 Ξἴγιςὶς πιὸ ἀονῃ. 
Α5 ἴογ πε, ἴδε Ἰογά, ξιοδαῖ, (Ἔυεη) Ηθᾶ [85 
βίγυςϊκ πιθ ἀοννῃ.Ἶ 
Ὁ ο δου ([π6 50), ἰη ΤῊΥ σοπηϊης, 64] 

[᾿ς 5ἰοἴκηθβϑα οὗ ἢϊ5 ποδέ, Ὁ ο ἴδοι, νγῇο ἀοϑβῖ 
Θ5(Δ Ὁ }Π15} ρεᾶςθ, δεῖ ἴδιιϑ : ἢΠ6δὶ 18 5 σκῆθβϑ, 
Τἢε πιδῃ, βοὴ οὗ [5 ξοά, ρἷδοος (Ὀεΐοτο ἴ866) 
ἢ 15 δΠϊςοη δηὰ ἢ 18 ἔεασ. 1 ,ὅβϑεη [15 5: Κη 658. 

“Ὁ δη, σΟΠη6 ἴο ΠΥ ἀρρδᾶϊ, (ςοσηδ) ἴο πὸ 
ἸΔηρ υρ οὗ ΠΥ μδηάϑ,7 

«{Β ἮΣ σοπηπιδηά ΤΔΥ ἢε δ6 Δ] νοτοὰ ἔγοπι 
15 ΔΒ]: ςἰΐοη, δηὰ ἢ15 ἔξασ σειπουοά. ΜδγΥ δ6 
τενῖνο ἕτοπὶ [15 1{Ππ655...Β ΟΥ ΓΑ ΚΠ Ώ655 ΠΊΔΥ 
ἴδε ἀδγϑ5 οἵ ἢ 15 116 Ὀ6 ἀοιι]οά.,᾽" 

Ῥηχηϊῖνθ, σοιπιραγα νεῖν Ῥυτο, 45 15 τ} 15 
ΡΓΑΥΘΥ, Τοηίδιηϊηρ 4150---βκ 1ἴ ἀοθ8 ἴῃ (6 
ορϑηΐης οἶδιιϑ6---ἰπο Ὀ6ΙεΓ τηαΐ 5ἰοκηθθθ ᾿ς 
ΒΟΠΊΘΕΪΠΊ65 ἃ ΡυΠἰϑπηθηξ ρειτηϊ δα Υ ἴπ6 βοάὰ 
οὗ ξοοάηῃεϑ8 ; Θςἢ ἃ ΓΑΙ 15 Δη δχοορίίϊοῃ. 
ΤΠ6 ΤῆογΘ ΦΌΠΟΓΩΙΪ ὨΔΌΪ νγᾶβ σοσυγγθηοα ἴο 
Τὶ 65, δπιυϊοίβ, [4]15πι8Π5, ἱκποίβ, ἀπὰ ῬἈΠΈΓΟΞ. 
ΤἬοθο 54[|5ῆοαὰ (πὸ 86η565, (ἢ ϑἱρῃξ, {Π6 ἰα5ῖθ, 
δηά (06 τους. [ἴ ννᾶβ που 20]6 ἐπῶν ψΠΠ Δ 
ΒΕ ΡοΓΞ ΙΟυ5 ἰῈ δυο 45 (86 ΒαΌγυ]Ἱοηίδη5, 
εἰ ᾿ἀξόγιθὶ ἐπαρα" βδουϊὰ 6 5ιιρετϑβοάθα ὉΥ͂ 
ταδρὶςδὶ ατίβ. 
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Το τοδάοσγ οὗ [ῃς ἔουγίἢ σπαρίος οὗ Ὠ δηϊοὶ 
Μ}Π ἀο νν 6 }}] ἴο σοπορεσ ἴα Νεδυςσμδά- 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΠΙ. 
ι Λιεόμελαάνεχεαν ἀεαϊεαίείλ α ροίάίρε ἑρεαρε ἐρ 

ἬὌμγα. 8 «ἀαάγαεά, Μελαελ, απαά «4 εά- 
ἩζρῸ αγέ ἀεεσεά 3,90,7, μοί τοογολῆ, ρ 4Δέ 
ἑἡνιαρε. 13 7λεν, δείγισ ἐλγεαέ , γ»ππαζε α 

ΟῊΗΑΡ. 1. ὙΒΟ ποῦϊα οχατηρὶς οὗ ἐδιτῃ 
διὰ ςσοιγᾶρο τοοογάσαὰ [πη [ἢ]5 σμδρίογ, ἢ85 
Ὀδοη ἴΠ6 οσοπιοτί οὗ ἴπ6 Οδυτοῦ ἴῃ 411} ἃρθ5 οὗ 
Ρειβεοιτίοη. ογοπηθ οὔϑεγνες (Πδὲ ἰξ νγᾶβ8 ἃ 
1ΕΞΕ ΠΟΥ οὗ {Π6 ἔπ ἢ ἴο [6 ΟΘΠΕ168, δὰ δῃ 
Ορροσζιηγ οὗ οἰ γδοης ϑαϊνδίοῃ, [Πδΐ ΓΠΟΥῪ 
το ἢτϑί ἰοαγηθὰ [Π6 ρονγοσ οὔ οὔθ Οοὰ ὈΥ [86 
τονοϊδίίϊοη οὗ Ῥαπίοὶ πήρῃὶ Ἰοαγῃ ἔγοπι [86 
Βστηηθ85 οὗ ἴῃς ἴῆγοθο βδιην σι] άτοη, ἴο ον 
ΟΥ̓́ [πὲ τοσβὮρ οὗ Ἰάο]5 δηά ἴο ἀεορίϑε ἀδδίἢ ᾽" 
ΒΊ. 
᾿ ̓ 15 ἀϊβίουϊο ἴο ἀείειτηϊηθ «φυδεν ἴΠ6 ἐνθηῖβ 
τοοογάθα ἴῃ (ἢ98 σπαρίοσ ἴοοῖκ ρἷδοθ. Τἢθ 
οτί βίηδὶ ἑοχὶ ρῖνεβ πὸ ἀδῖο, Ὀιΐ [86 1Χ Χ. δπὰ 
Τποοά. γχῖνο ἴΠῸ ὙογῪ οἷά ἰγδάϊείοη ὑπαὶ ΠΟΥ͂ 
οοουγτοὰ ἴῃ ΝΕὈυ Δ πο 2ΖΑΓ 5 Οἱ ὨοΘΏ ἢ γρῶσ 
ἡ... ὈΓΟΌΔΟΪΥ, οὗἉ 5 8016 βονθγείηιγ), ἀπά ἴΠ6 
ΧΑΧ. δάάς (ῃδι 1 νυᾶϑ δϊεσ ἃ ργοξγοβϑβ [ΓΟ Ρἢ 

τῆς ςἰ[65, σοιιηΐΓ 65, ἀπά πδίίοης ννῆϊοδ οὐνηοά 
ἢϊ5 ρονγοσ Ὀείννθοη [πᾶάϊᾶ ἀπά Εἰπορία. ΤΠ 
ΚΥΔΙΌΏΟΉ ΤΊΔΥ Ὀε δοςορίοα 85 51 Ὀ5 Δ ἘΔ }}}7 σοτ- 
τοοῖ. Ὅλο ΤΠδρίογ ἐποσγοίοσο ἀ68}]5 ἢ νμδὲ 
οοσουγτοά δὶ ἴπῸ εἷοϑα οὗ ἃ ρεγοὰ οὗ τ ΑΣΥ͂ 
σοπαημυοβῖ, δπὰ Ὀεΐογο {πὸ σοπιπηθησετηρηΐ οὗ ἃ 
Ῥετοὰ οὗ παιίοῃδὶ ρϑοᾶςθ δηὰ ἀδνεϊορηιοης. [{ 
ΟΟΟΙΡΙΟ5 πδίυγα! ν ἃ ρΐδος θεΐνγθεεη Ἵδαρίοῦς 
11. δηά ἱν. [{ 15 (6 τεςογὰ οὗ ἴῃε δεῖ οὗ οὔδ 
80 ἢαά δ]Π]1οὰ ἰο {Π6 Ἰεϊίεγ ἴπ6 1ηϊογργεῖδ- 
Ποη οὗ {Π6 ἀγοδπὶ οὗἉ ἢἷ5 δαγὶν [1{6---ἰσῆο Ὁτο- 
οἰαιπιθὰ ἢ πηϑεῖξ, ἀπά ννὰ5 “"Κίπρ οὗ Κίηρε," 
Τυΐοῦ οὐοσ 411} “τθη, Ὀοδϑίβ οὗ ἴῃς βεϊά, δηὰ 
ἔοννἶ5 οὗ 1π6 Βοανεη" (1]. 37). 28); Ὀυϊ 80 
Πιδὰ γεῖ ἴο ἰεάγῃ [δῖ ἴπὸ Οσοὰ νγῇῆο ξἰνθη 
ἢἰπὶ ““Ῥοννεσ," τυᾶβ γοῖ τηογο ροννοσγίιυ! [ΏδΔη ἢς, 
δηὰ δὺο ἴο ἀοἰϊνοῦ “" Ηἰβ βογσνδηίβ ""---ἀδσβριϑοί, 
σἀρῦνο [ονν5--- ἐσ δο (χυπιοὰ ἴῃ ΗΠ] πι᾽ (ΠΟ Σς, 
48). 
δι [Π6 στοδῖ σλπιραίρηβ οὗ Νεθυς ΒΔ ΠΟ ΖΖΔΣ 

Ὀυξ 1{Π|6 15 Κῆονση. 7ογεμηϊδῃ, Ἐ Ζοκιοὶ, (Π6 
δυῖμοτῦβ οὗ Κιηρϑ δηὰ (ῃσχοηίοΐοβ, δηὰ [οϑορἢι5 
τοσοιηΐ ἢ ΠΟΤ ΟΥ̓Ϊ655 ἤι]ηθ55 [Π6 οὐθηίβ 
ςοηποοϊρα ἢ [86 ΗΟΙΪγΥ 1,.4πἀ., [{|5 ροβϑί Ὁ]6 
ἴο ξο]ονν, ΟΥ̓ ππεδηβ οἵ {πεῖγ τ ηρ5, [Πο56 
[ΟΥΤΊ 0}]6 ουθηΐβ ἱῃ ὑΠ6 ΠιϑίοσΥ οὗ οὐδ ρεοορὶς 
ΜΉΙΟΝ ουπγίπαῖοα ἱπ 16 ἀσβίγυςςίοη οὗ [ὁτὰ- 
8416πΊ (Β.6. ς8.ς), ἀπά (Π6 ἔογοῖδ]6 σοπιοναὶ οὗ 
[86 σαρίνεβ ἴο ΒΑ υ]οηΐα (866 ῸΓ ἃ 51: ΠΊΠΊΔΓΎ, 
Ἀν)ηβοη, “Απς. Μοη.᾽ 111. ρΡ. ςο--ςς; 
ΙἸ,μρηοσηδηΐ, (Αης. Ηἰβί. οὗ ἴδ Ἐδδί,᾽ 1. 
Ρ. 4η)ό, ἄς.; ε ϑδιίςγ, “ϑδορὲ ϑιὲςϊος ἀδ 
ῬῊΗϊ5:. Ἰπάδϊᾳιο,᾽ δίς. ΡΡ. 1---6): διιξ οὗὨἁ τδ6 
νν 815 σοπάιιοιοα ἀραϊηδὲ 15 ποαγεϑὶ ρο] ες] 
ποίρῃθουγο, πὸ Μοάδβ ἴο ἴδε πουίῃ, ἐῃς 8}}}- 
{Π|065 οὗ 186 ΖΑρτοβισδηρο ἴο ἴῃς οαϑῖ, απὰ [Π6 

ΠΑΝΙΕΙ͂, 11]. ν. ᾿. 

ὩΘΖΖΆΓ ἴῃ Ὠἰ5 τηδάποος τνουϊὰ Ὀ6 ἴῃ ἰδ6 Πδιιὰϑ 
οὗ ἴῆ. ο͵455965 ἤσσγὸ ἀσϑοσι θά. 

δυοοά εορμετομ. τ Οοά αἰξίσεγείλ ἐδόηι οί 
ΟΥ̓ ἐλε μερρθαω. “46 Λιοόμεολσάμεκξα» τεείρρ᾽ 
ἐλε »ηεἰγαείε ὀξσεεοίά Οοά. 

ΕΒΟΟΗΑΟΝΕΖΖΑΚΒ τ:ιἢε 
Κίῃρ πιλάς Δηὴ ἱπιᾶρε οὗ ροϊά, 

Αὐτδῦβ ἴο ἴδε ϑουῖἢ---Πο θου5 ἡ ΠῸ τηυβῖ 
δανα Ὀδοη βυ)]υραῖϊοά ἴο ἃ στοδξ Ὄχίοηξ Ὀοέοτο 
δα σουϊά τυγη νυ ἢ 5α ει ἀραϊηϑσὶ ϑγτία, Ρ8165- 
Όπε, ῬΒα ποία δηὰ Ἐργρί---ποίπίηρ Ὀυὲ ἴδ 
Ἰηοϑί πηρΑξτο ἱπέουτηδίοη τοπηδίη5 (98ες ΝΙ6- 
Ὀυδγ, “ΟὝβοῦ. Αϑϑυῖβ υ. ΒΑρα]5,᾽ Ρ. 2οϑ 54.). 

Α5 ἃ σοῃαπογοῦ, ἢ ἰδιιγοὶβ ρ᾽θδηθα ἔγοπὶ 
ΕΥΕΙῪ βεϊά, ψὩ ἴδ ἱπηᾶχεβ οὗ οδρίϊνε χοάς, 
τ (Β6 5ροὶϊ5 οὗὨ ἰδιρ]ο5 (ἀπά ἀπιοηρ ἱποπὶ 
ἴδοϑὲ οὗ ἴδε ἰεπηρ]ε οἱ [εγυβαῖθπλ) Νεδυςμδά- 
ΠΟΖΖΔΓ δηϊογοὰ ἢ15 ΟΔΡΙΔ] 85 Α βϑιισδηρα) δὰ 
εηἰετοάὰ ἢἷ8 (ϑε6 δι! , 6Ηἱἰϑῖ, οἵ Α.᾽ Ρ. 271 
δηἀ Ρ4551Π1):; δηἀά---ἀραίη ᾿ἰκοὸ [86 σοπαυοΓΟΥς 
οὗ Αϑϑυσγίδ (566 τ. 1 Ποϊ6)---οοϊο γαϊοα ἢ 5 υἱὸς 
ἴογο5 ὈὉῪ ἴῃ Ἵσθοϊοη οὗ δ15 σογαὶ ἱπιᾶφὸ δηὰ 
ἃ τοὶ χίοιι9 ζεϑξιναὶ. 

1. »ιαάε απ παρε 9 ροί Ἅ“ Τεοτοπιθ 
ΒΕ τοσιασκο: νὰ βδοοῦ ἔογρεοῖ {6 (ΤΠ! 
Ης ψῆο δὰ Ὀδθὴ νγουβηϊρρίης (πο ϑογναπί οὗ 
Οοὰ ἃ9 1 Βε νγοσγε Οοΐ, ποὺν τᾶῖος δη ἱπιαρὸ 
οὗ Βἰπιϑοὶ ταὶ μῈ ΠΊΔῪ Ὀδ ᾿νοσϑὴὶ 
19 ἀϑίοηβαιηρ ἴο (Ὠιηἰκς ννἢδὲ ἀἘΕΠς 1165 

μᾶνα θθδη ἱηγοηίεδα ἴοσ (19 ραϑοασοὶ ΕἸγϑί ἰξ 
'5 Αϑϑυτηδά ἐπδῖ (ἢ}]5 ἱπλᾶρο νυᾶ5 5: ΠΊΡΪΥ ἃ ϑἰδέιιο, 
δπὰ (Πθη 15 ργορογίοῃβ ἄγε βαἱὰ ἴο ὈῈ δυϑυσγά; 
ΒΟΟΟΠΩΪγ, ἔδδὲ ἴ ννᾶ5 4}} οὗ 3ο]δὰ βοκὶ, δηά ἴπθη 
ἴῃς διιουηΐ οὗ ρξοϊὰ χοαυϊγοὰ 15 δἰπιοξὲ θεγοπὰ 
Ὀεϊ εξ, 16ὲ 5, Βονονοσ, βδυρροθο ἰξ ἃ δυδὶ 
ὈΡοη ἃ Ῥοδάσϑίδὶ, δηά ποῖ 9ο]:ὰ, Ὀυϊ οἵ ϑοῖθ 
τηλῖοσιδὶ σονεγθὰ τ ρ]δίος οὗ ψο]ά, δηὰ 4]] 
[656 αἰ συ] 265 νδ αὶ" [Κ]. 

ἼΒοθο ἀπ ςυ [65 ἤδνο, τη ἕδςξ, Ὀοδη τοσηονοὰ 
ΌΥ τῆς ἀεοϊρμογπιθηΐς οὐἨ ἱπϑουριίοπβ, δηά ἃ 
Ὀεξζίες δοαυδιπΐδπος νὰ 186 μιδὺϊϊ5 οὗ 106 
Αϑϑγγίδῃβ ἀπὰ ΒδΌυ]οηΐδηβ. 

ἴπ ἔθ δῃπαὶς οὗ ϑ84πι89- ἱπηπηοη (ἔπε ϑοη 
οἵ 88 πιδηοϑοσ, ἴμ6 Αβϑυτίδῃ σοῃ οΠΠΡΟΥΆΤΥ οὗ 
186 [5γαθ 6 Κίηψβ, ΑΒΔ Ὁ δηὰ [680 (8 ρσίπος 
5 ἀεϑογι θεὰ ἃ5 δγεοϊϊης, δἴεσ ἃ υἱοϊογίουβϑ 
ςλπιραίζη, ἃ βίἰδίυθ οὗ ᾿ἰπηβοὶ: “Δη ἱπιᾶϑὸ 
(ταία») οὗ τ πιλρηϊποὰ τουδὶ 1 πιδάε᾽" 
( Ἀεοογάβ οὗ ἴπ6 Ῥαβί," 1. 17) δηά {πῸ 538Π|6 
Ῥταςίίοε 15 τοοογάδα οὐ 588] πιᾶποϑεῦ δηὰ οἵ οῖβ 
(Νοντῖβ, "βϑογσ. Ὁ οῖ.᾽ 11. 245: Ορρετῖ, 
ἐΟγάαπι. Α55Υ1.᾽ Ρ. 120). Ὑὴδ ἱπιᾶρὸ ννᾶϑ ὑγὸ- 
ὈΔΌΪΥ ςο]οδϑαὶ, ρογθαρϑ βοδϊθὰ ; δηὰ ννᾶβ γα ϑϑά 
ΟἹ ἃ Ρ᾽Π Αγ οσ οὔθ! πκ {ἰκ6 ἘΠ6 ςοΐοβϑαὶ 5ἰδίυθ8 
οὗ πε Κίηρβ οὗ [π6 σΣ 218} ἀΥ̓ΠΔΒΙΥ͂ ρ]δοοὰ οὐ {86 
ΒΠΊΠΙΠ 5 ΟὗὁἨ ἁ ΡΥΓαπ 5 ογθοίοαά ἤθᾶσγ {πε ἰδκὸ 
Μας ἴῃ Ἐξγρί δηά 51}}} νιϑιδὶθ ἰῃ [Π6 ἀδγϑ5 οὗ 
ΗἩετγοαοίυ5(Βιγοῦ, "Εξγρῖ,᾽ Ρ. 71). ΤΒοϑβε οοἱοϑ- 
84] βοαίεα βἰδέιιοϑ ΠΊΔΥ ρβογῇδρῃϑ ἰᾶνὸ βυρβοκῖοα 
ἴο Νεδυςδάποζζδι---8ὸ ἰδίοϊ ἴη6 ςοπαηύσγος 



τἀ 
ψγἤοβε Βείρῃς τας Πγεεϑοοῦςε συ 8, 
αμπά ἴπε Ὀγεδάτῃ ἱπογεοῦ 8ὶχ οὐδ : 
᾿ς 86εῖ ἴξ ὕρ ἴῃ τε ρἰδῖπ οὗ Ὦυτγα, ἴῃ 
τῆς ργονίηςε οἵ Βδδγίοῃ. 

2 ἼΠεη ΝεδυςλάποεζζΖαγ τ Κίηρ 
ϑεηΐ ἴο ΡΑΓΠΟΙ τορεῖμεῦ (Π6 ῥγίποεβ, 
τῆς ρονεῦποῦβ, δηά ἴῃς σδρίδίη8, ἴπε 
[δεν (ες τεελϑύγεγβ. ἴῃ σοιιη56]- 
6Γβ, ἴῃς 5Π6 8, Δηὰ ἃ]} τῆς τυ εἴ οὗ 
τς ρῥγονίποεβ, ἴο ἼἿοπὶὲ ἴο πε ἀεαϊ- 
οδἴϊσῃ οὗ τῆς ἱπιᾶρε νἢϊς ΝΕδυςΠδα- 
ΠΕΖΖΆΓ ἴΠε Κίηρ Παά εἴ ρ. 

ῬΑΝΙΕΙ, [Π|.ὕ 

4 ἼΠεη τς ρηηςεβ, [ἢ ρΡΌΝΘΓΠΟΙΒ, 
ΔΠα σδρίδίπ8, ἴῃς ᾿υάρε5, ἴῃς ἴγεᾶ- 
ΒΌΓΕΓΒ, τῆς σομηβ86]16γ5, ἴῃς 5} 6γ 5, 
ΔΠ4 41} τῆς συ ]εῖβ οὗ τῆς. ργονίηοςϑ, 
ΕΓ ραῖμεγοα τορεῖπεῦ υηῖο τῆς ἀε- 
ἀϊςδιίοη οὗ [ἢ ἱπιᾶρε ἴμδὲ ΝΝεδυςμδά- 
ΠΕΖΖΆΓ ἴῃς Κίηρ Πδά 5εἴ ὑρ ; ἀπά {ΠῈῪ 
βῖοοά θείοτε τῆς ἱπιᾶρε ἴῃδς Νεδιι- 
σΠδάποΖΖαγ δά 8εῖ υὑρ. 

4 Τῆεη δὴ Πογδὶα οἽτίεά ᾿δουά, Τὸ οὐ 
γου ᾿ἶτ 5 σοπηιαπάεά, Ο ρεορῖε, Γάλμα. 
Πδῖίοηβ, Δπα ἰληριυδρεβ, 

οὗ Εφγρῖ--- πιοάεϊ ἴο ὃ ᾿τη!διοὰ. ὙΠ ἱπιαρὸ 
[ἢ [815 σᾶϑ6 νγᾶ5 “" οὗ βο]ὰ,᾽" 2... δοϊάδη (Εἰνν4]ά); 
τορεῖμον ἢ 186 συρροτγίίης ΡΙ 1] τ ἃ ννᾶ5 ονοῖ- 
ἰαϊὰ τ [Ὠ6 ῥγεοίουβ τηεΐδὶ νος [ἢ6 σοη- 
αυσδὲ οὗ πυπιθει εβϑ [επηρὶε5 δὰ ργοουγοά, Ὀυὲ 
ψἰς [6 ΤΑΪπηυ 1515--- ΤΌΠΟ ἴο τῊΔΡΉ Υ {μοῖσ 
γγο6 δηὰ ἴο νοΓ  ἴἢ6 δησίοηϊ Ρσόρδοογ (ΕΖεκ. 
Υἱ!. 19)---αἰ ττηιοὰ ἴο μάνα Ὀθεη Ὀσγουξηϊ ἔτοπὶ 
ἔδο ἰοτρὶο οἵ [ἐγυβα]επὶ δίοπθ, δηὰ ποαροὰ ἰῃ 
Ἄςοηϊετιρὶ δἱ ἴπ6 ἔοοϊ οὗ ἴῃς Ρ᾿Π|ᾶγ. ὙΠ6 πεῖ 
οἵ τὸ ννὨοὶς ( ἔδοι) του]ά ϑθσυσο ἔογ ἷἴ 
ἔδπ6 Τςοτίδι ΠῚ οὗ Ὀεΐῃξ 5θθη ἔγῸπὶ ἃ ναϑὶ ἀϊβίδησθ. 
Ὀυτηρ ἰθς ἰΠξοποιμείσῖο δ] βυγνου οὗ Μεβο- 

1 Οδρίδίη 86 107 δοοοτίδι πὰ τμδὲ 'π (86 
Ἰδλίη οὗ γα ἴα ἀρ οὗἩ ἴδο δογζοη δὲ 

12 ΠῚ165 8 5.1 ἔδθεξ, ΑἸ]ονίης τδβογοίοτο ἃ 
τδάϊυς οἵἉ ἔτοπι 11 ἴο 1 ς π}}}65 ἔτοπὶ ἴπὸ σοηςΓΟ 
οὗ ἐμ ογ οὗ Βδυγίοη ἴἰο {με νν8]}, δε ἱπῃΔ- 
Ὀϊϊληΐβ ννου]ὰ Ὀς δὖ]ε δὲ ϑιηγῖϑε ἴο 566 (ἢθ 
ϑδυπης οὗ [86 δυηγίϑο νγᾶ5, δηά 
5, ἰῃ [86 Εδϑῖ, [6 ῥγίποῖραὶ πιο οὗ ῥγδυου ; 
δηά, 'π ἴδδὲ βιηρυ ασγὶγ οἶθαγ οἰ πιδίς νΠοΓα 
οὐ)εςῖξ ἅγὸ υἱβίδϊα 1}}} ἘΠΕῪ ἀΐρ Ὀεῖονν ἔμπα Ποσγὶ- 
ΖΟΙ, ἴξ ΠΙΑΥ ΤΑΙΥΥ Ὁ ἱπιλρίπεὰ {πὲ [ἃ ννᾶβ δ 
δὲ δουῦ ἰδδὲ ὑγίπος δηά ρεορὶς νουϊά Ὀδ 
ἀτουϑοὰ ὈΥ [86 πα! ΠΥ δηὰ βδοθγάοίδὶ τηυϑὶς 
βουπάϊηρ ΠΌΤ ραΐδοθς δηὰ ἰοσηρὶθ, ἴο ὑγουβὮρ 
ἴδιο ἱπιᾶρο 8εῖ Ὁρ (Ὁ. 7). 

ὙΠα τοάϑοῃϑβ ἴοσ (δὸς ογοσϊοη οὐ ἴδε ἱπιᾶρὸ 
ἅ͵ΤῸ 53: Ε{ΠσἸΘΠΕΥ ἱπάϊοδιοα ἰπ {Π6 ῥγενίουϑ τὲ- 
τ Δ Κ5. ΔΙΙο οί μοῦ οὐνϊδῖς (Π6 ΠΘΟΟΒΘΥ͂ 
οὗ σοπϑίοτίης ἴῃς αυδίηξ ταΐδεν [ΠδΔη ἴΠθο]ο- 
Εἰςδὶ Ἵσοποερτίοη οἵ ϑαδάϊδ, ἰδὲ Νϑυυςμδά- 
ὨΘΖΖΔΑΥ δοίοα 45 Βο ἐϊὰ ἰῃ ογάοσ ἴο βοάυοο [5γδοὶ 
ΟὔςΟ πιοῖὸ ἴο ἰάἀο]δί συ, δηὰ 90 πυ}ΠΠὙ [ἢ ς τὸ- 
βἰογδίίοῃ οὗ ἴθ κίηράομι οὗἨ ἰϑγδοὶ 85 ἰηΐευ- 
Ρτεϊοὰ ἴο δἰπὶ Ὁ [.4η|ε] (1. 44). 

2͵αἱπ 9 Ῥωγα) ““Ορρεζῖ Π25 ἰἀεπεβοά (Π6 
δοόηθ οὗ (8 ψΠ ἃ 8ροὶ ποᾶῦ (πὸ τηουπά 
οὗ Βονναῖν οὐ ᾿ϑύδιγ: σδοσγὸ (ἢς ρϑάδβίϑ] οὗ ἃ 
ςοἱοβϑαὶ βίαϊυς μᾶς Ὀεδη ἐοιιπὰ ὈΥ Βίπὶ" []; 
Οὐυκδίτεπιόγε᾽ 5 υἱὸνν (Μίρηςο, “ϊςϊ. ἀξ ἴΔ ΒΊδ]ε,; 
11. Ρ. 31, ἢ. 1), ἴδαξῖ “υγα᾽" νγᾶ5 ἴο ὃ6 
Ρἰδοοὰ νυ πίη {πὸ ργεςίης5 οὗ Βαργίοη 1561} 15 
1δυς σοηβτιηοᾶ: δ Οδρίδιη 860} τεροτίβ 
δὲ 186 ρμἰδίῃ Ὀθᾶσβ [πδί πδπια ἴο (Π6 Ῥγεβθηξ 
ἀλδγ (8εῈ ἴθ ϑύγνου- Μὰρ οὗ Μεβοροίαπγία ἱπ 
16 [ππϊ4 ΟΗἶοο, ἀπά λυ] ηϑοη ἴπ ὁ [ουζῃ. οὗ 

Ἀ. Οεορτ. ϑος.᾽ Χ. Ρ. 92). Ὑῶδ πδπὶς Ξἰρηὶ- 
Π65 {86 ὁἐρ]αὶη οὗἩὨ ἴπδ νυ4]},,) ἃ τηεδπίὶπρ ργὸ- 
ϑεγνυεά ἰπ ἴῃς 1, ΧΧ.. ἐν πεδίῳ τοῦ περιβόλου. 
γ᾽" 15 οἤεηῃ [Π6 ἢγβξ ρατί οὗ ἴ8π6 πδπΊο οὗ ἅ 
ἀϊκίηςϊ οἵ οἰ ΕΥ̓ τπηοπΕοπθὰ ἰη (Π6 ἱπϑοογὶ ριοηβ, 
Φ.5. Ὠιυτ-Υ ρίηα, 1 υγ-Κυγχαῦτγι, υγ-84Γ- 
ξἰηδ: δηὰ ἰπ {πὸ ““ΒΙΔοΚ ϑίοπο᾽" οὐ Εϑβαγῃδά- 
ἀοπ᾿5 ἰηϑοσρίίοη Π)άτγι-ϑυδηηδ-Κὶ 15 [δ ρατὶ 
οἵ Βαῦγ]οη ὑ Ὡς 15 οἰϑοννῃοσο Το] ] θὰ [πιζυτ- 
ΒεΙΪ, οὐ νν4}} οὗ Βαθγίοῃ. Ὑῆδ ῥἰδίη ἴῃ ἔγοηξ 
οὔ ἴ ννουϊά ἴἢ5 δ6 παξυγα!ν οΔ]]δὰ (ἢε ῥἰδίη 
οὗ υγ οὗ Ὠυτδ. 

“ ΒΙδοκ βιιζρεϑὶβ [πδὲ {Π]15 βἴοΥΎῪ νγᾶβ ἃ κιπά 
οὗ πιογὰὶ ἰδ]θ, ἱηνοηϊοὰ ἴο είν 16 [ονὺν5 
σΟυΓΑβῸ ἴο τεοϑὶϑὲ Απίοςδι5 ΕΡΊΡΠΔη65, φυδε 
δὲ ῥίαεεά ἐδε «ἰαίμε ΟΥΓ ωῤβί!ον; οὐ ἐδ ὠἱίαγ αὲ 
εγιμαίονι, Α58 Απίοςοῆυβ ΕΡΙΡθδηθ5 ΠΟνΟΣ 
Ρἰδορὰ (Π6 βίδίυ οἵ [υρίζεγ ἴποτο δὶ 411, (ἢϊ5 
βυξρεβίίοη 5 ϑγογιΐεββ, Ἢ 01} (φκοδόμη- 
σαν, ἴῃπΟῪ ὕυ}}, : Μδος. ἱ. ςς, Δῃ δχργεβϑίοῃ 
ὙνΠς ἢ οουϊά ποῖ Ὀ6 υϑρὰ οὗ ετοςζπρ ἃ βίδίιιθ) 
Δῃ ΑἰΙ(ΔΥΓ ΟΥὰσ [86 Δ]1δ. ἴοῦ Ὀυτηι-Οἰοσίηρ. 
Ηρ ΒΘΠΌΕΙΣ ΤΆ κο5 [15 αυϊΐα οἰθασ. “ Ὠϊδα 
Αὐυϊπεηῖίς, ἀε5 ΠὨδηϊοῖ,᾽ ὅζς., Ρ. 8)---89" [ΚΊ. 

Ὡ. “ἐπὶ ἰο σαίδεν, ἄχος. ὍΠ6 ΠλΟΘΘΟΠΡΟΥΒ ΟΓΥ 
ΤΌΠΠΟΙΒ ννδιοἢ γεγο ἴο ὕὈδ6 ἐουπά ἰπγουρμουΐ 
[86 Εδλϑῖ, ἰη Βαθυ]οηΐδ 85 ννε]] 45 ἰη [53γδεΐ (1: 8. 
ΧΙ, 7.) ἰἢ 1Π6 ἀδγ5 οὗ 841}; 2 (ῆτο. χχχ. ό, 1ο 
ἴῃ ἴῃς ἀδγβ οὗ Ἡεδχεϊκίδ ἢ), οὐ ἰαῖεγ ἰῃ Ῥεγϑβίᾶ 
(Εϑιδοῦ "1. Σ 9, Ὑἱ. χ4) ψου]ὰ 6 ϑεπὶ ουΐ οἡ 
{ΠεῖΓ πηϊβϑίοη, Ὑπὸ ομῆςϊα]8 βυστηπιοπθαὰ ἅσὸ 
ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ {πὸ ἰεδαϊηρ οἰν}] δηα ΤΠ ΠΑΡ οἰ 4596 5 
(ϑε6 δά. Νοῖε)---Π6 Ρυποο5 (54 [ΓΑρ5), ἴπθ 
ΒΟνΟΓΏΟΙΒ (566 1]. 48) δηά ἴπ6 σδρίδιῃϑ;," {86 
Τα ηἰϑίοσβ οὗ ᾿υιϑἴςο ---ἴἢ6 ᾿πάκ65, [Π6 σουηϑεὶ- 
Ἰογβ;᾽" δηὰ οἵ ἥπδηςο--- ἴδ ἰΓΟΔΘΌΓΟΙΒ.") ΕΥΟΠῚ 
1ἴῃ6 ἱπϑοπριίοηβ, ἰξ 15 οἰεασ ἤονν στεαΐ ϑἴγοββ 
νν85 ἰδ! ἃ οἡ δἴἰεηάδποθ οὔ 86 στοδὶ τοὶ βίοι 
ΠΟΘ ΠΊΟηΪ65: ποῖ [0 ἴᾶκο ραγί ἴῃ (ἤθη ννῆδη 
Ῥγεβεηΐ νγᾶ8 δαιϊναϊθηϊ ἴο ορεῆ σγεῦε]]οη πὰ 
Θυθἢ 580 ΠἼ]Ορο. 

4, Ο τορίε, παίΐομι, απά ἰαησιμασ}) Β8- 
Ὀγίοη δἵ {Π|5 Ἐἰπ|6 δὲ {π6 Ὠεῖξῃξ οὗ ἐς ΕἴογΥ, 
σοτηπηεγοῖαὶ δηα τ] ΠΑΓΣΥ, σοηίδι θα Ἡ]Πΐη Ποὺ 
ναϑὶ ἅγδᾷ γοργοβϑοηίδιϊνοα ΠῸΠῚ εαϑὶ δηά ννυοβῖ, 
ποῖ δηὰ βουΐῃ, ἴδε Οὐεεκ ἀπά {ΠῸὸ Μοάε, 
[86 Βα ηϊςίδη δηᾷ ἴῃς Αϑογτίδη, ἴ86 “ἐ ςἀρῖίνθ 

Ἐ Ο Βαϊ. 

νων. 



257, ΏΆΑΝΙΕΙ͂, 1Π|. [ν. 5---9. 

ς 7ῤαϊ δὲ ψνῆδῖ τἰπια γε ἤεᾶγ τῆς 
βοιιηἀ οὗ {πε σογηεῖ, υϊτα, Πᾶγρ, 88. Κ- 

"ον, δῖ, ρβαϊτεγγ, " ἀυ]ςοίπχετ, ἀπά 41} Κη ἀ 5 
εἰν σίηδι 

τ μαιά. οὗ πχυιβίοκ, γε 811] ἀονγῃ δηά νγογβῆὶρ 
λίνα, ῃς ροϊάδη ἱπιᾶρε μας Νεδυςπαά- 

Π6ΖΖΑΓ τῆς Κὶπρ δῆ βεΐ υρ: 
6 Απά νῇοβο ]]}εἰἢ ποῖ ἀονγῃ 

Δ Πα ὑὙγογβῃρρεῖῃ 5}4}1 τῆς βάπης ἤοιγ 
δε σαϑξ ἱπῖο (ἢς πιϊάβε οὗ ἃ διυγηίηρ; 
δε ἔιγπᾶςα. 

η Ὑπετγείοτς δὲ τῃδξ εἰπε, ψῃεη 

οὗ Τυάαἢι,᾽) δηὰ (6 ΑΥΔΌ οὗ (6 σουΐϊ. Τῆς 
οΠῆςἸ4] γος δηιδίίοη, βρόκθοὴ ὉΥ (6 Πογα]ά, 
δὐάγοσθοα {ποπὶ 845 “ῬΘΟΡΙΘ, παίίοηβ (Ὀεϊοῦ 
«{Π|0 65," Τπεοά, ἀπά ΝαΕ.), δηά ἰλπριιαζοβ᾽» 
{πε “οηρ165,᾽,) 5666 Οεη, Χ. ς; [58]. ἴχν!. 18). 
ἴ ννᾶ5 ἃ ἕοπῃ οὗ δά ἄγοϑςς νοΐ σοι πάθα ἐΠπο πὶ 

οὗ (86 ξγοδίποϑβ οὗ (6 τη οπλγοΟ ἢ ννῆο οἰ πιδὰ 
1Πς οὐὈοάϊεηος οὗ δεπιηῖο ἀπά Ατύδ δἰἶκο, ἀπά 
1 νγᾶϑ ΡγοΌΔΌΪΥ {πὸ ἔοσπηι]α {Πθη ἰῃ 56, ΤῊΘ 
ἸΠ9ΟΠΡΓΙΟΠ5----Υ οἢ ἀϑϑίση ἴο ΕἸ ποἢ- ΝΊΓΑΣΙ, 
54Π1Π145-  ᾿πηήοη, δηὰ οἴμοι [6 Ε{π|6 οὗἉ “Κίηρ 
οἔ [δ ἔοτιγ γδςθ5᾽" (' Ἀδοοτγάς οἵ [δ Ῥαϑί,᾽ 1. 3, 
12), ΟΥ ἴο ϑαγβοη [86 ““εγηρῖγε οὗ πδίϊοηβ᾽ 
(ἰξ. “Ἰοηριιο5᾽" οὐ “Ἰληριαρεϑ,,) 5.6 Ορροτγῖ, 
“Ἰποοερίίοη ἂς ΚὨογεαῦδα," Ὁ. 27; Νοττ]ίβ, 
Αβϑυτ. :ςῖϊ.᾽ 5. η.). ἀπὰ [Π6 ορεπίηρ βῆ γαϑθος 
οὗ Αϑβϑυγθαηρα ἷβ δάϊοῖβ, δ. 5. ""ἴο (Π6 πιθη οὗ 
Ἐοϑδ, [Π6 τήθη οὗ [ἢ6 5Ξ64-ςοδϑί, δηά [ἢθ Νϑ 17} 
ΘΠ ἢ, Ἢ Ηβίοτγ οὗ Α.᾽ ὑΌ. τοϑ, 189)---ΔΊΡΙΥ 

Πυκίγαϊο Ὀοίἢ ἴῃ 6 ἰδησυᾶρὸ υϑϑο ἤοΓΟ δηά ἔδπ6 
56η56 Οὗἁ σοϑπιορο] Δη ροννοῦ ἱπιοηάθά. 

5. 4δὲ «ομπά ο.Κ' ἐδε εογπεοῖ.. αἱ ἀἰπά: 9, 
γε ὶς 8] (Οη ἴπε ῥΒΙΠοϊορίςαὶ αιιοϑιίοηβ σοη- 
ποοϊοὰ ψ τ (ἢ656 ᾿πογυπηρηΐβ, 566 δ] 0Π8] 
Νοῖθ.) Τῆο Βαδυ]οπίδης (ςΡ. [54]. χίν. σὰ: 
Ῥς, οχχχυῖ! 2), ἴκὸ {πὸ Εφγρεδληβ, [6 Α55γ- 
τῖλῃϑ, [Π6 1,γάϊδη5,ἴ 6 Οτσεεκϑ, ἀηὰ ἴῃς Ῥογβίδηβ, 
ὝΕΓΟ ἃ τηϊ5ὶς-ἰονίηρ Ῥοορίθ. Μαυβὶς ννᾶβ ἃ 
ΤοσορηΖοα Δοσοπιραπίπιοηΐ οὐ δυο ϑοςίδὶ 
ξελϑῖ, οὐ Π πΊρἢ4] ρτοσεββίοη, ἀπά ννᾶ5 ἱπῖγο- 
ἀιιοοὰ δὲ [86 το ρίουβ σεγοπιοπιοϑ (566 δά ἀ. Ν. Ὁ. 
Δός ςο]. 1). [ἡ {πε ργεϑοηΐ Ἵᾶϑ ἰξ νγᾶβ θὰ ἴο 
ξῖνο ἢ οἴ χη] ἕοσ ργοβίγαϊίοη Ὀεΐοτο ἴΠ6 ᾿πλδρθ. 
ΑΙ δουπὰ οὗ ἴῆς ““σογηοῖ᾽" (.(.6. ἴδ κἰγαῖρῃς 
Βοσπ), “πὸ Βυϊο᾽" (οΥ ““ρίρε.), ἴδ “Βδγρ᾽" 
(δὲ “οἰ πογα , "ἘΠὸ ϑδοκΌυ " (ποῖ ἴπ6 νη - 
Ἰηϑέπιπιοηξ κπόνγη ΟΥ̓ παῖ πᾶπις, Ὀὰζ ΡΓΟΌΔΟΪ, 
ἃ κιπά οὗ δδγρ)ὴ, “ἴδε ρῥβδϊοσγ " (ρεγῆδρβ 
[Π6 ππιοάστῃ οὔ επίαὶ “απέοιγ), "ἴΠ6 ἀυ]είπιετ᾽᾽" 
(1ἰ. τη6 σγρηρδοπῖα; ςοη]οοίυγα! νυ ἰἀοπε βοὰ Ὁ 
50π|6 ἢ ἃ Ὀασρίρε {ἰκὸ {πὸ πιοάσγῃ [Δ] Δη 
“ὡρρροσηα), ""δηὰ 411 Κιηάβ οὗ τηιϑὶς (Ἰπϑῖγυ- 
ταθη5).,) “ΡΥ 65) δηὰ ““ρεορῖὶς," “" ξονϑῦ- 
ποΙ͂5᾽") δηὰ ὁ{Π|065,᾽ νοτὸ ἴο “8]] ἀοννῃ δπά 
γνογϑηρ᾽" (ἸἸΌ. ργοσίγαίο Πα πΊβοῖνεβ: προσκυνεῖν 
ςΡ. ἰϊ. 46) {8 κοϊάδη ἱπιᾶρο. 

Θ. 4206εὲ «α»νῖ ῥουγ)] Τῇ κῃδάονν οὔ πε 
ΡΊΠΑΡ ᾿ἴ56 1 ννουϊὰ ϑόγνὸ ἴο πιϑάϑισγο [ἢ 5ρᾶος 
οἔὗ {ἰπ|ὸ δεΐνγδοη δ ϑοπίοηςο δηὰ [5 ὀὁχοσυοη. 

411 τῆς ρεορὶς μεαγά {πε βοιιῃά οὗ τῆε 
σογηεῖ, ἤμῖε, Βαγρ, 5δοϊκδυξ, ρῥβαϊ του, 
ἃπά 411] Κιηἀ8. οὐ πλιιβίςκ, }1 τῆς ρεο- 
ΡΪε, τῆε παῖίοῃβ, δηά τῆς ἰδηριαρεβ, 
[61] ἀονγῃ σπά ννουβη!ρρεά τῆς ροϊάεη 
ἱπιᾶσε ἴμδὲ ΝΙΝ εδιιομδάπεζζΖαγ ἴῃ Κίηρ 
Παά βεῖ υρ. 

8 4 Σννμεζγείοτε δὲ τῆδλξ εἰπὲ ςεῖ- 
ἰ(δἰῃ (μαϊάδδῃβ οᾶπὶῈ πᾶσ, δηά δο- 
ουβεά τῆε |εἐνν8. 

9 ΤΠΕΥ 8ράΐκα δηὰ δά ἴο τῆς Κίηρ 

δὲ «ἀεὶ ἱπίο ἐδ »ηϊδδ οΓ α διιγπίπρς εν γμν- 
ρας] ΤῊ5 ννᾶ5 ἴΠ6 ῬΘΏΔΙΥ ἔῸΣ σϑἤιϑιηρ ἴο 
ὙΟΣΒΏΙΡ (Π6 ἱπιᾶρο: ἃ ἰῴκο Ὑς} ἔγοσα 
115 Ὄχοοδϑῖνο ΟΕ πᾶ5 Ὀθοη δοϊά ἴο ἴδτονν 
ἀἸϑεγοαϊε ἡ Ἀμμ (6 σοι ποηθϑ5 οὗ [1826 Πᾶγ- 
ταῖϊνθο. ᾿υἀροά ὈΥ οὖζ ποίίοῃϑβ ἴπο Ρυπίβῃπιθηῖ 
ψουϊά Ὀ6 πηοϑδὲ σπιοὶ ἰξ ποῖ ἱπηροβϑιθΐθ, Ὀὰῖ 
--Οιἀδοροηάοηςὶγ οὐὨἨ 4]]υ0}8ὲοη5 ἴο ἃ 5π|1|4ῦ 
Ῥγδςοίίοας σεοογάθά ἴπ ἴδε ΟἹάὰ Ταϑὶ. (Οεη. 
ΧΧΧΥΪΙ. 24: ἴογ. ΧΧΙΧ. 22) ἀπά οὗ ἴῃς νν6}}- 
Κηοννη [εννϑἢ ἰγδάϊοη οὗ ἴπῸ ἀο] Ἰνοσάπος 
οὗ ΑὈγδῆδπὶ ἔγοπι ἴθ ἤγε οἵ {πε ΟΠ δ] θοὸς 
--ἰο Αϑογγίδηῃ τηοηιπηθηΐβ σϑμῃονν {παὲὶ 1Π6 
Ρυπίβημηθης νγᾶ5 σοηπιοη σθηξζιγίος Ὀσέογε 16 
ἄλγβ8 οὗ Νεδυςπδάποζζασ. [πὸ 5115 “Η5- 
(οΥὟ οὗ Αϑϑυγῦδη!ραὶ" (Ρ. 163, 566 4150 Εοχ 
Ταϊδοί ἰη “ Π᾿υϑίγαϊίου5 οὗ [6 Ῥγορβός Ὁ δη|6] 
ἔτοπι ἴῃς Αϑϑουτίδη υττηρβ,᾽ “ΤΊδη5. οὗ {π6 
ὅ8ος, οὗ ΒΙ0]. ΑτοΒοΙοσγ,᾽ 11. 61), 840}- 
ταυρίηα, (πὸ Κιπρ οὗ Βαῦγίοηΐα, 15 τεοογάοαὰ 
85 Το ] Ἰηρ ἀρδίησὶ ἢἰ8 Ὀγοΐποσ Αϑϑιιγθδη!ραίὶ, 
δὰ πηλκίηρ νγὰσ ὙΠῸ πη. δὅ411-Πλιιρῖπᾶ 
ν)ὰ5 ἀεξοδίοα δηὰ δκοη Ῥγίθϑοποσ. ΗδἊδ νγῶβ 
ςοπάοηηηοά (ο ἀδαίῃ, δηὰ ΌὈΥ ἴδε ογάοσγ οὗ ἢ15 
ΒγοΙθοΓ νγᾶβ ἴἄγοννῃ ἱπίο “ἃ Ὀυγηὶηρ ΠΕΙῪ 
Γυγηδοο." Το βάτο δία ονοσῖοοϊκ ᾿ϑιηδηι, 
νγῆο δὰ υἱἱεγοὰ οἰγϑὸ5 ἀραϊηδὶ [ἴη6 μοὰς οὗ 
ΑΞϑυΓΌΔΠΙρΡΑΙ; ἐονοῦ ἃ ἔγχος [ΠΟΥ ρῥ]λορὰ 
Ἀπ δηὰ σοηϑυπηοά ᾿ἰπὶ ΘΠ γε " (ΘΠπΊΉ, 
ἄο. ΡΡ. 1217, 128). ὙὍὙΠὲ οεἰεδγαῖθὰ “ [ἢ- 
βοπρίίοῃ οὗ Καογϑαυδὰ" τεοογάβ Ὀυγηίηρ δηὰ 
βαγιηρ 845 ρα πἰϑῃπηδηΐ5 ἰηΠ!]Πςοίο οὐ ἴπο Κιηρ οὗ 
Ηδηλδίῃ ἃπὰ ἢ 4111ὁ5 (Β. Οὅ. 714), δά ἃ 
5: ΠΥ ἔδίς ὈδΙ6}] Αϑϑουτι ἢ (Β.Ο. 712) (866 
Ορρετί «πὰ Μέηδηξ ἰπ ' ]ουγηδὶ δϑιδιϊφιιο,᾽ 
1864, ῬΡ-. 24, 25) 50). ὙΤΠῈ παιταῖϊνα ἴῃ 
πε ἴοχὶ οὗ Ὁ δηΐοὶ, Ῥοϊηϊίης ουἕξ [6 ςοπη- 
ΤΑΟΠΠ655 οὗἉ [Π6 ρυ πΙϑπιοηΐς (οΡ. ἴπ6 πιοάς ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἰδ 15 τπεπίοποὰ ἴῃ υν. 6 δπὰ 11) 15 
1Πογοίοσο ΔΠΊΡΙΥ σοπβιτηοα ὈΥ ἴπεδὸ “(5:16 η᾽ 
τεοογάς οἵ ἴΠ6 ραϑοῖ. ῬὙμαῖ ἰἃ νγᾶβ δῇ Θχίσοπ 6 
ἔοττῃ οὗ Ρυπίβπιπιθηξ ποοὰ ποῖ δε ἀϊβριυϊεά; 
δυΐ ἴΠ6 βονοσιγ οὗ ἴῃς ρυπιϑητηθηϊ 15 ΟὨἹῪ ἴοο 
ΘΑΘΙΪΥ οχρίδιποά, 1 ἰξ Ὀ6 τοτημσοπηδεσγεὰ, δον 
ἀεβροῖίς ΝοΡυοβδἀΠΟΖΖΑΓ τνᾶβ, Ποὺ 50[6ΠΊΠ 
(15 οσςσδϑίοπ, μονν σοὶ σίου {Π6 σοΓΟΠΊΟΩΥ, δπὰ 
ἱπογοίοστο πον ἱστοὶ σίου δπὰ ἐδηδίϊοδὶ ἀϊ5- 
οὈοάϊοποο νου ]ὰ δὲ βυςῇ ἃ {ἰπλ6 Δρρϑᾶσ ἴο Ὀδ, 

8--16. ογίαίε Οβαϊάεαης ... ἀεοιφεὦ ἐδὲ 



ν. 10---ἰ4.] 

ΝεδυςμαάηεοζΖζασ, Ο Κίηρ, ᾿ἵνε ἴογ 
ὄνεγ. 

10 Του, Ο Κίπρ, πιαϑὲ πιδάς ἃ 

ΠΑΝΊΙΕΙ͂, 111. 

ἴοι. Παϑὲ εξ ονεῦ ἔπε δδίγβ οὗ 
τῆς ρῥγονίηος οὗ Βαῦγίομ, διδάγαςῃ, 
Μέεβϑδάςῇ, δπά Αδεά-περο; τἢς5ε τηεη, 
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ἄεογες, τπαῖ ἘνοΥΥ πιᾶη πὲ 5}24]]} 
ἢοᾶσ τῆς βοιπά οὗ τἢς οοτγηςῖ, διε, 
ΒΑΓΡ, β8δοκθιι, ρϑδίεγυ, ΔΠ4Ὰ ἀν] οἰ ΠΊΕΓ, 

Ο Κίπρ, 'δανε ποῖ σεραγάεά τῆεα: ΠΟμαμα: 
ΠΟΥ͂ 5εῖνε ποῖ [ΠΥ ροάβ, ΠΟΥ ὙγΟΥβ ἢ πὸ πεχανά 
{πε ροϊάεη ἱπιᾶρε ψγῃίο τπου μδϑὲ τς 

απά 4}1] Κιπάβ οὗ πηιυβίςκ, 5}4}} 4(1]} 
ἄονγη δηάἀ νγουβῃ!ρ πε ροϊάθη ᾿πηᾶρὲ : 

11 Απηὰ νψῆοβο (]]}εἴἢ ποῖ ἄοννη 
δηὰἀ τνογβῃίρρεῖῃ, δαὶ ἢς 8ῃοι]ὰ ὃὈἊ 
ςδϑι ἰπἴο ἴΠ πιϊάϑε οὗ ἃ Βυγηΐπρ᾽ ΠΕΓΥ͂ 
διγηᾶςα. 

12 ἼΒετε δῖε σεγίδία [ενγβ ἡ Ποπὶ 

δεῖ τ. 
11 {Ἴ Πεη ΝεδυςβδάποεζζΖαγ ἴῃ δ΄: 

ΓΆρε ἃηα ΠΙΓΥ σοπηπηδηάδα ἴο ὑγίηρ, 
Θηδάγδοῃ, Μεβῆδοι, ἀπά Αδεά-περο. 
ἼΤΒδη {ἈΠ 6Υ Ὀγουρθε (ἢ68ς6 πιεη Ὀαίοτα 
(ἢε Κίπηρ. 

14 ΝεδυςδάμηεζζΖαγ βϑραΐζε δηά 94]4 

.ζε«050ἢ}]0 ΑἸποὴξ ἴπο ρῥτγοϑίγαϊθ Ὑγ υβ ἢ ῬΡΟΥΚ, 
ἃ ἔενν ἤριγεβ τοτηδιποα ϑἰδηάίηρ. ὍΠΟΥ ὁ“{6]}] 
ποῖ ἀονῃ ποῦ ΟΣ ρροὰ ἴθ ἱπιδκο.᾽" 
Ομαϊήχδηβ, πιοη οὗ τὰπκ δηὰ τηλγῖ, δὲ οποδ 
(αἱ 1μδῖ {{ππ|6᾽) ἄγονν πρᾶσ ἴο {Π6 Κίηρ. 848» 
Ιυαϊης δῖπι ἢ [86 ὑδυλ] ἕογτηυ δ οὗ τεϑρεοξ 
{τ 9, ορ. 11. 4) ἴδεγ “δοουβε ̓) {Π6 ενν8. 

δΒο νογά--- σοῦ  Υ ραγαρηγαθοά ὉΥ {Π6 
ΑΟΥ. ΧΧ. διὰ Τπεοά. ὑπολαβόντες, Ν αἱρ. 
δοςσυπάνογιηῖ)----ἰθ ἃ οὐτουβ8 οπδ: [ΠΠ γαἸῪ 1ἰ 
Τη6Δῃ5--- κα [6 ρἤγαϑοβ »»͵ογάεγε, ἀδηίε αρῥ εν, 
γοάεγε σαγπρ--- ΠΟΥ εἰδῖας ἴπ6 ρῥίεσος οὗ [Πς 
7ενν5,᾿ 2.4. ἴΠεΥ σα] πγηϊαϊοά, {ΠΟΥ 5ἰαπάοτγοά, 
{ΠΕΥ ἱπέοττηδαὰ ἀρσαϊπϑὲ ἔπε. ὁ ἼΠΕΥ ςοι!]ὰ 
ποῖ ὈΘΆΓ,᾽ 88 γΥγ5 θσοτηθ, “6 το τ ἤθηοθ 80 - 
αυϊγοά Ὁγ ἴῃς [εἐτνγϑ [σουρῇ [6 ἰηβθδηςο οὗ 
ΤΠ Δη161᾽" [Κ]. ὙΠα Ὄχργεββίοη 15 ἑουηὰ ἃ5 [86 
Τάγρυπὶ τεπάθηηρ οὗ ἴπ6 ““(Δ]οὈδατγοτ᾽" ἴῃ 1 ον. 
χῖχ. τό, ἀπά ἰς ἔτεηυοηΐ 48 ἃ ϑυτίδς δηὰ Ασδδὶς 
ἰάϊοπι, [Ι{ 15 ἰπεπάθά, δοοογάϊπρ ἴο 86 
ΑΥ̓δθ5, ἴο 55} σις Ρογβιβίεπε τδ] σα δηά 
οτδῆ ἰδὲ (Πρυτγαῖίνεὶυ σρθαϊκί ἢ) ἃ πλδῃ 5 δη6- 
Τ65 διηΐ πὶ ἀἄοννη, ἴδίκα Ὠϊπὶ, οι ἰπὶ ἴῃ 
Ρίοςεβ, δηά οδί ἢ}5 ἤεϑῇ. 
ΤΠ παΐυγο οὗἉ {ποῖγ "’ Δοσ 54 [ΟΠ νγᾶ5 ννγ6}] 

οδςσυϊδλίοα ἴο :ῃῇἔλπηθ ηρ ΝερυςπδάηθζζΖαγ 
ἢ ταρὸ δηὰ ἔυΓΥ" (νυ. 137) ἦη6 ννοτάἀβ. ἴῃ 
186. οτρίπδὶ ἱπάϊοσαίϊε 4 ραϑϑίοη δηὰ ρονίηρς 
ΔΏΣΕΙ ἴλτ ΤοΓα ἰηΐδηϑθο (ἤδη ἰδδὲὶ ἀσϑουροά 
ἴπ 11. 12). ὙΠδ πιθὴ ψῃοπὶ ΠΟῪ δοςιυϑοί, 
ΘΠΔάγΆΟῃ, Μοβῆδοι, δὰ Αδεάσποχο ον εά 
1μεῖγ ροβίοη ἴο ἢΐἷ5 τογδῖὶ ἔἄνοιγ (νυ. 12, 
ςΡ. ᾿ἰ, 49). [{ ννᾶ5 {πεὶγ ἀν γ ἰο 5πονν γεβροςξ 
ἴο ΔΩΥ “ἀξοῖθο στηδάθ,"" εβϑίδυ 5 ηοὰ (νυ. το) 
ὈΥῪ δῖπι. Βγ {δεῖσγ οοπάυςξ {δὲ γ ρσγονεά {πεη}- 
Βεἶνοϑ. ὑπργαδῖθῆι! πὰ ὑπάυϊ μι]. ἘΠΕ ““το- 
ξαγάεά ποῖ,᾿" {ΠΟῪ Θϑίδ Ὁ] 156 ποῖ ἢ15 ἄθοῖεα 
(υ. 12, ἃ Ροϊπί οχϊοὰ ἱπ ἴδ Α.ΟΥ. δηά ὅγτζ., 
Ὀπὲ τεϊαϊπθὰ ἰῃὰ ἰῃθὸ Οὐκ δηὰ [1,Αἰπη νοῦς 
5:05). Απηὰ [ἢ υηρταίοἤι! δηὰ ἀϊβίογαὶ ἴο {Ποὶγ 
Τηλϑῖοτ, {ΠΟΥ σετο ΓΙ Πογτηοῖθ ΔΟΌΠΡ ἴῃ ἃ 
ΤΑΔΏΠΕΙ ῥγοΐδπε δηπὰ ἱγτεϊ ρίουβ.Ό. “ὙΠΕΥ,) 
Ὀγχοά (Π6 Ομαϊάσδαης ἰῃ ἰοιιὰ ἴοποϑ (Ἐ 4581), 
ἐέφοῖνο ποῖ" (ΧΧ, δηὰ Ὑποοά. λατρεύειν, 
Μυΐξ. οοἴοτο, ἴῃ ψνογά πὶ ἴδ6 οΥρίπδ] Ποτο, 
συ. 14. 17. 28, ἀῃά ἴῃ νὶ. 16, 15 {π6 νγογὰ 50 
ἔτοηυεηξ ἴθ ἴδε προσ ρίίοηβ ἴοσ ἴδε ῬτΌΡΟΣ 

γο:. ΥἹ. 

βογυϊοθ ΟΥὁἨΘ ΜΟΙΒὮΙΡ οὗ ἴπ6 σοάβ) “ΠΥ ροάϑ᾽" 
(βία. ποῖ 5ἴηρ. 45 ΧΧ. εἴδωλον), ὅζς.; οτ--- 
1 186 οἰρδδις ογάογ οὗ ἴδε οσιρίηδὶ Ὀ6 οὔ- 
βεγνοά--- ΠΥ ρσοΐδβ (ΠΟΥ ἅτὸ ποῖ βευυϊηρ, [86 
ξοϊάδη ἱπιᾶρο ὑνῃ!ςἢ ἴδοι! δαϑὲ 5εῖ ΠΡ ΠΟΥ ἅΓῸ 
ποῖ νυογϑδιρρίηρ." ὙΠα Κιηρ᾿ 5 νου δηά ςοπὶ- 
τηδηά, {πε ΒἸΟΥΥ ἀπά υἱοϊοσίουιβ βοῦγεῦ οὗ (ἢ 
τλοηδσοῖ, [6 ἱπιᾶρὸ ὙΠ ὶο ἢ ΓΟρΡΓΕΘΟΠὩρ ΠΪπὶ 
ΒΥΤΑΌΟΙ Ζοὰ α'950 ἴπ6 ἐυϊοϊλΥ ἀοἰγ.----4}} νγοτο 
ἀεδρίϑοὰ ὈΥ͂ {πε86 [εὐν5, ὑγβοβο γαηκ ἀηά ροϑὶ- 
ἔἴοη ψουϊὰ Ὀ6 στὸ ἴο ἰηνιθ σοχηηθπξ ὑροη 
{Πεῖτ δοτίοῃϑ. 

Τλδηϊοὶ ννὰ5 ποῖ ργεϑοηΐ δἱ (ἢ]5 ἀδάϊοφδίίοη οὗ 
[δὲ ἱπιασε: δηά 6 νγὰβ ποῖ δπηοηρ ἴῃς [εὺνϑ 
δοουφοά, (Οοη͵θοζαγοβ μᾶνα Ὀδοη ἔγθοὶν οἤεγοά 
(ο Ἔχρ δίῃ ἢἷ5 αὔϑεηςσθ; βυςς 89---ἰπδλῖ  Δ4η|ε} 
βίοοά ἴοο Πἰχὴ ἴῃ τουδὶ ἕδνουγ ἴο δ6 τουοδοὰ ;--- 
[Πα δ, ῬΕΙΞΟΏΔΙΪΥ, νγᾶβ ἴοο τυ ςοἢ Ἰονθά:;--- 
παῖ Π6 νναβ 111..-- -ἰἢδὶ Π6 νγᾶ5 εηραρεϑά οἾ56- 
ΒοΓΟ οὐ Ὀιι5:η655.---[Παΐῖ 45 “ ἈΔὈ-ϑί ζηη ἢ 
11. 48) Π6 νγὰᾶβ ὀχετηρίοὰ ἔτοτῃ [δδ ργοβι γα οη 
οηδηάδά οὗ ἰΔῪ οὔἶεἶα]5, ὙΠ6β6 ὁοη]οσζυγοβ 

ταῖβϑο πιοτὸ αἰ συ 165 τπΔπ ΠΟΥ ἀρροᾶϑο. Ὑεῖ 
11 πιδΎ Ὀ6 54 8] δϑϑοτιοα [Παἱ---γαὰ 5 ἀθϑθησθ 
σδυϑοα ΔηΥ ἀεξεςξ ἴῃ {ΠῸ τοὶ βίοι 8 σΕΓΕΠΊΟΠΊ65, 
δὰ ἴἴ Ὀδδη ροββϑίθ!ο ἴο σαϊϑαὲ δραίηβξὲ ἢϊπὶ ἃ 
σἤαγρο οὗ ἀοτεϊςτοη οὗἩ ἀιυῖγ---Π6 “ΔΟσΊ ΒΟΥ 
οὗἩ πε [ἐὐνν8᾽) νου ποῖ πάνθ θθθη ον ἴο 
ἱπογίμλϊπαῖο πὶ ἴῃ ἴπ6 σπᾶγροβ [ΠΟῪ Α]]οροά 
δραϊηςὶ ϑηδάγαςν, Μεοϑῆδος, δπὰ Αδοά-πορο. 
ὙΠαῖ ἴδον ἀϊά ποΐ ἀο 50, ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 Ἔχρ]αϊπρὰ 
ΑΥΓΑΥ Ὁροη ἴδ βιιρροβιτίοη [πὲ [πε ἀε]νετ- 
ΔΏςΓΘ οὗἁὨ ἢ᾿5 σΟΠΙΡΆΠΙΟΙ5 ον ως Ῥγοςεθα!ηρϑ8 
δραϊηξὲ ἐποῖγ σπῖοῖ. ΟογίδΙΥ μδά [15 σμδρίου 
θδθθη ἴδὸ σοπηροβιτίοη οὗ ἃ ρϑοιάο- δη16} οὐ 
[80 τοςοσά οὔδ Ἀςι του ονθηΐ, Γλδπιοὶ τσουἹὰ 
ἢανθ θδδη ἱηϊγοάυςοα δηὰ ἢἷ5 ᾿τγ ]Υ͂ ΕΧ- 
ΡΙαἰποά. 

13. ἐπ δἰ: ταρε σμά 3.70] “Ἴδ6 ΠΙΣΥ οὗ 
Βοδί Ποη ρουβοσυΐζοσβ ἀρδίηϑς γὰ 18 ᾳυϊῖο 
Ρτγονοσθῖαὶ. ΤῊῈ Ἀοπηδηβ, νγῆο ἰοϊοταϊθα Δ8]]} 
Ὠεδίμοη βιιρογβεϊ οηβ, Ρειϑεουϊοά ΟΕ ϑιἰδηϊν 
ἴο ἴμο ἀοαί ἢ" [Κ]. 

14. ΟὙΎΒΟ Κις ἀἰΞείηρυΐϊθηεβ μετὰ Ὀοίτνεθη 
ϑοσυης ἢἷ58 ροά, δηὰ τνοσβῃρρίηρ [15 ᾿π]ΔΡ6. 
ΎΤὨε ἀϊϑαπηςξίου 5 βυρξεσῖνε ἐυεῃ ἴἰο ΟἾΓΣΙ5» 

ϑ 
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᾿Οσ, φῦ πηΐο τῆ δι, 7. ἐ: ᾿σπια, Ο δῃδάταςἢ, 
ἡ ηνοδὴ Μέεβμδςῖ, ἃπά Αδεά-περο, ἀο ποῖ 
21.13. 

γε β86ῦνε [ΠΥ ροΐάθ, ΠΟΙ Ψγουβἢρ τῃς 
βοϊάδη ἵπηαρα νη ἢ 1 Πᾶνα δεῖ υρὶ 

Ις Νον ἰΓ γε ὃε γεδάγ τῃαῖ δί 
ννΠδὲ τπιῈ γε ἤδαῦ τῆς βουμηά οἵ τῆς 
ςογηδῖ, βυζα, Πάγρ, βου, ρῥβδ  οΓΥ, 
ἀπά ἀυ]οϊπιετ, δηὰ 41] Κὶπά5 οὐ πχιϑὶςκ, 
γε [Δ}1 ἀονγῃ δῃὰ νγοσϑῃϊρ ἴῃς ἱπιᾶρε 
Ὡς ἢ 1 ἢᾶνα πιδλάς; τυείϊς δυς Ιἴ 
γε ΨΜΟΓΘΗΙΡ ποῖ, γα 8041] δὲ σαϑὲ τῃ68 
84Π16 ΠοιΓ ἰπῖο τῆς ηχϊάδε οὗ 4 δυγη- 
ἵῃρ ΠΕΙῪ ἤιζηδος; ἀπά Ψῇο 2 τδαῖ 

Κ[ἰλπ5, 85 Ὑγδυπίηρ 5 παῖ νγ͵ὲ ΠΊΔΥ τοπάεσ 
ουϊνναγὰ δεῖβ οὗ Ὠολᾶρθ, νου ΓΟΔΠΥ ϑογν- 
ἴῃς Οοὐ" [κΚ]. [186 ργϑοβάθη(β δορά (ποῖθ 
ἴο “-. 1) πιᾶίκα ἴ ργοῦδῦ]θ {μαῖ [86 ““Ἰπιᾶρδ 
56ῖ ὕὉ0Ρ" ννὰβ {86 ἱπίᾶρὸ οἵ Νερυς δαποθΖΖζδυβ 
ΔΉ Ποα τογα]γ " (Τρ. 4150 υ. 15), 1 ψου]ὰ 
Αἶθο δθθπὶ ἔγοτῃηῃ υὐ. 12, 14, 18 ἰῃδῖ ΟΥΒΙΡ 
οὗ τπῸ6 ρσοά οὗ {[πΠ6 τῃοπᾶγοῦ νγ5 σοηϑιἀογοὰ 
ἴο Ὀδ ἱτηρ δὰ ἰπ [Β6 ννοσβρ οὗ ἴΠ6 τῃοπάγοἢ. 
ἼΤΠ6 ἱπϑοσίρίίουβ ρύονθ [δὶ [815 νγᾶ8 ἴῃ οδϑ56, 
41 τηδάθ,᾽" 5ξᾶγ58 ϑΠδ᾽ ΠΠΔΠΈΒΟσ {{1.,| ὁ Δῃ ἱΠΊΔΡῸ 
Οὗ ΣᾺΥ τΟΥΑΙΓΥ ; ὕροη 1 1 ᾿πϑοσ θα [Π6 ῬΓΔΙ56 
ΟὗἨ ΑΞ5ῈΓ ΠΥ πιδϑίεσ, δηὰ ἃ ἴθ δοοουηξ οὗ 
ΤΑΥ͂ ἀχρί οἱἵ5,᾽) δζο. (Ο θε 5 Κ οὗ 58|41πι. 111... 566 
Ορροσγί, "Ογ. Αβϑϑγγ." Ρ. 120). [τ νγὰ5 1π|- 
ῬΟΚ551:06 ἴο βϑοραγαίθ (86 Ὀεηάίης ἀἄόννῃ Ὀδίοσα 
ἴῃς ρα οὐὗἁἨ τΟγδν ἔτοσῃ ἱπιρ] θὰ δοίκηον- 
Ἰράρστηοηξ οὗ (6 σοὰ ψῆο 24---οςογχάϊηρ ἴο 
Ῥορυΐαγ δε ϊεξ---ργοθρεσοά [86 Κίηρ, Τδε τὸ- 
ἔωμ54] οὗ ϑηδάσγαςῃ, ὅζο. σοπίδιηθά {δοσείογε 
ἰησυ]ξ ὑροπ ᾿πϑιϊέ, δηὰ ἴμ6 ᾿πϑιἀϊουβηθ85 οὗ (Π6 
ἐἐΔΟΟυ ΒΔΕ ΟΠ Ὀδοομ65 ραϊδηῖ. [11 νγᾶ5 δ ἴο 
Ῥγοάυορ {π6 εἴἴεςϊ ἀδοοπ θά: δηά ἔογ ἴπ6 ἴο]- 
Ἰοννῖηρ; τθᾶϑοῃ :-- - 6 ΒΑΌΥ]οηΐΔη 1ηϑοσὶριἰοἢ5 
ΠΠυϑίγαῖο δπὰ σοηβστ ἰῃ ἃ τοπλδι κα Ὁ] 6 ΤΏΔΏΠΕΣ 
ἴδε ἀονοϊοροὰ γοϊρίοιιβ θητῃ υ54θπὶ οὗ Κὶης 
ΝΟ ς δάποζζασγ ἔος ἢϊ5 ροὰ (ποῖε ἴδ ϑἰηριι- 
δῦ, ν. 14): ἴἃ ψνὰ5 οὔθ οὗ ἴῃ6 πιοβδὲ τηαγκοά 
ξεδίαγο5 ἰῃ ᾿ἰθ σματαςῖεσ. Μογοάδος (Τυρ᾽ [6 γ) 
{π6 ραἰγοη-Ροά οὗ Βαῦγίοῃ, ἴο ννῆοχῃ ἴΠ6 πᾶπὶα 
οἵ ΒΕ] νγᾶ5 5ρες ῆσδι]ν ἰγαηβέεττεα ὈΥ ἴπε Βαῦγ- 
Ἰοηίδηβ ἀυτίηρς ἴπ6 ἰαῖου ρογιοά οἵ (Ποῖγ ἢ]15- 
ἸΟΙΥ͂ (866 ϑεβγδάογ ἱπ “ϑίυά, ἃ. Καπικ.᾽ [4η. 
1874), ννᾶϑ---Δδοςσοσάϊηρ ἴο ἐῃ6 5βἰδηάδγά [π- 
βου. ΡΏοη---ῆς Ἰοτά, [6 ἰογ οὗ 15 δοατί ἴῃ 
Βαῦγϊοη, νης ἢ ννᾶ5 ἴΠῸ ϑϑαῖ οὗ ἢϊ5 ϑονθσεί χηΐν 
δηἃ ετηρὶγο."" “Μογοάδοϊ,,"" Πα βδᾶγβ, “ἴθ 
δτεδί Ἰογά, 85 δρροϊηϊοά πιὸ ἴο ἴδ διρῖτο οὗ 
πε νου], δηὰ σοπῆδοά ἴο ΠΙῪΥ σατο ἴπ6 ἔδσ- 
βριοδά ρεορὶθ οὗ (6 οατίῃ. Μοσγοάδον, (ἢς 
δτεδί Ἰοσγά, ἴπ6 ϑοπίοσ οὗ [6 ρβοάβ, ἴπ6 πιοβῖ 
Δηςϊεηΐῖ, [45 σίνοῃ 411} παίίοῃβ ἀπά ρβεορὶθ ἴο 
ΤΩΥ Γςᾶγο." ὝΠε ᾿ἱπϑογιρίϊοηβ οὔ Νεδυςῃδάποζ- 
ΖΔΤ Αἴνναγϑ ἰθυτηηδῖθ ὙΠ ἃ Ρσγάγοσ ἴο Μεῖο- 
ἄλδοῖ, ἱηνοκίηρ δ]5 ἕδνουγ ἔογ [6 ργοϊοθοϊίοη οὗ 
[86 ἴῆγοπο δηὰ ΘἸΏΡΙΓΟ, ἀπ ἔοσ [5 σοπ Εἰ ππδηςο 
ΤὨγουρβουζ 411 ἀρὲβ ἴο ἴῃς οπηά οὗ [ἴπ6. [1 

ῬΑΝΙΕΙ. 11]. [ν. 15-.-18. 

(οἀ ἰδὲ 5841} ἀεἶνεῖ γοι ουζ οὗἁ ΠΥ 
Βδηάϑβ ἡ 

16 ϑδηδάτγαςν, Μεβῆδος, δαπά Αδεά- 
Περο, δηβυνεγεά ἂπά βαἱά το ἴῃς Κίηρ, 
Ο ΝεβδυοςπαάποδζζΖαγ, ννε γέ ποῖ ςᾶγε- 
[1] ἴο δῆβνγεγ [πδ6 ἴῃ τἢ]18 πιδίζεσ, 2}. ὁ 

17 1 ἰὸ δὲ “90, ουον (ὡοά ψῇοπὶ ψε 
βαῖνε 18 αὖϊε ἴο ἀεἶϊνεγ τι.5 ἔτοπὶ τ(ἢς 
δυγηΐηρ ΠΕΙΥ͂ ἤιγηδος, δπά ἢ ψἹ}} 
ἀεἰίνες ὡς οὐδ οὗ της Παηά, Ὁ 
Κίηρ. ί(γο ὦ 

18 Βιυῖ 1 ποῖ, δε ἴ Κποψῃ τπιπίο 
πες, Ο Κίηρ, τῃαλϊ νγὲ νν}}]] ποῖ βεσνε 

085, {πογοίογο, ἃ σσοβϑδβ 1ηϑυ]}1, (Πδὲ [Ὦγδο πηθη 
- σἀρένοβ᾽" οὗ (δὲ τᾶοὸ Μεσγοάδοῃς δδὰ 
ΒοΙρθά δῖπὶ ἰο σοῃηιοι--- 5 Ππουϊὰ ἀδγὸ ἴο τοῖιι98 
Βοιηδρο ἴο ἢἷ5 σοὰ. Ὑδδῖ δη ορρογίυῃιγ ννᾶ5 
δίνοη ἴο {δοπὶ οὗ ἀοίπρ {πδὲ ὙΠ οἢ στα υάς 
δηὰ ρῥγιυάοπος Ἰοϊπθὰ ἴῃ βυρρεϑίίηρ, ννὰϑ ρεῖ- 
δδρ5 ἀν, 85 Αὔδη ΕΖγα {πηκϑ, ἰο Νερυςδά- 
Π6ΖΖΔΑΙ 8 γος ]οςξοη οὗὨ ἢ15 δϑίθοῃι ἕοσ Ὠ δηϊεὶ. 
Ῥεγῆδρθ αἷϑο ἃ ζσεπιοτηῦσαποα οὗ 16 δῆ 
ΟΡἱπίοπ μῈ μδὰ ὄνεῦ ἔοτπιεὰ οὗ ἴῃεπὶ (Ἰ, 19, 
11. 49) ἱποϊ! θὰ Ηἰπὶ ἴο ΤΔΕΓΟΥ, 

Ἰ ἐξ ᾿γμ6] 80 1[ἢ6 ΠΙΔΙΟΓΥ͂ οὗἨ ἔδ6 νοῖ- 
ϑοῃβ: π6 ρῆταϑε 15 4 ἀἰἔιουϊὲ οπο, ἀπά μιᾶς 
Ὀδθη ΥΔΓΙΟΌ ΒΥ τοπάογοά; 615 18 γουγ 5εῖ ρυΐσ 
ῬΟΞ56,᾽ οσ “')ο γοιι Βοογ }}Υ τεῖμϑα ἴο ννοῦ- 
δβῃϊρ,᾽" ὅζε., ἄο. 80 Ἰοηρ 85 1π6 δἰ ὙΠΟ] ΟΡΎ 
οὗ [6 οὔἱρίηδὶ νγογὰ ἰ5 ἰη ἀϊδβρυΐϊθ, π6 οἱ ἀθγ 
ἘΓἀη5ἰΔΈοη. ΠΊΔΥ͂ ΓΑΙΓΙΥ οἸῖπὶ ἴῃς ργείεγθησθ. 

16. αευδὸ ἱ: ἐδαὶ Οοά͵ ς.ἢ “ΜΏεη ΡΠᾶ- 
ΤΟΝ ϑκοά, “ὙΟ ἰ5 ἴῃς 1,οτγὰ 2᾽ [π6 ᾳυσϑίϊοη 
τα ἀγῖϑο ἔγοτη ἴπ6 Ὀποεσίδι ΠῚ Υ ἀπὰ ἀουδῖς 
ὙΒΙΟἢ [Ππ6 πιυ! τις οὗ ρος ἱπ Ἐργρί ῥΡτο- 
ἀυςεά; Ὀυῖϊ (6 νοτγάὰς οὗ Νεδυσῃδάποζζαγ 
{|κ6 [Ποϑ6 οὗ ϑεηπδομογῦ, 2 Κ. χυῇ]. 2ς, ἍΓΙΟ 
νοσγάβ, ποῖ οὗ ἱπυίγγ, Ὀιξ οὗ ἀοῆδηςθ δηὰ 
Β0ογῃ, Ηἰ5 σὰρϑ δῖ δείπρ ἴδιι5 ορροβϑά ὃἃρ- 

ΑΥΒ ἴο ἢανα ΟὈΪ  ογαϊθά 411 (6 σε ρίους ἔδεϊ- 
1η55 ἡ ῃΙοἢ Δ Π16}᾽5 Ἰηογρτοίδειοη οὗ "5 ἀγθδπὶ 
μιά ἔοι ΥῪ οχοι θὰ ἴῃ τη" [Κ]7. 

16. «ὑε ἀγε ποῖ εαγείμί͵ δίς. Βείζογ, “ἐνγα 
ἃῖ6 Ὡοῖ νναηίης,᾽ ὅζο,, ἐ. 6. "115 Ποῖ ΠΟΟΘΒΘΑΣΥ 
ἔοσ υ5" (δἤεη, 8ε6 δάά. Ν.). Ἴδε τβπουρδὶ 
ἰδ: )͵έο πορὰ ποῖ δῆϑνεσ γοι; Οοὰ ν]}]} 
ΔΏΒΥΤΕΓ γου ᾽ (υ. 17). 

17. ΠΉῊΟον οδίηι δηὰ σοηβάϊηρ 15 ἐδο ἔΔ11ἢ 
οὗ ἴῃεϑθ ψΠ]πρ πηᾶτίγτβ.Ό ὙΠΟΥ δὰ ἄοπο 
ποίμίηρ ἴῃ ἀεδἤδηςες οὗ ἴῃς ἰκίηρ, [ΠΟΥ δά ΟΠὨΪΥ 
τοίαϑοά, δηὰ {πὲ οί οβιεπίδιουϑ!Υ, ςοπιρὶ!- 
ἅπ06 ΜῊ ἃ ςσομημηδηά οὗ ἴῃ. Κιηρ ψΒΙΟἢ 
υἱοϊαῖεὰ πὸ τρῃῖβ οὗ σοηϑοίοσηοθ. ὍὙΒΟῪ 
ἀουδίοά ποιῖβεγ ἴη6 ροννοῦ ποῦ 86 Μ|] οὗ 
{πεῖς Οοά ἴο 5ᾶνε ἴβοη, ὙΨν δῖ δὴ δχδιηρὶο ἰ5 
1Π15, ἔνθ ἴο (Βγϑίδηβ, το 1411] ἰηΐο 5: πλ αν 
ἀδηφεγβ!"" [ΚΕ]. 



. (μδά. 
πη ρά, 

᾿ Οδαϊά, 

Υ. 19--24. 

ΤΥ ροΐβ, πού ψόυβῃρ τῆς ροϊάεη 
ἱπηλρα Ὡς ἢ τῆοι Παϑὲ βεξ Ὁρ.15ὲ 5 

Ι9 ΤΠ οη νγὰ8 ΝΝεθυςμδάποζΖαγ 
ΑΗ] οὗ ἔατγ, δηὰ τῆς ἴογπι οὐ δϊβ 
νβϑᾶρα γγἃ8 σῃδηρεά δραίπϑὲ ϑῃδάγδοἢ, 
Μεββδοῦ, δηὰ Αδεά-περὸ : ἐῤεγεζῶγε 
ἢε βρᾶκε, δηά Ἐτὐαξηε δὲ τιδὲ τΠοῪ 
δου ]ἃ πεαὲ τῆς ἤπιγηᾶος μα βανθῃ 
ἘἸΠ165 τῇοτγε {ΠδπΠ [ἴ γγᾶ8 χοπί ἴο ὃς 
μοῖρά. 

20 Απά ἢε οσοπιπχαηάοά (ἢς ἴἾ πιοβὲ 
ἜΚΑΑ, ταὶρ ἢ πιδη ἐπᾶξ τύδγό ἰπ 8 ΔΥΠῚΥ ἴο 

Ὀιπὰ δηδάγας, Μοβῆδον, δηά Αδοά- 
περο, 4π46 ἴο σλϑῖ ζῤέηι Ἰπῖο τῆς Ὀυγη- 
ἵηρ εγΥῪ ἔπγηδςα. 

21 Ἴδη τῆεϑε ἤδη σψγογα θουπά ἰῃ 

19. δεδὶ δε ἤωγπιαεξ ὁπό “ευξη ἐἰ7η6, »,ΟΓΕ, 
ἅς. ἐ 4. ἃ5 Τπεοοὰ. Ῥἢγαθοβ 1, ἕως εἰς 
τέλος ἐκκαῆ. [ἰ 5βῃουϊά ποῖ θὲ ἐογροίίθη (δῖ, 
πὲ πυπιῦοσ ϑούθη δοίης “4016 5δογαιηθηΐδὶ " 
Διηοης ἴῃ6 ΒΑνΥ]οηΐδη5 (566 [.δηοττηδηΐ, “1.65 
Ῥγϑῖῃ. (ΟἹν]].᾽ 11. 5.4), [86 ὀχργοβϑϑίοῃ υϑϑὰ [88 
ῬΟσΌΪΝΑΓ ἔοσγοθ. ὙΠ ἱῃογοαϑοὰ ἤοαὶ δηὰ (ἢ6 
ΡΓορογίοηδίθ ΤΥ οὗ ἴπ6 ἤδλπιο ἰγριδεὰ 1η- 
οσγεδϑε ποπιᾶρε ἴο {πε ““ξοὰ οὗἉ ἤγε᾽᾽ (5ε6 ποίε 
ΟὨ ο΄. 25) ΜΏΟΒΕ ΤηΔ]οσ ἀπά ἀϊν 7 ΜΕΓΟ 
ἱπιρυρτιοὰ ὉΥ͂ ἴῃς τϑρε]]ουβ οοποηρὶ οὗ ἴδ 6 
γος ἙΒ]γθη." 

4]. ““(οηῃβίάἀογδθῖϊο ἀϊβεγοπσος οὗ ορἱπίοη 
ῬΓΘΥΔΙ] ἃ5 ἴο ἴῃ ἐχᾶςῖ πιεδηΐηρ οὗ [86 ννογάϑ, 
ΕρΙογοὰ ἴο ἀεβοσῖθε [86 ρμαιτηθηΐϊα οὗ 186 
σδρίϊνοβ. Νεῖμοσ (ἢ ἈΔΌΡΙΠὶςαὶ νυ ΓΙ γα ΠΟΥ 
τιοάοσῃ ϑοῃοϊδιθ ϑρθαῖς ννἱ ἢ ΔΩΥ ΘογίδΙ ἢΐγΥ. 
Το μαστηθηῖ τηοηςἰοποα βοςοηὰ (δή .2), ϑθθι5 
ΠΟΥΔΙΠΪΥ ἴο ἱπαϊςαῖα Δῃ ἱπποῦ βαιτηθηΐ οὗ πὸ 
Ἰπθη, δηὰ 1 νγὸ σοῃβίάοσς [ἢ σὲ (στο σογάς 
85 ἰηάϊοδίίης ἃ πο φψαστηθηΐ δηὰ ἴνγο οἱΐοῦ 
ξαττηεηΐβ, ἴδ6 ἀεϑο ρου Ἄρροδῖβ ἴο δεςογὰ 
ἢ (86 Βανυ]οηῖϑἢ τηοηυμηθηίΐβΌΎ Βυΐ ἴῃ 6 
οχδεῖ δαιιϊναϊοηὶ οὗἩ ἴπεϑ6 ἤουη5 ἰξ 5 βεγθδρβ 
Ἰτηροϑϑιῦϊθ ἴο ἀοίοιτηι ποθ᾽ [ἈΚ]. Μοάεγῃ ᾿ἰπ- 
ΔΌΙΓΥ͂ 8458, μονγονοσ, ϑδόνση [πδὲὶ {Π6 ἀγοϑϑ ἤδσα 
ἀεϑοτι θεά, Βονγονοσ αἰ βου οὗ εχρ]απαίίοη 
(ϑεε δά. Νοίδ), νγᾶβ ἰμδῖ οὗ ἴπ6ὸ Βδυϊοηίδη 
σουΓΈοσ οὗ πε ἀδγ. [πἢς {ἰπ|ὸ οὗ Ἡεγοάος 
ἴυ5 (1. τος, 566 Ἀλυνΐὶ. ΓΑ. Μ'.᾽ 111. Ρ. 1 564.), 
186 νν6]1-ἴἰο-ἀο ἐπηδοϊδηῖβ οὗ ἴπΠ6 σαρὶϊα] ννογα 
ἃ ἰοης ᾿ἴπθη βοννη γϑδοηρ ἄοντῃ ἴο (δ ἔδεϊξ, 
ἃ ΨΟΟΪΊΘη βΌν ΟΥ ἴπηϊσ οὐοῦ 8158, ἃ δσῃπογί 
οἷοαῖς ΟΓ ςᾶρε οὗ ἃ ννῃϊ6 σο]ουγ, πὰ 5ῃοοβ 
ἰκὸ ἰθοϑε οὗ ἴῃς Βαοοϊϊδηβ. ὙΏῈ ΠαὶΓ ννᾶβ 
σοηβηρά ΌΥ ἃ πολ -δηά ογ Π]]εῖ (ταῖμοσ [Πδη 
κξυγθδη,᾽) οὐ ΑΨ. “.41᾽)), ἀπά ΤΟΥ οσαττοά 
ἃ 511ςἷκ ἰη [6 βαηὰ, Ὅῶο βου]ρίυγεβ δηὰ 9θα]5 
τοργοάᾳςο, νυ ἢ ϑοτὴς ἀπ ἔἴεγθηςο του [86 ἀ6- 
ΞΟΠ ΡΌΟΙ βίνεη ὈὉῪ Ἠδετγοά., ἴ6 ἀγθββ οὗ δὴ 
ΘΆΓΙΕΓ ρεποά. ΤΠ Ἰοηρ τοῦδ 15 ΤΟΙ ΟΥ̓ΟΥ 
[ἢ ϑδοσίεσ τυηῖς; 1ἴ 18 ἃ βίθσονοίοϑα βγπηηΐ, 
ΔηἋ ἰοᾶνθ5 θᾶτο {π6 τῖρξ που! άου: βουπθεϊ πη65 

ὈΑΝΙΕΙ͂,. ΤΠ]. 275. 

{πεῖν ᾿ σολίβ, {πεὶγ ἤοβαη, δηά {δεὶγ ΕΟ Το 
" ηδῖβ, Δἀπά {ῆεὶγ οὐδδγ ραγηγεπῖβ, δηά ΓΟ, 
γγεγα οᾶϑὲ ἰπῖο τῆς πχίάϑε οὗ τῆς δυγη- “πα 
ἵῃρ ἤεγὺ ἤιγπᾶςε. 

22 ᾿Γογείογτε Ὀεοδιβθ (ἢς Κίπρ᾽ 
᾿ φοπηπηδηἀπηθης νγλ8 πγρεηξ, δηά γἢ 
ἔχγηδος Ἔχοθαάϊηρ ποῖ, τῆς | λπια οὗ "ον, 
186 τε 8ἰενγ ἴβοβε πιξὴ πδῖ τοοῖκ υρ Κα 
δηδάγδοῃ, Μεβῆδοῃ, δπά Αβρεά-περο. 

223 Απά ἐδεβε τἢγες πηεπ, δηδάγδο, 
Μεβῆδο, ἀπά Αδεά-περο, [6]1 ἀονγῃ 
θοιπά ἰπῖο τῆ6 τηϊάβὲ οὐ τῆς δυγηΐπρ 
ΒΕΓΥ ἔπγπδςεα. 

24 Τ οη Νεδυςμδάπεζζαγ (πε Κίηρ; 
ννᾺ5 Δϑίοηϊε, δηά γοϑὲ ὉΡ ἰῃ ἢδβῖε, ,ο, 
απά βραΐζβ, δἀηπὰ βδἱ4 υπΐο ἢ5 ' σοιη- ἐσνένπονε. 

8 

ρ ἰ (}ια]ά. 
φυονα, 

ἃ ον ἱππὸῖ ἄγεϑϑ 'ἴ5 ϑδθῆ Ὁπάθγηθδίῃ ἃ, ΤΠ 
Ποδά-Ὀδηὰ οἵ ἢ]1εῖ 15 ἔθοσο, θυϊ πὸ σᾶρθ οὐ 
ἘΡρρεῖ, ἀῃὰ πὸ 5ϑῆοεϑ, Ἴδε ἀγεβθ οὗ ἴ86 ὑγίοδίβ 
νγὰ5 ἃ δΒοιπηορά δηὰ 5ἰσιρεὰ σγτοῦε σϑδοδίηρ 
ἴο {86 ἔξεῖ ; ονϑῦ 1ξ νγᾶβ δὴ ορδῆ ͵δεκεῖ οἵ 
σϑρε οὗ ἴδε βαπὶῈ Κιπά. Α ἴοὴς βοδγέ διιπρ 
ἄονγη ἴδε Ὀδοῖκ,, δηὰ οὐ {πὸ μβοδὰ ννᾶ8 οσῃ ἃ 
ΠΟΙΌΝ ΟΥ ΤΠ ΓΟ ΟΥ̓ Ὠογποὰ οᾶρ. ὙΒΕΙΒΟΣ οὗ 
ποῖ {π|5 νγᾶϑ5 ἃ ἀγθϑϑ σοζῃχίοη ἴο {πε βοϊθηῆς 
οἾ45565; Ὑνβοῖ μοῦ οὐ ποῖ ἴπὸ νδγίδίίοηβ ἴῃ {πὸ 
Ποδά -ἄγθεϑθος ἤρυτγεά οἱ ἴΠ6 πηοηυπηθηΐβ ΓΟρΡΓΟ- 
86η 4]90 ἀορτοοβ οὗ σγϑὴκ πὰ οὔῆοθ ἴῃ [ἢ6 
ὁ 9, ῇοοΪ5,᾽) 1 19 δ ργεϑοηΐ ᾿ππροβϑὶ]6 ἴο ἀ6-᾿ 
(οιτηΐπθ. [ἐ νγᾶϑ ἴῃ ϑοπὶα ϑυςἢ ἀγοβ5 85 (ἢ ϊ5.-- 
86 Ἰοπρ τοῦθ (ΑΓ. ""σοδξ᾽)), {86 ἱπποσ ᾿πηὶς 
(ΑΟΝ. “Ββοβθη 7), ἴδ6 οἱοαῖκκ οσ ουξες ““οἷοῖ- 
ἱπ5 (8εὲ6ὲ σ (το. χυ. 27), δηά {ποῖσγ οἵ ποῦ 
ξατιτηθηίς-- -παῖ [Π6 νἱςί 5 οὗ Νοθιο δε ποΖ- 
ΖΑ 5 “ΠΟΥ ννθηΐ ἴο ποεῖ ἀοθδίῃ. ' 

Αἰ [δὲ τηοπιρηΐ-- θη [μ6 ἰηϊειτυρίοα 
Ἰ40]--ἔδϑεῖναὶ νναᾶ5 δροιξ ἴο Ὀορίη ραὶπ, ψ βοη 
(86 ϑβδουπὰ οὗ {86 τηϊι5ῖς 8] ἱῃϑίΓυτηθηῖθ νγᾶβ 
δῦοιιϊξ ἴο 6 Βοασγὰ οὔςθ πΊοΟσΘ Ἅδ]]ηρ ὅδ ννοῦς- 
ΞΠΡΡΕΙΒ ἴο ῥγοβίγαϊθ (Πϑηγϑοῖνε Ὀείογο {πὸ 
ἰταλρο---ἤογε σοϑα ὑΡ, δοσογάϊηρ ἴο [6 Οτϑοκ 
Δηδ [,Δἴ]1ἢ νεύβίοηβ, ἴΠ6 ρσάυοῦ οὗ ΑΖαγδἢ. 
Ηδε δηὰ ἢ15 σοπιρδηϊοῦβ ἰἴᾶῪ ἤείρ]εσϑ; 1 ἴδδὶ 
ΒοΙρ]οβϑπθθα ΤΠΕΥ ρῥγαγεὰ ἴἰο “ἴδε Οοά ὙΒοπὶ 
(06 5εγνοὰ." ῬὉΠῸ “Ργαγεῦ".--- Πα ΟΞ ΕἸΟΠΔΟΌΪ,. 
ΔΡΟΟΙΥΡΒΔΙ δηὰ γχοεϊεραίοὰ ΌῪ 1υΐμποσ ἴα 115 
Ῥτοροῦ ὑποδηοηΐοδὶ ροϑιοῃ,---ἶβ γοῖ ἃ πιοάεὶ 
οὗ γυ 50] ἀδνοίίοη, [που ρἢ δοπλονγ δὶ πιδστοὰ 
Ὁγ ἰδαῖ μαϊτεά οὗ [μεὶσ ᾿σῃογδηΐ θῃθηλο5 Ὡς ἢ 
ὯΟ {Π|6 σοΣρδηϊοἢ5 οὗ [)4π16] νγου]ά Βᾶνο ὄνοσ 
Εχργοϑϑεοί, 

44. δὲ ἐἰηρ «υα!ς αείοπίρα, ὅς. 445 ἢ 
δδῖ Οἡ [5 γογδὶ ϑεδί ΟΥ̓Ὸσ ἃραϊπϑὶ {πὸ “" ἀοοσ "ἢ 
(υ. 26) οὗ ἴῃε ἔγηδοο, ννδῖσςδίηρ ἴπ6 οηά, δ 
ΒΑ ἃ 5ρδϊ ψ ΒΙΟἢ Β]Ιοὰ Ὠΐπὶ 1 “ ἀϑζοη5}- 
τηδηΐ,"" ποῖ υππγχοὰ νυ “(εὐτοτ᾽" (8 56ῃ5ε οὗ 
{π6 οτἱρίπαὶ νγοσγὰ νυὩῖς ἢ 5εοπιβ ργείδγδυϊθ ἴο 
τῆλ οὗὨἨ "“νοχδί!οπ" οσ “" ἴλης 6) ΞΟΠ ΕἸ Π165 
Δϑϑοςιδίδα Ὁ ἴδ. Ἡεῦτεν ζοοῖ). Ηδ βρσδηρς 

82 
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56 ]|ετβ, Πιὰ ποῖ ψγὲ οδϑὲ ἴῆγεα πιθῃ 
Βουπά ἱπίο τῆς πικϊάϑε οὗ τε ἢτγε 
ὙὝΠΕΥ δηϑννετεά δηά δ: υπῖο [ἢε 
Κίπρ, Τπις, Ο ἰίίηρ. 

Ὡς ες δηβυγετεά δηὰ 814, 1,ο, 1 
866 ἔοι πηεη ἴοοβε, νναϊκίηρ ἱπ ἴδε 

ΠΑΝΊΙΕΙ, 11]. ἰν. 25, 26. 

τηϊάϑε οὗ τῆς ἔτε, δηά ᾿τΠΕΥ πᾶνε ἢῸ 

|κ6 τὴς ϑοη οὗ (οά, "ων 
λό 4 Το ΝεδυςδλάποζΖΖαγ σληηθ 

Ε Οδαϊά. 
, ἕδρῃ ἴς νὸ 

Βυτγῖ; 1ηά τἢς ἔοτπι οὗ ἴῃς ἰουγ 18 ἘΠ ἐκ 

ΠΕΑΓ ἴο ἴῃς ᾿τππουτἢ οὐ τλ6 δυγηίΐηρ ἐτῖλα, 
ΒΕΙΥ͂ ἔμγῃδοθ, αμαᾶ βρᾶΐίβ, δηὰ ϑεϊά, 

ἴτοσὴ [5 9ϑεδί, ποῖ θθοδυϑο (ΟΚ. υδγβίοῃ8) δὲ 
μοασὰ 186 δοὴξ οἵ ἤγπιη οὗ ρσγαῖϑε, δυιϊ Ὀθοδιϑ6 
ἰγδηϑῆχοά ὈΥ 1Π6 βδἰψῃϊ οἵ ““ἔΟΌΓ τηδη, ἰοοβα 
(ἔἄοπι ἰδεῖς θοπάς), νγαὶ κίπρ, δηὰ ἤανίηρ πῸ 
Ἦυτι" (ΒΑγάϊγν 45  αἱρ. Π18}] σογτυριοηΐβ, δυῖ 
ΤΑΊΒΟΥ πὸ τνουηά, π0 , 566 ΕΖΓΔ ἵΥ. 
42). Ηε “σόϑὲ ὉΡ ἴῃ δαϑῖς᾽ (. 1 τϑϑι]6 55 
ἰειτου) πὰ δρρεαϊεὰ ἴο ἢ 5 ““ Πουῃβθ!]οσβ.᾽" 
ΎΠΕ οἴιοίϊα]5 ποτὲ τωοποπεα ἀο ποῖ ὕεαγ ἴδ 
Βαπι6 {Π|6 45 [πῸὸ' “σου 56] ουβ᾽" (Α. Κ.) οὗ 
“.  (ϑε6 δάἀά. Νοῖε ἴο (δὶ νοσβθ)ὴ. ὙΠΕΥ, ἴο 
σγῇοτ ΝΟ πθΖΖΔΙ πον δά ἀτεϑθοα ἢ]Πη- 
501, ννεῖθ ἢ15 οἱοθοδὲ δῃηά πιοϑσὲ σοῃβάορηςϊδὶ 
τηϊηἰβίεσβ (ορ. υυχ Χ. τεπάογηρ οὗ [Π6 ννογά "--- 
οἱ φίλοι τοῦ βασιλέως). [Ιἴ νγ»ᾶ5 ἱπίο {δεῖς 
δαπάβ (παῖ ἴῃς δῇαλιγα οὗ ἴπῸ Κιἰπράοιτῃ νγεῖο 
επἰγιβίοα ἀυγίηρ 15 11π655 (ιν. 426, Α.Υ.); 
δηά, τπουρ ἴῃ ἐμεῖς πα θοσ ννουϊὰ ργοΟῦΌΔΟΪΥ 
Ὀ6 ᾿ποϊυιάοὰ {πὰ ““ΡΙΠςΘβ, ΡΟΥΘΓΊΟΙΒ, ἀπά σΔρ- 
ἰδίῃ 5," ἴΠ6Ὺ μὰς Ὅτε Πεϊά ἔος ἴπὸ ἔπηθ Ὀοίηξ 
τιυςῇ οὗ τἢδί βρεςῖδὶ γδὴκ ὙΠ ἢ 5 δϑοϑοοϊδίοα 
ἢ 1[Π6 πιοάσιπι ἀρργεμεηδίοῃ οὗ ἴπ6 ἰδγπὶ 
“ἐ τγ]ηΙ5[6Γγ.᾽" 
256. [1 5 ἃ αυεδίίοη 51] πϑοϊνοά : Ὁ] ἀ 

οΟἴπογϑ θθϑίάδ [6 Κιηρ 566 "" ἔοι Γ᾽ Π] ἢ ]ΟΟ56, ὅζο.ἡ 
Τῆθ παιγδίνο νου δάπης [ἴ; [ἢ6 σουγίοτϑ᾽ 
βἰοσεοίγροα τορὶγ, “ἼΤις, Ο Κιηρ,᾽" 15 ποῖ οὗ 
τυ ς ἢ νυν ῖρ ἢ ΤΟΥ οὐ δρδιηϑί (ἢϊ5 νἱδνν ; Ὀμὲ 1Π6 
οἷάον ὈΕΙ εξ μδ8 Ὀθεη [δαὶ (Π15 ““ 5! ῃ᾽" (ϑλ1π|6 
ὙΟΓγὰ 85 ἰῇ υ. 27)---δὴ οὐὐεοίνυε 5 μὶ ἀπά ποῖ 
ἃ Υἱϑιοη----ννᾶϑ σγδηΐοα υηΐο δε ἰκῖηρ 8ΔΙοποθ. 
“ΓΒ ἔοττη οὗ 2ῤε ἔουσί ἢ ννγᾶ5 ||κὸ ἴο ἃ βοῇ 

οὗ ἴδε γοάβ.") “Ἴε δϑίοηιϑῃπιοηΐ οὗ {πε Κίην 
νγὰ8 ὙΠ Βουΐ ἀοιυδέ ἱπογεδϑθὰ ὉῪ ἴπὸ δι Ὁ] πα 
ἕο " (ΧΧ. ὅρασις, βϑᾶπις νγοτά 45 Δρρ]ϊοὰ ἴο 
{π6 “"πηδρο ̓ ἴῃ 1ἴ, 31) “οὗ {86 ἔουτἢ δπιοηρϑῖ 
ποτὰ: δυῖ [86 ἰγαηϑιδίίοη ὁ (ἢ6 ϑοη οὗ Οοά᾽ 
(Α.ΨΝ. οὨἹγ)) οδηηοί βἴδπὰ : ἴῃς ἀθβηϊΐο Διο ]ςα 
15 ποῖ ἑουηά πη ἴπ6 ΟΠδΙάθο εχ" [ΕΚ]. 
ναὶ ἐϊὰ [Π6 Ἔχργεβϑίοη.---- 8 σοὴ οὗ {δ6 

δοάς᾽" --Ἰηθδῃ 45 υϑεὰ ΌγΥ Νεδυςβδάποζζαγὶ 
[τ νγ»͵)2ὰ5 [86 ἰδηρῃδρο οὗ οπὸ εὐποδίοα ἴῃ δπὰ 
ἔδυ Αγ 1} ἴῃ6 ΒΑ Υ]οηίδη Ὀε εξ 1ἢ βοί8. 
σοι ἴδε υηΐοη οὗ Βοὶ] δηὰᾷ Μυ]ία πδὰ βρτυαπρ 
ἃ αἀἰνίπο ΡΓΟΡΘΩΥ Οὗ "5005," ἀπά οπὲ οὗ ἴποβα 
ἀἰϊνίπθ υἱϑίϊοτβ μβδὰ σνουσπιεαίδά ἴο ἄρρϑᾶγ 
ΠΟΥ͂, 8Π 6 Δῃρε}᾽ (11. ὁ ΤΛΕΘΘΕΠΡΈΓ," ΄Ὁ΄΄. 8) οὗ 
(οἰ νογδῆςσο ἴο Θμδαγαςς δηὰ ἢἰ5 ξεϊονσβ. ΤΠ 
5 ΓΙ ΡΌΟ"5 ΟΥ̓ ῈΓ Πυτηεγουβ Ἔχδσηρὶθβ οὗ Κῖηρβ 
ΟἈΠΠἸΡ ἃ Ῥαυ συ σοὰ δηὰ μοάάθϑς {ΠΕΣ 
Ιου δπὰ τιοῖμος (' Ἀθοογάς οἵ ἴδε Ῥαβί,᾽ 
1. 8); ΑΘ5ΌΓΌΔΗΙΡΑΙ, ἔοσ ἰπϑίδηςθ, 9815 ἢἰπη- 
ΘοΙΓ (ΠῸ ὈΓΟΡΈΠΥ οὗ Αϑϑυγ δῃὰ Βε|15 (ὅ6ο. 
46): ἴδε παπὶὸ Βδῦ 15 ἴδε ὩδπΊΘ σίνοη ἴοὸ ἃ 
ξοὰ (ἀο. 1. 11); δηὰ ἴδπεῖο νγὰβ ἃ "“" ξοὰ οἵ 
ἢτο." Απάὰ ἴἴξ15 ροββίυ]α ἴο ἰάθπεν ΓΠὲ5 “βοὴ 

οὗ ἴα βοΐβ᾽" τῆογε οἱ σβεὶγ 5:1}. [ἢ {πὸ οἱά 
Αςοδάϊαη ὈοοΚΞβ οὗ Ἰς, “"ΕἸτο "ἢ 15 ἴῃς γοὰ 
1κ-ὁκν, με βοά ““ννῆο 11 ὉΡ ΒΙΠΊ56 ΙΓ οἡ ΙΡἢ, 
τς ρσγοαῖ Ἵδϊοῦ ψῇο οχίοπαάς [ἢ6 51ΡΓΟΠῚΘ 
ΡονεΥ οὗ ἴπ6 ροά οὗ ποράνθη," ὕὐπάον ἐποϑα 
{{|ὲ5 δ 15 τεραγάθά 49 ἴ6 ΕἸτε οὗ ἴπ6 Καὶ οϑιηοβ 
ΕΥ̓ΘΟΥΥ ΠΟΙ ῥσοϑθηΐ ἴῃ πδίυγο, αἴ ὁὔοθ πεζεϑ- 
ΒΑΓΥ ἴο [16 8ηἀ ἜΧΒΙ ΘΙ ρ ἢ15 ὈΓΙ]ΠἸ ΠΟΥ ἴῃ 6 
βίδῖθβυ ὙΤῃὸ πᾶπὶὸ 7χτδαρ Ὑ1ΠΠΠὸὲ τὸς 8}} ἴο (6 
διυάοηξ οὗ ἴῃε Βαδυ]οπίδη ἀδὶιρο ἰΔΌ]εῖ (Π6 
πάπα οὗ (Π6 ἢθτο 7ω-ῤυνδαν (πιλ55 οὗ ἢτγθ) 
ΠΟ ΡὈΪδγβ ἃ ῥυηςρα] ραγὲ ἴῃ {πδΐ δηςϊθηΐ 
ερὶς. ἴῃ δὴ ἱποδηϊδοῃ οὗ όο γεσϑὶς 65 ἀϊσοσιοὰ 
ραϊησὶ (6 τάναρεϑ οὗ ἴθ ““ϑούθη ϑρὶ {5 
οὗ {πὸ δῦγϑϑ᾽" 186 βοὰ ΕἾγθ ἰ9 ἀδϑογι θα 85 
ΔΡΡσοδοδίηρ 51:1||Κ-τηου ]ου-Κῆὶ (6 τηδάϊδίογ 
συ ἢ (πὸ συρτεπια ροὰ Ηθ8), δηα ὀχργοβϑίηρ ἴο 
ἢϊπὶ [δ ῬΥΑΥΕΣ οὗ ἴπο ρει! Ἰοποῦβ. 511Κ-π|οῖι- 
ἴοι --ΚἈὶ ΠοᾶΓΒ {Π6 Ῥγάγεῦ ἀπὰ ἸΔΥ5 18 Ὀείογε δὶ5 
ἔλῖμοσ Ηεα. [πῃ ἃ στε ϊιρίουϑ σγϑίθιηι νυ] ἢ [δά 
50 ΠΙΌΓΝ 5[1655 οἡ [6 Ὑνουϑῆΐρ οὗ {86 οἰοτηθηίϑ, 
1ἴ 5 ποΐ ϑβυγργιδίηρ ἴο βηὰ ΕἾστε δάοτθά ἃ5 ἃ 
ΓΟΔΪ τηδίογδὶ δι ϑίδηςσθ ΞῸΡΟΥΙΟΥ 45 ἃ σοὰ ὄνδῃ 
ἴο [6 5ὰπῃ [1581] (55:6 Ὦγπη (1) ἰη δά ά. Νοῖο). 
Ηδξπορ ἢ6 15 ἱηνοκθὰ 45 ἴθ ρστοδὶ ἀἸβρούϑευ οὗ 
τ] ΟΠ ογα5, δηὰ ἴδε ἢεο ὙΠῸ ρυΐϊ5 6Υ]] βρι τϊ5 
ἴο διγῃξ. {{0πηΐἰνεγϑὰ] ρεᾶςε δηὰ ὄβρθοῖδ! ἤτθ6- 
ἀοχὴ ἔτοτι πὸ δίίδοκε οὐ τηδ᾽ρηαπίὶ ἀδπιοης 
ΑΤῸ ΄σοπδιἀογοά δηϑυγοά ἴο ἃ ἰδπά υπάστ (ἢ ϊς 
ξοάδβ ρῥγοϊϑθοϊὶοη (566 ἤγτηη (2) ἴῃ δάά. Νοίο). 
ΤΠΟ βδοτ ἤςϊδὶ Πλπιθ ννᾶβ δάογοαά 85 δηϑἢγ πἰηρ 
ἢ]5 Ῥγέβϑθηςθ : ἤδῆςθ δὲ Ὀοτο {π6 {116 οὗ “16 
ΘΌΡΓΟΙΙΘ ὨΙΡῺ ῥχγίεδὲ οἡ [26 ϑβυγίδοθ οὗ τῃ6 
Θασί :᾿ νυν ἢ]6 (ἢε ἰγΓυβῖ}] 5 παρα ρθορὶθ χὸ- 
σοξηιζοά ἴῃ ἴπ6 ἤλπμθ τ] ἢ Ὀυγπΐ οὐ ἴθ 
ἀοπιοβῖς μοασί μδὲ ἰυϊοίασΥ ρόννεῦ ψ ΠΟ ἢ 
Ῥτοίεοοίο ἤσυϑο δηά Ποπὶὸ ἔγοπι Παγεηῆι] ᾿ἰηῆπ- 
Θῃς65 (566 Ὠγτηη (3) ἰη δάἀά. Νοίε). 

ἴῃ ἴδ6 Αδβϑγγίδῃ ρεποά, ἰδῆς ἰγδηβίδίος οὗ 
τῆς οἷά ΠΥΤῚΠ5 ΞΟΠΊΘΕ Ππ|65 σοϊδί θὰ {86 δηςσίθης 
ὨΔηγ65 οὗ ἴΠ6 μοά (εἰ ποῦ δέ σὲ, “' Βαπιο,,) ΟΥὉ 
ἐφ-όαγ ΟΥὨ δαγ, ““ το ᾽᾽), 5οπιθίπη65 δϑϑι πη δίθα 
Ἀπ ἴο [6 Νεόῦο οἵ Βίῃ οὗ ἴπῃ6 (μαι ἀσδῃ- 
ΒΑρυ]οηίδῃ ϑυϑίςηΊ. 

Βωγ-Ἐ]οδιη, ἐ,6. ΒΔγ.1]1, 15 [6 πᾶπὶὸ ψν ἢ ὶς ἢ 
ΝΟ δά ποΖΖΑΥ ρῖνοϑ Ὠἰπὶ ἰῃ {Π|5 νεῦϑο, δηά 
ἴ που ρεσῆᾶρα 6 ἃ Ὀείζοεσ ἰσγαπϑίατοη ἴοὸ 
τοηοσ 5 ννοσάβ. οἰἵπεῦ “ἴπ6 ἔοστη οὗ [ἢ6 
τουτἢ 15 ἰκὸ Βα»- Εἰοδέη " οὐ “Ἴ1Κὸ Βᾶσ οὗ 86 
ξοά5." ΤῈ Κιῃρ ϑᾶνγ ἴῃ (ῃδί ἤδπιθ θὰ ὉΥῪ 
ΒυπΊδη 5δοῦῆοο (ἢς ρτοαΐοθὶ δηάὰ πιοσέ δοίϊνο 
οὗ ἴ6 γοάβ ἢ ψοσὶ ἴδ6 ρῥγίεδσὲ μιδὰ 
ἀἴγοσξ σοιηπγυπίοδίίϊοη ὉΥ ϑδογοὰ σίϊεβ ἂπὰ 
τηδρὶς ἱποδηίδίοηβ : δηὰ δ σϑοορηϊζοά {ῃ6 
Ἰητογνθηξίοη ἴῃ ἕδνουσ οὗ ἢ υἱοεϊπὴ5 (5εῈ δά ἃ, 
Νοίο). 



Υ. 27--- 29. 

ϑηδλάγλος, Μεββδοῖ, δηὰ Αδεά-περο, 
γε 8εγνδηῖβ οἔ τῆε πιοϑὲ ἰρῃ Οοά, 
οοπια ἔοστῃ, δπά σοσιϊα ῥίἐῤεγν. ΤΠδη 
ϑμδάγδοῃ, Μεβῆδςον, δηά Αδεά-περο, 
οδπλε ἔοστῃ οὗ τῆς πλίάβε οὗ τῆς ἢτγε. 

27 Απά τῃε ρηποεϑ, βονετποῦβ, δηᾷ 
ςΑρίδίη5, ἀπά τῆς Κίηρ' 8 σοιη86]16Γβ. 
θείης ραϊμεγοά τορεῖῃοῦ, 8ᾶὺγ [ἢ 686 

ὨΑΝΙΕΙ͂, 111. 

δηΐ εἰ, Β[68564 δὲ ἔε (ὐοά οἵ 5}- 
ἄγδοῆ, Μεβῆδοῃ, ἀπά Αδεά-περο, ψῇο 
Βαῖῃ. βαπέ ἢΐβ δηρεὶ, δηά ἀε]ϊνεγεά ἢ 8 
βεγνδηίβ [Πδὲ γυβίοά ἴῃ πὶ, ἀπά να 
σπαηρεά τἢς ΚΙπρ᾽ 8 νγογά. δηά γιεϊἀεὰ 
(Πεῖγ Ὀοάίε8, (δὲ {ΠΕΥ παρῃς ποῖ 
ϑεῖνθ ΠΟΙ ΨΟΥΓΒΩΙΡ ΔΠΥ ροά, εχοερῖ 
(εὶς ον Οοά. 
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πλδῃ, ὕροη ψγῆοβε Ὀοάϊεβ τῇς ἥτε πμδά 
ΠΟ Ροννεῖ, ΠΟΙ νγ»ὰβ 8ῃ Ὦδὶγ οὗ {ΠεῚΓ 
Πεδά βἰηρεά, πειτῆοσ νγοῦα (Πα Γ ςολϑβ 
ςπδηρεά, ποῖ 186 5π|6}} οὐὗἩἉ ἤγε πιδά 
Ῥαββεὰ οἡ {1Πε6πΠ|. 

290 Τπετγείοτε Ἷ πρλκε ἃ ἄεοτγεα, ᾿ Ομαῖά.. 
Ὑμαῖ ἐνειῦ ρεορίε, παῖίοπ, δηά ἰδῃ- κα ρος, 
δυᾶρε, ὙΠΟ Θρθακ ᾿᾽ΔηΥ τπίπρ 8- ἤέμωα. 
Πλὶ88 ἀραίηϑε τῆς (οά οἱ ϑμδάγαςι, φγυν. 
Μεββδοῖ, δλπὰά Αβδεά-περο, 5.811 δὲ" ὅμαϊά. 
αἴριξς ἰῃ ρῥίεοεβ, ἀπά τπεῖγ Βοιιβεβ ἄμ, 28 17ῤεη ΝΝεδυςμδάποζζασ 8ράζε, 

26. «“ἐγυαηίς οΥ ἐδὸ νιοὶ δισ Οσοα] ΜΝ Π- 
οὖ νη ἕο σοχηχηθηΐ [ΠῸΠὶ 815 “" σοι! 56]- 
Ἰοσβ,," ΝϑΌυς Ββδάμοζζασ ἄγον πθὰσ ἴῃ6 ἄοοσ οὗ 
1) γηδοθ, δηὰ βυστητηοηθά ἔοσί ἢ [Π696 ““5εῖ- 
νδηΐβ.) Ὅμὸ 6Ἐ1|6 ρίνθη ἰο ἴῃε Οοά οὗ 518- 
ἀγαςῆ, ὅζο. τηυδὲ ποΐῖ ὈῈ ὀχαρρογαίθα ἰηΐο ἱπάϊ- 
οδίϊηρ δες ιη Ηρνε οὰ ΝΕυς δδήηοζΖζΖατβ ρατί. 
10 15 ΒΙΠΠΊΡΙῪ ἃ σεσορη το ἐπαῖ, ἴῃ σοι ραγίϑοῃ 
ΜῈ δῖ5. οὐσῃ ΒΑὈΌΥ]οπίδη ἀεϊε5, ἴῃς Οοά οὗ 
ΘὨΔάγδςἢ ἰ5 βτεδίοσγ ἤδη ἔπου, Ηδξ 15 "ὁ [ἢ6 τηοϑὲ 
διρῃ Οοά" (ΧΧ. ὁ θεὸς τῶν θεῶν ὁ ὕψιστοε). 
1 ἀϊά ηοΐ ΟἸ ον {μαὶ 6 ννουἹὰ ρῖνθ υρ δι5 
ΟΥ̓ πδίοηδὶ ρβοάϑ, ΟΥ Ξκιιξβεβί ἴο ᾿ϊ15 ρεορὶς πε 
δαορίίοῃ οὗ 6 ννουβῃὶρ οὗ “ἴδ ποδὶ δίσἢ 
Οοά." «“Πουρἢ (ῃς Βοδίμοη Κίηρ 15 ἀρδὶῃ 
ςοηνϊηοεα οὗ {πὸ ροννὸσ δπά ψγοδίηθϑβ οὗ {Π6 
Οοὰ οἵ [μὲ [Θνν5, τὲ νν}}} θὲ οὐδογνθὰ {δὲ ἴῃ 
Ῥτοοϊδπιδίίοῃ Ῥυθϑο ΠΥ (σ. 29) Ρυΐ ἔοστί ἢ 15 
ΟἿΪΥ ἃ ἄξδογθο οὗ ρυῃιϑῃπηθηΐ δρδιηβίὶ ἴμοϑο ννΠῸ 
οδΙυπηπἰαῖϊς Η]π|. [{ ἀοεβ ποῖ ἀεοίασε Ηἰπὶ 
Οοά δίοῃο, δηὰ δ6 ΟἴεΥ βοάϑ τηϑτὸ ἰά0]5" [ΚΊ. 

47, ἄς. ΑΚ [δ6 Κιηρ δῃὰ δ15 σου 6] 10 Ὑ5 
ἐέφανν ᾽ {ἢε56 τηθῃ, (Πεῖγ Ὀοαΐ65 ποῖ “συ ] ἢ ὉΥῪ 
1δς ἤγο,, ἴΠοῖγ σοδῖβ (111. (ἢ6 ᾿πΠΕῚ γοῦσ8, 866 υ. 
41) δηὰ {πογοίογο ΘΥΟΥΥ Οἴδοσ τοῦθ ΠΟῪ ὑγΟΓΟ 
υὑπίουςπρά, {Πποτηϑοῖνοβ ὑπδεδοϊοα ονοη ΟΥ̓ [ἢ6 
51η6}} οὗ {πὸ ἢγο----ἶἰἬ ΠΊΔΥ Ὀ6 1ηδί, ἃ5 Τ ποοά. 
5ΔΥ8, προσεκύνησεν ὃ βασιλεὺς ἐνώπιον αὐτῶν 
τῷ κυρίῳ: ᾿ὰ νν»ᾶ5 ἃ πδίυγαὶ δηὰ βροηΐδηῃβεοιιβ 
ἃςῖ ΒΕΥ ᾿πιγοάυςίηρ ἴΠ6 ““ ὈΪοςϑίην " οὗἨ υ-. 28. 
Βυῖ (86 σδυξίοη τηιϑί ἀραῖῃ 6 τοροδίοα : [ἢ]15 
66 Ὀ]οβϑηρ οὗ ἰῆς Οοὐἂ οὗ δῃδάγαδςς,," ὅἄζε. ἀθδϑ 
ποῖ ἀπιουηΐ ἴο δε]οῦ 'π Η τη. 80 ἔὰδσ 85 6 
ΒΙΌΙΙοΑΙ σέο [6118 δηυτπρ πιοτὸ δῦουϊ 
Νεδυςῃδάπεοζζδυ (εἶ. ἱν.) 1ἴ τπῇᾶῪ Ὀ6 ἱπέεγγοα 
[δῖ ἃ ἃ ᾿ἸΓΩΡΓΕβϑΟἢ ννγᾶ5 πηδθ ὩΡΟΠ ὨΪΠῚ 
ὈΥ {ἢ]15 ἀοἰνογαποθ ἴπᾶπ μδὰ Ὀδθη πιδάθ ὈΥ {86 
Ἰηϊογργείδίίοη οὗ ἢἰ5 ἀγθᾶπὶ (Ὁ. 11.) ; Ὀυζ ἴῃ- 
ἴοττηδίίοη φαϊδοσεὰ ἔγοπὴ βου γοῦα Θχίογπαὶ ἴο 
ἴδς βδογεά ἠδιτγδῖνε ἔοσ 5 [Π6 βξυ ρροβίιοη οὗ 
δρ᾿Ι ΓΙ[ΌΔ] τοξογπηλδίοη ἴῃ {πὸ κίηρ. 
ΤΠ ἀοχοϊΐοργ ---ἰἴκὸ ἴπ 115 βρίς ἕο {παΐ ἴῃ 

ἵν. 14 ἃπὰ Υἱ. )ό, γοῖ βυ ΠςΙΠΕΥ Ὁ 116 ἴο Ὀ6 
πηλτκοάὰ ΟΥ̓ ἰληρυᾶξο ενοκοά ὈΥ (Π6 ρδου αν 
εἰγουϊηπίδηςοβ οὗ [86 ς856---ΟΧΉ 95 4 6] 6 ἴῃ 

ἀϊνίπο Ρῥτοίεοϊϊοῃ ἂπά ἃ τεϑοορη του οὗ ἴῃ6 
τιοηϊ5 οὗ δί5 ἰηϊοηἀδοὰ νἹ  π|5, ὑν δἰς ἢ 15 τογ ἢ 
ποῖϊςσθ, ΝεΌμςΠδάπηθΖζΖδγβ Ὀδ δ ἴῃ [ἢ6 ἰηΐοῦ- 
νοηϊίοη οὗ ἃ “δοη οὗ [6 μοάϑς,") οἵ 8α»- 
ΕἸοδὶπ (υ. 25), οΥ, ἃ5 6 παῖδ ς]}5 ἢΐπι, “δὴ 
ΔΗΡ6] " ΟΥ ΠῚΘΒΘΟΏΡΕΓΙ 56ηΐ---ποί ὈΥ͂ ἃ ροά 50ςἢ 
85 Ὦ15 ΤΥ ἘΠΟΪΟΣῪ τενθαϊθὰ ἴο Ὠϊπη---Ὀυξ Ὁ {πε 
ἀηκηόννὴ Οσοά, ἴδ6 Οοά οὗ ϑμδάγδοϊ, ὅζς., 
{πὸ πιοϑὲ ΠΡ Οοά, 5 φυϊΐα 1ῃ δοοογάδηςθ 
ἢ 815 ὈΟΙΙΘΕ ἴῃ [86 αδἰἰποθιΐεθ οὗ ἴ86 ροὰ 
ΕἸγο, [86 ““ πΠηοβοηρο γ᾽" οὗ (86 ρμοὰ 581:1Κ- 
τιουου- Κη (5ε6 Ὦγτηῃ 3, δάά. Ν. «. 25), δηὰ 
[86 Ρορυΐϊδᾶγ ὈεὶΙοῖ οὗ 815 ἀδΥ (ϑεε ποῖε ου [86 
εἰ γγαίομοῖβ, ἱν. 17): δηά [1 ἰ5-΄ἰη 1156]{--ἃ 
τιοβὲ νδ δῦ] τοϑεϊ πιοὴυ ἴο {Π6 ΣΘημΠποη655 οὗ 
16 πασγαῖϊνθι, ἴῃ 186 ““ἴῆγεθ Ἴδη] άγοη " ἢ6 
ΤΆΑΓΚΒ ἃ "ἰγυϑῖ "ἢ ἴῃ {πεῖς Οοα νυ] ἢ “ »τα5ρ5 
Ηϊπὶ ἘΙΡΏΕΠΥ πὰ 5611 65 ΠΥΠΙΪΥ Ηἰἷ5 ΠΕΡ (566 
16 ψοτγὰ ἴῃ 16 οΥἹρίη 41) ; 11 νγᾶβ [ῃ6 σϑϑυὶί οὗ 
1ῃ15 {γυβῖ, (μα ΠΥ ςουἹά ἀἰἸΒοΟΌοΥ (" ἀπά 
ςμδηροὰ Ἦ [Π6 Κιηρθ ψογὰ πὰ γιοὶὰ {πεῖς 
Ὀοΐϊο5 ταῖποῦ [ἤδη ϑεῦνθ ΔΩῪ ξοά εἐχοορί {Π ΕΓ 
Οοά. Οδηίζιυγίοβ ἰδίοσ δὴ δροβίο!:ς Ἴοιης!] 
Βροκο ΨΠΉ ἀθορ ρταί πὰ οὗὨ πηθη ΠΟ ἰπ ἴῃ 6 
ϑρ' πὶ οὗ {ποὶγ Βδυυ]οηΐδη ὑσϑάθοθββουβ “" δὰ 
μλζατάρά {μεῖς ᾿νε ἕοσ [π6ὸ Νπιθ οὗ οὖσ 1νοσγὰ 
7ἐϑὺ5 ΟΠ γῖϑὲ " (Δοῖϑ χν. 26). 

49. σρβεαᾷξ...α»ι}.. ἀσαΐγαΐ ἐδὲ Οοά 9 ὅρα» 
ἄνγαοῤ, ἄς. ΤΠ νγογάϑ οὗ δεηραϊοϊτίοη σγαγὲ [0]- 
Ἰοννοὰ ὈΥ δεοῃ. Α ἄδθοζγδθ ἰβϑυιδὰ 1η 86 τι] 
ἕογτιλ (“τπδάς,᾽ 566 Ὁ. 9 Δῃά ΥἹ. 26; ἴΠ6 ἔοττηι]α 
ΟἸΒΓΟΠΊΔΥΥ ἰῃ ϑυςἢ σᾶ965, ΟΡ. ΕΓΔ ν]. 11) 6Χ- 
Ὀγεβϑοὰ δη φατησϑί ἱπίοπίίοῃ, 1ξ---οσογάϊηρ ἴο 
Οἷιγ ποίίοηϑβ---ἃ πηϑίδκοπ ποθ, οὗ ἀοίηρ Πο- 
ΠΟῸΓ ἴο {πὸ “Οοἀὐ Ψψῆο οουϊὰ ἀονεῦ δῇογ 
15 5ογί." ΤΦὟ[86 ϑονεγεσῖ ριΠΙϑὨτθη5 (566 11. 
4) ψότα {πγοδϊοηρα δραϊηϑδῖ 411] ννῆο ““βροόοκα 
ΔΠ1155) ἀραϊηϑὶ Οσοά. ὍΤῇα ΟἹ δοΓ νουβίουϑ υῃ- 
ἀογεϊδπὰ ὈΥ (815 ““ Ὀ]ΑΘρΏΘΠΑΥ,᾽" Ὀυΐ ἰδ6 νοτγὰ 
του ]Ἱά Ὀ6 ΠΛΟΙῸ 5.ΓἸΓΕἸῪΥ τοπάογθα “’ ΟΓΤῸΓΣ :.) ἀπά 
ἴθ Ἰάδρα σοπνεγοὰ Ὀγ τῆς ἴθπογ οὗ {πε δἀϊςΐ 
νου ὰ Ὀὲ ἃ τορτοοῦ οἵ ννῆδῖ ννᾶ5 ᾿πίπ ΟΠ Δ}}} 
ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ τγαῖμοῦ [Πδη ὈΪΔΘΡΒοπΊοι5: “Ὁ Ὁ Ρἢ6- 
ΤΑΥ͂ Ὑ ἴῃ {Π6 πηοάοτγῃ 56η56 οὗ {6 ννογὰ νουϊά 
δᾶνδ Ὀδθ υηϊη 6} σὶ ὉΪ6 ἴο [Π6 οαϑγ- οί δηὰ 



ΠΑΝΙΕΙ, 111. 

10 ὙΠ6η τῆς Κίπρ "ργοιποξεά 5842- ἐΟμα. 
τῃαϊ οδπ ἀε- ἀγαςῖ, Μεβῃδοῃ, δηὰά Αδεά-περο, ἴῃ ζγνεβεν. 

278 [ν. 30. 

821} ὃδ6 πιδάο ἃ τ θὰ ον δόςοδῦβα 
(ἢστα ἰ5 πο οἵδοεγ α 
Ἰίνοῦ δζοσ τἢϊ5 ϑ8οζί. 

Ροϊγιβοισῆς ΒΑΡγ]οπίδηῃ. 
ψου]α σοῃοίάογ ἃ ἀαπσεόγοι ἴο “' 5ΡΟΔΚ ΔΠ1155} 
οἵ ἃ Οοὰὲ νῆο διδὰ βῃονσῃ ϑιιςἢ ροννοῦ ; δπὰ 
(μαὶ ἀδηρεῦ ἴπ6 ργοβρεςΐ οὗ ρυῃιϑῃπιθηΐ νου 
τηδίογιδ}} 7 ρῥτενεηί. 
ΟἿ πιοῖὸ δεῖ 5111] γεσηδιηθὰ ἴο ὃ6 ρογίοιτηθά: 

Δη δεῖ οὗ υδίϊοε ἀπά τεραγαίίΐοη. ὙΝ ΒΕ ΠΕῚ οὐ 
ποῖ ἴδῃ “" Ὀϊπάϊηρ ᾽ ἀπά “186 σαϑίϊηρ ἰηΐο [86 
ἢτο᾽ νγᾶβς ρὑγεοδράεξαά ΌΥ ἀεργδάδίοη, 15 ποῖ 
ἐπῳ οἶθασ. ὍὙῆὸ ψΒοΪο δοίϊοη ννᾶβ τρία, 
υἱ διιοἢ ἃ ἀφίῃ 45 [δλῖ ἴο νι ςἢ ϑῃδάγαδαςῃ, 

ὅζο. ψεῦο σοηάἀοπγχηδὰ ννᾶ5 (ῃ6 ἀδδῖῃ οἱὗἩἨ οὐ πη]- 
Π8]5 οὗ ἴπ6 ννογϑί ἄγε, δηὰ 1 μιδὰ θδθη Ὀγοιρῆϊ 
δῦουϊ ὈΥ͂ [Π6 ““ Δεσυπδίοη " οὗἩὨ "" ςεγίδίη (δ5- 
ἀϊπι,, ὙΠογοίοσο ἴπ6 Κιηρ ““πηδάθ ἴο ρσόβρεγ᾽" 
866 ΓΊΔΤΡ. : ἴΠ6 ““ ῥγοπιοίδα ᾽ οὗ Α. ΚΝ. σοπηθβ 

τὰ ἴΠ6 Ν υἱξ.,) ἀπὰ 15 ΒαγάΪγ 50 ςοστεςΐ 85 ἴῃ 6 

Ἣδ δηά ἢἰ5 Κιηρ 

τῆς ργονίπος οὐ Βαδγίοη. 

ΤΑΛΔΙΪΠΔ] τοηάογηΣ) ϑηδάγαςῃ, ὅζς. : ἢδ Γδ- 
βἰογοὰ ἴδεπὶ ἴο ἔδμεῖγ οἷά ροβϑι!οη “" νοῦ ἴῃ 6 
ΔΙ͂Διγα οὗ 186 ρσγονίησε οἵ Βδῦγϊ]οη ᾽" (1ϊ. 49), 
ταλκῖης ἴδοτι ἴο ργόβρεσ (Ἰ οοά. ἘΠῚ 
ὉΥ ἴδοϑθα πυμλθου]εβ5, ᾿μβου σὰ ὑππιεηίοη 
τλθδη5 [γουρῇ ὙΒΙσἢ ἃ βονεγεῖῃ οχμι δἰ ἰοὰ 
ἢἰ5 ἥἄνουγ ἰονγασγάϑ ἢϊ15 οὔ ΞΕ 5. 

ΎὟΠΟ ςοπίοηΐς5 οὗ {Π15 σῃδρίοι---ραγί ΠΠΤῸΠῚ 
[6 σοηοἀοτγαϊίοη οὗ {δε ἐνεηΐ 85 ἃ ταϊγδοῖο---- 
ΤΠΔΥ ὈῈ 5Βυπηπιοά ἃρ ἷἱπ Ατοβάεδοοη Ἀοβεΐβ 
ννοτγάς: “Νονοῦ τνγᾶ5 ἴἢ6 ῥγοιλῖϑο, “ν Βεη ἔθου 
να κοσὲ (Ὠγουρῃ ἴδὸ γε δου 5ῃδῖς ποῖ Ὀε 
Ὀυγὴραὰ - ποιοῦ 5}}4}} [πὸ ἤδπιθ᾽ κίπα 6 ὑροη 
1866 ([58]. χἹ, 2), 580 ννοηάογβι γ δι] 8}1οἀ 
85 πόσο. δου ί]655 [ἃ ννᾶ8 Ἔνοσ ἴπῸὸ ϑοιγος οὗ 
βρί Δ] σοπιέοτε ἴο ἴμ6 ΟἸγιϑιδη πιδγίγσ, Ὀυΐ 
Βογο 1 ννᾶ8 δ] Β]]οὰ ἴῃ [Πα Ἰοςίετ.᾽" 

ΑὨὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ τὸ (ΠᾺΡ. π|. 

ἃ. ὝΠΟ πᾶπιθὸ5 οὗ ἴδπθ οἴδοογς οὗ 5ίαϊθ 
ξαϊβογοὰ ἐορεῖμεσ ΤΊΔΥ Ὅς ΠΟΠνΟΠΙΘΠΕΥ ΠΟΠ“- 
διά ογεὰ ϑοραγδίεὶγ. 
δ, ὙΠόθθ ἅγὸ {86 ““ ῥγίπορβ,," 

ΘΟΠΙΊΘΌΙΩΘ5 (Π6 σατράπαι, 5οιπΠο.π|65 ἴῃ 6 ὕπατοι 
οὔ δος ΠΓΧΧ. «δηὰ Ὑποοά., δηὰ {86 ““Ξαἴγᾶρα "" 
οὗ {86 1.Δἱ. νεγσ. ὍΤε εἰγτποίοσυ οὗ ἴῃς ννογτὰ 
845 Ὀδθη ρίνεη ἴῃ ἴπ6 δρρεηάϊὶχ ἴο Εζγὰ (οἱ. 
11. Ρ. 422); Ὀυῖ 118 οσουγτόηοθ ἴῃ πο ὈοοΪκ 
Τδηϊοῖ 85 ἴη6 Ὁ11|6 ἢοΐῖ οὗ 4 Ῥεγβίδῃ Ὀυὶ οὗ ἃ 
Βυϊοηίδη ΟΠ ΘΓ, ροὶπίβ ἴο ἃ {ἰπ|6ὸ ννῇθη ἴῃ 
ννογά ἢδά ἃ ιι56 δηὰ ἃ 5ἰρβηι βοδησς δπίογοσ ἴο 
(Π6 Ῥοιβίαπ ρογὶοά. ΤὙΤηῃὲ ἔοστῃ Βεσδ 15 βιιὺ- 
5: δηἘ14}}}Υ (Παϊ νς ἢ ἐδῈ Αταπιδὶς οὐ Ηοῦγενν 
νγουἀ ἀβθυπηα, 1 ἃ Ῥμοπεῦς τεργοάυςσίίοη οὗ ἃ 
ψογὰ ουγτεηΐ τη ΒΑΌγ]οηΐδ σσογὸ Ἰηἰοπάθά. Τῆς 
ἱπηρογίδιίοη οὐ ἔογεῖρῃ σνογάβ δηὰ {{||6ὲ5 ὉΥ 
ΒΌΟΝ ἃ ΠΟΠΑΙΘΙῸΣ ἃ5 ΝΟ ΓΔ Π6ΖΖΑΓΣ 15 ΓΟ ΠΥ 
ςοηοοίνοά, Ποῦ ἢ Ὁ ΠΊΔΥ ποῖ 6 ροβϑιῦϊο ἴο 
ἤχ ἀθοϑινεὶυ Ὑθθη (ΠΟΥ σόγε ἱπιγοάιπορά, 
νογάς υϑοὰ ἴῃ σοιητηοζγοθ, δηα {1} 165 οὐ τλ}}}- 
ἸΔΥῪ δηά ϑοςῖδὶ ἱπηρογίδηςο, ννου]Ἱὰ δε δίηοην 
(ἢ. βγοῖ ἴο Ὀ6Ὲ δάορίοἀ ; «ἀπά ἀυπηρ ιἰ5 
εἰσῃίθοη γεαγϑ᾽ σδπηραίρηβ, Ἐξγρίίδη δηὰ Ῥῆο- 
ηἰςίδλη, Μοάθ δὰ Ασδὺ, νψουϊὰ οδοὴ δάὰ ἴο 
1ὴ6 115ῖ. ὙΠῸ σοποϊυάϊηρ 5114 0165 ῥαηπὶ ἰοηὰ 
ἘΠ Ίϑοἶνθβ ΘαϑῚ ἴο Αϑϑυσγίδὴ δηὰ Βδυγ]οηΐδη 
δάορίίοῃ : ορΡ. ἴα ῥα ᾷ ραμὲὶ ΟΥ “"Ῥγθάδοδββου ἢ 
οὗ ἴῃς ᾿πβου ρίοηβ (Νογτίβ, ἐΆ βου. Ὠ1ςοἱ.᾽ 5. π.). 
Απά 845 νὰ [Π6 υ86, 50 1} [6 5 χη βοδηςε. 
Ιη τὸ πιο οὗ Νεδυςβδάποζζαγ ἴῃ οβῆος οὗ 
{Π6 6 ῬΛΑΠΡΩΣ νγ45, ἃ5 {Π6 1,Χ Χ. τητἰηϊαῖο5, 
ΤΑΊ ΠΟΓ 1Πδ οὗ ([Π6 ὕπατος (ὙΠ σἢ ἸἩνογὰ ἴἴ ι.565 
ἔνῖςς, 6.3. συν. 3,27. ἴο σατράπης ΟΠΟΘ, Φ. 2): 
ἱξϊ ννᾶβ ποῖ ἔβδῃ ᾿Ἰηνεϑίθα, 85 τ δἤεγνγαγάβ νγ88, 
ΜῈ [μὲ ἀυτ1ε5 ἃ] οεεὰ ἴο ἴπε σατράπης ὈΥ͂ 
Ῥατῖυβ ἴπὸ Μοάς ( 2). ΟΓ, ἰδίου. 5111}, δῃά ἴῃ 
115 πηοδῖ σοπιρΙεῖο ἑἰογπὶ, ΌῪ Ὠαγῖυ5 Ἡγϑίδϑρ!β. 

δ 22), ““ξονογηοΥβ,"" (58εῈ ἔχο. οὔ Ῥοϊβ. 

νοτὰς δ επὰ οὗ ςἢ. 1). ὙῇῈ ψογά ἰ5 
Αϑβϑγγίδη- Βαγϊοηίδη. Αι ΒΥ σεηάεγεά ΕΥ̓ 
1ἢ6 Οτοοκ νογϑίοῃς σατράπαι (Τ εοὰ, οη 1". 
48), στρατηγοὶ ([.ΧΧ. δηὰ Ὑπεοά. νυ. 2, 3)» 
ἃπὰ τοπάρχαι (1.ΧΧ. “. 27), ἴῆεθ6 ΟβίςσοτΚ 
ὙΟΓΟ ΡΓΟΡΔΌΪΥ ΠΉΠΙΑΤῪ πλεη γαΐμογ ἔπη οἰν!]- 
ἴδῃ5, που ρἢ---ἃς 15. 51}}} 116 οᾶ56 νυ [Π6 
Βειἰϑἢ τΐθ ἴῃ 1πάϊ4--- [6 Ξο] ϊογ νγὰ8 οἴζϊθη ἃ 
ἐἐχῃδρ ϑιγαῖ 5" (Νυρ.). ὙὍὙῆθ “φονθύπουβ᾽" 
οὗ 16 δ’ ννῖϑο σηθη"" Ὀοσγὸ ἴΠ6 βάπιὸ {π|6, Ὀυϊ 
ννοτο γαῖβοσ Ἰογάϑ “"ϑρί γι], (Ὡδη ““(ετηρογαὶ.᾽" 
ΠΤ, ““εἀρίδίη5" (566 ἔχς. ἰο «οἷ. 1.). 

Τῆϊ5 ἘΠ᾿ 16 οὗ ἔγοαυεηξς Τὀσσυγγεηοθ ἴῃ Α.5- 
5 τίη Ἰηϑοτ ριοη85, ὍΘ ““σαρίδϊη5᾽" μεϊά ργο- 
ὈΔΌΪ ϑυδοτάϊπαϊς ροβιζΐοπβ ἴο ἴ86 Ῥγευιοιιϑ 
οἰαβϑοβ, ἍΝ Βεη ἴπ6 Ηεῦτενν5 δάορίεοἀ ἴδε {Π|6 
(ΠΟΥ χανὸ ἴὲ ἴο [26 ““φονοιπιοῦβ᾽ οὐ Ῥγονίποιδὶ 
Ρτεΐεςβ (Σ Κ. χ. 1.5); δπά (διῖ5 οἰν!]δη ϑθῆβε 
15 οποουγαροὰ μεθ ΟΥ̓ 186 τοπάρχαι οὗ [Π6 
ΧΧ. δηὰ Ὑποοά, (ἴῃ ν. 52, 0ΧΧ.. {γδηϑ]δίες 
ἱξ ἀρχιπατριῶται) ; Ὀυὲ ἃ ΠᾺΠΠ ΑΤῪ 5ῈΠ56 5. Ρτθ- 
ἔεγδΌϊο γβεῖο 4 ΒδΌγ]οπίδη οὔ ς]4] 15 ἴῃ 4.65- 
ἴοηῃ (866 ἰϑδϊ. Χχχυύϊ ο; ΕΖεκ, χχὶδ. 6, 23; 
7.6γ. 11. 22, δίο.). 
δ ὙΣ, ουάρο5,) (5.66. ἔχο. ου Ῥεῖβ. 

ννογάς, ςἢ. 1.). ὙΠῸ ψογά 15 ἴβεσε βῆενη ἴο 
6 δὴ Α -Βαγ]οηΐαη σοπιρουπά. ΤΠο 
ς Αἀλγ᾽" ρῥιεῆχοὰ ἴο [6 “ Ο8 ΖΕ." ΡγΟΌΔΟΪΥ 
Ἔλνε ἴο ἴπε σοιηρουπὰ ἴμ6 54π|6ὲ γϑηὶς 85 ἴΠε 
ἜΑΣΟΝ" Ὀεΐοσγε “" Βίβῃορ,,, δηὰ (ες νοτγὰ 
ΟΡ ΣΏ6᾽" Ὀοίοτο ““ Μιηϊδίες." ὉΠῸ 1.2 τὸ 
τηεπιοποά ἴῃ ἰϊ. 2) (ϑεε δά ά. Νοῖε ἴο 1. 2), Ὀυϊ 
ἃ 5δοογάοϊδὶ! οἵ οαϑίθ ϑθῆϑθ 15 ΠαγάΪγ ἴῃ Ὀἷδοθ 
Βοτο, [1 τε ψοσγά δὲ ἀεγνοά ἔτοπι ἴπε 4.5- 
ϑυσγίδη Καεὶγ, ἃ “"ςοἸοσίογ᾽" ΟΥ̓ ““Γεβίογογ᾽" οἵ 
Ἰδνῦϑ (ϑεε Νοιτίβ, "ἄϑουσ. Ὠϊςῖ.᾽ 5. π.)., ἴπ6 “444:- 
αι Πότε ννᾶ5 ὁπ Ψη0 δρρ]ϊοά ἴο πὸ ἰΙᾶνγβ οὗ 

18 ΠΟΠΊΓΥ ἴΠδὶ ἀϊδουπιϊηδίηρ δηὰ δηλ γτ]ς 8] 
Ῥιοοεβθ Ὡς ὑπὸ γαχεγ οὗ ἴδε ϑβδοεγάοίδὶ 



ὈΑΝΙΕΙ͂, 111]. 

οἶλθ8 δρρ θὰ ἴἰο {86 ἴαννβ8 οὐ [Π6 βγιιδσηρηΐ, 
ΤΒΘ ΑΟΝ. {πογοίογε ρίνοϑ ἃ Ὀδιεσ γοποσην 
ἴλη {δὲ βϑηεσγαὶ ἡγούμενοι οὗ ἴπ6 ΓΧΧ, δηὰ 
Ὑβεοά, (ἢ νυ. 2), υυΧΧ, 845 ὕπατοι, εἰϑουν μετα 

τ ΠΩ, εἰ ἐγρΑϑΌΓΕΙΘ ἡ (5866 ἔχο, οὐ Ῥεῖβ. 
ὑνογάϑ, οἷι. 1.), ἃ 56η86 ΠΟΥ 504 1 δάορίεά. 
ΤῈῈ ΧΧ»ἧ (οη τ. 2) ΟΥ̓ 115 τεηάογίηρ 
διοικηταὶ; “' ΠΟΠΈΓΤΟΪ]ΕΓΒ,᾽) ΞΌΡΡοτί5 βυιοῇ ἃ 5: ξηϊ- 
Βοδίίοῃ, που ρῇ ἰορεῖμοσ ἢ ὙΠεοά. 1ἴ οἾ96- 
ὙΓΒΟΤΕ ὈγΕίεΙ5 τύραννοι (586 Ὁ. 3}; 866 4]50 
Ὀπάοτ ὩἽΠ Ὀείον. 

δ ΠῚ, “᾿ σοι η56 110 γ᾽" (56 ἔχς. ἀϊεῖο). 
ΠΒΉ, “95 γὍἔ[Ἔι," Τῇ ννοτάὰ 195 Δὴ ὅπ 

λεγ.. Αϑϑυγίδῃ ἴῃ 56, ἀηὰ ΡΓΟΌΔΟΪ ἕοτπι 
ἔτοπι ΠΠΒ, ἃ τοοῖ (ορ. ἴδε κἰπάτοὰ ΠΠΒ, "Π8) 
ςοπγποῃ ἴῃ [ἢ6 56η96 οὗ βργοδάϊηρ ουζ, Ορθηϊηρ, 
ἀἰϊϑοϊοϑίηρ, βρεακίηρ, ἄς. ὍΠὸ ργεῆχ ἢ [᾿οπὶ- 
ΤΏΟη ἴῃ Αϑϑυγίδῃ, 85 ἴῃ ἡ αρρεαΐμ (ΠΟ), ἃ Ὦδασ- 
ἴῃ ρ, ἠαίμεω ΟΡ νν, ἃ δοίπρ; ϑᾶῦςθ, ᾿Αϑϑουυ. Οτ. 
Ῥ.Ιτο; Ορρετῖ, ἀϊξίο, Ρ. 1017 ΞΈΠΟΓΔΙΥ ἀ6- 
ποῖο5 δυϑίσαοϊ πουῃϑ 439 ἰη Ἡρθῦτγον ; Ὀλξ ΠΟΙ 
ἴδε ννογὰ νουϊά 56θπὶ ἴο δυο ρδϑϑοά ἔγοπι [Π6 
ἀεβοσΡοη οὗ [86 4υ]{165 οὗ δὴ οῇῆςς ἰο [Π6 
οἰῆοες Βἰπηϑοϊῖ, (Οὐαϑεηΐϊυ5 (΄ Τ μοδδιιγι5,᾽ 8. ἢ. 
ΓΒ) σοιραγοβ [ἃ οἰΥΠΔΟΪ οί Δ 45 ὙγῸῈ}} 85 
"Πυϑ ΔάνεΥ σὴ 6 τποάετη Μωδὲ, τδς 
“7  9οοηϑ 11.) Οτδζ᾽5 οδ᾽]εθοϊϊομβ ἴο ἐδ6 
Ατγδῃ εἰγπιοϊογίεβ ργοροθοὰ ἴοσ [5 νογὰ 
ΔΙῸ βοιυπά, Ὀυΐ ᾿Ξ οννῆὴ διαζασγάοιιβ δ] 6γὰ- 
Ὀοη οὗ ἴδ6 ψνοσγὰ ἰηΐο ἐδ ΠΒΠ, 2.4. [ῆ6 Οτοεὶ 
ὕπατοι, Ὑ}}} ποῖ Ὀ6 ταυςἢ πεϊρεὰ ὈΥ [86 τεδϑοη.. 
ΔΙΙορεά, “186 ψυτιῖοσ νυν ϑμοὰ ἴο ΠΘᾶΡ ὉΡ ΠΊΔΗΥ 
80|65 οὗ βοῃουτγ,᾽" 
ΠΣ) ΘΟ, [π6 “χυ]οῖβ οὗ ἴΠῸ ρῥτὸ-» 

νἱΠοα5, (Π6 ἄρχοντες οὗ ἴπ6 Οτοεῖκ γεγβίοῃϑβ, 
δηὰδ (6 φηίποιρες οἵ ἴῃὸ 1,δίϊη, [ἴ ἰ5 ἃ 
ἸΒΟΣΤΟΌΣὮΩΪΥ Αϑϑγγίδη- ΒΑΌυ]Ἱοηΐδη ψνογά ἤοσὰ 

{πε τοοῖ 0. “«ἴο τυ]ο,} ἀπά ἤοιτηοά Ὺ 1ῃὸ 
δαἀάϊπίοη οἵ 6 ἔτοαυοπὲ ἰογηλϊπαίίοη ἢ: ςρ. 
ἔπε ψνογάβ Χ:γδαη, "' Οἤετιηρ" (6 ““(ογῦδη" 
Οὗ Μαγκ νυἱϊ. χ1), γῥίαπ, "" βγβίσ:θοσῃ ἢ 
(Ορρετί, "Οσ. Α.55.᾽ ρΡ. 99). Ὑὴὸ νογὰ οἰδαπ, 
90 {γεα ΠΕ ἀρρΙ θά ἴο ᾿ἱπρϑ, 15 4ἴ5ο ἴμ6 ργο- 
ῬΟΙ ἀο5ι: ΔΈΟΙ οὗ [Π6 βονθγηοσ οὗ ἃ Ῥσουϊηοθ. 
[ῖη {πὸ Καογϑαδδὰ [πϑογρίίοη, ϑαγροη᾿β Ἐ1Ὶ6 ἃ 5 
ξονοσποσ οὗ Εργρί ἰ5 σἠαηπε; 85 ἴἴ νγᾶβ 4͵50 
[6 [16 οὗ ἴῃς ἤγβι οὗ [6 Ηγκϑοβ ὑγίποαβ, 
ὙΠῸ ννεῖθ οὗ δειητς ἔδιηιγ (΄ οπι. οὐ {πὸ 
ΒΙΌ]6,᾽ ΝΟΪ. 1. Ρ. 447): Ὧπὰ αδἵ {πὸ ἐἰπιθ (ῃδῖ 
ΒΑΌΥ]ΟΠ ννγᾶ5 συ ϑογνίεπὶ ἰο Αϑϑυσγίδ, σαὐαί (οσ 
5112Π}) νγᾶβ ἴ)6 {π|Ὲ οὐὗὁἨἁ 115 ΦΟνΘΓΠΟΓ (ςρ. 
“Ἶουχι. ϑιδῖ, ἵϑόσ, Ρ. 21: 1864, Ρ᾿. 11; 
1, δηοστηδηῖ, [65 ρσεη,. (10υ1].᾿ 11. 46). θη 
Βδργ]οηΐα Ὀεοᾶπις ἴΠ6 Ἰεδάϊης οὔ θηϊδὶ ρούνοῦ, 
1 νου ϑθεπὶ ἰΠδὶ {πὸ [{{16 νγὰβ αἱϊοϊ(εἀὰ ἴο 
[06 συγ οὗ [Π6 ϑιυδ)]εςξ ῥγονίησθβ, ἢ 8η 
οἶος οσοττοβροηάϊηρς ἴο ἴδε ““Ἰευϊοηδηΐ-5ο- 
ὙΟΥΓΠΟΥ͂5," δηά ἴῃ 5οπΠῚ6 οᾶϑε5 βονθτιοῦθ, 
τ ΒΓ ἢ [86 σο]οηίοα δηά ἀδρεηάθηςϊοβ οὗ στεαλὶ 
ΒηΔΙη ἃσὸ [ἈΠ] Υ. ἴὕηάος ἰπ6 ἔοττη “μὐΐαη 
[6 νογὰ [858 ἱπῖο ουγγεηΐ ἰδησιᾶρο 
νι πὸ ὨΙρμεβὶ δἰ θυ ΐεθ οὗ ροννοῦ. 

ΡΟ ΓΩἽΠ, ν. 27 (δὰ συ. 24), “ σριη56}- 

Ἰοτβ," ΧΧ. φίλοι, Τμοοά. μεγιστᾶνες, ΟΥὉ 
δυνάσται, Νυΐξ. οῤίίγεαίει, ΟΥ̓ ῥοίεπίσ, ΤΟ 
ἰη1{14] Π 5 ἃ ἀἰ συ γΥ. [1 5 ποῖ ἴδ ΔΙΈΟΪο, 
Ὀυΐ ἔγοτῃ [5 οσσυγγεηςο ἰη Ὀοΐῃ υὐ. 24 ἀπά 27 
15 ραγί οὗ ἴθ νογά. ὙΠὲ Ῥογξίδῃ οἰ γτηοϊοσίο5 
(ε.7. ἴτοπὶ ἐξ ἽἼΠ, ““ροά," (ἢ6 ϑαπβκγ, συσάδα, 
δΔηά {6 ΞυθΕχ ἽΣ, 5 πη 272), ὅζς. ; δῃηὰ 50 1Π6 
αἱεε-ξίπρ, ἴθ πεαγοσῖ ἴο {πὸ Κίπρ: οὗ ΠῸΠι 
δα», “σου η56],»}) ἅτε ποῖ ϑαϊἰϑίδοϊοιγ. [ἴ 15 
θεῖος ἴο ἰᾶκο {π6 ννογά 45 τοργοάυςίηρ οὐ μο- 
ΒΥΑΡὮΙΟΔΙΠΥ ἃ νἱοίουβ πιοάδ οὗ ργοπυποίδεοη, 
Τυκῖ 25 (πε Αϑϑγτίάπ νγογὰ 02 οσ 8, “ βοῃ," 
ἰβ Ὑυτιδ ἰΠΟΟΥΓΘΟΊΥ 22 5ἰάε ὈΥ̓͂ 5ἰἀ6 ἢ 
18ς σοττοςῖ ἔοττῃ (ορ. Ορρεγῖ, "Οσ Αϑϑγτσ. "Ὁ. 
12), 50 ΠΕΙῸ “2 ἽΠ ΓΔΥ σοπίδιη ἴΠ6 52Ππ|6 {66 Ὁ]6 
ἰεϊίεσ Π ρυεῆχϑὰ ἴο ἔθ τοοῖ 2 ἽἼ. Τδδῖ τοοῖ ᾿ 
[45 ἰπῃ Αϑϑυσίδῃ (866 Νοιτίβ, 5. ἢ.), 845 ᾿ξ ἢδ5 
ἴῃ τηοϑῖ οὗ ἴῃς δεπης ἰΔηρυάροθ, ἃ ὈΓΪΠΊΔΥΥ 
τιοδηΐϊης ΟὗὨ “"Ἰεδάϊηρ " δηά «φυϊάϊηρ." ΤῊΘ 
ΑΟΨ. ἜΧργθβϑ65 νγ6}} [ἢ οὔς!4] ροϑβιίοη οὗ (ῃ6 
ΤΏΘη Ψ»ΏΟ ΔΙῸ 4͵50 ἴδε φίλοι οὗ ἴπε Κίηρ. 

ΤὨα δϑϑυμηρίοη (ε. Κ. Ὁ Εννα]ὰ δηὰ Οτ2) 
(παι δ 2 2 δηὰ ἐξ ἽΠ ἃγὸ οὔθ δηά [6 βδπὶθ 
ννογά 15 ποῖ ἴῃ ἰἴ9617 ὙϑσῪ ργοῦαῦϊο, πὰ 15 
ὍΠη 1 τε αὔονε ὀχρ απαϊϊοη οὗ 
ἐδ ἽΠ ὈῈ6 σοῖτοςῖ. 1 [86 ψψογὰβ δὰ Ὀδθη 
[6 58π|6 ἰῇ ΔΩΥῪ δ ϑΈ πη ΠΟΡΥῪ οὗὨἨ (Π6 ογὶρὶπαὶ 
ἴοχί, ἴσᾶοθϑ οὗ {6 ἔδοϊ ννουἹὰ ἢᾶνο Ὀδθη ν]510]6 
ἴῃ ΟΥδ ΟΥ̓ Οἴδεῦ οὗ ἴπ6 νογϑίοηβ. ὙΠαῖ ἴδ 
ἀϊδῆςυε ννοσγὰ 15 ποῖ σερ᾽δοοὰ ΌΥ̓ {Π6 δϑίοσ ὉῪ 
ΔΩΥ͂ 5ογῖδε 15 βίγοῃηρ ονυάθηοθ ἰῃ ἕάνοιγ οἵ 115 
θη ΠΘΏ655, 

ἼΠ686 σσεσα ἴπ6 σοργοϑεηςδίϊνος οὗ 1δς Ἰοδά- 
ἱηρ ξονοχηίηρ οἶλϑθε5. ὙνΒΘΊΠΕΡ οὐ ποῖ {ΠῈῪ 
οᾶη ὑὕὑδ6 ἀϊνιάοα ἱπίο ἴπγοθ στοὺρβ οὗ ἔἴνο 
(Εν) 15 ἱπηιδίοσι. ῬὍὴθ ςοπ)υποῖίοη 
ἐΔηα᾽" ΤοσσυΓ8 50 ΤΑΓΟΙΥ που ἢ ὈΠΙΓΌΣΤΗΪΥ ---- 
ἐ.5. Ὀείογε ““σδρίδιηϑ᾽" δηά “" ]} [π6 τι οτβ " 
νυ... δὰ 1. 566 4150 Ὁ. 27)---ἰδδῖ ποίῃ!ηρ 
δἤηϊίθ οδῃ δὲ αἰίδοῆδὰ ἴἰο 115 Ῥγεϑθηςθ οὕ 

Δῦϑεηςθ, [{ 18 βυ ΠἼς!ΙΠΕΥ οἸοασ ἴπδὲ “’ τ] η15-» 
εγ5᾽" οἵ ρο] ς8)], Τα] ΠΑΓΥ, δηὰ ᾿οραὶ δυϊβοσν 
ἅ1ὲ ἀοοιηδίοα υηάοσ [86 {165 ξίνεη. 

4. δ, ““Πεγα]ὰ." ὙΠ δεϑυπιρίίοη ἐπαΐ 
{}15 15 ἃ γεργοάιιοϊίοῃ 'ῃ Ασδηδὶς οἵ ες Οσθοῖκ 
κῆρυξ 15 πον βίνεη ἃρ. Ὑῆδ τοοῖ 580 ψΊ ΔΕἸῪ 
βριοδά ἴῃ {86 [πάο- οπηδηὶς ἰδηρυδροθ ἰ5 
ουπὰ ἴῃ [6 Αϑϑγγίδη- ΒΑ ΎΪ]ΟΉΔὴ ἰηβοτίρ- 
τἰοηβ: ἀαγας 15 ἴΠπογὸ 186 τνογά ἔὺσ δὴ ""δαϊςΐ,᾽" 
5 0ἢ 845 6 δογδὶ ἃ δπῃουποοά (566 Νοιτίβ, 
ΟΑβϑογγ. Ὠὶςῖ,᾽ 5. η.): δηά ἔτοπι ἴἢ6 βαπΊε τοοῖ 
ψουϊὰ Ὀ6 ἀογινεά τῇς [Π|6 οὗ οὔἶοθ ἤογε ὑγὸ- 
ϑενοὰ. [{}5 4]5ο ἔουπά οὔ δῃ Αϑϑυγίδῃ οοϊῃ οὗ 
ἴ)6 γ1} οὐ 8(ἢ σδηΐυτΥ Β.6. (86 ΜΝορῦέ, 
“Μέϊδηροβ ἀ᾽ Ατοπέοϊοριες ογιθηΐαὶθ, Ρ. 12). 
“Νοῖγε ρίοιτε ρτανέθ," 8ὰγ8 ἐς ΚΝ,, "'ποὺβ 
Ῥζουνο 1 Ἐπιρ]οὶ ἀθ Δ γαοὶπο ΤΣ ἃ ὑπὸ ἐροηυς 
δηϊίγίοιιτο ΠΟΠ 560] οπηθης ἃ Δηϊ6 1, Τη2195 ἃ 
οι ἱπίογνοπίοη ἐδ ἴ6 Οτὲςθ ἀδηϑ 165 αϑδιτοϑ 
ἃτδιγέθηηθβ." ΤὍΠε Οτεεκ κῆρυξ νγ85 ἴδε Πᾶπιδ 
ἔογ [Π6 5Π6}1 οὗ ἐνν]ϑίοαὰ ἔἕογτῃ, ιιϑοὰ 245 ἃ ἤοσῃ, 
δηά ΟΥ̓ ΊΠΑΙΥ σπρὶ ογοά Ὁγ ἴῃ Ὠεγαϊά ΟΥΓ ἍἽσίοσ, 
ψγ00 ἰδοτοίοτο ἴοοῖκ ἢϊ5 [Π|6 ἔγοπι [Π6 δι Ὁ] ΘΠ, 
τΑῖμοσ [ἤδη ἔτοιῃ ἴῃς πδίιγο, οὗ δ5 οἷἶῆοο. 
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Αἱ ἃ ἰδίος ρετϊοὰ τὸ Οσεεκβ σοηβηρὰ ἴδ6 
κῆρυξ ἴο ἴδε μετα]4᾽5 ρεΐβοῃ, δηά ϑἰγϊεὰ 15 
Βογῃ βυκάνη, ἔτοτι ἴμ6 1,.δη ὀμοῶώπα ((Βδρ- 
Ῥ6}}}5 "Ηἰ5ὲ, οὗ Μυ5.᾽ 1. 283, 284). 

16. ᾿ΌΠοΣ γπῦτι κῦ. Τῆς ποσὰ ΠΊ, υπ- 
Κπονγῃ ἴο ἴδε ΤΑγρ. οὐ Ταῖπι. (Ἰἴ ἰ8 ποῖ ρίνθη 
ἴῃ [ον Υ 5 ! ΟΒδ]ά. Ἦν ὄσίεσγῃ.᾽), ὁσουγβ ἰῃ ΕΖτγα 
Υἱ. 9, Υἱἱ, λό. ὙΒὲ βυϊδίδπίϊνε 15 ἔγεαιιεηΐ ἴῃ 
186 Ἰηβοσιριοηβ (8εῈ Νογτίβ, "βϑυσ. Ὠϊοϊ.᾽ 
5. .) ἴῃ {86 βοῆβο οἵ “" νγδηΐβ,᾽" “" ἀδβοείθης!ο5,᾽" 
“ἰ ρηνδείοηβ." Α,5 υϑοὰ δοτὸ [86 νοῦ ἱπε|ιπιδίο5 
οῃς οὗ ψο ἰάθδ5 : (4) “ «“υὑῪ ἅγὰ ποῖ νυδηίην 
ἴῃ τεϑρεςῖὶ δπὰ Ἴουχίεθϑυ ἰονναγάβς ἴῃθε, {86 
κίηρ, ἰῃ ποῖ δηϑυνουηρ ;᾽) οΥ (Ὁ) ““«υὑε ἅτ ποῖ 
ννδηίηρ, ἴΠ6γα 15 πο ἀθΗο ΘΠΟΥ Οὐ Οἷν ρατί 85 
ἴο {86 σοπιρίεἴε ἀΠϑνΤΕΣ νγῈ οδῃ κῖνε ; θυ Οσοὰ 
Ὑ}1}} ρῖνο 11." Νοῦςε ἴδε ἐπιρμδᾶς ροβιίίοη οὗ 
[86 δὲ) Π5 1. 

ΤὮο 1,ΧΧ. οὗ [86 νοῦβϑοβ χ7 δηά 18 15 ἰῃ - 
βίγυςζινε. ὙΠῸ τεηάοπης 1Π] (Ὁ. 17) ὈΥ γὰρ, 

δηὰ 2) δὲ 11) {πὶ 18) ὉΥ {πο ρᾶγδρῆγαϑο καὶ τότε 
φανερόν σοι ἔσται, ὅτι, κιτιλ.,) 5Π6 5 ΒΟΥ ἃ 
υυτιῖογ οὗ [πΠ6 ΜδςἼοδῦζδη ρογοά ἔουηὰ ἰδ πϑοα5- 
ΒΔΙΎ ἴο ΕΧΡΓΕ55 δ ΠΊ56 1 ἴῃ ογάεσ ἴο ἀνοϊ ἃ τη}5- 
υπάεγϑίδηάίηρ (Κταηϊοδέε]α). 

Αςοογάϊην ἴο βοῖθ οοιηπιοηίδίοτβ, [δ6 
τὐἡθυϊλίίοη δηά ρεγϑοουϊίοη οὗ ἴδε ἀδγ9 οὗ 
Απίϊοοδυ5 ΕΡΙΡΠδΔη65 διγηιδηδαὰ ἰο ἰδ νυτιζεῦ 
οὗ ἴ6 ὈοοΚ ""ΤΔηϊοὶ "" (6 Ὀᾶά96 ὕροῦ ψΒΙΟἢ 
ἴο ἔουπά 186 “ βοιοη᾽" τεργοάδυσοάὰ ἴῃ [15 
σπαρῖεσ. Ὅς ορίπίοη 15 1 ἸΏΔΩΥ ὙὙΑΥ5 τλοϑὶ 
υπίογίυηδίο, ὙΠ6 5δἰζυδέίίοη δηὰ [Π6 ΟἸΓΟῸΠ,- 
βίδῃηςθϑβ ἀο ποῖ σογτοϑροπά ἰῃ ΔῺγ ἄσζτοθ. ΟἿθ 
ἰπϑίδποςα δΙομο 15 βυβηςοης, Νὼὸ υὑπρτεουαϊοοὰ 
τοδάοῦ σδῃ σουηραγο [6 ενοηΐβ σίνθη ἴῃ Ὁ δῃ. 
1:1. Δηά ἴῃς Ἰδηχυάᾶρο ϑοὰ ΟΥ̓ [Π6 ““τηλιῖγτβ 
ἴογ [06 (21 (5ε6 συ. 16---18), σὰ 186 
ονοηΐβ δηά ἰδηριιᾶρε οὗ 2 Μᾶςς. νυἱΐῖ. (5.6 τυ. 
95 16), νι δουϊ σοπιίπρ᾽ ἴο μα σοπο]ιποη μαΐ, 
ὙγΠ116 [6 ἔογπλον πὰρ ;ϊ 15. }Υ Γυγηϊϑῃ Ὀοΐἢ δ 
Θχδαιηρί ἴο 186 δυδετεῖβ οὐ ἴ6 Απεοομίδη 
το Πσα δηὰ ἃ πχρόεὶ ἴῸσ δὴ δἴδσ ᾿ἰςΟΌαΓΥ ὑτο- 
ἀυςθοῃ (ϑυρροδίηρ με ῃαιταῖνε ἰῃ 2 Μδος. 
Υἱ!. δΒοιζιοι5), 86 Ἰδείοῦ οουϊὰά πονοῦ Πᾶνα 
Ὀδεη ἰοημοά ἄονγη ἴο ἴδε 511}}, δΙηχοβὲ ρϑϑϑίοη- 
1655, ομβγδςοῖοσ ψῃϊοῖ (Π6 σμδρίοσ ἴῃ “ὁ Δη|6] ἢ 
Ἔχμ δ 5. 

21. πα ἼΡ. ΑΟΥ. “ἐοοαῖς;" πιᾶτξ. 
ἐἰ χῃδη[]65 :᾿ 866 ἔχς, οὗ Ῥεγβ. ννογάϑβ δῖ πὰ οὗ 
οἢ. 1. ὙΠῸ πηοϑὲ ργοῦδῦϊο σοη]εοζιγε 845 ἴο 
ψν δῖ ψατγτηθηὶ 15 ἰηἰεηάοδά 15 πη ἕδνουγ οὗ ἴῃς 
Ιοηρ τοῦς ἀεοβογι θὰ υπᾶογ 16 ἰοχί. Το 
ὈΠΟογίδΙ ΠΥ οὐ ἴδε βυθδ᾽εςς ρῥγοναίοπε ἴῃ [86 
Μδοοδθαδῃ {Ππ|65 15 "ΠΠυκιγαῖϊεά Ὁγ (μ6 δορῖυδ- 
εἰπίαὶ νατγίαἰϊοηϑ---ὑποδήματα (Ὁ. 21) δηά 
σαράβαρα (Ύ0υ. 94). 
ΠΣ ΌΡ, ΑΟΝ. ἐΒοβεη, 1 ΧΧ. δπὰ ΤὨοοά. 

τιάραι. ὮΕΒΕ ἴννο τεπἀογπρ5 ἔδιγὶγ τερτεϑεηΐ 
[06 ςοπ͵δοΐξιγοβ. οὗ οττῖς5 ἔουπάθα ἀροὴ ἵννο 
τρδίη 11π65 οὗ ἀδάπιςτοηβ ἔσο π6 σοη͵εοϊξιγοά 
τοοῖ, Ἴδα πιοηιιπηθηΐβ τηᾶῖκα ἰἰ ργοῦδο]6 (μδΐ 
βοῖης ([Ε ποῖ 411) {86 ϑοιθηεῆς οἶλ5565 τοσα ἃ 
μοδά-ἀγεβ νιοὶ ἀϊβετοά ἔτουν (ῃς τογδὶ 

ὈΑΝΊΙΕΙ, 11. 

σον οὐ 16 οπδ Βδηά, δηά ἔγοῦλ ἔδπο εἰπιρίθ 
Β|1εὲ οἵ δε Βαθγοπίδη μεηίεπιδη οὐ ἴδιο 
οἴβοσ. ΤΠ [ἴδτα τϑδὺ (πετοίοσγε δὲ (πὲ Ρᾶγ - 
συϊαν ρατί οὗ [ἢ ἀτθ55 δυάδα ἴο υηάογ ἴ86 
ψογά ρα ὁ. Το ΔΠΊΠΠΥ οὗἩ [815 ννοσζὰ ἴο [ἰῃς 
Οτεεῖκ πέτασος---ἰὃς Ὀτοδά -Ὀχτητηο αὶ ὑγογῃ 
ΜΠ ἴΠε χλαμὺς ὈΥ ἔφηβοι αἴϊζες (ῃε ἄγεβδ ἴῃ 
ὙΙΟἢ {δεῖσ τυϊοίατγ σοά Ηοίτηθ5 ννᾶ5 σΟρτὉ- 
βεηῖθά .---ἰ5 ῬΒΟΠΘΙΙ ΔΙ ουϊάςηϊ, ἴμ6 τοοῖ ὑείων 
οποπηδίοροεί!ς ((αβθη 5). Εσοπὶ {πε 56η86 
οὗ ““Ὀεαῖ᾽ “ἴῃς εδηὶς ἴηδί οὗ βργοδάϊηρ ουΐ : 
ἃ 56η56 ῬὮΙΟΔ 45 δρρ] θα ἴο δὴ γί! οἷς οἵ ἀτοββ 
νου] Ἰοδὰ οὐ [86 ομθ παπὰ ἴο ἴπθ Βογῃ- ΟΥ̓ 
Οἴδεσ βῃαρεὰ οδρ δι “" μαὶ,᾽ δηά οἡ [ἢ οἴδοσ 
ἴο ἴδ6 τῆϊη ““σοῦννοῦ "-κὸ ρατηθηῖ. ὉΠῸῈ 
[,ΧΧ. δἀορίεά [86 ἔοστηοῦ νἱενν ; [6 ΑΟΥ. [06 
Ἰαϊϊοι---ὁ ἢοβεῃ." ὙὍὙῃθ Ποδά-ἀγθϑ5 ννοῦῃ ὈῪ 
((πί. 41.) [6 βδοθγάοίδὶ ς]255 18 4150 δϑϑιρτιϑὰ 
ου ἴδ τῃηοπυτηρηΐβ ἴο ΤΏΔΩΥ οὗ ἴπΠ6 ξοάβ. ΤΟ 
ἔαςϊ Πηάϑ δῃ ἰπἰογοδίης ράγδ] οἱ ἰπ ἴῃ6 δθονυθ- 
τηρητοποά Πδὺϊϊ οὗ ἴ[Π6 Ερθθῦθοι: δηά 1 ραὁ 
ΓΟργοϑθηίβ ἰῃ [Π6 856 οὗ ἴῃς ΒΑγ]οπίδῃ ννβδῖ 
186 2είατο. τοργεβοηΐβ νυν (ἢ ΟΥθοκ, {Ποτὸ 15 
Ἶυδὶ τπδὶ ἀϊδεγθησε ἴῃ βἤαρε δηὰ σοηϑίγυσξοη 
ὙΓὨΙΟὮ 5 πδίυγαὶ ἴο ᾿ἱπἀορεπάσηϊ ροτρίη. 

ἩΠΠΡΔ Ὁ, ἐ( ἢδ[5,᾽ τηδγρ. “" τυσῦληβ." ΤΉΪΚ5 
ἰγαηϑίδιίοη οδῃ Πᾶγάϊγ βἰδηά, ἐβουρὴ εἰγτηο- 
Ἰορίο ΠΥ ἀοίεδηϑ0]6 (9.6 Εθὺτϑῖ, 1,0χ.᾽ 5. υ.).Ψ 
ΤΠΕ ψνοζὰ 15 ἃ αυδαπ]δίογαὶ, ἔοττηθὰ Ὀγ 1[ἢς 
ἱπϑογθοη οὗ σ, δηὰ Αϑϑογγίδη (Ορροεγῖ, “ Οὐ. 
Αϑ5Υτ.᾽ Ρ. 1032). ὙΠ6 τηϑδηίηρ οὗ ἴπ6 σοοῖ 15 
ἴο ““ Ὀϊηα,᾽ ““ γιγα :᾽᾽) δηὰ ἴῃ6 ἀγοβθ5 ΒοτῸ τῃϑδηΐ 
15 ἴπ6 ἴχπϊς ὙΒΙΟΝ νγᾶ5 Κορὲ οἷοθα ἴο (Π6 ΠρΊΓΟ 
οὗ {Π6 ννϑᾶγεσ Ὁγ ἴδε ρίγα]θ οὐ Ὀδὶξ 530 ἘἜϑϑθηι!] 
ἴο ἴδο ΒΑΡΥ]οηΐδη ςοβίπηθ.Ό [ἴ 15 ΡγΟΌΔΌΪΥ 
(Π6 ϑδτὴθ 85 {π6 ξωῤμδωἑίε οὗ ἴῃ6 Απϑογγίδη 
᾿ποο ρθη (Νοσγτῖβ, ὁ Αϑογγ. Ὠ1οῖ,᾽ 11. 560). 

25. γον Ὦ. ΤΟ σοῖο σοποερίοη οὗ 
([ἢ6 γοὰ ΕἾγε δηὰ [186 αἰ δυΐοβ δεϑισποὰ ἴο 
᾽πὶ ὈΘΑΓ ἃΠ ἱπίοσγεϑεπρ ἰἰἰκθηθοβ ἴο {Π6 νυἱδνγβ 
οηϊογίδιποά οὗ [πὸ “Μσπὶ οὗ πὸ εάδβ. Τῆς 
[ο]]οννίηρ, ἃτὸ ϑοπιθ οὗ {86 Ὠγπιηβ ἴὸ ἴπε κοὰ 
Εἰτο ρίνεη ἴῃ [86 “ Ουποιξ, [ἢϑς. οὗὐ δ εβί. 
Αϑια,᾽" ΙΝν.,). δηὰ ἰγδηϑίαίοά ἱπίο Εσεποῦ ὉΥ͂ 
Ἰιεποπηδηΐϊ (1,4 Μαξὶο,᾽ δζε., Ρ. 169, 564.) : 

(1) “ΕἸγε, Ἰογσγὰ ψῇῆο γαΐμβειβ ἢ Τ, 
πξὰπς μἰπιϑοι ὲ ὉΡ οη διρῇ ἴῃ ἴῃς ἰδηὰ :----ἢοτο, 
5δοηὴ οὗ ἴῃς Οοοδῃ, Πιηρ Βἰπιβοὶ τ ἃρ οἡ διρἢ 
ἴῃ [δε ᾿Δηὰ :---ΕἸγο, ΠΙαπιηδιηρ ἢ ΤΥ 
5:0] 1π|6 ἤδτηθ, μου, Θϑί δ} ϑῃμοϑὲ Πρ ἴπ [86 
αὐῦοάς οὗ αδιίκηθβε :---ρτορμοῖ 50 σεποννῃεά 
ἴπουι 6520} 15Π6ϑὲ ἀθσῦπΥ. ΤὍΒου ἀοϑβὲ πλϊηρ]ς 
Τορρεῦ δηὰ ἐπ. ὙΒου ἀοβὶ ριυ Ὑ ΡΟ] δηὰ 
ϑῖνεσ. ὙΠουὺ γί (ἢ6 οιπιδηδίιοη οὗ ἴπ6 σοά- 
ἀε55 ΝΙπ-κδ-ϑι. Ὑδοι τί δ ννῆο πλλῖοβ [ἢ 6 
ψοΚοα {γοπιθ]6 ἴῃ {Ππ6 πϊρἢϊ. 
ΜδγῪ ἴδε ννογκϑ οὗ ἴῃ τβδη, βοὴ οὗ ἢϊ5 ροὰ 

{Ὁ [πὸ σοοά πι4η}), δῃϊπθ ἢ ρυπίγυ: {κὸ 
6 Βοαᾶνθῃ ΠΊΔΥῪ ἢθ Ὀ6 51:01π|6: κὸ [Π6 φαἢ 

ΤΆΔΥ δα Ὀ6 ἔγυ {0}: κὸ [6 πα ά]ς οὗ Βοάνεῃ 
ΤΩΔΥῪ Ὧδ Ὀδ6 ὈΓΠΠ1Δηΐ.᾽" 

(1) [5 ἃ γπιῃ ὙΠ ]Οἢ ϑρεθᾶκβ οὗ {86 ρέδος 
ετδηϊοὰ ἴο [6 σουπίΣΥ υὑπάοσ [Π6 γοάβ ρῖὸ- 
ἱεςξοη: 



ΠΑΝΊΙΕΙ͂, 11]. 

ἼἾΏ6 τοϑί οὗ ἴῃ γοά ΕἾγθ, (6 πβογοῖ 1 
Π06 ΤΩΔΥ ἰδπὰβ δηά σχίνοιβ Ὀ6 δὲ γοϑὲ: νὰ 
ἴπθ6 πιᾶγ ἴῃς Τιρτῖβ δηὰ (ΕὈΡρἢγαῖθϑ) ὃὲ αἵ 
τοί: τῶι [866 ΤΔΥ ἴπ6 5.8 δηὰά (ἴδε τηουη- 
ΠΠΠΕ δὲ τοϑῖ: νἱἢ (Πθ6 ΤῊΔΥ ἴΠπῸ ρδίῃ οὗ 
[86 ἀδυφῃῖος οὗ ἴπΠ6 ροάϑβ (ρεσθαρβ ἴΠ6 τ ΠΚΥ 
νν4γ.) ὃὈ6 δ τοβῖ: ψἹ ἢ [ἢ 6 ΤΊΔΥ [86 ἱπποῦ ρᾶγῖϑ 
οὗ ἴδε Ῥγοάυςίοηβ (οὗ πδίιιγθ) Ὀδ δἱ γεβῖ : ἢ 
ἴΠο6 ΠΙΔΥ ἰῃς Ποᾶγίβ οὗ ΠΥ ξοὰ δῃά τὴν κοά- 
ἀ655 (ρυγθ) 5ρ᾽ σῖῖβ Ὀεὲ δὲ τοεςῖ: τ ἢ [66 ΠΙΑΥ 
1π6 πρατίβ οὗ ἴῃς γσοὰ δπὰ γμοάάθβθας (ριιγο) 
ΒΡΙΣΙ 5 οὗἩ ΤΥ ἴονγῃ Ὀς δὲ τοϑῖί.0. [ἷη ἴδοϑὲ ἀδγβ5 
ΤΑΥ͂ ἴδ ἢοαγίβ οὗ ΤῊ ροὰ δηὰ ροάάθβϑβ ὀρεξῃ, 
δηά {Π6 ἀοϑΈ ΠΥ οὗ Υ ὈΟΑΥ Ὀδ6 ργοποιπορδά." 

(3) [54 ἔγτῃῃ Ὄχβιπης ἴδε αἰτθυιῖε5 δπὰ 
ξυποῦοηβ οὗ ἴδ6 γοὰ 45 τυϊδίασυ σοά οὗ [86 
ἀοχηοϑεῖς μραιίῃ : 

41 δηλ ἴπ6 ἤδπιε οὗ ροϊά, [6 σγοδὲ οὔθ, {86 
ἤλπιθ νυ ΠΟ ἢ Γί865 ἔγτοτῃ ἴΠ6 γεοάβ, {π6 υρ] Ποὰ 
οηϑίρη οὗ ἴπ6 ροάξς, {πε βδπηθ οὗ Ὀγδββ, (ὃς 
Ρτγοϊδοϊ ιν οὔθ ψο 15 Ὁρ Ὀυτγηΐπρ ἰοπφιιοϑ. 
Ϊ ἃπὶ 16 πιοϑϑθηροσ οὗ 51:}-πιουϊου-Κῆ. Ηδ 
σοπΊ65 ὈΔςΚ δηά 138 ΠΙΠΊΘΟἸ Γ αρ,...ἴο [86 ἀοοῦ 
ἢε [ῆς Βιπιϑοῖξ υρ οἡ ιρῇ. Μδγ ἴθ ροὰ οὗ 
{πε πουϑε ἱποίδὶ ἢ πιϑοὶ ἴῃ (Π6 ἤουθθ. ΜδΥ͂ 
6 ξανουγαῦϊο ἀδηοη, {Π6 ἔδνουγαῦϊα γκοά 
ΘΟ 1πῸ6 Που6. 

Ετοπὶ ἴδ ΕΥἹ] εἰμ, ἔτοπι [86 δν}} χίσίένι, 
ἔτοτῃ {86 ονἹ]} 2εἰαὶ, ἔγοιῃ ἴῃς ον]] »καν πίνε, [ΤΟτὴ 
ἴπο ρῥῃδηίοπν.---δριγιὶ οὗ ποᾶυδη, σοιηθη εν ἰξ, 
βρίπιίὶ οὗ σατίδ, γουιοει θοῦ 11. 
{πὸ ἐταπϑϊδίίοη, "βοὴ οὗ [6 γοάς,") Ὀ6 

Ρτείεγγεά, [ἃ τη δὲ ἀεξεπάοά οὐ ἴδε [ΟΠ] ονσίη 
ξτουπάς. ὙΠ6 ΟΥΟΪΠΑΥΥ Αϑϑυσίδη (ογπ5 [ῸΓ 
δ᾽ 50} ψγετὸ σόίμ (οΥ δα! ἴπ σοπῃροϑιοη), ἀπὰ 
γα, ἔσοτα ὙΥΏΙΟὮ ΠΊΔΥ πᾶνα σοπο ἴπ6 Ατὰ- 
πιδῃ αν (ϑ5ὶγ Ἡ. Ἀλδν)]ηθοη ἴῃ ὁ οὐτι. οὗ 
Ἀ. Αϑὶδί. ϑος.᾽ χ8ό4, Ὁ. 222 Π.). 186,7 ννγ88, 
Βονονεσ, δὴ οἷὰ Αςεοδά. ψοσγὰά βρη γί πρ 
ἐἐΔῃΟΠεγ " οὐ ὁ ϑοςοηά,᾽ (ϑᾶγος, "Αϑϑυτ. Οτ.ἄ» 
Ρ. 177), ἃη4 ψδεη Ὀοττονγοὰ Ὁγ ἴΠ6 Αϑϑογυτίδηβ 
1 ννου]ὰ ΘΑ 5}} δἀοαυῖγο ἴπῈ βεηβε οὗ ""80ῃ.᾽" 

Ἐχευγ οἡ ἐδε ωεαὶ Ἰησἐγιρηδηζ:. 

1 μᾶ5 Ὀδεη ΠΟῪ ργονοὰ ἰπδῖ ἔδε πιυ5]- 
Δ] ἰῃϑίγιυπιοηῖβ οὗ Εργρί, Αϑϑγτία, αηὰ Βαὺῦγ- 
Ἰοπίὰ νγεῦθ, Ῥγδοῖ δ!  βρεδιεῖηρ, ἰάεπεϊοδὶ. 
ὙΠΟ δηοίεπξ βου]ρίυγεβ οὐ Ὀοίῃ παίϊοπβ, δά 
ἴδιο τοϑοηδίδηςο ἴῃ πὸ ἀϊνιϑίοηβ οὗ 86 οςΐᾶνο 
Δηὰ ἴῃ {ΠῸ τηιϑίςαὶ ᾿πΐοσναὶ οὗ ἃ ἔουγῖῃ, ἃγὸ 
ἃΐοπο βιιῆςϊεπὶ ουϊάθηςς οὗ ἴῃ6 δεῖ. Απά Ιξ 
μᾶ5 150 ὑδεὴ ργονθὰ {πδΐ [πὸ θηϊϊγο Οσεοκ 
ἡμϑεῃ οὗ τηιϑῖὶς νγ»ὰβ ΤΩΔΙΠΪΥ ἀογνεά ἔτοηι 

εγρῖ, Ῥπαηίςῖα, Βαῦγίοη, δηὰ οἴμοὸσ σουῃ- 
165 οὗ πιοῖὸ δηςίοηΐ εἰν"! Ζαϊοη [πΔη Οτθθοο. 
ΤΆς Ροϊπίὶ [5 ποῖ νυἱμουξ ἱπιρογΐδῃος ἴῃ εβὶ]- 
τηλίίηρ ἴῃς ναϊυθ οὗ (6 οὐ ςϑπη, ἴδῖ ἴ86 
ΠΆτηΕ5 οὗ βοπὶὲ οὗἁἨ ἴῃς ἰῃϑίγυπιοηῖ5 πιεηϊ οπρὰ 
ἴῃ {815 ομαρίεσ Ὀείης Οτθεκ, {πὸ παγγαῖϊνα 
οουϊά ΟὨΪΥ ἢᾶνὸ Ὀδοη σοτῃρ ]οὰ αδἱ ἃ {πὲ νυ ῃεη 

1 Ἐρτ ῥτοοῖς οἵ ἴδε νατίουιβ δἰαἰειηθηῖβ ἴῃ (δὶς 
Νοῖς, ξεεὲ Ομδρρεὶ] 5." Ηἰσὶ οἔ Μυὶς, 1. Ἰπάεχ. 

Οτεεκ ἰηῆμποηοο πδά πηιδάς 1561 [6] ἴῃ Ῥᾶ]69-» 
[ηο, ὁ... ἴη [ἢ Ἐπὶ6 οὗἩ Απίϊοσδυ5 ΕΡΙΡμδηο8. 
ὶ ΎΤΒο ἱπβίγυπιοηίθ, [ἌΚθη σεγίαίρε, ἅτὸ 85 [0]- 
ΟΥ̓́Θ: 
δ Ὁ, “οοτηοῖ :" [6 σάλπιγξ οὗ [86 Οτεοῖς 

νογβϑίοηβ, ΤῊ6 Αβϑυγίδη ἰγυπιροῖ Ποῖδ πηρδηΐξ 
νν25 δίγα ρῃϊ δπά σγΐποῦ Ἰοησεῦ ἴπδη 6 Ἐργρ- 
ἴδῃ. ϑοπιθ οὗ [πὸ δβασίιου βρθοι θη 5 966 πὶ ἴο 
βάν Ὀδθὴ σοηῃοίγιςϊοα ἢ ἃ φυδάυδιν ἰη- 
ογοαϑὶπρ οἰγουπηέεγεηςο, κὸ 1ῃ6 ΕΠ ΡΠ 5ἢ ρυσαγά 5 
ἤογμ. ϑαίῥίπα 15 ἴῃ6 πᾶς φίνθεῃ ὈγῪ [Ὀβερῆι5 
ἴο ἴΠ6 Ἰοῃρ σοπηπιοη ἰγαπηρεῖ ἴπ 156, ὙΨ 116 Π6 
(15 τη 5ῃοτγί δηὰ 5:41} Ξίγαι βῃῆϊ οὔθ οὗ Μοϑοβ 
---μξαπε. 
ΡΥ ΦΌ, “δΠυϊο:᾽ σῦριγξ (ἴοπι [86 τοοῖ 

δ, 56ὲὲ Επγϑι 5 “1 ,οχ.᾽ 5. ν.). [1 τῆ σγγίπα 
Τεργεβθηῖβ δΔοσυγαίοὶυ ἴμ6 ᾿πϑίγαπηθης ἤοτὸ ἱπ- 
ἰοπάοά, (Πδὶ ᾿ησἰΓυπιοηϊ ννὰ5 γαῖθου ἃ “"ρίρε"" 
ΟΓ βεΐ οὗ ρίροβ ἴπδπ ἃ “"Πυΐε." [|Ἴηἡ {86 τΠἱτὰ 
σεηΐ. Β.Ο. ἴπ6 “γγίιχ δὰ ἰδῆ θρῈ5 ΟΥΓ[ τεράϑβ; 
ἴῃ οἷάοΥ βοι]ρίυτεβ δουθη ογ εἰχμι3, [Ὁ νγᾶβ 
Ὀϊονση 1κὰ 1Π6 5μονσηδηβ ρὶρε οὗ ἰο-ἀΔγ οὗ 
[Πς οά Ῥαπάριη ρὶρε. 

Βυΐξ 1ξ δθθβϑ ποὺ ποχί ἴο ἱπιροςβϑίθ]α ἴο 
ἸΔΟΠΕΥ τπηδηῦ οὗ ἴΠ6 ““ρρε5᾽) υϑοὰ ὉΥ ἴπῸ 
Δποϊοηῖβ8. ϑδοηῖα ἀογινθὰ ΤΠΟΙΓ Ὡδηλ65 ἔγῸΠὶ {Π6 
βροοία! ριιγροβοβ ἴο Ὡς ἢ ΠΟΥ ννεσε ἀενοιοά, 
ΟΥ ΠῸΠπιὶ’ [6 ὩδίϊοηΒ ἔγτοπὶ σσἤοτῃ ἴῃς Οτδεκς 
ἀογνοά ποπὶ, οὐ ἔγοπι τ μεὶγ σοϑοῃδδηςο ἴο ἴΠ6 
οὐ͵]εςῖ5 σορίοὰ φ 5. ἴπο δογιόγα ΟΥ̓ 531} - -σοῖτη 
ΡΙρε). Τῆς “ἢ υἴ6᾽ οσ ἴῃ ἱπϑίσυιπιοηΐ Ὀίονῃ 
δῖ [ἢ 5:46, 45 πιοάογῃ τηι5:ςΔη5 πονν ἰζ, νγὰ8 
[Π6 φῥοέηνκ οὗ ἴῃ. Οτεεκβ: ψ 86 ἔπε βυῖς 
δίονμῃι δ {πὸ ἐπὰ (ἸἸκὸ [πὸ πιοάσγῃ οἰατϊοηεῖ) 
νγ85 30 δηςῖθηΐ [δὲ [δε Εσγρίίδης, ἴῃ αἰγὶ δυῖ- 
ἴηρ ἰξ το Οϑιγῖβ, ἱππηδίοα ἴδδὲ 115 οτγιζίῃ νγᾶϑ8 
Ἰοβὲ ἴῃ δηξ αυϊγ. 
ΟΠ, ““δῦρ." Ὑπὸ Ζῥαγα νν85 ἈσΠΟΠΡ 

(6 Εργρεδης δἀηὰ Αϑϑγγίδῃβ ἃ ρογίδ]ε ἱγτε, 
υϑοὰ {γοαυςηΥ ἔος ροκίςο-τηυ5ῖς8] σοηϊεϑβίβ. 
Το Ἰοννοῦ βίσίηρϑ γογεα ρἰαγοὰ νυ ἴΠ6 ἤηροτα 
οὗ {πὸ Ἰοδ μαπά, δηὰ {πὸ Ὁῥρρὸγῦ βίσίηρβ ἢ ἃ 
2ἰονιρη Ὠοϊὰ ἴῃ (Π6 τρῃϊ απὰ. ὙΠε οἴγηιο- 
ἸΟΖῪ οὗ [86 ἴοττῃ 18 ὙΕΤῪ Οὔδουγο, ἀπά 1 δδ5 
θοεη 5114] ἴο σοηδιάογ ἴπῸ Ατᾶπι. σογὰ ἴῃ 
Ῥδηϊοὶ ἃ ἰγαηβογτρὶ οὗ ἴθ Οτοοῖς κίθαρις. ΤῊ 
Ἀεγὶ δηὰ ξεϊῥὲό ἀο ποῖ ἀρτεθ, ἴΠ6 ἔοστηοσ οπη- 
ὕπρ ἴπ6 ": δηά ἃ ἰδίε βοσγῖίῦθ, ρεγρίοχοά ἴῃ 
τορσγοάπυείηρ----ἰ  ροϑϑι Ὁ]6 ῬΒοπείο δ) }γ.----ἃ ννογὰ 
βίγαηρε ἴο ἈΪπ|, ΤΏΔΥ ΜΜῈ}} μᾶνθ δάορίεὰ ἰδαζ 
τθς ἢ νγῶ5 ἃ ἰγδηϑ!!τογαζίοη οὔ δε Οτοοῖκς ἔοστῃ.᾿ 
Βυϊ ἴἴ βΒδοιυϊὰ ποξ ὈῈ ἐογχοζίθηῃ [δὶ [6 ἰοΙτη]- 
πδίϊοῃ -ς 15 ΨΕΤΥ͂ ΠΟΙΠΠΊΟΠ ἰῃ Αϑϑυσίδη, δηὰ 
τῆς τοοῖ οὗ {Π6 νυνογὰ ΣΏΔΥ ρουθδρϑ Ὀς ἱγδοθὰ ἴο 
ΟΟ υἱτἢ πο ἢ ᾿πϑογῖοὰ δθθω 186 ἤγϑι δηά 
Βοσοηά γδάϊοδὶβ (ΟΡ. 2΄ἽἼΠΡ, "δὴ Δρργοδοβ᾽" 
ἔτοαι ΠΡ; ΣΙΝ, “δὴ δοῖΐϊνε οὔθ," ἔγοπι 
αν, ἴο πρ εν, Ετοῖὴ ὈΦ, "“ἴο ουγνο, Ὀσπά, 
Βονν,᾽ οοῦς ἴδε Ηδῦτονν Ὁ, ἃ ““ΠοΟΚ,᾽" δηὰ 
1Π6 (Πα. ΟὟΡ, ἃ ““ ννϑλνογβ σοῦ: δηά ἴΠ6 
τη 51 4] ἰηϑί γι πιθηΐ ΤΔΥῪ ἤᾶνο Ὀδοη 50 οδιϊθὰ 

3 8ὅ6ε ΠΠἠυςίτ. ἴῃ 1αγαγὰ᾽β Νίηεν. δπὰ ΒαΡγ].᾽ 
ῬΡ. 2521, 253. 

8 Ορρεχσῖ, "Οτσ, Αβϑογσ.᾽ Ρ. 1οἱ. 
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οἴ μοσ ἔτοπι ἰΐ5 Ὀεπί ἔοσπι οἵ ἔγομῃ ἴθ σοι Ὁ- 
Ἰ.κὸ ᾿ηϑίσυπηθηῖ ἢ ν Ι ἢ 1 ννᾶ5 ρἰαγοά. 

. ΥΒΕΙΒΟΥ οὐ ποῖ ἴδε νψογὰ ἽΣΙῬ» δοῖυ ιν 
Τερχεθεηῖϊβ ἴἢ6 κίθαρις, 15 ῬΕΓΒΔΡ5 δῃ Ορϑηῃ 
υεξοπ. ὙΠῸ Αϑϑυγίδηβ μδὰ δη ἰηβίγυπιθηῖ 
ΜῈ ὈΔΓ5 οὗὁἨ πηείδ], ϑυςἢ 25 ἴμοϑα [ουπα οἡ 
Ἐμὲ Εσγρὕδη συέγερ, ἴῃ6 ᾿ηϑἰγυσηθηΐ εἰ ρ]ογοά 
(ἡ ΕρΥρί) ἔοσ ἴθαρὶθ ι.56 δηὰ το] βίου ρυτ- 
ῬΟΒ65 οὔἶΐγ. [{ 15 δηρυϊασγ τμδδλὲ {πῸὸ Αβϑγγίδη 
Ὡδηὴδ οὗ [ῃ6 ᾿ηϑἰσυπηθηΐ σοττοϑροηάϊηρ ἴο (6 
σέ γμηε 15 ἀηηοννη, Ὀυὲ [ἴ ΠΑ Ὅς ῥτγεβιιπιθὰ 
[δὲ 1ῃ6 υϑ6 οὗ ἴ ἔογ το! ρίουβ δηὰ ξοϑίδὶ ρυγ- 
Ροϑεβ νουἹὰ σοπέϊπυθ. [{ |5 956 θη οἡ {πε τηοῃϊ- 
τηδηϊβ), δηά {μεῖδ 15 οὗ ἃ 5} ΠΕ ἀϊβογεηΐ ἔοστῃ 
ἔτοιῃ ἴῃς Ἐξγρὕδη ρῥγοϊοϊγρε; ἴῃ ἴδδῖ, ἰποιοδὰ 
οὗ [π6 Ὀδγ5 οὗ πιοίδὶ Ὀδίῃρ βίγαιρῆς δηά Ἰοοϑθ, 
ΠΟΥ ἃγὸ [αϑἰοπεὰ ἱπῖο ἃ Ἰοῃρ βῃδίονν ὈΟΧ, 85 
ἃ βοιιπἀ-Ὀολτά, δηά δεπὶ ἴο συγνεβ οὗ ἀϊογοηξ 
Βοιχηϊβ, 50 [δῖ [ΠΟΥ πλρῃξς νν1{}Δ στεδῖοσ βᾶ56 
Ὀ6 βίγιςκ ϑοραγαῖεὶυ Όγ ἃ στοὰ οἵ πλοίδ] μο]ά ἴῃ 
186 τρις μαηά. Α ϑι πη ]ᾶῦ ᾿πϑίγυπηθηΐ, οςδ] θὰ 
[η6 Ασηρ, 15 51}}} ἴῃ υϑ6. ΤὨ6 5.85 8.6 
βισείο πο ονοῦ ἴνο Ὀὑχγιάρεβ, δηὰ γε ρἰδγοὰ 
στ τὴ ἔνγο μβαπάβ, ὍΘ ᾿ηϑίγυτηθηΐ 15 τοϑίεαὰ 
οη ἴπ6 Κηθε3. ὕδῃ ἴὲ Ὀὲ [δδῖ (δε ἰηπίγυπιοηΐ 
τιοπΠοηθά ΌὉΥ ΤΌ δηϊεὶ] 45 ἴπ6ὸ ΟἽ» νγὰβ 186 
σζείγωπε Οὗ δῃηςίοης Ερυρεὶ (866 υπάοτ “ ἀι]- 
οἰ πιοτ..) ΤΠ αυεϑέϊοη ΠΊΔΥ 6 [ΑΙ ΤΥ ἀοἔετγοά 
Έ1}1 σὐποιξοττῃ βοῃο δτβ ἤδνο τγονσῃ ποσὰ ῆξ 
οη {παῖ ᾿ηἰογοϑίηρ, ἀρὰ ϑεπρρὶ τηυβὶς οὗ [86 
Αϑϑογτίδῃ δηὰ Βῦγυ]οπίδη ρθορἶθ. 

δ 53, “᾿βασΚΌι:" σαμβύκη. ϑα»ιδμῖε ν᾽85 
ἃ ὩᾶΙΊ6 βίνεῃ ἴο 5ον γα] ἰηϑιΓυτηθηΐβ: δ... ἴο 
16 ἐγῆρονι ΟΥ̓ 5ΓΩ411 {ὙἸΔΏΡΌΪΑΥ ἤδγρ 1 ἔουγ 
βίΓΙηρ5, ἴο [6 δαγό:!ο. ΟΥ ΤηΔηγ-ϑ. Προ ΠᾶΓΡ, 
ἴο [26 ᾿γτορῃσ ΙΧ οὐ ἰγγὸ ὙΠΙΟἢ ΟΑΠῚΘ ἔγοπὶ 
Ῥμαηΐοῖα, ἴο ἰδὸ ἱποίγυσηθηῖΐ (Ερυρεδη) 
Κηονγῃ 85 ἴΠ6 »παραδς (866 Ὀεῖον), ἴο ἴδ6 
“40 ] τον" οὗ ἴπΠ6 πιάάϊθ ἀρθ8, δῃὰ ἴο 186 
τε "ρὶρο.") ἜΤὍΠὲὸ εἷυς (ο 411] ἴῃς αὔονθ 
ΨΔΓΙΟΙΙ5 ΔΡΡΙΙ Δ οηΞ οὗ οὔδ δηὰ {86 βάτο ννοσά 
15 ἴο Ὀ6 ἔουηά [ἢ πὸ ἕδοϊ (Πδὲ 411 (ἢ656 1ηϑίσυ- 
τιθηΐβ ψνογὸ τηδάδ οι οὗ ἴῃ οπϑ νοοά, “"ο]ογ- 
νοοά," Ὡς ἢ 1[Π6 πᾶπθ 5 ρτῆεβ. ὍὙ}15 5γ58- 
ἴεπι οὗ παηλπρ τιιϑ! 4] 1ῃϑι θη 5 νγ85 ὙΘΓΥ͂ 
ςοχητηοη ἰῃ δησίθηϊ {Ππ|65. ΤῈ «ἀγιδμάε νγὰβ 
ποῖ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ Οτϑεῖ, ἤθησο ἴῃ τοοῖ οὗ ἴῃ νγογάὰ 
15 ποῖ Οσεοκ, ἀσοοσγάϊηρ ἴο Ἀδηδη, 1 ρμαϑϑεά 
ἔγοτῃ ἴδε Εδϑὶ ἴο [6 ΝΥ εβίδ, Ῥγίμδρογαβ δηὰ 
ἙΌρδοσγίοη πηθηΐίοη δαῖ [86 «ἀριδμᾷε ννᾶβ 
Ρἰαγεὰ Ὀοΐὰ ὈΥ Ῥασιηΐδηβ δῃά ΟΥ̓͂ πδοῃβ Ὀογ. 
ἀοπηρ ὑροῦ ἴδ Κοὰ 5684; δηὰ νυν} 116 Ατϑι 5 
ΒΡΟΚΟ οὗ {Π6 ἱπϑίγιπηθπί 45 ἴἢ6 πλοϑὲ ἔθ ἰὴ 
οΥ προσ -ϑουπάϊηρ οὗ ᾿γγόβϑ, ϑίγαδο Ἵδι]δὰ 115 
ΠδΔη6 ὁ Ῥατ ΔτίΔη.") [5 Εργρίίδη οὐἱρίῃ ΓΊΔΥ, 
Βοννονοσ, ΔΙ]πηοϑῖ Ὅ6 δϑϑογίεα 45 ἱπα!ϑρυίδϊο; 
δηὰ ἔγοπι {πδὲ σουπίτγυ [Ὁ βρσοδά οαϑὶ δηὰ ννεβῖ. 

᾿ὝΠΌΒΆ, “᾿ρϑαδὶΐοσυ :᾽᾿) τρεῖς ψαλτήριον. Ιἰ 
5 σἰδίδα ΌΥ͂ ΟἸεπι, ΑἸοχ. (μδὲ ρῥυαἰεγίοη νγᾶ5 ἃ 
ὩΔΙΠ6 ἀρΡ]οα ΡΟΠΟΓΔΙΥ ἰο 5ιιςἢ κἰτηροά ἰηϑῖγιι- 

Δ Ταγατὰ, “Νίη. δηὰ ΒΑΡ. ΡΡ. 252, 253. 
᾿ 3 6. ϑιῖ, βου. Ὠ15ς.᾽ Ρ. 130. 
3 Ἢϊςι, ρόη. ἀ. 1,δηριε5 βέηι.᾽ ἢ. 207. 
4 866 δ[50 1144. δηὰ ὅωὼ, “1,εχ.᾿ Σ. υ. 

ὈΑΝΊΙΕΙ͂,. 11]. 

Τηδηΐ5 ἃ5 μετα Ἐργρίίδη; πὰ ἔδπεῖθ ἰ5. πὸ 
ἀοιδὲ (Πα ἴῃ6 ψνοτὰ ννᾶβ υϑοεά ἴο ἀεβοῦδε 
δΕΠΕΓΑΪΥ ἴδ βενογὰὶ Κιπά5 οὗὨ ςἰγηροὰ ἰηϑίγι- 
τηθηΐβ ρἰδγοάὰ ὕροὴ ἢ ἴμδ6 δηρεῖβ οὗ Ὀοΐὰ 
᾿ιδης γί μεσ (Βλπ ΠᾺ ἴμ6 ρίδεύγωνε (866. ἀὲ- 
ἐδαγα). ΤὍΠδ τηοϑῖ σοπιοη οὗ 696 τνγᾶϑ (6 
ΕΠ ΔγΡ,᾽" δηὰ {815 15 ῬγοῦΔΌΪΥ ἴδε ἱπϑίγαιμηθηΐ 
Ἰηϊοηἀ θὰ Βεσο. ὙῆεῈ Αδβϑουγίδῃ δαγρό αἰ ἔεσοὰ 
ἔἴτοπὶ ἴπὸ Εργρίδη ἰπ Βανίηρ ἴδ ϑουπάϊηρ- 
Ὀοδιὰ ὔονθ ἱπϑίοδὰ οὗ θεῖον [86 ϑἰτηρϑ. 
ΤὨ15 “ρϑδϊεσγ," τπουφὰ Ὀεατπρ ἰδ Οτοεῖς 
ΠΔΤθ, ἀοεο5. ποΐ σογγοϑροηά νυ (ἢ6 Οτθοκ 
Ἰηβίγυγηοηῖ δ, ὙΠῸ Οτεοκ ριαδεγίοη οἵ Εταῖο 5 
οἵ ἃ υδατι]αΐογαὶ ἔἕοττη. [ἴ 15 ἃ ευγίοιυϑ δεῖ, 
ἴῃ σοηηραοίίοι Ψ] ἢ (μ15, [δαὶ [6 Θαγγ [,Δἴ]π 
Πςοτητηθηϊδίοῦβ οἡ ἴΠ6 Ῥ54]15 τεΐευ ἴο δηὰ ἀθ- 
Βοσῖὶθα δὴ ἱπϑίγυσηθης ΠΟ 450 Ὀθᾶγβ (ἢ ς 
Οτεοκ πᾶπι εκ ίεγίοπ, γοῖ ἀοεβ ποῖ ςογ- 
Τεϑροηῃά ἰο ἴδε Οτϑεκ :ηϑίγυτηθηῖ, (δϑβϑῖος 
ἄγχι ἀδϑοσιεϑ 1 85 {πἰδηροϊατ, δης 1ἴ 15 ΠΊΟΣΘ 
ὨΘΑΣΓΙΥ τορσγεϑεηϊοα ὈΥ͂ ἴπ6 Οτεεὶς δὰ Εἰπιϑοδῃ 
ἐγέροη ΟΥ̓ ΌΥ͂ [86 Αϑϑυγίδῃ Βᾶγρ ἰῃ ἴῃς {ἰπιὶ6 οὗ 
Αϑϑυγθδηῖραὶ (Β.Ο. 66η---647). Α ςεϑπίυτν 
Αἴοσς (ἢς ἀραϊ ἢ οὗ (ὐδεϑιοάοσιβ, [βἰάοτε οὗ 
86.116 ἀοϑοσῖθο5 ἘΠ 6 ““ Ρ5ΔΙ(ΕΓῪ ᾽ 25 οὗ ἴῃς ἔοστω 
οὗ ἃ ἀεί!α. 

Ῥδπῖοὶ ἴδιι5 ργέϑοσνοβ (86 τεοογὰ οὗ [ἢ6 
ΠΑΠῚΘ οὗ 84η ἰηϑέγυμηοηΐ ΥΙΟἢ δά 115 παϊίοηδὶ 
Δ ρεου αν ϑθᾶρο ΟΣ ΡγΟΌΔΟΙΥ ΠΊΔΗΥ γέδλτϑθ 
Ὀοίοτε 115 δδορίοῃ ὈΥ͂ εἰς Οτρεῖκθ. Το ἴογ- 
τηϊηδίίοη οὗἉὨ [15 τγοσά, 15, [845 Ὀθθη χυοίεά 85 
ἐχο]υϑίνεϊ υ Οὐκ, εἰον. ὉΤῈ ,όγηε οὗ [ῃς 
ἰογτηϊ πδίοη ἀδρεηάσηξς προ 86 ἱπίγοάυςξίοη 
οὗ 6 νοννο]-Ῥοΐηϊ5 ΤΊΔΥῪ ὃδ, Ὀμξ ποΐ πο ἴοτ- 
τηϊηδίϊοη ἐΐβοὶ. [οὴρ Ὀοέογο 1 τᾶ Οὐκ, κεἴ 
νγὰ5 Αϑϑουτίδῃ. ΤὉΠ6ὲ ἰοττηϊηδίίοη ὑγοηουποοά 
απε δηᾷ ἑπῖ 15 ῬὑγοῦδοΥ ἀπ ἴἰο [ἢ σᾶτηθ οἱ ρίη 
85 ἴῃδίξ οἵ τη π)ΠΊΔ[]Οη----[Π6 διξετηρί ἴο βῖνθ 
βιτηηθ55 ἴο ἐΐθ πὶ] νοννεϊῦ, Μείογϑ τηδϊῃ- 
1Δ1ῃ5 1Π6 δοπλς οτρίη οὗ ἴπ6 ἔογῃηι. 

ΠΣ ΒΘῚΌ (οπι. ἴῃ Ὁ. 7, πὰ νυσιοη ἐδ 28 Ὁ 
ἷπ ν. 10). ΤΪ5 15 σοηάογοὰ “"ἀυ]οϊ πλοῦ" ὉΥ 
(Π6 ΑΟΥ͂., δῃά συμφωνία Ὀγ ἴδε Οτεεκ νεγ- 
βίοῃβ. ΤΏ αἰ ΠΠσΪ Υ αἰζεπάϊηρ [86 Ἰάοηςῇῆςδ- 
[ἰοῦ οὗἉ [Π6 τυ5ἷοδ] ᾿πϑιΓυπλοπίβ οὗ [Π6 δηςῖοπί5 
5 εἰξ ΨΕΥῪ ΞΙΓΟΏΡΙΥ πεῖο. ΤῸ βοῇ οὗ ἴδ 
1.52] εδι.5ε5 οὗ ἀϊβῆς}γ---ς ἀθθοηςο οὗ ἃ 
αἀἰδεϊποῦνα πάπα, σοπίγδαϊοίοτγ ἀεβου ροη5, 
ΔΡΡΙΠςδἝοη οὗ {86 5476 ΠΔΙῊ6 ἴο ὙΔΓΙΟΙΙ5 1η5[111- 
τηθηΐβ (ε.3. ἴῃ6 »ασαάις νγἃ5 ἃ ὨΔΠῚΘ ἴΓΔΠσίεῦ- 
ΔὈΪς ἴο ΔΩΥ͂ βἰγηρθαά οὐ ψυἱπὰ ἰπβίγωσηθης ἔπαῖ 
ταῖρῃξ Ὀς Ρἰαγεοά ἱπ οοσἴδγθβ.), οὐ 186 ψαηῖ οὗ 
πὸ ΠΟΟΘΘΘΑΤΥ͂ τηυϑῖςδὶ αυ Δ] 1βοδίίοη5 ἱπ [86 
ἀεϑοηθοι---ἴς ῥργοθοπε οᾶβε τηυδὲ ὕὈδ6 χοίογγοά, 
ἴϊ 5665 ποῦν ἱπιροβϑὶ]ο ἴο βᾶγ, Οπο [Ὠΐηρ ἰ5 
οσεγίδιπ, [δὲ συ ς ἢ τνοτάϑ 85 τγνπῤῥονέα, »ιοϊοάϊα, 
δηὰ ῥαγηποπία τὸ Ὡοῖ ννῆδί ἴῃς ΕΠ ΡΠ Ι5ἢ τοδάοσ 
504 υηάογεῖδηάβ ὈΥ {ῃοπι. ὙΠΟ ““αυ]ςοῖ- 
τηογ " οὔτε ΑΟΝ. δηὰ {πὸ “1υ͵ο5᾽" οὗ Ποῦ 5 
ψογϑίοη ἃσγὸ σοπ]θοίΣο5. ΟὨΪΥ. [16 86 ἰπϑίσι- 

δ 966 ἤρ. ἴῃ ΟΒδΔρρεὶ,, 1. Ρ. 391", 
6 866 ἤν. ἀο, ΡῬ. 308. "ν 
7 ϑαγος, 'Άβϑγσ. Οτ.ἄ» Ῥ. 109. 
ὃ « γγυγζεϊ ψοσίοεσθμςοῖ,᾽ Ρ. 710. 



ὈΠΑΝΙῈΙ,. ἵν: 

λρηΐ ννὰβ ἴπ6 “ἀυϊςεϊπιοῦ,᾽" ἰξ σοττοβροηάοὰ ἴο 
ἴδε δησιεηῖ σμέγωρ (566. ὑπάογ ἀέξῥαγα) : 1ξ 1 
νγᾶϑ (π6 “16, 1 ννᾶ5 ἴῆ6 δησιθηξ γοργεϑθηϊδ- 
ἔνο οὗ {π6 τηοάστῃ “συϊίαγ;" δὴ :πϑίσυμηθηῖ 
ψ ἢ 4 Ἰοαρ δηροτ- οατὰ δοςογάϊηρ τ (86 
Ιεησὶδ οὗ [ῃ6 ποοκ, ψβοβα Ερυρίίδη ὩΔΠὶ6 
μΟΓ ἨΔ5 Ὀδοη ἰτδοοὰ ἴῃ (ἢ6 Ηοῦτον 53) 
ἃηὰ ἱπ {ἴπΠ6 Οτεεκ νάβλα. Ῥουπαρβ ἴἴ 15 
δεοσῖ ἴο σοϑςῖ Ἴσοηϊοηϊοὰ ΜῈ (Π6 πίαϊοπηθηῖ: 
ἀπδὲ “γγιῤῥοπία 15 “ἃ νᾶριθ Πᾶῖὴθ [ῸΥ 50ΠῚ6 
᾿πβιγυπηθηΐ οὗ ΒδγπλοηΥ ",.) ΒΙςἢ, δοσογάϊης 
ἴο ῬοΪγὈϊυ5, τνᾶβ σοοορηζοεὰ 45 ἴπ6 ΠπᾶΠῚΘ 
οὗ δῃ ἱποίγυποηξ ἴῃ ΟΟΙΠΠΊΟΩ 156 ἴῃ [ἢ6 
Μδοοδραδη ρεποά, δπὰ δῃ δϑρεςῖδὶ ἕδνουτγα 
ψ ἢ Απίοςθυ5 Ερίρμδηθϑ2., ὙὍΠδ νγδίίοῃ 
ἴῃ ΟΥΠΟΡΤΑΡΩΥ 5 ϑοπηοῆδί σοηιδγκδΌϊθ. 
ΤΠ δ οὗ ν. τὸ ἰ5 ἴο 6 ργοποιπορά 
ΔΟσογάϊηρ ἴο [Π6 ργοϑοπί νόνγε]-ροϊη 5 ΔΝ 81 : 
115 αἰ ἴογβ ΌῪ ομα Ἰοϊῖεσ Ὁ ἔτοπιὶ ἴΠ6 ΒΟ 
οὖ νυ. ς ἀπά τς. Τδο ἀϊβοτγοηςθ γῖϑεθ ἔῸΠῚ 
ἘΓΔΠΒΟΠΡΈΟΣ ΟΥ Ὼγδηΐ οὗ δοιυαϊπίδηςθ ἢ 
Αϑϑγσγίδῃ οὐ {πὸ ρατὶ οὗ ἴπ6 ϑςτῖρα. [π (ἢ 
ΟΥ̓ ΡΊΠΔ] σγϑίοπι οὗ οσυηοϊέοστη τι πρ Ὁ δηά Ὶ 
(σι ἀῃιὰ “) ἅγὸ ποῖ αἰβι! σι! 5Π6ὰ : δηὰ δὲ 48 
ἴῃς Αϑϑυτίδη ΠΏΣ, "“ἴο δυγη,᾽" σοττεϑροπάβ ἴο 
{86 Ηδθῦγον ΠῚ3, ἀπά {πὸ Αβϑυγίδη ὺδ, “ἴο 
8356, (ο ἴ6 Ηδῦγονν Ἰδὲ 8. 50 1Π6 ννογὰ ογο, 1 
νυτιτοη οἰἴποῦ ΠΌΒΘΟΌ οὐ δ )5)Ὁ, νου]ὰ ὈἋ 
Ῥιοπουποοὰ ἱπ ἴΠ6 ϑδατὴῆθ ΨΥ. [{ 5 4ιϊο 
Ῥοβϑίθὶα (παῖ (ἢ6 Ῥγεϑοηξ ἰοχὲ ῥγόϑεγνοβ ἴπ (ἢ6 
ἔοτπη ἜΘ᾽ {παῖ ςοπιοϊηδίίοα ἢ ἢ δὲ ἐῃ6 
ἔππὸ οὗ ἐγδηβου ρίοη πϊδὰθ [ῃἢ6 ψογὰ τηοβῖ 
ἰητ6 ΠΡ] ὉΪ6 ἰο {Π6 γοδάεσ, 

ΠΝ» Ὁ Ὁ5, ε( 8ἃ}] Κιπάς οὗἉ πγυϑὶς." Απιοηρς 
(ῃεθο υνουἹὰ ΡγοῦὈΥ δὲ ἱποϊυάεοά τμ6 Α5- 

. Ὁ ΟΒδρρεὶ!, 1. 260. 
3 3866 1ῃ6 ραβθᾶρε ἰῃ ᾿ς ειίο- Θοβγαάοτ᾽β 

“ΕΠη].᾿ ὶ 216. 
8 Ορρετί, “Οτ. Αϑϑγτ. Ρ. 11; ὅδγςθ, ἀο. Ρ. 17. 

ΟΗΑΡΤΈῈΚΒΡ ΙΝ. 
ι Διεώύμελαάηεεσαν εορ εεείά Οοαἶς ζίηραο,Σ, 

4 νιαξείά γείαδον οὐ Δ ἄγεαπες, τολῥεά ἐἠξ 

ΒΥΤΙΔΠ τοργοϑοηξδίίνε5 οὗ 186 ἢδηά- δηὰ Ἰαγρβοῦ 
ἄγυπιβ, [86 νιανααά!.--- ΟΡ ΡΙρ65 (508}}} ἔννο, 
ἀ) “ἢ οὐ ψβουῖΐ Ὀτάρεβ ὑπαρας), [6 

ἐσγα.---ἰὴῆορ 6 σρβῃ-ἰοηρ ἡ ΡΙρθ, 50 ςδ᾽ δὰ 
ἦα ἀδία υϑοά δἵ [πὸ Ἰαπιθηϊδίοηβ ἴῸγ Αἀοηΐβ 
(Ομίσγες, ἴμα Ῥῃαηϊοΐδη πδᾶῖηδ οὗ {Π6 βοάν), ἰδς 
Εἰ] τοῖς, 186 ἰδ θουγίηθβ, (ἢ6 σγαλῦα]θ, (ἢ 6 
Οἰδρροῦβ οὐ 5βῃοσγί πιᾶςθϑβ, δηὰ οδϑίδηοίϑ, 

ΤὮδ σοηδυκϑ πδθ ὕροη [6 παηθβ οὗ [656 
ἰποίγυσηθηΐθ ἐπάν  ἀυδ!γ, Ἰοδὰ ἴο οὔθ βΌΠΟΓΑΙ 
σοπο]υβίοη : ΤΠΟΥ ννογα σοσίδί γ ποῖ Ὀοττονοὰ 
ὈΥ ἴπ6 ΒΑΌΥ]οηΐΔπ5 ἔτοπὶ ἴΠ6 Οτθεκβ, ὙΤΠΘ 
ΠΑΠΊ65 ἅγὸ ΒΔΌΥΪοΟΠΙΔη 85 νγ6}}] ἃ5 Οτθοκ, Τἢο 
ρᾶβϑαρο ἔγτοπιὶ ῬΟΪΎΌΪ5 (τοίοστεὰ ἴο ὑπάογ 
δδ ΒΟ) 15 δίοπθ βυβιοϊθεπίὶ ονϊάδηςθ {μδξ ὈΥ͂ 
186 πιὸ οὗ Απεοςῆιβ ΕΡΙΡἤδηο5. (ἢ6 Ὡᾶπὶδ 
“ἐς ΒΥΠΊΡΠΟΠΥ" ννᾶϑ ΠΟ μέαυ ΠΑΠῚΘ ἴογ [86 
᾿ῃϑίσυπηθηΐ 1 ἀοθογ θα : ὙΏ16 Ὁ πὸ Ἰοηξοῦ 
ΓΟ4Οΐγο5. ρσοοῦ ἐμαΐ 86 ᾿πϊογοουγθο Ὀείννεθη 
Ἐφγρῖ, σστεοςθ, ἀηὰ Αϑϑυγία τγᾶ5 οὗ ἃ κἰπὰ ἴο 
Ρεττηῖς [ΠῸ δάορίίοη, ὈΥ 411] (ἢτεθ σουηίτ!οϑ, 
οὗ ψογάϑβ οὗ σοσζησησῖςθ, οὗ νγᾶσγ, δηὰ οὗ ασΐ, ἴπ6 
Ῥγίπλονδὶ δοῦγοθ δηα ΘἰὙΠΠΟΙΟΡῪ οὗ νος ἢ θ6- 
σΔΠ6 Ἰοβῖ ἰῃ [6 ἀδληίζηθϑα οὗ ἀρὸβ, Τὸ ἰῆγον 
ἀἰβογθαϊς Ὁροη ἐἢ]5 ἕδοῖ, δῃὰ ἴο ἄγξυς ἔὸσ ἃ 
ΜαδἼοοδῦφδη ἀίο, ἔγτοπιὶ [ῃ6 δῦϑεμοθ οὗ {Π656 
ΠΑΠΊ65 ὈΟΙῚ ἔτοπὶ οἴποσ Ἔχις δηὰ ροβί- Ἔχ! ]!ς 
ὈοοΐκοΞ οἔδο Ο. Τ'., οὐ ΠῸπὶ ἴΠ6 οὐποϊέοσγηι νντὶ [Ὁ 
ἴηρ5, 15 ἴο Ἰξηοτο ἴΠ6 (551: ]ΔΥ}Υ οὗ [Ππ6 Ἔνθηῖβ 
οὗ [Π|5 σμαρίοσ ἴἰο {πδΐ οὗ Δηγ οἴδιοῦ π [Π6 σᾶποη, 
δηὰ ἰο ρ]οδὰ 45 ἰἔ [86 ψβοὶς οὗ οὐποϊξοττη 
Ἰιτογαῖασγθ ννδ5 ἀἰϑοϊοθεὰ ἴο {6 βἰυάθπί. ὙΠα 
ΤΊΟΠΟΣΤΆΡΒ οἵ Βγδηάιϑθ νν1}}} σοηνίησο πιοϑῖ 
ἘΠ 5} τοδάουβ [Ππδὶ δέσἠογίεα ἑν τἰἢ6 Θχιβίθησθ 
οὗ (8656 1πϑίγιηπιοηῖς ἢ [6 ΠδΙ65 [ΠΟΥ ὈΘΑΓ 
--τερτοάυςεά ῬΒοΟΠΘΙΟΔΙΥ δηὰ ἴῃ ἤδοῦγεν 
οδαγδοῖοτϑ--ἰη (η6 πῆς οὐ ΝΕὈυςΠδάποζζασ 5 
ποῖ ΟΠΪΥ Ῥοϑβϑιῦϊς Ὀυϊ Ργοῦδ0 ]6. 

4 «Ὁ δεν ἃ, μἰΞίοτ. σεν πη δὰ ἃ, Ἐπιζιεπιην 
ἃ, Αϑϑγυ. [βου ἤδη, Ρ. 1 564. 

»παρίεξαγς κοινά νοΐ ἐμέο γε. 8 αμίο ἀδαγ- 
εἰλ ἐδε ἀἄγέατε. το 416 ἐρέεν γείσά ἐ2. 8 716 
σίο»» οὗ ἐλε ἐνέμέ. 

ΟΗΑΡ. [Ν΄. [ηϊτοάιςίοτγΥ ποῖρ, ΤῊΘ γογϑεβ 
1:--- οὗ ἴῃς Αὐϊποτιζοά γεγβίοη ἀγὸ ὈΥ [ἢ6 
Ηδοῦγονν, Οτροκ δηά [1,Αἴη ἰοχίβ διϊδοῃοα ἴο 
ἐβαρίος 11, ὙΒοτε [85 ηο αυαβίίοη Ὀμὰξ {μδΐ 
{π6 ΑΕ. 15 τίρῃξ. ὙΠὸ δποιθηΐ δε σηπιοηί οὗ 
[8686 νόσϑοβ ἅζΌϑὸ τῸπὶ ἴΠ6 υἱενν {πδί Νεῦυ- 
ς“ΠδάποζΖζΖασ υνἱϑηθὰ ἴο ργοοίδιπὶ ὈΥ ἢΐ5 εαϊςξ 
16 “ 5:51:5 ἀπά ὑνοηάογβ," ντουρης Ὁ Οοά ἴῃ 
{πὸ ἀοϊϊνογαμποθ οἵ ϑμδάσδοῃ, ἄζς, ἴτοπὶ {Π6 
ΠΟΙῪ ἔυγηδοο. [υἱδετ, [μΠ6 ΕΠρ 15} (γα ϑἸδίουβ, 
δηὰ τηοάστῃ σοπ)πιθηΐϊδίοιβ δμιᾶνο --- δἰ πγοϑῖ 
ἩΠΔΠΙΙΏΟΙ151γ ----βϑοοίδίοα {86 τουδὶ οἀϊεῖ ἢ 
ἴδε ἐνοηῖβ οἵ ἢ. ᾿ν. Το ψῃοΐθ σοπποοίίοη οὗ 
1Π6 γοῦϑοβ, Ἔα 08}}Υ ἢ [Π6 ονϊάθης ἰαρϑὸ οὗ 
εἶπιε δεΐνψοθη {86 ονθηΐβ τεεογάθα ἰῃ σἢΔρ5. 11}. 
ἃπά ἵν. (ςΡ. 11}. σ δηά ἰν. δ, δὅζς.), 5 ἴῃ ἔδνουγ 
οὗ δυςῇἢ Δϑϑοςοίδιίοπ, βουὴ ἰξ ποοὰ ποῖ ὈἊ 

ἀδηϊοά τὲ ἴπ6 ἐνθηΐῖβ οὗ σβδρ. 11}. ΤῊΔΥ ΓΑΙΤΙΥ͂ 
Ὀδ ᾿ἱποϊυιάοά ὑπάοσ “5:5ὴ5 δηὰ ννοπάογϑ," δηὰ 
ὙγΈΓΟ ἴῃ [86 Κἰηρ᾽5 τεςο]]δοίοη θη Ὠ6 ἰϑϑυδὰ 
δ᾽5 οαϊςῖ, 

ἍΝΏεη ἀϊά [86 εἐνθηίβ οὗ ςἢ. ἱν. ἴδε ρίδος 
ΤῈ 1,ΧΧ, οὗ οουΐθε ρίασες {Πποπὶ ἴῃ [ἢ 
ΒΔΠὴ6 γοδι---ῆ6 τ βίῃ --- οὗὐὁἨ ΝεὈνυςδάποΖζΖαγ᾽β 
ΤοΙση 85 [Π6 ονυθηΐβ οὗ Ἅἢ. 11. Εὐννδ]ὰ δδβ δά δὰ 
ἴδῃ ΥΟΔΙ5 ἴο [15 πυμηΌετ, δηά ρΐδοοβ ἘΠ6πῚ ἰῃ 
[η6 λϑ(ἢ. ΏΘΩ, 85 1 ἴμ6 ὑργοϑεηΐ σ896, θυ οτυ - 
Κρ 15 σοη͵εοΐυγαὶ!, 1 15 Ὀεδί ἴο ἰεᾶνθ [πὸ 
Ροϊπῖ ἃ5 ὀρϑῶ 85 ἴπε ϑογίρίυγε παιταίϊνε Πδ85 
Ἰοῖ ᾿ἴἴ. ϑυςἢ ποίοβ οὐ {{π|6ὸ 45 οἷ. ἵν. 1156] 
ἔὰΓη 5 ῆ65 4.6 45 ἕο Ϊονν5 : ΝΕ ΠΔΠ6ΖΖΑΓ νγᾶ5 
ἐ αἱ τοϑὶ " δηὰ “" ΠοιιγϑηΣ ἴῃ ἢ15 ς6᾽ 
(υ. 4): ἴδδ πιδάηςε55 ἀϊὰ ποῖ [4]} ἀροη Ὠἰπὶ 1}}} 
Βα μαὰ Τοχηρ!είοὰ [μας ταδρηϊβοθης Ὀυ ]άϊης 
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[ν. 1--. 

ἴο 8ῆδνν τῆς ἴ Οδ1]ά. 
λας ἐμὲ δίρῃ Θοά ΕΣ 

ΦΥΥ »εέ. 

ΏΑΝΊΙΕΙ͂, ΙΝ. 

ἘΕἘΒΟΓΟΗΑΣΝΕΖΖΔΑΚΑΚ ἂς 2 ἿΙ «δουρᾷε ἰξ 
Κίηρ, ὑπο 411 ρεορίβ, πδιίοπμβ, 581:5η8 Δη4 ὑγοῃ 6 Γ8 
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δηά ᾿Ἀβευλεεθ, (παῖ ἀννεὶ! ἰῃ 411 τὴΞῈ ἤδῖῃ Ψψγουρῆς τονγαγά πηθ. 
ελγίῃ ; ὕεδςς δὲ τυ ρ]16 4 υππῖο γοι. 2 ον ριεαῖ ἀγε 8 8ἰρῃβ δηά 

(υυ. 18----2ο, 566 ῃοΐ6). ὙΠῸ ΒοοΚ οὗ Ὠ δπ|ε] 
5 1πογοΐογα βιἰδσηῖ ἀροη ἴῃς 1 οὗ Νοδυςπδά- 
ΠΟΖΖΩΓ αἀυγίηρ ποθ 20 ἴο 20 γϑᾶγβ τ ἢ 
υυΣποϑοοὰ (6 στδάυδὶ ἀσνεϊοριηθης οὗ ἢ18 
ξτελίῃθϑϑ ἃ8 ἃ σοῃη]οσοῦ ἴῃ ἴδ. νεσ. ΤΒῸ 
ποῖδϑ οὐ ἴδ6 ἰδίου σμδρίοσβ οὗ ἴπῃ6 θοοὺκβ οὗ 
Κιηῃρβ δπὰ (δ γοηῖοΐοβ, δηὰᾷ οὐ ϑυυςοῖ οἤδρίογς 
οὗ Ϊοτγοηιίδῃ 45 [6 χχιηὰ δηὰ χχχυνι, νν1]] 
Εῖνο ἴη6 σϑδάδγ ἃ ουςςϊηςΐ δοσουηΐῖ οὗ τυ ςἢ 
ΜὩοἢ πο Παρροηθὰ; ἔῸΓ Θχδπιρὶθ, οὗ [Π6 
ὙΑΓ5 ἴθ [υάπα, ῬΒοοηϊςα ἀπά Ἐργρί: ψ 8116 
ἃ ΤΏΟΓΟ Πομλρ]εία δοσουηΐ ΤΏΔΥ Ὀ6 τοδὰ ἴῃ 
Ἀδν πϑου δ "Α. Μ.᾽ 111. (1 5664.: ᾿μϑποιτηδη 5 
“Μδῃ. οὗ ἴἢ6 Αης. ΗϊΞ(. (86 Εδοῖ, 1. 
4η6 5.4.;: ΝΙΘΌυΝτ᾽5 ὁ Οὐϑοδιςδίς Αϑϑιγ5 ὃ. 
Βαθοῖς,᾽ δσο 964.; δπὰ Ὀυποκοῦβ ' Οεβοδιοδίς 
ἀ, ΑἸτογ ἢ π|5,᾽ 1. 82 ς 566. (1864). 

[1 ννᾶϑ8 ΟἹΪγὺ δῇϊοσγ {ἢθϑὸ ννᾶγβ (μα΄ Νερυςδά- 
ποζΖᾶτ ςουἱὰ ἢᾶνὸ ἔουηά {ἰπ|6ὸ ἴο ψῖνθ ἢ πγϑο] 
ΒογουρΡὮΪ ἰο {ποϑῈ ὑγοῦῖβ οὗ διομϊοσίυσαὶ 
δἀοτηπιοπὶ δηάὰ Ὁ} } νΠΙΟὮ [ῸΓ βδοῖα {{π|Ὲὲ 
μδά Ὀδϑθη 5] ΟΥΥ ργορτοββϑίηρ ; δηὰ 1 νγᾶβ ΟὨΪΥ͂ 
δου {πε56 ννᾶσθ ἰπαΐ ἴΠ6 ἀεϑοτιρίίοη ΕΔΙΓΙΥ 
ΔΡΡ]165 ἴο πὶ ;---δ νυγᾶβ “" δὲ γεϑῖ."" [{ ΠΙΊΑΥ͂ 
6 ἀεϑυπιοά μδῖ 4 πιδῃ ᾿|κὸ ΝοΌυσΠδαάποΖΖαγ 
---ἸὙο. σοηϑιάοτοα Ὠἰπη56}} (Δεσογάϊηρ ἴο [86 
Ἰηϑογ ρ οη) “16 Ἄσἤοϑεη οἵ Μεγοάδοϊ, [6 
ξοά-Ὀογη,," δηά ψῆο νγᾶ5 ποῖ ΟΠΪΥ ἃ 530] ἀ οσ 
οὗ (Π6 ἢγϑέ γαηκ, Ὀυῖ 4150 ἃ “" ρῥγιοβί- κῖηρ ᾿" 
οὗ υπηυοοθοηοά ἰηίο!]οσίυ2] ργεδίῃοβϑθ.---ου]ὰ 
ποῖ ρᾶ955 ἰὨγουρῇ ἴῃο86 ΠΊΔΠΥ γοᾶγβ οὗ ᾿δΠ- 
Ραϊρηίηρ, δπά οὗ σοπίδοεϊ νἱἢ ““ πδίίοηβ δπὰ 
ἰδησιυιαροβ,,, σι ουϊ Ὀείηρ αὐτοϑίεά ΟΥ̓ οη6 Ῥἢ6- 
ποπιεποῃ---ἃ Ρμεποιηξηοη ΨΨΕΙΟὮ Δββεγίεα [[5εἰ 
ἄν ἴο ἀϊνίηο ᾿πίοσέοεγοησθ. Τῆς [ον δηὰ {Ποῖσ 
Κῆρ ψεγ 15 σδρίϊνεθ ; [|ογιδαίοπι δηά {δ 
β5ΔοΓοα [ορ]6 οὗ (ς Οσοά οὗ [5Γ86] ΔΥ̓ ἴπ τι ῖπ5. 
Ῥτορβοῖβ δά ἑογεϊοϊά {815; δηὰ Νερυςδδάηθζ- 
ΖΔΤ δὰ 8 ᾿ἰνὶηρ ννἱῖη655 ἴο ἴῃς ἔχ ἢ οὗ (ΠΟΙΣ 
ΓΡΟΡΊΕΥ δηὰ [Π6 βἴθγῃηπεβθ οὗ ἀϊνίηθ ιι5:1|ς 6, 
ἴῃ. ἴδ ρῥσέϑεηοε οὗ [δὲ ναϑσῖ Ηεῦὗτενν τα] τυ 
ὙΠΙΟΒ ροορὶοὰ ἴδε ““ Ηλ]1δὉ " οὐ ““Ῥγοΐδηθ᾽" 
οἰκμοήρί οὗ ΒαΌγΙοη, ὍΠΗ οὗἉ ἰΐ, 45 ἢς τνου]ά, 

ἢΐ5 ποδίδοη ροϊηϊ οὗ νίονν, ποτε νυᾶβ 
ΟΔ]]Υ Ὀεέοτο πῖπὶ ἃ Ῥγοοῦ [Πδὶ ἔβοτο ννᾶβ 

Οπὸ ννῆο ἀϊὰ “δοσογάϊηρ ἴο Ηἰ5 ν»}}} 1 (6 
ΑΥΤᾺΥ οὗὨ ποᾶνθῃ, δηά ἀπιοηρ ἴπ6 ᾿ΠηΔὈΪϊΔηῖ8 οὗ 
186 φαγί : ποπθ οουϊά 5ἴδῪ Η!5 μαπά, οὐ 5βΑΥῦ 
υηΐο Ηΐ πὶ, νη δι ἀοοβί ἴμοι}" (υ. 2ς). “ἼὙΠΣ 
Ῥγάθ οὗ 186 Κιηρ δηὰ ἢ15 Ὠυπλ]δίοη ΌΥ̓͂ ἃ 
ϑένεσο { οὗ Οοἀὰ δχῖὲ ἴδε 5ιδ)]οςῖβ οὗἉ 
(818 σμδρέεγ" [Κ]. [{ 15 αἴϑο ἢ}}} οἵ ενϊάεησε 
οὗ Τλ4η16}}5 4] δόνδηος δηά γρτϑαίηεϑβ, 
]υκῖ 45 ἘΖΟΚΙΟΙ 5 (οβΕ ΠΟΥ ἴἰο ὨΔη16}}5 
“ γἱξῃιοουβηθ88 ἡ (Ἐ Ζεὶς, χῖν. 14, 20) ὈΠηρΒ 
Ηἰπὶ ἐογινασγὰ 85 ἴῃε Ὄχαπηρὶθ οὗ δῖ {πὸ 
Ἡοῦτον σαρῦνο πὴῖρϊ Ὀ6 ἴῃ {ΠῸ ἰδ οὗ ἢΐξ 
Οοά, 90 {115 σδδρῖοσ [6118 οὗ ἔθ δϑίθοηι δηὰ 

σοηῇάρσηςε ἢε παᾷ νοῦ ἔχοπι ἢ158 σογδὶ σηδϑίοσ 
(ν. 8, ἅς.). Ιἴ ννᾶβ {Π6 γεννασγά οὗ 2ο ἴο 20 
ΥΟΑΓΒ᾽ 51:16 ηξ ννδιηρ ἀπά ννουϊκίηρ. 

1. “ἼΤΠοθε πιοϑὲ ὑυοηάογῆι] ονοηῖβ ἴῃ π6 
11 οὗ [86 Κιπρ' ἄγὲ παγγαίδα 1π δΪ5 οὐνῃ νγοζάς, 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἔτοπι ἃ ῥτγοοϊαπιδίίοῃ ἰϑϑιιθὰ ὈΥ͂ 
Ὠϊπὶ᾽" [Κ]. ὙΠ ῥγοοϊαπιδίίου ορθῃβ ἱπ 186 
πυ 8] ννᾶγ --- ἢ} ἃ ϑδιυϊδίϊοη---(ορ. ΕΖτγα ἵν. 
17, ΥἹΙ. 1Δ, δηά (6 ορϑηϊηρ νογὰς οὐ {πὸ 
Ἰοειῖοῦ οὗ {90πι|π|δληδ]άε5 ἴο Αϑβϑυγθαηῖραὶ, Ο. 
δι, ΗἱΙ5ῖ. οὗ Α.᾽ Ρ. 252), απὰ ἰ5 δά ἀγοξβοὰ 
1π ἔγὰδ οὐἹοηΐαὶ ἐδϑῃπίοη “" υπίο 811] ρθορὶο 'π 116 
ΘΑ ἢ " (ποῖ “1π ἴπο δηα ̓ ΟΠ]Υ}), ονοῦ ψϑο ἢ 
ΝΟΌυςΠδάποΖΖῶσ σοηϑιἀογοὰ ΠιπΊβο ες. “( Π6 
Κίηρ." (ὅδε ἢ. ἴο . 4.) ὙνΒεῖδεῦ Νοῦυ- 
ομδάποΖζαγ νγᾶ5 ἴΠ6 δοΐυδὶ υυσιΐοῦ οὗ ἴῃ6 ὀυθηῖϑ 
ἀεία!οά ἱπ [815 σπαρίοσ, οσὁὨἠ Πδη]6] 5 ΠΊΡΙῪ τὸ- 
σογάθαά ννβδὲ αρρεποὰ ἀπά γρανὰ ἴο ἰξ (πδὲ 
Βαϊ πατταῖϊνο, ἢ Δ] ἔς ρουβοηδὶ ἔοστη νης (ἢ6 
σδδηρος ἔγτοπὶ ἴῃς ἤτϑὲ ἴο ἴῃς πϊγὰ ρούβοῃϑ 
Δηὰ νἱςθ νεγβᾶ [85 οσδιιϑοὰ ἰΐ ἴο δ55ιιπΊο.---ἰς 
ῬγδΟΙΙ ΑΙΥ 4 τιδέζογ οὗ ἱπάϊβδεσεηοθ. ΤῈῸΟ υη- 
ἀοτ-ἴοπο οὗἉ ρεπυηθη655 νν ΙΓ ἢ τηλΚο5 [56] 50 
ὉΠΟ ΓΙ ϑ νου ξεϊ ἴο ἴη6 Αϑϑογγίδη βοβοϊασ υνῆθη 
τοδάϊηρ ἴἴ, 15. αυϊα 9 Ποσης ἴο ἀδοίάθ 186 
ᾳυδδίοη οὗ δι Ποπεϊοϊν ; ν8116 [6 ΔπδΙΟΡΥ οὗ 
5112. ἀοσιπιοηΐβ, ἀπά ἴῃς αἰἰεβίδιίοη οὗ 86 
ΠΧΧ,, ἀρχὴ τῆς ἐπιστολῆς, Εἶνε ἴῃ Ρτεΐξτοηοθ 
ἴο {86 τοι -παιηθὰ νἱειν. 

2, 8. «ἱσπι πᾶ «υοπάεγ.} ((ρ, ευΐ. νἱ. 
421 παῖ. ὙΠ]. χ8.) ὙΠῈ ψψοσγὰβ ἀτὸ ποΐ 5γη- 
Οηγτηουβ δ ἱπάϊςαϊο Π6 Οπμεηβ οὕ ριθπιοηΐ- 
ἸΟΥΥ͂ 5'5ὴ5 οὗ [6 ιΐζυτε δηὰ ἴΠ6 ὀνθηῖβ ψνΒ]οἢ 
σδυϑθὸ ΟΠΩῸΟΙ ΟΥΓ δΔπιδζεοιηθηῖ. “ΠΟΥ͂ δ1Ὸ 
Βις ἢ," 58γ5 Αθδῃ ΕΖγα, “45 ΠΏ ἃ ΠΊΔΏ 5668 
ἴποπὶ, μ6 πιᾶγνοὶς δὲ ἴπόπὶ Ὀδοᾶυθο δὸ Βλῖἢ 
56 θη ποίδ!ηρ 51Π|1}47.᾽ 

ΤΈς ἔογος οὗἉ ἴἢθϑθ ὑυθῦβεβ 15 δδϑδί δηβυγεὰ ὈΥ̓͂ 
ἃ βῖτςξ ἰγδηϑίδίοη δοσογάϊηρ ἴο [6 οτγάοσ οὗ 
[ὴ6 ννοσγὰβ ἰῃ ἴη6 οτρίπαὶ, Δη ογάδσ σοϊδι ποὰ ἴῃ 
[πε Οτοοκ δηά 1,δῆη νεγβϑίοῆβ. τυ. 2. “5.95 
δὰ ννοηάοτβ νυ ςἢ τη Ὠἰρὴ Οοά μαίἢ ντουφῆξ 
τονναγάὰ πιο᾽ (11. “ἢ το" 5 1ΧΧ. δηὰ 
Ὑπεοά,, “ἢ σοηϊυποϊίοη τυ τηθ)), “οοά" 
(ἢ σ΄. 27 “᾿Δοςορίδθ]ο;᾽" ἴῃ νἱ. σ "1 ρ]οαϑθα 
615. 18 θεΐογε πὶὲ (ὁ 5βενν" (““Ρτοςἶδίπι"). 
Ὁ. Δ. “ἨΗ[ἰ1ς εἰρη μον στοαὶ (ἅτε ἴΠ6}γ}} Η!5 
Ὑοπάοῦβ μον τα γ1}" (ἅς. ἃ5 ἴῃ Α.ν..).Ψ 

ΓΠΘ οἰοσίηρ ἀοχοίορυ οὗ νυ. 2 ἰ5 τορεαϊϑάὰ 
ἢ Ὀυΐ 5.ῃηἰ αἰξογαϊίοη ἰῃ υ. 24 (4 κιπά οὗ 
ΤΟρΡΘ ΟΠ ΜΕΥ Τοπιπιοη ἱπ ἴδ ἰηϑογρ(οβ: 
ΤΡ. ἴδε ἱπνοσδίίοη οὗ Μεγοάδοϊ δὲ ἴμ6 Ὀεχίῃ- 
πιηξ δηά εηὰ οὗ ΝεδυςδάμοζΖατγ᾽8 ἱπϑοτ ριοα 
οὐ [6 ψοπάοεβ οἵ Βδῦγίοῃ, ὑρ. 2ό, 27 
ἴγδηϑὶ. ὈΥ Ορρεσί), δηὰ ἰ5 ἰπογου Ὦ!Υ δας 
ἴῃ 15 οδϑί (ορ. 55. [χιϊ. ς, οχὶν. 11). 
Το ἴδε ᾳυεξίοῃ ὙΒΙΟΣ ΤΏΔῪ ἀγῖϑε: “615 ἴζ ἰπ 



4 οἷμῦ. 2. 

44- 

ν. 4-8.] 

ΒΟΥ ΠΙΡΉΓ ἄγε ἢΪ8 νγοπάοι ἢ 8 
Κίηρύοπι 15 “8η δνοηδβεπρ Κιπράοῃι, 
ἀηά ἢ]8 ἀοπηϊπίοῃ ἐς ἔτοπὶ ρεπεγδίοη 
ἴο ρεπεγλίίοη. 

4 41 ΝεδυςμδάηςζΖαγ νν88 δῖ γεϑβῖ 
1η πλΐηθ ἢοιι86, δηά ἢβοιυτϑῃϊηρ: 'π ΠῚΥ͂ 
Ραΐδοε : 

ς 1 8Δ.)7 4 ἀγεᾶπὶ νυ ῆϊς ἢ πηδάε πὲ 
αἴτγαλιὰ, δηά τῆς τπουρῆϊ8 ὑροη ΠῚΥ 
θεά ἀηά τῇς νἱβίοῃβϑ οὐ ΠΥ ἢεδά ττου- 
Ὀ]εα πιο. 

6 ἸὙεγείογε πιδάς 1 ἃ ἄδογες ἴο 

ΙΑΝΙΕΙ, [Ν. ὃς 

Ὀπηρ ἴῃ 411 τῇε νῖϑε γιεημ οἵ Βδ- 
Ὀγίοη Ὀείοτε πιε, ἴδ πεν πιὶρῆϊ 
τηᾶϊας Κπονῃ ὑπο τς τῆς ἱπῖεγργε- 
τἰλίίοη οὗ τῆς ἀγελῃ,. 

η ΤΠδη σάπια ἰῃ πα πιαρὶςοϊληβ, 
τῆς Δϑίγοίορεγβθ, τῇς (Πα ἀδαδῃβ, δηά 
τῆς βοοι ϑαγο 8: Δηἀ 1 το] 4 τῆς ἀτγεᾶπη 
δείοτε τῃδπὶ; Ὀυῖ {πεγ ἀϊά ποῖ τηαϊζε 
Κπονγῃ υπῖο πιὸ [6 ἱπίεγρτγεϊδιίοη 
τΒεγεοῦ. 

8 ΄ Βυῖ δἵ (ἢε ἰλϑοὲ ᾿ϑδηϊοὶ σλπηα ἴῃ 
Ὀείοτε πιὸ, ψψῆοβε πᾶπιῈ τας Βεῖϊε- 

Κοορίηρ ἢ} ΝΕΟΡυςβδάποζΖδαι᾽ 5 σμδγδοίοσ 
Ατοδάρδοοῃ οϑο ἢΔ5 δηϑινεγοὰ : “" Ηἰ5 σβᾶγδο- 
ἴεσ 15 [μδὲ οὗ δὴ ἩΏΡΓΟσ551:0]6 τῇδ, ὙΟΤΥ ΟΡδῇ ἴο 
τοὶ είουβ σοην!οτίοης Ὀὰζ ηοΐ ςοηῃϑιϑίθηϊ δηά 
ςοηϑίδηϊΐ ἴῃ δ᾽5 Δάμεσγθηοὸ ἴο ἴδοϑε σοηνιο! 5. 
[τ 15 δἰπιοϑὲ ἱπηροβϑί Ὁ] ἴογ ἃ (ἢ γιβίίδη ἰῇ ἃ 
(ΒΒ γϑεϊδη ἰδπὰ ἴο σϑα]1ΖῈ πὸ ἀϊ σι] 165 συμ ἢ 
ττου]ὰ συττοιπα ἃ τηοηδσοῦ ἴῃ (ἢ6 ροβιοη οὗ 
ἔπε κίηρ οὗ ΒαῦγΪοη ἴῃ σοχαγά ἴο σεϊισίοη δηὰ 
ΤΙΏΟΓΟ ΘΘρΘΟΙ Δ} ἴο [86 Ἔχοϊυϑῖνε στοὰ οὗ (6 
ονν51 ἦΟΥ, ἴο ψοτὰ [ἴ Ὧἃ5 Εννα]ὰ 85 ἀοῃθ, (ἢ 6 
ξυλρε οὗ ἴΠ6 Κίηρ 15 (6 ἰδησυᾶσε οὗ οὔθ 

ΠΟ πᾶς μδὰ σγοδὶ Ὄχρογίθηςε οὗ (6 “" 5515 
δηὰ ψνοηπάετϑ᾽" οὗ σοά. 

4. αἱ γε, «ἀπά "ομγ δίας} ϑδιφιιβοδηΐ 
ψογάσ, ἢ οἢ χὸ ἔὰσ ἴο ἱπάϊοδῖο (ἢ6 ρεγιοά οὗ 
ἢϊ5 16 τεξεττοὰ ἴοι ΝοδυςσβδάποζΖζασ ννᾶ58 
ἐς γοΒΕ ἴῃ υπαἰϑριίοα ροβϑοβϑίοη οὗ ἃ “"ἀο- 
Ταϊηϊοπ ἢ Ὠιςἢ οχίοηἀοα “ἴο {πΠ6 οπὰ οὗ 16 
ΘΔΙΊ᾽" (νυ. 22); Β6 νγὯ5 1η ἢ]5 οὕγῇ ἢοιιθδ; ποῖ 
ποῦν ἃ ϑΝΆΓΤΙΟΥ δἵ ἴῃς Ποδὰ οὗἉ ἢὨΪ5 Δυτηῦ, Ὀὺ ἴῃ 
δὲ ἀννε! !πρ, ὑπαὶ ραίδος οὗ νν;ϊοι ομδ 51|2}} 

ἴ δἰοῆς σχειηδίη9 (1ἀγαγά, “ ΝΙηονθἢ 
δὰ Βαῦγίοη,᾽ ἢ. ςο6): ΒΘ νγᾶβ8 “βου ΓΞ ηρ᾽" 
᾿|Κὸ 4 ἔγθθ: ἃ βιπιῖϊε υϑοὰ Ὁ. {86 Κίῃν ἢ ἀ15- 
ηςῖ τεΐσσοηςο ἴο ἷ5 ὀγοδπὶ (νυ. 10), δηά ᾿οῃ- 
γεγίηρ ἴο [6 ΟΥοηΪΔ] πλ]ηὰ ἃ γεοοκηΖεοά 5γτη- 
ὉοΪ οὗ ἔτεβῃ, τοι κὮ στον (ςρ. Ῥ55. 1. 3, 11. 
8, χοὶ!. 121; τον. χί. 28: ΕΖεκ, χὶνιῖ. 12), ἃ 
τον, τη [ἢ18 οᾶϑθ, “"γοδοπηρ υηἴο Πραν θη" 
(υ. χ1). Νεδυςμδάπθζασ νγᾶ5, ἃ5 Ὑπεοα. 
Ρυῖς ἃ ἢ ἃ ἴοσϑο δ᾽ "Π ογδϊίοη, εὐθηνῶν καὶ εὐ- 
θαλῶν. 

Α “ἀγολπι᾽" ὕγοόῖο ἰῇ ὑροη 1ἢ)}5 ὁ“ τοϑί."" 
“1 φϑοπβ ργοῦδῦϊο πᾶ ἴθοτα γὰ5 90Π16- 

{δίης ἴῃ [815 ἀτθαπὶ νψἢϊοῖ ἀἰδιϊηρσι Ξε 1 
ἔτοι δῃ οὐ ϊπασγ ἀγοάσὴ ΌΥ (δε εἴδοϊ νης ἢ 
τι δὰ ὕροη [86 Κίηρ. νὰ ΠΙΔΥ πονγένεσ δχ- 
νἰδίπ 1.19 ΟΥ̓ σδυρροδπίηξς ἰμαῖ ἢΪ8 πεατί νγὰβ 
βεττθα ὈΥ 4 αἰνίηθ ἱπιριυΐϑο Ἰπἀοροπά θη οὗ 
δε πδίυγο οὗ ἴπ6 ἀγϑᾶπι ᾽" [ΕἼ]. 

Οὔοθ ρδίπ 85 ἴπς κίπρ' 'ΔΥ ἀροη ἢϊς Ὀεὰ 
(ὅεε 11. 29) δὶ5 “δουρμί5᾽" ([ποϑ8 ἔδης!εβ οσ 
ἐοηπεοῥίίοη. ΟὗὨἨ ἴῃδ πλϊηὰ νυ ἢ σοπιθ, τορϑαῖ 
ἐδοπηϑεῖνος, δπὰ ρᾶ55 50 40} οἶγ ἔγοπι ΟἿ ἰΟΓΠπὶ 
ἴο Δποίδετ) πιδάδ Π᾽πὶ δίγαι:ἀ (ἢ ἃ “ὀγίμ ἀπ 
ἔξελε): πῃ δὶ5 Ὀχοίκεῃ δἰυπιῦθες ἴδοϑο ἱβουςηῖς 

ἴοοῖ βῆαλρο, δῃὰ ἴῃ “νἱϑίοῃβ οὗ [86 διοδὰ 
τγουδ᾽οά ᾿πτα" (ἢ ἃ ἔδοϊηρ οὗὨἨ γεσελοσπεις 
δηὰ ῥὠμεομγὶ)). ὙΠὲ ννοτάς οὗ [πε οὐρίπαὶ 
ΔΙῸ ΨΕΓΥ͂ ἔογΟΙὉ]6 ἀπ σΟΠΥΘΥ ἃ ϑτεαΐ 56η86 οὗ 
ἀϊξηυϊεϊυἀθ, υπ11Κὸ ἴο {μδὲ “ΓΕ ὉΠ ᾽" οὗ (86 
γΠΟΪΘῈ 5ριγϊ νυ ΒΟ σ»ηοῦδ ὮΪΠῚ ΟΥὉὨ {6}1 Ὡροη ἢΪϊπὶ 
ἴῃ ΘΑΥΠΟΓ ἀδγ5 (Ϊ. 2, 9). ὙΒΟΤΟ [Ὁ Ψ}}}} ὃς 
τοιηθηδεγοὰ [ῃς οἤεςϊ οὐ ἴῃς ἀγθᾶπὶ μδὰ Ὀεθη 
ἴο ἰϑᾶνο Ὠϊπὶ νυ] ἢ ἃ σοηἤμυϑοα δηὰ ὈΪυγτοὰ γοςὺ]- 
Ἰεοϊίοη οὗ υβδῖ Πὸ Πιδὰ ἀτεδπγῖ: [ἰκ6 ἃ τηδῃ 
σἰμηπεα ἮῈ οτοά, “Ἴ 6 (Πιης ἰ5 σοηθ ἔγοσζῃ πη6᾽" 
(. 5). Νὸονν ἴδε ἀγεᾶπιὶ μᾶς Ἰεῆ ἃ νἱνϊὰ ἱπὶ- 
Ῥγδϑϑιοη, ἰξ 4 ἀϊδιυγϊηΣ ΟΠΘ; δηά πὸ 16}}5 ἰἰ ἴο 
[86 νυῖϑε πίθη ἂπά ἴο [ζΔη|6] (ἰν. 7, το, ἅζς.). 

Θ. »"αὐό ] α ἄξεγεο, ἅς. Α5 ἴῃ ΠῚ, το, 
429. “ἼΠΙ5 ἰ5 γαῖ ποῦ δὴ οχγάοι---ἰἰ δοιὰ 
ταῖθμου δ6 ἰγδηϑιδίθα, ὁ.Α σοπιπιδηά ννᾶ5 βίνθη 
ὉΥ πιο.᾿" [κ. ᾿ 

ΤῊΘ ὁ τγῖ56 ΠΊΘΏ ἢ σΔΠῚ6 ἰῃ, ποῖ ΠΟῪ ΟΟΠΊ- 
Ρε Ἰοὰ ἴο [611 θοΓ᾿ ἀγοᾶτη πὰ ἴπὸ ἱπίογργείδίϊοπ 
τποιϑοῦ, Ὀὰΐ 5 ΠΊΡΙΥ ἴο υητίἀά]ς 119 πιδρδπίην. 
Τῆς Κη 5 τεασιιοβὲ νν45 ἃ 21 οὔθ ννῆεη δάάγεβξϑ- 
οὐ ἴο πηεη ὑνῆοϑβε εἰδδοσγαῖθ βϑγϑβίοπι οὗ δι συγΥ 
ςοηΐδιποά [Δ0]65 οὗ ΟΠΊοη5 ὥτῸπὶ ἀγεδπιϑ 85 ννο]] 
45 ἴῃ6 ἱπίεγρτοϊδίίοη οὗ ἜΥΟΤῪ ροβϑῦ]ο ἀγθάσῃ: 
πὰ νγῆο Ῥτγοξοβοθὰ {πεγηβοῖνος ΔΌΪ6 ΟΥ̓ σΠΔΙΤῃ5 
δηἀ ΘΧΟΓΟΙ5Π8 ἴο Ῥγουθηῖ ἴπ6 ον}}5 υυϊ]οἢ υἢ- 
[οτννᾶτὰ ονθηῖβ ὑνΕΓΟ ΟΠ ΏᾺΔ}}Υ ὈΓΠΙΠΣΊηρ δρουΐῖ 
566 ΕΧουτβιΒ οα Οδδάθο Μακξῖς, ἐπά οὗ 11.). 
Ὧ6 ΟΣ ς145965 ϑιπιπηοηθαά (566 ποῖθ ἴο 11. 2) 

γνεγ ΠΠΔΌ]6 ἴο 545 [86 Κίηρ (υ. 7.) 

8. αἱέδε ἰα.1] (ροωέγενιο Ὠοῖ ρου έγερη) 
ἐἸδηϊεὶ σᾶπια ἰη.) Μαυςῇ πὰ υὑπῃ 
αἰξουιϑβϑίοη 85 Ὀδθη σαϊϑοὰ δῦοιξ Ὁ 4ηϊ6}᾽5 δὺ- 
ϑ6ης6 ὕρ ἴο [15 πιοπιεηί. Τις [ΧΧ. ουὐἱ [ἢ6 
Κηοῖ ον ὈΥ οτα της νύ. 8, 9 (ΟΥ σοργίπρ 
ἔτοπὶ ἃ Μ5. ψθοἢ οπι το τῆς νογβα5), δηά 
Ἰεανίηρς ἰξ ἴο 6 ἱπέογγοὰ (ἢαξ ὕδη:6] σᾶπλὸ ννττἢ 
[6 οἵδε ἐῥαζαριέρι, Ὀὰϊ δίοπθ ννᾶ5 δῦϊθ ἴο 
Ἰηϊοεγργεῖ ἴθ ἀγθαπὶ. ῬογΠΔΡ5 ἰΐ 15 8ἃ5 νν ] ἴο 
5. ὙΠ} ΜΊςΟΒΔο] 15 {παῖ {π6 δε ρίυγε παιταῖνο 
ἀοοβ ποῖ σίνε βυηοιοηι ἀεῖδ!]ς ἴο δάπηι οὗ ἃ 
Ῥοϑιεἰνοῖν βδιβϑίδσξογυ Ἔχρίδπδίίοη. 4.5 ""πηλ9- 
ἴεν οὗἨἉἁ [δε τηλριοίδη5᾽" (Πμαγάϊγ με σοττεςξ 
ἰγδηϑβίδεοη.----566 ποΐθ ἴο 11]. 2---τἴ (ἢ6 τηοάεγῃ 
ΔρΡΡτοδβοηβίοη οἵ “δ ριοπ " Ὁδ ἴῃ 1ῃ6 πιηά), 
ἃ5 "ΟἸεξ οὗὨ 16 χονογηοσβ ονεῦ 41} ἴῃς νυῖϑε 
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8ΠλΖΖδγ, δοσογάϊηρ ἴο τῇς πᾶπιε οὗ 
ΤΥ ροά, δἀηά πῃ ψῇοπὶ 1: ἴτε βρίὶ πὶ 
οὗ ἴῃς ΠΟΙΥ ροάϑβ: δηά Ὀείοτε ἢἰπὶ 1 
τοϊΪά τπε ἀγεδπι, σαγημξ, 

9 Ο ΒεἰτοβμαζζΖαγ, ὁ πηδβῖογ οὗ τῆς 
ΓΑΔΡΊΟΙΔΠη8, θεοδυβε 1 Κηονν τπδς ἴῃς 
ϑρΡ᾿ γι οὗ τῆς ΠοΙγ ροάβ ἐς ἰῃ ἴπεε, δηά 
ΠΟ 8εογεῖ του] εῖῆ [ἢδ6, [6]1] της τῆς 

ΠΑΝΊΙΕΙ, ΙΝ. ἰν. 9- 11. 

γ᾽ βίοῃϑβ οὗ ΠῚῪ ἀγεᾶπὶ (πὶ 1 ἤᾶνε βθθῃ, 
δηά τῆς ἱπιεγργεϊδιίίοη τπογεοί, 

Ιο ΤΠ υβ τύόγε ἴῃς νἱβίομβ οὗ πχΐης 
Πελὰ ἴῃ τὴν θεά; 1 βᾳνν, ἀπά βεβο]ά ᾿ζμαιὰ δ 
ἃ ἴγτεα ἴῃ [6 ηνά8ῖ οὗ τῆς δαγίῃ, δηά 
τῆς Βεῖρῃς τΠεγεοῦ τας ρτοαδῖ. 

ΙΙ με ἴγες σγενν, Δπηἃ νγὰβ βδίγοηρ, 
ἀηὰ τῆς Βεῖρῃς τῃετγεοῦ γεξασ θα ὑπο 

τῆδη οἵ Βαθυ]οη᾽" (1. 48), Τλδηΐεὶ νγᾶ5 συγ ἴο 
“5ὸ Ὁρ᾽ ἰο [6 ρτγοϑοησθ ΔΙ ΟΣ ἴῃ ΟὈΘαΘηοΘ 
ἴο ἴδ6 ἄδοτεθ (νυ. 6). [ἢ πὸ ἀϊὰ ποΐ ἐο 50 
τ 186 οἴ ΒοΓΒ, 1[ἴ 15 θοζίοσ ἴο δοαυΐθϑοθ ἰη ἴΠ6 
8:|Θηςθ οὗ ϑεογτρίυγε δηὰ ἴοᾶνο πὸ σᾶυϑ6 ὉΠΟΧ- 
ἄραθθν 1ηδη ἴο 566 Κ ῸΓ ΟΠ ἰῇ ΠΊΟΤΘ ΟΥ [655 
ὈΓΟΘα σοπο] 5] οῃ5. 
απίεί,, ἐπ «ὐϑοε ἰς ἐδὲ “ῥίγὶ! 9 ἐδὲ δοὶν 

βοά9 «ΤῊ Ἰδηρυάαρε οὗ [6 Κιηρ σοηϑίδ ΠΥ 
γδο Π|ῖο5 Ὀδίννόεη ροϊ γί εῖβπι) πα πηοηοῖ οί 5πι, 
Ὀμὰΐ Βὲ πδνοῦ δάπιιῖς οπα ροά ἴο [6 δχοϊυβίοη 
Οὗ 41] οἴδεῦβ: 5. πλοῃοϊοίϑη ΟὨΪΥ ἱπΊρ|165 
(δῖ οπθ βοά 15 ϑ:ργοΠΊΘ ἀΠΊΟΠΡ ΤΏΔῊΥ ἢ [Ἀ]7. 
[{|5 σἰγαδηρείο πηά ἴῃς Ηδῦγον πᾶῖλο ὁ δπι6]}" 
οσσυστίηρ πὶ ἴπ6 ““ἀξογοο;" δηά (6 ϑσυρροκὶ- 
τίοη, {παΐ 1 ννᾶ5 ᾿πϑοτίϑα Ὀδοδυδο ἰδ ἀθοτθθ 
νγὰ5 ἰηἰεπάρά ῸΓ ον Θαυ δι ἢ οἴδμοῦ 
ὀρρορῖίθ, πδίϊοῃβ δηά ᾿ἰδηριυαροθ,᾽" Αγ Ϊγ ὁχ- 
Ἦδυκίβ 115 5ἰρηιῇοδῆσθ ὍΠῸ οσουγτοηςς οὗ 
[Π6 ΠᾶΠῚ6 ἰ5 ΟΠΟΥ ἃ γοσορηϊ!οὴ οα ΝΟΌυς δά- 
ΠΟΧΖΑΓ5 ραγί, [Δ Π6 0 Ὀοῖο δἵ σουγί {Π6 
πᾶπηῈ εἰ [65}42ΖΑΓ, ὈΟΓΘ 4150 4 πᾶτηθ (“ΤΒ6 
Οοὰ 15 πὴ ͵υάξε᾽)) νος ονοηίβ ῃδά ἰδιυρῆς 
1Π6 Κίηρ ἴο θ6 ΔΙΒΗΙΥ δἰβπιβοδηῖ οὗ ἃ ϑρίτιξ 
δῦονο [86 5βρι πὶ ἢδ γτεσοχηιϑά ἱπ ἢ]5 οὐνῃ μοάς: 
ΟΥ̓ ἱπάϊοδίεβ {π6 οπιοηάδίίοη οὗὨἨ ἃ σουίϑβοσ. 
ΎΠοθα βοάς (ποῖ 5'πρ. ἃ5 Τπεοά. πνεῦμα θεοῦ 
ἅγιον ἐν ἑαυτῷ ἔχει---"ΝὩ ἢ ἀδπίγογβ σοιϊτεςῖ- 
655, Ὀμϊ ΡΙΌΣ. ἃ5 Ὑ υ]ξ δῖε) μὲ (8115 ““ΒοΪγ :" 
ποῖ, (παΐ 15, ἴῃ ἴΠ6 56η86 1ῃ δ οἢ ογἰμοάοχ 
Ὑνγ 65 δη βρθάκοῖβ ὑουϊὰ ἰο-ἀΔΥ 156 [Π6 
ορι πεῖ, Ὀυΐ ἔγοπι ἃ Βα υ]οηΐδη ροϊπὶ οὗ νἱονν. 

ὙΠΟ ᾿πϑογιρ ΙΟἢ5 ἀσὸ [0] οὗἉ 5: Π}}18Ὁ Ἰαησυᾶρο 
δηά 5ῆσνν ἢονν σοστεςῖ] (ἢ6 τε] ρίοι5 Ορ᾿πίοη5 
οὗ [86 Ἐπη6 ἅτ σορσγοάισθὰ βοσο, Τῃ6 ΟΠ α]- 
Πα λη8 συ ρροϑοά (δῖ οδοΐἢ πιᾶη δὰ ἃ {ς6ἸΑ ΣῪ 
ξεπΐυ5, νὩΙ ἢ (ΟΟΚ Ὁρ δἰ5 δροάδθ ἴπ Ἀἰπι: ἰη- 
ἀνε! 5ρ᾽Π|5 ννογο δϑοϑιρηδαὰ ὄυθῃ ἴο ἴπ Ρβοάς 
{Ποπβεῖνεβ. ΨΩ ἀἴδεδϑο ἴοοῖ δοϊὶά οὗ {δ6 
Ῥοάγ, 115 νγᾶβ σοῃϑιάογεὰ ἀϊθ ἴο δοῖῃδ ον]] 
βρι γι ἰδηδηίίηρ ἰ; δηά [86 τοσορηϊζΖοά τοί ῃοά 
οὗ οὐ ννᾶβ ἴο ἱπάυςε βοπὶὸ βοοά ερὶ πὶ ἴο 
ἀτῖνα ουξ ἴΠ6 6ν}] ομδ δηὰ ρβοβϑεβϑϑ ἴΠ6 τηδη ἴῃ 
ἰἴ5 ῥἷδςοθ. Ηδξεηςς ἴῃ {1Π6 πηαρὶς ἔοστηιϊα ἐπ 
Ρίοι!5 πηδῃ 15 δ᾽ δὰ “1Π πλδη, 5οη οὗ ἢὶ5 ροά" 
([μεποισηδηΐ 1[.ὲ5 ρσεπι. Οἱν. 11. χόό, ἢ. 1), 
δηὰ (6 ἱηνοσδίϊοῃ Τη5 85 ἔρ]]οννϑ5: 

“Μαγ (ἢς εν] 5ρὶ 5 σὸ ουΐ;---ἰεῖ (Π6πὶ 5εἷΖζα 
ὍΡΟΙ ἐδοἢ οἴδοτγ. 

ΤῊς {νουγδῦϊε βρί τς, [ἢ Τανουταῦ]ς Το] 55π9---- 
ΤΑΑΥ͂ ἴπ6568 Ῥεπεῖγαϊς ἢΪ5 (16 5ἰςῖκ τγηϑη᾽ 5) θοὰγ.᾽: 
(ἱμεποιπηδηΐ, .1.ὰ Μαρῖίε,᾽ Ὁ. το.) 

9. πο “τεγεί ἱγομδίφι δ ἐδοε} [5 ἴῆπι5 τπδὲ 
[856 Κρ πᾶσ ἴμ6 ἀϊἔδγοποο Ὀοΐννοθη “16 
Ταλϑῖογ "" δηά [ἢ6 τεϑῖ οὗ (ἢ. ννῖϑε πηθῆ. [Ι͂ῃ 
Ἰδηξυάρο Ὀοΐἢ σουτίθοιι5 δηὰ Δρρϑδ]ηρ---- νυν ἤδη 
σοπιραγοὰ ἢ ἴῃαΐ υϑοά Οὐ ἃ ἔΟΥΤΊΕΙ οσοδβίοη, 
ἰϊ, ς, 26--ἢ6 45Κ5 ἔγοπι ἴπαΐ ρονοσ ἰῃ ᾿δηϊοὶ 
γῆς ἢ τενοδὶθὰ ϑθογεῖϑ (11. 47) 6 ϑοϊυκίοη οὗ 
ἢϊ5 ἀγοᾶπι. Νὸοὸ ““βοογεῖ ̓" (Τ Ἔῇεοά. μυστήριον, 
ὙΠΟ ἢ υἱξ. Πετθ, 85 ἴῃ 11. 47, γόπάοσβ "52. Γ8- 
ταθηξ τι) νου ἐἸγοῦ Ὁ] 6" (Πᾶγα55 ΟΥὁἨ ὕὑγρὸ 
ΜΠ] ἢ χοασά-Ἰκο ἰγου]ο, ΕΘ γϑῖ) Ὠϊπλ ἴῃ ὑγποπὶ 
νγ5 ἰῆδι ροννεῖ οὗ τοδάϊηρ ἴΠ6 ζαΐϊατο νυ Ὠ ἢ 
Νοδυςμαάποζζαῦ σου]ὰ ὈεἌῖ----Ποννουοσ ᾿πηροῦς- 
ἔπ Ε}γ---ἰἴΠρυΐς ἴο [Π6 ““5βριγὶξ οἵ ἴῃς ΒΟΙΥῪ 
ξοάς." 

10--1ώ, 726 δγε:ὶ ῥαγί οΥ ἐδὲ ἄγεα»ι. “"Τἢα 
ἀοοοπρίίοη οὗ 186 Αϑϑυγίδὴ Κίηρ ἰπ ΕΖοεῖκ. 
ΧΧχΙ, 3---18 ΟἸΡὨΐ ἴο Ὀ6 σοιηραγοά ψ ἢ [15 
ῬΆβδαρε᾽" [Ἀ]. ὙΠῸ σεηίγαὶ οὐ͵οςξ 'ῃ ἴπῸ 
ἀγοᾶπὶ νγᾶ5 ἃ ἴτθθ ῬὍΠ6 βδογοά οὐ Ξυτῃ ο  Ϊ 8] 
ἴγεθ οὗ ἴδε Αβϑϑυσγίδῃ δ5 ροιυσίγαγοαάα οἡ {πὸ 
βου ]ρίυτεβ (566 ἴΠῸ6 σοργοβεηίδιίοης ἰῃ Ἀν. 
.Α. Μ᾽ 11. 6---9) ννᾶ8 σεσίδ ΠΥ ἰκηοννη ἴο 
ΝΕοδυςδιδάηθζζασ. Ἡργοάοῖιιβ ψίνοβ βονοσγδαὶ 
ἰπβίδῃσαϑ----ΘΌ ἢ 85 ἴδε ἀγεᾶπὶ οὗ Χογχοβ (1Π. 
10) ἂπὰ [ῃς ἀγεδπὶ οὗ Αϑίγαροβ (1. 1ο8) ἴῃ 
ὙΠΟ ἢ ἐπ στοντῃ ἀπὰ ἀθοᾶῦ οὗὨἨ ργόβρεπῖν 5 
ἰγρὶποὰ ἴῃ ἴπ6 16 οὗ ἃ ἴσθροὌΌ ὙΠοτγείοσο [Π6 
ΒΥ ΟΪ σὰ 15 οθ ΠΟ 065 ποῖ χτοϑσὲ οἡ 
ϑογρίαγαὶ! ρᾶγα] οὶ ΟὨΪγ, Ὀυϊ 15 οπθ ψηϊοὴ 
ΤΑΔῪ ὙΕΤῪ Ππδίυγα! Υ πᾶν οςουγτεά ἴο Νοῦὺυ- 
«μδάῃθζζασ. [{ἰ Σπουθουύοσ, ἴπ6 βασσοὰ σΟη ΟΣ 
ξυγη5ῃθα [86 στουπάννοτίς δηὰ ϑΞΥπιθο] σηὶ οὗ 
[ῃΠ6 ἀγοᾶπι, [Ὡς ἴϑδἴῖθ ΒΟ Ὀ6[611] [ἢ ἴῃ 1δ6 
ἐἰγεαπὶ νου ]ὰ βῖγιΚο βοπῖ ἢ (στ Ὁ]6 ἔοτγοδ. 
Ιὴ ἴΠ6 ο]ὰ Ατςολάϊΐϊδηῃ Ὀεϊοῖ {μᾶὲ ἴσθθ νγὰβϑ ἴῃ- 
νοϑίοά ψ ἢ ἔπε ρόοννοσ οὗ ἀσδισγογίηρ οὐ συγθίηρ, 
[6 »καὐἀἰηε ΟΥ̓ ΘΝ] βρὶ 5 ([μϑηοσηδηΐ, "1.8 
Μαδρὶο,᾽ Ρ. 272). Ἦρηςε ἰΐ5 Ὀείηρ ““συϊ ἀονγῃ" 
του δα ἰδηϊαπιοιηΐ ἴο {δ6 νἱτίυδὶ γοπγονδὶ 
οἵ ἃ ργοϊθοϊίηρ δηὰ ργθϑεγνίηρ ἰηἤυδσηςα. 

Ἴπδε ἔγδο οεςυρίοα ἃ οεηίγαὶ ροδιτίοη, “1η [86 
τηϊάϑι οὗ (μ6 εαγίῃ." [π ἢ15 ἀγθᾶπὶ Νοθυςμδά- 
ΠΕΖΖΔΑΓ ϑθοηδά ἴο 866 ἰὶ στον πα ὈοΙῈ τι ΒΕΓ 
δΔηά δβίσοηρογ, {1} 15 δεῖρῃς “" τοδοβοὰ υπῖο 
Βοάνθῃ ᾽ δηᾷ 15 ουΐεττηοϑδῖ Ὀγάποῖθβ οχίοηἀθα 
ἴο “(6 οηά οἵ 4]1} {π6 φατί ἢ," [5 ἰθᾶνθβ ξᾶνθ 
5Πο ον, δηὰ 115 ἔγυ!ε πηραΐ ἴο 41} ἢοϑῆ.--- “τὴς 
Ὀεαϑίβ οὗ [ς δε] ἀ" δηὰ “186 ἔονυ]β οἵ ἴδ6 
μοανθη." [Ιἐ 18 ἃ ρίςΐυτο, 45 ὀχρ᾽αἰποὰ ἰῃ υ. 
42, οὗ "“ γγοδίῃθϑϑ " δηὰ “" ἀοπηηίοη :᾽ οὗ ἃ 
Κίηφάοπλ ἀενεϊορίηρ τ] 156 1ῃ6 τηεᾶπς 



Υ. 12---ἰ4.} ΠΑΝΙΕΙ͂, νΝ, 

ἜΜΕΙῈ τπεγεοῦ, δηά 1} ἢἤςθϑι νγδβ ἐεά 
ΟΙ τἴ. 

13 1 Δ. ἴπ τῆς νἱβίοῃβ οὐ ΠΑ 
Πεδὰ ὑροη ΠΙΥ δεά, δηά, βεμοϊά, ἃ 
νγΑῖο ΕΓ ΔΠὰ δῃ ΠΟΙΥ οπε οᾶπιε ἀονγῃ 
ἔτοτῃ βδᾶνεῃ ; Ὁ Οβαϊά, 

14. ε οπεά ' δου, ἀπά βαἰά ελυβ, τέ, 
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ἤεάνεπ, ἂπά τῆς βἰρῃξ τῃεγοοῦ τὸ τὰς 
δπά οὗ 1] ἰῃς φδγῇ : 

12 Τα ἰεᾶνεβ {Πογεοῦ τυόγό ἔλίτ, 
δηά τῆς ἔς τδογθοῦ πγυςΐῆ, ἀπά ἴῃ 
Ἰξ τοᾶς πιεδλῖ ἴογ Δ]]}: [ἢς Ὀεδδϑῖβ οὗ 
τῆς δεῖ μαά 5ῃδάονγ υπάθγ [ἴ, δπὰ 
τῆς ἔονν ὶ οὗ (ἢ6 ἤδάνθη ἄννοϊς ἰπ τῆς 

ἴογ οοσυπηοσοο δηὰ Ῥγοβρε τυ, δηὰ ὑτοϊθοςίην 
ἃ5 Ὑ0Ὲ}} ἃ8 πουτϑῃϊηρ, 115 Ξυ δ ̓]ες(5 (ςρ. Εννα]ά). 
ΤΙ ΧΧ.- δάἀάς οπϑ οὐυτίοιϑβ ρΡοϊηῖ: ὁ ἥλιος 
καὶ ἡ σελήνη ἦν, ἐν αὐτῷ (δένδρῳ) ᾧκουν καὶ 
ἐφώτιζον πᾶσαν τὴν γῆν. 5 τῇς ἃ ΤΟΙΆΪη1- 
ΒΟΘΏ(6 Οὗ ΒΟΠῚ6 ἰοσΔ] ΔϑίγοποπηῖοΔ] ἰορεπα ὃ 

18. «4 ευαἱεῤεν ἀπά απ ῥοΐγ οπε] 1.6. ΟΠ6 
)Ο νγὰ8 ὈΟ(ἢ ἃ ννδίομεσ δηὰ μοῖγ. “Απρεὶβ 
ἅτῸ οΔ] Ἰοαὰ νυδίομουβ ΠπΌπι {μεῖς ἃςίνο δηὰ σοη- 
βίδηϊ αδἰϊεπάδηοθ οἡ ἴθ ν}}} οὗ Οοά. Τδὸ 
ςοπ] πο οη ἰγδηϑίδίοα αμά ΤΠΔΥ ἤεγο Ὀ6 ΓῈΠ- 
ἀεγθά ουερ.----  «υαέεδεγ, ευεπ ἃ ῥοίγ οπε. Τἢα 
ομδγαςίοσ οὗ νναϊοπιηρς Ὀεοϊοηρβ ὄνθη ἴο ἔδ] θη 
δηρεοῖὶβ. Βυϊῖ 1: πιυδὶ μῈ οὐδεγυθὰ {πδὲ δον 
οπδ 15 ἰἴϑεὶ] ξ ἃ ΠᾶπῚῈ ἴῸΓ δῃ δηρεὶ. (οι. 
Βουῖζ. χχχῆῖϊ. 2 ἢ Ῥ5. ΙχνἹ].. Ὁ Δῃ. ΥὙ]1}. 12} 
Ζοεῖ. χὶν. ς,), πὰ Ϊἴυάθ. Ὁ), “4 ϑίγοηρ 
Δηρεὶ---πουῖ 4 Ὀοάγ, αἰννᾶγβ ννδίοπίηρ ἂδπὰ 
ΠΟΥΟΣ 5ἰδορίης,, Αὔδθη ΕΖσα. 80 4͵50 ϑαδάϊᾷ 
Οδοη ἴῃ ἢϊ5 βεςοηά ὀχρ δηδίίοη. Βίϑμορ Ηογϑ- 
ἸΘῪ πηδϊηΐδίη5 ἰδαῖ ΌΥ “ἴἢ6 ΠΟΙΝΥ οποβ δηὰ 

᾿ΥΔίσδοΙβ᾽ νγὙὰ ἅγὰ ἴο υπάεγοίδηά ἴδ6 Ὦ5 
οὗ 16 Ὠιίνῖηε ΤΠ ᾽" [Κ]. Ὑμδοοάοξοηῃ τὸ- 
τοάἀδυςοα [6 οΥὔρίηαὶ οἵ νγυδίομεσ υὑπᾶογ [Π6 
Γὰ εἶρ, Ηἰγ, δὰ δγοπιθ σδυρῆξ δὲ {δ6 

βϑουπά δηά ἄγονν αἰϊζοηϊοη ἴο (86 {{|6Ὸ 7γὰ: 
εΕἴνθη ΕΥ̓͂ [π6 Οτεοκϑ δηὰ Ἀοπιδηβ ἴο ἴμε ἀθῖΥ 
γνῆο ἀεσοοηάεᾷ οἡ ἴδε ταϊηθονν. 

Ἶρον δὲ νέοι κέκλησκον ἅπαντες; 
οὕνεκ᾽ ἀπαγγέλλεσκε κιὼν, ὅτε κέν τις ἀνώγοι" 

᾿ Ηοπι. ’ Οὐἀγϑ58.᾽ ΥἹ. 6, 7. 

Βυΐ ἃ ἔτ ἀρργεδπεηβίοη οἵ 86 ρῆγαϑθο 15 ἴο 
Ὀς ἀεάυςοδά ἔγοπι ἰος8] δηὰ τγΒο]ορίοδὶ σαῖμοσ 
τὴ ϑεπρίυγαὶ σου γοῦϑ. 

[15 ποῦν νυϑἱ] κηονσῃ ἐμαὶ ἴῃ ἴῃ οά Βαῦγ- 
Ἰοπίδῃ ἜΤΕΝ ΘΕΥ δότε γγοσὸ ποῖ 1655 [δὴ όοο 
ἰπι5 οὗ συ ἀπὰ 200 5ρ:γ5 οὗ βοανθη ; ἴδδῖ 

δ οθαι [0ιοθο ὑγόσὸ ἴῃ6 ςο γτοδὶ κοάξ, δηὰδ δῦονθ 
ἴπιο56 ἀρναίῃ {μ6 ϑϑύξῃ 61 {|65, αἴ [ἢ6 Βοδά οἵ νοῦ 
“οτα Βοῖ, Αποι δὰ Ηθᾶ. Απιοηρ ἴδ6 6556 
ἀο[65 τόσα ϑόνεη χυλιύϊδη 5ρὶ γιῖβ, ἴο ΠΟΙ 
Ῥορυϊαγ δεϊιοῦ δϑϑιρηθὰ ἴῃς ῥἰδηοῖβ, ἀπά ψῆο 
δἰοοά ἴῃ {Π6 ργθβοηςο οἵ " 81π᾿ (1Π6 τῃηοο) ; ὙΠ116 
ΒΟΥ ΠῚ ὙΔΓΕΥ 5ρὶ τῖ5 κερί νγαϊο ονογ ἴῃ ψαΐεβ 
οὗ Ηδάες (3:6 ἰΠ6 “1 ορεηὰ οἵ ἴδε ἀσϑοξηῖ οὗ 
᾿ϑδῖδσ, 6... ἰη " Ἀδοογάς οὗ (ῃ6 Ῥαϑῖ," 1. σφι; 
ΦΤτδηϑβ. οὗ ϑος. οὗ ΒΙ0]. Ατο οὶ. 111. Ρ. 121). 
ἌΝ ΒεΩ {πὸ γνοῖεν Βοκῖδ νγᾶ5 εηραρεά ἴῃ Ἔχοᾶ- 
ναϊηρ [Π6 ραίδος οὗ Κοσβαρδά, ἢς ἐουπά, υηάος 
[δε ρανοσηθηῖβ δἵ (ἢ {πγοϑῃοϊὰ οὗ ἴπ6 ἄοοτβ, 
το 56 165 οἵ οἰδι υεἰῖεβ 5.}}} ἰο Ὀὲ δεθῃ 1 {86 
ἴνουντε δἱ Ῥασὶβ. ὙΠΕῪ ἃσὸ οοᾶῦϑο δη σουρῇ, 
Ὀυΐ ᾿πιοεγεβθης, τηοάεὶβ οὗ ἴδε δι επαίε: οὗ 

1πΠ6 Αϑδυτίδη - Βα Ύ]οηΐδη ταΥΠΟΪορΥ ---- οὶ 
ὙΠ ἢ᾽5 Βογποά ἴδτα, Νοζαὶ ἢ ᾿ς ΠΙοἢ- 
ποαά, Νεῦο νὴ ἢ 15 δοθρίσο. [ἢ 8ῃ ἱπϑου ρίοη 
ογοοϊοά ὈΥ ΝΟ 55 (οπεὲ οὗ Νεοδυςδδά- 
ΠΕΖΖΑΙΒ 5 Όβϑοῦβ, 566 ἰηἴγοά. ἢ. ἴο οἷ. ν.), 
δηά ργεβεσνοὰ δ (δηιδτιρο, [ἢ Κίηρ--- ἤθη 
βροακίῃηρ οἵ [πε γοϑίογδιϊοη οὗ ἴθ ἄοουβ οὗ ἴΠ6 
ΒΔ ΓΡα ῥΥτγαπηὰ δὲ ΒαΌυ]οη οχοσυϊοά ὈΥ ἢΐ5 
ογάοσϑ---ίῆηστηβς [πα 6 δὰ πὰ τηδάθ ““εἰρῃς 
12 ἰ5πιδηὶς ἤψζιγοϑ οὔ ϑο]α Ὀσοηζο," Ὡς ἢ, ἤθη 
Ρ]ορὰ 858 νναΐϊσμειβ οὔ Ῥεοηδίοβ, σου]ϊὰ ἤᾶνὸ 
ἴδε εἴεςϊ οὗ ““ΚαορΙπρ ἀνσαΥ ἴδ6 υυἱοκοά δπὰ 
δηοπηΐο5 Ὀγ [6 ἔδασ οὗ ἀθδί ἢ." ἘΕνεῦυ ουδὲ 
Δηα ΘΥΟΓΥ ραγὲ οὗ 4 δοιιδε δὰ 115 ὑχγοϊοςςηρ 
ἐς βεηϊυ5; ἢ δηά [6 ᾿πβιΓιςιοη5 τνῆοτο ἘΠΟΥ͂ 
ὙΕΙῈ ἴο ὕδ ρἰδοθάᾶ ἅγὲ σαυ  Υ κίνοη ἴῃ 1ῃ6 
ΤΩΔΕῚς ἔοστηιϊἶα : 

“ ῬΊδος ἴπε ἱπιαρὲ οὗ {δε ροά Νεῖραὶ, ψῆο. 
ἢα5 ὯῸ Θ4υ8], αἵ ἴπ6 ὁποϊοσυσγο οὗ [86 ἤοι6 : 
Ρίαςθ 16 ἱπιᾶρὸ οὗ ἴδ6 ροά, τνῆο πιδηϊοϑὶβ 
ΔΙ ΠΊΘ 6] ἴῃ Ηἰν τον. ὙΠῸ [85 πο δαυλὶ, δηὰ [δ6 
ἱπιαρὸ οὗ ([ἢ6 ροὰ Ναγοιιάι, Ἰογά οἵ ἴθ ρτραΐ 
δοάσ, ἴῃ ἴπθ σγουπά ποᾶῦ ἴδε Ὀθ. Τμδξ ῃο 
ΘΝ] ΤΏΔΥ 561Ζ6 (ρου ἴμ6 Που56) ρίδοθ {86 ροὰ 
Ν--- δπὰ ἴΠ6 ρνοὰ 1,αἴδλταῖ δὲ ἔθ ἄοοσ, ..... δηὰ 
[Π6 50] ἀἴθυοἤοτο (Νογρα]), ἢ Πονν5 ἴῃ ρίθοαβ, 
νη ἴ86 ἄοοσ. Ρ]δςς πὸ 80] ἀἸου-ἤσοσο, ννῆο 
Βοννβ ἴῃ Ρίθοθβϑ, ψὴ0 βδιιδάτιε5 τορεὶβ, υπάσγ {86 
ἘΠ τ ϑῃοὶά οὗ ἴῃ ἀοοσ, ἴο ἴῃς τρῃϊ δηάᾷ ἴο 186 
Ιεῆ. ΡῬίδος ἴθ συδγάϊδηῃ ᾿τπλᾶρὸ οἵ ἴδε ροὰ Ηδδ 
δηά 186 ξοὰ 51Ππητππου]ου-Κῆὶ τ ίη [86 ἀοοτ, 
ἴο ἴδ6 πρῃξ ἀπά ἴο {πὸ Ἰεῆ,. 

“40 γου, Ὀεχοϊίεη οὗ [86 οσθδῃ, 500] 1π|6, 
οἰ] άγοη οἵ Ηρα, οδὲ ννοὶ] δηὰ ἀγίηκ τνο]} τπδὲ 
Υοι ΠΙΔΥ͂ ΚΟΟΡ γουγ συδγάϊδη-νναιςοἢ 1") ἄζς, 
([μεποιτηδηΐ, "1.4 Μαρίο, ἢ. 45.) 

1 ννᾶϑ οὔθ οὗὨ {ποϑθ “ὁ ΠΟΪΥ νυδίςθουβ ᾽,) ΟΥ 
δυλτάϊδη8 οὐ Ροηδίοβ ΨΥ Ὠἰσἢ ἰῃ τῃ6 ἀτοδστη "σΔπι 
ἄονη ἔτοπι μεάνεη ἴο ΝΟΌυς ΠμδάποΖζδσ:" ἰδη- 
δυδξο ψὨΙΓΝ ἤηάϑ Δη ἰπίογοϑιηρ Ραγα ]]6] ἴῃ 1Π6 
ἀεϑο ρθοη, “ἴδε στοδὲ ροά ἴο ἴδε οἷν οἵ Ὠοή 
ἀεΞξοεηάοα,᾽" τοςογάδά ἰῃ ἴῃς Πιβίογσυ οἵ 84π|51- 
νυ}}5 ὀχροάϊοη δραιηϑὶ (μδῖ οἰγ οὗ Βα γ]οηΐα, 
Β.6. 81:ς (δια, ὁ“ ἙΑΥΥ Ηἰκι, οὗ Βαδυ)οηίΐαδ᾽ 
ἷη “Τταη8. οὗ ϑ8ος. οὗ ΒΙΌ]. Ατο.᾽ 1. Ρ. 81). 

Ὁ Δη16] ἴῃ ἷ5 τεςσδριτυἱδέοη οὗ ἴδ ἀγοδπὶ 
(υ. 23) δοοορίϑ ἴδε ἴοστὰ που δοσορίηρ ἴΠ6 
Βοδίηδη δρργεβθηβίοη οὗ ἰξ, ΤὍΤῆ6 νϑσῪ ἕδεΐξ 
[δὲ ΝΟὈυς Δ ῃοΖΖδγ Ὠἰπγϑεὶξ---ἰη γοροδέηρ [6 
Ἰδηχυᾶρε οὗ [86 νγαῖοδειῖ---ἰηνοϑῖβ 1158. “" ΠΟΙΥ͂ 
ομο" νυ [ἢ διγ υῖοβ οὗὨ (Π6 βϑογνδηΐ οὗἉ 116 
εἰχηοβξ ΗἸρἾ" (υ. 17, Α. Ν.), ἰ5 οὗ ἰϑεἰ 
δἰ κηιθοδηΐς [μδὶ ἰὴ6 Κιηρ 5ανὺγ ἰὴ [ῃ6 ΠΊΘΒΘΘΠΡΟΥ 
οὔθ Ὑδοπὶ δα ἰηϑίϊπςςνεῖν ξεὶς ἐο Ὀς ἀῦονς {με 
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εν ἀονη [δα ἴτοα, δηά ουξ οὔ ἢΪ5 
Ὀγᾶηοθεβ, 8μάκε οἱ ἢϊ8 ἰεᾶνεβ, δηά 
βολίζεγ 5. ἔγταϊο: ἰες (ἢ6 Ῥεδβῖβ ρεῖ 
ΔΥΓΆΥ ἴοπὶ ὑπάθγ 1, ἀπά τπ6 ἔον"]β 
ἔτοτῃ ἢ18 Ὀγάηο 68 : 

Ις Νενεγθο]εββ ἰεανε τῆς βἴμιπιρ 
οὔ ἢἷ5 τοοῖβ ἱπ πε εαγίῃ, Ἄνα νὰ 
ἃ Ὀαπά οὗ το δῃηὰ Ὀγδβ8,) ἴῃ ἴῃς ἴεη- 
ἀεσ ριῶ8ϑ8 οὐ ἴῃε δεὶά ; δηά ἰεῖ ἴξ 
θεὲ νεῖ ψ ἢ τῆς ἀενν οὗ πεάνεη. δπά 

ἐἰγγδίσμειβ ἢ δηά ςρί 5 οὗἩ ἴῆε ἡδίϊοηδὶ ρδη- 
ἴδθοη. δπηῖεὶ τννουἹὰ ἴδκο ὺρ ἴδε ἱπγρετγέεςι 
Του δηά γχαῖθο 1 ἴο [δ6 δηροῖις δοίην, 6 
ΤΩ ΠΙϑῖογ οὗ (ὐοά᾽5 Ὀεμεοθῖβ ἴο Η5 Ρῥρεορῖθρ, ἱπ 
ὙΓΏΟ56 Οχἰϑίθσησο Ὧϊ5 ξογοίδί ειβ ἢδά 50 ἰοὴρ ὃ6- 
Ἰἰενοά. Ηδξηςε {μὲ 1,ΧΧ. ἄγγελος 15 ἃ ὈειίοΓ 
Ἔὀχροηθηΐ οὗ ἴδε πδί δὶ [μου ρἢϊ οἵ 115 ἀδγ ἤδη 
[Π6 πιοτὸ οδυζίουϑβ εἰρ (4 [1ϊ. ἰγᾶπ5. οὗ [Π6 οτξ.) 
οὗ Τβοοάοξίοῃ. ; 

ΤΠΟ νίονν οποθ σηδιπίδι πο, [δὲ ἴπ6 ννῃοΐς 
τοργοβοηΐδίίοη οὗ (ἢ6 “" ννδῖςῃοιβ᾽᾽ 15 ἃ Γ πος ἢ 
οὗ [Π6 διπμεβῃδ-ς ρεηΐδς οἵ Ῥαγϑβίβιῃ, δηά {μετ - 
ἔοτγο ᾿πάϊοδίινο οὗ ἰδῖα σοπιροβι(οη, πος πον 
ΠΟ 56γΓΟυ5 τοξαϊδίίοη; ἰξ 15 ϑδιϑέδοϊογ! εχ 
ουάοά Όγ ἴπ6 τεϑυ] 5 οὗ συποιίοστηῃ ἀἰθοονυοσῦ 
(566 Εχοιγϑιι5 οη ΑὩρΟΪοΙοσΥ δὲ ἐπὰ οἱ οἢ. ν1}}.). 

14 156. ΤΠ ἀθοῖοθ ννᾶβ οσίϑὰ δἱουά---- 
“ἐν στρ" (45 ΌΥ 4 Βογδὶά, 1]. 4, ἐρ. 4150 
541. ἵν111. 1)---δ}γεά ἴῃ ἴοστηβ, ἜΥΌΓῪ οὔθ οὗ 
ὙΒΙΟΝ 15 ϑρηβοαπί, “εν ἀονῃ ".--- οὐ ἰηΐο 
δηά 50 ουἱϊλξ ἀοννη---6 ΤΡ: “ουξ ΟΗ͂," πον 
ΟΥ̓ ὉΥ εσγορρίηρ 5βογί, "ἴῃ Ὀγᾶπο 65: “58 Κ 
ΟΥ̓" οδυϑθ ἴο ἰοοβθη δηά 50 2]] οὔξ.---“ (6 
ἰοανθβ; ““ϑοδίζογ,"" ἴσχον δϑουΐ δά ἀἴβροῦβο, 
“{πὸ ἔτι.) Α5. σοπϑοηθεηςθ, “’ Ὀοαϑίβ᾽" δηὰ 
“ἰξονν]5᾽ νοι] “κεῖ ἀννᾶγ,᾽" ἢγὶπρ ἔγσοπι ναὶ 
αἰἴογάδαά ποὶῖποσ ργοϊθοϊοη ποὺ ἐοοά. Τἢ]5 ννᾶ5 
{ἢ ρἱςΐυγε οὗ ψηδὲ νουϊὰ πάρρθη ὑν ἤθη ἴΠ6 η8- 
τίοη 5νν ἴῃς [41] οὗ ἰῃῆς ἀγηαϑίγ. Τδῖβ ρυπίϑἢ- 
Τιθηῖ νγᾶ5 ποΐ, ποννθυοσ, [ἢ βίοι ἔογ ΝΘ οἢδά- 
ὩΘΖΖΔΓ, ὙΠ “ὁ ὈγάΠΟ 65) γογο ἴο 6 Ἰορροά 
Ὀυΐ ποῖ ουΐ ΔΨΑΥ; ἴΠ6 ““{γθ6  ννᾶβ ἴο Ὀδ ουΐ 
ἄοννη Ὀυξ ποῖ πργοοϊοά. Ὅῆε “" 5υπηρ᾽" οὗ 
{Π6 ἰγϑθβ γτοοῖβ, ἴηδῖ ΠΙΟΝ “ δουπὰ τοροίμογ" 
[ποθ τοοῖβ δπὰ σάν ἴποπὶ 1πἴὸὶ (45 Τ βροά, 
δάπ γα ὈΪΥ ραγαρἢΓα569---ῇ φυὴ τῶν ῥιζῶν), νγᾺ58 
ἴο δε “Ἰεἴτ " (ράγΠ]γ) ἱπ ([Π6 ϑεῆβὲ οὗ “ξογ- 
ΒΆΚΘη ᾽ (35ε6 οἡ 11. 44). υτίης (δὶ ρογοά οὗ 
Ιϑοϊδέίοη δπὰ ἀδδάποεϑθ, (6 “" ϑσ[ἘΠῚρ ᾽" ννου]ὰ 
Ὀ6 Ποϊὰ ἰο ᾿ἴ5.ρΙαςο Ὀγ ἔπε “ Ὀαηὰ οὗ ἴγοη δπὰ 
Ὀγα585,") (“" ἐγριέγιπρ 86 ξοζίεγβ υϑοὰ ἴο δϊπά 
νἱοϊοηΐ Ἰυπαῖϊοβ, ἃ5 ἴῃ δῖ Μαῖῖκ ν. 41" [Ἀ], 
ΟΥ 5: ΠΊΡῚΥ ἰγρὶςδὶ οἵ ἴδε υαπὰβ οὗ ἀδγίζηθϑϑ δηά 
Τηδλάμποϑϑ, ΟΥἨ ἀραϊῃ οἵ [ἢ Ὀφηάβ Οὗ ἸΏΘΓΟΥ ἀπά 
Ττεβίσα ἢ), “ἴοηοΓ »ταϑ5᾽" σστουνπῃ ὉΡ ἀγουπά 
ἴ, Φδο πεατί οὗ πδΐ ἔγδθο νγᾶβ ἃ πλδη᾿β ποαῖί 
(υ. τ6). [11 δηὰ [15 πιδηγ [πουρῖ5 (Βοπςε [86 
νοῦ 15 1ἴη 16 Ρ]υ γα) ἡγοῦ ἴο Ὀ6 ὁ" σπδηροὰ 
(ἰϊ. 9), ἴο οϑᾶ56 ἴο θὲ νῆδῖ ΠΟῪ τοῖο; δηὰ ἃ 
“ἐ ραλϑι᾽ 5 βοαῦῖ νγᾶβ ἴο ὃ6 ψίνθη."" 

ΠΑΝΊΙΕΙ, ΙΝ. ἶν. 15--.17.Ψ 

ἐρέ Ἠΐ8 ρογτίοη δὲ νυ τη6 Ὀαλβῖβ ἴἰπ 
{πε ρτᾶβ88 οὗ τῇς δδττῃ : 

16 [,εἰ Ϊ8 πελγὶ θὲ σῃμαηροά ἔτοηι 
ΤΛΔΠ 8) ἀπά ἰεῖ ἃ δελϑι᾿ 8 πελγῖ ὑὲ ρίνβη 
ππίο Πίπι; ἀπηὰ ἰδὲ βευθῃ {1Π|68 μδ58 
ΟΥΟΓ ἢ Ϊπ|. 

17 ΤῊΪΒ πιλίζοῦ ἐς ὈΥ ἴῃς ἀξδογεα 
οἔὗ τῆς νυνδίομεγϑ, δπὰ τῆς ἀεπιδηά ὉΥ 
της ννοτά οὗ τς ΠΟΙΥ ομδβ: ἴο τῆς 
Ἰπῖεης τ(παὶ τῃ6 ᾿ἰνίηρ πλΔῪ Κηον ἴδ 

16. ἀεὶ “φὐὲῆ ἐἑγιες ῥΩ.: οὐένῦ ἔρμα] [Ι͂ῃ 
ΒΑὈΥ]οπία ἴπ6 πυγῦεῦ σφυεη Πδά ἃ Ἄσμαγαδοίοσγ 
4υϊῖθ “" ΒΔΟΓΑΙΏΘηἰ4]"" ( ἘΠΟΠΕ ΗΝ .1.85 ῥσεπι. 
Οἰν." 11. 52). Τἢα ἀδγβ οὗ 1ἴπ6 στοὰ κ ψοΤα 
πδιηθά δέϊοσ ἴΠ6 ϑονεῆ ραπεῖβ. [Ι͂π 1Π6 “ ἀο]υζο- 
1016} [16 ταΐϊη 285 ϑενυθὴη ἄδγβ, δηὰ ϑουδη 
ἀδλγϑβ εἶαρϑ Ὀεΐνγθεῃ (ἢς γϑϑιηρ οὗ ἴΠε 5}}}΄ 
οὐ ἴδθ πιουηΐ ΝΙΖΙῚ πὰ ἴῃς ϑϑόηάϊηρ ουΐ 
οἵ [6 Ὀϊγτὰ (ἀο. 11. .8;: Ο. δ5π|1}, ὁ Αϑϑγτζ. 
Ὠίϑοον.᾽ Ὁ. 216). [ἴῃ πο ἰορεηά οὗ {πὸ ἀδϑερηῖ 
οὗ ᾿Ι5ηίαν ἴο Ηδάδθς Ἰποῖο ἃ1Ὸ βόνθῆ ραῖθβ ἴο 
Ὀδ ραϑϑοὰ (ποῖε ἴο συ. 1:2). ὙΤΠῈ φοάβ ἰπθπι- 
δοῖνοβ ψογο ἀϊνιἀοὰ Ιηΐο οἶ45565 οὐ ϑϑύθῃ .--- 
106 γοάβ οὗ ἤράνεῃ, {π6 ροάβ οὗ ϑατίῃ, σοοά 
δοάϑ, εν]} γοάς, ροάϑβ οὗ ἤεγῪ βρβεσοβ, ροάϑβ οὗ 
[Π6 ΒΟΑΥΘΉΪΥ ἰορίοηβ, ὅζο. (] οποιτηδηΐ, "1.8 
Μαρῖε, ρῇ. 17γ, 18). Εν παν 86 Ἰδλησυάαρο 
οὗ 1π6 “ἐ νγδίςῃοῦϑ 15 ἴο Ὀ6 σοηϑιογθα ΠΤῸΠῚ ἃ 
ΒΑΟΥ]οηΐδη ταΐμεσ ἔπη 4 Ἡδεῦγενν ροϊπὲ οὗ 
νίονν, (δουρῃ [Π6 5ρῆβο οὗ Ἴοοϊηρίείθηθθα ργοὸσ- 
ὈΔΌΪΥ ἀπάρτι! θα θοΐῃ. Ὑπὸ οχαςὶ ἀυγαῦοη οὗ 
[86 ““ Ἐ|Π|65 ᾽) 15 ηἀεβηξα (566 οἡ συ. 34). 

17, 18. δγ δὲ ἄξεγεε Νοῖ [ἢ βᾶπὶὸ νγογὰ 
85 ἴῃ 1Π. ΤΟ ΟΥὉΙΪ.ο ; Ὀυΐ τίου “ἢ 6 βοηΐθῃοθ᾽" 
ὙΒΙΟὮ ἀεϊζοιτηίηοβ 86 ἔφα οὗ Δ}Υ Ῥογβοῃ οὐὕ 
(πη 45 (οἴῃ) ρσγοπουησδὰ ὈΥ̓͂ ἴπ6 ““5οοῖἢ- 
ΒΑΥΕΓ ᾽ (566 οη 11]. τό). 

ὧν ἐῤὲ «υογἢ ἐε. ἴῃς οαϊςί---ἢς ““σοπὶ- 
τηλπάτηοηϊ" -- ΕΞΊΠΟΥ 1. χς, 1. 2λο, ζο. “1 
ἄοεβ ποῖ ἔό!ονν ἔτοπι [15 Ἄχρτεβείοι (δὲ [ἢ6 
Ἅ νναΐσμουβ, ἄζς., ἀγὸ ἴδ ἔουηΐδϊη8 ἔτοπι νυ] ςἢ 
[86 ἄξοτεα ργοςθοάβ" [Κ]. ΤΠ6 ογάεσ 85 ννῈ]}} 
85 {Π6 ἰδησυᾶρο βυγρεϑῖ δοίην οἵα ἔοιτηι δ: 
δπὰ [ἢς ΔϑιγοποπΊςδὶ ἰδ εῖ5 (' Κθοογάβ, ἄζς. 
Ι. 1.32 84.) διΠ 5 σἰπηα ΠΠ|υϑΞιταϊοηθ οὗ 
ἀἰνίηθ ἱπιεγίδσεηοεβ : Ὀὰξ ΠΕΙῸ ἃ ΡΌΓΕΓ δηὰ 
Τήοτα οἰεναϊοα ρετοορίίζοη οὗ {π6 ἀϊνίηθ ρυγροβδ 
Ὀγοᾶκβ ἱβγοῦυῃ ἴδ ρίοοσλ οὗ ἴδε πεολίμοη 
Κιηρ 5 πηϊηά. 

]Ἰυάροὰ Ὀγ ἴδο Ἰρῆξ οὗ [πο ἱπβογιρείοῃβ, Νε- 
ὈυςῃδάποΖΖϑι.---ἰῃο “Κη νγῇο νγᾶβ ὈοΓῃ ἴο 
Βονοτη,," κἴδ6 ΤΡ Ἰἰοτά, τΠ6 οἤοϑεη οὗ 
Μεγοάδοἢ," υπίο ψνοπὶ παῖ σοά δὰ ρίνεη 
“ὁ Κἰηραοπὶ Ονον Ἰερίοηβ οὗἉ πηθῃ ᾽ (5:6 Ορρετί 5 
“ΕἾ πϑογ. ἀδ Νῦ.᾽ Ρ455:Π}}.---πῦπὶ πανὸ δα πιο ῇ 
ἴο ὉΠ] ΘΆΥτι 85 γν6}} ἃ5 ἴο ἰδθάγσῃ Ὀεΐογε 6 νψουἹὰ 
δάπις [Π6 ἀϊνῖπο πιοββαρο ὩΟῪ οοταπηηϊοδίοα 
ἴο δῖπι. [Ι͂ἢ ἴπε ςο]εςσϊίίοη οὗ ἰξυγρῖοΣ] δπὰ 
ΓΟ] σἴου8 Ὠγπηβ5 δά ἀγεβθοὰ ἴο ἴδε Ῥτηοῖραὶ 
ξΕοὰβ οἵ Βαῦγ]οηΐα (πον ῥγεβδεσυεὰ ἱπ 1ῃε 



ν. τ8---21.} 

ἴῆε πιοβδὲ ΗἸρῃ στ]ετῇ ἰπ πε Κίπράοπι 
οἵ πιθη, ληἀ ρίνειῃ ἴἴ ἴο ὙὙΠπογηβοανοῦ 
ἢς Ψ11}1, δηά 8εζῖεῖϊ ἢ ρ ονεῦ 'τ τῆς 
θαβεβῖ οὗ πλεηῃ. 

18 Τηἷβ8 ἀγεαπὶ 1 Κίπρ ΝΝεθυς λά- 
ΠΕΖΖΆΓ ἧᾶνε 86. Νον ἴδου, Ο 
ΒεΙτο5ηλΖζαγ, ἀεοΐαγα τε ἱπίεγργεῖαδ- 
τίου τπογοοῦ, ἐογαϑηυο ἢ 48 411] τῆς 
ννῖϑε σιόρ οὗ ΤῊΥ̓ ΚιπράοπιΊ ἅγε ποῖ 
Αὖϊε ἴο πᾶκε Κποη υπΐο πιὸ ἴῃ6 

Ἰηϊτογρτγεϊδτίοη : δυῖ ἴποὰ ΑΥΣ 40]ε ; 
ἴον τῆς 8ρίγς οὗ τῆς ΠΟΙ ροάβ ἡ: 
πῃ τδεε. 

1Ι9 “ ὙὝΠεη ΤΔηἴεἷ, ἤοβα ΠᾶΠῚ6 

Βη 5 Μυειπι), ῥαββϑαρὲβ (5:6 δά. ποΐε) 
ΟοςσὰγΣ τυνδιοὴ αἰσιθυΐο ἴο (86 πιοοη-οά, ἴο 
ἴ)ε κυη-ξοά, ἴο Νεῦο (Μεσζουτγ), ἴο Μεῖο- 
ἄδεοι (Τυρίογ), ἴο Νεῦρὰὶ (Μᾶ15), ῥονγεῖβ 
δηὰ αἴπδθυῖΐϊοβ 835 ρύοδῖ 45 ἰδησιᾶρο ςοουϊά 
ἀεβοῖρε {μετα Ὀὰϊ “ἴΠ6 Ἰἰνὶπρ (ὑγεγε) ἴοὸ 
Κπονν [δὲ ἴῃς Μοβρὶῖ ΗἸΡ (111. Δό, ἵν. 2, ἐ.6. 
Οπὸ Βσποῦ {πη Μεσγοάδοῖ δηὰ Νεθο) τυ] οῖἢ 
58 ἴθ “ῥα}4) ἴῃ ἴῃ κίηράοπι οἵ πηερη,᾽" [δὲ 
ΗΘ κείνει ᾿ὶ ἴο νῃοηὶ Ηδ ν}}]." ὙΤς Κίηρ 

του] πᾶνὸ πηυσἢ 4150 ἴο ἰοδο ἢ ΠΙΠ1961 25 νν αὶ] 
85 ἴο δὲ ἱδυξῶϊ Ὀεΐογο ἢ -- ἐν ῆο ΠΟΥΟΓ ἴοΓ- 
ξανὸ ἱπιρίεῖγ,,) ““ννῆο Ῥυπίϑμοά (πῸὸ ψοκοά" 
(Ορρετ αηὰ ἴδοθεο ψῃοϑο οὐἱΐι8 ννᾶ5 ποῖ 
Ὧδδι οὗ ἢϊ5 οσσγῃ χοάϑ (1. 1 ς)---οου]ά Ὀεϊϊονο [ 
Ροβϑῖθ]ε (Πδὶ ““1Π6 Ὀαβεβί οὗ πλεη" (ἰξ. {86 Ἰοῖν 
δηᾶὰ δυπλῦ]ς Ομ ἴῃ σαηῖκ δηὰ δϑίθθ) σου]ά 
Ὀδ ““5εἴ οὐεσ" (6βίδ Ὁ] ]5ηθα ονοῦ) ἃ Κίπράοχῃ. 

ΤδηΪοῖ, 85 111} Ὀ6 56θὴ (νυ. 25ς---2}}, (εξ 
(δαὶ 1Π15 νγᾶ5 ἴῃ6 Ἰεβϑϑθοὴ δηὰ ργεβϑεά ἰΐ ΠοπΊα. 

186. Ὑδι» ἄγεαρι ].. δαυν σεέη, ς.ἢ “ΤΡῚΣ 
ἀγσθᾶπι :᾽" πηᾶτκ ἴΠ6 Ἐπ] ρΒλ5|5, ᾿πάϊσδίνο οὗ 186 
αφξὶϊαιίοη δηὰ ἴσουδ]ε (νυ. 4) ψὨΙςἢ Νεδυομδά- 
ΠΟΖΖΔΓ ἀϊὰ ποῖ οἄτο ἴο ἀϊϑσιϊθϑο. ΤῸ ΧΧ,. 
δαὰς τὲ {πΠ6 κΚὶηρ 5νὺ ἴῃ ἢϊ5 ἀγθᾶπὶ [Π6 δοξιδὶ 
ΓΟΙΒΙτρηξ οὗ [πὲ ἀοοὴ ργοπουηςθέ----Π6 Γδ6 
εὐυὸό ἀονιι ἰῃ ομὸ ἀδυ, 115 ἀοβίγυςςοη ςοπΠὶ- 
ῥἰεϊοά ἴῃ ἴῃς ἢγϑοῖ μοὺγ οὗ ἴΠ6 ἀδΥ, 115 ὈσάΠΟἢ 65 
ϑοδίϊογεὰ ἴο {πὸ υυἱηάσ,... (15 βαρ) Ὀουπά 
νυ ἐδιίοια ἀπά πιδηδοΐθβ οὐ Ὀτα55"--- ἀηά 
Ὑν 6 ψοπάογίηρ, ἄνγοκθ : δὴ ἰηίογθβίηρ δά- 
ἀϊίίοη, {Κὸ ΣΏΔΠΥ Τηογα ἴῃ [ἢ}5 ομαρίογ; δυΐ, 
Θα]ΌΔΙγ ἢ ἴΠεπὶ, ἀερατίυτεϑ ἔγοπι [Π 6 5: πΊρ] εν 
παγταῖινο οὗ [86 οτἹρίηδὶ. 

ΒΥ ἴδ υϑσὺ δοῖ οἵ δϑκίηρ Βε [οβῃδΖΖζαν ἴο, 
ἰηϊογργεῖ ἢἷ5 ἀγεᾶπι, δηὰ ἔοσ [Π6 Γεᾶϑοη5 455: ρτι- 
οἁ ἴῃ 115 νοῦϑθ, Νεδυς βδάποΖΖαῦ 5βῃοννοα [δ 
[(Ππλϊ ἀγθᾶτη ννὰ5 δἰγεδυ αἀϊγοςσϊηρ δἰπὶ ἴο [Π6 
ἐς Β 1 0]6᾽" ἀπο τηθη δηὰ γεῖ οπο “806 ἴο 
τελοὶ Ὠἰπὶ (6 τν}}} οὗ ἃ στεαίεγς Οοά ἴδῃ ἢΪ5 
οὕσῃ. 

19---Δ7. ὌΠο ἱπίοτρσγεοίδίϊοη οὐ ἔπ ἀγεδπὶ 
ἷ5ς Ῥγοσοάοὰ ὉΥ ἃ ἔδνν σψογάς ἢ}}} οὗ {|| Π1Κ6 
ἀεΞοτγί ρτίοη οὗ {πὸ βοθηθ Ὡς ἢ ζΟ]]οὐνοὰ Νοῦυ- 
οὐδ πηοΖΖζατ 8 δοοοιπί; δμὰ ἱπάϊςδεννε οὗ [86 

νο: 7]. 

ΌΑΝΙΕΙ, ΙΝ. 

τυας εἰ] 5}22Ζ2ΔΓ, νγὰ8 δεϊοηϊεα ἔογ 
οη6 Βουγ, δηά ἢΐ8 τπουρῆτβ (του δ] εἀ 
ἢ. Τε Κίηρ βραῖίκε, δῃά 5αϊά, Βε]- 
[ἐ5}4ΖΖαῦ, ἰεῖ ποῖ τῆς ἀγεδπι, οὐ τῃ6 
ἱπιεγργεϊδθοη (πογεοῦ, ἴσου] {δ 6δ. 
ΒΕ τ ϑῃαΖΖΑΓ δηβνγεγεά δηά 3114, ΜΥ 
Ἰογά, τῆε ἄγεδηχ ὁς ἴο πεπὶ τη παῖδ 
ἴΠ66., δηά τῆς ἱπιεγργεϊδιίοη τβογεοῦ 
ἴο {ΠῚΠ6 ΘΠΘΠ, 168. 

20 Τ!ς ἴτε τῆλε δου ϑβδυνεϑβῖ, 
ὙΠ Ι ἢ ραν, δηά ννγὰ8 5: ΓΟηΡ, ὙΠ Ο56 
Πεῖρῃξ τεδοηεά ὑπο τς ἤεάνεη, δηά 
τῆς 5'ρῃς τἢεγθοῦ ἴο 811 [ες δαὶ ; 

21 ὟΝ οβα ἰβᾶνεβ τοϑγζέ ἔλιτ, δηά 

ἄδερ αβεσοϊοῃ νης Τλάπη1ε] θοτο ἴο ἢἰ5 σογαῖ 
τηδϑίοσ. Βο᾽[ϑῃδζΖζασ σἰοοά Ὀεΐογε {π6 Κιηξ 
“,Αϑιοηϊοα .7 “ἢϊ|5 [ῃουρῃϊθα ἰγου ]οα ἢ ἰπι.᾽" 
“ἾΓΥΡΙΊΟΙΓ 561Ζοὰ ἢ] πὶ, ὀχρίδιης [86 0ΧΧ., 
“ἢϊ5. σοιηίοηδηοθ οσπαηροά, ἢϊ8 πεδὰ ννᾶβϑ 
Ὀοννοά," 85 μὲ γεβεςοϊοά ὑροη ἰδθ ἀγθᾶπὶ ἰῃ 
ΤΓΑΌΪ διηδΖοχηθηί. 

19. ,20γ ομἊ δουγὴ “Ἴδε ννογὰ πεῖδ υϑοὰ 
5 γδί μεσ ᾿πάθβηιθ. [5 ογἱβίηδὶ πηϑδηΐϊης 15 "ἃ 
τιοπιεηΐ,᾽ Ὀυὲ 1 ἰ5 υϑοα 4150 οσ 4 βοάϑοῃ οὗ 
Ἰοηρεν ἀυγαίίοη, 45 6.9. 8η Βουγ" [Κ]: δπά ἴῃ 
[015 9θῆβε (6 νϑγβίοῃϑ ἀπά {δ6 τῃδ]ογ Υ οὗ 
ςοπιητηδηΐδίογβ ἴδκο ἴπ6 τγογάϑ, ἀντ ῖ!ηρ οἡ [Π6 
δτεολῖποβ5 οὗ ἴΠ6 ἀγθῶπὶ δηᾷ ἰἴ5 σοῃϑθα θηςο8. 
ΤΠοβο ὙΠῸ τοηῦογ ἴἴ “(ΟΥ̓ ἃ τηοπιεηΐϊ," δάορξ 
Π6 Ταγξυπιὶ ι1ι56 (5ε6 Βυχίοτε᾽5 "1,6χ.᾽ 5.ν.), 
ἃ ργεβ8 γαῖμοῦ 106 χυϊς ποθ ἢ ΒΙΟΗ 
ΘΌ Οἢ ἃ πηδη 85 [8π|6 1 νγσουἹά σσυᾶϑρ ἴ6 Ὑνῃοΐδ 
τηδῖίοσ. ὙΠῃὸ δριδῦου οὗ [ζδηϊοῖ βπονγεά 
561 ἴὴ 5 ἔδοθ δηὰ ἴῃ [ὴ6 ἱπιροβϑι ὉΠ Υ Ὧ6 
ζουπὰ οὗ σρολκίηρ οὐἵ. ΝΟΌΙΘΟ Δα ΠΟΖΖΑΥ βᾶνν 
ἴῃ [δὲ νοῦ “σου 16" 1π4ἱ ΠΤ Δη16] ἢδὰ βοϊνοὰ 
(Πὸ ἀγοδίη. Ηδς κίγουθ ἴο γϑαϑϑγο ἢ:πὶ 1Π 
[πὸ ἔποπα Ϊγ ἐχμοσίδιοη: κἰθῖ ποῖ π6 ἀγεδπὶ 
ΠΟΥ ἴΠ6 ἱπιοτργοίδοπ σου] {πε0. Απά 
ἴθ ΒΟ ἐβῃδΖΖασ βροκα “1 50, δΈηῈ]6 
γοῖςο " ἀραδαν 

ἐδὲ ἀγέρι δὲ 10 ἐδερι δα! δαίφ ἱδεθ, δις.] 
(ΤΉ ἱηξογργοῖουβ ἤογὸ βπά 4 αἰ συ ΠΥ ἴῃ συρ- 
Ροβίης ἴῃδὲ Ὠδηΐθὶ βμουϊά πᾶνο Ἔχ ργοβϑοα ΔΗΥ͂ 
τ ὶϑἢ ἴο τούοῦβο ἃ ᾿υάρτηεπὶ οὗ Οοά, ΤῊ Ϊ5 15 
Ργεβϑίηρ 15 ἰδησυᾶρε ἴοο ἴϑσ. δυγεῖν ἴὲ νγᾶ8 
ποῖ ργοϑυσηρίυοιβ ἰπΠ 4 βυδοςξ ἴο 5ΔΥ ἴο ἢὶ5 
Κίης, “1 οουϊὰ παν τϑῃοὰ (Παΐ [Π]15 ἀτθᾶπὶ 
δῃοι)]ά Ὅ6 ἴο ΤΥ Θποιηῖοβ, δίς. που ρἢ [6 
τον Υ οὗ ϑεγρίυτο δηὰ [π6 Ῥϑου Δ ΠΥ οὗἉ (ἢ6 
ἩΘΌΓΟΥ ῬὨΓΑΘΘΟΪΟΣΥ͂ ΒΈΡΡτεβ8 ἴπ6 δορά ἱομαὶ 
ῃπαΐυγο οἱ ἴπ6 τῖσῃ. ϑδαδαϊα σδοη δπὰ Ἐ δϑῆὶ 
ΘΌΡΡοΞΘΟ [15 δά άγοϑς αἰγοςῖϊεά ἴο Οοά, δπά 
1ῆυς5 ἴο τ ῖβὰ ἴῃ6 ἀγοᾶπὶ ἴο ΝοΌυ δα ΠΘΖΖΔΓ, 
85 ἴΠ6 θπεῖγ οὗ Οοά. [{ 15 πιὸ [841 [Δη16] 
Ὁ504}}}7 δἀάγοβϑοβ [86 Κιπρ 45 Ὁ κΚίηρ !᾽ ἀπά 
οί 45. "ΜΥ ἰογά, δυξ {815 Ξῃρροβί οῃ 15 νετ 
ΒΑγΘἢ δηὰ ὈΠηΘΟΘΘΒΑΤΎ  [Ε].- 
Ῥαπὶς 5 ψογάβ ἀγὸ, ἴῃ ἕδςοῖ, αἰῖκα [86 τῦῖϑα 

Τ 
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δη 16 ἔοστηιἶα οὗ οἱὸ Ὀγθὰ ἴῃ ἴπ6 ϑοδοοῖ οὗ 
{π6 “ἐγυνῖϑα πηθη᾽) οἵὁἨ Βανγ]οπία, δηὰ ννβο γεῖ 
τεϊδϊποά ἢϊ5 ἀϊβεϊηςςνε Ηδῦγονν δε οῖ δηά 
κιηάηθεθς οὗ ΠρΑσῖ, 

Α5 ἃ ἔογη]α ἴξ ποῖ ΟΥΪΥ τ 3115 ἐπ6 οἰττοηξ 
Ῥῆγαθ6:---“ἔγοπὶ [Π6 ποχίου 8 ϑ3ρ|Γ ΠΊΔῪ 186 Καὶ την 
οἔβαάνθη δηά ἴπὸ Κρ οὔ αστἢ ργοϑοσνθ᾽" ([μ66) 
(Κοοογάβ οὗ ἴμε Ῥαβί,᾽ 1. Ρ. 132 54.),--δυῖ 
4150 ἴπ6 ρῥγοΐοξξ ποῖ 1658 σοϊῃηπίοη ἀραϊηϑὲ 4]] 
ὑγ00 5ῃου]ὰ “ὁ ΟΥ̓ ΠΔΠΥ (4η4) δάινουϑοὶυ ἰο [86 
Κρ σχρίδιη 86 οτγθη" (Ἴ ΓΑη5, οὗ ϑος, οὗ 
ΒΙ1Ό]. Αὐο.᾽ 1. Ρ. 17). Απιοπρᾷ ἃ Ρθορὶςθ οτὸ- 
ἀυϊου5 οὗ τηδρὶς ρονοῦ, δηὰ ἢ ἴῃ [86 
ὈΔΙΙΡΥ Ὡς ἢ ννᾶ8 τηδάθ ϑυθϑογνίθηξς ἴο (Πδὶ 

ὙΤΟΥ, 11 ννᾶ5 ἱπονυ 2016 (πδὶ δας ἢ τδη 5ῃουϊὰ 
σοηϑιετεά 45 βυδή]οςξ ἴο ἴΠ6 ἀϊτεςῖ ᾿ηΠυθηςο 

οὔα ξοοά 5ρ᾽πὶ| ογ οὗ οὔδ Ὑο ““Παίοα ᾽" Β᾽πὶ, 
οὗ ἃ “ἘΠΘΠαΪγ  βΘΠ1115 ΟΥ̓ ΟΥ̓ δὴ ᾿π᾿ πηῖς8] ἀδιηοη. 
Ιῃ {πὸ ᾿δξζίοσ οᾶϑθ, ἴδε υἱσῖπιὶ νᾶ βιιρροβοά 
αἰοοῖϊοα γΥ 16 ““]ΔοἸκ᾽" τπηᾶρῖς. Ῥσχοοῖβ ἃγδ 
ΘΥΟΓΎ ΒΟΙΟ Δρρασοηΐ [Πδέ ἴῃ ρυπλ να ΟΠ δ] σα, 
ποῖ 655 ἴδῃ ἰη Βδου]οηϊα ἀπά ἴῃ πηράϊοναδὶ 
Ευτορο, ἴδ “ς᾽ πια]α οσ ἔθιηδὶθ ἔουπὰ ἃ 
ουηίογρασί. ὍΠ6 τη δ] οου 5. ΘΟΣΌΘΓΟΥ ννᾶ5, ἴο 
Ομ ᾿ἶκὸ Νεδυς μδάῃοΖΖαυ, "Δῃ οὐ] - ἀοἱηρ " πηδη, 
ἃ δὰ τηδη διοηρ ὈδΔά πηθη:" {ΠΕΙῸ νγᾶβ ἃ 
τηγϑίοσίοιιϑ σμαγδοίεσ δῦουϊξ ἢἷ8 ργοοθθάϊηρς 
ὙΏΙΓΘὮ ϑργολὰ ἴεστοσ. ὍΠῸ ἱποδηςδέοηϑβ βῃσίηὶς 
ἔγοτα δρεδικίῃρ ἰὴ ἀϊγοσῖ δηὰ ροϑιτἰνε ἰοστης οὗ 
ἴ8εϑς πιθη, ννῆο δεῖϊδά δηλοηρ τηθη ἴἢ6 μαζί οὗ 
61] 5ρ᾽ γι β: ἃ5 1 {1.6 ΒΡΟΆΚΟΙΒ ὑγοῖῈ δίγα!ἐ οὔ ἴοο 
οἷἶοϑθ ἀοβηϊίοη, ἅπὰ ἐξαγ}] οὗ ϑυπηπηοπίηρ. 
δραϊηϑὲ {μοπηβοῖνοβ [πὸ ἀτγεδάρα ροννγοῖς (ΠΟΥ͂ 
Ὑ58οα ἴο 4147. ὙδοΙΟ νγ85 ΠΟ εὐἹὶ νος ἢ [ἢ 6 
“ραά πιδη" οου]ὰ ποῖ ἀο: τῖτὰ ἢ]5 661} ἐγ" 
δὰ πλυζίετοαά Ἱπιρτθοδίίου.- 5 σδάττης (ςδγ- 
ὌΠ ΤῊΣ ςου!]ὰ ἐλϑοϊηδίο ἢ15 υἱσξῖπι, πὰ σοΠΊ- 
τλληα [Π6 βρὶ 5 οὗ δου] ἴἰο Ἄσχοσυΐς [15 Ὑ}]]} : 
ΠΕΙΒοΣ απ ἢογ ἰηἀϊν! 0.8] σου ]ὰ Πορο ἔος 6Χχ᾿ 
εππρίίοπ ἔτοπὶ ἴπ6 ῥροβϑεββϑίοῃ Οὐ 6 5 κπ688 
ψΈᾺ (06 ἱγτιαίοὰ θα παδη᾽ ἀδηουηορά 
ἀφϑίησϑί ἴοθϑ6 ψο οἤξεηδοα Πἴπη: δυο [ἢ6 
“ἐ οοα᾽" 5ρ ξ ΕἸ ἢ μδαὰ πιδάθ ἃ σῃδη᾿β ὈΟΑΥ͂ 
8.15 ᾿δηιρὶς (οΡ. Ὁ. 8) οουἹὰ Ὀ6 σπδηρεοά Ὀγ [Π6 
ΒΟΓΟΟΙΟΙ᾿ 5 σΌΓΘ68 [0 Δ} “ὁ ΘΠΘΙΩΥ :᾽) δῃηὰ [6 τη 
ἴδυ8 εὐγϑοα νγὰ8 σοῃϑίἀογοὰ ροννοσίθββ ἀραίηβὲ 
(δὲ ροβϑοϑϑίοη Ὑ Β] ἢ “Ρ] υπρϑά Ὠΐπὶ ἱπο ννυδίοσ, 
Θησυ μὰ δῖπῃ ἰη ([ἢ6 στουηά, ολϑξ Πἰπὶ οὐ 16 
βίοποϑ, θυγηξ Πἰτα [ἢ δ ΤῸ, οὐ ἄγου Βΐτη δῃ 6Χ1]6 
ἰηΐο ἀοθογῖ οἶδοθβ᾽" (οΡ. Μαῖῖκ ν. 3, 4 διηὰ 
ῬᾶΓ4116]13). Νοίδιηρ Ὀὰξ [86 ἱπίογνεηίίοη οὗ 
ἴῃς στολΐ ζοάς Ηρα δηὰ {86 ϑυὴ ννᾶ5 σοηβίἀογοὰ 
90 ΕΠςϊοπί ἴο τοϊθαϑο ἃ ΤΏΔη 50 5ίγίςσκορῃ. Τὸ 
οἷά Αςςδάΐδη Ὡγηηηβ σοοουηΐ {Π6 τηράϊδξοη οὗ 
5:1 -τιουϊου- ΚΗ {86 βοὴ οὗ Ηδᾶ ἴο βθουσο (815: 
ἴπ τουςίηρ, ἰογπβ ἘΠΕΥ δά άγεβα ἴἢο διη---ἴῃ6 
ἀτοδῖ ορροπεηΐ οὗ ἴῃ6 4“ Β]δοῖκη 659." δηὰ ἀλχῖ- 
688 ἴῃ ὙΏΙΟΒ ἔπ ΕὙ}] ΘΟΓΟΟΓΕΣ δητνταρροά ἰπι- 
9618.---4ἃ5 Ο56 νγῆο “ΤηΔΚ65 [ἢ 116 ἴο νδῃῖϑἢ δηά 
ἀϊϑϑιραῖος ἐπ δν}] ᾿ἱπἤπιθποθ, ννμο ἐγυϑίγαίος (Π6 
ῥἱοῖβ οὗ ἔπ σὶοκοα δηὰ Ὀγίηρϑ ἴο ἀδδιπιςίζίος 
ποθ ὑδὰ πιθη ἡ ννῆο ρῥγασίίϑε {ποὶγ “" δδοϊ᾽" 
ἃτίϑ (ςρ. [μδποσγτηδηῖ 5 1,3 Μδρίο, ρρ. ς2--62), 
Τϑηῖοὶ Κηονν {π656 γπηηβ8. Ηδ ἢδά ποΐ Ὀθθῃ 
ἐἴξῃ {ἰπ|ὲ5 Ὀοίίεν" [ἤδη 8᾽5 ξΈ]Π]ονγβ, Ὀοίζες 

 ΒΑΝΊΕΙ, ἿΝ. 

5Κ116ὦ ἴῃ 411 (δαξ (ΠΟΥ ἀεοπιοά νυ ϑάοιῃ δηὰ 
θοοκϑ, δὰ ἣὯθ ποῖ Κκπονῃ ἴδε. Ηδ Κηον 
4150 ὃονν ἃ ἀονοῖοε οὗ ἴπο ροάϑ, πκὸ Νοδυσῃδή- 
ποΖΖᾶγ, ψουϊὰ Ὀ6 αἴεςϊοα ὉΥ ἃ τε] βίου βυϑίοτῃ 
νν ὨΙΓὮ ᾿ἸηϑρίΓοά δα σαίμεσ ἴμδη ἰονθ. Ἡθηςα 
5. νῖβ-- -ἂς ἐχργεβϑϑεὰ ἴῃ [με [εχί---ἰς ὈΟΙἢ 
ἃ Ρυγὸ δηά Ἰοριτπηδῖθ ὀχργεϑϑίοῃ οὗ ἢ15 
(δὲ {μεγ---ηὰ ΠΟΥ Οὐἶΐϊγ---νῇο ΜΟΓῈ 6ν}]- 
ὙΙ5ΠΘΙΒ ἴο [158 Τηδϑίοσ στϊρῃς βηά πιδίζου οὗ 
το]οϊςϊηρ ἰῃ [86 ἱπτογρτεϊδοη ἢ6 νγᾶ5 δρουΐ ἴο 
ἀο] νοῦ, 

ΤῆὮγθο σροοῖδὶ ροϊηί5---5 Εν] ἃ 45 Το Δ τ - 
εἀ--τὸ ἀννοῖξ ὑροη ὉΥ Δη16ὶ ἴῃ {μι 15 ̓πίοτ- 
Ρτείδοη. [|ἢ ἃ ἀδβογιρίίοη ϑοπλενν δὲ Ὀγιοίοσ 
ἴδῃ ἴπαΐ υϑοὰ ὈΥ ἴπ6 Κίηρ ἢ (1) τϑρϑαίβ δηὰ 
[θη ἀρρ]ο5 ἴο Κίηῃρς ΝερυσμδάηοΖΖδγ δηὰ ἢ 5 
Ῥεορὶς (υν. 20---22) Ὑγμαΐῖ 15 βαϊὰ δδϑοιιΐ [ἢ 
ἴγοο δηὰ (ποβο ψο Πηά οοά δηὰ ἃ ἀννο] της 
ὑηάετ τ; ἐἼΓΠου Ατί ἰξ (186 ἴτε), Ο κίηρ, [Πδὲ 
τὶ στονῃ ἂηά Ὀδοοπὶθ 5ίγοηρ " (τ {8π6 
δτον δηὰ βρη οὗ ἃ τε : ἴΠ6 58Π|6 ννοσγάς 
85 ἴῃ “. 11). “ἼΤὮΥ ἀοπιπίοη (Ὀείίος, πιϊο; 
ΠΥ ρόννεσ 858 σῥαλε᾽)) γεδομοί ἴο {86 επά οὗ 
(δὲ φλγί}."" Ηον μαὰ (πὶ ριθδίποθθ Ὀθεη 
υϑο᾽ μον 8ιεδὰ ἴῃοϑο ναβξ τυ ἀθ5. ν ὶο ἢ 
ἀννεὶξ υηάεγ Ηἰβ ῥσχοϊθοϊοη δπὰ Ἰοοκοὰ ἴο δϊτὴ 
ἔογ ἔοοά, Ὀδοη θα πὶ οὗ νυμδὶ βοτὲ ῃδὰ 
Ὀδθη ἢϊ5 γυ]δ ονεῦ ἐμοὶ 

(α) Το νγαϊομογβ ἄθογοθ νγὰ5 ἔμ 6 δηϑιγοῦ 
{τ 43--). [1 πδὰ ““σοπιθ ὕροη "δὲ Κίηρ. 
ἐ Βδά “ἐβἰορρεά ἔογνναγά ἰηΐο πιδηϊξεβίδίοη, ἢ 

ἔτοτῃ ουἔξ οὗ {86 σουηϑεῖβ οὗ ἴἢ6 πιοϑσὲ ΗἸΡᾺ 
Οοά, «πὰ ἔπὶςΞ νγᾶβ [15 ρυγροτί : (μαὶ ἴῃοσα 
τοϊρηεὰ ονεῦ 411 βασί]γ Κίπρβ πα ψῆο γυϊοὰ 
ἴῃ 186 Κίηράοιμῃᾳ οὗ πιϑρη: ἰῃηαξ Ηδ 1ἴ ννᾶ5 γῆο 
δά ταϊϑοὰ ΝοθυσμδάποζΖδγ ἴο σγθδίῃθθϑ θουθ 
οἴδοιβ, δηὰ {μα Ηδ ἱΐ νᾶ ο ΠΟῪ (ΟΠ|- 
ταδηάδά ἴο ἀγῖνε δἰπὶ ουξ ἔτοπι τηθπ ἴο δᾶνὸ 
ἢ15 ἀνε! ηρ ἀπλοηρ ἴδε ᾿οαϑίϑ οὗ (6 ἢοϊά, 

Ὗναβ {π|ὶ5 ρυπίξῃπιοηξ ἴο ἰαϑὲ ἔογ δνεγὶ 
ἮἯον νουϊὰ ἰξ αἴδοϊ δϊ5 Κιηράοπι ἀπά 15 
δι οςοοϑοῖβὶ ΤῈ ΣΠ ογργοιδίοη νοηΐ ο : 

4) Α8 ἴδο 5ἴππιρ ννγᾶ5 ἰθῆς, 50 ἴο πε Κη 
(ἢ 5 Κιηράοπι 5βΒοιϊὰ 6 συγ" (ἐπι 15ῃθά, 
[λ51), "'αἴϊεγ {μα (50 δοοῦ 85) 6 βῃουϊά 
Κηον ((Ὠγουρῇ Ἰοαγηῖηρ 11) (παΐ ΓΒ 6 Βοανθηϑ᾽" 
ἀϊά τυ]. ὙὨε τνογά “186 πεάνεπβ᾽" (ρ]1τ.) ἰ9 
υϑοὰ ἱπίοπΕ πα γ. ΤΠΘγα 15 ΠῸ οπλιϑοίοη οὗ 
[δε νογὰ "“Οοὐ᾽" (Ξυρρ!οά ἴῃ 11. χ8, 37, 44}» 
“Κιηρ" (ιν. 37) οὐ “1ογά" (ν. 23) Ὀοέοσο ἴξ, 
ΤΗΟ τδουρῆξς ἀπά πηοάς οὗ Ἐχργεϑϑὶπρ ἰξ 5 
ΒΑΌΥ]οπΐδη, πὰ νου σοηνοῦ ἴο ἴπ6 πϊπά 
οὗ Νονυςδάποζζαγ 8η ἰάθα νι ἢ ἴΠ6 ἰηϑοσρ- 
[ἰοη8 πᾶνθ στενοδαϊθά ἴο 5. Ετοπι [ἢ6 νι 
ΘΑυ]οβὲ {ἰπ|65, πξυγρῖοδὶ ἀπά ἀονοϊίοηδὶ γτλης 
δἀάτγοβθεοα ἴο [δ8ὲ Μοοη-ροά (ἴῃ6 Αϑϑγσγίδῃ 
εἰ δ[η᾽" δηὰ Ασςοδάϊδη “Ἡουτ- Κ᾽) βροκο οὗ 
Ἦΐπὰ 85 "ρυίηοθ οὗ ἴῃ) κοάς οὗ βοάνεῃ δηα ϑαγίῃ "ἢ 
{πε 1δὲ ᾳυοϊοὰ ἔτοπη ἴῃς Βτιῖ. Μυ5. ςοἸ]εςἤοη 

. 18δότ, ΌΥ͂ Ιηοιτηδηῖ, “1.65 ργεπι. (ἷἴν. 
1. 150): δὰ [ῃϊ5 ἔοιτῃ οὗ δά ιάγθβϑβ νγᾶϑ Τὸ - 
ἰαϊποὰ ἰοὴρ αἴεγ Νουυςμδαπεζζαγβ ἀδὺ (566 
Ναδοπδάϊι5᾽ [πϑοτρέοη δ ἴδε ἰοτηρὶς οὗἉ "510." 
δὲ Μύρβεῖγ [(δ]ποῦ}, χυοίεά ἴπ Μέηδηϊ5 
Οσᾶσμ. Αϑϑγζγ.᾽ ἢ. 419): θυῖϊ ἷπ ἃ Ἀγτηῃ 



Υ. 22---27.} 

τῆς ἔτυϊέ {Ποτεοῦ πλυςἢ. δηά 1 ἴἴ τυᾶς 
Ιηξδῖ ἔοσ Δ]]; υπάδγ νηοῦ τῆς δεδϑῖβ 
οὔ τε δεϊά ἀννεῖι, ἀπά ὑροη ψμοβε 
Ὀγδηοε8 της ἔον]β οὗ τπε πεάνεῃ μά 
τῆ ον ΒΑθιταίίοη : 

22 ἴτ ἐς του, Ο Κίηρ, (παῖ ατγὶ 
δήονσῃ δηά Ῥεσοπλα βίγοηρ : ἔθ ΤΥ 
Ρτεδίῃ 658 18 ρσόνγῃ, ἀπά σγεδοβοίῃ υη- 
ἴο εᾶνδθη, ἂπά τὰγ ἀοπλπίοη ἴο τῆς 
επηά οὗ τῆς εἌγἢ. 

23 Διὰ ψβεγεὰβ (ἢς Κιὶπρ 8407 ἃ 
ὙΥΑΙΟΠΕΓ ἃηΔ 8δῃ ΠΟΙΪΥ οἠς ΤΠομηϊηρ 
ἄοννη ἤτοι μεάνεη, δηἀ βαγίηρ, Ηενν 
τῆς ἴτε ἄονγῃ, δηά ἀεβίγου ἰξ; γεῖ 
]εανε [πε βἴυπιρ οὗ ἴῃς τοοῖβ τπεγεοῦ 
ἴῃ ἴδε φλγῖῃ. ἐνεη νὴ 4 Ὀαπά οὗ 
ἴγοῃ δηά ὕγδαββ, ἴῃ τΠ6 ΤΠ  ρ 38 
οὗ τῆε δεϊά ; «πηά ἰεξ τὸ θὲ νεῖ ψ 1} 
τῆς ἀενν οὗ ἤδάνεῃ, δηά ἠὲ ἢ15 ροσγίίοῃ 
φ ἢ τῆς Ὀελο οὗ [ἢ6 δεϊά, 111} 
ϑΈνθη {ἰπ|68 Ρᾶ58 ΟΥΕΓ ΠῚ : 
24 Τδῖδ ἡ» τῇὴ6 ἱπτεγργεϊδέοη, Ο 
ἰπηρ, δηά τῇ ϊ8 ἐς τῆς. ἄξογες οὗ τῆς 

(Βπῖ. Μυ5. Κ. 2624, υοϊεά ἴῃ ἴκηοτῖ- 
Γηδηΐ, 11. Ὁ. 172}) δά ἀγοϑϑοὰ ἴο Μοζοάδοἢ--- 
ΝΕθυ ΒΔ ποζΖΖδτβ ον Κοά---ἰῃε συ ρρ οαίίου 
οὗ δο ρστοδῖ βοάνθηβ, {πῸ ἔδίμοσ οἵ ἴῃ ροάϑ᾽" 
ΕΣ ὮΙ 5 ἃ ν ]ΠΙΔΓΥ͂ σοηξυϑίοη Ὀεΐνγθοη [ἢ 
ΤαΔίοσίδὶ ἤδάυθη δηὰ ἴἢ6 ἤράνθῃ Ἴοηϑιἀοσθαὰ 85 
ἃ ξοὰ ψῇιοῦ----ἰ 16} 0 10]6 ἰπ [Π6 ο896 οἵ ἃ ΡοΟΪγ- 
τΒειϑέῖς δηὰ βυυρεγβε τίου ΓΆ(Θ.--- ΠΟῪ 5000] 16 ἃ 
ἃ βἴερριπρ-ϑΐοπε ἴο ἃ δο]οῖ αῦονο δᾶ Ὀεγοπά 
ςοηπιδίοη. [1{ νγὰϑ ἴο [πε “"ρανθῃβ,᾽" δῃά 50, 
οἵ οουζϑο, ἴο [6 Μοζβὲ ΗΙρῆ Οοά 45 1 δηϊοὶ 
Βοϊενοὰ ἴῃ δηὰ ὈΥ Δ} τοδομοὰ Ηἰΐπι, τπδῖ 
{80 ργορῃεξ πονν σαϊϑθὰ ἴθ πιοαΐμοπ Κιηρ 5 
(πουξῖ5---θα σορηξζυγίοβ ἰδοῦ δὴ ΑΡροβίΐε ϑίτονθ 
ἴο ταῖϑε {πὸ ἰπουρῆ 5 οΥὗἹἩὨ 6 πιὸὴ οἵ Αἰδθη95--- 
ἴο 56εἰς [6 1οτὰ [ἢ ΠΔΡΙΥ ἢδ τηρηξ ἔδοὶ δϑἔογ 
Ηΐπὶ δηὰ ἢπὰ Ηἰπὶ (Αςἰβ χνὶ!. 272). Οτ Ἰαῖοσγ 
Τη158 δηϑίοηβ οὗ ἴΠ6 Ὑτουϑῃρ οΟὗἩὨ ἴπ6 ““ἢοᾶ- 
γϑη5,᾽, 566 “ἐ (ο] Ἰσο125 ̓  1π 51.115 "ΘΙ ΟΠΟΠΑΓΥ͂ 
οὗ Ομ γϑίδη ΒΙορταρὮυ,᾽ ἄς. 

7. ὅτεαξ ο7 16) “ἷπε ὃν γἱσδίφοισπει:, δις.1 
“Απτοῦρ ἴδ ἸΏΔΩΥ δοςουβδίιοπβ δραϊηϑδί ἴῃς 
Βοοῖκ οἵ Τϑ4ηϊοῖ, οπο οὗ [6 πγοϑσῖ ἔγινοϊοιι ἢδ9 
Ὀδεη γαϊδοὰ οὐ {Π]5 ραϑβϑᾶρο, 45 1Ὁ Τδπιεῖ ἰδυρμὶ 
(δε ἀοείσιηο οὗ υμπηδη πηογιξ, δηὰ (Π6 δἴοπο- 
τηεηῖ οὗὁἉ ΟΥ̓ ᾿͵ΓΔΗΘρ τ βϑίοηβ ὈΥ νἱσίι οι 5 ΔΟί]Ο1|5. 
ΤΊ νογὰ δἰ ΡΙΥ πιθδῃβ Ὀτολκ οἵ ----ΤΉΔ 6 
Ὧη εῃ οὗ ΤΥ 5ὶπϑ ὉγῚ ἃ οὔδηρε οὗ 1186. Ιἰ 15 
δἰπχοβί εαυϊναϊοηί ἴο "βίῃ 0 τχοτγο᾽ δηὰ σβδηρο 
ΒΥ νναγ5᾽" [Ὰ]. 
1} μα» δὲ α ἱεηγεξεπίπ, ὅς. “ΤῈ πιυδέ 

δ τοπιειηδεγοά πὶ βρϑοιδὶ Ὀ]οβϑίηχβ ἐπ ἐδὶ: 
«υογὶά νετὰ. οἴδῃ Ὀεβίονγεά 845 στονγαγάθ ἴου 
Ὀρτξ δὲ σοηάυςΐ, δηὰ δροςΐδ] πηϑέουζιη65, ἐυθη 

ΠΑΝΊΙΕΙ͂, ΓΝ. 

τηοβῖ ΗΙΡῃ, ψνΒο ἢ 15 σοπΊ6 ἸρΟη ΤΩ 
Ἰογτὰ τε Ὧϊη : 

25 Τμαῖ {πεν 
ἔτοπι τῆθπ, ἂπὰ τὴγΥ ἄννε]ηρ 5}2]] εὐ 
δὲ ψ ἢ τῆς δελϑίβ οὗ ἴδε βεία, δηά 
1ΠΕΥ 5841} πιᾶκε ἴπ66 ἴο δδζ ρτδβ8 
8ἃ8 ΟΧεΠ, ἃπά {ΠῸῈῪ 5}|2}} νεῖ {πες 
ψ ἢ τῆς ἀενν οὗ Ππεᾶνθη. δηά βϑδνθη 
Εἰπ]68 5}4]] ρ858 ονεῦ (Π66. {11 τῆοι 
Κηον {παῖ ([Π6 πιο ΗἸΡΉ συ] ει ἴῃ 
τῆς Κιηράοπι οὗ πηδη, ἂἀπὰ ρίνεἢ ἴἴ 
ἴο ΨνΠοπιβοανεσ ἢς ψ1]]. 

26 Απά ψβογεδβ ΠΟΥ Τσοτητηδηάεά 
ἴο ἰεᾶνα ἴῃ6 βίππιρ οὗ τᾷ {Γεε Γοοῖϑβ 5 
ΤΥ Κίπράοηι 5881]] θ6 βιγε υπῖο τῆδς, 
αἴτεγ τῆς τῃου 5ῃ]ς ἢανε Κηόνγῃ τῃδῖ 
τῆς Ὠεδνεηβ ἀο πι|]6. 

“ἡ ὉΝετείοσα, Ο Κίπρ, εξ ΠΊΥ 
σουη86] θεὲ δοςερίδοϊα ὑπο ἴπε6. δηά 
Ὀτεαῖκ ΟΥ̓ ΓῊΥ 51π5 ὈΥ͂ τὶ ρῃιθουβηε88, 
δηἀ της ἱπΙαυ [168 ὈῪ 5Πανν Πρ ΠΔΘΓΟΥ͂ ᾿ ΟΥ, αα 
ἴο ἴῃς ροοῦ; ἴξ ἴξ ΠΙΔῪ δῈ "8 ἰβηρ"- δεαὶ 
εηΐηρ οὗ ΤΥ Ἐγδη 40} . 

ὙΠΕΓΟ 5'η μα Ὀδθῃ ρασάοηρά 85 ἴο [ἴ5 οἴθγῃδὶ 
ΠοΟρϑοα δΏοοβ, 7611] 45 Ὁ μδϑὶθοσηθηΐβ Οἡ (Π056 
0 5ιπποὰ. Τδυ5, ΑἸ που Ρἢ Τλαν ἶβ 51 νγὰ8 

ἀοποά, με συνογὰ τῦῶβ ὭΟΥΟΣ ἴο ἐς 
οπὶ ἰδ Ὠουϑ6᾽ [1 ΤΠ6 ἐτγαηϑίδεϊοη οὗ 

τὸ Α.Ψ. 15 ῥγοίεσδθ!]θ ἴο δηοῖΐποσ ὮΙ ἢ ἢδ5 
ἔουπὰ Ξυρροτίετε--- “ἃ Ποδ]ηρ οὗ [Π1Π6 οστουβ.᾽} 
Το πιὸ δηά ἤσεὶ ἱπηροζί οὗ [ 4η16}᾽5 οουῃ- 

56] δ, ΠουοΥοσ, ΟἿΪΥ Ὀ6 αϊδοονεγοὰ ὈΥ ἀϊδ 
διζοπίοη ἰο [86 ΒαΌΥΪ]ΟπίΔη σἱηρ ΟὗὨ ἘΥΕΣῪ ἰδτη 
υϑοα, “1, δ ΤΥ σου η56] Ὀ6 δοσορίδθ]ο (“ροοά,᾽ 
“". 2)... [ΠΥ 5ϊη5 Ὀγεαὶς οὔ (45 ἃ γοκο το ἴ86 
ΠΟ Κ) ΌΥ Τρ ϊοουηδθα (7.511 6)...ὉΥ 5μονην 
ΤΊΘΤΟΥ,᾽" ἄζς. 

ΑἹ ἱηβογρίίοη ἕουπά ἴῃ [86 ὨΟΓ Ῥαΐδοθ δἱ 
Κουγυη)ς 1]]υϑίγαίο5 [6 στὰ οἵ 6 Βαῦγ- 
Ἰοηΐδη5 ἔοσ ἰανν δηὰ ᾿υ5ῖῖος (Ὁ. δηλ, ᾿ς Αβϑυτσ, 
Ὀιβοονοσίθβ,, Ὁ. 4190): “Ὅν Ββδη [86 Κὶπρ δ.- 
ςογάϊηρ ἴο Ἰυάρτιηεηξ ἀοεβ ποῖ βρρᾶκ: δ19 
ῬΘΟΡΙΘ ἀδοδυ, ᾿ιῖ5 σου ΠΙΓΥ ἰ5 ἀεργεϑϑοά,  Βεη 
δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἶαννβ οὗ ἢὶ5 ΓΟΡΜΕΕΥ 86 ἀοο5 
ποῖ βροᾶϊκ; ἴπε ροὰ Ηδρλ, ἴῃς ἰογὰ οἵ ἀδβϑΈηγ, 
ἢηἷς ἔδι6 5}8}} υἱΐοῦ δηὰ 6 518}} Ὀ6 ϑεῖ δϑ]ἀδ. 
ἌΝ θη δοοοσάϊηρ ἴο ξοοά ρονεσγηπηθηξ 6 ἀο65 
Ποῖ ϑρϑᾶκ; ἢ ἀδὺβ 5}4}} Ὀ6 βῃοσγίεηδα, ..... 
ἌΝ δὴ δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 ὙΠΈΠρΡ5 οὗ ἴΠ6 χοά 
Ἦδρᾶ δ βρϑδᾶῖϑ, {6 στεαΐ ψοάς ἴῃ βίου δηὰ 
7υδὲ ργαῖϑε 5112}} βεαὶ πῖπι, [ἢ ἴθ 5οὴ οὗ {ΠῸ6 
ΟἿ οὗ ϑίρραγα, ἢ Ῥεδίβ δηὰ ἴυσῃϑ δϑὶ δ 
᾿υβῆσθ : ϑῃδπιδβ, {πὸ ἰυάρε οὐ μον δηὰ 
δίῃ, ἀποῖβον ᾿υάζε τη Ὦϊ5 σου ΤΥ 581} ρἾδςο, 
ἃπά ἃ 7ιῖ ῥγποθ δπὰ ἃ ἰυϑὲ ᾿υάρο ἱποίοδά οὗ 
π͵υ5ῖ ᾿υάγ65....... 1 οἰἴνεσ ἴΠ6 ϑοῦβ οὗ Βδὺγ- 
Ἰοη Ὀτίης δηά ϑοηὰ ργοϑεηίβ, ἀηὰ ἔπ 1άρὸ οὗ 
6 Βαυ]οηΔη5 ᾿1σιθηβ δηὰ ἔΙΣΏ5 ἴο 1] 151106 ; 

ΤΔ 

2Ο1 

504]} “ ἀγίνα [66 “ «δαρ. κ. 

4770. 
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“ὃ ἅ ΑἹ] 1818 σηλ6 προη ἴπε Κίηρ 

ΝΕθυς ΒδάπεζΖζΖδγ. 
29 Αἰ ἴῃς οπά οὗ ἔνγεῖνε πλοητῃ8 ἢς 

Μεγοάδοδ, Ἰογὰ οὗ δοαάνθῃ δηάὰ δασγίϊ, ἢϊ5 
ΘΠΘΙΏΥ ΟΥ̓ΟΓ Αἰπὶ 54] ἐϑ δ] 1ςἢ, πὰ ἢἷ5 σοοὰς 
δὰ ξυγηΐζτυτε ἴο ἢ15 ΔαΥΘΥΘΑσΥ 5841} μῖνο," 
ἄς., ἅτε. 

ΝΕυςδάποζΖζαῦ οἷαι πιο ἱξ ἃ5 δῖ5. 9 ]ουσῦ 
ἴο ἢᾶγα δϑιδ Ὁ ϑῃθά “186 ννοσβῃϊρ οὗἨ ἴῃοϑ6 
ἀοιε δηὰ βυροοῦ Ὀοίηρ5," νγἤοβα νν}}} δ 
ΤΟΓΟΡΏΙΖΟα 845 ΙΏΟΓΟ ΡΟΨΟΓΙΙΪ τῆδλη δϊ5 οὐ 
(ϑίαπά. [Ιηϑς..᾽ Ορρετσί, Ρ. 15); 6 νγᾶ5 ρυουά 
ἴο 81] ὨΪΠ156}Ε [ἢδ ῥυιθϑί- Κίηρ οὐ ἴδ ΚΙΠροΥ ΑΓ 
(οὗ [86 γοάβ), γῇο "υάροά τἹΡΒθουϑ οΥ 
νους 1π] 5:1 6) (ἀοῦ).---ὦα {116 Ὡς ἴῃς 
διοαῖ ϑάγροη 1., “"ἴῆς Κίηρ οὗ 7υπίϊοο, 186 

᾿ ἔγΑΤΊοΓ οὗ Ἰανν5,᾽) δα Ὀογης Ὀεΐοσγε Ηἰπὶ (ςοἶγο. 
4οοο Β.6., ΓΙ μεποιτηδηῖ, “1,65 ὑγοῖη. Οἱν. 11. 
1ος---1ο07). “Μεγογ" μδὰ πονοσ γεῖ Ὀδθη 186 
αἰϊτιθυῖς οὗ [6 ΒΑὈγ]οηΐδη (566 1. το, ἰϊ. ς--- 
13); ΟΓΙΕΙΕΥ νγᾶ5 ἃ μαι 1 Κίηρ ἀπ ρθὸ- 
ΡΙε Ψῃο να]υθά με ἰἵνεβ οὗ σαρέϊνεβ ΟἹ] 88 
μου δαπιηϊκίογεα ἴο {πὲ στδι βοδίίοῃ οὗ παίϊοηδὶ 
ἃπα τογαὰὶ βρίοπάοισ. Ὑδεγείοτε 18 νγὰ5 {δαὶ 
ῬΔΏΐο] Ὀδάθ ΝΟθυσμδάποζζαῦ (1) 6 ἴπι6 ἴο 
ννδδὲ 5 οὐγῃ {Ππ|6 δηὰ ἢΪ5 ογεθὰ δη]οϊμϑα ὕροὴ 
Ἀἴτι; δηὰ (2) ἴο οδδηρθ ἔδδῖ ὁἸηἸαυ γ} οὗ 
ΟΥ̓ΘΙΥ ἔῸΓ ἀδοάβ οὗ “"ΠΊΕΓΟΥ ἴο (6 Ῥοογ." 
ὙΔδη ἴπογο τη ρῇς Ὀ6---ἰὨγουσῇ Οοὐδἥβ ἕδνουτ--- 
ἃ “Ἰοηριοηΐηρ (ορ. [6γ. χν. 19) οὗἩ [86 ἴτλη- 
4011, 1Π6 “τεβῖ, δηὰ βουγϑ μη» ̓" οὗ ἢδϊ5 
Ῥγεβεηΐ βίδίθ (υ. κ᾽; 
ΤΩ ΊΧΑΧ., ἐοἸοντεὰ ΟΥ̓ Τπεοάοϊζοη δηὰ 

πε Ψυϊραῖΐθ, ῬΓΟ ΔΌΪΥ ὑπδοαυαδϊηϊοά ἢ ἴΠ6 
ΟΥ ΙΔ] 56η886 ἰῇ ΜΈΣΟΣ, Τ4η16}᾽5 δάνίοθ νγᾶβ 
σουςῃοά, ἱπηροτῖοά ἱηῖο {Π6 νγογάβ, ""Ὀσθακ οἱ 
ΤΥ 5'π5 Ὀγ τρῃςθουϑη655,.") ἃ ϑεσοηάδσυ δηὰ 
ΤΌ Γἢ ᾿Ιαΐοῦ ππθδηηβ. ΕὙΟΙΩ [Π6 ὈΓΙΓΏΔΙΥ 56η56 
οὗ [8ὲῈ ννοσγάἀ8 ἰγδηϑιαῖϊοά “Ὀγοακ οὔ" δηὰ 
“ὁ ΠΡ ϊοΟ  5η655, ἴμεν Ρδϑϑοὰ ἴο [86 ἀογίναϊίινα 
ΤηοΔηηρ5, ὁ ταάδοπι" (50. 4 8. νἱῖ. 23; [158]. 
Χχχν. 9, 10) πὰ ““4[πηϑρὶνίηρ ;᾽᾽) δηά τοηάογοὰ 
ἴῃς ρᾶβϑᾶρεὲ (ἸΠοοά.) τὰς ἁμαρτίας σου ἐν 
ἐλεημοσύναις λύτρωσαι, (δ ]ρ.) Ῥοςςαῖα [τᾶ 
ΟἰΘΕΠΊΟΞΥΠΙ5 γραϊπιο: ἃ ΓΕΠΕΤῚ Υ ἴἰ6- 
εἰαμπιαϊο 1Γ 1 δὲ δ]ονγοὰ ἴο δ ἃ ἰδῖα οὔὲα (566, 
ἴογ ἰπϑίδηςσοθ, ἴλ6 χυοϊδίοη ἔτοπὶ ἴδε σϊτυδὶ οὗ 
ἴθ βυηδροσυθὸ ἱπ ὕδἤεη, ἴῃ ἴοσοο, δηὰ τῇς 
ςοἸ]εςοη οὗὨ ρϑϑβϑᾶροϑ οἡ “"ἰΖεάδικδῃ"" ἰὴ Βυχ- 
τογέ, "ἈΔΌΡ. 1.6χ.᾽ δηὰ ἴκενγ, “Ομα]ά. ννῦσγ- 
(εγὉ.᾽ 5.ν.), δῃὰ ποῖ Ὄχοϊιβῖνα οἵ ἴῃς Ὀοξίζει---- 
Ὀδοδιιϑα ΟἹ ΡΊΏΔ]----πηοδηΐηζ. ἘΔΌίηἰοΔ] σοπι- 
ΤΑΘΩΪΔΙΟΥΒ ἃ Δθοιϊζ ΘΠ] Δ}}} αἰν!ἀοὰ ἴῃ [ἢς 
Το θη ρ οὗ [ἢ15 Ῥάββϑᾶρο, Ὀθυΐ πηοάσγῃ ἰΓΔΠ5- 
Ἰλίοιβ ΠΥ ὃδ 5] ἴο δανὸ ὑγείειγεα (Ὠϊ5 ου 
18αῖ τεηάοη δοσογάϊηρ 848 ἴπεοὺ 8ν ΟΥ̓ 
ἀϊά ποῖ 8:6 ἴῃ 1 {πῸὸὶ “Ἰοσυβ οἰδϑϑίοιϑ᾽» 
οὗ ἴδε Ἀογθδὴ Οδίμοϊὶς ἀοςϊτπα οὗ "“ξοοὰ 
ΟΣ Κ5᾽" (ϑες Ἡδγοὶά Βσγονσηθ οα Ατέοϊο Χίὶ.). 
ΤΒΘ ΠΙΡῺξ πονν ἄγοντι οὐ ἴπε ρᾶβϑαρεὲ ὈῪ ἃ 
Ὀεϊίος δοαυδιπίδπος ψ Ὁ (πὰ τοὶ ρίοιι5. Ὀο]οῖ 
ουττεηῖ ἴῃ ΝΕ ΠΔαΠοΖΖΑΓ 5 ἔπη, ῥσαςξςλ} Ὁ 

ΡΑΝΙΕΙ͂, ἐν, [ν. 28--20. 

ψΑἰΚεὰ "Ίη (ἢ ραΐδος οἵ {με Κίπράοχι " Ὁ 
οἔ Βαργίοη. 

420 ΓΒε Κίηρ 8ραῖζς, δηά εἰ, 158 

86.165 νρῆδί 15 Ἐη6 οὔρίηδὶ 9θη86: δηά 1ξ ᾿ϑσ- 
ΤΔΙΏΪΥ ΡΠ οΪἀ5 [πΠ6 ἘΠΡ]15 ἢ ἰταπϑίδιιοη οὐ [86 
Ἰαϊῖοσ ρασὶ οἵ [ἢϊ5 γϑῦϑο---οοξ ΤΥ 6... ἴγδη- 
4011γ".--ἀραϊηϑι τἴΠ6 “Ἰρηοϑβοεῖ ἀ611ς}5 5» 
οἵ ἴ6 νυϊγαῖθ. ἱἹπίο 16 σε! σίου ὈΘΙΙθ οὗ 
1[Π6 ΒΑὈΥΎΪ]οπίΔη ἴἰΒογα δηϊογοα πο βοῇ τηοάσγηῃ 
ἀἰπειησοηῃ οὗ τονναγάὰβ δηὰ ρυπιϑῃπιεηΐβ (566 
Εχουγβθυβ δὲ ἐπὰ οὗ ςἢ. ΧΙϊ., δπὰ ᾿ρηοστηδηῖϊβ 
ςοπηηθηῖ οὐ ἴδε ἀοσβοθηΐ οὗ ᾿Ξῃδγ ἱπίο Ηδάσϑβ, 
41.865 ρσϑῖη. ΟἿΥ.᾽ 11. 82) 88 15 ῃρ]Ποὰ ἴῃ ἐδὸ 
1,λὔῃ {τδηϑἰδέοη, 

28, ἄς. ΗοΙΪγ δοσγίρξυτγο 15 ϑδἴδηξ ὑροη ἴδ6 
ἰτηπηοάϊαϊς οἴἶεοςς οἵ 1) 4η16}}5 νσοσάβ. ὉΤὴδὸ 
ΧΧ. δάάϑ5 :Πδἵ---σῆεη ΝΕδυς δάποΖΖαγ ποαγὰ 
ἴῃ6 Ἰηἰεγρτεϊδθοη--- δε Κερί [86 ννογάς ἴῃ ἢ 5 
μρασί:᾽" θυ ἴΠοΓΘ ἅγθ πὸ ουἨκξνναγά το Κοπ5 τὸ- 
ςογάρα οὗ τεϑρεςΐ, σενεγθοηςσθ, ἀπά αβδοίίοη, 
50 Οἢ 85 (ο]] ον [86 ρῥἱδίη βρεόςῇ οὗ ἴῃ6 ρὑτο- 
Ῥμεῖ ου ἃ Ῥγενίουβ οσοδϑίοῃη ([]. 46, ἅζ.). 
ΜΝ Βδῖονογ [πε ἱσηργοϑϑίοη, ἃ ἀϊὰ μοί 1λοὲ Ἰοηξ. 
«“Α11".---ἰη ϑρίἴ6 οὗ (6 σδυϊίοη δηά [6 ργαυεῦ 
--σάτὴθ ὑροὴ ΝοΟὈυςΒδάμποζΖΖαι." νον 
ΤΊΟΠΪὮ5 Ῥᾶβθθὰ ἄννγαυ---τποπἢ8 οὗὨἨ ρεᾶςβε 85 
τοραγάθα δῃρηηο5 νι πουΐ, ἀπά οὗ νγοῦκ 85 
τοραγάθα 1ῃ6 οπλ 615 πηεηξ οὗὨ ἢϊ5 σδρί 8]. 

ΒΑθγυ]οη “ἴΠ6 ρτοδῖ᾽" 15 ποὺ Ὀιιϊξ “ἃ Ρο5" 
βαβϑϑίοῃ ἔοσ ἴπ6 Ὀϊίοση ἀπά ροοΐβ οὗ νναῖογ"" 
541. χῖν. 22}, ἔὺσγ τλ]θ5. "Δη υἱππίηϊοττυρίοα 

Ἰ᾿η6 οὗ πηουηάπ, [Π6 τυ ΐη5 οὗ ναϑὲ οάϊῆςεβ οοἱ- 
ἰεοϊοὰ τορεῖθοσ 45 'ῃ ἴ86 μαζί οὗ ἃ ρτϑαῖ ςγ." 
Βυΐ ἔἐνεὴ 8ἃ5 Ἠεγοάοϊυβ 5ἂνν ἰΐ, δέξοσ συ ἢ 
ΒῈ Π Πρ ἔτοσπι ἴἢ6 Ῥεγϑίδῃ σοπαμυδϑβῖ, ἴπογο ἰβ 
ονϊάθηςθ Θηου ἢ οὗ ννδδῖ σηυβδὲ πάνθ Ὀθοη 15 
“ς ΒΙΟΥΥ " ἃ ΠΕΠΓΌΓΥ ΘΑΓΙΟΓ ἴῃ [Π6 ἀδγϑ οὗ 118 
.}] βρϊεηάουγ. Βαθγίοῃ νγᾶβ ἱγανογβεὰ ἴῃ 186 
τηϊάάϊο ΒΥ (δε ΕἸρὨγαῖεϑ, δυστουπάρα ΌὉΥ νν41}5 
300 ἔδεϊ 1ῇ Βοῖρῃϊ, )ς ἔδοϊζ ἴῃ τῆϊςκηθθβ, δηὰ 
σοι ροβίηρ ἃ Βα ᾶγο, οὗἨ ὑνὩΙΓἢ οδοῦ 56 νγᾶβς 
ΠΕΟΑΙΥ βέζθοη ΕΠ Ι5ἢ τλ1165 ἴῃ Ἰεηρίῃ. Οἡ 
ΟἿ 5146 οὗ {86 Γνοσ, ἰῇ ἃ ΟἸΓΟΌΪΑΥ ρἷδοθ βυΓ- 
τουηάοά ΌὉΥ͂ ἃ ἸΙΟΔῪ νγ4]}, τοϑβο---ἃ σϑηΐγαὶ δῃηὰ 
ςοπηπιδηϊηρ Οὐ]οοῖ---(ἢς τογαὶ ραίαςθ ἢ 115 
ΤΠ]ΘΙΊΟΣΑΌΪΕ ΠΔΏρΡΙΠηΡ ραγάθηβ ΟΥΓ ἴθισδοθβ; οἢ 
ἴῃς οἴδεν ἔδο ἴδθηρὶε οὗ Βεὶ. δϑυϑι ΑΓ ἴο 
1Πε56, γεῖ ϑὰςῇἢ οὗ (δοτλ στεαῖ ἴπ {ΠΟΙΓ ὙνΑΥ, 
ΤΟΒ6 ραΐδοθβ δηά τ6ῃ1ρ]65 ψνἹἢ {πεῖγ ἀδρεηάσης 
δυΠάϊηρβ, οσουγίγαγάπ, ἀηὰ φσατάεηβ. Ατουπά 
Δηἃ διηοηρ, 41} ὑγεσὸ ἴθ σογησηοπ ἀννε πη ρ5 οὗ 
1Π6 Ῥεορίθ, στ {πον ΡαἸπιορτονοβ, ἰΠοῖγ οὗ ο 
σδαγάϑ, δπὰ ΠΟΙ 5Ππ18}} ρ]οΐβ οὗ σογῃ-δηά (566 
Τ᾿ λγατὰ, “ΝΊη. δηά Βαδὺ.᾽ οἢ. ΧΙ. δά. χδόδ: 
Ἐδν]πβοηβ “ΑΔ. Μ.᾽ τι. οἢ. ἷν. δηὰ 111. οἷ. 
Υἱ]). ; Οτοίε᾽β “Ηἰϊξί, οἵ Οτγϑθϑορ, 111. οἢ, ΧΙχο: 
σ. δι, ᾿Αϑϑγσίδῃ ΤΠ ̓ 5οον το 5,᾽ Ρ. (5) ἅζς.). 
ἼΠῈ σοχηρ᾽εϊίΐοη ΟὗἨ πιϑηγ οὗ {86 ννοσκβ 

θορὰμ ὈΥ 15 ἔδίβεσ, Ναδοροίαδββδαγ, [Ὡ6 ἃς- Ξ 
ἴυ4] σοπηπηθηοοτηθηΐξ δηά ογεοϊοη οὗ οἴδοιβ, 
ροσυρίοὰ ΝΕενυσβδαάηςζΖα᾽β αἰζοπίίοη ἀυτίης 



ν. 31, 32.} 

ποῖ {π|8 ρτεδλὲ Βαυγίοη, πὲ 1 ἢλνα 
θυ ἕο ἴῃς πουβε οὗ τῆς Κίηραοπι 
Ὀγ ἴῃς πρῃς οὗἉ ΤΥ ρονγεῖ, δηά ἔογ 
ἴδε Βοπουγ οὗἩ ΠΥ ΠΊΔ] εβ8(γ ἡ 
1 ὝΜΏΉΝΕ τπῃε τογά τᾶς ἴη τῆς 

ὈΑΝΊΙΕΙ, ἵν. 

ΚΙπρ᾿β πηουτῃ, τῆεγε (6]1] 4 νοΐῖςς ἔτοῃι 
ἢεάνθη, “αγίηρ, Ὁ Κίηρ Νεδυςβδά- 
ΠΕΖΖΑΓ, ἴο ἴπ66 1 8 βροίκεη; Τῆς 
Κίηράοπι 15 ἀεραγίεά ἔγοπι τἢ 66. 

22 Απά {ἢεγ 584]] ἀγῖνς {πες ἔγοπι 

180 “εἶν σηοπτἢ5᾽" τυ ΙΓ ἢ οἰαρϑοὰ δοσ (Π6 
Ἰηϊογργοίδίιοη οὗ {πὸ ἀγοάῃ. [πὸ ἴπ6 “"δίαπά- 
τὰ [πβογρΈοη ᾽ ἴδοτοὸ 15 ἃ ἀοίδι]οὰ δοσοιπὶ οὗ 
ψμδί ἢ ἀϊὰ ἔογ ξοάβ δῃὰ τῆξῃ: Ποὺ ἢθ τὸ- 
βιογοᾷ {Π6 ““Ργτγαπιι: ἀ"".-- τῆς βερυΐςῆγο (οὐ ἔθπι- 
ΡΙ6) οἵ Βεῖυ5 (86 πιοάοτγῃ “" Β4011᾽}, δὰ 186 
ἴοννοῦ οὗ Βουβρρα(Βι γϑ- Νιπιγουά)--- πο ἰοτηρῖς 
οὔ πὸ ““ϑεύθῃ 5ρῃοτο5 οὗ ἤδάνθῃ δηα ϑασίῃ :" μον 
δα Ὀ81} ἴετηρ]ο5 ἴο Μγ|πῖα, ἴο Νϑῦο, ἴο δίη, ἴο 
ϑδτηδϑ, ἴο Νδηᾶ, βοιῃθε πηθ8 ἰπ Βδογίοη, 50Π16- 
Ἐπιε5 ἰπ Βοιβίρρα; δονν δὲ ςοπιρίεἰοά τῃ6 
Βα θυΓΌ5 ΟΥ 4υδγίοῖβ οὗ [πῆρουγ- ΒΕ] πὰ Νινὶ- 
ΒΕ], ϑυρρί γίηρ ποτὶ Ἰἢ σοηά 15, ἔογί5, δηὰ 
ψαΐοβ. Μαυςῇ οὗ [Π]5 νγοσκ σου]ά ΟὨΪΥ Πᾶνθ 
Ὀεδη ἀοπθ 'ἴῃ ἐἰπ|6 οὗ ροᾶοθ. ὙΥεΐ ργθδῖ δ5 
γν)85 ἴΠ6 ΠΊΔΡΠΙἤοθηςθ, 54 {Ἰ5}1ΔΟἸΟΥΎ 85 νγὰ5 ἴΠ6 
Τεβ οὗ τῃ6 αὔονς ὑνοσῖβ, {ποτ νγὰβ ΟΠ6 
ννογκ, ποῖ γεῖ τηεπίϊοηθά, ὑροη μι οἢ Νοῦι- 
σμδάποζζΖαγ (ασοοσγάϊηρ ἴο ἴῃ δίδπά. [πθϑοτῖρ- 
ἘΪ0Π) ἐϑρθςί δ! ὑπ ἀθδὰ Ὠϊπιϑο] ., [1 ννᾶ5 παῖ 
ψοσκ ἴο ψ ῃςἢ τὰ Βοοῖκ οὗ [4η16] σεΐουβ ἰῃ 
δε ἰεχῖ. “1 Πᾶνε δάογπεά πὸ ρατὶ οὗ Βαῦγ- 
Ἰοη---ἰῃδξ σἸΥ̓ ννΠΙς ἢ 15 ἢ ρυρ!] οὗ ΠῚΥ͂ 6γε---- 
85 1 ἢᾶνε ἴῃς ραϊδςθ. Τπμδῖ 15 ἴῃ ἤουϑ6 νυ] ἢ 
σοπηπηδηάς {Π6 δαπ)ιχαίίοπ οὗ πιθη; 11 ἰ8 {Π6 
ΠεηίΓΑ] σροῖ οὗ [Π6 σουηΌΎΥ, δΒἰρἢ δηά εἰεναίοά ; 
118 ἴπ6 ουδὲ οὗὨἩ ΤΟΥΔΙΥ ἱπ (ἢ6 σουπίΥ οὗ 
Βαυγϊ᾽οηία; ἴξ ϑἰγείς θα ἔγοπι [τηρουγ- Βο] ἴο 
86 σδηδὶ [,101]]-ουδοι!], ἔγοπι ἴπ6 ΕὈρῃγαῖοβ ἴο 
Μεδουγβᾶροι." ΤὍΠῸ ἱπϑοπρίοη ἴ6}}15 ΠΟΥ, 
ΝοθυςδδάποΖζδ.---- ογκίηρ ὑροῦ Ναθοροἶδϑ- 
5.15 ζουηάδ[ίίοηθ-- τεαγοὰ ἴδ ραΐδοθ ἅπονν, 
ὈυΠάϊηρ ἢ οὗ ὈΤΠοκΚ δηὰ ὈΠυΠΊΘΠ, υ5η Πρ δΣ 
δηά ἴγοη, δηὰ ἀδεογδίίηρ ἴπ6 Ὀγσκυγοσκ νυ ἰη- 
βοῦ ρ οηϑ δηὰ ραϊπίϊηρ. “δΊνογ, ροϊά, πηοίδ]β, 
ξεοῖη5 ὩΔΠΊ6]655 δηὰ ρῥγίσοίθσβ, Οὔ]θςῖ5. οὗἨ Γἄγ 
ΥΔ]06, ᾿ΠΠΊοη96 ᾿Γοδϑιγο5 ᾶν 1 δεοαροά ἴορο- 
πον," ἴο οὐπιδιηθηΐ “(ἢδξ ἴοννοσ, [π6 αροῦδ οὗ 
ΤῊΥ ΠηΔ)] ϑῖυ, τ ἢ ἢ σοηϊδίποα (Πδ ἰγθάϑυγοβ οὗ 
ΤΥ ἱπηρου ϑμδοϊο τογαῖγ." ΤΤονοῦ δηὰ ραΐδος 
ΜΟΤΟ σοηηοοΐϊοα, 6Ἢ]η ἃ πποηῖῃ οὗὨ ΠΑΡΡΥ 5|5- 
Ὠϊδοδληςδ δηά ἰῃ Δη δυιιρίςϊουβ ἀΔγ᾽" [μαὲ νγοσκ 
νγ8 Ὀοζιιπ, “1η ἤῆἤρφεη ἀδγε 1 Πηιϑηοά [115 
τηλρηἤοεποδ 1 ἐπι 6} |5Πεἃ [6 δοαῖ οὗὨ ΠΊΥ 
ΤΟΥΔ11γ." ΟΥ̓ΙΙ5 σἰοποιβ Ὀυ ]άϊηρ---Κποννη 
ἴο πηοάογῃ ἴγανθίεῖβ ὈΥ [86 πη ἄχ, Ὀυ 
οδι θὰ Ὁγ ἴπ6 Ατγαὺβ ὈΥ ἴπῸ 5ἰξπίβοδης πᾶπιὸ 
Μυϑ εἶδέ, “186 ονοττυγηθά "--- οί! ηρ, 15 ΠΟΥ 
Ἰεῆ Ὀυῖϊ ἃ τυ οὗ ἰοοϑὸ Ὀποῖβ, {1|6ὲ5, δηὰ 
ἐταςτηθηῖβ οὗ κἴοπο, ἔγοπι 6 σθηΐγο οὗ ἢ] ἢ 
ΤΊ565 ἃ 5011ἃ π|855 οὗ ΤΆ ΟΉΤΥ, 5111} ἐπίγο δπά 
ΤΟΙΔΙΠΙΠΡ Τοπδ1 Π5 οὗ δγοπιζοοίυγαὶ ογηδπηθηῖ. 
[ἴ τῶϑ {π6 ἴεσσδοθ, ρεύπαρϑ ἴδ6 Πδηρίηρ μᾶτ- 
ἀεπβ, οὗ [ἢ}158 τογὰϊ ραϊδοθ νυν ϊο ἢ ΑἸοχδπάοῦ 
[ῃ6 Οτεαῖ δουρῆΐ πο [Π6 παπᾶ οὗ ἀδδῖῃ 
νγὰ5 ὕὉροη Πίὶπι: ἰξ νγδβ ψΊίη 118 νν4}}5 (δδὲ 
ἢ αἰοά; 1 νγᾶβ δσουηὰ (δὲ ἀθας ἢ -ΟΒΔ ΘΓ 

δὲ δυπάγοας οὗἨ Μδοράοηίδης βουρῃϊ δηά 
ξουηά {ΠοῖΥ στάνεβ. Βυΐ ἃ ργουάει--- που ρῇ 
ποῖ ἃ φιτοδίοσ."- -τποηλγοῇ [ἤδη ΑἸοχαηάοσ δὰ 
Ἰϊνοὰ δηὰ ἀϊθὰ ἴβογο Ὀεΐοστε πὶ. 4.5 Νϑῦυ- 
σΟμδάποζζαῦ ““νναϊκοὰ ἴῃ [6 ραΐδοθ οὗ ἴῃρ 
Κιηξάοπι οὗ ΒΑΌΥΪΟΠ,,"" ἃ5 πὸ ρδοθάὰ {8όϑ8 ἴδγ- 
ΤΆΓ65 δηά ᾿δηρίηρ βαγάδρης, ἀπά Ἰοοκοὰ ὑροῃ 
41} τῇδέ 6 παὰ πεοϊρεὰ ἴο ᾿σοπιρ]εῖο, ἀπά 8]]} 
{πὶ ἢ δά Ὀερυη ἀπά δηάοά---ἢέ ““Πἤοθη 
ἀλγϑ᾽᾽" τηᾶγνοεῖ αῦονε 4}}---ἴῃς ργουά {πουρῆξ 
ψ η Ὠἷπὶ ἔουπα οχρτεβθίοη ἴῃ ργουά ννογάϑβ: 
“Τῇ Κιηρ δηβννογεὰ (Π15 {που Ρ ἢ) δηὰ 5δϊά, 
15 ποῖ [ῃ]5 Βαῦυϊοη ἴπ6 στοαὶ νοι 1 μᾶνὸ 
01 ἔου ἴΠ6 ουδὲ οὗἩ 186 Κίηράοπι (“ἴΒ6 Ποιι56 
οὗ τουδὶ τγ,᾽" Ιπβο προ η), ὈΥ [με πιϊρπϊ οὗ ΠΥ 
Ρονοσ (οΡ. 186 οτρίπαὶ οὔ στ. ΣΙ δηά 12, ἷϊ. 
47) Δηἀ ἔογ [86 Βοποὺγ οὗ ΠΥ πηα]θϑίγ ν᾽" (186 
δδοάθ οὗ ΤΑΥ͂ πιδ)οϑῖγ," [πϑοΠρίίοη). ὙΠΘ 
ἀτεαπὶ, ἴπ6 Ἰηϊογρσγοίδιίοη, [6 σου 56] σσοτο 4]} 
Τογροζζοῃ ἴῃ πὶ στηοπηθηΐ οὗ οχδἰἰδίίοη δηὰ 
56 ρ] τ βοδίϊοῃ. 

51. Τδέγε Χ]} ἃ “οἱεό 7γορι δοαυεη ΤἘδ 
Ταϊπιυὰ ρίνεβ [Π6 παπὶα οὗ δα  -φοί (ἀδυρῃῖογ 
οὔ {πε νοὶςθ) ἴο 411} δι ιςἢ βιιδάθῃ πηδηϊοϑίδτιοπϑ 
οὗ ἴῃ ἀϊνίπο ν}}] (οΡ. [οὁδη χιὶ. 28). δοῦπον; 
αἱ ἴῃ “(4]ΠΠρ" (ςΡ. [54]. 1χ, 7) οὗ (δαῖ 
ἐἐγοῖςε᾽" [Πεὲ ρυπίϑῃπιοηῖ ἀδοτγοοά δεράῃ; τηδά- 
Π655 ΒΊΓΙΟΚ ἀοννῃ (ἢ6 ρου πάῃ ννῆῸ ρᾶνθ 
ποῖ Οοά [πο ρίοσγυ. ΧΙ Βδῖ (6 “"ννδίς θοῦ ννῃο 
σαηθ ἄον ἔτοπι ποάνθη" πδὰ οδιά ἴπ τῆ6 
ν᾽βίοῃ, παῖ ἀϊά {π6 Κίηρ ἤδᾶσ τοροδαϊθὰ Ὀγ 186 
ἐγοῖςο.") Ὑδὸ “1ηϊηρ ννὰ5 ἔ18]16ἀ,,) (Π6 ῥτο- 
ῬΏΘΟΥ σραϑοὰ ἴο ὕβ ῥγορῇεςοΥ, δηὰ Ὀθοδπὶα ἃ 
ἕχοῖ. “ὙΠΟ 58π|6ὸ δουγ᾽ ΝεδυςσῃδάποΖΖατγ “’νγᾶ5 
ἀγίνθη ἔγογῃη πηθη,᾿" ἄς. Ηἰ5 δαῖτ στὸνν {κὸ 
ἐ ρα ἶ 65.) ἐρδίθοτα, ὅἄζο., οἵ, ἃ5 ΧΧ.- δηά 
Τποοά. χεαὰ ἐμ ρδββϑᾶρο--- ἢ ονιάθηϊ τὸ- 
ἴεγεησο ἴο Υἱῖ. 4--}5 δῖ σγενν {Κ "1 Οη5᾽ 
διαὶγ, ἄζε. 

ϑοπὴδ 4υθϑίοΠ5 ΠΟΓΟ ΤΟ]ΌΪΓΟ Δ ΔΏΞΥνΟΥ:--- 
(α) ΜΒδῖ ννὰβ {Π|5 1|ποϑοὺ “ἼΠΟΓΟ 15 

ΠΟΥ ΠΟ υσϑίίοη [παῖ [ἢ ἀϊδοαϑὸ ὑπάθσ νυ Γ ἢ 
ΝΕΡΌ ΒδποΖΖΩΣ ἰ5 βαίἃὰ ἴο ἢδνὸ βιιβογοά, 15 
οπδ οὔδ νν6]]-Κπονγῃ ο͵455 οἵ ἀἰϑϑᾶϑεβ Κηονσῃ 
ὈΥ 5οἢ Ὡδηιοβ5 85 ᾿γοδη ὮΓΟΡΥ, ΚΥΠΑΠΙΠΤΌΡΥ, 
ἄχο., δοσογάϊηρ ἴο ἴπ6 δηϊσηδὶ, νἤοϑο Πα] 15 ΓΘ 
δι ηυ]ῖοα ὈΥ (Π6 σι δ]οςΐϊ οὗ [ἢ 5 ἀΐδϑοαϑθο ὈΣ 
Ῥυβου (" [)4η16],᾽ ᾿. 42, δίς.) 45 ςοἸ]εςϊοά ἴο- 
ΒΟΙΠΟΓΤΊΔΗΥ 5. ΠἸΚΙΉΡ ̓ ηϑίδηςοϑβ οὔ 5: Π11} ΑΓ 156 4565 
νυ ὶς ἢ ΠΠΠυσίγαϊς [15 σοτηδυκαῦ ας Τσσυτγτγθηςα, 
ΤΟ πηοϑῖ ΓΟ Υ ΚΑ Ὁ ]6 ἀγὸ ἔγοπὶ 4 ἰεϊῖοῦ οὗἁ 
τ Βτγονπθ, Οοπηπιϊβϑίοποσ οὗ [6 Βοαγὰ οἱ 
Γαμᾶο ἴον ϑοοιίίδηά, ννῆο πιθπίϊοηϑ ϑένογαὶ 
οἶλβθοβ οὐὗἨ ραϊεηῖβϑ ῆοβθα τπθηΐδὶ 8]1Θηδί!οη 
ννγ 85 ὙΘΓῪ ῬΓΟΙΊΣΠΘΏΓΥ Ὄχι δἰ ἐοὰ ἴῃ ἘΠΕΙγ ἀϊεῖ---- 
“κεοῤῥαρὶ, ελΐετβ οἵ ογάπγο ; “αγεοῤδασί, Εαῖοτϑ 
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(6 Ῥεδβθῖβ οὔ τε δβεϊά : {ΠῈῪ 584|]} 

οὗ Ββερῃ; 2ῥγίοῤῥαχὶ, ολίοτβ οὗ σζταβϑ, ἰθᾶνββ, 
ἐνὶρϑ, ἄς. Ὑῶδ 5 )]εςῖ 15 ΠΥ ἰγοδιοα ἴπογα 
δηῃὰ ᾿οᾶνθβ ποι ηρς ὑποχρίδιηθά, νΒΙς ἢ τοὶδίοβ 
ἴο 1Π6 παίυγο οὗ ἴῃ6 τηδδαγ " [κΚ]. ὕὐπάον [86 
᾿ηβυσηοο οὗὨ [ἢ15 πιδίδαυ ΝεθυσμδαΠ6ΖΖΔΣ νγᾶ8 
ΔΙΙοννοά ἴο ᾿πάυϊρο ἴῃ νυν βδίουοσ ἢ 5 ἀϊἰβιοτηρογοά 
ἔΆΠΟΥ ϑυρρεβιοα ; “ες ἀϊά οαἱ ζταϑ8 45 οἭχβῃ,᾽" 
((ἢ]5 ΟΥῪ νγᾶ5 ννεῖ ἢ (πὲ ἀενν οὗ Ὠράνεη," 
“(ἰς ΠΑΙ͂Σ στον Ιοηρ {πὸ θοδρ]65᾽ ἐδαῖπετϑ,,) δηά 
(ἢ ]}5 Π411}5 {πὸ Ὀἰγά98᾽ (ΠἸοη᾿--- Εν 41) οἷανν5.᾿" 
ἴω νμαΐ Βαρροποὰ ἀυτηρ ἐμ15 τηδάῃοβϑ ὃ 

ἾΠ6 σουηβεί]οῦβ ἡ ἀηά “Ἰογάβ" (ν. 16) 
πολτοξέ ἰο δ΄5 ρεύβοῃ ἴοοκ οδδγρθ οὗ ἢ15 βονεγῃ- 
ταθηΐ, ρουθδρϑ ὑπάογ ἴδ 6 ργοϑιάθηον οὗ ἴΠ6 νγ6}}- 
Ἰονοὰ Μοάϊδη νἱξε, Απιγίβ, ἰο στα ἤοβο 
ἰλϑίος (6 Κίηπρ δαά θυ] 86 “ Ὠδηρίηρ 
ξαγάδῃς" (Βεγοϑβυβ, " Ετ. 14, φυοίοά ὈΥ Ἀδν]. 
.Α.Μ.᾽ ΠΙ. 60); ρΡεγῆαρβ ὑπάεγ (μδὶ οὗ [Π6 
(( ρῃϊοῦ οὗ ἴθ (δϑάϊπι,,"" βοϑο ργεάδοοβϑοσ δὰ 
Κορῖ {πῸ Κίπράοπι ἔοτ Ηἰπὶ δ 815 δι μογ᾿5 ἀθδῖῃ 
(ε εἰ. χ ἢ; "]οῦγη. δϑἰδέ.᾽ 1870, ῬΡ. 340 5664.). 

15 5:0] οοῖ5 νγου]ὰ Κπονν δαὶ ἔπεῖτ Ἰογὰ ννᾶβ 
5ῈΠ τῖ ἢ Ρ᾽ ἔγοὰ 5ΟΠῚΘ [οΓΓῚὉ]6 τηδ δάγ, ούθη ᾿ξ ΒΟΥ 
σατο ἰοϊά ποίηΐηρ οὗ 115 ἱῃΓθΠΒ} Ὑ ΟΥ̓ΆῳὨδίΟΓΟ. 
ΤΒΟΥ νναἰϊοά 11 ἀραὶ βου] εηά (δὲ 11ξδ οὗ 
{ποῖν στολὲ Κίηρ, οἵ ΕΠ], ἴῃ δοσογάδησθ ψ ἢ 
Ρτορδεῖὶς συπιουσ (ςξ,. ν. 26), Βοα ἢ ϑμουϊὰ 
Οὔσθ τοῖα ὃὈ6 ἢἰ8. Ηἰ5 ροννεσ νγὰβ ἴοο 85- 
δυγοάᾶ, δ5 σοπηυοϑίβ ἴοο ἱποζου δὴ ἴο Ὀ6 ᾿π|- 
ΡοΠ]Ποὰ ΒΥ ἴπο δθϑθθηςθ οὐ ἢ15 ονγὴ ροίβοῃλδλὶ 
Βιυρετγν βίοῃ (566 {86 ΠΙσίογ 8] τειλδγκ5 οὐ ἢ]. 
Ι, ἵν. 1). 4Ἃ38 οδνθηΐβ ργονϑά, (6 ἀυταίοη οὗ 
ἴα 1|Π|π655 σδυβοά Ὧο σοηπδιδίοη, ἢο Δ] ογδ ἢ 
ἴῃ 1ῃ6 Ρο] ποδὶ δηὰ 50ς 141 ὉΠΙΓῪ οὗὨ 5. ΕΠ ΡΙΤΘ 
(δες ποΐϑ ἴο νυ. 36). ]ιδηοιπτηδπέ (΄ Μδη, οὗ 
Αῃς. Ηἰκί. οὗ 186 Εδϑί,᾽ 1. Ρ. 486; " Ϊουτη. 
δϑίδῖ. 1870, Ῥ. 340 54.) 4ϑϑεγίβ [δῖ ἀυγίην 
[ῃ15 τηδάμοβϑ οπα Β6]]θαγϑγυς (ΟΥ -ἰϑκυη).---- 
ὙγΠοθ6 50ῃ ΝΟΥ [5527 (566 οἷ. γ., ἰηἰγοά. ποίο) 
νγὰβ τοϊαίοὰ ΌΥ͂ πηδιτίαρο ἴο Νερυςμδάποζζαγ, 
δηὰ νγῆο νγᾶϑ ἢ πη56 1, ροσῆδρϑ, {86 οδϊοῖ οὗ ἐπ 
(δϑάϊπι, οὐ γαό-ορισα (Ἑμϊοῖ οὗ [6 ᾿οδλγπρά 
ΟὨ65),---ἰτηδάθ ΠΙ πη5ο ἢ τορϑηΐ, δηά, δοςσογαΐης ἴο 
8 ἰπϑοτρέοη, ἴοοῖς ἴπΠ6 {ΠΠ| οὗἉ ““Κιηρ.᾽" ΑἾἶογ 
ΒΟΥ τηοηῖἢ8 (ἴδ6 Ἰἰπτ 1,. ΔΙογ5 ἴο {Π6 
(ὁ βρύϑῃ {Ππ|65᾽)} Νεθυςμδάποζζασ τορδϊπθά ἢ 15 
ονη. Βυῖ 1 ,οποστηδηῖἶδβ βἰδίοσηθηξ 15 ηοΐ 50- 

τίοα ὈγΥ οἴου δι που 65. Ἀν] 5οη πιδλῖτοβ 
ΘΓ Ρ 5ϑασ ἴῃ 5οη οὗ Βε]-ϑ πλ- 5 κυη “ Κιηρ οὗ 

ΒΟΥ ]οη," ἢο, Β6 σοπϑίογβ, “" 15 ἐρωμααν ἴο 
Ὀὲ ἰάοπεβοά ἢ (πὸ ομϊείζδιη νἡγο δϑϑιπηθὰ 
π6 τόγὰὶ ἘῸῚ6 ἴῃ ἴπ6 ἴσου ]ε5. ργοσθαϊηρ [ἢ 6 
[211 οἵ ἴῃς Αϑϑγγ. Ετηρίῖσο " (Α. Μ.᾽ π|. 63). 

(9) 4Δλῃ οδ]θοϊΐϊοη δα5 δονγονεῦ ὕθθη γαὶϑοά 
ἴο [ἴῃς ὨἰδίοτγΥ οὗ [Π]5 πιδάπεββ. Νὸο ποῖςθο, 1ἴ 
5 υτροά, 15 Ἰουπὰ οὗὨ [ἴ πῃ σοηϊοπΠΊροΟγδπθΟυ 8 
δηὰ ἰαΐος Β᾽Ό] 1 4] νυτίΐοσβ, δηὰ [86 δοοουηΐξ 
τηιδὶ Ὀ6 δεῖ ϑίἀθ 85 “"]θρθηάδγυ." 

Το δι ἔτοι ἴδε 5ἰἴδρηςς οὗ Ἵδποηϊοδὶ 
ϑογρίιγο 15 ἴῃ [815 σᾶθα ρῥτθοϊριίδῖο. Τῃ6 
Γοπουσίηρ γεατβ οὗ [86 τείρῃ οἵ Νεδυςμδά- 

ΠΑΝΊΙΕΙ,. ἵν. 

πθῃ, ἀπά ῊΥ ἀννο!]ΐπρ εφαὶ! ἐς σι μ ΤΆΔ ἴΠεα ἴο δαΐ ριδδβθ 45 οχβϑῆ, ἃπά 
βενε {ἰπ|ὲ8 8Π4}] ρ838 ονεσ ἴπεε. υπ- 

ΠΟΖΖΩΓ ἃτὸ ποῖ πος ἴῃ ΔΩΥ͂ βΞδογοά ντιεηρ. 
ΤὮΘ Βοοῖο οὗ Κιίηρς δηὰ (δγοηϊςοΐθ5 οχίοηα 
(Ποῖγ δοςουηῖβ οὗ ΝεδυςῃδαάηθΖΖαιβ 16 πο 
ἔλτῖμοῦ [ΠΔη ἴο ἴῃς 145ὲ ἀοροτγίδίίοη οὗ σαρἔϊνες 
ἴῃ 1πΠ6 πιποίθοη! ἢ γεὰσ οὗ δ15 σείζῃ; πὰ 
μὲ τεῖρῃ ἰδϑῖθά 43 γεᾶσβ (604---“6τ Β.0.). 
Θγοη δ δηὰ ἘΖΟΙΩ6Ι ἀϊοὰ ἴῃ 6Χ!]6, [ἢ6 οπ6 1Π 
εΥρῖ, δηά ἴῃ6 οἴδοσ ἴῃ Βδυ]οηΐα ΡγοΟ ΘΌΪΥ 

Ὀθεοίοσε ἴη6 ἀραίῃ οὗ Νεδυςπδάποζζασ: δπά 
ἴΠοτὸ 15 ποίην ἴῃ [6 παΐυτο οὗ ἐπ6 5] ςῖβ 
μαηαϊθά ὈὉΥ ἴδ ργορδείβ, νῃϊς ἢ εἰ ποῦ του ΐγος 
[π4ὲ ΠΟΥ ϑσδουϊὰ δᾶνθ τηθηϊοηθὰ ἴΠ6 Κιπρξ 
ΤΑΔΙδάγ, ΟΥ̓ ΤΉΔκο5 [ἃ βίγδηρε ἰπδί ΠΟΥ Βδᾶνὸ 
Ὡοῖ ἄοῃθ 80β. ΕζΖζὰᾷ δηὰ Νεβετη δῇ ἴῃ {Ποῦ 
ἴυτι ἰγοδῖ οὗ ἃ της ἢ Ἰαΐον ρετοά, [δῖ οὗ [86 
Ῥεγϑίδῃ 5Ό ΡΥΘΏΔΟΥ. 
ΝῊ τερασγὰ ἴο πδνο Ὠἰϑξου Δ ῃ5 τὲ ΠΊΔΥ Ὁδ δὲ 

οὔσο δ] ονγοὰ (μδῖ, νυν ἢ ΡοϑϑιΌΪΥ οὔθ ὀχοθρἔοηῃ, 
πο ἀο ποΐ δἰϊυὰδ ἕο ἴπ6 τρδίδάυ ἀδϑοπ θὰ ΌΥ 
Παπῖθὶ. Τῆς ΟΒδάθε Ὠἰϑιογίδη (Βεγοϑυϑ) ἀ6- 
βοσῖθεβ [6 ἀεδῖῃ οὗ Νεδυσμβδάηθζζασ 85 ξ0]- 
Ἰονηρ οἷοθα ὑροὸπ 85 σοχηχηθηοοπηθηξ οὗ ἴΠ6 
νν4}} οὗ Βαῦγίοθυ. “δ [6]1 οἱοῖς,᾿" δὸ ἢ]5 
τοτάς, ““«πὰ ἐϊοὰ:" τέρα ἴῃ Ϊοβερῆυς 
ἐσοηΐτ. Αρἱοη. 1. 2ο, οΪ. 11. Ρ. 241, Θἀ. 
Βιπάοσ). ὙΠ15 ϑἰοκηθθθ π845 Ὀεξπ ἐχρ δηθὰ 
ἴο Ὅς ομθ οὗ ἃ ᾿ἰπρογηρ ομδγδοῖοσ, δυΐ τς 
ννογάβ ἀο ποῖ ὕδασ ουξ ἴῃδὶ ᾿ηἰογργείδθοη. 
ΑΡγάεηυϑ νυτῖε5 (566 Ἐ 5 5, ΡΥαΡ. Ενδηξ. 
1Χ. 41. ΤΟ ΟΠ ριπαὶ 15 ρίνθη δηΐγε ὉγΥ Ηδηρ- 
δΒίεηὈοτ; δηά Ζιπάεὶ ; δηὰ ἃ ροπίοη οὗ ἴἴ ὈΥ͂ 
Ἀν] πϑοη, ’ Βαιηρίοη 1,δοΐυγοο,᾽ [,εςΐ. ν. ποῖδ 
16, Ρ. 426 (15ῖ 6ἀ.). ὅ8ὅ66 δἷϑὸ 1μοιπηδηῖ, 
41.ε5 ῥγέια. ΟἿν]].᾽ 11. 112): “1| 15 5814 Ὀγ τδὲ 
Ομδιάσδης ἴμδὲ ΝΟ υς ΒβδΔποΖΖαγ ἀϑοθηάθά ἴο 
{πΠ6 τοοῦ οὗ δ5 ραϊᾶςβθ, δηά ἴδεη, ἱπθρίγεά ὉΥ͂ 
ΒΟΠΊ6 ξοά, βροῖκ 85 [οἱϊονβ: “Ὁ Βαδγυ])οπίδης : 
Ι ΝεθυςμδάηθζζΖαγ [ογείε!} ἰο γοι Δῃ ἱπιροπά- 
ἴῃ σδί δι γ, νυ Πῖοἢ ΠΟΙ ΠΟΥ ΠῚΥ Ργορθηϊίοσ Βοὶ 
ΠΟΥ αὐυθθῃ Β6]115 σδη ρεγϑυδάθ ἔπε ἔδίες ἴο 
ἀνθ. ὙΠΟΓΘ 5}4}} σοτλθ ἃ Ῥογβίδη ταιΐο, 4]- 
ποὰ 1} γουῦ ονγῃ ροάς, ἴο ἱπιροβο βογυϊξιιθ 
Ὄροη γοι. ἃ Μϑοάς, [με Ὀοδϑῖ οὗ ἴδε Αβϑϑγ- 
ΤΊ Δη5, 58.411 Ὀ6 ἢΪ5 δβϑοςϊδῖθ, ὅζο.᾽ ὙΨΏθη δὲ μδὰ 
15 ῥγορμοβιθα, ἢδ ἱπιηιθά!αίοὶυ ἀἰπαρροατοα."" 
Το ἸΙΚοηΐϊηρ οὗ ΟΥπι5 ἴο ἃ Ρεχβίδῃ τῇυ]ο ἰ5 
τοξεττοὰ ψνἱ ἢ ϑοπα Ργο ΔΙ ΠΥ ἴο ἴῃς Ργιίδη 
ογδοῖο ἰῃ Ηδογοά. 1. ςς. (866 Νιθθυδσ, ἐΟὐβοι. 
ΑΘΘΌΥΒ,᾽ Ρ. 207, ἢ. 2; ΗοΥΖίοα, "Οὐβοῆ. ἀ. Ν οΪΚ. 
[5γ.᾿ 1. Ρ. 1οζ, ποῖδ (1847).) Ετσοχὰ {815 “"σᾶγ6 
ἰεροηά,᾽ βοθ Ἦν οηἀοανουγοὰ ἴο ἀθάυσο ἃ 
ἰγδηβίοσγεπος οἵ ἴδε ϑδογιρίυσο δοοοιηξ ἴο {Π6 
Ῥᾶρὲβ οὗ ἴθ Πιδιουίδη, Βυῖ ἴῃο ἀεάμυςξίοη ἰς 
ΘΕΥΙΔΙΠΙΥ πηνναϊταηίοά. ψόγβοβ 34--- 16 οὗ 1 ϊς 
σμαρίοσ αἰβεϊ ΠΟΙ ἀβϑοτὶ ἴΠ6 ΤΘΟΟΥΕΥΥ οὗ {πὸ 
Κιῃξ. ΤῊ 5 δὲ οὔθ ἀοίογβ ἴῃ ϑἰοίζηθςς ηο[ἱοθὰ 
ὈγΥ ΒεΙοβιι ἴο ἃ ἰδίοσ ρετίοάὰ ἰμδη δαὶ τὸ- 
σογάορα ὈΥ Ὠδηϊοῖ, ἀπά ορροϑοὸβ 1561 ἴο τπ6 
ἀεράμπςοζίοη τπδὲ ἔπ6 σοποϊυάϊηρ; νγογάβ οὗ ΑὉγ- 
ἄδηιϊβ, “"τηδξ Βὸ ἱπυτηθά τοῖν αἰβαρρεοαγοά," τὸ 
εαυϊναϊδηΐξ ἴο “δὲ ἀϊεὰ," ΑἹΙ ἴδ ςδη Ὁς 



ν. 33, 34.] 

Ὁ1 τῆοὰ ἵζηονν τῆδῖ (ἢ πιοοὲ ΗἸρῃ 
τυ] οτἢ ἴῃ τὰς Κιηράοπι οὗ πχεη, δηά 
εἰνεῖῃ ἴἴ ἴο ννβοπίβοανοσ ἢς ψ1]], 
3} ΤῊ 8:6 ἤουγ νγα8 ἴῃς τπίηρ 

. ἈΙΠΙεά ὑροη ΝεδυςβδάμοζζΖαγ: δηά 
ἢς νναϑ ἀγίνε ἔτοτῃ τἤξη, δπά ἐϊά οδῖ 

ΓΑΙΣΪΥ τηδιπιδιηθά 15 ἰπδς [Π6 ἰδίου ραϑϑθαρο 6Π1- 
Ὀοάϊε5 ἃ ἰγδάϊοη ΚΊΟΔΕΥ τεβοδιηρ ἐμ6 8ἃς- 
οουπῖ σίνθῃ Ὁ. Ὁ Δη1ε]. 

ΤΠΕ 51||6πςς οὗ σοηϊοιροΥΔηΘΟυ5 οἵ Πἰσογι δ] 
ἀοοσυπηεηίβ 5 ποΐ, πονγθυοσ, ἃ ἀϊβρτγοοῦ οἵ {ἢ 
ΒεοηυΠ6η658 ΟὗὨἩἍ ὨΔη16]}}5 δοσουηῖ, ὙὴῈ Βαῦγ- 
Ἰοπίδη ΓΟΥΔ] γοοογάβ ννεσε ὈγοῦΪΥ, {κὸ [86 
Αϑϑγτίδῃ, σαγο Υ τυπτίρη ἴῃ ἐδ ἔοσπη οὗ 
ΤΕΞΌΪΑΓ ΔΏΠΔ156, δηὰ ἀοαϊ ἢ} τ] ΑτΥ 
᾿δμλραῖρτ5, ϑρο  δίοηβ δηὰ οὐ εβ. ΤΠΟΥῪ 
ΓΑΤΕΙΥ, ἱ ὄνεσ, τοςογάθα ορίϑοάες οὗ ρσίναϊε 
116, ΟΥ σοηνεγθά πΊογαὶ ἰθϑϑοῆβ. ϑυςἢ ζὸ- 
οοτάς γεγο σεϑεγυθα ΤῸ ρῥγίναίες δηὰ βορασγαΐθ 
τΔὈ]εῖβ, δυο 48 ἴὯ6 στεσονογθαὰ ᾿ΙΌΓΑΓΥ οἵ 4.5- 
ΒΌΓΒΔΏΙΡΑΙ [45 ἔπσγη δηθὰ ἴῃ 1 υδίγαϊΐοη οὗ 
Αβϑυγδῃ σοὶ 1}}}}5, σοηϊγδοῖβ οὗ Ὀασγίοσ δῃὰ 
5δ]ό, ργονεγθβ, ὅζο. Α σεοογά οὗ {πε σηδάῃθϑβ 
οὗ ΒΑΌΥΪοπ᾽ 5 βγοδλίοδε Κιὴρ ννουἹάὰ Ὀ6 ἴῃ ἴδε 
Βρ μοί ἀθρτθα ᾿ρσοῦδὈ]6:; [που 1{Π6 ΓΠΘΠΊΟΣΥ 
οὗ 1ἴ βυγνινεοα ἴῸΥ γεᾶγϑ (Υ. 22). ὙΠῸ ηδίϊνα 
μἰϑιοσίδηβ ὑουϊὰ ἰε [86 Ιασὲ ἴο ἔμγη θα ἰξ. 
ΝΕΡΟΓβδάἀποζΖζῶσ νγὰς ἃ (δϑάθο, δῃὰ πὶ {Π6 
δαπάς οὗ ἴῃ6 τῆογε βδσογάοίδὶ οἷδ55 οὗ {ἢ15 
ῬΟΩΥ νγεῦα ρἰδοθὰ ἴῃς δηηδὶς οὗ {86 σϑδὶη. 
Ἄν εγα {μὲν ΠΟῪ ἴο Αγ ϑἢ [Π6 ρΊοσυ οὗἩἨ ἔποΙγ 
ξτελῖ κιηρ ὈΥ̓͂ ρἰδείὶπρ ἀροη γεοοσγὰ δὴ δῇη) ςϊϊοη 
οὗ 90 κἴγδηρε δηὰ ἀθδαϑίηρ ἃ σμασαςίοσ ὶ Ἐνθη 
Ββδὰ ἵἴπεγ ἄοπα 80, 1 νγάβ υϊθ νη [Π6 
Ρονοσ δηά ἴπ6 σμαγδσίοσγ οὗ δὴ Αϑίδιὶς ἀδϑθροῖ, 
δι ἢ 45 ΝϑθυσηδάηεζζΖασ, ἴο εἴδλος δῆοῦ ἢ15 
ΣΟΟΟΥΟΙΎ 4}} τεσοσγάς οἵ δὶ5 11|πθ55. [ἢ 50 
ἀοΐῃρ Βα σοι] Ὀυῖ ᾶνο ξοϊϊοννεὰ ἴπθ ῥτὸ- 
οράρηϊ δεξὲ ὉΥῪ Νῦθοῃδβθασ (Β.Ο. 747), ΨῈΟ 
4 κὐνδῳ μϑ (6 δεῖβ οὔ {Π6 ἱκίηρβ ψῇο δδὰ 
Ρ μἰπι (Βεζοβυβ; 566 Ϊδηουτηδηΐ, 
.1.δ5 ῥγόγη. (Οἱν.᾽ 11. 225). ΑἹ] τηρηϊοη ὁξ 
δ5 11π655 ννου]ᾷ ὈῈ οπιλοἀ ἔτοπι ἴπ6 Δπη8]5 
οὗ δ΄5 γείψῃ, )υ5 45 411 πιοπέοῃ οἵ ἴπ6 ἀδϑίγιο- 
ἰίοη Ὀγ ἴῃ6 δηρθὶ οὗ ἴδε [ογὰ οὗ {86 ἄστὴγ οὗ 
ΘΟΠΏΔΟΒΕΥΌ ἰ5 δῦβθοηϊζ ὥτοτὶ [26 ΠΌΙΏΘΓΟΙΙ5 
ΔηηΔ]ς5 οὗ [Δἴ το ΔΥῸ. 

84. αἱ 1δὲ ἐπ 9 ἐδ ἠα».5] Ὑπὸ ὁ. Εἰ πηθ5 ἢ 
ἀυτίης τ Ιςἢ [Π6 πηδάπεβϑ ἰασίθα ἀγὸ ἴδίκθη ὉΥῪ 
ἴΠ6 ΠΊΔ] ΟΣ Υ οὗἉἨ [6 γϑυβιοϑ δῃηἃ σοτητηθηϊδίουβ 
ἐρασε, ΘΥ͵., ]οβορῆυβ, Αθεη ΕΖγα, Ἀδ9ῃὶ, 

Π.) ἴο 6 ““γοαγβ." δοπὶθ ἰγδηϑίδίοσβ. ἤδνδ 
Ῥγείοστοα ἴο γοίδίπ [6 βἰυ θὰ ᾿πἀοβηϊθηοθα οὗ 
ἴη6 οΥἹΒΙΏ4] δηὰ ψιουϊ Πχίηρ ὑροὴ ΔΗ͂ 
ΡεΓΟα ---ὙθᾶΓϑ, πη ἢ5, ννθθκβ, οὐ ἀδγϑ---ἥδνο 
ςοηϑιἀογοά ὑπὸ φυσβίίοη ἃπ Ορεῆ οὔθ. Τῆς 
“ὁ. Ε]Π|65 ̓" Βεΐπρ ἀοϑοσθοα 85 “" ϑθύθῃ ᾽ (υ. τό) 
νου] ϑθοπὶ ἴο 1ΠΊΡΪΥ {πῖ 186 Ξδογοὰ Βδὺγ- 
Ἰοηΐδη ἰάθᾶ οὗὨ ςοτηρ]είθηθβϑβ ννᾶβ ἱπιεηάεά. 

. ΒΟ τεΐυγη οἵ υπάογοίδπάϊης ἴο Νοδιι- 
τδάποζζαι--- -ἀυδ, δοσογαϊην ἴο ἔμ υχΧΧ., ἴο 

ῬΑΝΙΕΙ, ἵν. 

ρτᾶ88 38 Οχθῇ, δηδ ἢιἷ5 Βοὰγ νγὰβ νεῖ 
ἢ τῆς ἀενν οὗ μδάνεη, {1} ἢϊ8 ἢδὶτβ 
γγΈΓε ρτόνῃ ᾿ς ΘΔρ]εβ᾽ Μέσ δόγ:) δά 
18 2118 τα ΙΓ 8᾽ εἶστυς. 

44. Απά «δἵ ἴδε επὰά οἔ (δε ἀδυ8 1 
ΝΕΡυοΒβδάπεζΖζαγ [πε ῸΡ πλὶπε εγαε8 

ἢ15 ὈΓΑΥΟΙΒ ἀηἀ δηπουηοθά ἴο Ηἷπὶ ὈΥ Δη δηροὶ 
---15 ταλυκοὰ ΟΥ̓ ἃ Ὀθδυ 1] ἀϑϑοστίίοη οὗ ἴδε 
ΒΙΡΓΟΙΠΊΔΟΥ οὗ Οοά ἰπ ἴδ6 8016 υηΐνογϑθα [1 
ἷ 80 σταπὰ ἴῃ 1ἴ5 σοῃσθρίοῃ, 50 δἰτηρὶ πὰ 
γεῖ 580 οηρῃδίς ἴῃ ἰΐ5 ἰδησιιᾶρο, πδξ 1 ΠΙΔΥ͂ 
αἰπιοσὲ 06 σοῃϑιἀογοα 85 δῃ ἰηϑριγοὰ υἱίογδηςθ, 
{κὸ [μοϑ6 οὗ 16 ργορῃεὶ Βαίΐδαιηι. ὅδε ἱπῆι- 
οηςε οἵ [ες Ηρῦγονν σἀρξίνοβ Ὀθρίη5 α5ὸ ἴο Ὀ6 
ξε]ῖ ἴῃ τοὶ ίοη, δῃὰ ννὸ 566 ἴΠ6 ἢγϑι θθριπηΐϊης 
οὗ {Π6 εσπιοπίδεοη οὗ [ἢς Ἰοανεη νυ νγᾶ8 ἴο 
ἰεανθὴ ἴῃς νου, ὍΤμὲ οδρΌνΥ, δηὰ [6 
Ρἰαπίδίίοη οἵ {Π6 σοϊοὴγ οὗ [δνν5 ἰη ΑἸοχδπάσια, 
ὝΜΟΓΟ ΡΓορασδίοηβ, ἴῃ ρατί, οὗ (6 δοδίῃθη 
ταὶπὰ ἔογ ἴΠ6 στεσερίίοη οὗ 16 σοβροὶ. ΤΠΟΥ 
ΘΓ {86 ἤγϑι ζοιυπάδίοη οὗ τη 59 ΟΠΔΥῪ τνοσῖ, 
ὙΏΙΟΝ Ὀοζδη οἡ ἃ 1ποὰ 5οδῖὶ6 ἰπῃ [86 ὑγορᾶ- 
Βδίίοη οὗ ἴμ6 ἐδ οὗ 6 [ενγα [ὰγουρ ἢ {πεὶγ 
ςοἴοηϊθβΌ ΤΠὸ ἐουπάδίίοη θείης ἴἢ}5 ἰΔ!ἃ ἴῃ 
[ἢ6 ἄδγϑ οὗ ἴπ6 δηςϊοπξ [Δ Πἢ, [86 ΤῊ ΒΘ ΟΠΔΣΥ͂ 
οἤοτγίβ οὗ (Π6 ἀροϑβίοϊ!ς ἂρθ ννεσὲ σεηάογοά ρο5- 
510]6 [ΚΕ]. 

διοίνς ἴνψο ρΡοϊηΐ5 5ῃουϊὰ Ὀ6 ποίρὰ ἴῃ [ἢ 
ἀοχοίορσυ οὗ νοῖϑοβ 24, 4ς δη4 27. (α) Τα 
βίδξοϑ οὗ γοξυ ΓΙ Κ᾽ ΓΡΔΒΟΏ ΔΥῸ ΟΔΙΌΠΙΠΥ τηλτκοὰ: 
ἔθετο 15 ἴῃ6 “πη ρ ἀρ" (Κ΄. ἴῃς ταϊϑίηρ ὺρ 
ννδαΐ ννᾶβ βοᾶνυ) ἴΠ6 θγεβ ἴο ποᾶνθῃ (ἰ.6. ἴο 
[()6 Οοά οἵ Ὠδάνθῃ) “δηά᾽" (45 ἃ σοπϑθηθηςδ 
[6 γτοβίοσγαϊίοῃ οὗ ὁ υπάεογϑίδηάιησ ἡ ((Π6 
εἰ χρΆϑοῃ ᾽᾽ οὗ ν. 36, δηά ἴδ 4" Κηον]εάρο " οὗ 
ἴ. 21). (ὁ) Ηε νδο ἰ5 ἴποη “" δεβϑθὰ ̓" 15 
οΔΙἸοὰ Ὁγ τμ6 ποὺν Ἐ{{|65--Ο͵ὸ ψοῸ “Ἰνοίῃ 
ἔογ ὄνοσ," Ὅημο ἀοείῃ δοοοζγάϊηρ ἴο Ηἰς 
ὙΠ] 1ἢ [Π6 ΔΥΤΩΥ οὗ μοάνεη," ὅζς.----;ὈΠ65 Ὡς ἢ 
δΓΘ ΟΟΥΔΙΩΪΥ ποῖ Ὀογγονγϑά ἔτουῃ [54]. χχῖν. 21, 
Χ]. 1ς, 1ὴ (Ενν414), υῖ δᾶνο ἴδε ἔγυο Βαῦγ- 
Ἰοηϊδῃ της δοὺξ ἴμοπη (366 ἢ. Ψ. 19), δΔηὰ ἃσὸ 
πδίυΓΑ] Βονγονοσ 1ΠΡ6 ΘΧργθϑϑίοηβ οὗ ἃ 
ΤΕ Δ] γευοσοηςθ. δοσιρίυγαὶ δηδίορίοα ἴο {πὸ 
Ἰδηριάρο δηά (δουρῃξ οὗ Ὁ. 3ς (6η4) ν}}}} Ὀ6 
ἑουπὰ ἴῃ Ιοῦ ἰχ. 12, χχχῖν. 29 ; [541]. Χ]. 17, 
ΧΙ. χα, χὶν, 9; Ἀοχῃ, ἰχ. 2ο. (2) Νοῖε ἐμὲ 
1πογουρῇηθββ (υ. 27) ΜΠ νιςἢ, ἴογ 186 
ἔπθ, ΝΕΟΟυςῃδάποΖΖασ ϑθθηβ ἴο ἢν υπάογ- 
βίοοά ἴΠε ἰοϑϑοὴ οὗ Βυπλ Ὑ νν Ισἢ 5 νἱβίοη 
(υ. 17) δηὰ Ὦδηϊεὶ (νυ. 29) δὰ βοιρῆΐς ἴο 
δηΐοτοθ, Ηρ, ψοϑθο ὑρπὰδ δὰ σγϑοοϊνοὰ συςἢ ἃ 
1411, ἰ5ς ἑουηά οἰοσίην ἴῃς δάϊοϊ νυνϊοἢ τοοογάϑ 
[Πδὲ (211 ἢ ννοσγὰβ οὐ ργαῖϑβαο ἴο Ηϊτη ὉΥ 
ὙΠΟ56 Ὑ011 Βὸ δὰ ουδοτοά. [Ἃ{ σψουϊά Ἐς 
ἸΠΟΧΡῚΙΟΑΡ]6 γογα ποῖ ἴῃ6 τεᾷϑοη δά άδά : “" 4]} 
ΗΙ5 ψογκβ ἃσὸ ἔγυ " ((Π6 οτίριπδὶ 18. ἃ 
Ρδου]γ ννογά, δηὰ ἰδγ8 ϑἴγεββ οἡ {πδΐ ΠΟ ἢ 
15 Ἰυϑ8ὲ δηὰ ἴπι|6 Ὀδοδιθθὸ “"τηραϑυγοα "ἢ ΟΥ 
“ὁ νγεϊρῃδὰ ᾽), ““δηά Ηἰ5 νγᾶγϑβ Ἰυάρπιοηΐ " ((δὨ6 
τοβιὶ οὗ (πα πάϊς ῖα] ϑ'ρῆξς δηὰ ϑθῆϑο Ὡς ἢ 
ΤΊΔΚΚΟ5 ΟΒΟΙΟΘ Οὗ νγ4γ5). δὴν 
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295 ΒΑΝΙΕῚ, ἵν. [ν. 35----3}. 
τηῖο ἤδανξδη, πᾶ πιὶπε τιπἀεγοίδηά- 
ἵπρ Τεϊυγηθά ὑπο τὴς, πὰ 1 δ]εββεά 
1ηε πηοβῖ Ηἰρῃ, δηάὰ 1 ργαϊβεά δηά 
Βοποιγεά πὶ {παῖ ]ἰνεῖῃ ἔογ δνοῖ, 

α ξβαρ. 7. Ὑηοβδ ἀοπλ που ᾿ς “δὴ ενεγδϑιίηρ; 
Μίαν 47. ἀοπιϊπίοη, δηὰ ἢἷ8 ἰζίπράοπι ἐς ἔτοῃι 
ἴαχε, 33, ΘΠΘΓΔΊΊΟΩ ἴο ρεηθγδζίοῃ : 

45 Απά Δἃ}]1] τῆε ἱῃμδδιϊδηῖβ οὗ τῆς 
εαγτἢ σγε τερυϊεά 45 ποιῃϊηρ: ἂηὰ δε 
ἀοεῖῃ δοοογάϊηρ ἴο ἢῖ8 Ψ1}} ἴῃ δὲ 
ΔΙΓῚΥ οὗ πεᾶνεη, πὰ ὠηιοηρ τὴς 1η- 
Πλριϊδηῖβ οὗ τς δατῖῃ : ἂπά ποῃβ Ἴδῃ 
τὐτ ἢϊ5 Βαπά, οΥ 547 ππίο ἢ1Π|, 

11 9.1. «ὙΖΉΔι ἀοεβὲ τῃουὶ 

86. »17 εομηηείζοεγ, ἀπά »1} ἰογάς σομρ δὲ τρ!ο 
»6}] (866 ἢ. 1]. 24.) ὙΤθοθα ψῆο μδὰ δδὰ 
ἀϊγεςΐ οΥὐ ἱπάϊγοςί οὔδγρο οὗ δ 15 ἰσιπράοχπη στα 
ΟὨσΘ τῇοτα ἴο ΠίπΊ, ἀρρσγοδοδίηρ πὶ ἢ (Παξ 
ΓΟΒΡΘΟΙΗΙΪ βτδοοῦβ σουγίοϑυ (50 ἔβη} 1Αγ 58}}} 
ἴῃ 1Π6 ΕΔ ψῃῖςἢ ἴΠῸ6 ννογὰ “δου ρῃς" 1πὶ- 
Ρ]Ι65. ὙΠΘΥ 58νν δἰπὶ ἀραϊη ἴῃ ὁ Βοπουγ," 
νυοαηρ ἰδδὲ σοπίυμης οὗἩ εἰδδογδῖεῖυ ἔσπιησοά 
ξονη, οἰοβο- δίς νοϑὲ, [Δ556]1ο φισγάϊο δηὰ 
Ρϑου σ ἔἰαγα ν νυ ῖ ἢ [Π6 τηοηυτπηθηῖβ Ὠᾶν6 
Ταδάθ 5 δοσυδίηϊοά ; 815 ἕδςθ νγᾶ5 1 ὰρ ὈΥ παῖ 
“ὁ ΠΡ ΓΩ655 " (566 11. 31) ΜΜΏΙΓΝ δάογηϑβ θαυ ἢ 5 
διοδίοδξ πιοηδγοῦβ.Ό Ηθ ““ ννᾶ5 δϑίδὈ 5Πθὰ ᾽" 
ΟὐοΘ ΠΊΟΓΟ “ἴῃ 5 Κἰηράοπι;," δηὰ “" ὀχορὶ- 
Ἰδπΐ τη] ΘΘ γ᾽ (ΟΓ 45 1ῃ6 νϑγβίοῃβ δηὰ τηοάθγῃβ 
Ῥτείου ἴο υηάογπίδηα |ἴ---- ΓΔ) 5 Υ πλοτδ 6Χσ 
ΠΟΠ]εης τμᾶπ Ὀοίογο  ““ψ5 δάαθὰ υπῖο" 
ὨϊΠ|. 

ΤΠυ5 οπηἀ5 Ἐη6 δοεσιρίυσο τοοοσὰ οὗ Νοῦυ- 
οἸδά πο 2ΖΑΓ᾽ 5 116. θυ ἢ15 16 ἀϊὰ ποΐ ἐπά τῇεη. 
ΕῸΓ 5ΟΠῚΘ ΥΟΔΥ5 Π6 τείδι πὰ "ἴῃς β]ογγ ᾽ οὗἁ ἢ]5 
κηράοχῃ ; ἀῃὰ ψηθη δὲ ἀϊοά δἱ Βαὺ Ἰοῃ ἴῃ 
16 441} γεᾶγ οὗ ἢἷ5 σεῖβῃ (Β.Ο. ςό1) ἢθ νγᾶβ 
51} 1ῃ φῬοδοθῖλ] ροβϑοβϑϑίοῃ οὗ (δαί Κιηράοπι 
λλλθτων ἀρτεοηηθηΐ ᾿οίννθε γάχατεβ δηὰ 

6 Αἱ τῆς 5λη16ς εἶπιε ΤΥ τεδϑοή 
Γεϊιγη6α ὑηἴο πλεὲ ; δηά ἔογ 1ῃς Ρ]ΟΓΥ͂ 
οὗ πῇ Κιηράοτη, πλὶπε Βοπουῦ πὰ 
Ὀτρ τη655 γεϊτυγηθά ππῖο πε ; ἀπά ΤΥ 
ΠΟΙ Π56]16γβ Ἀπά τὰῪ ἰογάβ βουρῃζ υηῖο 
πε; δηά 1 νγᾶβ ἈΑλ τ οβΑῚ ἴη ΠΥ 
Κιηράοπι, πὰ Ἐχοθ]]επέ τ Δ᾽ εϑ γγᾶ8 
δΔαάεά υηΐο π|ε. 

47 Νοῦν 1 ΝεδυςβδάπεζζΖασ ρῥγαῖβο 
δηά εχίοὶ ἂδἀπά Ὠοποὺγ ἴπ6 Κίηρ οὗ 
ἤδάνθῃ, 411] ψψῆοβε ννοῦκβ γέ τγυτῆ,. 
δηἀ ἢϊ8 Ψ4γ8 ᾿υπάρπιεηῖ: ἂπά τῃο86 
(παῖ νγαϊὶκ 'ῃ ὙΠ ἈΘ ἰ5 «αὐΐς ἴο 
αὔλ56. 

815 δῖος. Νδοροίδεβθασ δὰ δ᾽ οἰϊδοά ἴο Ἠϊπι. 
(ΝΙοδυγ). [ἴ ννγᾶ5, 5σὰγ5 Βογοβυβ (9566 Ὁ. 31 ὦ), 
ὙΥὮ16 οηραρεά ἴῃ σεδι ]άϊηρ [Π6 στοαΐ νγ4}} (οὗ 
ΒΔΌΥ]ΟΩ), οςςυρὶθά ----τἰπᾶὶ ἰ5---ἴη ψοσγκς οὗ 
Ρόδᾶςθ, [πδὲ ἢ15 ἰδϑὶ 111πε55 οσουττεὰ δηά ἢδ6 
ἀϊοεά, ϑεσγίρίυγο ρίνοβ ἴο 15 σεδάδυβ δ] Πρ 565 
ΟΠ οὗ ἴ6 Βοπθ δπάὰ ργιναΐθ 16 οὗ {Π15 
δτοαῖ ποηάσοῦ. ὙΠῈ Βοοκβ οὗ 2.4Π|6], [6γὸ- 
ταϊδῇ δηὰ [Π6 διβίοτςδὶ Βοοῖκβ οὗ Κίηρβ δπὰ 
ΟὨΒγοηίοϊοβ ἃγὸ γτερίεία νυν ἢ ἔΔεῖ5 πὰ ᾿ποϊἀδηΐβ 
ΤΏΟΓΟ ΟΥ 685 Ὀεδτίηρ Ὁροὴ [ἢ]5 οἰάς οὗ ἢϊ8 
ΒΙΞΙΟΤΥ, ΟΥ Ὡροη ἢ 5 τεϊατίοηβ νὴ ἴ86 Η6- 
Ὀγενθ. Βυῖΐῖ ἔοσ 186 ΠιβίοσΥ οὗ δαὶ ψ οὶ 
τηδάθ δϊπὶ 50 στοδῖ δπιοπρ ἢϊ5 Οὐ ὈΘΟρΙο.---- 
ὙὨΙΟΝ σαΙτιοα [ῃ6 ἔλπη6 δηὰ ἴοστοῦ οὗ ἢΪ5 ΠΑΠῚΘ 
{πγουρδουξ ἴδε τἤθη εἰν} 2οὰ νγου] α.---ὐν δὶς ἢ 
αἰϊγασίθα ποῦϊε Οὐθεῖκβ 45 γ06}1} 45 ΤΠ ΟΘΠΔΓ65 
ἴο δ΄]΄5 βἰδηάδγά----“ῃϊςἢ ἀοιποα Ὠἰπὰ ννῆθη ἀθδά, 
δηά τννῖοθ σηδάθ ([ἢ6 σοπϑρίγαίογβ νγῃ0 δϑϑιπηθᾶ 
815 ΠΔΠῚΘ δι σσΟ55 Ὁ] ἔῸγ ἃ ψ ἢ }]}6 δραϊηϑὲ [ἢ 6 
διοαὶ Τατῦῖι5---οσ 411 {Π15, ἴη6 τέδάθὺ πιυϑῖ 
ἴυπι ἴο ἴδ6 οσυπεοϊίογτη τ ηρβ, ἴο [6 Ῥᾶρδβ 
οὗ Βοζοβιι8, δηὰ ἴο ἴῃς μἰδίοτιςδὶ ἀεδιιοίοηβ οἔὗἨ 
Νιεδυῖγ, λυ] ηϑοη, Ορρογῖ, δι δηὰ 1.6- 
ποιτηδηΐ, 

ΠῚ ΑΠΠΙΤΙΟΝΑΙ͂, ΝΟΤῈ τὸ ΟἨΑΡ. 1ν. 
19. ΠΡ, “δουτ.᾽ ὙΠὸ βατὴθ ἱπάθβηϊοη655 

8 ἑουπὰ ἴῃ ἴδε Αβϑγσίδῃ 156 οὗ ἴῃ6 νογά : 
υὑπάογ [Π6 ἔοττη ϑαδαὶ οὐ δαὶ (ερ. δ") τὸ 
ψυχά 15 ποηυεηΐ ἴῃ {πο ρῆγαϑοβ “αἰεὶ, 6 (Ὲ6 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚ Γν. 
1 Βεἰελαςεξαγ᾽ς ἐνεῤίομς “αξί, κα Α' λαπαπυγίρρ, 

ὡρπδμοιυ» 9 ἐδέ »ιαρίηζαμο, ἐγομόίσίλ {Δ Ζίρ, 
10 “412 ἐδέ πρυθμά μον το ; ἐ ἴογε οὗ ἐλέ φμέορε 2»: 

ΠΟῸΓ οὗ πῖρδς" οὐ “16 πἰρῃι- πιο, δηὰ .α᾽- 
γί, “186 Πουγ οὗ ἀδΥ ) οὐ “ἴδε ἀδγ-«ἔπης ᾽ 
(86 “Ἴταηβ. οἵ 8ος. οὗ ΒΙ0]. Αὐτοὶ. 1. ἢ. 
14). 

ἧς ὀγομράζ. 1 ἴω, γεῤγουνίηρ 1λε ξὲρρ οὗ 
2γἰάε μὰ ἰάρία», 25 γεαάώά σπαὶ ἐρέεν ᾽γείείᾷ 
24 τυγίέισ. 30 72: τποπαγογ ἐς ἐγαηοἰαζεα 
ζο τε ἴωΐ. 

ΟΗΑΡ,. ἡ. [Ιῃ [5 σμδρίογ Γλδηὶοεὶ σοηῆπμοβ 
Πἰπι561 ἴο ἃ 5π18}} ρογίίοη οὗ ἴπ6 ἰβίοσυ οὗ τμαῖ 
ἀεδοεηάδηΐ οὗ [Π6 »τοδῖ Βαδυ]οπίδη Κίηρ, ἀυτίης 
ὙνΠο56 σείξη “ἴα Κιπράοπι Ἰηξοσίοσ ἴο" Νοῦυ- 
σμδάμοζΖασ σοϑα οἡ ἴδ6 σι ϊη5 οὗ (αὶ ψΠϊςῇ ἰΐ 
ἀϊϑρίδοοά. Α ἔδνν ννογάβ ΔΥ ποῖ ἤόγὸ ὃὲ ουξ 
οὗ ρίαςε Π]υδίγαϊίνθ οὐἩ [86 Ἔνθηΐβ νυ Βῖςἢ ὑγὸ- 
ςοὐἀεα [86 τε οὗ Βο 3 ῃδΖζΖζΖαγ, 

ΝΟ σ᾿ δάπθζΖασ ννᾶ5 συσοεθάδα ὈΥ 15 830ῃ 
Ἐν1]- Μογοάδο, δὶ {16 15 Κπόννῃ οὗ Ηΐπὶ 
ἴῃ σοηποοϊίίοη νυν τΠ6 Ὠἰϑίουυ οἵ [5γαϑὶ νν"}}} 
Ὀ6 ἐουπά 5υπιπιοα ὑρ ἴῃ ἴδε ηοία5 ἴο 2) Κὶ. χχν. 
δηὰ Τοῦ. 11. ΑΠΕΓ ἃ τεῖρῃ οὗ ἵννο γεᾶδιϑ-- 
ἃ τοῖρξῃ πιασκοὰ ΕΥ̓ ἰδνν δββῃοθα δηὰ ἹΠΊΡΙΕΥ͂ 
ἀανεΣ τ. Ἐμὲ Ὀγοίϊμογ-οϊη-ἰανν ΝΟΓ 55. , ἀ6- 

οπρὰ δηὰ χηυτάοτεὰ δἰπλ (Β.Ο. 559). Νεῖ- 



Ὑ, 1.} 

᾿ δι γθλσὴ τῆς Κίηρ πιδάβ 
ἃ στεδῖ ἔδαθὶ ἴο ἃ (πουβαπά οὗ 

ΘΑΝΊΙΕΙ, ν. 

Ἦϊ5 Ιογάβ, δπὰ ἀγδηΐς νγίπε δείοσα τῆς 
τῃουβαπά. 

δ 155τ᾽5 τοῖξῃ τγὰ5 πιλυκοὰ ὉΓ ἢο τα ΠΑΓῪ 
ΕΧρ)οἱἷδ : ΠΕ ἄρρεδῦβ ἴο βᾶνβ οσσυρίοα Πἰπιβε] 
ομιοῆγ στ (ἢ Ὀυϊ]άϊηρ οὗ {π6 ννϑβίοσῃ ραϊδος 
ἂὶ Βαῦγίοῃ, ἃ ραῖδοθ οἷοϑα ἴο ἴ6ε ΕἸρηγαῖοβ 
δηἀ ορροϑιῖς ἴδ δηςϊοπέ σογαὶ γοϑίάθποο. Ηβ 
ἀϊοὰ ἴῃ ς τό δηὰ δϊῖ5 5οη---! Αὐογοθοδγοῃοά---ἃ 
Ταετο ΟΠ] ἃ, συσοοοάοα : ἢθ νγᾶ5 φυϊ Κ])γ ἀσδροβοὰ 
δὰ ““ δεδίδῃ ἴο ἀραὶ." ΤὍ6 σοηΞβρίγαζοτγθ--- 
Ργοῦδδοὶν 1μ6 (δϑάϊτ.---οἰοςίοα οπο οὔ ἐμεῖς θοάΥ 
Νδθοηδηϊὰ (οσ Ναδοηῃδάϊ5). ΕῸσ ϑενθηΐθοη 
γόδῖβ 6 οςσυρίεα {Π6 Τῆγομθ, οοηθη ης [15 
ςοπηδοϊίοη νὰ {πὲ 51} ρορυΐας ἔἈπΙΥ οὗ 
ΝΕεθυςμδάποζζασ ΌΥ ἃ πιλυτιᾶρα ννΕ] ἢ οηδοϊοά 
ἢ]5 5. )]εςΐ8 ἴο 566 'ἰῃ ἢϊ5 δἰἀθδξ βοὴ Βοἰϑ!δΖζατ 
ἃ 50} ΟΥ ἀεοβοεηάδηϊ οὗ {ποῖσ, ἕπου ἰχϊηρ, 
δηά ἴῃ ἢΪ5 γοιηρεδῖ οπα ψγῦο Ὀοτγο ἴῃ6 5ΔΠῚ6 
δεϊονθάὰ πᾶπι (’ Βεμιίϑι. [η8ς.᾽: 886 Ἀδνῇὶ. “Α. 
Μ᾿’ τπ|. 64, π. 3). Βυϊ νΕΓΥ͂ ΘΑΥΪΥ ἴῃ ἢϊΚ γοίζῃ 
ἴο τοῦ Ὁ]65 Ὀερᾶη νυ οἢ ἐρξεύιν Ιοὰ ἴο ἃ 
ἀϊβϑοϊυοη οὗ ἴῃς ΒΑῦνγ]οηίδη ἐπιρίτε. Ὅδ6 
Ῥεγβίδῃβ, δι βεγίο σοπιραγαιί νεῖ ὑηκποννη, 
ὝΕΓΕ σομηίηρν ἴο [π6 τοπῖ. ὍΤΕΥ, ὑπάοσ (ῃ6 
Ἰοδάεγβῃιρ οὗ ἄγχι, μδὰ [ἤγονγη δες {μοὶ 
Ἔὐὸῃ ΠΟΠΆΪΠΔ] ἀδροπάθηοθ οα {π6 Μρϑάσϑ, δηὰ 
δά 6520} 56 ἀ {πειηϑοῖνεβ 85 θη 0}8]5 συ ἢ 1 ποῖ 
Ἰογάβ οὐεσ τποῖγ ΟΙΤΩΟΣ πιδεῖοσθ. Μοάδβ δπάὰ 
Ῥεγβίδῃϑ--- ἰδ ἔοστηογ 5111} Δ] οννεὰ {πὸ αἰ ζΉ Υ οὗ 
Ῥσγεοθάδῃοε---αποὰ ἘΠΟΙΡ τληκβ, ἀη σοπηπθης- 
εὐ [μδὲ σᾶτθοσ οὗ σοπφυσϑὶ Ὡς ἢ ννᾶ5 ἴο τᾶ κ 
Ογτυϑ ἰογὰ ονοῦ [6 ἐγιῦε5 δηὰ ῃδίϊοηβ ἀννο ] ηρ 
Ὀεΐνγεθπ {μὲ Ῥογβίδη Οὐἱὲ δηὰ ἴδ Ἑυχίπε 
{ἘΞ ΈΠ}} ῬΡοῖβ.᾽ γ.8). ΕἸγβθί ΠΟΥ αἰϊδοκοὰ 

Ψ ΠΟΙΡΏΡΟυΓΞ ἰπ [ὴ6 ποιίῃοννεϑί . δηὰ 
Οἴάβξυβ, 86 υ  ὮΥ δηὰ ϑυςοοβϑέυ! Κις οὗ 
1,γάϊδ, νγὰ8 ἴῃς ἢγϑε ἴο δε] {6 ϑϑνογὰ ὑῃϊοἢ 
ῬΟΪΊΟΥ 45 νγε }]} 85 τί ἀϊτεοϊοα ἀραίηβξ ἢἰ πη. 
ΤὨ6 δπιδδεθλάοις οἵ (τγοῦϑι ρ᾽οδά δα συςσοοβ5- 
Πγ ἕοσ [Ποῖτ πιδϑίου δὲ [86 σοιιγῖβ οἵ Βδθγίοη 
δηὰ Μοιρη 8. Ναδοπαάϊυϑ δη ἃ Α πηδϑὶβ υηἰοὰ 
νὰ Οταϑυ5 ἴῃ δὴ 8]] δῆςς οἴεηβῖνα δηὰ ἀθ6- 
ἐεηκῖνο δραϊηϑδὶ Ρεγεῖδβ. Εὸγ ουγίδθηῃ γϑᾶσβ [ἢ6 
νᾶῦ σαροά δὲ ἃ αϊβίδηςο ἔγοπὶ Βδογίοῃ, δηάὰ 
ἀυπης [δὲ ἔπηο Νδρθοηδάϊι8 νγὰ8 ὈΞῪ 1π τὸ- 
ῬΑ Πηρ δηὰ ςοιϊηρ εῖίπρς [86 ἀεΐθηςεβ οὗ ἢΪ5 
οΔρὶϊᾶ]. Οἷς οὗ ἴδεδε δἴοηθ ποοὰ ὈῈ δ]υάοὰ 
ἴο δετο, Ὀδοδιιϑε ᾿ἴ θΟΓΟ [ἴ5 ρατί ἴῃ {πὸ ἰγασεὰν 
ὙὨΙΓἢ οηδυοά, ὙΠῸ θδηκε οὗ ἴῃ ΕἸΡΗγαίο5 
πιδὰ μι δμογίο Ὀδεη υπάδείεηάοά, ὍΠ6 Κίηρ ΠΟ 
Ὀαηκοα θδο ἰἀς οἵ {πε 5ίγοδῃι, ταϑοὰ ὑρο 
{πο 501] πιδϑϑῖνο ννα]]5, δηὰ ρίογσοθὰ {δοπὶ ΠοΙῸ 
δηά ἴπότὺ ννἱἢ νναίογορδῖοβ οὗ ὈΓΟΏΖΘ, 

Ενθηίβ οὗ γστεδῖ ἱπηρογίδηοςς δὰ πδρροποὰ 
ἴῃ [86 τηρϑᾶηνῃ!!θ. Οσγαϑυβ ἴουρξ αὐγτυβ 
5:5]. --πδηάοά, ννὰ5 ἀείραϊοα, δηὰ ἢἷ5 σδρ δὶ, 
ϑασγαῖβ, ἴαάκοῃ. ὙΠῸ Μοάϊδη ροηοῦδὶβ οχϊοπά θά 
τυεσινναγάβ (Ποὶσ τηλϑῖου 5 ἤουεσ. [οπίδῃβ, 
Οδγδηβ, ἀδυηϊθησ, ἰγοίδηπ, Του ἴον ᾿ΙοΓΥ, 
δυῖ ἔουγῆς ἴῃ ναῖη. Ἐλϑίνναγάβ, ΟΥπι8 Π]π|- 
5611 ρεπεῖγδιεα Βδοίγδ, δδςίδ ({π6 πηοάθτι ἀϊ5- 
ἰτὶςὶ οὗ Καβῆραγ δηὰ Ὑδγκδπα), ονογπιηηϊην 
διὰ τοάὐυςίηρ ἴο διν)δοϊϊοη “186 γ8ο]ς οὗ 

[δὲ ναϑὲ ἰγαςΐ ψνηϊοἢ 1165 Ὀείννθθη (ἢ6 Οαϑρίδῃ 
οη (6 νεῖ, {π6 [πάπ}5 νδι]οῪ δῃὰ Ταγίαγυ οἱ 
[Π6 οαϑβί, (86 Τ ἀχαγίεβ οἡ ἴῃ6 πογίῃ, δπά ἴο- 
Ὑγατὰβ ἴΠ6 δου ἢ ἐπ στεαΐῖ ἀδβοτγίβ οὗ ϑεϊϑίδῃ 
ἃηά Καογαββαη" (Ἀν). .Α. Μ.᾿ 1π|. 283; 
ϑρίθξειὶ, " Εσάηῃ. ΑἸτου Βυπιβκυηάς,᾽ 11. 284 54.).Ψ 
Βιυῖ ἰῃ Β.6. 399) ΒΘΩ 6 νγᾶϑ ὨΘΑΓῪ ὅο γοΑΓ5 
οὗ ξῷὸ, [6 Ῥογβίδη Κίηρ γᾶν ογάοιξ ἴο δά- 
νάπος ἔγομι Εσδθαΐληα ἀρδίπδσὲ Βαδυοη ἂπὰ 
ἴο Ρυη15} [86 Κίηρ ψὴοῸ δὰ ᾿εαρυσδα ΒΙπιβοὶ 
ψ Ογαϑυβ. Ναδθοηδάϊι5 μοαγὰ [Π6 πονν8 
ἢ Ἰπα!ἔδγεηςθ. [{ ννᾶβ ἔπιε ἔμαξ ἢθ βἰοοὰ 
ΔΙοῃθ : Εφξγρέ οουἹὰ ποῖ οἵ νοι !ὰ ποῖ Βεῖρ : 
Ὀυΐξ ΒΑΌΥΪΟΙ νγᾶϑ5 “' πη ρου 5 ῃ 40 ]6 " (᾿ δἰδηά. 
[πϑοη.᾿ Ορροτί, Ρ. 23); 5 ἀείδηςεβ ᾿πιργὸρ- 
ὨΔΌΪ6 ; [ῖΠ6 ΟἸ ΔΠΊΡΙΥ ρῥτγονϊβἰοπρά : δηὰ 
Βοάς δηά πιθὴ ψουϊά υηϊΐο ἰη ἀοίδηάϊηρ [9 
βδογοὰ ργϑοϊποΐβ, ἘυπΊΟΟΣ Πδὰ δἰγοδάν γτοδομοὰ 
ΒΑΌΥΪΟΙ ἰμαῖ Ογγιβ μβδά ὕδοη βἰορροὰ ἢ]- 
ὙΑΥ. Οπε οὗ ἴῃς βϑογεὰ ψὨϊ6 Ποῦβοβ νῃϊοἢ 
ἄγον [6 σματγοι οὗ ΟτὐτηδζΖὰ δὰ θθθη ἀγονγηδά! 
δηά (Ὁ δὰ ρδυϑρὰ : [ἢδί ρϑιιϑο πηδᾶπὶ 'γ- 
ΤΕβοΪ οι, δηὰ ἴθ ἴδασ οὗ Βοὶ πὰ Μοεογοάδοῃῃ 
νου ]ὰ ἴυγη ἰγγεϑοϊ υ[οη ἰηΐο ρᾷηῖο. Βυΐ [Π6 
ὨΟΧἕ γοᾶσ ΟΥ̓Γ5 στοςϑθὰ ἴη6 Ζδρτοβ γδηρὸ δηά 
ΤΑΡΊΟΪΥ ῥά55}1 οΥ̓οσ [ἢ ρἰδίη οὗ ἴμθ ΤΊΡ τ 5 ἂρ- 
Ροδγθὰ θεΐογε Βαῦγ]οη. Νδροηδάϊ ---- ο Γ ϑοπὴθ 
ὈΠΟΧρΙδἰπθὰ σοδϑοη---ἰοῦς [Π|5 σαριῖ8] δηά [86 
ἀοίδηςς Ὡς ἢ 11 αῇοτγαάρά Ὠΐπ), ἀπά ννεηΐ ουΐ ἴο 
τηθοῖ ἢἷ5 ἴοϑο.. Ηδβ ννᾶϑβ σοπιρίοἴοῖν ἀοίοδιοά : 
ἢ]15 50] Ἰοτβ θὰ ἰο ἴΠπ6 σδρι δὶ ; δπὰ Π6 ΠΙπιϑ 
ἔουπά τείιρε δὲ Βογξῖρρα---ἃ ἴον ἴο ἴδ 
δου ἢ -ννοβὲ οὗ Βδῦγϊοη. 
ΟΠ ἔοστῃ αἰἸἰθοοΥ ΤΥ ΠΟῪ ΠΟΠΊΘ5 ἰπ ἴο 6Χ- 

ῬΪδίη [86 Ὄχἰϑίεηςθ οὗ ἴῃε “ Βοἰβῃδζζαγ᾽" οὗ [86 
Βοοὶς οὗ Τϑ.4ηΐοὶ. [{ 158 υπηθοθϑϑαγΥ ἴὺ ΣΌΥΘΟΥ 
ΒοΙΘ {πὸ ἀγξυπιοηῖβ 5 ρρου Πρ ἴΠ6 ᾿ἀοηςβοδ- 
ἰἴοη οὗἩ [Π]5 γρτίησθ ψ Εν]. Μογοάδον, οΥ 
τ Ναθοηδάϊιι8 ἢ πιο]; δυσῇ ἀγρυχηθηῖβ 
81 ςοῃϑιἀογοὰ εἰϑούγβοσα (566 Εχουγϑιβ ἂἱ [86 
εηά οὗ [δε Ομαρίοτ). ΤΏ ᾿ἱπϑοπρίίοη οἡ {πὲ 
οΥΠπάογβ οὗ Ναροηδάϊυ5 ἐουπά «δὲ ἴμε ἴεπιρ]ς 
οὗ δὶπ αἱ Μυρβεὶς ((δίπθῆ), δὔεσγ δ᾽ υὰ- 
ἴῃ ἴο δι8 χοβίογαίίΊοη οἵ δε ρταπὰ ἰδηλρὶθ 
Ὀεξιη ὈΥ̓͂ Δη ΘΑΙῪ Κίηρ οἵ Βαῦγίοη, Καδηὶ- 
ΤΔΟυΣΔὉΪ (866 “Ἀεοογάβ οὗ ἴῃς Ραββί, 1. ς; 
ς ἘΔΙῚΥ Ηἰσῖ. οἵ Βαθυ]οηῖδ,᾽ ΌῪ Ο. ϑπιῖῃ, ἴῃ 
“Ἴτδη5. οἵ δος. οὗ ΒΙΌΪ. Ατοδ.᾽ 1. 56), ῥΓγᾶγ5 
ἴῃς ρνοὰ ἱπ ἰδηρυᾶρὸ ψηϊοΐ ἱπά!οδίος ϑοπὶα 
δτελῖ δῃηὰ ρῥγοϑϑίηρ ἀδηρεῦ (Ἰρηοττηδηΐ, ὁ Μδῃ. 
οὗ ἴ6 Απο. Ηἱἰβῖ. οὗ ἴδ6 Εαϑί,᾽ 1. 488), ἴο 
Ῥγόβθεσνα δἰπὶ δηδ ργδηΐ ἢϊπὶ ἃ ἰοπρ [ἰξδ. 
ΓΠῸ ὈγΑΥΟΓ σοπίημοβ ἴῃ ννογάς [}}} οὗ δῇἔξεδο- 
ἴοη: “Απά ἔοσ Βε βῃδζζΖδγ, τὴν εἰάθϑὲ βοῇ, 
(Π6 οἴὝρτγίπρ οὗ ΠΙΥ Ποαγί, ορεῃ ᾽ϊ5 διοαγὶ 
ἴο ἴπ6 ννουβῃϊρ οὗ [ὮΥ γβτεδῖ ἀϊνιηιγ, δηὰ ἰεῖ 
Ἀϊπὶ πονοῦ δάπηὶξ ον} {πο γο.," Το Ἰυποίίοη οὗ 
(Π6 πδιηθ5 Ναδοηδάϊι5 δηὰ ΒΒ] 5 ῃΖΖδσ 1πάϊ- 
οδίθϑ δϑβοοσιδίίοη ἰπ ἴ86 βονογῃηγηεηΐ (566 δάά, 
Ν. 1. 1); δηά 1ἴ νγᾶβ [15 ϑοη Β6]βῆδζζδαγ ννῆοϑα 
ἐἰχτεδί ἔεδϑὶ"" 5 ἀδϑοσι θὰ ἴῃ 1815 ομβδρίεζι 
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ν. 2. ὌΑΝΙΕΙ . 

2 Βεϊ3}ζζΖαζ, ὑγ}1168 ἢς ἐλϑίθά ἴ6ὰ δηά βιῖνεσ νεβ856}8 το ἢ ἢἰ8 ΓΔΈΠΘΓ τ σμαὶά. 
σσΐηε, οσοπιπηδηάεά ἴο Ὀτίπρ; (μα ροϊάεπ Νερδυομδάμεζζαν μδὰ ' τάκεπ οὐἱ οἵ ὕσηρδε 
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Ετοιῃ ν]}}. χ 1 ἂρ (δλῖ Βεἰβῆδζζαγ μδὰ 
Ὀοτηο ἴἢς {{Π|Ὸ οὗ “Κιη χ᾽" ΤῸΣ 3 γοᾶγϑ, Ὀεῖηρ 4590- 
οἰδίοα τ 815 ἔδί μοῦ ἴῃ ἴῃς σονεσησηθηί. [ἢ 
1ῃἷς ἰοοῖκ ρίδος ἰῃ Ναδοηδάϊ θ᾽ σ ἐτἢ γεαγ, Βεὶ- 
8Π22ΖΔΓ νγ85 δ) δὰ ἴο 1}}1}5 διῇ ροβι οη θη 6 
νγλϑβ ἃδοιι 14. γϑᾶσβ οἱὰ, ἃ βργδοῖΐίςθ 5111} ποῖ πῷ- 
ςοπῆοη. [μἀγαγὰ γδῖνοθ δὴ δοοουηΐ οὗ ἃ 
“ ΒΟΥ͂ Δρουξ 12 γολῦβ οἱ ,᾽) [Π6 γουηρεβέ 80ῃ 
οὗ {πΠ6 ρονθγῃοσ οὗ ΗΠἸδῃ, ἢ} τβοπὶ πο δηὰ 
[86 ᾿Π Δ  4π|8 ἰγδηβδοῖοα Ὀυϑῖποθθ. “δ σὸ- 
οοἰνοὰ δηὰ ραϊὰ νἱβὶῖ5 ψ νοπάσγῆι ἀρ Υ 
δηὰ ἀεςογιτη. ΕἸΝΕΤΣῪ τηογηΐηρ Πα οσγοβϑοα [ἢ ς 
Τίνεσ νἱ} ἃ εγονὰ οἵ ϑβεοοσοϊδσιθβ, βϑίδνεβ, δηά 
δἰτοιάδηῖβ... ΗΘ ψάνὸ πῆρ Ἦ15 υ508] τοροτί οἡ 
ἀπ6 ΡΟ ΕΙςΑΪ βἰδίθ οὗ ἴπ6 σουπΈγ... ΗΘ ᾿βϑυοά 
ΟΥάοΙΒ ἕο σδϊΐοῃβ ἴο Ὀδ ςο]οοϊοά ἴοσ 1Π6 
ἴγοορβ, ἀϊςϊδίοα ἰοξζοιβ ἴο Ὅς 8εηξ ἴο ἴδ6 
Δι Ππ οι 65, συππιοποά ἰονῖθς ἔσγοπι 186 {065 
δηὰ βειοὰ ἀϊσρυΐεβ ἀπηοπρ ἴμ6 ἱπηδοϊδηΐβ οὗ 
ἴδ6 ἴοννῃ ᾽" (( Νίῃ. δηὰ ΒδὉ.᾽ ῥ. 272). 80 490 
ἴδε ρτεδλῖ δηδῃρύσγ 11. οὗ Ῥειβία (Α.}Ὁ. 31ο--- 
480), ΨΒοη ἃ ὈΟΥ͂ οὗ τό, ἄἀτονο ουἱξ: οῦ ἢῖ5 
ΠΟΟΠΙΓΥ ἴδῈ Ατγαὺῦβ νγῆο, Ῥγεϑυμηρ οὐ ἢ 5 
γοιῖῆ «πὰ ἱποχρεγθηςο, δά ἱηνδάθα ἢ15 61- 
Ρἶγο (Κ αυχ, " ΗἰΞῖ. οὗ Ῥογβίδ, ἢ. 1ς 2). 

ΒεἰϑῃδζΖζασ, δίϊου ἴῃς ἀσέεδι οὗ Ναδοηδάϊις, 
τῦᾶϑ οΔ]]ο ὕροη ἴο δεῖ 85 ϑοῖδ Κιῃρ ; δηὰ ῸΓ 
δρουΐ ἃ γϑᾶσ ἴδε 45541}}}15 οὔ {πὸ Μοϑάος «πὰ 
Ῥογβίδῃβ ὑοῦ ΠΟΙ οοΙΥ ἴοι]. Ηοντονοσ 
γουης ἀπά ἱποχρογιθησοὰ μα τπηυδῖ δᾶνα ὈΘθη, 
π6 4υθθη- ΤΟ ΠοῚ τῦᾶϑ 511} ἴῃ Βδθγίου δηά 
Βοϊροὰ Ηἰπὶ ἢ ΠΟΙ σοιυη56] (νυν. 10); ἴδε 
ἐἸογάς᾽") αἰἰδοῃρά ἴο ἢϊ15 δῖ οι 8 σουγί, νγῇο 
δὰ ποῖ δοςοιηραηϊοὰ πἰπὶ ἴο {Π6 δεϊὰ οὗ μδά 
οἰεςιοά Γποὶσ γεΐυσγῃ ἕτοπι ἴἴ, ὑσοσὸ 4150 αἵ βαπὰ 
ἴο δάνίϑο δπὰ ἢε]ρ. 80 οεςξῖνο νσᾶβ [86 ἐθ- 
ἔδησε δηὰ 50 ςοηδάδηϊ [π6 Ὀοβιοροά (πδὲ ποῖ ρ 
δυϊ Βυηρει---οὐ νυν ϊο ἢ ΤΠΕΥ δά η0 ἔρασ---σοιι)]Ἱά 
βδυθάυς τῆοπ, (μδὲ Ογγι5 “ὁ ἀοοραιγοὰ " δηὰ 
αἱ 1λϑὶ γεϑοσίοα ἰο οἰγαΐδζεῃη. [1 ΝΙπουθ δὰ 
[1]1δἡ ΟΥ̓ ἴπὸ αἀϊνοτθίοη οὗ ἴ86 Ὑνυδίεσβ οὗ [86 
Τιρτίβ (966. (Οἰεβίδα ἰῃ Ἀδνν. .Α. Μ'᾽ 11. 232, 
πῃ. 4).---Ἰ τΠ6 δηςσίοηξ ΚαβΠΡΑΥ ϑισοσιπιρθα δὲ 
Ιλϑσῖ τὰσγουρὴ τη6 Ὀγεαοῖ ἴῃ ἴῃς νν4}15 εἰἴοοϊθά 
ΌΥ ἴμ6 τυτηϊηρ δραϊηδὲ 1 ἃ Ὀτάποῖ οὗ [Π6 
Τίνοσ Κ,Ί͵21]---80ὸ ἴδε τίνον οὗ Βδϑυϊοη τηϊρηξ ὈῈ 
ζυγηοὰ ἀραϊηϑσὲ 115 ἀεοίοπάοσα, Ἃδῃδὶβ ΨΕΙῈ 
ἄἀυρς ἴο ἀγᾶνν ΟΥ̓ [Π6 συοδίοσ ροσίοη οὗ {πὸ 
ἘΘρηταΐος αὔονο ἴΠ6 οἰ, δῃὰ ροτηϊξ [86 
Ῥάβϑαξο οὗ 5ο] ϊοσβ δίοηρ ἴΠ6 γίνεγ- θὰ, Ἐνογυ- 
ἘΠΙηρ νγνᾶβ ϑοοη ρῥτγεραγεά ; Ὀυΐ Ογτγιϑβ νγαιϊοὰ 
ἴου 50ΠῈ6 στοαί ἐδδῆῖναὶ γῃθη {86 διϊοηϊίοη οὗἉ 
1Π6 ΒΑΡγυ]οπίδη βο]άϊογβ δηὰ οἰ] Ζοη5 Ξβῃουϊὰ Ὀδ 
ἀϊνεγίοα ἔγοπι ἴΠ6 ὑσογκβ οὗ ἢ]5 βάρρεῖβ. Οη 
1Π6 οςοδϑβίοη οὗ ἴδ6 “" ξδαϑί ᾽" ἀσβοσι θὰ ἰπ (815 
σδαρίεσ, ευθγυπηρ; παρρεηθά 85 ἴ6 σοπηθεσοῦ 
Θὀχροοῖθά, ΒειβῃαζΖζασ ἔοσροϊξ δὶ5 ϑῆογηιθβ ΟΣ 
Ἰοῖς [86 σᾶγο οὗ [Ποπὶ ἴο οἴμεογβ, Ηδ ράνθ ἢἰπι- 
586} ἴο [Π6 ϑχοθβϑοβϑ οὗ (6 Ὀαπαιιδῖ δὲ ψ δῖος ῇ 
ἢἰ98 ““1ῃοιπαπὰ Ἰογὰ5᾽") ψογα ραίποτο, ῬὅΤΠῸ 
ΡῬεορίδ ἱπηδίοα {ποῦ ὈοίΕΙΒ: ἐραϑεϊην δηά 

ἀδποίηρ, ἀγυηκοη στοῖ δηὰ ὈοδϑΕη] ΘΘΟΌΓΙΥ 
ἴοοκ ροβϑοβϑίοῃ οὗ 411. ὍΠῈ νΕΤῪ βοη 1165 ἔργ - 
ξοῖ {πεῖς ἀυ165 ἀπὰ πορίοοϊοα ἴο οἴοϑθ {6 
ννλίοσ- αῖοβ, “1η (δδί ηἰρης," [6 ἀϊκοβ ννεσὸ 
εὐ, [8Π6 σΔη8]5 οἀγτοὰ ΟἹ [86 νγδῖεσ, δηᾷ ἴδ6 
Μοάος δπὰ Ῥογβίδῃβ ραϑϑοὰ ὉΡ ἴο ἴΠῸ χίνοσ- 
νν 415. ΝΠ Βοιυ ἃ κἰσυρεῖς Βαργίοη ξ6]] Ἰηΐο 
τῆς μαπᾶς οὗὨ Ποὺ δῃσπΊθβ. [Ι͂ἢ ἴῃ6 ΠηΔ5ΘΔΟΤΟ 
Ὑ ΒΟ ἐΟ]]ονγοά, "6 Βο 54 2787 νγ5 5141η,᾽ ἀθαῖῃ 
ξΟ]οννης 5ρΘΘ ΠΥ οἡ ἰμδὲ ον νυ Ὡ] ἢ ΓΌΠΏΟΙ5 
Ὀγουρδέ : “ὁ 5δῃενν ἴῃς Κίηρ οὗ Βαῦγίοη [δδι 5 
ΟΕ 15 ἴδκοῃ δῖ οπὲ δϑηά, ἐμαὶ 86 ὉΤῈ 
δἰορροά, ἴδ τεοὰς Ὀυγηοὰ ψ} ἢσθ, ἀπά {ΠῸ 
τήθη οὗ νγᾶσ τσ ϊοὰ " (τ. ἸΙ. 21, 32). 

ΟΥτι5 Ῥγεϑϑοά οὐ ἴο Βογϑείρρα, Ὀυξ Νρο- 
Ὡδά!υ5, ὈΤΟΚΟη-Ποαγίεα δηᾷ 536 η510]6 οὗ [Π6 [ΟΠ] 
οὗ τεϑἰϑσίδηςθ, βυστοηάεγοά δὲ οὔθ. ΤΤἢ6 σοη- 
ΠΌΘΓΟΣ νγᾶ5 το 1} δηὰ ποῖ ΟὨΪΥ ϑραγοά ἢϊ5 
᾿ἴὸ θυΐ τπλδάς Ὠἰπὶ φοόονθσποσ οὗ Οδιτηδηῖᾶ. Ηθ 
οχιοπηάθα ἢ158 ἸΏΕΤΟΥ ἴο ἴ86 οἰἵγ δε πδὰ [δίεὶγ 
βαϊποά, [1ἴ νυᾶ5 ποῖ ἢ15 ΡΟ] ΟΥ̓ ἴο ὄχροϑὲ ἴο ΔὴῪ 
ἰηνδάου τνμδῖ σουϊά Ὀ6 ο45:}γ Κερί ἃ5 ἃ βξυῃρροτχέ 
οὗ [15 οὐσῃ ρονεσ. Ηδ (δεγεΐοσε Ἴοηϊεηϊεά 
ἈϊπΊ56 1 11} ογάσσιης (πὸ ἀστὴρ οὗ Ραγῖβ 
οὗ [Π6 νυν 4}}. 1ἴ νγῶϑ ἃ πῖοσε πηροζγίδηϊ ροΐϊηξ ἴο 
ἀοίοττηῖπο βοπὶ ἢδ6 5δου]ὰ οεξ ονεῦ 1 85 ἃ 
δονόγηοσ. Ηδθ Ἵοἤοβθο “" απ [ἢ6 Μοάο," ἃ 
τήδῃ οὗ δῦοιξ “" ζἴγθοβοοσε δηᾷ ἴνγὸὺ γοδγβ οἱ," 
ὟΝ ο ννὰ5 ᾿ϑασίυ (ἢ. Μϑάθὶ [115 ϑᾶβίοσ ἴο 

ΒΑΥ͂ ὙὮΟ Π6 νγᾶὰβ ποῖ ἴδῃ ννῆο ἢ νβ: δηά 
{Π6 φυοβέίοη 15 ἀἰϑοιιϑϑοα οἰβουνῆοτο (8.6 ἔχουτγ- 
85:15 δί [86 οπά οὗ ἴδε Ομαδρίεσ). Ης νγᾶβ 
ομοῦ Α 1:6 Μράο, οἵ---σ ἢ ρτεδίοσ 
ΡγΟῦΔὈ1111γ---6 φεπογαὶ, ομασροὰ ὉΥ Ογτυϑ ἴο 
Ἰεδά Ἐδθ ποοΐιιγῃθδὶ ὀχροϊθοη, ΠΟ νν85 τὸ- 
τυ οα ψνἹ ἢ [Β6 Βλίσαρυ οὗ Βαδγυίοη. 

1. »Ἰτ΄αδὲ ὦ ρτεαὶ 72α:ἰ, δις.1] “ἼΠ6 πιὰ 
ὨΙδορηϊ Βοβρι Δ ἐγ οὗἁ δαϑΐοσῃ σλοπᾶτοῃς οἴεῃ 
σουηθ5 Ὀδίοτο υ.5 ἴῃ ϑογρίατο. ὍὙΠὸ ξερασὶ οὗ 
ΑἸΠΔΘΌΘΓΙ5 15 Δποίθο συ ἰηϑίδηοθ, Βυΐ 11 πιυκὶ 
6 σοπηοτηρεγεὰ ἰμδὲ [ΠῈ ἔδδοι οἵ ΒεἰϑῃΖΖδγ 
Ϊῖ8 8 ΘΟΧχδιηρὶα οὗ ΒαΌΥ]οηΐδη Ἰυχυτγ.---ἰηδῖ 
οὗ ΑΒδϑιιοσιιβ οὗ Ῥογβίδῃ"" [Κ] Τῆς ΒΑΡΥ]ο- 
ὨΐΔη ὈΔηΠιοῖ5 ννοσὸ πηδρηποοηΐ, που Ρ ἢ ἘΠΕῪ 
Ὀ5ΌΔΙΪΥ οηὐδεοὰ ἴῃ ἀγιηϊοηποθθ. ΨΝΊΠΟ, 1π|- 
Ῥογίοα ἔτοπιὶ δϑγοδά, δηὰ [ἰυχυσίθς οὗ 
κιπά Ἰοδάθά [6 12016θ.ὈὨ Ῥοσῆιπηθβ ἢ]Ἰοὰ ἐμ6 
ὯΔ1}1; νοοδ ιϑῖβ δηὰ ᾿ηβί γι πιθηΐδὶ ΡΟΓΓΟΥΤΉΊΘΙ5 
δπίογίδ! ποὰ {Π6 455ο} }] 6 σιιοϑῖ8. ἼὮς “1ἢου» 
βδηῃὰ Ἰογά5᾽") το δἰϊζοπάδα Βο 5} :ΖΖδτ᾽ς ἔθαδϑί-- 
Γαϊϑοὰ ὈΥ̓͂ ΔΠ δησίδηξ σοΟρΥ οὗ ἴδε ΧΧ.. ᾿ηίο 
2οοο---Ἶ)25 ἢοΐ 50 ἰᾶγρθ ἃ ΠυπΌΟΥ ἴῃ οΥἹΘηΔ] 
Βαπαυεῖβ 85 1 ΤῊΔΥ ϑθό ἴο ι.5: 1ς,ΟοΟΟ ΙΠΘἢ 
ἴοὰ ΟΔΙΥ δὲ ἴῃθ Κιηρβ σοδῖ ἴἢ [86 Ῥεσγβίδῃ 
σουγίβ; ΑἸ]εοχδηάογ ἴς Οτοαῖ οποῦ ἰην  οα 
το οοο ἴο ἃ νυ άϊηρ ἔδδαϊ ; Ριοϊοηγ ὨΙ ΟΠ γ5118 
υπάοτίοοῖ ἴδ ἀΔΠΥ πυτγίυτο οὗἨ Ιοοὸ 580] ἰοσ5 
οὗ ΡοΠΊΡΕΥ ἴδε Οτεδί (9ε6 αν]. .Α. Μ.᾽ 1]. 
10). 

[τ ννᾶξ Ὁδυλην αἱ ἴς οἷοθε. οὗ ἔδε Ὀάαπαυεῖ 



νυ. 3--.] 

τς τεπιρὶς τυ ϑοἢ τᾶς ἴῃ Ταγυδαίθῃι ; 
τῆλ τε Κίηρ, δηα 8 ρῥγίῃςε, ἢΪ8 
ὑγῖνε8), ἀπά ἢ5 σοπουδίηαβ, πλρῃξ 
ἀπηκ τΠετγείῃ. 

4 ΤΏὭΏδΩ {ΠΕ Ῥτουρῆς (ἰς ροϊάσεῃ 
νε556}5 [πλί γε ἴδίζεη οὐ οὗ [πε 
τεπρὶς οὗἩ τῆς Βοιβε οὗ (ἀσοά ψῇϊος 
τυας αἱ Ϊεγαδαίεηι ; δηά τῆς Κίηρ, δηά 
ἢ]8. ῥγηςεδ, 18 ννίνεβ,) δηά ἢϊδ ςοποὺυ- 
δίῃ 65, ἀγδηΐς ἴῃ τε]. 

ὈΑΝΊΕΙ, ΟΝ. 

4 ΤΏοΥ ἀγδηὶς νη, δηά ρῥγδίβεά 
τὰς ροάβ οὗ ρο]ά, δηά οὗ βιἷνεσ, οἵ 
Ὀγάϑ8, οὗ ἴγοῃ, οὗ ννοοά, δηῃά οἵ δίοπϑ. 

ς Δ Ἶπ τῃε 5Δπιεὲ ἤοὺγ σληλα ἔογιἢ 
ἤηρεῖβ οὗ ἃ πηλη8 Πδηά, δηά ντοῖε 
ονεσ δρδίηϑὲ ἴῃς Τδπάϊβεςὶς ὑροη {πα 
ΡΙΑἰβίοσ οὗ τὴς ννγὰ}} οὗ τε Κιηρ᾿β ρα- 
ἰλοα: δηά 1ῃ6 [κίηρ 8βᾶνγ [ἢ ρατὶ οὗ τῃε 
Πδηά πλῖ τοῖα. 

ΓΟΡΕΣ ἰδὲ [86 ἀτπηϊίηρ Ὀοζδη: δηΐ 11 ννᾶβ 50 
᾿όκὶ ΒεΙ3})}4ΖΖασ ὑπάεγ ἴῃς ᾿ηῆμπεηςε οὗὨ τυῦῖπθ 
866 [6 ΟΥ̓. Οὗ υ. Σ, δηὰ ᾿Ὁ{ΠῸῚ᾿ 5 τοηουης 
[τ (908 5:0 ἢ Ἡρβμ Ὀοοᾶπια Ὀοδϑῖπι] δηὰ 

᾿- Βασαν (οΡ. ἴδε Ν. Τ΄ ῥάσα οὶ, Τυἀδ 18, 
10). 

Δ. ἐῤὲ χοϊδεη απά οἷδε ὐει.6.1 “ἼΤΒΕ 
δηςίεπξ σοϊητηθηΐδίοσβ, ἃ5 [ετοπὶα δηὰ οἴδογα, 
Ροϊπξ ουἱ ἴμ6 στη οὗ [υτηΐηρ ἴδ6 
νΟ556}5 ἴο ἃ ὑγοΐδῃθ ι156, 85 ἃ στοᾶΐ ἀρρτγαυδίοη 
οὗ {86 ἱστενοσθηος οὗ ἴ86 ΒΑ Υ]οηΐδη σ]Οηδγς 8. 
Ἄν ΏΙ5ῖ {ΠΟΥ τόσα ἴῃ ἴδ6 ἴθ ρ]65, [ΠΟΥ δά [86 
Ῥιγοίοσςοη νὩοἢ τῦᾶϑ σίνοπ ἴο δ]Ϊ {Πϊηρβ 69- 
ἰεοιηοὰ ΠΟΙ ὈΥ ἴπεηῃ. 9Ὧδθ ΡὈγοΐδηθῃσβεο οὗ 
ΒΞΔ ΖΖΩΣ νγὰβ8 5111} ἔυσΊΠοΥ ἀρρταναϊθα Ὀγ [86 
οςοδϑίοῃ οἡ τυ Ὡς ἢ 1 τγὰ5 ϑἤσν, Ὀείηρ ἴῃ (Π6 
πηγάς οὗ ἃ ἀγυηκοη τονε] [Κ]. (866 υ. 22.) 

δὲ αυΐυε!, ἀπά ῥὲς εοπεμδίπε:} ΤῊδ τηθητίοη 
οὔ [πὸ ργέβεηςε οὗ νγοϊηδῃ δὲ [ἢ15 ξοαϑί- --Οῃοα 
ςοποϊἀογοὰ ἃ βυσε ὑσγοοῦ οὗὨἩ ἱρῃόγάηοα οἡ [86 
Ῥασί οὗ ἴΠ6 υυτίζει.----ἰϑ ϑἰΠρΡΊ]ΑΥΥ ἴῃ δοσογάδηοθ 
ὙΠ τ[Π6 ΠΑθὶῖ5 οὗ ἴ6 ΒΑΌγ]οηἶΔη5. ὍΤΠΕΥ--- 
π πιαγκοὰ αἰξεϊποϊίου ἔγοπι (86 Ῥογβίδῃβ δηὰ 

ΟῚ; Χεπορἤοηῃ 
ὕυς,᾽ ν. τ,.28: ᾿ξανυϊποοη, .Α. Μ. π|. 21); 

ῬΤδεοάδοζίοη τοοοσάς ἴδῸ 
ΖατἷΞ [εαϑὶ οὗ ἴῃ6 “"σοπου δῖ η65᾽) ΟἿΪΥ: ἴῃ 815, 
ΤΟΙ] οὐνίηρ [Π6 συδπίοπη5 σομηπΊοη δ ἴΠ6 {ἰπ|6 οὗ 
16 σοτηροπίοη οὗἉ [δεῖν ἰγδηϑἰδέίοηϑ. Δ η16}᾽5 
δοοοιπὶ οὗ νν δέ ἴοοῖ ρἷδος νγᾶβ ἴο {Ποιὰ ἴῃ - 
ςοποιϑίεης τ νμαῖ ΤΏΟΥ Κποὺν ΟΥ̓ ογίθηΐδὶ 
Βιδθ115; γεῖ ΒΙΒίΟΓΥ δᾶ5 ὑργουδὰ δῖπι σοττοςῖ. 

4. ρναμεά ἐδεὲ χοῦς 97 χοϊά, ὅς. ΤΟΙ 
ὁ ρΓΑῖβ6᾽) τῦᾶϑ οὔθ οὗ 500} ἃ58 Ὑγ6Ὸ}1 ἃ5 ᾿πβίτιι- 
ΤΩΡΩΪΔ], ὙΠῸ θ49- το] εἿβ δα ΘΠΕΥ σίνα 11}115- 
ἰιδίίοηβ οὗ πηυϑίοΐδη9 (πι8]ϊ6 δηὰ ξδ7η 816) 
δοοςοπιρδηϊοὰ ὉΥ ννοπίεη, ὑογβ, δηά κίτὶβ, 
βἰηρίης ἀπά οἰδρρίηρ τποῖσ μβαπάβ ἴο ἴπ6 πηθᾶ- 
506 πα μντι .Ν, ἂηὰ Β.᾽ 253). Τδε ΡοΪγ- 
τπείΞπι οἵ Βαδυΐοῃ 5 νγεὶὶ Κπονγη; [86 ἸπλΔβῈ8 
οὗ [6 γοάϑβ Ὀοίηρ υι50.8}}}7 πιδάδθ οὗ ἴΠ6 τηοίδ]ς 
τησπιϊοποά (8εῈ Βασιςσ Υἱ. 4 564.)--ΕἸ[ ΠΣ 
5014 οΥ οοδίοὰ στ μοϊὰ δηὰ ϑιίνεσ, δπὰ [6 
Ὅγχαϑβ θείην ταῖμοσ Ὀσοῦζὸ (ἔοσ 1]]ι3ἰγαίοη5 866 
[ὃς Ξἰδῖιιο οὗ Νοῦο ἴῃ 1, ἀγατά, Ρ. χχχί! ; λυ]. 
4Α. Μ. 11. ςό), 468, 111. 28). ὙΘ Ροβθ65- 

ϑίοῃ, ΟΥ̓ [86 τοπ]ρ]6 οὗἉ Βοΐ, οὗἩ [86 γϑβϑοὶς "ουξ. 
οὗ 6 ἴοπαρὶθ οὗ [μ6 δου οὗ Οοά δὲ ογιιϑ1- 
Ἰεπλ᾽" νγᾶὰβ σουηϊοά 4 5'ρη οὗ ἴδ ἱπίοσιοσὶ 
οὗ 186 Οοὰ ἴο ψβοπὶ {ΠΟΥ σεγε ἀοάϊοεδι 
δηὰ οὗ [πΠ6 ΘΌΡΟΣΙΟΓ ρόνεσ οὗ Βε] δῃὰ ἢϊ3 
“ἐροάϑ:"" Βοποθ [815 “ργαὶϑθ᾽ νγὰβ ἃ βοεῖ Οὗ 
Ἀγτὴη οὗ ΥἹοϊοΥΥ (866 εχίσαςϊ5 ἔτοῦλ δυο ἃ 
Βγπη ἴῃ δά, Νοίθ). ΤὨδ ρσγαςῖςε οὗ ργαὶβ- 
ἴῃ ἃ ξοὰ δ Ὀαπαηυεῖβ νγᾶϑ Οὐδ ΨΕΙΥ͂ ΟΟπη- 
ΤΟΙ ἃηοηρ Βολίμοη πδίϊομ (ορ. ““Ἐπεϊά;᾽" 
1. 7η-πτ3. ΝΠ. 272 566.); δηᾶ ἴῃ6 [οννϑ Πμοτ.- 
δεῖνα ἰἸοηρ Κορίῖ ὕΡ ἃ ρυτβοά ἔοστῃ οὗ ἴῃ ἴῃ6 
περηγοίθ ΟΥἨ ΞΟΠ55 ΟὗἩ Ξ[Π6 Ξλραῖ ((ΑΠεη). 
Βοίὰ [86 Οτθοὶκ νευβίουβ δ ἤθγο ἃ 1δοιρῆῃξ 
ΒΌΡΡΙΙοὰ ἔτοπι τ. 22: ""δηᾷ ργαϊϑοὰ ποῖ [86 
εἴογῃδὶ Οοά (τὸν θεὸν τοῦ αἰῶνος), ψ8ο μαδὰ 
Ῥονγοῦ ΟΥ̓ΟΥ [ΠΕΙ͂Σ Ξρ᾿ γιῖ5.) [Ι͂Ιἡ {δεῖν νῖονν, [ἢϊ5 
ΟΠ 550 η ννᾶϑ ἃπ ἀρρτανδίίΐοη οὗ πὸ οἤδηςο, 
ΘϑρΘοΟΐΙγ ἰδ ἄυς ἰο βοογῇ δηά Ἴσοηίειῃηρί οὗ 
ἴηΠ6 Οοὰ οὗ “1δδ6 ἐεπιρὶο δὲ [ογιιβαϊθπ)." “1η 
[6 βᾶπιθ Βουγ᾽" [Π6 δςΐ οὗ ρῥγοΐδηδίίοῃ ννὰ5 
ἀνεηξοά, 

δ. δηφενγ οὕ α "παη᾿ δῥαμ] “Ἐ. ϑαδάϊας 
Οδοη 58γ58 [μϊ5 ννγὰ8 Οδῦτίεὶ, νγῆο 15 ᾿ς] δὰ ἃ 
ΤαΔη ἴῃ οἢ. Υἱῖ, 16. ὙῊΪ5 ἀρρθᾶγβ ρσγοῦδθίὶα, 
δι τεβῖβ οὔ πο 50]1ἃ ἑουπάδίοη " [Ἀ} 

συεῖ ἀραϊρεὲ ἐδε εαρμάοσ!. 8} ΦΑ ΕΖτὰ 
(Δ]]ς (Π]5 [86 Ιατὴρ; Ὀυΐϊ δαλάϊας ὅδοῃ, ἰῇ ἢΪ5 
ἢγϑὶ ἐχρδηδέοη, τηλκος Νιευγασῥία ἴο πΊοδῃ 
16 νἱπάον. Ἧξφς ϑυδ)οῖπβ, δονγενοσ, οἱδοῦ 
ΟΧρ δπδίίοηβ ρθη ψἱ} Αὔεη ΕΖγα. [ἰ 
Θ6ΟΠῚ5 τηοϑὲ Ὀγοῦδῦ]ς παῖ ἴἢ6 ψογὰ πηθδηβ ἃ 
ἐα»ηρΡ οἵ εαπάίοσεῖοξ, [μου Ρ ἢ [Π6 ἀογίναίίοη νὩο ἢ 
δὲ γίνθϑ ἴογ ἱξ 15 αὐδυγά.᾽" (866 δάά. Νοῖίβ.) 
4 ἈΔΘΩΙ οὔϑεγνες {π{ Νιευγαδία 15 δαυϊναϊοης 
ἴο Μεποωγαῤ, νυ ἢ 5 ἴΠ6 πᾶτὴθ ἔογ ἴ86 σδλῃ- 
ἀ]οςῖῖοκ νυ δόνυθη ᾿ρ 5, ἀπά ἢθ Ὀοϊονεβ ἴἴ το 
Ὀ6 ροϊά. Ης ἀοεβ ποῖ, δονγενοσ, ἊἸβ ΠΟῪ 
ΒΑΥ ἴδαΐ [ἴ ννᾶ8 ἴΠ6 γοϊάδῃ σδῃάϊεϑοῖςκ. ὙΠοτο 
ΒΟΘΏ15 ΠΟ ΔυϊΒΟΓΙΥ ἔοτ βιιςἢ ἃ ξυρροκιίοη. ΤΣ 
Ρἰδιβίεσ 15 οχργεβϑοὰ ὈΥ ἃ ννογὰ υγ7ῆϊοδ πηθδῃ5, 
8ἃ35 ὮγΥ ῬΌΒΟΥ Π85 τοπιδγκοά, "ρΪδίη βἴυςςο,᾽ ἃ 
τηοάο οὗ οπιδηιοπξ ἐουπὰ ἀπιοηρ ἴδε Γοπδίη8 
οὗ 86 Αϑογγίδῃ ραΐδοθβ᾽" [Κ]. (Ορ. 1,ἀγαγά, 
ΝΠ, ἀπά ΒδὈ.᾽ Ρ. 295.) 

ἐδὲ ῥαγὶ οΥΓ ἐδε δαη4)] ““ἼἸΒα οχδοῖ (γδη514- 
ἴοη νουϊά Ὀ6, “ἐῤο οχΊ γε} οὗ ἴῃ6 Βαηά.᾽ 
ΤΟ ἀσδογρύοη οὐὗἨ ἴδε Κιηρ᾽ 5 ἴεττοῦ ἂἴ {16 
βίρδς 15 Ἔχ ΓΕ στάρῃϊς ᾽" [Ε]. 

6. 46εὲ ἀπ᾽: εουπίεπαποε «ὐας ἐξαηρεά) 
“ΤὮΕ οτἰ χίῃδὶ 15 γαῖ ΠΕΣ ΤΟΣ ΟΧΡΓΟΒΒΙΥΟ---ϊ5 

ΕΟβαϊά, 
6 Ὑμεη {πε Κίπρ᾿β ᾿σουπίεηδηςς ἔγίκλε: 



ὈΑΝΊΕΙ, Ν. 
αηὰ 518] 6 (ἢς εἰἰγά τυ ]εῦ ἰπ τῆς 
ἰεϊηράοῃι. 

400 [ν. γ-.. 16. 

ἐΟμαϊά. ἔγγαϑ οΠδηρεά, δπά ἢἷ8 τῃουρἢς5 ἔτου- 
{. 

ἴου,  ὄὈ]εά Δίπι, 80 (δῖ τς 1" ]οἱπ8 οὗ ἢ 8 
ξομϊά, ἰΙοΐπϑ ὑνετγε Ἰοοβεά, δηά ἢἰβ ἰζῆθεβ βῆηοῖες 8 ἼΠεη οδπις ἰπ 411} (ἢς Κἰπρ᾿β νσῖβα 
δέκατπβα,, ΘΟ Δραίηβί ἈΠΟΙΠΘΓ. πόθ: Ὀὰΐ ΠΟΥ οου]ά. ποξ τελά τὰ 
ζ- (πμαϊά, γ Τῆς ἰπίπρ οπεά ᾿ δουά το Ὀγίπρ ττιπρ, ποῖ πιαῖζε Κπονγη το τἢς [κίπρ' 
»ἰρᾶέ. ἴῃ τῇς δϑίγοϊορεγβ, ἴῃς (ΟΠ δἀδδηβ, ἀπά (ἢε ἱπιεγργείδιίίοη τπεγθοῦ. 

ἴῃε βοοιβαγθιβ. “μά τῆς Κίηρ δρᾶκε),ς ο ἼΠΕη νγ88 Κίηρ ΒΕ 5ῃλΖΖδγ ργεδίνγ - 
ἀπά 5814 ἴο ἴῃς νψγίϑβε γι οὗ Βδρυίοη, ἐγουθ]εά, δἀπά μί8. ᾿ σοιιπίεπαποα γαῖ ᾿ (μαῖα, 
ὙΝΒοϑοανεῦ 58}4}} γοδλά {Π}8 νγγιεῖπρ, Ὀπδηρεά ᾿ἴη ἢἰπὶ, Δπἀ4 ἢ 8 ἰογὰ8 Ὑψεσα γρέεεε. 
δηἀ 5Πδνν πΊὲ τῆς ᾿ηεγργεϊδτίοη τμογα- δϑοηιςεα, 

"ον, οὗ, 5141} θῈ οἱοιῃεά νυ | ϑολεϊεῖ, δηά 
ῥαυε ἃ εδιαΐη οὗ ρο]4 δδουῖΐ ἢ18 πεςζκ, 

το ἅ δῦοιυ ἴπε 4υδεπ ὉΥ τεᾶβοη οὔ 
ἴῃς ψογάβ οὗ ἴπε Κίηρ δηά ἢἰ8 Ἰογάϑ 

Ὀτ ῃζποβθος [οὐ ἴπ6 ἔγεβῆποϑ οὗ ἢ15 Ἴσουῃ- 
ἴοπᾶης6} «ὐόγε ἐραπρεά. ἨἩΜΦ5 σοϊουγ δηὰ [86 
ἤυ5} οὗ ννυῖπε Ἰεξξ ἢ5 σμθοῖ δηᾶ ἃ ἀθδάϊγ ρα]6- 
Ὧ685 ΟΔΙῺΘ ΟΥ̓ΘΥ Ὠϊπ᾽ [Ἀ]. 

7. Το τοῦδε οὗὨ “ϑοδγὶοι,," 4 τοῦο, 2.6. οὗ 
{ἢ ἀδοροεσ, τοσο γι πηθοη ἢσο ἴπδη ἴῃς νἱοϊεῖ 
Ῥυγρῖε, ννὰ8 οὔς οὗ ἴῃς “φοοάϊΥ ΒΟΥ] οη ἢ 
ξαττηθηΐβ᾽" (σοθδ Υἱΐ. 21) ΟΓΣΏ 85 ἴπ6 σοῦς οὗ 
Βοηουγ ΟΥ̓ ἴποδβο δἰπρίεά οὐδ ὉῪ ἴῃς Κίηρς ἴοσ 

Ἰαὶ ὀχοθι]θηςθ. ΒαΌυ]οη νγᾶ5 ἔδπιοι8 ἔοσ 
ἐγ] ἢ ἀρράτεὶ᾽" (ΕΖεῖς. χχυῖ 24). ὙΠῸ Ῥεογ- 
βδίδῃ σουγίβ ἕο ]οννοα [Π6 5άπὴθ συδίοπιϑ (ΕΞΙΠΟΓ 
ὙΠ]. χ 9) ἢ [Π6 84πὶθ ἀἰβι!ποϊΐου ἔογ τπηετιξ 
Ὀεΐννεθη {πὸ ἔδυ δηά ἴΠ6 πῆογδ ΟγαϊΠΑΤῪ “Ρυτ- 
Ῥυγαῖ! " (Χερόρδοη, “Ογτορ.᾿ 1. 3. 2, 11. 4. 6; 
Ἡδετοά. 111. 2ο, φυοίοά ἴῃ Ζδςκϊογ, ἰῃ Ἰοςο). 

ΤΗΣ “ἐσ Πλῖη᾽ οὗ ροϊὰ ννᾶβ βεσῇδρϑ πκὸ {παῖ 
ΒΟΠΊΘ Εἰ πι65 ἑου πα οὐ [86 τοργεβοηϊδιοης οὗ [δ 
ξοάϑ ΟΥ̓ ἴῃ 86 ἀπτοηρ ἴ6 Μεοάΐδη ποῦἷοβς (Όρ. 
Ἐλν]πβοη, ΓΑ. Μ᾿ 111. 6, 11. 41)). [ νψ»ὰ5 
ΘΥ ἀθΠΕ ᾿πἰοηάθα ΠοΙῸ---ς ἴῃ (ἢ6 ᾿οᾶϑε οὗ 
7οϑορὴ (Οεη. χ]ϊ. 42}----85 ὯΔῃ Θμ Ὁ]ο πὶ οὗ ΟΠ“ ς 
85 ννῈ}} 45 οὗ ἀϊξειιποϊίίοη; δηὰ ποι ρῆ, 50 ὰγ 
845 ἴΠ6 ΤῃηοπιπΊεη5 ΘΔ Ϊ6 {πε πἰυάεηϊ ἴο ἀϊδοο- 
ὙΟΓ, ποῖ σοΠΊ ΟΠ ἃπιοηρ ἴπ6 ΒΑΟΥ]οηΙΔη5, [6 
Βοἰθο οη οἵ ἴῃς ἀϊδιίηςσίίοη νγᾶβ πδίυγαὶ ἴο 
οὔθ ψο, ᾿Κὸ ΒοΙ3ῃδΖΖᾶσ, ννᾶ5 σοηποοίθα ψ1Ὲ} 
Ἐσγρί ΌΥ ἔλθ [[65, δηά ἱπογοίογο δοαυδιηϊοά 
ἢ δηὰ ἀϊθροβεά ἴο ἔοϊονν Ἐξγρέϊδη τηοάθ5 
οὗ δβοπουγ,. δα οτὶιηδὶ οὗ [6 νοσγὰ “ἢ διη "ἢ 
15 τοργοάδυςοα ἴῃ ἴδ6 ἵκης Οὗ 1πΠ6 Οτοοκ 
νουβίοηβ; δηὰ, ονγονοσ οὔθουγο [Π6 οἷοξΥ, 
ἰ5 ἰγδοοὰ ΟΥ̓ ἴπ6 φῬῃ]οϊοχίϑὲ πη ἴδε 1,2{1|π 
»πιοπίΐε ἀπὰ ἴῃς (εἰτς »ώπα δηὰ ρεμέογε, 
ΟὙ6 ἀἰβοονοτΎ (δαὶ ΒοΙβδ22 ΔΓ νγᾶβ ἴῃ6 

οἰάοϑί ϑοπ οὗ {86 κιηβ, δηὰ δϑϑοςσιδιοα νυν Ὦ]π| 
ἴη ἴῃς ρονογηηηρηΐ, 15 ἰῃ Θχδοῖ δοοογάδποο ν ἢ 
[6 ἀοοϊατγαίίοη (αἱ Πδηϊοὶ 5ῃου]ὰ 6 (86 τηϊγὰ 
ΤΌΪοΓ ἰῃ (Π6 Κίπράοπι. Βε 5! δΖΖσ ννὰ8 ἴῃ6 
δοςοπὰ (Ναδοπδά!ι5 Ὀοίηρ ἴδε ἢτβι), δηὰ ἴΠοτθ. 
ἔοτο 16 ποχί ἴο Ὠἰπὶ ψου]ὰ Ὀ6 {πτά, ΗἸἾ ΣΟΥ 
{δη τηϊγὰ ΤΔηϊ6] σου]ὰ ποῖ Ῥ6᾽" [Ε]. 

8. ἀρ ουκ ποὶ γεσά ἐδὸ «υγὶ μ6} (866 ου 
-. 21. ΜΝ] 5οη 5ἰδῖθϑ ἰπδὶ ἴῃ. (πα  ἀξδης 
ὙγοῖῈ ἰπ ἴπς ΠΔΌΪ οὗ σοπϑδιἀογηρ Ποῖ σὲ (494 
ἀἰϊνίῃοβ, ὅζς,) ἸοσΙν Ἰἰπλοὰ ἰο ἴπ6 σορίοηβ 
ἱπμδοϊοὰ ὈΥ ἐμεπιθοῖνοβ δηὰ [μεῖς Κιησπηθη. 

ὙὝΠΟΥ σουἹὰ ὈΟΪΑΙΥ͂ ῥγοάϊςξ βἴοστῃ, ἰοπηροϑῖ, 
ὙΑΓ, δίς. ἔογ ϑγγία, Αϑϑουγία, Βανγ)οηία, δηὰ 
δυπίδηδ, Ὀυΐϊ ΠΟΥ τους νοηΐυγο ΟἹ ΠΟ Ῥ͵Ὸ- 
ῬὨΘοῖθ5 σεβροςοίηρ ΟἾΠΟΥ περ ουτσίηρ δπὰς 
κα Ῥεγβία, Μεάϊα, αἰνὰ Αὐτηεηίδ (Α. Μ," χι. 
δ). 

ἢ15 νγδηῖ οἵ ϑιισοθθθ Υυἱϑ ΟῚ αῇοοίεὰ [ἢ δ 
ἐἸογά ς᾽" 25 νν6}} 85 18 οῖγ "" Κιηρ." [ἡ [86 ννογά 
ἀοϑογ δηρ ἴῃ6 ““4ϑιοπιϑῃηθηῖ," τνῆϊσἢ δηϑιοὰ, 
{ποτο ἰ5 ᾿ηνοϊνοά, βαγ5 ΗιΖιρ, ἴῃς ἰάθα οὗ 
τβογουρῇ ἀϊδέυγθαποθ. Νὸ ομθ σεπιδιποὰ ἴῃ 
ἢϊ5. ρἷδςθ, ενογυίμηρ νγᾶβ ἴῃ ἃ ςοτημηοζίοῃ. 
Οτοὺρϑβ νγεγὲ ἔουπποά ἤοτο δηὰ ἴπογο, δηὰ ἀδ- 
ὑαϊοὰ (ἢ6 τηδίζοσ ἰῇ αξιίδϊίοη δηὰά σοϑίϊθϑο- 
Π655. 

10. οι ἐδε φμεεη, ζς. “Τὶς νγᾶς {Ππ 6 
4υθοπ-πλοίμοῦ, ννο ννᾶ8 ΡγΟΌΔΟΙΥ {πε ἀδιρῆ- 
ἴογ οὗ ΝεδυςπαάηθζΖασ. Τὸ δεσ ἴῃ 6 ἔργον 
16 οὗ ΤλΔη16] νου]ὰ ῬῈ ἔδυ αν" [κ]. (866 
ἸηἰγοάυςίοῦΥ ποΐθ.) ΤὍΤΒὲ ἴ οηξογίδιηδὰ 
Ὁγ ἴῃς Βανγ]οηίδηβ ἔογ οπα ψ8ο μΒεϊὰ (15 
ΓΑῸΚ [ιὲ5 115 ρᾶγαὶ οὶ ἴῃ ἴῃ6 ϑἰπλ δῦ στοϑροςῖ 
ΑΙΓΟΔΑΥ͂ ποϊοα ἀπιοηξ ἴἢ6 [6τνν5 (566 ποΐθ5. οἡ 
, Κι χν. το; 2 Κ. ἰχ. 3.0, χχίν. 8, δηὰ τε). 
ΤΗΣ ποῖϑα οἵ (δ ἀϊδίυγθδηςς (866 ῥγενίοιβ 
ποῖθ) ρεπείγαϊοα ἴο ΠΟΙ ἀραγίτηθηΐβ, ἀπά 8ὴ6 
νγ5 ἰηξοτηοὰ οἵ ΒοἰϑῃδΖζατγς ρσοςϊδιηδίίοη 
(υ. 7). “ΒΥ τεδϑοὴ οἵ," ἰῇ ΄σοῃϑθηυδηςο οὗ, 
ἴπεϑε νσογάβ 5886 σᾶστὴθ ἄονγῃ ἴο {86 ““Ὀδησυοί- 
Ὠου86. ρογῆδρϑ ϑυπηλοηθὰ ΌὈΥ ἴπο Κιηρ 8 
ςοπηπηδηὰ (1.Χ.Χ.). Τἢδ αυδδη ζὸο 8115 [)λδηϊεὶ 5 
ΒΑΟΥ]οηΐδη ΠδΔΠ16---- Β 6] 65 Ζχζαγ (566 1, 7, ἰν- 
9, 19, Α.Ν.). Τῃὲ ΧΧ., ὙΠεοά., ϑὅγτ. 
δηὰ Νυΐψ. νογβίουβ ὕᾶνα διυιῖ οπὸ 8ρ6!]πρ ἔοὺσ 
(Π6 Ὡδιηθ8 Βε ϑῃδΖζζᾶσ δῃηὰ Βεϊζεβῃαζζασ, ΒΥ͂ 
1Πς ἴπλα ἴδὶ ἴῆς ΟΥ̓θοκ υϑγϑίοη νγὰβ νυτι θη, 
411 Κηον οάρε οὗἨ [πὸ ταὶ ἀϊβεγεηςο οἵ {π6 
οΥσίη οὗ [6 πδΠ|65---ὍὯὸ ἔγοπι ἴδ σοὰ Βεϊ, 
1:6 οἰδεῖ ἔγοτι ἴθ ροάάθβ5 Βο]115---ννᾶς Ἰοϑῖ, 
ΤΠ ἀεσοοπρίοη ΠοῖῸ σίνοη οὗ Π)Δηϊεὶ ςῃουϊὰ 

ὈὍδ σοιηρατεὰ νὴ ἵν. 8, 11. 48,1. 1). Βιυῖ ἴἴ 
᾿λλ5 αἷϑο 118 βροςίδὶ ροϊηῖβ, ἡ Β ἢ ἤδνο ραϊποά 
ἔγοϑ ᾿πΐογοϑξ [ΒγουΡἢ τηοάσστ ἀϊδοονοῖγυ. ΤΠ6 
δἰγτυϊα, “πη [866 ἰ5 186 ϑρίγίὶ οὗ ἴΠ6 ΠΟΙ͂ 
ξοάΞ᾽" (866 ἵν. 8, Α.Ν.):--͵ἰὀῺ ἔοιτηβ υϑεὰ ἴο 
ἀεϑοτίθς [86 “Πρ ἢς (566 11. 22), υπάογβίδῃαϊηρ, 
δηὰ νι ϑάοτῃ (ἃ ἀδοοῤνπαό, ποῖ ἧκὸ τδὲ οὗ τ} δ 



Ἧι 11-, 8.} 

ολπια ἰπῖο πε δαηαιόξς Ποιιδε: σηαά 
της 4υεεη βϑρᾶΐζα δἀπὰ 8414, Ο ἰείπρ, 
Ἶίνε ἔοσγ Ἔνοσ: ἰεξ ποῖ (Ὺ τῇουρῃϊβ 
(τοῦ ]ς (Π66, ποῖ ἰεῖ [ΠΥ σουηίεπδῃςθ 
δε ομαηρεά: 

11 αἴγμοῖο 8 ἃ τὴλη ἴῃ Τῆγ Κίηρ- 
ἄοπ. ἰῃ ὑγῃοπ ἐς [ἢ 5ρ! ἱΐ οὗ τῆς μοῖν 

"οτσ, ξρῶ; δηὰ ἱπ τῆς ἀδγ8 οὗ τὴγ ᾿ ΚΠ αν 
ἥν, ἴρῆϊ δηὰ υπάεγβίδπάϊηρ δηά ννϊβάοπῃ, 

κε τῇς νυ βάοπῃ οὔτε ροάϑ. νγ88 ἑουπά 
ἴῃ. ἴηι; σγδοῦλ ἴῃς Κιηρ Νεδυςμδά- 

“ οἾδρ. 2. 
48. 

"Οτ, μπμεζΖζΖαγ (Ὦγ || (δῖπεσ, {πε ἰίηρ, 1) “47, 
πὰ. τὴγ Δἴμεῖ, πηδάε ὅ πχδβῖογ οὔ τῃς πιᾶ- 
ωτμᾶρ. 4 ρἰςἴΔη8, Δϑέγοϊορειβ, Ομ άφαῃβ, ἀπά 

ΒΟΟΙΠΒΑΥΘΙΒ ̓ 
12 ΕΟΓΑΒΙΛΙΟὮΒ 48 Δη Ἐχοςο]]εηξ 5ρ᾽ Γι, 

Δηὰ Κπηπον]εάρα, δπά ιἱπάετιοίδηάϊηρ, 
ἐΟτ, φαπ ᾿ Ἰητετργατίηρ οὗ ἀγεδπιβ, δηἀ βῃενπρ 
μεν, δε. Οὗ Βατά 5εηἴεηςαβ, δηά | ἀἰβϑοἱνίηρ οὗ 
"ον, ἴα Ἰβουθῖβ, σγεῖε ἔουπά ἴῃ (ἢξ 8δπὶε 
ἐΟδαά, [ζδηϊεὶ, τβοπι (ἂς Κίηρ παιηεὰ Βε]- 

[65Π242ΖΔΓ: πον ἰεῖ [)4πη|6] θὲ ςΔ]1εά, 
δηά ἢς Ψ}}}} 5δῆενν τῇς ἱητεγργείδιὶοη. 

12 Ἴδη νγὰ8 [ Δη16] ὑγουρῃς ἱπ 
Βείοσε ἴῃς Κίησ. “π4 τῆς Κίηρ βρακε 
πὰ 5ςἰά υπῖο Πδηϊοὶ, “γέ του τῆλ 

- ΠὨδηϊεΐ, ψ ῃ ς ἢ αγΖ οὗ ἴῃς σμ]άγεη οὗ 
τῆς σαρτν ιν οἔ ]υάλῃ, ψῇοπι τῃ6 

ἸΟτ,, ᾿Κίηρ ΠΥ ἐξδῖμεῦ δτουρσῆς οὐδ οὗ “4: 
“πριν. ]ενιγ} 

ΘΑΝΙΒΙ.Ν. 10: 

141 ἢλνα ὄνθη ἢεαγά οὔ δες, τηδξ 
ἴδε 8ρ|Π| οἔὗὁἩ τῆς ροάβ ἐς ἰπ ἴπε6, δηά 
ἐδαΐ Ἰ'ρῆξς ἀπά υπάοτγβίδηάϊηρ δηά ἐχ- 
ΤοΕ]]δηξ νγιβάοπῃ 18 ἐουηά ἴῃ ἴἢ6ε. 

Ι5 Απά πον τῆς ννῖβε σιγῆς ἴῃς 
ΔΒΙΓΟΪΟΡΈΓΒ, ἤάνα Ῥδθη Ὀτουρῆξ ἴῃ δ6- 
ἴοτε πὴ, [δὲ ΠΕῪ 5Ποι]ά τεδὰ τἢ 8 
ὙΥΓΠΙΠΡ.) ἈΠ τηᾶκε Κποννῃ τἱπῖο της 
(ες ἱπιογργεϊδιίοη τπαγοοῦ: θὰς ΠΟΥ 
οουἱὰ ἠοῖ 5ῆενν {π6 ἱπιεγργεϊδτίοη οὗ 
τῆς {πηρ : 

16 Απά 1 δᾶνα πεαγά οὗ ἴθ, (πδί 
που οδηϑὲ ᾽πε ἰπτεγργείδιίοηϑ, ἀπά ἐαρα 
ἀἴβϑοῖνε ἀουδίβ: ποὺ [Ε τπου σδηβῖ ᾿ 
τεδὰ 186 νυττίηρ, ἀπά πηλίζε Κπονγη ἴο 
τὰς ἴῆε ἱπιεγργεϊδίίοη τπεγεοῖ, ἴδοι 
8]: δε οΪοίῃεά τυῖτῇῃ ϑοδιϊδῖ, δηὰ αυέ 
ἃ Ἑοδαίη οὗ ροϊά δδουΐ ΤΥ πεςοκ, δπά 
8ῃαϊς ὈῈ τΠ6 τιϊγά χα ]εγ ἴῃ τῃ6 Κίηρ- 
ἄοπι. 

17η ἴ Ὑεη Τδηΐεὶ δηβννεγεά δπά 
8814 θείοτε ἴῃς Κίπρ, [,εῖ τὴγ ρι8 δὲ 
ἴο τῆγ56],, ἀπά ρῖνε (ΠΥ ᾿ γενγαγάβ ἴοὸ " Οτι Με, 
Δποῖπεῦ; γοῖ 1 Μ}}}} τεδὰ τῆς νγγίτηρ δὴ 
αηἴο τῆς ἰκῖηρ. Δπη4 τηλίζα Κηόονγῃ ἴο 
Ἀἰπὶ τῆς ᾿ητεγργοϊδιϊοῃ. 

18 Ο τδβου Κίηρ, [πε πχοβῖ Βι!ρὰ (σοά 
σᾶνε Νεδυςπδάπεζζαγ ΤΥ ἔδιδε ἃ 
Κιπράοπι, Δηὰ τηλ] ϑῖγ, ἐεὶ δίοτγ. ἀπά 
Βομουγ: 

εἶδες ἐδαξαρ»ρι, Ὀὰ1) Κα τπ6 νυιϑάοπι οὗ 1ῃ6 
ξοάς᾽" (ν. 11) αἰἰγθυϊοά ἴο Τλάπῖε}: [6 ἐχ-- 
Ρτοββίοῃ ἀδῆηϊηρ 815 σᾶρδῦὶ 165 85 οὴθ 840]6 
“0 Ἰηϊεγργεῖ ἀγοδη)β, ϑμονν Παγὰ ϑεηζθηςεβ, 
δηὰ ἀΐβϑοῖνο ἀουδῖ5᾽" (11ἴ. “]οοϑο Κηοί5).--- 
16 5: Ἰςεἶγ ΒΑαγ]οηΐδη, δηὰ τὲ 1]υϑίγαϊοα ὈΥ͂ 
186 ““τηλρίςαὶ" ὈοΟκΒ οὗ ἴδε Ομδίἀθεβ (56Ὲ 
δαάά, Νοῖε ἴο ἱ. 4). 

Οπ πὸ ᾳυοβίίοη, Ηονν ἔῶασ ννᾶ5 Β65ῃ42- 
241 δοαιυδιηϊοα νυ ἢ Ὠ 8η1εΕ] )----ῆς παὰ ““Πεαγὰ 
οὔ" διπὶ (υ. 14), Ατομάρασοῃ οϑα ϑᾶγϑ, 
(γα μᾶνθ, ἔγοπι {6 Ὀσγενυν οὗ {πΠ6 ϑοΠρ- 
ἴυτο δοοουηξ, πὸ πηοᾶπβ οὗ κπονῖηρ ννῆδῖ 
δοαυδίπίδποα Βεῖβῃδζζαῦ πδὰ στ [4Π|6], 
Ὗνε ἀο ποῖ Κποὺνῦ ψνῆοῖα ΟΥ̓ ΠΟῪ 6 νγᾶβ 
οἀμιοξίεά Ὀεξοτα ἢ 15 δϑϑος  δίϊοη υυἹἢ ἢ15 ἐδ ΠΟΥ 
ἴῃ ἴῃ κίηράοιη. [1 ϑ9θέπι|5 Ὀγοῦδοϊ!ς [Πδῖ 
Ὁ δηϊοὶ βδουϊὰ πᾶνὸ Ὀδοὴ κηόνη ἴο δἰπι, Ὀυξ 
βυδεγοὰ ἴο 21} ἱπίο πορίοςξ; Ὅ8ὲ Ὠἰδίοτυ οὗ 
Νονυς δά ηοΖΖαγ τηυσὲ πᾶν Ὀθθη νγῈ}} Κποννῃ 
πη Βαῦγίοῃ, δηά ΒεἰβμβαζΖασ πιυϑὶ Ββᾶνε Κπουγῃ 
[πο ἔδεῖβ, νεῖμεν ἢ6 Κπονν Ὠδπίοὶ ῬΟΓΞΟΠΔΙΪΥ͂ 
οὐ ποι" [Ἱ Τῆς ποξορίίοη ἴμΔὲ Ὁ δηϊεὶ 
νγᾶς αἡρίογοά “Ὅη [πε Κίηρ᾽ 5 Ὀιι51Π655᾽ ἴῃ 
Βεΐ 5} ΖζΖατυ᾽β τεῖστι (Υἱΐ:, 27) 15 ἴῃ ἕδνουζσ οὗ [Π6 
ϑυρροβιξου ἰμδὶ νυ ἢ}]ς ΓΔπ|6] δὰ ποῖ οεαϑεὰ 

ἴο Ποϊὶά 8οπιθ Ροϊ ὶοαὶ ΟΥ̓ ΟΗΠς 4] ἰωθο, 5 
Ρϑου αν οἰ (1. 17) δὰ οἰ ΠῈΣ Ὀθεῃ ἑογροϊίεῃ 
οΓ βυδεγεοὰ ἴο τοπιδίῃ ἰῃ δῦδγδησο, 

17. Νοθυς Δα ποΖΖΑΣ νγᾶ5 ἃ ὑτῖποθ νἤοϑο 
οδαταςῖεῦ ςοτηπιδηδοά ἔγοπὶ πὶ 
Πδπὶοεὶ οου]ὰ δηὰ ἀϊά τεςεῖνο ““τευνατάϑ᾽" (ορ. 
11, 48); ΒΟ 5 ΠδΖΖδγ νγἃ8 ποῖ. Δ4η|6] [πεγείοτγα 
ἀεοϊποά ἢἷς οδξεγξ ([ὴ6 ογάεγ οὗ [Βε ψογάβ ἴῃ 
ἴδε οτρίπδὶ 5 νΟΥῪ βι γι ΚΠ 6).--- ἢ [Π6 ῥτοίεϑι 
οὗ οϑ ζσοννῃ δΊΥΟΥ ἴῃ ἴῃε βεγνῖος οὗ 5 δάορῖ- 
εὐ σου π Υ ραῖπβδὲ ἴδ6 ῥγάθ ἀπά βδοπ]ορο ἢ6 
νγὯ5 φορεῖ ]οὰ ἴο νυν ϊηεθβ, ὙΠΟ 19 τοτο οὗ 
τοβροοίδιὶ [μᾶπ οὗὨἨ ἱπάϊρπδηξ ΡΠΥ͂ ἰπ ἴπ6 ννογὰβ 
οὗ ἢϊβ ὑγοίεοβ. ὙΤΒε [,Χ Χ. ῥγεΐδοοϑ δοπὶ ἢ 
1:6 Εἰ ἰουπῆς {|| |1Κὸ ϑορηΐθπος : “ὙἼΠρη ζ δηϊοῖ 
βιοοά Ὀεΐοτο ἴπ6 ντιπρ δηά τοδὰ 1: δηὰ ἴἢπ.9 
Βο δηϑυγοσοὰ ἴδ κίηρ," ἕο. ΤῬὍὲ γεδάοσ 5βῃοιυ]ὰ 
τουποιιῦοῦ ἴῃδῖ [6 τοπλΆγ ΚΑ 6 νἱϑίοησ, νους ἢ- 
βαίοά ἴο Τϑδηϊεὶ ἀυτίηρ ἴμ6 ἴπτες γεᾶτβ οὗ 
ΒεοΙΞῃδΖΖαι 8 σείζξῃ (ς 5. νυἱῖ. δηά νυ1}}.), μδὰ 
ΔΙΓΕΔΑΥ ἰάθη ὑἷδοθ. [1ἰ νγᾶβ πὸ ἐξοῦϑβιῃ Ὀυῖ 
δεῖυαὶ Κπονϊοάρο---σταπιοά ἴο πἰπὶ ὉΥ Οοἀά--Ὃ 
ψἰοἢ νου οηδῦῖὶο ἰπὶ ἴο δῆθνγεῦ 50 ἔδασγω 
655 γ “1 Μ11}} τπλακὸ πον ἔπ ἱπιεγργεϊδιίοη." 

18, ἄς. Ο ἐδοιι ἀΐηφ, δε πιοσέ δὶσῥ Οοά, 
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10 Απὰ ἔογ τῆς πιλ)εβϑιγ τπδὲ ἣς 
να ἴηι, 41} ρεορὶε, παῖίομβϑ, δηά 

Ππρίάςν το] εα ἀπά ἔξαγε Ὀείογε 
Ηἰπὶ: ψ ἤοσ ἢ ψοι]ὰ ᾿ς 8]6νν ; δηά 
ψΠοηὶ πε νου] ἢς Κορὲ αἷΐνε ; δπὰ 
τθοηι ἢς νου ]α δε 8εῖ υΡ ; ἀπά ψννῆοτῃ 
ἢς ψου]ά ἢς ρυξ ἀοννη. 

20 Βυῖ ψβεη ἢἰ8 Πεαγί νγα8 1|Πεἀ 
"0, ὃ, Δηἀ ἢϊ5 πιὶπά Βαγάεπεά ἢ ᾿π ῥγίάθ. 
ὑγεκάψ. ἢε νγὰ8 ἰἀεροβοά ἔτοπι [5 ΚίπρΙΥ 
σας. τἤτοπα, Δπα4 ἘΠΕΥ ἴοοῖ 8 ρουγ ἔτοπι 
της ἮΪηΙ: 
ἐςμαρ.. 2ΖζΖ 1 Απάᾶ ἢδ νγὰβ “ ἀγίνεη ἤτοῃῃ τῆς 
ἴθι, δ80ῃ8 οὗ πιο; δηά "ἢ ἷϊ5 ̓ εαγὶ ννγᾶϑ 
ἐε νιαάρ της [Κα τἢς δεδβῖβ, δηὰ ἢἷ5 ἀννε]]ηρ; 
“φναί, ὅδε. τῦᾶς ὙΠ (ἢς 114 5865 : [Π6γ ἐξά ἢ τὰ 

ὙΠ ἢ ρτα58 ΠΠ᾿κὸ οχϑη, Δηἀ ἢ18 ον νγᾶβ 
νεῖ ψ ἢ τῆς ἀονν οὗ πδάνθῃ ; {11 δα 
Κπονν τμδῖ τἢς πιοβὲ Πίσῃ (οὐ τγυ]εά 
ἰη τῆε Κιηράοπι οὗ πιεη, δηὰ ἐῤαΐ 
ἢς Δρροϊπίε ἢ ονεγ ἰξ νυν βοπιβοανεσ ἢς 
ψΊἹ]]. 

ΒΘΑΝΊΕΙ, Ν. [ν. 19--Σ6. 

22 Απά (δου ἢ 8 Ξοη. Ο Βε]53}4ΖζΖαδγ, 
Πιαϑὲ ποῖ πυπιδ]εά (πα Ὠεαγῖ, ΠΟ Ρἢ 
του Κησννοϑί ἃ}} 1} 5 : 

22 Βυϊ Πιαεῖ "δ ἀ ὑρ {Πγβο] αραίπϑβῖ 
ἴῃς ᾿μογά οὗ ἤδάνεη ; δπὰ {πεῪ ἢδνε 
Ὀγουρῆς [ἢ νε886]8 οὐ ἢϊ8 ἤοιιβε δείογε 
1ῃ66. ἀηα (που, ἀπά (ἣν ἰογάβ, τῇ 
γνῖνεϑ. δηἀ τὴν σοηςιδῖπε8, ἢανε ἀσιη 
τσὶης ἴῃ ΤΠ οπὶ ; Δπά τῇοιυ Παβῖ ργαϊβεά 
ἴῃς ροάϑβ οὗ 5]νεσ, πᾶ ρο]ά, οὐ Ὀγᾷβ8. 
ἷτοπ, ννοοά, δηά βἴοπε, νυν! ἢ 866 ποῖ, 
ΠΟΥ ἢδΑΓ. ΠΟΙ Κπον : δπά [ες (σοά ἴῃ 
ὙΠο56 ἢαπα τὴν Ὀγεδιῇ 15, ἀπά ννῆοβε 
αγό 411] ἸΠΥ νγᾶγβ, ἢδϑὲ του ποῖ ρἷο- 
γἰδεά : 

24 Ἴδη νγα8 ἴῃς ρατί οὗὁἩ (ἢς Παηά 
8εηΐ ΠΌΠι Πϊπὶ; Δπηα 815 νντγπρ νγὰβ 
νυγιτεη. 

2ς ἴ Απά {ἢ Ϊ8 15 ([ἢς νγτιείηρ; τπδξ 
νγῶ5 τη, ΜΕΝΕ, ΜΕΝΕ, ΤΕ- 
ΚΕΙ, ΟΡΗΑΕΘΙΝ. 

26 Τηϊβ ἐς τῆς ἱπίεγργε δέοη οὗ 

δὅ.ς.1] [1,11. (45 ἴῃ 1, 21, 22) “ΤΒου, Ο 
Κίης," [86 ἔοττηυα υϑεὰ ἴῃ δά ἀγθβϑίηρ ΤΟΥ δ] Υ. 
ΠΔΏ16] 5ᾶνν ἀτουπά ἔτ {πΠ6 ““βοάβ οὗ 5ἰϊνογ, 
Βοϊά, ἄζο.," νι ἢ 566 ποῖ, ΠΟΥ ΠΟΑΓ, ΠΟΥ 
Κηον" (τυ. 23); 6 Κπονν Βε 54 2Ζδγ᾽ 8 80- 
αυδιπίδηος ἢ ναὶ μδὰ δμαρροηθὰ ἴο ἢΪΐ5 
δτοαῖ δησεβῖοσ --- ΝΟ ΠΔάΠΟΖΖΔΥ (Ὁ. 22): 
ἤδηοθ [5 ι96ὲ οὗ ἴΠ6 ἴειπῃ “δὲ τιοσὲ ΒΙρσἢ 
Οοά" (11. {86 Οοά, ἴδε πιοδὲ ἢὶρἢ) ἴο ἀθ- 
βοῖρο ΗΪπὶ ψῆοθθ απὰ μαὰ ὕδθη ξεῖξ ὉΥ 
ΝΟὈυςμδάποΖΖαγ δηὰ νγὰ5 ἴο ὃ6 6] Ὁ Β6]- 
5Π42ΖΔΥ7, δηὰ Ὀεΐογο ψνομὶ [ποθ “ροάς᾽" 
γγοΓο ποίην. 

19---2] 5 8Δῃ ᾿πἰογθϑίηρ, ΞΌΠΊΉΔΤΥ οὗ (Π6 
1 ἀπά ομασγαςῖοσ οὗ Νοδιυιομβδάποζζασ ὈΥ̓͂ ομα 
νἢο Κηδνν ἢΪπὶ δηά ἀρργοςοϊαϊεά δίῃ, ὙΝ ογάς 
ςοὐἱά ποΐξ μανθ ἀεβοσι θὰ τῆοσο βταρῃ ον 
[δη 15 ἀοῃθ 'ἱῃ τ. 19 ἴδε τη ηθϑ5 οὗ [ἢ 6 
δτεαὶ Κίηρ οὗ Βαδγίοη δηὰ [᾽6 βονγεσ ἢ6 νγᾶϑ 
ΔΙΙοννοὰ ἴο αᾶνα ροβϑοββϑά. 

«υδοηι ῥὲ «υομίά δὲ ξεῤῥὲ αἰδυε] ὙΠ ΐ5---ο- 
ςορίοα ὈΥ {πε ϑγγχίδο γογβίοη δηὰ τηοβί τποάογῃ 
ςοτησηθηϊδίοιϑ---ἶβ ποι δον ἴῃς Πρ ηϊ ἔγδῃ5- 
ἰδῦοῃ. Ὑποοά., (6 ΝΪΕ. δηὰ 1 ΠοΓ, σΑΣΤΥ 
οη ἴδ6 ἰάθα οὗ ἴδε ργενίουϑ οἴδυιβθ, δηὰ ἀεγίνίπρ; 
186 ννογὰ {Γαπϑβἰδίεα “Κορέ δἱῖνε᾽," ἔτοπὶ ἃ ἀϊδι- 
εηΐ τοοῖ ΣΈΠΟΟΣ 1 ἔτυπτεν, “Ῥετουξεραῖ,᾽" 
ἐς 50]. 

21. δὲ: ἀᾳυε ας «υαΣς «υἱ!δ δε «υἱδά α:.64] 
ΤΠ15 15 πιογα ἀδβηΐϊΐε ἔπη ἴπ6 ““δοδϑῖβ᾽" (ν. 
15) ΟΥ̓́ δεαϑῖβ οὗ ἴΠ6 βε]ὰ᾽" (ν. 23); δηὰ 
ΤΑΔΥ ῬΕΓΒΑρΡ5 ἱπάϊοδϊο [Π6 ἸοςδὙ ἴο νη ϊοἢ 
1: τσᾶβ ἔουῃα ποΟΟΘΘΔΤΥ ἴο τεηονς πο δῇ! οΐοα 
Κίπρ ἀυτγίηρ βοηα ραγὶ οὗ ἢὶβ ΠΠ|πο55. Τ86 
ἃ 855. νγὰβ τηεΐῖ ὑ] ἢ ΟἿ ἰπ ἴΠε τ 
οὗ ρατῖβ Μεβοροίδιηϊα (Ἀν). "Α. Μ.᾽ 11.490). 

28, δὲ σεπεἰς Οὗ δὶς δοιμε] “Ἴδα ἰλῃ- 
ξύυλρε οὗ Τδηϊοὶ Πότ εὐἱἀθ ἱπιρ 65 παῖ 
ΒεΙϑῃδΖζατβ δὲ οὗ ἴῃδϑε ΒΟΙΥ νθ55615 ἢ ὑῃ- 
ΠΟΙΥ τενοὶς νγᾶθ ἰῃ [δε Πίρηοσὶ ἄδργοα βδογί- 
Ἰερίουϑ " [Ἐ]. 

24. «επὐἴ ὥο»ι ῥίρι; αραὶ ἐδὶς «αὐγὴ αὐ 
«υγ 116] ὙΠῈ Δπροῖὶ τγᾶβ ὁ5οηϊ " σ ἢ 
ΠοπΊϊϑϑίοη ἔσο Οοά ἴο τε {Π1|5 τς 
(ΗΙΕΖΙΒ): [πἴ. ἴο δῆρτανο ᾿ξ (866 Χ, 21, ποΐθ) ἃς 
ἴπ ἃ Ὀοοὶκς ἢ ᾿πάθ} 1816 τιν, ΤῊδ ΘΧΡΙο5- 
βίου (ρθουν ἴο Π 4η16}) 15 με τῆογε ἱπίοσγεβῖς 
ἴηρ 161Ὸ 6 ἀϑϑοςοίδι δα στ (Πδ6 τηοάο οὗ νης 
- -οἰδιηρίηρ 1η---συποιοστῃ σπαγδοίογβ. 

25, ἄς. “Το ἀουδίηρ οὗ ἴΠ6 ἢγσε νογὰ 
ἌΡΡΘΑΙ5 ἴο 6 ἃ ἴοκεῃ οὗ ἔπε ςογίδ ΠΥ δηὰ 
ΠΟΆΓΠΘ55 ΟὗἩἨ ἴδε Ἰυάρσηχοπξ ἴΠ 115 ἀθοϊατγοα ̓ [ΕΚ] 
(ερ. Οξεη. χῖν. 1ο, χὶ! 42; Πεαῖ. 1]. 27, Χὶν. 
22; δηά [6 ὀχργοβϑίοη “" ΨΟΓΙΪΥ, ν Γ]Υ,᾽) 50 
ΓΙ ]ΠΘΠΕΪΥ υϑοὰ ὈΥ [655 Ομ γῖϑῖ). “Μεπε 5ῖδ- 
τἶῆθ5. “πυπηδετοά᾽ (΄4ηά΄᾿----ἰὰ (ἢ 15 85 
186 ἱπογργοϊδθοη δαάά9--" βηϊ3θ 4 : «{φζεὶ 
βρη 165 “γε  Βοά᾽ (4η4---Ἔβ [ῃ6 τοβυϊξ ἢοΓο.-- 
“ουηὰ ννδηξηρ᾽): ὕ-ῤῥαγεῖπ 5ιστὶβος "δηὰ 
Ὀγθαϊκιηρϑ᾽; ἴῃ 1Π15 ψογὰ ποσὰ 15 8η δ] ] υϑίοῃ 
ἴο [Π6 “Ῥογϑίδηβϑ᾽ (δ δ]]5οη ρεσθδρϑ σηοῦο 
ονιἀθηξ ἴο δὴ ΕΠΡ 9} τεοδάοσ ἴῃ 186 νοσᾷ 
ΕΡΟγ65,᾽ υ. 28), 85 νγῈ}1] ἃ5 ἴο ἴῃς οωρῖγε οὗ 
Βθυ]οηΐα Ὀεΐηρ “Ὀγόκθὴ ὑρ᾽ “ἀϊνίἀοαά δηά 
Εἰνεπ." [1 ἰ5 δῃ ᾿πϑίδποθ οὗ ἰμδξ Ῥζοπογηδϑὶδᾷ 
ΟΥ̓ ΡΙΔΥ οὐ νγογάβ ΠΟ ἢ 15 50 σομηποη ἴῃ 
δογρίυγο᾽" [Κ]. “Νυιηθογίηρ," “νει Βηρ,ἢ 
δΔηά “ἐΥΘΑΚΊΠΡ᾽ ἅγὸ βοσίρίυγαὶ ἰσορεθ ΟΧργοθ- 
βῖνθ οὗ ρθη] δηά 7ιἀϊς ἰδ] ρα ϑπηθηΐ (ςρ. 55, 
Ϊνῖ. ο, ἸΧῚ]. το; Τοῦ χχχί. 4, 6). 

ΤὮδ γΠΟ]6 ράβϑαρο (2-:---28) 15, ἃ5 Ἐπναὶὰ 
δὲ5 ροϊηϊοά ουξ, Δη Ἰηϑίδηςθ οὗ [86 ΘΑΤΙΥ πιο δ 



γ. 27--20.] 

τῆς τπϊηρ: ΜΕΝΕῈ ; Οοά παῖδ ἤυπι- 
Ὀετεά τὰὴγ Κίπσάοῃ,, δΔηα βηϊβηοά ἴξ. 

ΤΈΚΕ 2 Του γί νγεϊρῃθά ἴῃ 
τῆς δαΐδηςεβ. δηά ατί ἐοιιηά νγδῃζίπρ. 
ὃ ΡΕΚΕΡΒ; ΤῊΥ Κίηράοηι ἰ8 ἀϊ- 

νἱάοά, δηὰ ρίνεη ἴο τ[ἢε Μεάεβ δηά 
ῬοΙϑΙΔ 8. 

ὈΑΝΊΙΕΙ, ν. 

29 ἼΠεη Τσοπιπιαηδεά Βε]5}}22ΖΔΓ, 
Δηἀ {ΠΥ οἰοιῃεα [Δηῖε] τυ ττῆ βοατϊοῖ, 
δΔηἀ ῥμὲ ἃ Ἑ“Παίη οὗ ροἱά δϑουῖ ἢΐ5 πβοῖ, 
Δηὰ πιδάς ἃ ὑγοοϊδιηηδίίοη ςοποεγηΐπρ, 
ἢϊπὶ, τῃδι ἢς βῃοιϊά ὃ6 (Π6 τὨϊγὰ συΐοῦ 
ἴῃ τῆς Κιηράοπι. 

40 ὅ [πη τῆλὲ πίρῃς νγαβ Βεἰ5}2- 

οὗ οχορεβῖβ, Τῆδ σεδοσ οὐ οχρίδίποῦ ἴοοὶς 
ΘΔΟ ἢ νοτγὰ, δηὰ δα δὰ ἴο 1 ἢϊ5 σοσηγηθηΐ τυ» 
ουΐ ἴδε ᾿πϊγοάυςάοη οὗ 5 νγοσγάὰβ 5 ""ἴδμαΐῖ 
'5 ἴο 54Υ." Ηε νου]ὰ ροίηξ ἴο ἰξ, 45 Βα νουϊὰ 
ἴο ἃ Ρἱεΐογίδὶ ἀδβίρῃ σγάνοη ποχὲ ἴο ἰξ, δηὰ 
ἢ ΒΓ ἢ 11 μδὰ ῃδὰ οσ Δ] 50 εἶοϑθε δῃ 
ΔΙ. Τῆο Ἰἰδίομοσ τουϊὰ ἴὰ05 βηὰ το 
ἀΠσυ  γ ἴῃ ἔο]οννίηρ πὶ. ' 

Ηἰβίοσγ (ϑεὲ ἱπίγοαπςξοσυ ποθ) ργορᾶγεϑ τ15 
ἴο υπάετγϑίδπα ἴΠ6 τυογὰ “" Κἰησάοπι" (υ. 26), 
τοΐξ ἴῃ ἃ ΚΕΟΣΥΔΡὮΪΟΔΙ] ΟΥ ἀγπδϑείῖς 8εῆβα ὑυΐ 
(ϑεε ἀς ΥΝ εἰἰοἷβ δηὰά νοῦ Εςκ᾽ 8" Τ γδηϑ) δι] οἢ5᾽) 
85 ΟΧργεββίηρ (6 Ππὶ6 οὐ ἀυγαίίοη οὗ Βοἰ8ῃ472- 
ΖΔΓ 8 ΟΥΤῃ τσεῖρῃ: ἠρίθμηται ὁ χρόνος σου τῆς 
βασιλείας (ΧΧ.). {11 νυδ5 "" Βηιϑμοα :᾽" 
“ὙΕΓΙΥ ᾿᾿ μδὰ 15 τευγασγὰ " (ςρ. [μἷ5 υϑεὲ οὗ 186 
ΟΥ̓Κ. ἴῃ 2 85. 11. 39: [6Γ, χχν. 14: 5. [χὶϊ, 
12): ΜΟΙΚΠοὰ ἴῃ ἴδ 5.8165 ἰἴξ νᾶ ἰουπὰ 
“ὙΥΑΠΈΠΡ ἴῃ τηοσγαὶ δηὰ σογαὶ σου (ςρ. 
7οὉ χχχι. 6). 

ΎΠ6 ογάον “" Μεάοβ δηὰ Ῥογβίδης5 (υ. 28), 
δηά ποῖ νἱςθ νοσβᾶ, 5ῃου!ὰ ὃ6 ποϊθἃ, Τ᾿ δηϊοὶ 
δὲ δῃυβμδηῃ (Υ]111. 2) νγᾶ8 πρᾶσγοσγ ἴῃ6 ϑἰδγίηρ- 
Ἰθδὰ οὗ 186 ἰηνδάιηρ Βοβδῖ ἔθδη δἱ ΒδὌΌγΪοη. 
ἢ [Πλῖ ποδί ἴῃς Ῥεσγϑίδῃβ νγου]Ἱά Ὀ6 {πὨθοσθι δ! Υ 
(8 Ἰελάοτβ, δυιῖ ργαςιςδ!γ, ἀπά 85 186 γεϑυϊξ οὗ 
βουπὰ ΡΟ] γ, ἴδ6 Μεᾶεθϑ ψετὸ δἀπητθα ἴο δη 
Θα02] 1 ποῖ ἔπε ἤσϑὶ γάκ. Ὅς ἅυτὴῦ ψουά 
ἴδ.5 Ὀ6 Κπονγῃ ΟΥ̓ [86 πᾶπιθ οὗ {ΠῸ διτὴγ οὗ 
ἴδε Μεοάες δηὰ Ῥεχβξίδηβ, [με οἱάοσ. ρεορὶἊς 
ἰλκίηρ ρτεοθάθηςθ. [πη ἴδ6 Αςδαπηοηίδη ρεποὰ 
--οἴογ ὄχδιηρίθ, υηάον Παγίι5 ἴῃς Οτοαδί---ϑυςὶ 
ἃ ῥγεσθάθησο ννουἹὰ δανα Ὀδθη ὈΟ(Ὶ ἱπιροϑϑίῦ]ο 
ἃπὰ δηδοβγοηϊεξῖς. Τὸ Ῥογϑίδηβ ὑγεσα (ἤθη 
ΒΌΡΓΟΙΏΘ, ἀηὰἃ 41} ΟἾΠΟΙ ““ΠΔΈ ]Οἢ5᾽) ὑπάοσ {Ποῖ 
δἰδηάδλγα ννοῦβ τηογρϑα ᾿πΐο [δὲ ΠΟΙ ΠΟ ΠΔΠΊΘ. 
ΤΔη161}5 ἰδηρυᾶρο 15 ἐπογοίουε β. ΓΟ Εν ἴῃ 80- 
ςογάδηος τ ναὶ νουϊὰ Ὀ6 υϑεὰ δἱ ἴδε 
χης οὗ {86 [2}} οὗ {Π6 ΒΑΌΥ]οηΐδΔη ἘΠΊρ ΓΟ. 
Το νογὰβ ἤ“Μεηο, Τοκοῖ, Τὺρβλλυβίη " ἃστὸ 

Ατσαπιδῖς ; δηὰ ἴο [πο χη) ΓΥ οἵ ἰἢοβ86 Βαὺγ- 
Ἰοπίδῃ οουτίοτς νου ϊὰ Παγαϊγ μάνα Ὀδθη ἰηῖ6]- 
Ἰιρῖ 6 ονθη ἰ Αβϑυγίδη ἔοιτῃς δδὰ Ὀδθη δίνθη 
ἴο ἴδοπὶ; ει. “αζαίμ (ερ. Ηδῦγ, «αἰαῖ ἴογ 
“«Τοκε]." Τῇῆο “ἐνῖδο πηρη," 8ο νου ]ά υἢ- 
ἀου διε παν Ὀδθη ἔδπλ γ ἢ Αταπιδὶς 
δηὰ [15 αἱρεῖ, ννου]ὰ 4190 αν Ὀθεη 80]6 ἴἰὸ 
τοδὰ ἴδοπὶ δὰ [ΠΟΥ Ὀδοη τυτιτεη ἴῃ (ἢ Πιογδῖς 
ΠδΒαγαοίου; ἴμδῖ {ΠΟῪ ἀϊά ποῖ τοδὰ ἴπεπὶ, γαῖμοσ 
[οηἀς ἴο ρους οἰἰπογόμδὶ ἢ 6 τ] ηρ᾽ νγᾶ5 οὗ ἃ 
ςΠαγαςίεν ἕδη] ἶδν ἴο ἴ[ΠῸ ἐγ οὗ ἴδε Ηροῦτοινν 
ΤΠ δηῖοὶ, ὈυΣ οὔθ τ νης ΠΟΥ στετα 4υϊΐο 
Ὁπδοηιδϊηϊοα: οΥἍ, ἐπδὲὶ ποῖ Ὀείηρ 50 ΕΠ ἸΘΠΕΥ 
δοφυδιηϊοα ἢ [ἢ ξογείσῃ ἰδηριδζε ἴο ἐχρίδιη 
186 ῥγορβεῖὶς δηὰ σηγϑίὶς δ] υβίοηβ ἴῃ 1ἴ--ἃ 

νἱονν αἰπηοϑέ 1π|ρ] 16 ἴῃ υ΄. 1 ς---Π 6 ἀοο! ποὰ οσΣ 
νεῖ αἰταϊὰ ἴο πῆλκο (Πς6 διίεπηρί Ὀεΐοτο [86 
Ῥδηϊς- βίο κοη γεῖ ἀεθροῖϊς ΒεἰβῃδΖΖασ (866 
δά, Νοίο). 

20. Τδὲπ εονπαπάεί Βείεῥασπαν, ὅς. 
ΕΡὮγΟΠΙ ΘΥΓῸ5 οὔβογνοβ (Πδὲ ἰξ νγᾶβ ποῖ ουὖζ 
οὗ τενοσοηος ἔου δηϊοεῖ, θυ ἴῃ οσγάοσ ἴο ρτὸ- 
ἰαῖο Ηἷπι, 8ἃ5 οὔθ ννῇοβϑα Ῥγάγεγβ σηϊρ Ὡξ ρτοὸ- 
ΒΥ δ γῈΥῪ οἤοδοίουβ8. ὍΤῊΪ5 ννᾶβ ἢ18 δορὰ 

--Ιυΐ ἃ ναῖῃ βορε!" [ἈΚ]. 
6 τενγασὰ οὔποθ Ῥγοιηϑδοά (υ. 7) νγᾶ5 ἱττὸ - 

γόοσδῦ]ς (Εννα]ά); ἤδῆσα [6 ““5οδυ θεῖ" τοῦδ 
δηὰ “ΠΠδιη οὗ ξο]ά " ψψεσὸ ρἰδοθά προ ΤΠ δηΐεὶ, 
γ8ο, μανὶηρ ἰγοδάυ ρῥγοίεβίθα δραίηϑί (Π6 πγὸ- 
ΤΑΙ ΤΥ οὗ ἴῃς οἤξπηρ δηὰ {πε οῇδγεγ (υ. 17)» 
ἀϊὰ ποῖ ποῦν 1πιηὶ ἰξ Ποοθββασυ ἴο τοβϑιϑὲ [ἢ6 
σουγξ ουδίοτη : [26 ρῥγοοϊασηδίοη (1. 4) οὗ 
815 ΠΟῪ τδηῖ ἸὨγά πη [ὴ6 Κιηράοπι᾽" νγᾶβ δῖ 
ΟὔΟΘ τηδάθ ἴῃ ἐμαὶ Ὀδησυεῖ- 41}, ἴο Ὀ6 τοροαϊοὰ 
ΟἹ ἴῃ ΠΊΟΙΤΟΥ ἰῃ ἴδ6 5ἰγοείβ οἵ (ῃς εἰΐγ. 
Τιδὲ ὁ ΤΠΟΥΤΟΥ ᾽ἢ ΠΕΡΕΣ σΔπὶῈ ἰο ΒΕ 5ῃ4ΖΖΆΓ. 
Νο ΟΡρογζιηῦ ἔοσ ἴδποθ νγὰ5 οβεγοὰ 
ἴο πὶ 458 ννὰ5 οἴεγοα ἴο ΝερυςῃδάποΖζασγ (ἰν. 
47): ΜΏΥ, γγὙὸ ἅγὸ ποῖ [οἱΪά, “1π (πὲ ηἰρῃι" 
(- ἀοίδὶ] οπιτἰοὰ Ὁ ,ΧΧ.) Βεϊϑ μα ΖΖΑΥ νγᾶ8 
βίδίη (366 ᾿ηίγοά. ποῖθ). Ης πηρὶ ἢῖ5. ἀρδίῃ, 
ποῖ ΌΥ ἴδ δηάξβ οὗ ϑοπὶὸ σοῃβρίγηρ ΠΟΌΪΕ5 
οὐ δοϊδοηθὰ ὉΥ ἴδε ἰδηρυδρο οὗ Τ᾽ δηιϊεὶ---ἃ 
ςοπ͵θοΐυγο ἔοσ ΏΙΟἢ Πότ 15 ΠΟ βοζέ οὗ δυ- 
(Πουγ---υΐ, 45 Ὠιἰϑίοσυ ἀθοΐασεβ, ὈΥῪ [ῃ6 
ὙΟΔΡΟΙ5 οὗ ἢΙ5 σΠοῃαθρῖοῦ: (ςΡ. ἔοσ {πε Ομ!" 
Ἰεῖῖςδ] ἱπβεγιςτίοη οἵ 86 Βἰϑίοσγ οἵ Βεϊβῃδζζαῦ 
50 0Οἢ ρΑϑϑαρο8 ἃ5 Ῥῖονυ. χίχ, 29, χχῖχ. 8: ΝΥ 15- 
ἀοπὶ 1. 6; εγ. χν. 179; 55, ἴ. σἊ ᾿Χῖ]Ὸ 4}. 
(ον. νἷ. το; δπά οὗ {δὲ 1811 οἵ ΒδΌγϊίοη, [5δἱ, 
ΧΙ]., χῖν, ; δηά ον. ]., 1..). 

381. ὌΠ νογϑὸ ἰ5 [ῃ6 ἤγϑϊ νϑῦϑο οὗ ἴπε ποχὲ 
σμδρίοσγ ἰη [86 Οδδϊάθο ἰοχῖ, Τποοά. δηὰ Ψ υἱᾷ., 
ἄς., δηὰ 5 ἰἌΚϑη 85 5: ἢ ὈΥ ΖυηΖ δηὰ Βϑηϊϑο ἢ 
Διηοηρ; ἰγδηϑδίοτβ, δηὰ ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ πιοάύοσγῃ σοτη- 
τηοηίδίοῦβ (5366 Ζόςκ]ον δηὰ Κοὶὶ οὐ [6 οὔθ 
βἰά6, Ενναὰ δηὰ Τλανιάϑθοη οἡ {πὸ οἴμοσ). [1 
8 ἴο΄ Ὧ6 τοστοιοα ὑπαὶ (6 ΑΟΨ. Πᾶς ποῖ τὸ- 
ἰλιπθὰ Βεσα ἴῃ ἀϊνίδίοη ουὐγτγεηΐ πῃ 186 οἱάὰ 
ὙΟΙΞΙΟΉ8. 

“54 Ἰδαγί..«(Ἱοοῦ ἐδ ξἰπσάον) "5 Απά᾽ 5 
ἃ ποῖα οὗ {πιὸ δπὰ 1πάϊοδλῖος 6 βθαυθποα οὗ 
ενεηΐβπ; Ὀυΐζ ἰἴ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 ργοϑϑϑὰ ἱπίο Δ5ϑοΓ ΠΣ 
ἐπαῖ [Βδὲ νεγῪ πἰσδξ ᾿ᾶγίυβ Ὀδοᾶπια Κίηρ (568 
Ἰηϊσγοάυςίογγ ποΐθ). Οη [δ6 πᾶπλὸ ᾿δγίιι5 566 
Ἄρρ. ἴο ΕΖγα, Ρ. 422. 
Το δρρεϊϊδίνο “ἀμ Μοάϊδη " τλδσ κα ὨΪπὶ 

ΟἹ ἔτοπι ἴδε Κίηρ; οὗ “πὸ ΟΠδ] ἀδδηβ᾽" (υ. 30), 
δηά ἔτγοῦλ “δα Ῥεγβίδῃ " (Υἱ. χ8). “ἢ “ἴοοκ᾽ 
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Ζἂῦ τῆς ἘΠΕ, οἵ τῆε (Πα  ἀδδπ8 5141. 

421 Απὰ  αγίυβ τῆς Μεάϊδη ἴοοῖ 

ὨΠΑΝΊΙΕΊΙ, ν. [ν. 31. 

(δε Κίηράοπι, ' δείνισ ᾿αθους Ἐπγθαβοογε ὑ σμαὶά 
ἈΠᾺ {πγὸ γϑᾶγβ οἱά. 

16 κίπράοπι, ἴῇΏ ἴδ6 986η86 οὗ “σγεοοϊνίηρ᾽ ἴἃ 
ἔτοπι [6 ῃδηάς οὗ δηοίδεγ᾽" [Ἀ] (ςρ. ἴχ. 1), αἵ 
Δ ἃ586 ΏΠΘΏ ΤΏΔΩΥ το τνοι] ἃ ἢδνο ΒΏΓΙΠς 
ἔτγοπι ἴθ γεϑροηβι γ: ὈὰϊΪ δὲ πδὰ Ὀδθη 
τγταϊπδὰ ἴῃ ἃ βοῇοοὶ 'ῃ νυ] ἢ συ σΟοσσίαΪ σοηογδὶς 
οΟὈἰδιποὰ συ ςἢ τονναγάς; δηὰ ἠιι5ῖ 85 ἢ15 ξε]]ονν- 
ςουπίσγιηθη ΜδΖασοθ δηὰ ΗἩδγράριϑ ϑιισοδϑ- 
ΒΙνΟἷΥ νυ ]ο] θὰ ΘΌργεπλθ Ρροννοσ οὐοῦ ἴΠ6 1 γάϊδη 
οΔρίῖαὶ, ϑαγά!5, 580 [86 Μεάο δῦ ἴοοκ ὺὑρ 
(86 γχεΐϊῃϑ οὗ [6 ρονεγητηθηΐ οὗ, Βαῦυ)]οηΐα 

ὙΓΒΙΟΒ 5 πιλϑίοῦ δηᾶ ἢ5 δαυδὶ ἴῃ ἀρὸ δαηάοά 
ΟΥοΥ ἴο ὨΐπΊ. 

δεῖς αδομέ ἐδγεειοοῦ απάᾶ ἑαυο γεαγν, οἱ] 
((Β Δ5ὮΙ 84γ5 πα {Π15 σοιῃρυϊδίοη 18 ρίνθη 
ἴο 5σιονν ἴαϊ Πᾶγβ νγ5 Ὀογη δὲ [6 ΨὉΎῪ 
βοάϑοηῦ δὲ Ὡς ΝοΟυςδάῃοζΖζαυ ολγτγιοα 
ΑἸΝΑΥ εοοηϊδῃ ἴο Βαργίοη---50 ἴπαΐ αἱ (86 
ΥΟΙΥ͂ ἘΠῚ6 δ ὙνὨοἢ ΠῸ νγὰ5 {ὙΠ ΠΡ ΠΪΠΡ ΟΥΟΥ 
᾿αὐάρι [πὸ τῦδῃ ννᾶβ Ὀοστὶ Ψῆο 5πουϊὰ ἰΔκ6 

1ῖ5 ἰπηράοτῃ ἔγοιῃ ἢ]5 ϑι:σσοβϑου ̓  [ΠΕ]. 

ΑὨΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ τὸ (ΒΑΡ, ν. 

4. Ηγπιη οὗ Ν)οΐοσγ. (Ῥαγίβ οἵ.) 

πῃ ἴΠ6 Ῥγέβθηοα οὗ [δὲ ἱτηπηθηβα ἴοιτου ἩΙΟὮ 
1 ξρτγοδά, κὲ ἴο {πὶ οὗ [6 ροὰ Απου, ψῇο 
Ὠο]ά5 ἰ5 μεδὰ 5ο μὶρῇ, 

1 ἀτὰ τιδϑίοεσ. ὍΤῆδ βοδγρϑά τηουῃίαίῃϑ οὔ δατί 
ΚΥΘαλ Ὁ]6 νἱο  ΘὨΓῪ ἴσου βυταπλῖξ ἴο Πᾶ56. 

᾿ Τῆδ τηομηίδϊη οὗ Ὁἰαθαϑίοσ δηὰ οὗ σωδυῦΐο, 1 
Πο]ά ἴῃ τ παπά. 

ΎΤΠς ἀϊνίης 5ρ᾽ Πΐ,..ἾἸ1Κὸ 6 Ὀϊτὰ οὗἁὨ ὈΥΕΥ σῆο 
5. ὕΕ 605 ἄονγῃ ΟἹ ἴΠ6 Ξρᾶσγσγονυνβ :--- 

Τη ἴῃ τιουηίδιη ὈΥ͂ ΤΩΥ͂ μοτγοῖς υδίουσ, 1 ἀδοϊὰς 
[Π6 αυδττοὶ. 

Τῃ ΤῊΥ τὴρδῖ μδπά, 1 ΒοϊΪά τὴγ ἀϊθς οὗ ἥτε ; 
Τῃ ΤὰῪ Ἰείϊ παηὰ, 1 ΒοΙ]ὰ Τὴν πυγάθγουςβ ἀἶβο. 
ΤὨο 5υη τὰ ΠΗΥ ἔδοοβ, ἴῃ 6 υρ]Πτεὰ ἀπ οὗ 

ο΄ ΣΩΥ͂ ἀν], 1 Βο]ὰ ἐξ, 
ΤὨς ρτεδῖ δύτὴὰ ΟΝ, πὸ ἴἢ6 5νοσά, ἄσνουτς 
ὙΠ 115 οἰτο πρ αγθαρ ἴπῈ Ὀοάϊε5 οὗ οοπι- 
Ὀαϊδαηΐς, 1 Βο]ὰ δἰ. 

Τιδῖὶ ΕΟ 5μδίίοτβ τηουηϊδίηβ, {16 τηυτάδτγουβ 
41τὴὼ οὗ Απου, 1 Πο]ὰ 1. 

ΤὨς ἢαλπιϊηρ 5'γοσγὰ οἵ ὑαϊεῖθ, πο ἢ τγαϑίος ἴῃ 6 
τοῦε]]ΠἸοὰ5 σουπίτγ, 1 Πο]ὰ 1. 

ὙΤΠα ρτεαῖ βιϑσογὰ Ὡς ἢ ονογίασῃς ἴῃ 6 ΣΔῊΚΕ οὗ 
{δε να]ϊδηῖ, ἴῃ 6 βυνογὰ οὗ σὴν αἰνίηἰγ, 1 μο]ὰ 
1. 

ΤῊΣ ΠΟΥ οὗ ἤδτοοθβ, ἴπ6 ἴαηοα ἢ ϊοἢ Ὁτίηρε 
δἰ γοηρΊ (οΥ, 15 50 5Β.ΣῸΠρ) ἴῃ Ῥαῖίις, 1 Ποϊ]ὰ 11. 

Τῆς τυηάοτροῖ᾽ οὗ Ὀαῖὶς, ἴῃ6 ἀπὸ ψὰ 50 
τ Ι πο]ὰ ἐξ. 

ΤᾺΚς (6 δπούτηουϑβ βεγρεηὶ ψἹὰ βουθῃ Βοδάᾶς, 
Ι πο] {ἰ. 

1 Κς ἴο (ῃς βεσροπὲ σῆο δεαίς ἄοστσῃ ἴδ 566, 
ἴπ6 σγεάροῦ 1 σονθὴ μοδὰς ΔΙ Οἢ αἰίδοῖς 
1:6 ΘΠΘΠΙΥ ἴῃ ἵτοηῖ, ἀεναβίαίεβ ἰπ {πῸ 5ἤῆοοῖκ 
οὔ Ῥαί11ε5, ἀπά Ἵχίθηδϑβ 5 ροῦσεσ οὐὸσ ῃδάνυθῃ 
Δηά δα, 1 Πο]ὰ 1. 

Μακίηρ 1ἴ5. σεπουσῃ Ὀγ]]Π1δηΐ 48 τῆς ἄδγ," ἴ[π 6 
Ῥυχιηρ σοά οὗ ἴῃς εαϑί, 1 μοϊὰ ἱϊ, 

Οἴτδαίοσ οὗ ἤεάνεῃ δηὰ δαπῖ, ἴῃς ροὰ οὗ ἔγα, 
ὙΠοβ6 βδηά ἢδ5 πο δαυα], 1 πο] 11. 

ΤῆῈ ἀττὰ ὙΠ ΐοἢ βργεδάς ἰἴ5 ἴειτοῦβ οὐεῦ ἰδ 
ΓΟΥΠΕΥ, ἰπ ΣῈῪ πρδῖ παηά, ἴΒς Ῥτο)εςῖ!]ς οὗ 
βοὰ δηα τηδγῦϊς, νος ΒΌΡΡΪ 165 Ξἰγεηρὶῃ 
ΟΥ ἴΠ6 χτηΐγας]εβ οἵ [Ὡς σοά, [6 ταϊη!βίοσ οὗ 
11{6---1 Πο]ὰ ἰξ, : 

Τῆς ἅτ πὶ ἢ ἤρἢ 5 [π6 τοῦθ ]]ΠἸ| οὐ σου ΒΕΓ, 
18ς ἄττὰ Ὑγ [ἢ δο Ροϊπίβ, 1 μοϊ]ὰ 1. 

1 Ἱποστηδηΐ, “1,65 ῥσεῃι. Οἱν1].᾽ 11. 194---106. 

Ιϑηοστηδηῖ 3 845 πισγίμου Ροϊηίοὰ οὐἱ ἴδαξ 
{15 Ὠγπλη 156 ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ δά άσοβθεὰ ἴο ἴῃς σοά 
Ηεδ(ίδε Νουδὰ οὔ ἴδε (μδ] ἀδη- ΒΑ υ]οπίδη5) 
0 15---ἰη 1{---αΔδοεριοἰοὰ 25 [ἢδ ὑγΑσ ΤΊΣ ΔΥΤῊ, 
δηὰ νυἱοϊοτίοιιβ ἀρδίηϑὶ ἀδιγοηΐδοδὶ) ροννεῖβ. Τ ΠΟ 
5: Ί ΑΓ σεδροη ] 8 ἰΐ8 το ροϊηΐϊβ ἀπά ἽἼοῃ- 
ςοηΐς ταὺβ Πᾶ45 Δ4ῃ [ηϊογοίηρ ΔΠΔΙΟΡῪ ΜΝ 
[86 ““Πδπιιηρ συγοσγά ᾽᾽ οὗ [π6 Οδμογυῦιτῃ δηᾷ (ἢ 6 
ἑερῥαζγα οἵ ἴῃ6 [πάϊδλη. 

δ. ΠΩΣ, ““ σληάϊεκεεϊς," ΎὍΠῸ εἰγ- 
ΤΩΟΪΟΣῪ οὗἉ [ἢ]5 ννογὰ 15 οὔβουγε, [{ ὁσσυγβ ἴῃ 
δγτίᾶς, δηὰ Βεγηβίείη (“[μ6χ. 5. ν.) σοπποςίϑ 1 

νὰ 2), ἴο 5ῃϊπθ, δηὰ δὴ (..}), ἤγο. 
ΤΏ Τοτιιβαϊοιη Οεπιᾶγα υ565 (6 Οτεεκ ὈἼΒΌΟΡ 
(λάμπαδος) ἰο Ἔχρτεβ5 ψνῆδὶ Δηοῖ αν. 
Αὐοΐβεν ἀογνδξοη ρίνθη ὈΥ δδά145 Οδοῃ, ἔπδΐ 
1: 15 ἐοσπηθὰ ἔτοπι δὲ 2 Ὃ, “ἴἢς ᾿κῆξ τ οἢ 
Ὀυτη 811} {πὸ γεαγ,, 15 ἴοο ἔδης! δ} ἰο Ὅς ἀϊ5- 
ουϑϑοά. ὙΒὸ τνογὰ ἰ58 ἴῃ 411 ργοθδὈ ΠΥ Βαὺγ- 
Ἰοηΐάαπ ἃπὰ σοπηροϊδὰ 85 ἃ ΝΙΡ.Δ] συ ϊϑίδηενο 
ἢ τοοῖ δαν;, δὴ δἰΐασ. [ἴ ΤΊΔΥῪ Ὅς {παῖ [86 
ἴοστῃ “ ςΑπα]οϑιιοκ " ΠΑΓΑΪΥ τεργθβοηῖ ννδδῖ 
ννᾺ5 ΔΟ[ΌΔΙΥ 5 ΟΥ̓ ὨΔΠ|ε] ; [που ΡὮ ΌΥ τδ6 
Εἶπ [86 Οτϑοὶς ἰγαπϑίδίίου νγὰ5 οὐγτεηΐ τὰδὲ 
56η56 Δα ὈδοοΙηδ ΠΟΠΊΠπιοη. 

7. τΤὰοιταηεροπρίίοη οὗἉ ϑοῖὴθ οὗ ἴδ τνογ5 
υδοὰ ἴῃ 1ῃ15 νεῦβο ἰϑᾶνεβ ἃ βίγοῃρ ἱπιργοβϑίοῃ 
(δὲ (6 ϑοῦῖθο παὰ Ὀδέοσο ἢἰπὶ ἴδ οὔρίηδὶ 
ἀοςσυπιοηΐῖ. ὙῊς οὐυποϊξοτηι [οχία βαᾶνα Ὀυϊ ΟΠ 6 
δὰ [πε 58π|6 γορτεϑεηϊδιίοη ἔογ Ὁ (νδὰ) δηὰ 
Ὁ (πλεπι). Ηξεηςε, ἴῃ ἐγαηβἔειτίηρ, (86 συπειογτι 
σμδγαςίειβ ἰηΐο ἴπ6 ϑαυδλτο Ηεῦτγονν, [ἢ6 5. δ 
νγϑ ἃ5 [ΠΟῪ 845 ποῖ ἴο ντὶΐϊε (25 Πέτα: ςρ. 
αἶϑο 2 Οἶγτο. ἱὶ. 6) δὲ), ξ (5οδυῖθς ̓) ἴῃ - 
βίοδά οὗ (ες Ηδδτεν (δ ν-) [ὉΔ ἫΝ (““ἀο᾽}. 

[πη τγδηβίοστίπς ἴπο οΥἹβίηδὶ οὗ “" σμδίη,᾽ π6 
ΡΡΕΔΓΒ ἴο βᾶνθ ρίνεῃ [πε οπὲ σερτγεϑεηίδίινα 
δίξῃ οὗ Ὦ δπὰ Ὶ 115 ἀοιυδ]ς ἐηυϊναϊθηΐ ; Ὠδησδ 
16 δηοπηδίοιι5 ἔογπι δὲ )))2}) (στ. 7) 16, 29), 
Δῃ Δηοπ δι ννϊς ἴπ6 Μαβογθῖς ποΐες 55 ἴοὸ 
ΤΟΟΥ ὈΥ δι ρρεϑιϊπρ' 85 ἴῃς ζειῤλό δὲ.) διά 
[6 κεγὰ δὲ Π Ὀυϊ ἩΠἰσΙ 15 ἴῃ τε] ἃ 

5 41,4 Μαρὶς,᾽ Ρ. 148 566.- 
8 Τανγ, "(Βδ]ά, ὟΥ ὅγίεγῃ.᾽ 5. ν.Ἅ 

δον οὔ͵, ὦ ε. 
Ι πε ον 



ΑΝΙΕΙ͂, ν. 

58:16 ηἰ (ΒΕ ΠΟΠΥ ἴο [86 Δ ΠΥ οὗ ἴΠ6 ῥγοϑεηξ 
ἴοχῖ. 

ΟΠ, “ἰδὲ ἐαῖγά,» ἴῃ 1π6 ἕοππη ὅ-- (υ. 7), 8 
ΟἸΠΟΣ δῃ 455 πη] διίοη ἴο 16 Ηδθῦγον οσγάϊηδὶ 
(ερ. 5δοπὶ, ἅς.) ; οὕὔ ἃ ναγίδηϊ γοδάϊηρ οὗ 

δὲ 2) (Τρ. νυν. τό ἀπά 29), ἀπι6 οἰἴοῦ ἴο [Π6 
ΘΟΥ6 ΟΥ̓́ΪΟ (Π6 ννολκοηῖηρ ΟΥ̓ ὦ 1ηἴΐο ἐ, ἀπά 
᾿ηἀποδίνο οὗ ἀδροηογδίίοη ἴῃ ἰδηριιαρο. ὍΠαῖ 

ἘΠΌΣ νγ45 ἴῃ6 οτἱξίπδὶ ἔουτῃ ἴῃ 411 σῆϑεβ ΠΊΔΥ 
δε σοπ]εοϊυτοά ἔτοπιὶ ἴῃ δηδίοσυ οἵ ἴδῃς 
᾿Αβουγίδῃ ογάϊπδὶ “αίρα, "186 {διγὰ 1." 

456. [Ιἴ 5 ουὐήουπ παῖ {πὸ ΠΧ Χ. ΤΔΚ65 πὸ 
πιθπίοη οὗ {πὸ ἀείλ!} ἰδὲ ἴδ ννῖϑα πηῆθη Τςοιυ]ὰ 
ποῖ “τοδὰ " (Π6 νυηρ (νυ. 8), θυΐϊ ἀννε}]5 
ΟΠΙΥ οἡ ἴδε ἕδλεϊ (πδὶ (ΠΟΥ σουϊά ποξ ἱπίογρτοεϊ 
ἴ, [τ 15, ρΡοβϑ δ] ἰο ἴδαῖκο ἴῃ6 νγογὰ “" τοδὰ ᾽" 
(Ὁ }ὴ) τὴ (Πε ϑεῆϑθθ οἵ γοδάϊηρ 50 85 ἴο πᾶογ- 
βἰδηάᾶῖ, δηά {ῃ6 οπιβϑίοη οὐ ἴ86 ρατί οὗ ἴῃς 
1ΧΧ. πὶ δ ἀν ἴο δος ἢ ἀρριθμεηβίοη οὗ 
[πε οτἱ ίηδὶ ττογὰ (ςρ. α͵5ο {πὸ Τδϊπι. ἰγδαϊεῖομ 
Ὀοῖονν). [5 βοννενεῦ ἃ νΟΌῪ ἀἰβεγεηῖ ΤΠ ης 
ἴο 8ϑϑετί---ἃς ἃ Ιρᾶϑοη Ὁ ποῖ τγοδάϊηρ ἴῃ 
στθης---[πας (6 πιγϑίοσίοιιβ ΒΙΟΓΟΡ ΥΡΉΪΟ5 
ὝΨΕΓΟ νἹϑ: 0 ]6 ἴο ἴῃ6 Κὶπρ δηὰ Ὠ δη16ῖ 4]0Π6 : ΟΥὙ 
τιδὲ ἴῃς Βαυ]οηΐδη 500 ]εςῖ5 οὐὗὁἨ Βε]5ῃ42ΖΖΑΓ 
ταλάδ ἃ σοηϑρίγαου ὙΠ ἢϊ5 Θποπηῖο5 ν Βουΐ, 
αὐκὶ δι ὑροη {πε οχρδάϊοηξς οὗ στρ ὕὑροη 
[6 ν]]; οὐ τῆι [Π6 ποθ ννᾶθ ἃ ΠΊΟΓΘΟ 
Ῥθλδηΐασυ οὗ 86 Κίηρ, δῃὰ οἰθνοσῖν ἑυγηθά ἴο 
δοζςουπί δρδὶηϑὶ [Π6 ϑδογιορίουβ δηα Ὀοδϑίδι 
ΒΔΌΥ]οηΐΔη5. δι ἢ σοπ]δοῖυγο5 ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 54 ΕἸ} 
Ιο ἰο τοῖο τβοιιβοῖνοβ. ΤΠῸ Ταϊπηυάϊοδὶ 
ἐχρ δηδίίζοη, βίνθη ἰῇ Οδῃοηβ ΒΙΌ]6, 15 οὗ ἃ 
ἀϊδεγεης κΚιηά, ἃπὰ ἰ5 θοῖἢ ἱηρεηῖουβ δηὰ 
υδίπί. [ἴ ἰ5 85 ἕο Ιοννβ: ΤῃῈ Πρ 8Ρ5 
Ῥεογεά [Πι|5--- 

ἈΚ. 1.91.) 
ΒΡὴΣ 
᾿ὖ πε 

ΤῸ υτἱἷϑο πηρη οὗ Βδῦυ]οη τοδὰ θδοῖ [1η6 
ΒΕΡΑΓΔίΕΙΥ δηὰ ςου]ά ποῖ υἱπάἀεοτοιδηά 1; Ὀυξ 
Δηοῖ τοδὰ [π6 ᾿ἰπθὸ5 ἔγοπιὶ ἴορ ἴο Ὀοίϊζοπι. 
Ἡδεηςο ἴπῸ ἢσχϑί ᾿ἰπὸ νγᾶ5 δὲ) ; [ἢ6 ϑροοπά, [86 

βαπια; 186 τιῖτά, ΡΠ; ἀπά ὉΥ σοπιδίπίηρ ἴδε 
ξουτγί δηάὰ δέ, [6 ννοτὰ ΠΒῚ νγδβ ἔοστηρά. 
ἼὨ15, Ππούγονοῦ ἸΏ ΘΠΙΟΙ5, νγὰ8 ποὶ ΠΙΚΟΙῪ ἴο 6 
106 890. [ἔ [Ὡς υτηρ γεγο οὐποϊξοττῃ, ἴἢ 
τνου]Ἱά ΡῈ τεδὰ ἔγτουῃ Ἰεῖϊ ἴο στσῃΐ, ποῖ ἴῃ ΔΠΥ͂ 
ΟἾΒοῦ "Υ. 

5 ᾿ τὴ Ορρετί, "τ. Αϑογτ. ἢ. 40; ϑαγοῦ, ἀϊτῖο 

ΤΠΕ ἔοσπι 1 15 ἤονν ΒΈΠΟΓΑΙΥ ῥγεξεστοὰ 
ἴο ᾿ῬἼΒ, δηὰ ἔπε ϑ5ἰψηϊβοδίίοῃ οὐὨἨ ἱπεθηβ ΕΥ̓ 
δρρ!!εὰ ἴο [86 Ρ]υγΑ]; 1.6, “ΠΥ Ὀγόκεη ἱπίο 
ΡΙΘΟΟ5 3." 

Ἐχούξκϑυϑ ΟΝ ΒΕΙΙΒΗΑΖΖΑΚΒ ΑΝῺ ΠΑΚΙΒ 
ΤΗΕ ΜΕῈΡΕ. 

Βεοϊβῥαςξαγ. 

ΒεΙϑῃδΖΖσ μὰ5 Ὀδοη ἰάσηε βορὰ ἢ Ἐπν1]- 
Μεσγοάδοβι ὈΥ̓͂ Νιεδυῖῦγ, ΨΝΟΙΗ͂, ὙΝεβίςοιξ, 
Ζιηάοὶ, Καδης έο]ά, Ζόςκ]οσ, δηὰ Κ]α!}]8, Εν:]- 
Μετγοάδοϊ ννᾶ5 ἴπ6 “" ϑδοὴ ᾽ δηὰ ἱπηπιθάϊδί σὰς- 
ΠΟβϑοῦ οὗ ΝοΌυςΠδάπθΖζΖδασ: δηὰ [86 ἢγϑί 15 
{π6 ἘΠ|6 ρίνθη ἴο Βοβϑῃδζζασ ἴῃ {π6 Βοοῖϑβ οὗ 
Ἔτωω (ν. 2, 11, 18, 22), ἀπά Βαγιοῖ (. ΙἹ, 
12). 

Βυῖ ἐπ οδ]οεοηςὁ ἴο [15 ἰάἀεπειβοδίίοη 
ἅτὸ ρεγίϊποηΐ δηὰ σοηνιποιηρ. Εν]]- Μογοάδος 
νγὰ5 ἴΠ6 πδιὴθ Υ ψοδ (Π6 ον αἰγοδαν 
Κηονν ἴῃ6 5οὴ οὗ ΝορυςπδάμποζΖασ (2 Κ. χχν. 
27: 76τ. 11].. 21), δῃὰ ἔδογθ 15 πὸ υ5ῖ τϑᾶϑοῃ 
ΨἘΥ ἃ ψοσῖς ψυγιτοη ὉΥ ἃ [ενν 5δβοιυ]άὰ ἀοοὶρ- 
Ὠδῖα πὶ ΌΥ ἃ ΠΕ ἂπὰ ὉΠ ΠΥ ἘΠ|6, 
ΕσοΙῚ νεῦϑο5 1ο---ἰ οὗ (15 σμαρίοσ, 1 566 Π15 
ςογίδιη ἰπαὶ Βε 52 Ζαγ ννὰ8 ποῖ δουδιπιοὰ 
ὙΥ} ἐπε ρέγβοη, ρεσμδρβ ποῖ τ [86 ἕδπιε, οὗ 
Ῥλᾶπίοὶ; δηὰ γεῖ μὲ 15 ποῖ ἱζπογδῃΐ οὗ (Π6 
ΚΟΥ Ὁ]6 τηοηΐδὶ 8] Θηδίϊοη οὗἩ ἢ15 ζαῖῃοσ, οἵ οὗ 
186 στοδῖ δνθηΐβ οὗ (ἢδὶ σείρῃ ἢ ἢ ἢ [ἢ6 
Ῥτορμεῖ δά Ὀθϑη 80 οἰ οϑϑὶυ σοπηοοϊοά. ΤῊ ϊ5 
ςοπηδπαϊΐοη οὗ ἰβρηογαησςθ δῃηὰ ζδυπλ ΑΓ Υ 
Φνουϊὰ Ὀ6 ἱπιροϑϑῖθ]θ ἰῃ [86 ςᾶϑε οὗ Εν]]- 
Μεγοάδςῃ,.----ἰἢθ ᾿πητηθά ἴθ ϑυσσθβϑοῦ οὗ Νοῦι- 
σμδάηῃθζζασ. ΕἼΓΊΠΟσ, ἰἰ ἰ5 αἰ σας ἴο υὑπάογ- 
βίδηα ἢονν Ὠ Δη16] σου]ὰ ἢανο ἀθοϊαγθά ἴο Εν]]- 
Μετγοάδςο [δδὲ 15 Κίηράομι ννγὰ5 δῦουΐ ἴο ρᾶ55 

3 866 ἘνΑΙὰ ἴῃ Ἰοοο, δπὰ Οείρετγ, " Εΐηα δγὰ- 
τηδίβοῦς Ιπϑο τῆς δὺΐ οἴηεπὶ ῬΑ] 5 οἢ - ἃς ϑγ- 
τίϑοοη Οενίοδίο ̓  ἴῃ “Ζεϊίϑοι, ἃ, Ῥευϊδοῖν 
Μογρεηϊ. (σεβε}]15.}}.᾽ ΧΧΊ. Ρ. 467. 
» 8.,.. ΝΙΕΌυτ, “ Οαβοῖὶ. Αβϑυτς,᾽ Ὁ. ἊΝ 56.; 
Δνο δ, “ διυά. ἃ, Και. Ρ. 684, 1858; Ζύμπάεϊ, 
Ρ. 26 54ᾳ.; ΝΥ εδίοοιϊί (Θ΄ 5. “ ΒΙΌ], Ὁ :ςΐ,᾽, Ατί, 
Ὠαγίμς (ἴὸ Μαεάθ) ; ΖδοκΙίοσ, 41; Κοὶϊ, 
Ῥ- 146. ΤΒε ἰάἀεπιβοαίίοη οὗ Εν]]- Μεγοάδος 
ψ1 (86 ΠΙοΔιάδτηιϑβ οὗ [6 Αϑἰσοποιωῖϊοδὶ σδποι 
ἷς ποῖ ἀϊβρυϊεά., (Βανὶ. “Ηετγοά. 1. Ἐξϑαυ, 
ΨΙΠ. Ὁ. 517, ποῖε 6; ΝΙΘΡυδτ, ορ. οἷξ. Ρ. 42.) 
ΤὮς παπιεβ οὗ ἴπε Κίηρθ οἵ [δς ρευοα τῇδῪ 6 
[αὈυϊαϊεα 45 (Ο]]ΟΥ͂ : 

ΛΩΣΙΣ, 
οέονιγς Οαπορ. 1Ν.Ὲ.} οἵ Βεγοσις. οἵ «52 ἐδίμγε. ΒΟ. 

τεῖκιι. τείκη. 

ἽΝΙΑΌΟΪΚοΟΪδς θαυ, 14] 43 | Ναδυοδοάοποθοσ, ͵ 43 ) Νεδυομδάμποζζασ, |6ος 
Τ1Ποαππιάδηχις, 182] 4 ἰ Εν ϊ-τιδτιἀδοἢ, 4 | Εν}}- Μεσοάδοϊ, 5όι 
ΝΕ Καβο  ϑβασ, 189] 4 | Νεηρ βου, 4 550 

(Πα ογοβξοδσομοά), [ 9 τι. (Βε βῃζζατ), 
Ναβοπδάπϊισ, 103, 17 | Ναβροπηρὰ Ι (Θαγίυβ [86 Μοάο),} 555 
Ογγυβ. Δἴο] 9 ἱἰ Ογηι. 9 ἰ Ογτ. 538 

4 Ουδίτειιὲτο (( Μέϊ. Η!5ι.᾽, " Μέπιοϊτα βὰς Τλασῖι5 ἸῈ Μὲάε εἰ ΒΑ [ΠπΑβδτ,᾽ Ρ. 384. 

οι. ΥἹΙ. υ 

305. 
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ΔΌΧΑΥ ἴο ἴῃς Μοάδβ δῃὰ Ῥογϑείδῃβ. Τβαὶ ρτῖποα 
νγᾶ5 ηοΐ 5] ὉῪ ἃ ἔογείζπογ, θυ ὉΥ ἰδ οὐσῃ 
Ὀγοίΐμοι- ἢ οἶᾶνν, ἴῃ6 ΟΒδιφδη Νεσὶς 5ϑδῦ, 

Αραϊη, ΒοβῆδΖΖασ 85 Ὀδοη ᾿ἀοηιϊδοὰ νυν ἱτἢ 
Νανοηδάϊι5.. ὙΤῊ15 845 Ὀδθη [86 ΤΟΓΟ βθηογαὶ 
ορ!πίοη οὗ ἴδε ἔνο. [{νγὰβ [παΐ οὗ δῖ [ἘΓΟΠΊΟ, 
δηά ἰ5 (μδὲ δάορίοα Ὀγ Εννα!ά, ὟΝ πον, Ηθγ2- 
[ε]ὰ, Βτονγῃς, Μασίίη, Αὐυδογίθη, δηὰ οἴποσβ3. 
[1 5 ουπάεα ἙΠΙΘΗ͂Υ ὕροη ἴδε 5ἰαϊεπιθηῖς οὗ 
ΗἩδεγοάοίυϑ δηὰ Χοηορδοηϑ8. Βυϊΐ 1861, παιγὰ- 
εἶνε8, ἰΠουκἢ ἀρτοοίηρς τ] δεορίυγα ἰῇ 5οὸ 
Ῥοϊπίβ, αἰ οσ ΠῸπὶ 1 ἴῃ ΤΏΔΩΥ δηὰ ἱπηροτγίδπί 
Ραγίςυϊαιθ.Ό Δπά ἰΐ 15 ρΡοΠΪ! ΟΕΥ ἱπῃροβϑ Ὁ] ἴο 
ΤΟΟΟΏΓΙ]6 Πδ6πὶ νυ] ἔπε σἰδίοσηθης5 οὗ ΒογΌβιι5, 
Μοραβίῃρῃοβ, ἀπά Αὐγάθηυβ. ὅΠε ΟὈ]ος ΕΠ Οἢ5 
ἴο 1815 Ιἀδηςβοδίίοη ἄγ, ἰπ ἴδςξ, οο ΠυπΊοτοι!β 
ἴο δὲ ΠΡΠΕΙΥ βοὶ δείάθ, Ὑῆς Βαδγ]οπίδῃ ἢἰ5- 
του 5 ̓ηΔηΙ ΠΟΙ 5}Υ Θχοϊυάθ ΝΑροηδάϊι5 ἔγοσι 
ΔΩΥ ΙΓ -τε ΙΔ] οηϑῃρ ἢ {π6 τογδὶ ΚΆΤΩ 
οὗ Νορυοπδάηθζζασ. Ηδ ννᾶ5 5 ΠΊΡΙΥ ἃ Ὡδῖϊνθ 
οὗ Βδῦυϊοη, ροβϑίθ!Υ οὗ ποῦ ἔδυ γἊ, τ ῆο 
᾿δὰ ταϊϑρὰ Ὠιμηϑοῖῇ ἴο πε ροϑιϊο δα οσσυρίοὰ 
ἴπ 1ἴη6 Πουϑομοϊὰ οὗ ΝοΙρ 55σ. Αγραΐη, [Π6 
Ἑδιαγαςίοιβ οὗ Βεϑῃδζζαγ δηὰ Ναροῃδάϊυ5 ἃσὲ 
ΜΟΙ ἰ5ϑίτλ τ. [{ 566Π|5 Βδσγάϊγ Ῥγοῦδοϊο [πδὲ 
186 τηδη, ϑοϊθεϊθα ἴοσ [86 νδοδηΐ ἴσοηθ ὉΥ͂ 186 
οοηϑρίγαΐοιβ δραϊηϑὶ 1 δογοβοαγοδοά, 5ποι]ά 
ἢδγο οἰοϑβθά ἃ 5.0] ἀϊογ 5 γεῖ βγη οὗ βϑονθηίθθῃ γϑαγβ 
ἴῃ ἴπ6 πηάϑὲ οὗ οὐρίεβ δηὰ ἀθυδυςΠΟΓΥ ϑυςὶ 
8ἃ5 ζδηϊοὶ ἀθϑοσίθοβ. Νδθοηδάϊβ νγᾶ5 ἃ ὈΣΠΟΘ 
ΨῈ8ο πὰ δὲ δοαγί ἴῃς ννεϊξαγο οὗ ἢ15 σου 
δηὰ ἢ]5 ΟΥ̓ ; νυ] π6585 [86 πηαϑϑῖνο ὑσοσκβ δηὰ 
δἴυροηάοιϑ νγ4}} ἔοιτηϊπρ τῆς ἔτοηπίδρε οὗ Βα- 
Ὀγίοη ἰονναγάβ ἴΠ6 τίνεγδ. ΕὐγίΒοῦ, [86 (ΒΔ]- 

1 ΤΠοῖο ἃτὰ ὕνο ἀἰςποι ἔοστὴβ οὗ τ πδτηθ; 
[πδὶ οὗὁἨ 16 ο]αβϑὶςαὶ υῦΐοσβ, απὰ (Παὶ οἵ (6 
ἐπϑουρίίοηβ. Τῆδ ἴοσμηοσ τψῦϊς ἃ Ναθοηίάυ, 
Ναβοπαάϊυς, Ναδοηῃπεάιϊβ, 1 ργηοίυς (Ηετοά.), 
Ναθαππίἀοοῆυς (Αὐγάεηυ5), Ναθοδηάοὶυβ. (7ο- 
ΒΕΡὮ. “Απίϊαᾳ.᾽ Χ. 88 11, 2). Τα Ιδἴῖοσ υτίϊο ἴξ 
Ναρυ-ἰϊ, ΝΑΌυ-παδὶς (Ἀ45].), Ναὶ ἢυ-ὩΔ᾽ ἰὰ 
(Η πο Κ5), (Ὡε Ῥεγϑὶς δηὰ ϑογίῃὶς ἴοστηιβ, δηά" 
Ναρυ-ταάαὶκς (Ἀλν}].), Νρου- που (Ηἰ πο 19), 
ἴῃε Αςοδάϊδῃ οὐ Βα Υ]οπίδῃ ἔογαι. ΤΟ τηεδηΐϊησ 
οὗ [π6 ἤᾶπιὸ ἀρρεᾶγβ ἴὸ Ὀ6 “Νεῦο ὈΪ65565,᾽ ΟΣ 
“τῆλ Καθ. Ῥῥτόβρογους" (Εδν»].), οὐ ἤ"ΪΝεΡο 5 
δἱοήουΞ." (νὰ, αν]. ψοῦκο αυοίϊοά 1]. ος. 
Ηΐποκϑ, ΚΑ πος ἀπὰ ΒΕ 5ῃαΖζαγ, ΡΡ. 399---404, 
πῃ “ [ουσι. ὅδου. 1,11.᾽ 14}. 1862.) 

3 Ἐν ]α, “ Οεβοῦ. ἃ, οΙΪΚ. 15τ.᾽ ἵν. Ὁ. 85, ἡ.; 
νίποῦ, “ΒΕ. ὟΝ. Β.᾽ 5.ν. 28 εἰταξκαν; Ἡεμια; 
4 Οεβοῦ." 1. 154 (1847); Βτονπο, “Οτο 38- 
ΟΪοτυτα, 171; Μαιίη, "1.865 Οἷν]]. ῥτπι.᾽ Ρ. 363. 

Ν Ὁ πτῖθα, 1. 101; Χοθόρἤοι, “ Ογτσορ. ΥἹΙ. 5, 
15, ἃς. 

4 Ϊῃ ἴῃε ἰηξοτὶρίίοης Ναβδοπαδάϊιι5 ΟἹΪΥ οἷαϊπις 
ἴοτ Ἀἰβ δῖ Ποῦ ἴῃς Ε{]6 οὗ Καθ-τασ. Τὶ ἘΠ]6 ἰ5 
δίνεοη ἴῃ 76γ. χχχίχ. 3 ἴο ἃ βεοοῃὰ Νεῖζαὶ-5ῆδ- 
τοζοῦ, ἴο ἀἰβι ϊρΌ 9 Ὠΐπὶ ἔτοτι ἴῃ 6 ῥγίηςθ οὗ ἴῃς 
5816 ΠπᾶπΠ|6. ΤῊ6 ΒΙΌ]ςα] ἴοστθη ἘΔΌ-τηαρ 15 
νυτϊ τε οἡ ἴῃ 6 οΥἹμάοτ Βαυ-εἴηρα, δηὰ ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ τρθδης “ΟὨΙε Ρτοβὶ ᾽᾽ (566 ,Θπογηχδηῖ, ἴῃ 
“7ουπι. δϑιδιϊχις,᾽ 1870, Ρ. 340). ᾿ 

δ Βδγοδβ (1ΏΠ ΪΌ5Έρπι5, ].ς.) ; 
“(δβοῆ. ἃ, ΑἸτοτ μὰ π|5,᾽ ΝΟ]. 11. 
1855. 

- 

Ὀυποΐκου, 
Ῥ. 503,. Βει]. 

ΌΑΝΙΕΙ, νΝ. 

ἄπδῃ ἩἰϑίουΔη8 855 ἴΠ6 ἀδδίῃ οὗ Ναροῃδ- 
ἄἀϊυ5 ἴο βᾶνθ θη νετῪ αἰ ἔογεηϊ ἔτοπι (δὶ σέ 
τῃ6 Βεϊ5ῃδΖζασ οὗ ᾿δηϊεῖ.0. ΨνΏδθη Νδροηδάϊι5 
ἐουπά τοϑβιϑίδποο ἴῃ ἴδο Ὀδί]ο. πο] ἃ υιϑοῖοσϑ, Ὧδ 
τεϊγοδίοα ἴο Βαῦγϊοη, ἀπά, ἔὰσ ἔτοπι μευ βηῦ 
δὲ 115 οδρίυγο, ἐβοδροὰ ἴο Βοιϑίρρα. ΑΕ δὴ 
Βοπουγαῦϊα σδρίζυϊδίίοη, ἢ6 νγὰ5 ϑεηΐ ΠῸπὶ 
δεπος ἴο (στηδηῖα, μετ. πὸ αἀϊοά. Ενὶ- 
ἀεη!νγ Ἐς ὈδδΥβ ὯΟ Σεϑοι ϊδηςσθ ἴο ἴΠ6 ϑἰδίθ- 
τηθηΐ οὗ [δηϊοὶ, {πὶ “(Πα βάπὶθ πίρξ ννᾶ5 
ΒοΙϑῃδΖΖδγ ἰδίῃ," Ὑπὸ ἰἀοη τ Ποδίίοη ϑθθπβ το 
θὲ ἴῃ ἕδοΐ ἱπιροβϑιῦϊο : 1 ἰοανθβ {πὸ αἰ 168 
ςοῃπεοίοά ἢ [6 τ ΠΟ]6 ᾳφυσϑοῃ ΔΙ ο οΊ ΠΟΥ 
ὈποΪνοά. 

ΤΒΘ πὰ ἐἔ ἀρρϑᾶῦβ ἴο ὈῈ ἴμδὲ πο ἰἀθηῖῆςδ- 
[Ἰοη οΔῃ δ πιδάε, δηὰ {μαΐ ἤρα 5 γοηυϊγοά. 
ΒεἰϑῃΔΖΖΩΣ 5 ἴῃ6 πᾶς σίνοῃ Ὁγ [ζδηϊεὶ ἴο {16 
ἰαϑὶ Κκίηρ οἵ Βαῦγίοη ; Νδροηῃδάήϊυβ, ἔπδΐ ὉΥ͂ 
{86 Πιϑιογίδηβ Ὀεϑὶ πε θὰ ἴο δἰϊοπῦοῃη. ΤΠ6 
ἀϊἔδγεηοθ οὗ πᾶπὶῈ ἔοστῃβ, οἵ 1156 1ξ, πὸ Ὀδσγίοῦ 
ἴο {δεῖν θείης ὈοΙΒ Ὀοτγπδ ΌὈΥ ομδ δηὰ 16 5Δη16 
κίηρ ; Ὀυΐ ἔπεα ἰβ 80 Θ3βϑθ Δ} ἀἰογεηῖ δῃ 
δοοουηῖ δἰἰδοδοὰ ΟΥ̓ δε ρίυτε ἴο ἴδ6 πᾶπιθ οὗ 
Βεϊβῃδζζαγ, δὰ ὈΥ̓͂ πδῖϊνε Ὠϊϑίογίδηϑ ἴο ἴπδξ οὔ 
Ναθοηδάϊυβ, [δὲ (πο ᾿Δἀοπεἰβοδιίοη οὗ ἴδ6 ἔνο 
Οδη ΟὨΪΥ ὃὲ δάπιηϊκοὰ οὐ [6 ἔδι!υτο οὗ Ἔν γΥ 
οἴμοσ τπηεϊμοὰ οὗ ἐχρίδηδίοη. δυςῇ οχρίδηλ- 
τοη [85 Ὀθϑὴ οῇεγοά, δηὰ {ΠΟΤ 56 Π5 ΠΟ Γθ850ῃ 
ἔογ αυσδιοηΐηρ [6 Ὀγοδὰ Ὠἰδίοτγίςδὶ οὐ ῖποϑ, 
λςῖ5, δπὰ :Ἰυϑίταιίοηβ Ὡροὴ νηὶ ἢ ἰξ τϑϑῖβ. 
Τννο πιοάσβ, ἰηρεηΐοι!5, βδιϑίδοϊογῃυ, δηὰ 5.0" 
δῶσ ΌΥ Ὡδπι65 οὗ ἴδε ἰρμοσὲ ἀϊθιϊηςοη, 
ΑΘ ΠΟΥ ὈΘΘῺ Ὀοίοσο οὐ]. 5 ῸΣ ΘΟΠΊΘ γ6ᾶγ8. 

ΤὨΣ οπὲ εἰρδηδῖοβ ἔγολ Μ. Οὐυαδλίτεπηέγο, [ἢ 6 
οἴδος ἔτοπιὶ δὶς Η. Ἀν ηβϑοη. ὙΠ6 ἐΟΓΠΊΟΓ 
ννᾶ5 Ρυ ] 156 ἃ δηὰ ἀείεηάοα ΓΔΠΥ γοᾶτϑ ἀφροῦ, 
Ὀεέοσο συποίξοστῃ ἐἰθοονεσυ δὰ δ(ἰδίηθὰ 118 
Ῥγόϑοηΐ στόν ; δηά [ῃπουρὴ δοαυαϊπίοα τ 1 
[Π6 τοϑυ 5 οὗ βυςἢ ἀἰθοΟΥ ΣΎ 85 ΔΓ 85 ἢϊ5 οὐσῃ 
[πὸ οχίοπάθα, {86 ΕἼΘΠΟΝ βομοῖλῦ αϊά ποῖ 
τ Πάγανν 85 ρυ δ] 15Πεὰ νἱεῖνβ ὑροη ΒΒ 5Π42- 
ΖΔΥ. 

ΗΟΙ͂Υ ϑεηρίυγο, 5β8ὰγ5 Μ. ΟυδίτοπιχεΓοῖ, ἀϊ5- 
ἘΠΠΟΕΥ ἀδοϊατοϑβ τ[μδὲ ΝΟ δά η6ΖΖΑσ ννᾶβ ἴο 6 
βιοοροαθα ὈΥ̓͂ ἢ5 ϑοη ἀπά ἢΐ5 50η5 ϑοῇ (67. 
ΧΧΥΪ,, 7η). Ῥτοίδῃο ὨΙϑίοΟΥΥ πο 655 ἀἰϑ ΠΟΥ͂ 
ϑϑοιῖβ (δὲ Ναδοηδάϊυβ, ἴῃς ͵δϑῖ Κκίηρ οὗ 
Βαῦγϊοῃ δεςοχάϊηρ ἴο 1ἴ5 ᾿6β ὈΟΩΥ, τγᾶ5 μοί ἃ 
τ οι ΕΓ ΟὗὨἨ [Π6 Του] ἔδπηγ. Νον Ναδοπᾶ- 
ἀΐυ5, Γπουφ ἀπ ου5, ννᾶ5 εὐ ἀοΠΕῪ ἃ Ὑ Υ 
5ΚΙΠΓᾺΙ] δουΐς στηδῃ : ΚΟΘΗΪΥ δἷϊνε ἴο ἢϊ5 ονζῃ 
Ἰηϊογοϑῖθ, γεῖ Ῥογ  Υ ϑθηβί δὶς οὗὁἩ μ15 Ῥϑυ!]ου 8 
Ροσίοη. Ηδ νυᾶ3 Δἢ υϑογροῦ, δηά Ἔχ ροβοα δ ΔῃΥ͂ 
τηοπιθηΐ ἴο 8 υϑυγροῦῖβ αἴθ. ὙΠΟ βθοπιοᾶ 
ἴο Ὠϊπὶ οὔθ, ἀπά [δὲ ἃ ἢ υπιι5014] τηθδῃ8 οὗ 
σοηϑοϊἀδίηρς 815 ροσοῦ ; δηά ἢθ δάορίοά (παὶ 
τηθδη8. ἢ δεϑοσιδϊθα τυ ἢ πηθο} ἃ βοΐοη οὗ 
[)6 ἔπ οὗ Νεδυςπδάποζζαυ. ὉΠ τγᾶ8 
ΒΒ 5})422γ, 6 ϑοὴ οὗ Εν)})- Μογοάδοῃ.. ΒΥ 
1Π15 βίορ Ναδοηδάϊιϑ βεουγοὰ ἔοσγ [6 τΠσοὴς 

6 Τὴ [π6 “Αππδ]ςβ ἄς ῬΗΙΟϑορς οὨτέςζίεπησ,᾽ 
1828. [τ ἀρρεδιεά, ἴῃ ϑυλβίβῃοα, ἱπ Μίρποΐβ 
“ίος. ἀς 16 ΒΙΌ]ς,᾽ Νοὶ. 11. Ρ. 30, ῃοῖϊς (1848). 
΄ Ἴ Μέμ,. οἷΐϊ, Ρ. 388 54. 

. 



ὨΑΝΙΕΙ,. ν. 

η6 τοσροοΐῖ ἡδίυγα ἱγ ἔθ ὈΥ [ἴη6 ΒΑΌΥΪ]οπίδης 
τονναγὰ [πὲ ὈϊΪοοά -τογα]. Ν Βοίμοσ ἢε δϑϑιιπηθα 
ἔτοπι ἴπ6 ἤἢγϑί [86 [116 οὗ Κίηρ, οὐ νυϑῃοὰ ἴο 
πᾶνο 1 (Ππουρϊ παῖ ἢ6 νγᾶβ σοηϊεηϊοὰ ν ἢ 
ἴδο ϑεσοηὰ ρῥΐδςοθ, σδηποῖ ὈῈ ἀείοστηιποα, ϑδυ- 
Ῥτοπα Κίηρβ δηὰ νδ558] -ἴηρθ, 50 σΟὨΙΓΑΤΥ ἴο 
τις πιοάσττι σοποερίοη οὗὨ ΤΠΟΠΔΙΟΠΥ͂, γ»5 ἃ 
Ττεαυεηξ σου διηδοη ἁπιοηρ Εδοίογῃ ροΐεη- 
κλῖοβὶ, Ου {815 ϑὐνμ δὶ 106 Ῥγορ θοῦ οὗ 
]εγουηῖδὴ 15 Δ] 8]16ἀ:---ηά [86 Ε116 οὗἉ “" δοη οὗ 
ΝΟΟυσβδάποζχαγ," ξίνοῃ ἴο ΒοβδΖΖαῦ ΌΥ͂ ἴδ 
αυδσοῃ- το εσ, σοηϊδίηβ ποίπηρ βίσαηρο. Τῆς 
οἰ] νγᾶ8 Ὡοΐ Ὀοσγῃ δὲ [86 ἀθδίῃ οὗ ἢ 5 στοαῖ 
διηοοϑίογ; δηὰ ἴδ Ῥϑυ]Οῖ}5 {ΠΠ|65 Θποοραββιην 
δ15 ΘΑΓΪΥ ὙοΆγβ, στηδκίηρ ἰξ δἰπιοδὲ ἔγεᾶϑοῃ ἴο 
Ἀὐβρυ τὶ ̓15 Ὀγάηο! οὗ ἴῃς ΔΤ οὗ Νεῦυ- 

ΖΔΥ, ΤᾺ ΠΥ εχρὶ δίῃ δϊ5 ποη- ἀοαυδίηΐδηοε 
ὙΠῈῚ ΠΔπ|6]. ΒοἰβῃδΖΖαῦ Ἰϑ ἴο Ἦ15 πηδτίϊδὶ 
ΤΟἸἸεαριιο ἜΕΥΟΣῪ ἔοσπι οὗ ρυδ)]ῖς δαπιϊηϊπιγατίοη. 
Ηρηςο ᾿ἴ ννὰ5 Ναδοηδάϊυ8, ποῖ ΒοΙ5ῃ4ΖΖΔΓ, 
ὙοΟ ἀοίεττηϊηθὰ ἴο ΕῪ (δε ἔογίυμοβ οὐ νγᾶγ 
ἢ Ογτιι5, δπηὰ σψεηΐ ἴο τηρεῖ ᾿ἰπὶ ἴῃ Ορθη 
δΒεοϊιά. [Ια νγὰβ Ὧ6 Ψψο ἴἕοσ. οἰρηζθθη τποητἢ5 
ἀείεπάεδα ἢ]5 ΟἿ ἃρδιηδί [Ὧ6 δϊτηῖθβ οὐ πὸ 
Μεάδθβ δηὰ Ῥεγβξίδῃηβ ; Ὀδῆηρ [ἢ6 Ῥσόρτεββ 
οὗ ἴδ βίοεζο ὈΥ διὶ5 φουγαρὸ δηά ἰδοηῖ; δηά ἰΐ 
ὟΤΩΑΒ Ὧ6 0 εϑοδλροὰ ΠπῸπὶ ἴδμδὶ οἰ δῆ ἃ 
᾿ΤΛΔΒΙΟΥΙΥ 5ἰγαίΐαροπι οἡ ἴπ6 ρασὲ οὗ Ογσιιϑ 
σοην ποθ (δε νδ]απὶ ἀείεηεγ πὶ ΟΣ ΠΟΥ 
Τοϑιϑίδηοςθ νγὰβϑ υυϑοῖθαβι ΒΒ ΙβῃδΖζασ ἰῃ [6 
ΤΩΘΔΠΥΥΝΙΪς δὰ σίνοη ἢἰπηϑο δ ὑρ ἴο δΌδη- 
ἀοποά μδθιῖ5. ΤὍθθ ἴοττουῦ δὲ ἤγεϊ ἱπιραγίοα 
ἴο μ'πὶ ὈΥ {πὸ 5ἰφιξ οὗὨ ̓ ]8 δῃθηηῖθ8 υδηϊϑμοά, 
ὍΔΥ ἃῇἴοῦ ἀδὺ ρδϑϑοὰ ουεῦ, δῃὰ [86 ΟἿ νγᾶϑ 
51}}1 5Ξδἴθ, ὙΠῸ νν8}}5 οὐ Βαθυϊοη νγοσὲ ἱπὶ- 
ῬΓΟΖΏΔΌΪΟ, δὰ ἴδ6 βίογεβ. οὗ ἢ15 οσδρι(4] 1ῃ.- 
᾿χμδυϑῦϊο, Ηὸ ϑδοοῃ ᾿Ἰθαγηθὰ ἴο ἔογρεὶ ἢ ϊ5 
ΘΠΕΙΩΥ͂, δηἃ ΟὨΪΥ ἄνγοκο ἴο ἢ5 ἀδῆροσ ἤθη 
186 ““βΏρον οἵ σοά᾽ ρῥγοςϊδι πιο 15 ἀόοχῃ. 

ἽἼΩ τδὲ Βοὺυγ οὗ σδγοῖθϑϑθ βου ΣΙ Υ πα γος 1655 
ἀοῦαυ δ6 τηδῖ [5 ἀθάῖϊῃ ὉΥ ἴπ6 ϑυνογάβ οὗ 
ἴδοξο Μοήοβ ἢθ ἀεϑρίϑοὰ3, 

ΤΙῖ5 Ὠγροῖμοϑββ σεγίδιηγ Ἔχ ἰδ [Ππ6 4556 γ- 
του οὗ Ηοζοάοίυβ, (δαῖ 1 αογηεῖυβ (Ναῦοηδ- 
ἀϊυ.5) νγᾶβ ἴπο δϑοὴ οὗ ἃ ργίηοθ οἵ [6 58Πι6 
ΠΑΠῚΘ δηά Νίίοςτί5. Ὅ6 ἢἰπίοτγίδη σἰθαποά ἢ 15 
δοςουηῖ οὗ ἴΠο ἀσοίτυςςοη οὗἉ 1Π6 ΟἸΥ δῖ βϑοιθ 
ἀϊϑίδποο ᾿τΤῸπΔ 86 βοθπο οἵ ἴδ δεῖ] Ἵνθηΐβ : 

᾿Ἃ ΝΙΘΡυΝγ, ’ (ἀβοῖ. Αβϑυῖβ,᾽ Ρ. 93. ΤὮΘ Ρἢδῃ- 
. ἴοτ-ϑονοσεῖσῃ χτείαϊηθὰ τὴ6 Ὡδῆα οὐ ὑσγίῃπος, 
{116 [Π6 ὡς τ, ὑπάου [86 πδιὴθ οὗ δίδδοϊς 
οΥ τεβεηΐ, τεϊδι πο Δρβοϊαίς ρόνγοσ. Τὺ τῆς 
ἢγεῖ εἰαΐες ϑυϊίδη οὗ Ἐργρῖ, ἰδουρὴ Ρετ- 
τηϊτοἀ ἴο δβϑουσης ἴπῸ βυργεῖης δα ΠΟΥ, τγᾶ5 
ΚΕ χρφὰ ἴο αϑϑοοίδις σῇ Ὠἰτλθε] δ 4 γουπῃν 
Γδ}]} Ὺ ἴῃς ἔασταγ οὗ ϑαϊδάϊη, (θὰ 
Ρ- 390. 

3. Τὶ 15 ἃ αοϊ τεοογάςα γ Ατίβξι., " Ῥοϊ.᾽ 111. σ. 
11, ἴδαῖ ἴπσγεε ἀδὺβ δὔεγ Βαθυ]ομ νγὰ8 ἴδϊκεπ 
δος οὗ [ἢ ἱῃῃδὈιίδηὶϊθ ψεσα 51}}} πθατνατε οὗ 
ἵἴ, ΤΈ!5 1Πυϑίσαϊεβ θοΙ ἴῃς ναϑί εσἷζε οὗ Βαῦγ]ου 
δηα αἶθο ἴῃς ἄοστεος οὗ ϑδουγ Ὑ ἱπίο ΒΟ 1Π6 
ἐπα θδηῖς δὰ (4|]|εἢ. Βαῦγίοηυ ἱποϊυάδεά, 45 
Αγίϑί, ἴευϑοὶν Γεβϑοά ἰΐ, ποῖ ἃ οἰϊγ Ὀυϊ ἃ 
πδήοη, Ο(οωρ. [ϑυδοϊκεγ, ορ. οἱζ., Ρ. 5ού. 

ΔΊΓΧΟΣ,. 

᾿ΡοΟΞϑΙΌΪῪ 

δηά [86 Ὡλιο οὗ 1 γπείι5 δεῖπρ δυτγη πῃ δὰ ἴο 
ἢΙπὶ 45 ἴῃδαί οὗ ἴπε πιοϑὲ ἕδπιοιιβ δῃηὰ πιοβῖ 
εἰογίου» δείογ ἴῇὴ ἴδοβθ ὌἼυὐθηΐβ, ἢ6 δρρ]θὰ ἴο 
[6 τναστῖον [μὲ {16 οὗ Κίηρ ὙΠ ἢ ΡΓΟΡΕΟΙ͂Υ 
δΡοδκῖηρ νγὰβ5 σοῃβησδα ἴο ἢ]15 οῇἴεδηίηδῖθο ςοΪ]- 
Ἰοαζυθ. 

Ἑυγίδοσ, ἔπ σ᾽ πλυ] Δηθου5 τγοῖστ οὗ ΝαθοπΔ- 
ἀϊπι5 δηὰ Βο᾽5}42ΖΔΓ 15 ξιιρρογίθα ὈΥ̓͂ [πὸ υηάθ- 
βιρποὰ αδἰϊοϑίδίίοη οὗ ἃ ἔενν ἱποϊάθηΐ8] νυνογάβ. 
Β6]5):Ζζᾶσ, νυῇθη ἢ δνν [86 τηγϑίοσίοι ννογάβ 
ὭΡοΟη 86 νγ»ὲ}}, ἀοοϊαλτοα ἐμαὶ [Π6 τῦδὴ 80 
δῃου]ὰ τοδὰ δηὰ ἰηΐεγργοῖ ποῖ βῃουϊὰ ὈῈ 
αἰοίμεοά ἢ βοαγϊεῖ, θῈ ἀδοογαίοα ννἹῈὮ} ἃ οπδίῃ 
οὗ ροϊά, δηὰ ὃ6 πηδὲς [6 ἐδέγαά τυ ]ογ 'π {86 
κιηράοῃ. Βυΐ ΨΕΥ ννᾶβ (Π1ϊ59 [86 ἐῤίγά 
Ρίδοο, δηὰ ποῖ ἴπ6 βδοοοπἀ) Ψνπδὶ νγᾶ5 ἴδοτὸ 
ἴο Ῥχγονοηῖ ᾿ δηιϊοὶ τϑσοϊνιηρ ἴπ6 αἰ" οο- 
[οσστοὰ ὑροὴ [οβϑερῃ ἢ δ᾽ ΠΊΡῚΥ [815; (πδὲ ἢ 
Ναδοηδάϊυβ δηὰ ΒεἰϑῃδΖζασ 85 Ἰοϊηϊ-- Κίηρβ, οὐ 
ἃ5 ΞΌρτγεμις Κιηρ δηά να5358]-Κιης, (86 τηϊγὰ 
Ρίδοθ νγᾶβ ἴῃ πιοδὲ οχαδϊϊοὰὐ ροβ[οη [δηϊοὶ 
οουἱά ἴκοθ, Το πᾶν παιρθὰ Πὶπὰ ϑεοοηά 
σγου ὰ πᾶνὸ Ὀεϊγαγοὰ ἃ 58δὰ τννδηΐ οὗ δοσυγδου. 
[1 15 ἰη ἴαςοὶ ἀυς ἴο Ὠ δΔη16] δίοπε μδὲ [6 πᾶπηδ 
οὗ Βειβῃδζασ 885 θθθὴ Κποννῃ ἴο (Π6 νοι] ά 
ἴὺῸΓ 80 ΤΏΔΗΥ͂ Ἑεπίυγίο5 ; ἴΠ6 Ὀγορῃεῖ, 8ἃ5 δη 
Ἔγο- τ Π655 ΟὗἉἨ ἴῃ6 ἐνοπίϑ οὗ [ῃδὲ ἀδΥ, πᾶ5 ΟὨΪΥ͂ 
ἴο ϑρϑαὶς οὗ Βεϊβϑῃδζζασ, ποῖ οὗ Νρδοῃδάϊυϑ ; 
Δηα Πα τοσουπίβ ἴπδὶ σοθηθ ΟὨΪΥ ἴῃ νυν ἢ [ἢ 6 
ξουγπλο  Ὀογὸ ἴῃς Ργουηηοηΐ ραγῖ, [}ἢ 1815 {Π6ΓῸ 
5 ΔΏ ΘΧΟΘΘαΙΡῚΥ πίσοηρ ὑγοοῦ οὗ ἴΠ6 δυΐμεη- 
ὈςΥ οὗ [δ ννοτὶς νυ ῖο ἢ Ὀδᾶγβ [Π6 ργορῃθι 5 
ΠΑΠΊΘ. 
ΒΥ Ουδίγεπηόγε᾽β μυροῖποβίβ, {μθη, [15 βίθρ 

6 ζ,81Π Τθδ παιταῖίνεβ οὐ Τ Δηϊεὶ δηά 
ἴῃ6 Ὠἰσίοτίδηβ ἅγαὸ ὑγονθὰ ποῖ Ἴςοῃίσδαάιϊςςοσυ. 
ΕΤΉΘΥ ἃῖὸ ΠΟΙ ρΡ ΘΠ ΘΠΙΔΤΥ ἴῃ6 οὔθ ἴο [δ6 
᾿οἴδογ. ὙΠο βδογοὰ νυτῖζεσ τη η τ οη5 ἔμαΐ ργηος 
Μοσα ἀοδῖίῃ νγᾶς 50 αενἱάθηξ δῃ ἰηϑίδῃοα 
οὗ ἀϊνίηθ ρυπίϑῃπγοηΐ ; [86 οἴμεοῦβ, [μα ρυῖποα 
ΕἸ ἤΟδα ΠΔΠὶ6 Δίοπο ἴΠΕῪ οουηϊεα 1]Ἰυπέοι5 
δΔη ΜΟΥ οὗ ἃ ρίασθ ἰῇ [6 ἃπη8]5 οἵ {δοῖτ 
ςουπυ. Απὰ [Π]5 5ιίοποθ οἡ {μεὶγ ρατί Ψ]}} 

οχρίδίη 186 σοηδιϑοά νεγϑίοη οὗ [Π6 
᾿ἰϑίοσυ ἕουπὰ ἴπ 1π6 ρᾶρθβ οὗ Ηετγοάοέξι, 
ΤῊΘ Δηη81515 σοπχπιιηϊςαίδά ἴο πἰπὶ ἃ ρΡοσπίίοῃ 
ΟὨΪΥ οὗὨ ἔπε 116 οὗ ἴδ6 αϑσὲ πδῆνε Ἅμδιἀβεδῃ 
'κίηρ οἵ Βαδγίοῃ : ἔβεὺ οπιτίεά 411} πιεπίίοη οἔἵ 
Ἠϊΐβ ἱξποπιίηϊοιιβ ἀβαῖῃ. Μογεονεγ, ἴδε δο- 
οουπέξ οὗ Χεπορδβοη 5 ΠΟΥ ϑ6θη ἴο ἄξτοθ 18 
'δδῖ οἵ Πδηϊοῖ, ΨΝΏΙΟ πὸ οπο οἷδὶπηβ ἴοσ [6 
ἐΟγτορεάϊδ᾽ {δὲ ἀπ γ οὗ Ηἰδίογγ, γεῖ [ζἴ ΤΠΔΥ͂ 
θ6 ἔα ΠΥ σοποεάοά ἰμᾶὶ Ἠἰδίοτιςαὶ ἕαςῖβ. ἔοττῃ 
πο 04515 οὗ ἴπὸ ῃδιταϊϊνθδΊύ ΧοηΟρΒΟΙ δ ΤῸ - 
Τοδῃςο, ἤθη δἰγρροά οἱὨἨ 115 Ἔπιθ6} }15Ππηθη 8, 
ΤΟΔῪ Ὧδ ἀϑϑιπιοὰ ἴο οοηϊδίη ἃ 50]1ἃ Κειπιεὶ οὗ 
{τπὰῖῆ, Απά ἰη ἰδ6 ᾿λϑ6 οὗ [ῃ6 σλρίυτε οὗ 
Βαδγίοη, “ἴδε ἢϑίουΥ οὗ δὴ εὐεπὶ οἵ ννου]ά- 
τυ ἱπίογεςξ τουἹὰ σουτδῖη] Ὀς ἰταησεὰ 
ἴο ἀπά ὈΥ δἰπὶ ἱπ 4 ἕογπι ςοπίδιπίηρ ἴΠ6 σϑᾶ] 
[Δεῖ5, πονγενοσ πιυςσῖ ἴΠο58 ἔδοῖβ ὑνεγα ἀϊδιοσίεα 
δηὰ τηλρηϊοά ΌὉγ οχίσαποουϑ δά ἀϊοηβ. Χεπο- 
Ρρβοη, ἤθη ἔγανθ! πρὶ 1ῃ [Πο5ε ἀϊδίδηϊ σοι ΠΕ ΓΙ65, 
ἰεδγηΐ ἔγοτι {πὸ 1ρ5 οὐ {με ἀεϑοεπάδηϊβ οἵ ἴδε 
Ῥεδίοζειβ ἴπα ἕδοῖβ δε μᾶ5 ἰηιγοάιιοεα ἱπίο ἢ15 
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565. ΨνΒοη οοά οὗὨ {Ποῖγ “ΔΗ, 106 σταίη 
οἷς Ὀοηἰηὰ 5 ρυτο δηὰ ἴσιιθ. ΤΠδ Βιβίουδη 
δηά [ἢς ογθονν [Π655 ΔγῸ [Πθη ἀρτϑθά. 
ἼΠ15 νον οὗ ἴη6 Εσθηςἢ Ῥγοξεθθοῦ τγᾶβ ρὰζ 

ΣΟΥ ΠΊΔΠΥ γϑᾶγβ Ὀείοιο Ἀδυν]η5οη 5 ἀἰβοουοσγυ. 
[τ νν}]] πονν Ὀὲ ϑεη ἴο σογεβροπά ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ 
Ῥοϊηΐϊβ ψ (ῃ6 ἴοι Ὄβϑι Ὁ] ἰ5πμθὰ Υ Ἰδίοῦ 
ΟὈΠΟΙΓΟΙΤΏ ΓοΘοασῸἢ. ΟΥ̓ 1561} 11 15 ὄβρθςῖδ 
Ἰπίογ ΒΡ 8ἃ5 ΘχὨ! ὈΙ Εἶηρ; [Π6 γοϑα] διίδι πο ὉΥῪ 
ἃ τηϊηὰ δηχίοιιβ ΟἿΪΥ ἕογ [Π6 ἀϊβοονογΥ οὔ γυ ἢ, 
δηά Ὀγιηρίηρ ὑγοίοιμπαά ἔπ} ἸΔττγ ν ἢ ογοπίδὶ 
υϑᾶρθθ δηὰ ρϑο δ (65 ἴο δ5ϑϑὲ [ἢ6 οἶθᾶσ ἰῃ- 
τυϊτοη οὗ ἃ ἀδνουΐ 5ριτῖ. 

ἴῃ σὃς4, 51. Η. Ἀδν)]ἶηϑοη ἀθοϊρῃοσοὰ σοῦ - 
[1 η ΟἸΑΥ͂ ΟΥ̓ άογβ σοπίδιηηρ πηεπηουσαἶβ οὗ 
Ναβδοηδάϊι5:. ἘΕτοπὶ ἴπο5ε ἰἴ ἀρρϑᾶῦβ ἴπαξΐ (6 
οἰἀοϑὲ βοὴ οὗ Ναδοηδάϊιβ ννᾶ5 ςδ᾽])ϑὰ Β1}-58δγ- 
ὉΖΌΓ, ἴπ6 ἀπ Ὑ οὗ ψΒΙΟἢ πᾶπὶῈ ἢ Βε]- 
Βῃ222. 15 βεϊξονιάθρηῖ.0 Ηῤθ ννᾶβ ἴῃ Ποῖγ- 
Δρραγεηῖ, ἂπὰ δάπιεά ἴο ἃ ϑῆδγθὸ ἰη ἴδ 
Βονογηπιθηΐ, σῆς ἢ ἴῃ [6 5406 ΤΊΔΠΏΘΙ 85 
ΝΑθοροίδϑϑαν δηὰ ΝοδυςσπδάηθΖΖΑΓ οΓῸ σοη- 
ἡροϊοά5. ΤὨΐϊβ αἰθοονετ ρύονεβ ναί Μ. 
Οὐυκαίτγεπηόγο δά 5υβροοῖοά, {παἴ ηο Ἰάἀοπιῆςδ- 
τἰοη οὗ ΒοΙβῃβΖΖασ ΠῚ ΔηΥ οὗἩ [86 Κίηρβ ἴῃ 
106 ΠΙΞΙΟΤΣΊΟΑΙ 1515 15 δὲ 411] ὨθοθϑθασΥγ. Απὰ ἱΐ 
ἀδοιἀθ5 ἴῃς τοδί ΟΠ}, ἰος Δη ὀρϑῃ αιιοϑίίοη 
ὉγΥ [6 Ἐχέποῖ βαναπῖ. Αβ ἔδίΠο δηὰ ϑοῃ, 
Ναθοπδάϊΐιιβ απὰ ΒοΙβϑῃδΖΖασῦ ἂῦὸ ὈΟ(Ώ τοδὶ 
ἀϊξίϊηςξ Ὀοίηρθ, σοσονὶ ἢ (Π6 σἀρίυτο οὗ 
ΒΑΌΥΪΟη ὈῪ Ογγὰθ. Απά δραίη, ἰξ ἴδοι 
ΒΌΡΡοτῖβ (Π6 τοσοης ]!δίοη οὗ σδογοὰ δηά ῥτο- 
ἔἕλῃθ δοσουηΐθ, ργοροβοᾶ ΟΥ̓ 6 ΕἼΘΏΓἢ 5οῃο- 
ἴαγ, 1πδὲ [6 οπθ, ἀϊϑϑιραίθα δηὰ δραπάοηρά, 
Ρεϑῃθὰ ἴῃ [Ππ6 πηιάπὶρῃς ἀρθδυςἢ, νυ 6 τῆ 6 
ΟἾΠΟΥ εβοδρεὰ ἴο Βογϑίρρβα: ὍΠὸ οσυποιξοιτῃ 
ἸΠΒΟΠΡΌΟΠΒ ἤᾶνθ ἰπ ἕδοϊ δϑιδ  ἰσῃθὰ [ἤγοθο 
[πηρ58., (1ὴ Ὑπδὲ ΝΑροπδάϊ5 νγὰ8 Κίηρ οὗ 
ΒΑρυ]οη δὲ ἴμπο {ἰπια οὗ ἴδε σαρίιυγο οὗ {πὸ οἴ γ. 
2) Τ δῖ δ]5 οἰδεῖ ϑοὴ ννᾶβ παπιοὰ Βε ϑῃδΖΖαγ. 
2) Ὑμδῖ βοπὴθ ἱπῃιροϑβίοῦϑβ ἴῃ ἴδια {πιὸ οὗ 1)4γῖι5 

1 ἼΤΒεβ6 ογἹ πες υοτα ἰαΐκθη ἔγοτη τ 6 ΘΟΣΏΘΤ 
οὗ ἴῃ Τορ]ς οὗ ἴα Μοοη. ΤΟΥ τὸ ρῥυηϊθα 
ἴη αο-5ἰπλ}]6 ἴῃ δὶ Η. Βδν]πϑοη 5 ὁ Οπηο  οσπὶ 
Τηξοηρίίοης οὗ ΝΥδβίοσῃ Αϑία," νοὶ. 1. Ρ]. 68, 
(ο]. 1. ΤῊϊς ογἱημά ον ἰ5 ἰπ τς Βγ 58 Μυβοῦχ,. 
ψιά, “ Αἰδεπερουμι,᾽ Μαγοῖ, 1854; δῃὰ “ [}ουτῃ, 
ϑδοσ. ΓΔ1.᾿ Ρ. 483 54., 1858. 

3 Ἡϊΐποκ5 τεδάς ἃ Βιηἢ]11- 5 γι Ζῆιτ (΄ Του τη, 
δου. 111.᾿ ῬΡ. 405---407, λη. 1862). ἘΒΠ. οὗ 
ΒίπΉΪα Ξ Βεὶ (Ταρίϊοῦ) ; -βᾶάγξξα Κίηρ; -ὑζαγ, 
ἴα βᾶπθ ἰοπηϊηδίίοη 8ἃ5 ἰῇ ΝΕΥρΡΑ]-588 7. 6Ζοτ 
(71ἐν. χχχῖχ, 3), Νεθιομαάη- οζσζασ, [11 ς δ ΟἿΪΥ ὈΆ 
ἰηίογγο ἔγοπι ἴΠπ|6 ογἹηάοτβ {πὶ ΒΕ σἤδζζασ τνᾶς 
Βεῖτ-ρρατοηῖ ἴο [6 ογονγτ. ΤΉΘΠ οοτηθβ ἴῃ [ἢ 6 
Ἰαῖοσ δηὰ δαάάϊιϊομδὶ ᾿ηΐοστηδίίοη οὗ Πδηΐοὶ, τπδὶ 
[6 γουηρ ῬἩτίηοα τγγᾶβ δου! ἱκίηρ, {. 6. Ἰοἰηῖ- 
Κίησ ἢ Ἠϊς (Δἴ πεσ. (Ηἰποκβ, ΡΡ. 409, 417.) 
Τῆς Ἰαἀδηςἰβοδοη ἰς ξυρροιίϊδα ὈΥ Ορρετῖ, 
’ Ζείίϑοῃ. ἀ, Ὁ, Μ. ΕΟ. ν1. Ρ. 598; α. Θιαθῃ, 
Οη ἴδε ΟΠΤΟΠΟΪΟΡΥῪ οὗ ἴῃς τεῖρτι οὗ ϑ6ῃηπᾶ- 
οὔ οΥ,᾽ Ὁ. 15; Γποτμηδηΐ, " Μδη. οὗ ἴῃς Αὔο. 
Ηἰξι, οὗ ἴδ Ἐλϑῖ,᾽ 1. Ρ. 480; δηὰ ϑοβγδάοσ, 
“Ὁϊς ΘΙ ΠἸηβομπ θη πα, ἀ. Α. Τ.᾽ Ρ. 270. 

8 Ἡϊΐποῖκβ, ". 409. 

ὨΑΝΊΙΕΙ, Ν. 

Ἡγϑίδϑρίβ, ψβοη μοδάϊηρ (6 ΒΑΌΥΪοπίδη τθ- 
γοΪίβ, 5ίγιθὰ ἐμοιηϑοῖνοθ οὔθ δῇοσ [Π6 οἴδιοῦ 
ΝΕεθυςδδάποζζαγ σθοὴ οὗ Ναροπδάϊῃιβ.0. Απάὰ 
[}15 Ἰαϑὲ ἕαςξ 15 νΕΥῪ ἱπηροτγίδηϊ, οσ 1 Ἰολάβ ὈΥ͂ 
ΔΓ ἰπέογθηςσθ ἴο ἴἔἴννο ἀδάυς(οηςβ : γϑὶ, τμδὲ 
ΒοΙ5ΒδΖΖΑΥ [πὸ οἰ ἀοϑί ϑοὴ οὗ Νδδοηδάϊι5 ἀϊθὰ 
ἴῃ 580 Ορξῇ δηά ποϊογίουβ ἃ σηδπηθῖ, [πᾶΐ ΠΟ 
Ἰπηροϑῖοσ σουϊὰ ρῥτεϊεηά ἴο Ὀδ ἢδ: ϑθοοῃάϊυ, 
τὶ Νανοηδάϊυβ, ποῖ Ὀείηρ ὨΙ ΠΊ96 1 ἃ το ΘΓ 
οὗ {Π6 τογαὶ ἔδυ} Υ, δὰ πιδιτιθὰ οπα οὗ Νοῦιυ- 
οἰδάποζΖζΖαι 5 ἀδιρῃζοιβ, δηὰ δδὰ ςδ᾽οὰ ἢϊς 
γΟΌΏΡΟΙ 5θοη ΝΟΟυςδάποζζασα. Απ ὕπΌΓΡΟΥ, 
ἴογ ἴΠ6 γϑᾶϑοῃβ βίνθῃ ὈΥ Οὐυδίτεπιέγο, νου ]ά 
ΡΓΟΌΔΟΪΝ 5θεῖς ἴο βἰγοηρίμεη ἢἰ5 ροσϑιξοῃ ὉΥ͂ 
ΤΩΔΙΓΑΡῈ ἰηΐο [6 ΓΟΥΔ] ἔδπλΥ., νυν μοῖμου 86 
νθ Πο ἰοοῖκ ννὰβ {ἴπ6 ννάονν οὗ ΝΟ.» 55, οὗ 
5ΟΠ6 Οἴδεῦ ἀδυρῃῖοσ οἵ ΝουυςδδλάηρζΖζδσ. 
ΘΌΟΒ ΤΙ ΔΓ Αρ65 ἐοιτηδὰ ρατί οὗ ἴπ6 βἴδίε βο ον 
οὗ [86 Ὀπιοῦ, [{ ἴὴ6 πδιγαῖνο οὗ ΗἩεγοάοξζιϑ 
σδη ὃο {πιο Ποτο, ἔπ ἤδη οὗ ἴδ πλοῖδοσ οὗ 
ΒοἸβῃ42ΖΖΆΥ ννᾶ5 ΝΙΙοΟς Β : δηὰ ἰξ 58ῆθ μβδὰ Ὀδθη 
{π6 νυιάονν οὗ Νοιρ Ισϑασ, ΒΘ Δ ΖΖΆΥ τ. ποῖ 
ΤΏΟΓΟ ἴῃδη 5ἰχίθθῃ γδαγβ οὗ ἀρὸ ννῇεη Βαῦγϊοη 
νγὰβ ἴάκοη. ΟὗὨ [ἴ5ε]ξ, [μδΐ δΑγῚῪ ἀργὸ ννὰ5 ποῖ 
ἴοο ἰδηάεγ ἴο ρειτηϊζ (86 ϑιιρροπι[ίοη [πδὶ 
Βοἰβῃδ2ΖΑΓ νγᾶ5 Δοί: Δ }} } Κίπρ, 45 ἀδβοσ δεὰ ΌῪ 
Δηῖ6]. πάουθδέθραϊ!γ ογιθηΐδὶ ἀϑᾶρὸ ἀοθβ ποῖ 
τλᾶκο δ ἢ ἃ ἴδοϊ ἱπιροξϑίθ]οδ, ΤὙθοῖθ ἰ5 
ΠΟΙ ΐπρΣ ὑπυβυδὶ ἴῃ ἃη ᾿Αϑιαῖίς ρυίποθ Ὀείην 
Βυγγουηάοαά ΕΥ̓ ““ ργίποεαβ, νγῖνοθ δηὰ Ἴοηςι- 
ὈΪΠε5᾽" δ [Πδῖ θαυ δρὸ. 5111) ἴξ 15 ςοποιἀογοὰ 
ΟΥ̓ ϑοπῖα πλοῦ ἡδίυγαὶ ἴο ὈοΙϊονο (δὶ ΝΙοςΓ5 
νν 85 ποῖ ἴπ6 ψιάονν οὗἩ ΝΟΥ ἸΞβανῖ, ὙΠῸ σἴοσῃ 
αν οὗ ἃ σοῃπαάμοτοσ πρῃΐ οοπιροὶ 5ιιο ἢ 8ῃ 
4]]}Π1|δῆςο: Ὀυξ, ξδτ ἔτοπὶ συ ρρογξπρ {Π6 Ροϑβιοη 
οὗ [Π6 υϑυγρεσ, ΒΟΥ ργεβθησα ὑγου]Ἱὰ αν Ὀδθη ἃ 
ΠΟΠ ΠΑ] ὈΔΓ ἴο 15 Ργοργεβθ ϑνἢ [ἢ6 Ρθορὶθδ. 
ΤΠ οἰ Ζοη5 οὗ Βδθγίοη τνοι]ὰ 566 ἴῃ Ποσ, ποῖ 
[Π6 νθ οὗ ἴῃ6 υδυγροσ, Ὀυϊ (ἢ6 νυἱάονν οἵ 
ΝΟΥ» 554 δηά (6 πιοΐῃοσ οὗ [παῖ ϑοὴ ἴο ποτ 
ΝοΙ; Ι55ᾶγ δὰ ἸΕ ἢΪ5 σσοντῃ ἂπὰ νοι Ναῦο- 
πδάϊ5 μΒαὰ πηυγάετεά, ὍὙΠΟΓΕ 15 ΠπΊοΓΘ ΡτΟθδ- 
ΠΗ τη ἴῃ ὈΘΙεΓ μδὲ ΝΙςΟΟΓ5 νγὰ5 ἃ ἀδυρῃίογ 
οὗ ΝευυςπδάποζΖΖαγ, τιδιτιθὰ ἴο Ναδοηδάϊυ5 
θεοΐοσε τη6 ἀραῖῃ οὗ Νοηρ ςοασ. Αἱ {δὲ 
ἀθδῖῃ οὗ {παξ ῥσίποθ, 5 βοὴ νγᾶβ ἰο ἴο ἴῃ6 
υλγα ΔηβἢΡ οὗ ἢΪ5 πιοτὸ ἱπητηδάϊδῖο αἰἰοπάδηΐς; 
δηῃά Ὀγ ἢδ΄5 ἔπϊθηάς (ὑπὸ τῶν φίλων, Βετοβι5) 
τῆδλί ϑοὴ νγᾶβ πιυγάοτοά. ΨΝΒδὶ πιοῦὸ ργοῦδ]6 
πδη (Πδὲ [656 ἰηο] δὰ σοπιὸ οὗὨ ἢϊ5 σοϊδιϊνοϑ, 
δηά διηοηρϑὶ ἴποπὶ ΝαροηδάϊυβΣ ΤΠ σους 
δρίγαΐοῦ, δηιϊξίουβ δηὰ ογαυ, μδαὰ δἰσοδαῦν 
Βοουγοᾷ ὈΥ ἢ]15 τιδυγίδρε ἴῃ 6 ΡῬοβϑιὉ]6 βιισοοβϑίοη 
ἴο {Π6 ἴἤγοπο, Απὰ ψἱ ἢ δὴ δεϑιυπιρίίοη οὗ 
ται Πθιεἶνο πιοῖϊνοβ, 6 χροὶ ]δὰ [86 υϑυγρίηρ᾽ 
ΆΤΑΙΪΥ οὗ ΝοΙ Ι5θασ ὉΥ τηυγάοτηρ 1 Δροτο- 

« αν]. “" Ἡετοά.᾽ἢ ν. ἢ. 5125, ἢ. 8. 
ὅ Βαν]. “Β. 1,.Ὦἡ ν. ἢ. 41. Τμας Απιαϑῖς σΩΔΓ- 

χιοὰ α ἀδυρῃίες οὗ Ῥβαυαιοιὶκ 111. (ὙΥΠΙΚίησοπ 
ἱπ αν]. "Ἡετοὰ,᾽ 11. 387); Αἴοβϑβα τνγᾶβ τηδιτι θὰ 
ἴο Ῥεουάο-ϑιμογάϊβ δηὰ ατῖις [16 δοη οὗ Ηγ58- 
ἰλερος δυοοδεβίνεϊυ (Η γοά, 111. 68, 88). 

566 ἰηϊτοά. ποῖα ἴο [5 οπαρίοτ. 
7 Ἀδν]. Ρ. 488 (2πὰ ςἀ.), αὐάϊι. ποῖΐε. 



ΠΑΝΊΙΕΙ, Νν. 

ϑοδύσποά, δηὰ Ὀγουφῆς ἴῃ ἀποΐπου Ὀγαποὴ οὗ 
ἴδε τογδὶ ἔΑΠΆΠΥ ΟΥ̓ ἰπαὶ ἀδυρμίογ οὐ Νεδυ- 
οὐδάποζζαγ (ΝΙςοςτ5) σσποτη 6 δά τηδγτὶθα, 
ΒεΙβῃδζζΖαγ, 186 ἰβδθ οὗ 1ῃ15 τιδττίαρο, νγᾶβ8 
τθογείοσο θογη ϑοπὶα πιο Ὀεέοσγο [6 δοσοβϑίοῃ 
οὗ 58 ἔδῖῃογ ἴο 186 ἴἤσγομπθι Απὰ ψἤθη ἐμδὶ 
ουοηΐ ἴοοκ ρίαςθ, Νθοπδάϊι σαϊϑοὰ ἢ 5. βοῇ 
ἴο {6 διισςοβϑῖνο ἀϊρ πὶ (65 οὗ σσοννῃσρτίηςθ δηὰ 
ἡ)οϊπε- Κίπρ, 45 ργονυθὰ Ὀγ ἴδε ἱπϑοσρέοηβ δά 
186 ἱπάϊγοσξ ἰἘϑΈ ΠΟΥ οὗ Ὠδηῖεὶ. Ηἰβ οὐνη 
Ροβιοη, 6 Κποῖν, ψουϊὰ δὲ πηδίουιδ!ῦ 
5 Γεηρ Ποηθὰ ΌΥ Ἰοἰπίηρ ἴο ἈΪΠΊΘ6ΙΕ {Πδὶ 5οη 
ὙΒο5Ὲ ὈϊΪοοά νγὰ5 τῆογε σογαὶ [ἤδη 5 ονη. 
Α5 Μ}}}} Ὀ6 ρεγςοοϊνθά, ἴῃ ουποϊξοττῃ ΟΥ̓ ΠΟΥ 

ΟΟττορογαΐεβ ἴπῈ τεάϑοῃ 50 ἈΔΡΡΙΪΥ βιυυρρεβίθα 
ὈΥ Οὐυδίγεπηόγε ἔογ ἴπ6 ΕΘ σιίνεπ ἴο [απο] 
Ὀγ ΒοΙϑῃαζζασ. ΗΠ τῆδη “6 (Ὠἰτὰ ᾽" ΓΌ]ΟΓ 
(ἢς ῥσγορμεῖ σου]ὰ ποῖ θθ6. Απὰ {πῸ {π|6 οὗ 
“50ῃ οὗ Νεδυς δάποζζδγ ᾿" ρίνθη ἴο Β6]5}42- 
ΖΔΥ ὉΥ (πε 4υθθη 15 αἷϑο 54 1Ἰϑέδοϊου  6Χ- 
Ρἰδ πο. δοη ἢδ νγὰ5 ποῖ ἴῃ (ἢ ϑἰγιοϊοϑί 56η56 
οὔ ΤΠ 6 ἴογπι, Ὀὰῖ σταηάξοηϊ ἢθ ννᾶ5, δηά ἴῃ 1} ϊ5 
ὍΔΥ Δραὶη ἴῃ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ 76γοπιίδῆ ννγᾶβ 
Δοςορ 5. ΒΥ (ἢδ56 πιθδηϑ ἴπὸ αἰ ΕΠ Ό] 165 
ςοπποςϊοα νὰ τΠ6 πᾶπηθ οὐ οι ΔΖΖΩΣΙ ἅτ 
Δο οί ΠΟΥ τοπιονοὰ. ὍΠ6 πδιτγαίϊνο οὗ ᾿δηῖοὶ 
'5 σΒῃδυνῃ ἴο Ὀδ6 ἱπάορεπάδηϊ δηὰ πιοσὸ ῬυΓΕΙΥ 

ΤΘΟΏΔ] 1Π4π {Πδὶ οὗ ἴδ Ὠβζογδη8 : δηὰ γεῖ 
1 ΌΥ ΠΟ πηϑᾶη5 ςοηίγδάϊςϊ5 ἴθ. ΤΠηὸ οπς 
τοῖο 45 Δ δγδ-νν 655, ἴη6 ΟἴΠΕΙΒ 85 ΠΟΥ 
ΘΓ ἱπέοσιηθά. [ἰ νγὰ5 ἡδίιγα] [πδὶ [6 ΡΓο- 
δεῖ βῃοιυ) ά ρῥγόϑεγνθ ἔλεϊβ5 ποτ αἀϊγος Υ τὸ- 
της ἴο (ἢδξ οπὸ οὗ {πὸ ἔννο οδίοε δοΐουβ νυ ἢ 

Ὑοπὶ Π6 ννᾶ5 Ὀὑσοιρῆϊ ἱπίο σοηίδεξ : [ἃ νγᾶ5 ἴο 
Ὀε ἐχρεςϊζοὰ {παῖ (ἢς ΟΠαϊἄθθ ἀγομίνοβ νου Ἱά 
τεοογὰ πὸ πδπιθ, ποῖ οὗ ἴπ6 νοϊυρίμου, Ὀυῖ 
οὗ ἴδε πιοτὸ ῥγίποεῖν βονογείρτι. 
Τῆι 1ἴ 15 [Πδΐ δέϊου πόσο (ἤδη ζοοο Ὑδδγβ 

ἴδ πδπιδ οὗ πε οὔθ. Βεβϑῃδζζασ, Κποννπ ΟἾΪΥ 
ἱβγουρῇ ἘΠὸ ρᾶροβ οὗ Ὠδη|ε], 15 ἀϊβεονογοὰ ὕροη 
ΠΟΠΙΘΙΠΡΟΓΑΓΥ͂ ΠΠΟΠυΠιοηΐ5, ἀπά ἴῃ6 πᾶπιὲ οὗ 
{πε οἴδοσγ, Ναθοηδάϊιϑβ, 15 θα 4}} }7 τεςονογθά. 
Ποῦ 1 δϑοῖὴ οχίγαναραης ἴὸ δος [παΐ τῃ6 
Ἰυϑῖςθ, σοὺ νυ] ] ΠΡ ῚΥ σταηιοὰ ἴο Βογοβιιβ, σῃουϊά 

δοςοζαϊθα ἰο [)4η|6]Σ ΤὨ6 Τσογγοοΐποθβ5 οὗ 

1 Τῆε ποσὰ “"ςοὴ " ἰς υϑοὰ ἴῃ ϑογίρίαγα ἴῃ ἃ 
ΨΕΣΥ Ὑἱὰς βεῆϑσε. 1 Ρδη ἰς5 Τα] εὰ τὴ “βοὴ οὗ 
Νδδον (ξεῃ. χχίχ. 6): ἴῃ σϑαὶ!γ ἢ γᾶς 8 

ἀφοῦ (χχν!. 2--.5; ΟΟΠΡ. Χχὶϊ. 20--- 23). 
ἤκμυ 5 [86 ““5οὴ οὗ Ν͵τ ΒΩ "ἢ (1ι Κ' χίχ, 16), δηὰ 
“186 βοὴ οἵ [ἐβόοβμαρῃαῖ, ἴη6 βοὴ οὗ Ν᾽ ΠΊϑΕὶ ᾿ἢ 
(2 Καὶ, ἰχ. 2, 14). [ἢ βἰδαίθηγθηῖβ οὗ ἃ σεποαϊορίοδὶ 
ομδταςῖοσ ἴῃς [Ὁ] ον ίηρ ἔογτηβ τπιῖρῃξ θὲ τυ Ἱῖ- 
Ρ]Ιεἀ ᾿πἀεβηϊεῖγ. “ Θῃεῦυε] (α ΘοΟΠΙ ΘΠ ΡΟΥΑΣΥ 
οἔ Πανὶά) {πὲ 5οὴ οὗ σϑύββοσι, ἴῃς Ξοῃ οὗ Μοβεβ" 
(, (το. χχνὶ. 24). “1}6ἐϑὺ5 Ομ γίβὲ ἴῃς βοὴ οὗ 
Ῥανιὰ 1πῸ βοὴ οἵ Αὐτδβαπι" (Μαῖς. ἱ. τ). (Ελν]. 
.Β.1,.᾽ π, 40, Ρ. 443.) ΤῊΣ "" Μετοάδοῖ- Βα]δ- 
ἀλη" οἵ ϑοτίρίυτε (153αἱ. χχχίῖχ, 1), ἀδβοσι θεὰ δ5 
“βοὴ οἵ Βαϊ]δάδῃ," ἰ5 δη!Ἰοὰ ἰπ [ῃ 6 ἱπϑοτ ριοη5 
“βοὴ οὗ Ὑδρίπα," Βαϊδάδη Ὀεΐηρ ἴῃ ἢδπὶα οἵ δῃ 
Δηζεβῖοσ. Αμπὰ ἴῃ ἴῃς Εδβῖ, [6 ἴδγγι “βοὴ οἵ; 
ζοηίίηυε5 ἕο ἀδποῖΐθ οοπηδοϊΐΐου σΟΠΘΓΑΪΙ οἰζἢ 
ὉΥ ἀεβοαεπὶ οἵ βυιςςεβδίοῃυ, ([ἀγαγά, " Νίπενεὴ 
δι ΒΑΌΥ]ΟΙ,᾽ 1. Ρ. 613.) 

[ἢς Ομβαϊάδθθ Ἡἰϊδίουίδη 15 Π]Ιυϑιγαϊοδὰ ΕΥ̓͂ [656 
ἀἰβοονοτῖθβ, ἀπά ἢἰ5 δι ΠΟΥ Ργορογ οηδίοὶΥ 
ἱπογρᾶϑθά. [{ ΒΌΓΟΙΥ 15 {πὸ τῃδὲ [86 54Π16 
ΤΑΘΑΘΌΓΟ οὗ ἔδίγηθθθ δῃου ἃ δ τηείθὰ οὔ ἴο 
Δῃ16}3, 

αν ἐδὲ Μεάδε. 

ΤΗΟ δογίρίιγαὶ ἀδϑοτίριίοη οὐ (ἢϊ5 ργίποο ἰ5 
Ὀτοῖ θυΐ γΕΓῪ ἀϊδιηςεῖ. Ηδ νγὰβ ἴῃ6 βοὴ οὗ 
ΑΠαϑυθγιβ, δηὰ οὗ {πὸ βορὰ οὗ ἴπθὸ Μϑάσβϑ, 
ΗΘ βυοσοοοαθα ΒεΙϑμδΖαγ δὲ {πὸ ἀρὲε οὗ 5ἰχίγ- 
ἔννο ΥΘΔΓΒ 21) ΙΧ. Σ, ΧΙ. 1). [Ιἢ, 45 18 
τηοβῖ παΐυγαὶ, [παῖ βιισοοβϑίοη νγᾶβ ᾿τηπιράϊδίο, 
ἃ Βανυ]Ἱοηίδη νγὰ5 σγορἰδοοά Υ ἃ Μοάϊδη 
ἀγπαϑῖγ. Αηὰ [ἢ 15 ἔδςοϊ 5 δἰἰθδίθα ΌὉῪ [ϑορῆυ 
( Απξᾳ.᾽ χ. ὃ 11. 4) δηὰ Χεπορδοη (’ Ογτορ." 
1. ὃ ς. 2). Ασοογάϊηρ ἴο ἔδοβθ Πιβίογδη8 
Ογτγι5 σοπαιογοά ΒαΌγ]οη ἔογ 815 ξαϊμογ- η-ἰνν 
ὐγάχαγοβ 1]., {π6 βοὴ οὗ Αϑίγαροβ, ἀπά ἀϊὰ 
ποῖ σοπὶθ ἴο [6 τῆσοπο οἵ Βαῦγίοῃ 845 δη 
ἱπάοροηάεοηϊ ῥγίηςθ Ε}}} δέζεσ 85 ἀθαίῃ. 70 986- 
Ρἤυ5 πιρητίοηβ (Πλἰ Ὠᾶγίι5 ννᾶ5 κηοόννῃ ἴο 186 
Οτδεῖκβ ΕΥ̓ ἃποίποσ πα; δηά {ἢῃ|5, 18 [5 
Ὀδθη σοποϊυάοα, νίᾶ5 “" Ογαχᾶγοβ," [ἢ6 ΠΑΠῚ6 
εἴνεη ᾧρ ἢἰπὶ ὈΥ̓͂ Χεπορῆσῃ. ΤῊ ἰἀεηιῇοδ- 
[ἰοη 15 ἀρραγε ΠΥ βυρρογῖθα Υ {Π6 ἱπάϊςαιϊίοη 
ἴῃ Πδηΐθὶ (ν. 21, νυἱ. 28), παὶ βγϑξ οὗ 4]}} ἃ 
Μράϊδη δηά βοὴ ἃ Ῥογβίδῃ αὐ πδϑίυ βυςςεοάοὰ 
ἴῃς ΒΑΡγ]οηΐαπ, Απὰ ἰδ ἄρτοοὸβ ὙὮ ἴἢ6 ἂρ 
αἰ πρυϊοά ἴο Ὠαγίυβ ὈΥ [ἴΠ6 ργορῃεῖ. Ετοπὶ 
Χοπορθοῃ ᾿ἴ ἀρρϑᾶῦβ πὶ ἢ6 νγᾶ5 Δῃ οἷά πηδη 
δὲ ἴῃε {ἰπὶ6 οὗ ἴῃς σδρίυτγο οὗ {π6 εἰἴγ, ἴοο οἱά 
ἴο πάνθ δὴ ἢεῖσ. Ψν θη δὲ ρᾶνθ ἢϊ5 ἀδιυρῖοῦ 
ἴῃ τηδυτίαρο ἴο ΟΥγιι5, δὰ νὰ ΠΡ Μοάϊᾷ 48 
ἃ ἀοντγ, δ6 οὐϑοσνεά [πδῖ 6 δδὰ 0 ϑδοὴ Ὀόσῃ 
ἸῺ ΠΊΔΥΤΙΔΡΟ. 

Βυῖ, οἡ 1ῃ6 οἴδμοῦ παπᾶ, ἰξ 15. τοιδυκδῦϊο 
(δὲ ΗἩετγοάοϊιις (1. 120), (ἰεβίαβ, απὰ [ϑδῖδῆ 
(χϊῖν.----ν.), Κηονν ποϊπίηρ οὗ ἃ “εεοπαῖ ΟὙΥ̓ΆΧΑΓΟ5 
Ὀεΐνγθθη Αϑίγαρες δηὰ Ογτγιϑδ. [π ἴῃ6 ἴγὰ- 
ἀϊίοη ξο]]ονγοὰ ὉΥ Ἡδετγοάοίιβ, ννῃῇο δάὰς 
ῬΔΥΘΠΓΒΘΙΟΔΙΥ [παΐ ἢῸ τνᾶ5 δοηυδιηϊοά νυν 1ἢ 
ἵἴννο ΟἴΒΕΣ νειϑίοπβ οὗ [86 βἴογυ, ἴδε Ῥογβίδη 
π|ῦ65 τὸ γοργεϑοηϊθα 845 κυ δ᾽οςϊ ἴο ἴΠ6 Μοάσβ, 
Ὁ] γτιβ, ἃ ὈοΪά Αςδαπιοηΐδπ δάνθῃειγογ, 
ἴγενν ΟΝ [86 γοκο, ἀπά ἀδροϑεὰ ἴῃ6 Μεοάϊδῃ 
Κίηρ ᾿Αϑίγαροβ, ἢ15 σγδπάξδίμογ οὐ ἢ]5 πηοΐπου 5 
5:46. Αδίγαρεβ ἀϊθὰ ςἢ 1655, ἀπά ἢ Ὠϊπὶ 
οηἀρὰ (Π6 Μοάϊδη ἀὐηδϑῖυ. ΟΥΤ5 ἰ5, ἴβοσο- 
ἔογο, δοοοσάϊηρ ἴο ΗἩογοάοίυ5, {πὸ 5016 δὰ 
υηδϑϑἰδίδά ςοηαιογοῦ οὗ ΒαΌγϊομ, δηὰ ἴπε ἢγϑῖ 

3 Ἰλανίἄϑοη, “"πιἰτοά. ἰο Ο. Τ.᾽ 1Π|. 1900, Ιοῖ 
(1863), οἰα5565 ὑπάδθσ βενθὴ αἰβετγεπὶ πεδάς ἢϊξς 
οὈ]δοιοηΒβ ἴο ἴῃ εὐποίίογῃχ ἀδάποιίοη5 οὗ (δηοη 
Ἐάν] ΐπβοη δὰ ΗἩΐποκβ. Ηδ οδ]εοῖς ἴδαὶ {ΠΟῪ 
ὁ. ΔΙ ΑΥ5 Ρργοοθαά οἡ ἴῃς δβϑυμιρίίοη οἵ ΠΔη16]}᾽5 
ὈΠαιΙΘϑ ΟΠ Δ0]6 σοττθοίη 655." δ΄ῖησα 1863, συπεὶ- 
οτπι ἀἰβοονοσυ ἢᾶς5 ὈοΪΏ συρροτίεα [πὶ οοττεςῖ- 
1655 αηὰ [ῃς ἀφα ποῖ οη8. 

8 ΤΒα ϑυιοοεββίοῃ οὗ Κίηρϑ 85 σίνεῃ Ὁ Ἡδεγοᾶο- 
ἴυ5 δηὰ [πε σᾶηοη 15, ἔογ ἴῃ6 {{π|65 1 41 65Έ1 0}, 

Ογάχδσγος σεϊρηθα 40 γεδγβ, 

ἐἰκτος (ΝΊοδ. Ρ. 66). 
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κίηρ οὗ τε Μοάο-Ρεγϑίδη ἀγπαθῖγ. Απ δρ- 
Ῥ6Δ] ἰῇ βσιιρροτί οὗ (ἢ ]5 νἱονν 15 ζΟΠΟΥΑΙΪΥ πιδάθ 
ἴο ἴδε ορεηίηρ νεῦβὸ οὗ [56 Αροςγυρθῇδὶ τυυτῖΐ- 
ἴηρ; “Βεὶ δηὰ ἴπ6ὸ Ὀγαροη:" “Απον (ἢ ἀεδίἢ 
οὗ Κίηρ Αϑἴγδρεβ, τς Κιηράοπι σδηι6 ἴο Ογτιβ 
186 Ῥεσϑίδῃ." 

ἼΠΕ56 σοηϊΓδάϊοζίοηβ, γθαὶ ΟΥὁ ἀρραγθηΐ, ἢᾶνθ 
[οβίθα [Π6 Ἰπρθηυ  ἀπα βοποίδυβῃιρ οὗ στο 5 
85 ΠΙΠῪ 45 ἴΠπῸ οἰδῖοσ αυσδίίοη σοποογηίηρ Βεὶ- 
58Π422Ζ82. ῬὍΤΠὲε ᾿ἰτογαΐυγε οὐἩ [Π6 συ δ δα ]οςῖ 
ἷδ 580 ἱπηπηθηβθα ἴπδῖ, 45 Ὀοίογο, ἴἤοϑο υἱονν8 
ὙΠΟ ΓΘ ΠΟΥ ΟἰἴΠΟΥ ΘΠ ΓΕΙ͂Υ δυττεηάεσοὰ οὗ 
Ὀυϊ ἐπ ὈΪΥ βυρροσίδα τυυϑὲ θ6 ραϑϑθά ουὐεῦ συ ἢ 
ἃ τῇοτα δ᾽] ϑίοη. [ἢ δά ἀπίοη ἴο ἴδ ἰάθη ἤς8- 
Ὠοη ἢ γαχᾶγεβ [1., θαγίυβ {πὸ Μοάθ [85 
Ὀδοη ϑυρροΞθοά {ΠῸ 58π|6 ἃ5 Νοῦς ἰϑϑαγ, ᾿ασίυ5 
βοη οὗ Ηγϑίδθρεβ, Ναροηδάϊυβι, Αϑίγαψοϑ, ου 
8οπὶὸ Μοάϊδῃ ὑγίποθ οἴμπογνν 86 δἰπχοβῖ ἀπ κπονσῃ 
ἴο ΒίδίογΥ. Οἶἴδ)]} Π696 ἰἀοπεϊ βοδιίίοπβ, {6 ἢγοϊ 
δηά [με ἰαϑῖ ἴννο δίοῃς σγοίδίῃ ΔηΥ μοὶ ἃ ὕροη 
τηοάσγῃ ορ᾿ηΐἰοη. 

ἃ. {2ε ἰἀεπε βεσίίοη 9 αγί ἐδεὲ ρας 
«αυἱὦ ὥγαχαγε: 1]. 

ὙΤΠῖ5 ορίπίοῃ 18 δοοορίοαἀ ΌὈΥ βϑοπὶθ οὗ (ἢ6 
πγοῖ ογῖοβ οὗ {π6Ὸ ραϑὲ δηδ ργοβεηΐ ἀδυ. 
Αἴον Ὀείηρ σοπηδαῖϊδα ἀπά τεζυϊοὰ ἢ πιοτὸ 
ΟΥ [685 βιισοαϑβ, ἃ [259 Ὀδθθη ΠΙΪΠῪ δάορίοα ὈΥ 
νι ηρξα, οπι ΟἸεμηεηΐ, ΒουιΒοϊἀϊ, Οὐθϑθηι5, 
Ὑνίπεσ, ΚΟ, Ηρηρβίοηθογς, ἘοϑδηχλΠ]Π]οσ, 
Ἡνογηϊοκ, δηὰ Βιονηεθῖ, Ὁπὰοσ Ομθ ἔογη: 
δὰ Ὀγ [εἰ Ζοςῖ, δῆ ]Ζ6, νδιδίηρσεσ, Αὐυδοῖ- 
᾽οη, Ζυύμπαεὶϊ δὰ Ζδςοκ]ογδ υπηάοῦ δηοίποσ. [Ιἴ 
Ττεϑὶβ πΊδΙ ΠΥ ὕροῦ ἴΠε6 πδστδζινεβ οὐὗἨ Ϊοβορἢι, 
Χοπορδοη, ἴπἢ6 Αγπιθηϊδῃ ΕἸ 5 ΘΌ]}85, δηὰ ἃ 
ἔενν 11π65 ἔγτουη ἴῃς “Ῥογβα οὗ ᾿Ξ ϑοῦγυ5. ΤῊς 
ἀἰϊεγοηςθ οὗἨ πᾶπιθβ ἰ8᾿σογί δ πὸ νδὶ]ά οὔ- 
Ἰεςομ ἴο 1ἢ]5 ορϊηίοη : ὈοΙΒ ““ αγίυ5᾽" δηὰ 
ὁ (γάχᾶγοϑ᾽᾿" ἃτῸ δρροιϊδίνεβ. ἀπά {Ππ|6ὲ5 οὗ 
ϑονογοι ηίγ.. Παγίυϑ σοττεροηάς ἴο ἴδε Οτεοκ 
ἐρξείης, “ΟΟ-ΘΓΟΟΥ : ἡ 1 ννᾶ8 ἃ ΠΑΠῚ6 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
δϑϑυπιοὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ ΔΙΟὮ5 δὲ [6 τἰπ|6 οὐὗἨ ἁ ἘΠΟΙΓ 
δοοοϑϑδίοη ἴο 1:6 ἴἤσοπθθ Αγρδίη, σγαχᾶγοβ 
ἃπὰ ΑΠδϑΌΘΤΙ5 τὸ ἰάοηςίςα]. δοδιροσό ἢγϑι 
ποιςοὰ (15. Ετοπὶ [Π6 ΙΏΟΓΟ 5ἰπιρὶθ [ΌΓσΠὶ 

1 αν]. “Β.1,. Ρ. 171, απᾶ ηοΐεβ. Οὐδίγοτηδσα 
ἄϊξςροςεβ Ἵεἤεςσιίίνε!ϊγ οὗ {Πε5ς ἴῆγες ἸΔοηβοδιίοης, 
ῬΡ. 268---273, 309 5ᾳφ. ἴῃ Επρ]απὰ δε Ἰαϊοϑὶ 
δανοοαία οὗ (6 Ἰάἀοηι βολίίοη οὗ δι τυ 
Ῥατίυς Ηγϑῖ. ἰ5 Μν Βοβαπαιεῖ. ὙΤΠδ δγρυτηθηίβ 
αὐτὰ ἄταν οὐ ἰπ ἃ βογῖ 65 οὗ Ῥροῖβ ἴὴ ἴῃς “ ]ουτ- 
ΤΔ] οὗ ϑαογεά 1,1ςογαΐαγε,᾽ ἔδα Ἶδῃ. 1856 δπὰ 
οηνγασάβ ; δῃὰ ἴῃ "Ἴσδης. οὗ ὅϑος. οὗ ΒἰῸὉ], Ατσοὶ. 
οΪϊΞ. 1. ἀπά 11. 

3. « ΟὐγήῆΖο ϑ5οϊοσυσ, Ρ. 175. 
δ Θρθυ]Ζο, ἐΟγταβ ἄογ στοβοο᾽ (“Θιυᾷ. υ. ἘΚ τίι.᾽ 

1853), Ὁ. 685 54.; Ζιπάςὶ, Ρ. 37; Ναϊδίηροτν, 
Ἡδρεῖζοσ “ΚΕ. Ε'' 5. νυν. “2 αγίμς (6 Μροάο); 
Τ εἰ Ζοο ἢ, 1ᾳ. 5.ν. 2» εἶ; ΖΟΟΚΊοτ, Ὁ. 34. 

ὁ ΨαΑΙΠΙΉΡΕΙ, ]. ο.., δάδυοοβ [Π6 ἰπβίδηςα οὗ [)8- 
ἀν σα μ ἡ δὴ 

6 Επποηᾶ. ΤΕ Ροσυτη,᾿ ΥἹ. 6587); ὙΠ ΠῚ 
“Οὕϑβεσν," ο]. 1. Ρ. 103. ͵ ἔὰ 

ὈὨΑΝΙΕΙ, ΝΜ. 

ΧοΥχοϑ ἄγοβϑο ἴμ6 ἔοιτηβ οὔ ΑΥχοῦχοβ, Κγαγο 
ΧΟΥΧχοβ, σγάχαγεβ. ἴη Ηρθῦγονν σπαγδοΐοιβ ἴπ6 
Ὠδῆθ ψΜ͵ὰ5Β το Ὁ ΓΙΝ, Αἰδδεονοσοσὰ 
ΑΠΒδϑυθγ5), οσύ ψῆμουξ ἴδ6 ρῥγοβίβείς ἐξ, 
Βδϑῃνοσοβῆ, Κα ϑῆνοιβῃ, Τῃο οὐποίξοττη ἀ15- 

σονοσῖθ5 οὗ Ομδιηροϊ]οη πὰ Οτοίείεηὰ πᾶν 
ςοηβιιοὰ [ἢ]5 ἰάἀοητβοδίίοη. Ὑμὸ ἔοστηβ 
ΚἬΞἤνεσβῃθ οὐ Κ Πϑμοσβ τὸ ἐουπὰ ρου ἴδ6 
᾿πϑοΠΡΕΟΙΒ, δηῃὰ [16 γΓοϑει ὈΪδησο ἴο [ἢ Οτροὶς 
Χερξ 15 αἴ οπςε εἰ -ὐάσηῖ. ὙΠῈ ἀρρεηάοὰ 
ἰοϊουβ δηὰ ἀϊδοσὶςδὶ Ροϊηϊβ ἰοδὰ ἴῃ ἴθ οὔθ 
οᾶ5εὲ ἴο γάχαγοβ, ἴῃ ἴῃ6 οἴου ἴο ΑΠιδϑιιοτι58, 

ΤὮο Αἰτηθηΐδῃ σἤγοηϊςοῖο οὗ Ευϑεῦϊ5 50» 
Ῥογίβ [πὸ πηδίη ἕδςΐϊ οὗ [οϑερῆιβ δηά Χοπορδοῃ, 
ἴδδὶ ἃ Μεοάθ οοευρίεα [μ6 ἰἤγοης οὗ ΒαΌγ]ου 
Ὀοίοτε ΟΥ̓ΤΙ5, Δρρεπάβ ἴο {πο Ὶγ δοοοιπηῖ 
[86 πᾶπιὸ [δσιι5, ἴῃ 1136} δὴ ἱπιρογίδηϊς δά ὰϊ- 
ἴοη. Εὐυϑοῦϊυ 15 ΄υοϊϊδηρ ἃ ᾿Ρᾶ85ΔρῈ [γΧῸΠ] 
Αδγάσηυϑ, τεϊδίνε ἴο ἴπ6 σδρίυγε οὗ Νδροῃδ- 
ἄϊιι5, ἀπὰ ἢ15 ἰγδηβιδίίοη ἴο (ὐδστηδηῖα ὉΥ͂ 
Ογτι5. Απά ἴο 1ἢϊ5 ϑἰδϊεπιοηΐ ἴῃ Αὐτηθηίδη 
ΠΠγοηϊοῖς δά 58 ἃ εἶδιιϑὸ [πὶ [ αγῖι5 [πὸ Κίηρν 
ἄγονθ δϊπὶ οιἱ͵ οὗ (πδ6 5λπ|6 γορίοπῦ. ὙΝΔδὲ 
αγίυβ, ἰξ 15 δεκοά, Ἴδῃ (π|8 Ὀ6, Ὀιξ Ὠᾶτῖις5 
[6 Μεάο, (δὲ ργίηοθ νδοπι ἴθ Μεάδβ δηὰ 
Ῥογβίδηβ σαϊϑοὰ ἴο [πΠ6 [ἤσγοπο οὗ Βδθυϊοη νὴ 
[86 σοπϑεηΐ οὗ ΟΥ̓́Τ {πε ῖγ σοτητηδηάοῦ ἡ Απὰ 
{πε ἔδςξ τὴ8 ναρι οὶ ποίϊοοά 5 ϑαϊὰ ἴο δ 
δοσςογάδηϊ νυ [Π6 ογασυΐᾶγ ἀδοϊδγαίϊίίοη ρἰδορὰ 
ἴῃ 186 πιο οὗ Νεονιυιςμβδάποζζαγ Ὁ ΑΌγ- 
ἄδηυβ8. ὙΠῸ ἃ οὗ ὄγτυϑ, 5δἱὰ {86 Κίηρ, 
5Π8}} Ὀ6 ἃ Μεοάο, (ἢε Ὀοαϑὲ οὗ [πὸ Αϑϑυγίδῃβ. 
ΤΠ [ἰπὲ5 οἵ βου τὸ ἴῃ ΟΠΘ 56056 
νυ θα, Ὀδοδιθϑὸ [Πυπίγαῖ πρ [6 οὐττεηΐ 
ορἰπίοῃ οὗ ἴῃς ννε]]-ἰηοιτηοὰ Αἰδοηίδηβ οὗ ἢϊ5 
δξ6: 

Μῆδος ὰρ ἦν ὁ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ" 
ἄλλος δ ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἥνυσε, 
φρένες ὰρ αὐτοῦ θυμὸν οἱακοστρόφουν᾽" 
τρίτος δ ἀπ᾽ αὐτοῦ Κῦρος, κιτ.λ, 

Ρογβα, 771-773, δἀ. ΒΙοπηξ. 

Βιυξ ἰδοτὸ ἀρρϑᾶγ ἴο 6 ᾿ἱπϑυρογαΪς οὐὔ]θο- 
[ἰοη5 ἴο ἴμδὲ ἔοστῃ δἷ ἰοδϑῖ οὗ [ἢ}5 ᾿ἀθης βοδίίοη 
ὙΓὩΙΟὮ πιά κο5 Ογάχδγοβ (οπ οὗ Αϑίγαρεβ. Ὑπὸ 
(406 οὗ Κίηρϑ γοαυϊγρά ἴο βυῖ βοῇ Ἰἀοπ  ῆςδ- 
τίοη πιυδὲ δηυτηογαῖθ ἴῃ σὨγοποϊορίοδὶ συςςο5- 
βίου Ογαάχαγοβ ἴ., Αϑίγαρεβ, Ογάχᾶγεβ 11., δπὰ 
Ογτυβ. Απά {Πϊὶ5 5ιιςςοβϑίοῃ ἀθροπάς ἴοο 
ΕΠΈΓΟΙΥ ἀροη [ἢ πασταῖῖνο οὗ Χοηοόρδοη ἴο θ6 
{πιδιυνουῆγδ, [πη 1815 ρδγίουϊασ ροὶπξ ἴδ 

6 ψοη 1,βηρεῖῖςς, Ρ. 231; ΝΊΘν. " σεβοῖ. Α55.᾽ 
Ῥ- 44; Βιονγῆθ, Ὁ. 175; “ ΒιῦΪ]Ϊς Οοπιμοηίδιγ, 
ἈΡρ. ἴο Ἐπίδεγ. 

ΤῊϊ5 ρϑβθᾶσα 15 σίνεη ἴῃ Βτονῃς, 1]. ς.,» δῃὰ 
ἷῃ Ζύπάεϊ, Ρ. 29. 

Οὐυαϊτετηέτα, Ὁ. 364; Νίεν. Ρ. ό:. “ε ως 
τῆδῃ αἷς Κυτορᾶδάϊε 415 σεβο πιο ϊβαυε} 16 θεηυΐζεη 
Ψ111, 50 πιῖ155 τῇδ ΔΌΟΝ δὺ5 Τέϊέμιδαυς Ηδτγοεη- 
ροβοδίοιῖς, δὰ5- ἘΔ556145 τη [ὐΞοῦρ ΑὈγΞ5  ΠΊ50ῃ 6 
πη ρευβίβοῆς Οεβοδίοία βοἢγοι θη, οὐδασ ὩδΟἢ 
ΤὨηΐεῖς ἀϊς Οσβομιοιίο Βοηδραγίεβ. 6 ἀεδυΐϑομα 
(εβοὶο ἰϑοσβομυαορ σᾶτε ἀθῦ υῃρ] οΚβοϊρσεῖα 
Θίϑυρῆυβ, γοπῃ ἰοδ Βίογ αἷς Βενγεῖθα δὶς ἀϊε 
 ἰδιουίβομα ΜΝ ου ]οβίρ κεῖ ἀες Κγτορδάϊς ετϑὶ 
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᾿χιξ αρὰ ρεμσαπὶ ᾿ἰϑιογδη ἀρρϑᾶτβ ἴο ἤδνε 
ὭΚκοη ἴδ6 ουδὶο ἴο ρῥγονθ ἢιπιϑεὶξ στους ἢ. 
ἴῃ ἵνγο ρδϑϑᾶρζοϑ οἵ [86 " Ἀείυγηῃ οὗἉ [Π6 το,οοο,᾿ 
86 το ουβ ἴῃδί ἴνγο οἰ [165, 5ἰἰυδοαὰ οἡ [ἢ6 
φαϑίοση Ὀδηκ οὗἩ {δὲ Τίρτιβ, ὑνεσε σοιῃρ]οίεῖὶ γ᾽ 
γυϊπεοὰ τ πρὴ ἴδο Ρογβίδηβ αἱ 16 
Μράδβ οὗ [δὲ δλριγο οὗ ΑΔ. ὙΠ15 βαρρεποὰ 
Ὀυΐ οὔποθ, ἤθη Αϑίγαξοβ βυσσιυτηδοά ἴο ἴΠ6 
γἱοίογουϑ ἀγὴβ οὗ ΟὙτιι8. (ΟΠΘΟ]ΠΘΉΓΥ, [ἢ6 
"Ογτοραάϊλ,᾽ ἤδη τεργοϑθητηρ [ἢς οπιρῖτα οὗ 
ἴδ6 Επϑὶ ρδϑϑίηρ ὉΔΙΓΑΪΥ δὰ ῬοδοθΔὈΪΥ ἔτῸΤῚ 
Αϑβίγαρεβ ἴο ἢὶ8 δὸὴ ἀγάχδιοβ, δηὰ [πΠῸΠπὶ 
Ογάχαγεβ ἴο ΟΥ̓ΤΙ8, σἂ ΟὨΪΥ 6 τοργοάιπςοΐη 
ἃ δοιμκίουβ δηὰ τσοπιδηΐϊς δηλ} 6} }15Ππηοηΐ. 
ΘΙΤΟΏΡΟΙ 511}} 15 {πΠ6 ποχὶ οδ)εοϊίοη ἴο [5 
ἰάοπεϊβολιίοη. Τδηῖοὶ ἀϊπιϊηςΥ ς8}15 ᾿αγὶι5 
[6 δοῦ οὗ Αδδϑιογιϑ:; ΤΟΟΠΘΟαΙΘΠΕΥ δ ννᾶ5 
ποῖ ἴδ6 5οη οὗ Αϑβίγαροϑ.υ ὍΠῸ ΠΔΠ165 ἅ16 ἴοο 
ἀπο πϊλγ 3 ἴο Ὀ6 σοπέουπάοα ὈΥ̓ ἃ ςοηϊοη,- 
ῬΟΓΑΓΥ δηὰ δῃ εγδ-ν ζηθ55 οὗὐ ἁ ἴδ6 ανεπίβ 
πδιταϊθα, 

Μ. Ουλίτεπιέγε ἐουπάς ἃ βιγίπεγ οὐὈ]εσίίοη 
ἴο ἴ}15 Ἰθεηο Πποδίίοη ὕροη σγουηάθ ἀσδαμποορα 
ἔτοτῃη ἴΠ6 τηοσὰὶ ἀϑροοῖ οὗ [οϑθ θαγῪ {Π|68. 
(εηζυτγίο5 ἰᾶνα σοϊϊεὰ ὉΥ : τενοϊυϊίοηθ πᾶνε 
Ονεσίβγονσῃ ἀὐγπηαϑῖυ δἵεῦ ἀγηδϑίυ : πμοϑῖϑ οὗ 
ΤαλτΑυ ἀετβ ἤᾶνο ἀορορυϊαιοα δηὰ Ἰεῆ {Ποῖ 
ἔγδοκο οὗ Ὀϊοοὰ Ὡροὴ ἴπῸ ρἰδὶπ5 οὗ Αϑία, 
Ὀυϊ [Ὠγουγρδοιϊ οὔδηρθ ΟἿΘ ΠΑΠῚΡ [25 
Ῥιεθεσνοά ἰ(5 Βδίιδῆν τερυϊδίίοη ; δηὰ (δδῖ 
ὨΔΠῚ6 ἰ5 Αϑίγαροβ, ἴθπάσγ [5 Αἰππιοηΐδη ἔοσπὶ 
Αὐ) μα 3, οὐ 15 Αταδὶς ἔοστῃη [δ -μδκ, 1 15 
το ῥγοίοίγρε οὗ ἀεβϑροί5ηὶ δηὰ βάνᾶρο στη] γ. 
ΤὮδ ροεῖβ δηὰ ςπγοπίοϊεσα οἵ ἴθ Εδϑὶ να 
τεβοσνοὰ ἔογ {86 “ΒΙΓρ δηδῖκο "" [Π6 5ΔΠΊ6 
Ὠΐοδο ἴῃ [806 Τοιηιρὶο οἵ ΒΙοοά [παῖ ἴῃς Ν'ν εϑὲ 
.25 δϑεισηοὰ ἰο 16 ΕἸρετοσ Νεῖο. ΤΠΘ 

ΖιιΞλτητησησί 6] 16 πῃ τη ϊϊϑδῖθ. Ἐπ ἰσῖὶ σεπὺρ ΟἸοοτο᾽ 5 
ἌΝ οτῖς (δὰ Ο. ἔτ. 1. 1. 8) δηζυϊπίῃῆγεη : "γτχιϑ 1116 
ἃ Χερορμοηῖα Ὡοῃ δὰ Ὠἰβίοτίδε πάθιῃ βοτγιρίυϑ 
«Ξῖ, Ξ5εα δὰ ἴθτι 511 ᾿πιρεσὶϊ.᾽" Ορ. ϑρίερεϊ, 
“Ἐτϑη. ΑἸτεγῖἢ.᾿ 11. Ρ. 268. 

1 Ουδίτεγιηξτε, ]. ο. 
3 Ἰὰ. Ρ. 365. Βτονσπια δ᾽ονβ {μαὶ (Π6 ΔΘ ΠΕΙΥ͂ 

οὗ ΑΞξίγαρεβ απὰ Αδβαδϑιιεπιβ ἰς ἀουδίίιϊ (Ρ. 175). 
5 Ἰῃ τῆς “Ζεπά-Ανεϑίδ᾽ (5 πάπα 15 τοδὰ Α)}- 

ἐπάξει [Ὡς Ζομαὶς οὗ [πε Ἐὰν αν ὀὐκομιςα.Ν Εει- 
υι.51᾽5 ἴ ερὶς ροεὼ (Βυτηουΐ, “[]ουτη. Αϑἰδί. 

Ῥ- ΗΝ αθη (8ε ἢ). Μαχ Μύ)εγ, ἴὰ Βυηβεη 
“Ουμ]πός οὗ {Ππηἰν. Ηἰ 51. 1. ὈΡ. 123, 124). 
᾿ Φ ΤΉϊς 15 ΔῊ] 5οη 5 ἰγαῃβίδίίοη οὗ (6 πδιλδ. 
Ἧς οοπῃοίοθ ἰξ ἃ τἰ6 Ὀοτης ὈΥ 411 (ῃ6 οἱά 
ϑογίδις Κίηρβ οὗ ἴη6 οουπίτγ, δηὰ δἀορῖεά ἴτοπι 
ἴδει Ὁγ ἴῃς Μοάϊδῃ τπόοθάσοῦβθ. Τῆς Αἰπηθηΐδῃ 
Μορος οὗ (ῃογθηα ἜχρΎοσϑὶῪ ἰάθη ῆε5 Αϑίγαροβ 
σῖἢ (μδὶ ῥγίηοε οὗ ἴβ τα Πο]ορίοδὶ γα ἰοῦ 5 
οὗ Ῥειξὶα στῆ τεςοϊνεα [Π6 πάπα οὗ Ὠδῃ- Παῖς 
δηὰ (δ ξυγηδτηα οὗ Βίουγασρ (Ουδίτ. Ρ. 367; 
δρίεσεὶ, “Ετγᾶη. ΑἸτοσι ἢ. 11. Ρ. 280). (ὐοτηρᾶγα 
Ἑετγάυὶ᾽5 ἀεδοηρίοη οὗ Ζομαΐ : “(ες τηοηβίσα 
4 ἰέϊα ἀ6 βεγροηί. 1] ἢς ροιυναίϊ δηβείρποῦ 46 
᾿Ἄπουῦ ἀὰ πιὰ], αὐ ἴα ἀένακιαιίοη, 16 πηεῦτίγε 
εἱ 1᾿ἸποἊπάϊο...... π᾽αναῖϊϊ δυσυπο νοτῖὰ ἐς τοί, 
διςυπα Ἰοΐ, δυσυῃο οἱ." (5. Ν᾿ εἀ, δηὰ ἴγϑη5]. 
Ὁ ΜΟΙ, 1. ΡΡ. 69---71. Ῥαγ. 1836.) 

Ραροβ οὗ (6 Ἐλϑίοσῃ ᾿τιίοῖβ 1υκίγαίο τῆς 
8 οὗ ἃ ἰγγδηΐ βϑις ἢ 845 ΗἩεοσγοάοῖϊιυβ [85 
Ραϊηϊοά. ὙὍὙΠὲ ίοτπι δεῖ ϑἰδηὰ ουῖ ἵἴτοῃι 
[86 πλιάϑξ οὗὨἨ [ΠΕΙ͂Γ Τοπιδησδ ΟΣ ἃ58 δδλ- 
(οη5 οὗ διδίοτ᾽γ. ΤΠ Πἰϑίογίδη οὗ ἴῃ6 δεῖ 
Ροϊηΐβ ἴο ἴδ πιγβοϊορίςδὶ Βοπἀουηδ; δὲ ομς 
τηοπιθηΐ ογυσμοὰ δηὰ 50 π)5ϑῖνα ὑπάογ [Π6 
ἴσο 66] οὗ ᾿δῇἢ-δλικ, δ δηοῖδον ννοϊσοπιοὰ 
ἰῇ {Πυπρἢ 85 (6 ἐεἰϊνοτοσ οὐ [δὶ5 σουῃῖίσγ 
ΠῸΠπιὶ ἃ μιαϊο γοόοκθ. Α ΟΥ̓ οὗ ἸΟΥ ξοῦβ ὕὉ 
ἤτοπὶ 186 ψῇοΐο Ἰαπὰ ψῆεη ἴδ6 ἱγταπὶ 15 
Ὀδηϊϑηθὰ ἴο {1Π6 οἄνοβ οὗ ᾿οπιδνοπά. ἀπά 
ὙΠῸ 15 [ἢ15 Βεγίάουη Ὀυϊ ΟΥ̓́Τ, νἱείϊοσίουβ 
ΟΥ̓́ΣΣ Αδίγαρεβ, 85 Ηεοσοάοίιιβ δδ5 ἀδβοτ θὰ 
Ὠιπι} Ὑνδῖ ἰ5 [Π]15 παιγδῖῖνε οὗ ὄὌχρυ βίοῃ, 
Βαϊ {86 οτεπίδὶ ἀγεββ οὗ ἴῃ δ δϑοχυρθηΐ ἂἃςΐ οὗ 
γτιβ ἰῃ βραγίπρ' Αϑίγαρϑ δηὰ στοπιονίηρ ἢἰπὶ 
ἴο [86 ξονογηπγρηΐ οὗ ΗἩγτγοδηΐδ, 458 δϑϑοσίοα ὈΥ 
Οἰεϑἰδ5 ὶ---ἰ (ἤδη (ἢ δ δηὰ (πὸ ἴο511- 
ΙΏΟΩΥ οὗ ἴδε ᾿ϑϊογίδηβ οὗ Εδϑὶ ἰοπά ἴο 
ςσοπῆγαι ἴῃ6 πδιγαῖῖνο οὐ Ἡδσγοάοΐϊυ5 δηὰ 
Οἰεβίαβ, ποῦν οδὴ (πὶ οὗ Χεοπορῆοη ὃὉε δά- 
το ἢ ΨΝΒδὲ Ὀδοοπηεβ οὗ [86 φοης]θηθβ5 ἢ 
διιτιθυΐοα ἴο Αϑίγαψεοὶ ΥΠδὲ ἰ5 ἴο ὃδ6 ϑδἱὰ 
οὗ 5 τ γίμιοδὶ ϑοη Σ Ψνμδὶ οὗ πιδηγ {16 
τοπιδηξς δά ἀθηὰδ οὗ ἃ 5: πλτ σμαγδαςίοσ ὃ 
ΝΗ τχτρΐδεγεποθ 4150 ἴο ἴδε ρϑϑϑαβθ οὗ 

᾿ΕΞΟΏΎ]υ5, [ἃ πιυϑὲ δ6 σοηξροϑοά τμδὲ [86 νγογβ 
ἅΓΘ ὨΔΓΟΪΥ ἀρ] ΔΌ]6 ἴο {π6 σι!ρροβοά Ἵδδτγαςίογ 
οὗ γάχδτεβ 1]. ΤὍῆο ἰδηρσιαρε οἵ {πὸ Οτεοκ 
Ροεῖ 15 1π||6 Δρρὶ] ςαῦο ἴο ἃ πιδὴ οὗ ὑνοδ ιν 
τηϊηὰ δηά ἀθο ηἴηρ Ποα ἢ, ΟΥ̓ 1561}, [ἃ 5. ἔτ 
ἴοο ᾿πάοβηϊῖο ἴο ρεστηξ ΔΩΥ ςετίδίη ἀρρὶοδίϊοη 
ἴο ΔΩΥ͂ ρατίϊου Αγ Ὦογο. 80 «͵5ο ἢ ἴΠ6 ρᾶ9- 
5,565 ἴῃ ἴ86 Αὐτηθηϊδῃ σῃγοηϊοΐθ οὗ Ἐς υϑοῦ 5. 
ΤἼς ἰγαηϑίδιίοη σίνοη ἀῦονα οὗ 186 δρροηδοαᾶ 
Ὑγογάϑ 15 ροῦῃδρϑ (π6 τηοϑδὲ ἐδνουσγαῦϊο (πὲ οδη 
Ὀ6 δάνδηοβά ἴῃ βιρροτγῖ οὗ [6 ργεβθηΐ ορίηΐοῃ : 
Ὀυϊ ἴΠ6 ράϑβϑαρθ ἕγοπι 115 ὈΓΟΥΥ͂ 15 σΟΠ  5ΘΘΟΪΥ 
Οὔδϑουτε; δηὰ ἱἰξ οδπηοῖ ὃ 5αἱὰ ἴο 6 τηδάθ 
585 80 ΟΥ̓ ἴΠ6 5υρθοηυοηΐ δαπηϑϑίοη (ἢδί 
 ΑὈγάσπι ἰ5 ἃ Ἑσοηϊιϑοὰ τυτιϊογ δ." [Ιἡ (86 
ορίηΐϊοῃ οὗ Οιιαϊγοπηέγο, (Π6 τσοίεγεμοθ ἴπογο ἴο 
Πατυβ 15 ποῖ ἴο αγίυβ {πὸ Μράθ, θυΐ ἴο 
Πλαγῖυβ Ηγϑίδϑρίϑῦ, 

δ ΤΉϊ5--- Α᾽ Απαυές}᾽ 5 τεηδοτηρ οὗ ἴῃς Ῥῆγο- 
ἀουπ οὗ Νετιίοβεηρῃ β ϑ'ϑδῃϑθο. ψεῖβ. οὗ (ἢ6 
" Ζεπά-Αν.᾽ --- ἰς τς Αὐγο-Ρεγβίδη Τηγαδίδηδ, 
ἰἀοπιθοά ὉῚ Βυπιοιί (ορ. οἷΐ. Ρ. 41) 1} 
ἴῃς Ττϊΐὰ οὗ ἰς ψεάαβ. ϑοβθυςῆζοσ (ἡ ΕἸΒΠορτ. 
Ἡϊΐϊςι. ἃ. Α55. υν-' Βαῦεῖς,᾽ πῃ “Ζεὶιβοῦγ. ἀοσ 1). 
Μ. σ᾽: χν!. Ρ. 488), ἢπᾶβ ἃ ἴογταῃι οὗ ἴ86 πδσὴβ 
ἴῃ ἴῃς Ταγΐδη οὗ ϑοηρίυτε (4. Κ. 158]. χχ. 1). 
Τῆς ἀἰβετγεηι ἰγδαϊοηϑ σοποετηΐηρ Εεπάουῃ δηὰ 
ΖοΠαὶς δὰ οο]δοϊβα ὈΥ Οὔιτεβ, "ας Ἠοεϊάεῃ- 
Ῥυςἢ ἃ. [ταῇ.ἢ 1. Ρ. τό 54., Βειῖ. ι82ο0; Ὠυηοῖίκοῦ, 
“Οεβοῖ. ἀ. ΑἸτογΒ,᾽ 11. ᾿ 446 5Ξ4. ; απὰ νι ἢ 
Βροοῖδὶ τείεσγεποα ἴο (ἢ6 Ζεπάϊς δπὰ δ εάϊς δο- 
οουηπῖς, ΟΥ̓ Εοίῃ, " Ζείίϑογ. ἀ. Ὁ. Μ. (ἃ. 1. 
Ρ- 216 5Ξα. ἀβιροΣ νογβίοῃ οὗ τῃς ΠΕΙΘΟΙ͂ 5 
ἴνθῃ ἴῃ ΜΟΉΪ, 1. ΡΡ. 77 54.. 115 574.; πᾶ, ἴὴ ἃ 

Τνμμῆν ἔογῃι, ἴῃ ως: ἐἀθρη δῇ (δε “5. Ν᾿; 
Ι,οπά. 1822. (Οἡεηϊ. Ττδη5], Επηὰ.) 

6 Βτγονῃο, 176. 
ΤΟ». οἷξ. Ρ. 382. 
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τς 90 Πο ασξ οἡ Ατἰϑϊορῃμδηρϑἕ, 

Ὁ. 72: ἐδεκεβεαξίοη ὁ δαγίω δὲ Μοάδ 
«υἱὴῷ ““γαρε!. 

ΤὨΐθ ἰ5 [86 ορ᾿πίοη οὗ Νιθθυῆγ, ΑΝ εβίςοζε 
δηά νδυχ. Α5 ἴῃ ἴδε ἔοιππεν νἱονν, ᾿άσι5 18 
186 Ῥδβοηδὶ πᾶπὶθ οἵ {π6 Κίηρ ; 50 ἴπδὶ 86 
ἔογηγυϊα ““Πατυ5 [16 Μεάθ ἴπ6 ϑοη οὗ 
ΑΜβδϑιιογιι3᾽" 5 τοδᾶ, Αϑίγαρεβ ἴῃς Μεθ ἴδε 
800 οὗ Ογάχατοβ 1. ΤῸ [Π15 ἴπογο 15 πὸ ΟὉ- 
Ἰεσξίοῃ 48 τοζαγάβ {6 56 οὗ [86 πᾶηιεβ. ὙΤΒ6 
Οτοοῖκβ ϑθοπὶ ἴο δᾶνο ἰοϑὲ ἴπ6 ἤᾶπιο οὗ Τ᾿ δτῖι5 
Δἰϊορείμβεσ. [τ 15. ἐουπὰ ὑροὴῦ [ῃ6 Ῥεγβίδῃ 
πιοηυπιθηΐῖς ἴῃ ἰδ6 ἔοττη Πᾶγαγανγυβῃ, ἂηά 
Ὄροη [86 Ταΐδγὶς 45 Ταγγανδιϑ; δηὰ ἔγαοαβ 

. οὗ δῇ δα ον ασίυβ δὴ [αγῖι5 Η γϑίδϑρίβ 
. ἃτὸ ἢ 7υπιῖοε ἀϊδοονεγεὰ ἴῃ ἃ ράϑϑδαρο οὗ ἴΠ6 

[ἢ τῖ 1ῖ5 ποῖ ἰουπὰ 
ἰπ Ηετοάοίΐι5, [15 Αὔϑθηςθ 15 ἢο ἀϊβργοοῦ οὗ {86 
ΤΟΔΪ] οχἰϑίθηςθ οὗ ρυΐποθβ 50 Ἵδοά, Βιυΐ ἰξ 
“ ατυ5 (ἢῈ Μοάθ᾽" νγὰ8 Αϑίγαζεβ. Κίηρ οὗ 

. Μράϊδ, δὶ5. τοῖρῃ ονὸγ Βῦγοη οοιὰ οπὶΥ 
μᾶνθ ἰδϑίθὰ ομεὲ ΥὙδΑΥ : Ἂἢγοποϊορίοδὶ ἔδοϊβ 
ἀεπιλπὰ [ἷ5 Ἔἐχρυϊβίοη ὈΥ ΟΥ̓́ΓΙ5 ἃ ὙΕΔΓ [ΕΓ 
16 ἀεαῖ οὗ Εν!]- Μεγοάδομββ. ὍὨ15 ᾿ἰπι ρα 
τοίη ἰ5 τῃουρμξ ἴο ὈῈ σι ρροτγίοα ὈΥ {πῸ6 πηϑη-. 
(ἴοπ ἰῃ Πδηϊεὶ οὗ τῃς ἢτϑι γεᾶσ οἱ οὗ [ϑατυ5 
ἿΣ 1). Ογγὰβ θη δε σοπαμυεγεά Αϑίγαρεβ 

τἰνοά Ὠἰπὶ οὗ τοραϊ ροννεσγ, εἰ 6 ροιτηι της 
μίπι ἴο σοίδίη τἴὴ6 τἘΕ16 ἔγοπι ἢ15 σε δ ΟΠ 5}! ἴο 
Ὠἰπιβ, οὐ σοτηονίηρ δῖπὶ ἴο Ηγτοδηΐα ((εβ|85). 
11 μᾶ5 Ὀδθὴ 504} 7 βυρροβοά, δά ἀς Νιθρυῆν, 
(δαὶ Ογτιι5 βυςοεοάοὰ 1λατίυ5 δὲ Βαδυΐοη ἱπι- 
πιράϊδίοῖγ, Ὀαΐ (ἢ]5 15 ποῖ βἰδιθα ΟΥ̓ 1) 4ηι6] ἴῃ 
80 ΠΊΔΗΥ ογάβ. Απὰά οὗ σου86 ἴο δἱϊονν [815 
ψνου]ὰ 6 ἔα[Δ] ἴο ἢ15 [ΠΘΟΥΥ. 

Τῆϊς νἱονν τοϑῖβ, ἢ ΝΙΟδυἢΣ δηά ἊὟΥ εϑί- 
οοἵξ, προ ἴῃς ἰάἀοηεβοδίίοη οὗ Βεἰβϑβδζζαγ 
ἢ Ενι]- Μογοάδοῃ. μὲ ρτουπάθ ὕροῦ 
ὙΥΒΙ ἢ Ὁ 15 ϑδιρροτῖοά ΌΥ ἴμεϑθ ὑνΠΊΟΙ5 ἃΓῸ 
ΤΑΔΙΗΥ σοπ)δοΐυζα!ὶ : δηὰ (ΠΟῪ ἅτ πονν γοπάεγοά 
ὈΠΗΘΟΘΘΒΑΤΎ ΒΥ ἴπε δϑαηάοηγηθηΐ οἵ [δὶ ἰάεη- 
Ἐβοδίίοη, 

ψαυχ ἰγοδίβ ἴῃ6 αυσδοίίοη αἰ γΘηΓΥ, ποῖ 
Ὀείης οιϊοτοὰ ὉΥ [86 ἀοπεβοδίίοη οἵ Βε]- 
8ῃ42Ζᾶσ ἢ Εν]]- Μογοάδομ. [ὁ νὰ 1ῃ6 
ουβίοπι οὗ Ογγὰ5 ἴο ἔγεαῖ [Π6 πιοηᾶσγοῃβ ἢς 
νδπηυσποὰ νὴ ππυ51.8] πηδσηδηϊ  Ὑ. ὙΠΕΓα 
ἰ5 ἸΠοΓοίοσο ΠΟ 4 2γίογὶ τϑᾶϑοῃ ΨΝῈΥ Αϑίγαρεβ 

1 ΝΙΘυδτ, “ οϑοῖ. Α,55.᾽ ΡΡ. οἱ 54.; ΝΥ εβδί- 
οοἵϊ, δι. 15 ὁ ΒΙΌΪ. Ὠϊςοῖ.᾽ Ατῇ. Φαγς (6 
Μεάο); Ναυχ, " Ηἰβί. οὗ Ῥεγβίδ,᾽ ἢ. 74. 

3. ΝΙΘΌυδτ, Ρ. 45. Ὑιά, ϑυϊάαϑ, 5. ν. Δαρεικοὺς 
(οἄ. (αἰΞς. νοὶ. 1. Ρ. 867), οὐκ ἀπὸ Δαρείου τοῦ 
έρξου πατρὸς, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρον τινὸς παλαιοτέρον 
βασιλέως ὠνομάσθησαν. ΤὨς Ξ5ΞοΠοϊϊαπλ τείεγγεα 
ἴο ἰ5 τὶ οὐ Ατίϑί. “ Ἐςο]εβ.᾽ 589ς. Τῆϊς νγδβ 
αἶξο [π6 ορὶπίοη οὗ Ηδγροοσγαίίοη, Ὗ0ὸοΪϊ. 1. ἢ. 4.5. 
ΝΥ ἐβϑο ησ, ὁ ΟὈβεγναῖ.᾽ Χο]. 11. οἢ. ΧΧΙΪ. Ῥ. 
177, ἰδ ορροβεά ἴο {(Πϊβ8 ορϊπίοη, Ῥαΐ 15 ἀγριι- 
τηδηΐβ ἀγα ηοΐ οοην] ποίηρ᾽ ἴο Ὠἰπη561Έ. 

8 ΤΠοθ6 ἃῖὸ βιρριίεὰ ὉΥῚ ΝΙεῦυδΥ Δἰπιϑοϊ, 
Ῥ. 92. 

4 Μαπῃπάδῃηξ ἴῃς ἀδυρδῖες οὗ Αϑίγαρες τηαττὶοᾶ 
ΟλΡγβαβ, ἀπὰ Ογτς ννὰ5 ἴῃς ἰβϑιια οὐ [8:6 τηδγ- 
ταρε. (Ηετζοά. 1, 107 -- 110.) 

ὈΑΝΙΕΙ, Ν. 

ΤΆΔΥ ποῖ ἢᾶνα βυγννοα ἔπε 1055 οὗἩ ᾿ἷβ Κιπρ- 
ἄοπι, ϑὲ 45 νγὰ5 ἴθ σᾶϑο ἢ Ογοσϑυβ ἀπά 
Ναδοηδάϊυ8. [{ ψουϊά, ἔυγίμοσ, μάν Ὀδοη 
ξοοά Ρο]ΪοΥ ἱπ γι ἴο συ! πἰ5 Μεάϊδη 
5} δ] εσῖ5 ὈΥ πηδικίηρ ἃ ἀοβοεπάδηξ οὗ γάχαγεβ 
τὰ ἀπολίθδαφοι νἱσοΓοΥ οὗ Βαδγίοηδ, Οη [ἢ 15 
βιρροβίοη ἴϑαγίυ5 νγουϊά, παῖυγα!γ, μάνα 
τοῖβποά ποτὰ ἀυγίηρ [Π6 ΕΝΤΟ γδαγ5 Β.0. ς 28--- 
16, ἀυγίηρ νηοῦ Ογτβ νγ85 σοτηρ θην, 
Ὧ᾽ῆ6 ςοπημοθῖ ; δηὰ ἔμεϑθ ἴννο Ὑϑᾶβ ΨῸ 
ΠδΏΓΑΙΙΥ Βανὸ Ὀδεπ ἱποϊυάδοά 1ῃ {86 πίῃθ 
αϑϑίρτοὰ ἴο Ογχτι5 ἰπ (δε Βανυ]οηΐδη δηη415. 
Αραίη, 1 1815. ννογε 50, Ὑἵὰ σδῇ Θδϑ] ὑπάετ. 
οἰδηὰ (δαὶ ἢ ψουϊά ἢδανο Ὀδθπ, πιοῦὸ 1 Π8ῃ 
γα, ἴῃ σοπϑίδηξ ἱπίογοουγϑε νυ [86 [οννβ 
οὗ ἴῃς (αρεϊνγ, νῦο νουϊὰ παῖογα! γ δῖνε 
Ηἷπιὶ [86 ἘΕ|6 οὗ Κίπρ, δηὰ σεσκοη [86 γϑᾶγ οὗ 
ἢἷβ ἀεαίῃ, Β.Ο. 526, ν᾿ ῆἢϊςἢ ννα8 [πδὲ οὗ {πεὶγ 
ΟἾῊ τοϑιογδίΐοῃ, 85 {πὸ 3γ:: γϑᾶσ οὗ ΟΥΤΊ5. 
ΤΠ βτοδὶ οδ]οςξίοη ἴο 115 15 1ἴῃ6 ἀρὸ νυ ὶςἢ 

τηυβὲ 6 δϑοιρῃοὰ ἴο Αδϑβίγαρθβ, Δὴ ἂρ ἔτ 
δτοδῖοσ [Πῃδη {παῖ ρίνεη ὈΥ 1) 4π|6 1. [Ὁ σαπηοΐ 
δὲ βαϊὰ τπδὲὶ {86 δησννοσ ἴο {πἰ5 ΟὈ]ΘοτΟη ἰ5 
54 {ἰ5 δοίοτ 5. 

16 τποη ἰξ ΒῈ ςαἱά {πὲ {πόθο Ὄχρ᾽ δηδίουϑ 
[αϊϊ, 186 χιυιεβέϊοη δέ γΑΙΥ γῖϑεϑ, ν δῖ ἐχ- 
Ρἰαπαίίοη οδῃ δ6 οἤὔεσοὰ ἢ ὙΠΕΓΟ 15 πηΔη] 1 Π 655 
ἃ5 Ὑν}6}} ἃς υυϊϑβάοπῃ ἰη ἴῃ6 ορίπίοη οὗ Οιυδῖγο- 
τηόγο δῃὰ Ἀδν)]πϑοη, ἴπαὶ Πλατγῖιι5 [ἢ Μεάδ 15 
ΔΠ Ὠβίογίς Ἄσμαγασίεσ οὔ νῆοϑθε οχιϑῖθηοθ ΠΟ 
οἴδοῦ γθοογά δδ5 85 γεῖ ὕδδδῃ ἔουπά ἐχοορῖ τμδὲ 
ςοηίαϊποὰ ἰη δογίρίυγο. 

Αποῖδοσ ΤΠΘΟΥΥ οχρουπάεά ὉΥ̓͂ Μ. μᾶς 
ἰγοπιόγε τοπιδίηβ ἴο δ ποῖϊςϑάῖ. Α 
γοᾶῖβ ἃρο Μ. ἀθ5 Ψιρηοίοθϑ δάναποεά [πε 
ορίπίοῃ ἐμαὲ ᾿λασίυ5 (ἢ Μοάθ τννᾶ5 ἃ Μεάϊδη 
Πηοα ἴο ΜΒοπὶ Ογγὺβ δὰ βίνεη Βαῦγϊοῃ 

ἴῃ τονγασγὰ ἔογ ἢ15 ϑουνίςθβ. Βιυῖ ἴο τϑάυοδ 
Τατῖὰ5 ἴο {πὸ ταηὴῖκ οὗ ἃ ϑαΐχγαρ νγὰ5 [εξ ἴο 
6 ἱποοηϑίϑβίοηϊ ἢ τἢ6 αἰ η  Ὑ δοοοσγαθὰ ἴο 
δῖπὶ ΌῪ Δηοῖ. ὙΠοῖα σἂ Ὀ6 πὸ ἀουδῖ 
(μὲ Ταῖῖι5 ννᾶ5 ἃ Κίηρ ἴῃ {Π6 υ5118] 56η56 οὗ 
[86 ἴεττη. Α βαίγαρ ψου]ά ποῖ ὕᾶνε ροβϑεβϑοά 

δ Τῆυς ἴῃ ἰῃ6 Βεδίςιάη ἱπβοριίίου τὰ δηὰᾶ 
Ἐτανατιὶθ, 4αΔ Μεάϊδαπ, δῃηὰ δι: ἰτγαϊαομπηεθ ἰτοτΣ 
ϑαραγίία, οἰαἰπιίηρσ [Πς [ἤτοης ἃ5 ἀδβοοπάδηϊβ οὗ 
Ογαχασοβ. “1 απὶ Χαίῃπίες οὔ ἴ86 τος οἵ 
Ογάαχατγαβ.᾽") “1 δὰ Κίηρ οὗ ϑαραγίία, οὗ ἴδε 
τος οὗ Ὀγαχαγϑβ.᾽" “Βοῖ. [Ιηβοσ.᾿ (οἱ, 11. ὈΡ- 
5, 14. 

6 ΤῸ ᾿ς χαυϊΐα ρῬοββι]ς (δαὶ Ἦδ ΤῊΔΥ Βᾶτα 
Ὀδδη ἴδῃ γϑᾶσβ οἷο ἴμὰπ Ἰαη6ὶ] τα καα Ὠἷτα 
(“ ἀνουϊ᾽ 62 γρϑαγ5), απὰ Ογτιβ ποτα 1ἢΔῃ ἴδῃ 
γ γουηροῦ ΜΠ δη δε ἀείεαϊοα Αδίγαροβ ἴπ δὰ 

ἷἰς ὈΞΌΔΙΥ πρρρερδα ρὲ οὗ 4ο. ΤὭοσγεα ἰ5, ἸὩ- 
ἀεοεοά, πο ἀἴτεοῖ Ἔνϊάθπος οὗ ἴῃς ἂρε οἵ ᾿γγυβ; 
Ὀίποῃ, ἰΐ ἰ5 ἵπι6, πηάκος ἢἷπὶ 70 γοαῖβ οἱὰ δἱ ᾿ἷ5 
ἀεαιῃ, Ὀυϊ Ηδτγοάοξιβ ᾿πιρ]}}65 ΒῈ νγὰβ γουπηροσ δὲ 
᾿ἷ5 ονεγίῆσον οὗ ἴῃ6 Μϑάεβ μὴ ἰδ βΈΠΕΓΑΙΥ 
δαρροβοά." γαυχ, Ρ. γό, ἢ. 1. 

Ουασίτοπι. ΡΡ. 372 56. 
8 Γ(Ευντεβ,᾽ 11. ῬΡ. 510 54. 11 Πᾶ5 5'πος 66 ἢ 

ἀἀορίοά ὉΥ 1,εηοστηαπί, ὁ δη. οὗ ἴ!ς Α. Ηἴΐξι. 
οὗ τῆς Εδϑί,᾽ 1. Ρ.. 490. 



ΠΑΝΊΙΕΙ, Ν. 

το οΥ̓ αἰνάϊην ἐπα ΟἸΏΡΙΓΟ ἱπίο 120 
ΓΟΥΙΠΘ65 (νὶ. 1); ἂπὰ (6 τοηυεϑὲ πιδάθ ἴο 
ΑΙ 5 ΌὈΥ̓ {πΠ6 (μα πρδης (ν]. 8), ψῈ116 ΑΙΠΠῪ 

ςοηϑοηδηΐ ἴο οσμυϑίοπι 1Γ Πᾶγι5 γΟΓῸ Κιίηρ, 15 
ἱπιροϑϑί δε 15 6 ΟΕ ΟἸΪΥ 8η ΟΒῆςεσ οὗ 5ίδίθ. 

ὙΠΟ ΡΥΠΙΉΔΙΎ ἕδεϊ ὕροη Ὡς ἢ [Π6 ΠἰϑίοΥΟΔ] 
υιεϑίοη ἴυγι5--ἰῃ6 ἀείοας οὗ Αϑίγαξεβ ὉΥ 
γτιι5---ἶϑ υπάϊθριϊεὰ. Βυΐϊ Ογπιὶ5 νγᾶβ ἃ 

᾿ιθογαῖοσ σαῖμου τη ἃ σοπαυοσοῦ. Ηθ ἴοοϊς 
ὮΡ ἅστὴϑβ δῖ {δε ᾿πυϊδέίοη οἵ δῃ ἱγτϊ δἰοὰ 4Γ15- 
ἰΟΟΓΔΟΥ ; ἂπὰ δϑϑιπιοὰ [ἢ6 ομαγδοίοσ οὗ [ῃ6 
ςδαπιρίοη οὗὨ ᾿ΙΟΓΥ ἀρδϊηβί ἃ ἰγγάπηῖοδὶ ἀεϑροῖ. 
ΤΙ15 ροΪοΥ ἀϊνί δὰ {πΠ6ὸ Μεάϊδη παίϊοη, δηά 
ἰεῆ ἰο Αϑίγαξεβς ἴμοϑε οηϊῦ ἡγ8ο ψγετε Ὀουπά 
ἴο δίπι ΌὈΥ ΡΕΙΘΟΊΔ] δηάὰ :ηἰογοϑίοα πιοίϊνοβ ; 
δηὰ ἰδ 1 ννγᾶ5 {πδῖ ἴῃ ἔννο ὑδίι165 [ἢ6 ἡ Π0]6 
οἵ Μοάϊδ βυττοπάοτρα ἰο ἄγτυβ, Ηδς ννᾶβ8 
τορατάθα 85 ἃ ἀοϊνεγοσ, ποῖ 45 ΔΠ ᾿ἰηυδάσγ; 
πὰ {86 5ο]άϊοιβ (δαὶ ννουϊά ποὲῖ ἤρῃΐ ἔογ 
δπὶ τοξυδοὰ ἴο ἔσϊ ἀραῖπϑὶ ἢ. ὙΝῈὮΝ [ἢ 6 
ἀείοδϊ οὗ Αϑίγαρθοβ σοπηπιοησοα ἴδ σοὶ ἀ1ῃ[- 
οὐ] ε5 οὗ 815 πὸνν ροσϑἰίοη, ἄγσγυϑ δά ργονθὰ 
ΒΙπηϑο ἢ ἃ νναύτίου, ἢ6 πδᾶ πον ἴο δοῆϊονο ἃ 
ἘΠυΤΊΡἢ 85 ἃ αἱρ᾽οπιαίίοσῖι. Ης ρμἰδοθά ἴῃ [86 
μαηάς οὗ τ86 Μοάδβ, δ οαϑὲ ἴῃ δρρεάζδηςςδ, 
186 συρτγεπιε σοηάυςΐξ οὗ πδίοηλ] αἴδιτϑὶ. Ηϊβ8 
Ῥεγβδπϑ δάορίθα {πεὶγ σοδίπιθ. Ὀϊρίοπιδίῖς 
δοῖβ, ἀθοΐθεβ δῃηὰ ογάϊπδηςθϑ, ὑνοσο σουςῃοὰ ἴῃ 
ἴδ ροουϊίδτ ἔοιππυϊα, “ ἴῃς Ἰᾶννβ οὗἉ {π6 Μϑάδβ 
ἃὰ Ῥογβίδηβ,,) τὴ6 ρΐδοθ οὔ Βοῆοιγ Ὀοηρ 
δοσϊσηοὰ ἴο ἴΠ6 ἔοστηοσ. Απά ὈῪ ἴδε {{π|6 οὗ 
ἘΞΙΠΟΥ [Π6 πᾶπθβ δὰ Ὀθοοπὶθ ἱπϑοραγδῦ]θ. 
Τδε ἔογπυι δ γννὰ8 τοραγάθα 45 βἰψηϊβοδηΐ οὗ 
ἴῃς ἀοπιίπδηξ ρον οὗ ἔπε Εαϑδὶ.0. Οτεεῖὶ δηά 
[Δἴ νυτιίετβ δάοριοα [δ6 ἰεΙτΪ ΠΟΙΪΟΕΥ ; δηά 
Ἰαῖεν 51}}} 186 Ἄχργοβϑίοη “" [γϑπίδῃ," ΔΠδ]Ο ΡΟ 5 
ἴο Μοάο-Ροτγβίδη, θϑίδὈ 5 θὰ [56] 1ῃ ἴῃ6 Εδϑὶ 
ἰῃ 1[Π6 τεῖρῃη οὐ [ῖπ6Ὸ ϑ4ϑϑδηϊάθδ, δηὰ νγᾶϑ 
δἀορίοα ὈΥ ἴΠ6 Ὠἰδίογίαπ5 οἵ ΑἸτηρηΐδ 3. ΤὨ 15 
ῬΠΟΥῪ οὐ ΥΔῊΚ νγὰϑ ἴῃ ἕδοΐ ἴο Ὀ6 οχρθοίθα, 
νοη [Π6 ἱπηπηοηθο οχίορης οἵ (86 Μοαϊΐϊδῃ 
ἐπιρίτο 5 ςοῃϑίἀεγοὰ ἴῃ σοπιραγϑοη ὙΠ [86 
᾿π|ὶὸ ργονυίποο οὗ Ῥογβία, [6 πεγοαυγ Κίηρ- 
ἄοπιὶ οὗ Ογτυ8. [|π δΔηΥ σοδι που ἔοιτηθὰ 
Ὀεΐννθθη 1ΠῸ ἴνγο παίϊϊοηβ, [πὸ Μεοάς πψουϊὰ οὗ 
ὨΘΟΘΘΘΙΥ ΟΟΟΌΡΥ ἴδε ἤγϑξ ρίδος, δου ὑπὸ 
Ῥογϑίδῃ νγᾶϑ δοΐι ιν πὸ ἀοτηϊηδηΐ δηὰ αἰγοοῖ- 
ἵπῷ ροψεσ, ἀπὰ {πῖ5 [πε ῥγορμεῖβ "]υβίγαϊα 
σἤοη ΔΙ] ϊηρ ἴο τδδῖ ““ϑρ'πὶ οὗ [Π6 Κίπρ8 οὗ 
(πὸ Μεοάδβ"" ([6Ὁ. 1}. στ; 54]. χιῖ!, 17), ΠΟ ἢ 
βῃου]ὰ Ὀ6 5Ξἰἰγγοὰ ἀραϊηϑὲ Βαδυίοη. ΤΠ υηϊοά 
ΔΙΤΩΥ͂, 1που ἢ μελάραά ὈΥ [πο Ῥογβίδῃ ΠΕΙῸ, 
νγ5 ἀεϑίρηδῖοα ὉΥ 115 ἰΆγροσ δηῃά τῇογε ςοπ]» 
Ῥγεηρηϑίῖνο {{]|6, 
ὙνῈ ἴῃ6 οοπηυοοῖ οὗ ΒΑΌΥΪΟη τόθ ἃ 

ἔτεϑ ἀἰϊβίςσ ! γ. ΤὍῆρθ Ῥεγβίδῃ δϑριγοά ἴο 
186 ἴἤγοπο οὔ Αϑία, Ὀυῖ [86 {ἰπ|ὸ νγὰβ8 ποῖ 
Ἷ ΤΙΡΕ ἴοσ ἴ86 Δοςοπ)ρ Ἰϑηστηθηΐ οὐἨ διῖ5 νν!8ἢ. 
ΨΉΠ ἃ ἀἰοἰπιογοδίθηθϑα δϑϑυπηθα ΟΥ ΓῸΔ] ἢ6 

τυτποὰ ἴο {πὸ Μοάδβ δηὰ ϑεἰοςϊεὰ ἔτοπι ἔπότὰ 

2 Ὁρ. ϑρίερεϊ, “Ετᾶη, ΑἸτοἢ.᾽ 11. 268, 280. 
3 Ουδίτειῃ. ἢ. 375. Ηδ τείειβ ἔογ φῬτοοΐ οὗ 

15 ἴο Α Μέπιοϊτε τεδὰ Ὀείοτε 1᾿Αοδάῤμιὶθ ἀ65 
Βε1165-ἰετΓε8. 

ἃ Ργπος Πιϊοα ᾿ἴο ὃε 54]υϑἃ 85 βονεγείρτι οἱ 
(ἢ15 ἴπΘ τη ρηϊοϑε σοησυσδὶ οὗ {Πεῖγ ςοπιδιηρά 
ἴογοθβϑ. [{ σδῃ ϑδϑ]}ῦ Ὰ ςοποεῖνοα [δῖ ΟΥ̓Τ5 
ἀεοϊἀοὰ ἐδο βοἰεςϊίοη οὗ ἃ κίηρ ; οὐ, ΕΥ̓͂ ἃ ς"ρῃϊ 
τηδηϊρυϊδίϊοη οὗ ἴβοϑε σεὶπβ οὗ ψονογηπιεηΐ 
ἢ ἴῃ Τρ ΠΥ σγαβθροά, ἀϊγοςιοα [6 Ροριυΐαγ νοὶ 
85 Πρ ὨΙΠΊ5617 ννιϑῃθάὰ. Αἱ ΔγΥ ταῖθ {πὸ κΞυΐ- 
ἔδροβ οὗ {δ εἰεσίοτβ ὑγογο ρίνθῃ ἰῇ ἕδυουγ 
οἰἴμοσ οὗ ἃ ρσχίπος οἵ "ΠΙυσίγίουβ, ρογμαρθ οὗ 
τογα δ, οὐ βίη, ΟΥ̓ οὗ ϑοπὶθ νεΐογαη ΟΠςοΣ οὗ 
ΒΙΡἢ τϑηϊκβ. [Ι͂ἢ ΘἸΠΟΣ οᾶ56 ἢ6 ννᾶ5 δάνδηςορά ἴῃ 
γοδῖβ δηὰ ρογῆαρβ οι] άε55. ὍΠϊ5 Κίηρ οὗ 
ΒαΑΌγΪοη νγὰ5 “" ατίυβ ἴπε Δίθάθ, ϑοὴ οὗ 
Α ΒΑϑιοΓΙ5:᾽" ἃ ῬΓΠΟΘ ῆοθα πᾶτηθ Πδηϊ6] ἢ85 
Ῥτεβοσυθάᾶῖ, δηὰ ψνοθο σπαγαςίεῖ---οοά, ἢὰ- 
ΤΏΔΠ6, [ΠΟΛ ἢ 645} σοττιρίεα ὈΥ 51:1} γϑε του β 
ΒαϊίζοτΥ δηὰ 511} ἀδγκογ 15 ΠΠ ΙΔ] ΟΠ5, ----νν 5 
[ΠῚ οὗ ἰῃαί τη] θα] ἀθοοτρείοη τευϊγοα 
Υ͂ ἴδε Κίπρ-πιάκεῦ ΟΥ̓Γ5. γῖι5 οϑι Δ] σμθὰ 

ΒιπΊβε ἢ ἴῃ ΒΑΌγοη ; δπὰ ὑπὸ ννατῖκο Ῥοιβίδη 
δϑδαὶῃ νοηΐ ἰογ ἢ οΟἡ ἢΐδ σΑΓΘΟΓ οὗἁὨ νυἱςΐογγυ, 
Κεορίης ἢ! πΊ56} Ὀοίοτο πὸ νοῦ] ὉΥ ἃ 5ιιςςθ5» 
βίοῃ οὗ σοῃᾳαοϑίϑ πάϊς δεῖν οὗ 5 ον" βΈπογαὶ- 
580, δηὰ Παϊϊοτίηρ ἰο [π6 πδίίοπδὶ υδηῖγ. 
ΑἸΠῸΓ ἔννο γϑασβ Ὀδγιι5 ἀἰθάὰ οἢ 1655, ΑΗΥ 
Γαγῖθεγ οὐ]εσίίοη ἴο δε Ῥογβϑίδη οτρὶπό οὗ 
Ογτὰβ νου] ἤᾶνε Ὀθθη ἱπιροβϑὶθ]θ. ΟΥΤΠΙ5 
Ὀδοδπια ἐΠ6 Ἰορ Εἰπιδξθ συ σσθβθοῦ ἕο ἴΠ6 ΘΙΏΡΙΓΟ 
οὗ (6 Ἐδβῖ, ἀπά Ἴσουηϊοά 1ῃ6 γεαῦβ οὗἨ δἰ5 
τοῖξη ἔγοσῃ [Π6 τἰπ|6 οὗἉ ἢ8 δοςοϑϑίοῃ. 

ἴη ν βαΐῖ μᾶ5 θδθη ἤογὲ δάνδησθαά ἴποσο 5 
ποίμίηρ ἴο σοπίγαάδιος ἴπ6 διτίῃοῦ δϑϑιπιρίίοη 
(Πα αγτιβ Ὀοτε ἴῃς {16 οὗ Κίης οὗ Ῥργϑῖδ 
ἀυπηρ ἴῃς τοῖρη οὗ ᾿αγίυϑθ, Εδοῖ ἴονη οὗ 
ΒΑ γ]οπὶα πα 115 “᾿ραΐεβϑὶ᾽"" ΟΥ̓ ν]᾽σοΓΟΥ 7 85 
οδοἢ ργονίηςο οὗ ἴπε σγθαΐ σοηίσγαὶ ρονογητηθηξ 
δᾶ 115 ῥεῖ Κίηρ. [Ε ἢδ ννὰβ οπάιιοα ψ ἢ 
ΔΌϑοΪἴϊΘ ῬΡΟΥΤΟΓ ΟΥ̓ΟΡ ἢ]5 οννῃ βυ ]θοῖβ, δ νγᾶ5 
γεῖ θουῃά ἴο τεϑσορτιῖζα [Π6 δι Ζογαϊ ΠΥ οὗ [86 
ΒΌΡΓΟΠΊΘ Ἰογά, ἴο σοηϊτ δα ΐο ἴο ἢϊ5 ςοβθτϑ, ἀπὰ 
Βχῶς, 18 σεχυϊγοά, ππάογ ἢἷ5 σἰδηάδγά. Τἢὸ 
ἔδει] ἴδῆυγεβ οὗ ἴῃς Μιάαϊεο Αρὸβ σϑοὺσ 
πιδίι ΓΑΙ ἴο [Π6 ΠΙΘΠΊΟΓΥ 85 ἃ ὟΝ ἐϑίοσῃι δάδρίδ- 
ἔοη οὗ (Π6 Ἐδϑίεσῃ ῥγδςοῖϊοθ: δηὰ ἴῃ Ῥογεία 
ΒΓ ΚΙηρ5 85 ἴπε Κίπρϑ οὗ Αἰγοραϊοῃκ, Βαςίγίἃ 
δηὰ ΕἸγπιδίβ, δοϊκπουϊοάροα νυπουϊ ἀϊδρυΐο 
[Π6 ΘΌΡΓΕΟΙΏΔΟΥ οὗὨ {δΕῚΓ Ἰορὸ Ἰοσὰ πὸ δι Ζογαίῃ 
οὗ Αϑίδα. 

ὙΜΒδῖ βυςῇ ννγᾶς δοῖι ιν ἴῃ 6 σᾶ56 ἴῃ ἴΠ6 ἀδγ8 
οὗ Τατῖυβ δῃηὰ ΟΥ̓́ΤΊΙ5 18 ρευθᾶρβ Ξυρροτιϊοὰ 

8. ὁ Ε δΩ πη εηρξοδογαὶς ἄς Ἵοτοῖτο αι Πασίυβ 
ζαῖ, εη εἴεῖ, ποὴ Ρὰ5 16 ἢ]ς ἀπ τοὶ Αϑίγαρσθ, οἂγ 
1} εςὶ ἽΠῸ- ῬΑ δηΐεὶ δ]ς α᾽ ΑΞϑυέπις, τηδὶϑ 
πονεῦ ἃ Αβίγαρο.᾽"᾽ Οὐυδίγετῃ, Ρ. 371. Ηα ἄοο5 
ποί Πἰπι56 1 δἀορὶ [Πϊ5 Ξξυρρεβίίοη, 

ὁ δ66 ποῖίο ἴο ν. 31. 
δ Τὲ νγᾶβ σΟΠΙΤΔΙΥ ἴο Μοάϊδη οἰϑδίοτῃη ἰπαὶ δῇ 

Πεῖγ ἴο ἴΠ6 ἄγος ἰὨγχουρῇ ἴῃς ἔδτηαϊα ᾿πὸ Ξῃου]ὰ 
δυςοεεᾶ ψΏ}6 ἃ ἀσδοεπάδηϊς {πγουρσὴ [ἢ 6 πγ4]16 
ὈταποὮ οουἱά Ὀς6 ἰουηὰ (ϑρίερμεϊ, " Εγᾶπ,᾽ Ρ. 56). 
1 εἰρρε ἔπ χανε Ἐν δρηηξείεος ὙΠ} [6 
ΤΟΥΔῚ ἔδυ γ οὗ Αϑίγαρσεβ τῇς ὁ ὈγΔη 
Ὧδ ΜΟΥ] ΠΕΟΘβϑΑΓ ὃὉς ὈΝ Φερο Ὀεΐοτε ἘΡΞΡΙ 

6 Ουδίτεομμ. Ρ. 378. 
Ἴ ὅὃςες ποῖς ἴο νΥἱ. 1. 
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314 
ὉΥ ἃ ἔθ οδϑιιδὶ νογάβ 'π Γλαπὶοῖ. “Δ Πὺ9 
ἴοοῖς 86 Κιίηράοπι,᾽" 81γ58 ἴῃῈ ργορδεῖ (ν. 21 
ἘΠΊ 05); δηὰ ἴΠ6 νογά ἴῃ {πὸ οὐ ξίηδὶ, 
Ῥ, βιιρρογῖβ [ἢς ορἰπίοη ἴπαὶ ἢδ τεςοινοὰ ἴἴ 
ἔτοτῃ δποίπεσι, ΤΠδ υ8ὲ οὗ [86 ννογά ἰῃ υἱΐ. ᾿ 8 
Ϊ8 {π6Ὸ Ὀεδὶ {ΠΠπιισιγαϊίοη οὗ ἰξ βεσοὺ. ὙΠοῖρ (86 
δαιηῖ5 οἵ ἴπε Μοδὶ Ηἰρὰ ἴδε ἴδ Κιῃράοπι 
εἰἴδοῦ τσουσῇῃ (6 ροννὸσ οὗ Οοά, οὗ ἀϊ τος Εν 

ἔτοπι Ηΐϑβ μβαπάϑβ (Ὃ ὔ3ρ) . ἰξ ννᾶβ ΌῪ πὸ δοῖ 
οἵ [Ποῦ οννῃ. 80 1λαγίιι σεςοίνοα ἢἷ5. [ἤγΟΠΘ 
ἔτοτι αγγαβ, {Π6 τ 8] μοϊάοσ οὔ ἴπο σὶ. Αραὶπ 
ἴῃ ἰχ, σ ᾿δγιι5 15 ἀθβοῦι θα 45 “" τηδάθ Κίηρ 

ΟΡῸν) ΟΥΟΓ (6 τϑδὶτὶ οἵ ἴδε (μαι σδης ; " 
δηᾷ {πῸ ϑοπιενν δὲ ράγα οὶ ὑϑᾶρο οὗ [86 οδιι38- 
ἔνε σοη]υφαίοη ἰῃ τ Κ. 1, 42 ψου]ά ϑ8θοπὶ ἴο 
τοῖοσ [ὴ6 δοὲ οὗ Κιηρ.επιδκίηρς ἴο {Π6 ἀβθηςον οὗ 
Δῃοΐδοσ ἴῃ ὈΟΓ ολ568. 

Ναῖυγα!γ [86 στοδὲ οδ)]εσοη ἴο [5 νἱενν οὗ 
Τλατῖυβ {6 Μοὰδρ ἰ5 ἴδια βίΐδῃοο οὗ με ῃἰϑίοτίδηϑ. 
Βυϊ [158 οδ᾽εδςςΟὨ 15 νΈσῪ τυς ἢ τεπχονθὰ ὈΥ ἃ 
τοςο]]οςτίοη οὗ Εδπίογηῃ ργας(ὶςθβ3, 

[8 ἀρρϑᾶγβ Ἴογίαίῃ ἰμδὲ ᾿ϑασίυβ νγὰ8 Κίηρ 
ΟἿΪΥ ἰῃ πᾶθ. ΑἹ] ἴῃς σοδὶ ρονγοῦ Ὀοϊοηρθά ἴο 
αγτγυ5. Ηεγοάοίιβ ἴῃ 411 ργουδὈ} 1 Υ πανοσ νεηΐ 
ἃ5 ἔδτ 85 ΒδΌυ]οη, δυΐ ξαϊπεγοὰ ἔτοηι (ἢ 6 ῬογβΔῃ 5 
{πο ἔδε(5 6 τοϊδλίοςδ, Ηδ νουϊά ποῖ δθᾶγ ἔγοπι 
(δοπὶ [Π6 ἤδη οὗ "" Παγίυ5 6 Μεθ." ΝοΙΠΟΓ 
(μαι άάξξδαῃ ποῦ Ῥεγβίδῃ νου ϊὰ μεϑιίδῖα ἴο ὃχ- 
ἀρξοταῖε ΟΥἹ ΘΌΡΡγοθϑ δοῖϊβ 25 ἴβεγῪ δος 
τοῖν ἀἰσεϊηςεῖνο ἡδι] ΟΠ} 1165. ΧοηόρΒοη πιοϑῖ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀϊὰ ςοπια ἱπῖο σοπίδοϊ νυν] ἴΔοῖ5 οὗ 
ἃ τλοτὸ δυϊποηςζὶς οδαγαςῖοσ. [ὶἢ [ῃ6 σοιγϑα οὗ 
ἢ 15 ἸΟυΙΟΥ δἰοηρ ἴῃς ΤΙρτβ ἢῈ τηυϑὶ δᾶνὸ πιεῖ 
ὑπο ΤΊΔΩΥ Μεάδβ ολραῦϊε οὗ ξίνίπρ ἴο δϊπὶ 
δἰσίοτίςαὶ ἱηξοττηδίίοη. Βιιῖ, ἔοσ ϑοπιθ ποχ- 
ΡΙαἰποὰ σεᾶϑοῦ, ἢἷ5 δοαιυ 5: οη5 ργονθὰ ὑγοῦθο 
[ΠΔη υϑεῖε55, Ηδ ἢδ5 5σιιδειυἱοεὰ ἔογ ΠΑσῖι5 
16 Μοάδ γάχαιεβ Ὀππούσῃ ἴο ὨἰσίοΥΙΥ ; ἀπά 
Βα δᾶ5 ψψονθῇ ἀτουηά {παῖ κιηρ ποι μην πλοῖα 

1. Αὐδοηΐεη, “εν Ῥγορῆεῖ Τδηϊεῖ,, Ὁ. 118 
(τ Αὐβ.); αν]. " Β. 1,.᾽ ἡ. 46, Ρ. 445. ΒΙεοἰκ᾿ 5 
ΟὈ]δοϊίου5. ἴο 15 ἀγὰ ποῖ οοηνίποίηρ (΄ [Δτῦ. ὦ 
ἀδυΐξοῃε ΤΕροϊοσίε,᾽ Νοϊ. ν. Ρ. 65, ἢ. 1, 1860). 

3 Τὸ 15 ΜΟΓΙΏΥ 4180 οὗ ποίϊος (παῖ [6 Ψ ΒΟΪ6 
Αοπροιηδηίδῃ ρεγοά, τορὶ εἰς ἢ ἰῖ5 μεσγοςβ δηά 
οἱοτίοιις Ἔἐνδθηῖβ, ρᾶβϑεα 50 οοῃρ]ειεὶν ουἱ οὗ [ῃ 6 
τπουρῃῖβ οὗ ἴῃ6 Ῥογϑίδῃ Ὀἷς, [δὶ ποῖ οης 
ὩΔΙΩ6 τεπιαϊηδὰ ἴο ἴῃοῖι. 6 ΥΕΓΥ πάπὶε οὗ ἴΠ6 
Ετεαὶ ας (Ἡ γϑίδβρὶϑ) οδίηθ Ὁδοὶς ἴο [6 Ῥετῖ- 
δβίδῃβ ἰπγουρῃ ἴῃς Οτεαὶς ἰγαα το σοποεγηΐηρ 
ΑἸεχδηάοσς (ϑριορεῖ, " Ετᾶπ,᾽ Ρ. 88). (δῃ ἰξ θὲ ἃ 
τηδίίοῦ οὗ ψοόοπάεσ παι τ[ἢς 5ῃοτί τείρτι οὗ δή 
[6 Μοάε ββου]Ἱὰ βανε ρμεγβηδᾶ ἴῃ [815 σοηοσαὶ 
ΟὈΪ νου ἢ 

8 ΤΗΪ5 νγὰβ αἷβὸ ἴδ ορίηΐοῃ οἵ 65 Νίρποϊεϑ. 
Οὐαίτοπι. Ὁ. 370. , 

ΠΑΝΊΙΕΙ, Ν. 

5 σιλπεδὶ ἴλη τἴ86 ννοῦ οὗ ἃ ἰἰϑῆΐξ δηά [ἰἢ- 
ἰογοβίην ΤΟΙ ΔηςΘ6. 

Βυϊ ἰ5 ᾿ξ αυϊΐ 50 ςεοτίδίη μὲ Πασῖιι5 ἴῃ 6 
Μοάδ 15 υπκηονστι ἴο (Π6 δηςίοηϊ νυτΣετοὶ ΤΠΘ 
ϑο ΠΟ υπὶ ἴο ΑΥϑιορηδηθα οἰ τ] σοπίδὶ 5 ἃ 
Ποίΐοδ οὗ πο 5π|8}} ναϊοί. ὙΤῆο Παγίςβ, {86 
εὐττοηΐ οοἰη οὗ [πὸ Ῥογϑίδῃ ετηρίτο, ἀϊὰ ποῖ 
ἀογῖνα {ποῖγ πᾶπια ἔσο Ὠδγυ5 ΗἩγϑοίδϑρίβ, Ὀυϊ 
ἴτοπιὶ ἃ ὑηπος οὗ ἴδ ϑδπὴθ πδηιθ οὗ πιοζε 
Δηςίεηῖ ἀδίθ, δναβ (ἢ15 ἤδσυϑ 6 Μεάοὶ 
80 τδουσῆξ Ουδίτεπιέγεῦ ; 50 {πίπκ ΝΙΘΌΘἢΓ 
ἃηὰ ννεβίοοῖῖ. Αμπάὰ ιἴ νοιυ]Ἱὰ 5δθοπὶ ἃ ὙΟΓῪ 
ῬΓΟΌΔΌΪΟ συρροσίιοη (μὲ Ογτγυϑ πδά ἢΪ5 σοίη- 
δε ἴογ [ιῖ8 ρατίίοι αν βἰαῖεβΊΌ ὙΠῸ πιδοίοσ οὗ 
τῆς οἴηρίγο, ἴῃ Ἰογὰ οἔ 41} Αϑίδ, ννᾶβ ηοΐ 1 Κοὶγ 
ἴο οοπίεηξ Ὠἰπηϑοὶξ ἢ (μδὲὶ οἵ ἴΠ6 βἰδίοβ. ἢς 
Πδὰ ουθάυοα, Μαγ ᾿ξ ηοΐ Ὀὲ ρτεβιπιθὰ τδῖ, 
αἴϊοσ ἢ158 σοησιιϑὶ οὗ Βανγίοη, πε επρὶογοά 
οη6 οὗ 86 πιοδὶ βρθϑαυ πιθᾶῃ5 οὗ ἔλιι γι ρ 
{Π6 ἱππδοϊδηΐϑ οὗ (π6 Εδϑδὲ νυν ἴῃ6 πὸνν ἀγ- 
ὨδδΙΥ, ὉΥ͂ Δη ἰβϑϑι!6 οὗ ἸΟΠΟΥῪ ἤρυγοά, ἰη ἀοῖετ- 
Θης6 ἴο ᾿αγίυ, ἢ ἴπς εἰσ οὗ ἴπδὶ ῥργίηςο, 
δηά Ὀολγης Πἰ8 ἢδπι6 δῃὰ βυρογβοσίρίίοη ἡ [ἢ 
σΟΌΓΘΟ οὗ Ἐπη6 ἴῃς οτἱξίηδὶ ἰάθη βοδίϊοη οὗ [Π6 
Βασῖς νγᾶ5 ἔογροίίορῃη, ὙΠῸ ἡᾶπε οὗ ᾿ασιυ5 
1Π6 Μοάδ ννγᾶβ {16 Κηοννῃ ἰῃ ἢἰ5 οὐνῃ πεὶρἢ- 
Ὀουτδοοά, δηἀ 511}}} 1655 ἴῃ ἔογείζῃ ρατίβ, πὰ 
[Π6 ᾶσῖς νγᾶβ δι(γρυϊοά ἴο ἴΠ6 πιοῖὸ ἕδπιοιιβ 
Πρατῖὰ5 Ηγϑσῖδβρίβ, ἃ ργίποθ. ννῆοβθε δὌχρίοἱἵβ 
8ιοὰ ἃ ᾿υ5[Γ6 οὗ ξίοσυ ὕροη ἴδ Ῥεγβίδη δϊτηβ. 

Οὐυμπεϊΐοττη ἱπϑογιρίίοηβ δᾶνε ϑδοϊνοὰ [{ΠῸ6 
αἸΒΠσυ Υ ἀρουΐ ΒεϊβηαΖζασ. ὙΠΕΙΓ σοηῆτγηδ- 
ἴίοη 5 ἃ}1} ἐμαὶ ἰ5 511} τοχυϊγθρά ἴὼ ἰγδληβέοιτῃ 
ἰηΐο ἔδοϊ ἴῃρ νίονν οὗ Μ. Ουδίτεπιέσε ὑροὴ 
Βαγίυβ ἴ86 Μοϑάθ, ογ οὔθ ἔουπάδά ὕροη ἢ 15 
ῬυηςΙρ]65 οὗ ἱηϊογργοίδιίοη. [,εἰ 1 θῈ Ὀμῖ τὸ- 
τροιηθογοὰ ἰμδὲ ἴπῸ ργορμες Ὁ δηϊεὶ ννὰβ ποῖ 
ντην ἃ σγοηῖϊοΐθ οὗ ἢ5 {ἰπλ65 ;---ἰῃδῖ Π6 
Ῥᾶ53965 τῸπὶ ἴδ χοῖρτι οὗ οπὸ ἱίηρ ἴο δηοίμεσ 
νἱδοιυξ ταθηκοπίηρ ἱπϊογτηθάϊδέε ἐνεηῖβ ;---ηά 
[δὲ οὗ ἴδοϑε τοί ρῃβ ἢθ βοίεςῖβ. ΟὨΪΥ ἔδοϊβ Ὠοτο 
δηά ἔδοτὸ .--- πὰ ἔποσο Ὑν}}} πὸ ἰοησοσ 6 ΔΠ 
Οὐΐζογγ ἀραϊηϑὶ [5 οὐ [δὶ οπηϊϑθϑίΊοη. Α Ἰυῖοσ 
βριτῖξ ψν}}} τεῖϑε ἴο Ὀγαηά νυ ἔγαυὰ ἃ ντιϊοσ 
ὙΠῸ τηλῖκοβ πο οἰδίπιὶ ἴο [86 σοηθθοι Π γΘΉ655 
δα ρῥγθοϊϑίοη οὗ ἃ ργοίοβϑοά Ὠιδίοσίδῃη. Ηδὰ 
[818 εδαρῖογ ργοοθδαάθὰ ἔἴοπὶ ἃ ΜαςἼοδῦξδη 
ἴογχεσ, 6 ννοιυϊὰ ποῖ ἢᾶνθ ἰθῆ 115 σοποϊιάϊης 
ΨΟΙΒΕ5 ἴῃ {πεῖ ργεϑθηΐ ἴεγϑαε δηά Ἴοπάθηϑοα 
ἔοστη. Ῥοβίογεν σνουἹὰ πᾶν τϑοεϊνοὰ ἴδδ 
τοοοσὰ ἢ ΘνοΓῪ οὔϑουγε δ] ϑίοη τοπιουοά, 
ΟΥΟΙΎ Ὀἷδηκ Π]ϊοαὰ ἢΡ, ὀνθη [ἢ (η6 αἷἱπὶ οὗ {πὸ 
ΤΟΠΊΔΠΟΕΥ Δ Ὀροη οΟὗὨ δῇ 655ΘΏ {12} Ρμασαῦο]ς 
Τδαγδοΐογ. 

4 866 ποῖς 2, Ὁ. 312. 
δ Ρ. 381. 



ν. 1, .] 

ΟΟΗΑΡΤΕῈΚΒ ΓΥἹ. 
Ι αροῖ ἧς νιασαξ ελῖγ οὐ λέ ῥγεείάομίς. 4 7Τάεν 

ερροβῥέγέηρ ἀραΐμε ἀδ[ηε οὐΐαῖα αὉ ἑρίαξγοΩς 
ἄαγ. ιτὸ “αμίοί, σερρδεαά οὗ 46 ὀγεαελ 
ἐλεγεο, ἐς εασέ ἐρείο ἐλ δο»εΣ᾽ οἷδε. ι8 Φαρεεῖ 
ὃς σαυε, 44 ΜΙ αὐνεγεαγδς ξυοι7 εἶ, Δ 5 
απο Οοά »ῃιαργεῖβεά ὁγ α ἐδκνέ,. 

ΠΑΝΊΕΙ, ΥνἹ. 

Τ᾽ ρ]ελβεα [λαηυβ ἴο 8εῖ ονεγ (ῃς 
Κιηράοπῃ δὴ υπάγεά δηά τὐνεπῖν 

Ρτποο5, ψῇϊοἢ 8ῃουϊά Ὀ6 ονεῦ τῆς 
γνΠο]ς ηράομι ; 

2 Απά ονεῦ {πεβ8ὲ [ἔγες ργεϑι ἀθηΐϑ : 
οὗ ψοηὶ δηϊεὶ τος ἢγβῖ : τῆδι τῆς 

σΗΑρ. Ν᾽. 1. ἢ“ ρίεωμεά αν, ἅς. 
ΟΥ, 45 ἴῃ ἱν. , “"δουρῆϊ τ ροοά," ἃ κιπὰ οὗ 
ΟΠΟΙΔ] ἔοστηυα ἱπίγοα σίοσυ οὗ ἃ ἀδογθθ οσ 
ἱηϑοπρἕοη. 
ν αΐ 15 πουοὶ ἴῃ [15 γγδηρειηθηΐ οὗ [6 

κίηγάοπι ΟΥ̓ Πϑατῖυ5 185 ποῖ ἴῃ6 πιυπιῦογ οὗ 
Ῥυΐηςεβ Ὀυΐ (86 οἢῆοςε οὗ ἴῃ6 ἴῇγοο ργοϑιἀθηῖβ 
(Ενναἱά). Ὑπὸ πυπιῦοῦ στο, πουρὰ ἴαγρα, 
15 τηλρηϊβοὰ ΟΥ̓ ἴ6ὸ 1 ΧΧ. ἰηἴο 127) (ρεῖ- 
Βδρβ βιρξεσίθοά ὉΥ Ἐβίμεῦ 1. σὴ, δπὰ ὉγῪ 
οϑορῃυ8 (΄ Αἰ. Χ. 13) ἰηΐἴο 26ο (εν! ΘΠ ΠΥ 
στ [6 Ἰηϊοηξίοη οὗ ἀρρτοχιπιδίιηρ [86 ἡυπὶ- 

οὗ ῥγίποθβ ἴο ἴμ6 πυπιῦοῦ οὗ [Π6 ἀδγ5 οὗἉ 
Ῥουβξίδῃ ὙΘΆΣ, πηὶπυ5 [86 ᾿πίοΓΟΔΙΑΓΎ ἀ4γ5). 

Αοεοοτγάϊηρ ἴο Ηετγοάοῖιβ (111. 89) δηά [ἢ6 
Βοιϊδξίάη τοςκ ἱποοπρύοη, Βᾶτυ5 ΗἩγϑίδϑρίϑ 
ἀϊνιάοαὰ Ηἷ5 οτηρίγο ἰηῖο ἀἰδγεηΐ σονεγηπιεηῖβ 
ἴδ ηὐυπιῦοῦ οὗ ἢ] ςἢ νατγοὰ δὲ ἀπ ἔθγεηΐϊ τἰπγ65, 
Ὀυΐϊ νγᾶϑ ΠΕΥΟΣ 655 [ἤδη 20 (866 ποῖθ ἴο ΕξίΠοΥ 
ὁ τ: λυ]. “Α. Μ.᾽ 111. 418, ἢ. 3). ὙΠῸ 
ἀϊνίϑίοη ἑδνουτοὰ ΌΥ ἴῃ6 στοαῖ [δι ἀοο5 
ποῖ οχοϊυδθ ΠΟΥ τοηδογ ἤοιοι5 (6 δδυ ον 
ἱηδοροπάοπι αἰνίδίοη εἰρ ογοά ἴῃ 186 τείσῃ οὗ 
“6 Μοάο.) Ας τππ|ὸ Ψοηΐ οπ, δηὰ {Π6 
Ῥοσχϑίδῃ οὗ ςρηίγα Ζαίίοη ὑγονδὰ [561 
[6 πῆογὸ δάνίβδθ]θ, ἴ6 ἰδῦσοσ υμπιδοῦ οὗ 
ἀϊν!ςοη5 δηά ϑυδάϊν ϑίοη5 ννᾶ5 πλογροα ἱηίο ἃ 
ΒΙΏΔΙΪΟΣ, Α σμδηρθ ἰοοϊ ΡΪΆς6 51:Π1118γ ἴο ἴπδῖὶ 
ἩΠΙΟὮ ἴῃ τηούσγῃ τἰπη658 85 Ὀδεη δάύοριθα ἴῃ 
Οομτηδηγ. 

Α ἀεδεϊπιδὶ 5οδῖθ 9θθΠ|8 ἴο ἤᾶνα ρσγουα θὰ ἴῃ 
ἴδε δρροϊη(τηεηῖβ με]ὰ ἀΐγες!Υ ΠῸπι [με σγόννῃ : 
δηκ 1γ τῆογε νγογα ἴῃ [Π6 ΔΓΓΕΥ ὑπο ἢ σδρίυτοὰ 
ΒΑΌΥ]Οη 5ὶχ σϑηκβ οὗ οἤοοΓβ Ὄχοϊυϑῖνο οἵ ἴῃς 
σοι πδηἀογ-ϊη -οὨϊοῖ, ([Ὠ6 πυρξεβίίοηβ οὗ ρο] οΥ 
δηά ἔαλνουτ5πι του ἀρρογίίοη δαιδιὶν [Π6 
ςοπαυετοά ῥγονίπος (“ ΟΥΟΓΥ ἀοπιίηίοη οὗ ΠΊΥ͂ 
Κίπράοπι,," ν. 26) διηοῃρ 120 ““Μοάς δηὰ 
Ῥρογβίδη᾽," ὑυίῃοθβ δηά 50 -ὉΓΙ ΠΟΕ8. 

ΤΗΟ νογά ἰγαπϑϊδιθα “" ῥγης 68 ἢ 5 ὈΥ͂ πηοϑὲ 
οὗ (δ νεγϑίοηϑβ τοηδογοὰ ὁ βαΐγαρϑβ᾽᾿ (866 11}. 2, 
δηὰ δά, ΝοίἊ), Ὀυΐ 1Ὁ 16 ἴοττῃ “" βαῖγαρϑ᾽" Ὁ 
τεϊδιποά, ἴἴ πιυϑὲ ποῖ Ὀδ ἰάθη ἴῃ ἴῃ6 ἴγ νά οσ 
96η56 ἴῃ ἩνΒΙ ἢ [ἴ νγᾶ58 δἴογνναγάβ ιϑο. ὍὙἢ686 
“ ΡγΠΓδ65᾽" ΜΟΙ ἰῃ ΤΟΔ ΠΥ ΟἾΪΥ ΦΟΥΕΓΠΟΙΒ οὗ 

ἵγ αἰϑιτςῖ5 (Ἀν]. “Δ. Μ.᾽ τι. 429), δῃὰ 
τοβοι ὈΪο ἃ [ἢδ ὁ’ ρδῖοθϑὶ " 50 ΘΟΠΊΠΊΟΗ 85 ΥἹΟΟΤΟΥ͂5 
ΟΥ ξονογποῖβ οὗ (ἢς Κίηρ5 ἴῃ οαγΐγ Βαδγ]οηίδῃ 
τεςογάϑβ (ορ. Ο. 5:1}, ᾿ΕΑῪ Ηἱἰϑῖ. οἵ Βδδγ- 
Ἰοηΐδ,᾽ ἴῃ “Ἴτᾶπβ. οὗ ϑ8ος. οἵ ΒΙδ]. Ατολ.᾽ 
1. Ρ. 31). ὙΕΙ͂ ἀμΈ65 ---- ὈΟΪΒ ΟἸνῚ] δηὰ 
ΤΠ ΔΥγ ---ςοποίβίοα, ὈτΟΔαΪγ ϑροδκίπρ, ἴῃ {86 
βυ ρογνϊβίοη οὗ ἴδε ψΒο]ς Κίηξάοπι. ΤὨγουρ 
ἐμοῖς βδπάβ ραϑϑδὰ ἴῃ6 γσενεπιιθ, Ὅ[δ 8539655- 

τηθηΐ οὗ ἰαχδιίίοη δηά ἐπ δυΐθ, π6 δάπγ:- 
Ὠἰδίγαιίίοη οὗ 1ι5ῖ|ςθ, 186 ονογαννίης οὐ [6 
ἐγαςσουβ δπὰ τεθθ]!ουβ οἰ(ἴ65, οσςσυριο [6 
στοαὶ οἴδοοσβ δηά {ποῦ βυδογάϊπαϊοβ. ὙΠΟΣο 
νγὰ8 ΠΟ οἴοτί πιδάθ ἴο τοάυος [6 σουπίγΥ 
ξονογποὰ ἴο ομδ ϑίεσγεοίγροα ἔογπι. ρος δὶ 
ΟΥ ΓΕΪΙ ίου; ἰοοδὶ ἰάνν8 δηά ἰοςδὶ ουιῖοπ)8 
Ὅσο Δ] οννοὰ ἴο σοηίηθ τὑηάἀἰδιιγοοα, 5ᾳν6 
ΟἹ Οὐςσοδϑίοῃβ ᾿ἰκὸ ἴο ἴδοϑθβε οὗ νηοῦ (ἢ 5 
σδαρίοσ δὰ {δ Ὀοοὶς οὗ Ἐϑίθοσ ργοϑοηΐ ἰῃ- 
βίδῃςδβ. 

Αἱ {πὸ Πμεδὰ οὗἉ {π686 “" ρσίπορϑ ἡ ἴῃ [6 ἘἸπὶθ 
οὗ Πλαγίυβ ἴΠ6 Μϑάδ νγόγὸ “" ἴἤγοο ργοϑιἀθηΐβ.᾽" 
ΤΠ ϑεϊοσίίοη οὐ [Π15 ΠυΠΊΌΘΓ ΤΥ Βᾶνθ Ὀδθη 
βιρβεβίοα ΕΥ̓ ἴδ δηδίορυ οἵ πὸ δηςίθηϊς ἀϊ- 
υἱϑίοῃ οὗ ἴθ ῇοΐο [γαπίδη σοπηπλιη Υ ἰηΐο 
ἴδγοο οἴα5565 (866 δα ἀ. Ν. υ. 2), ογ ὈῪ ἴῃς “τϊγὰ 
ΓΆΙΟΣ "50 ἴο ψνϊς ΠΏ Δη1ε] πδὰ ᾿υ5ὲ Ὀδοη 
δρροϊηϊθά (ν. 29): δ} ἃ ργοσθθάϊης ννουϊὰ 
μᾶνο ᾿υἀϊςϊ οὐ} σοι ποα ἐδο γαῖ βεδίίοη οὗ ἃ 
τεσθηΐ ΒΟυ]οπίλη ἀρροϊπίπηεηϊς ἀπά ἴῃε ργθ- 
βογυδίϊοη----ἰη [86 ρεγβοη οὗ ἰἤτθθ Πρ ΟΠ ΟΥ̓Κ 
ὑπάσγ ἔθ ΠΥ ἴο ΠΙπιθ61---οὐ ἃ ἀβα πο Υ Βαθγ- 
Ἰοηΐδη αἰνϑίοη οὗ ρονγεσ. Βιιξ πονγόνοσῦ {παῖ 
ΤΩΔΥ ἤᾶνο Ὀθοθη, [Π]5 δοῖ οὗ “" αγυβ 16 Μοϑάθ᾽" 
ΤΊΏΔΥ δ οἰδιπιοὰ 45 [ῃ6 ΡΈΙΤ ΟΥ ῳἢγϑί ᾿πϑίδπορ 
οὗ {πὲ ῥγαςίϊοα δϑήεγνναγάϑβ---- απο [6 στοδῖ 
Βαγῖυ9---ταἰϑοὰ πο [86 τα]ὸ : νἱΖ. [Π6 65: Δ} 15ἢ- 
Τηρηΐ Ϊ ΕΥΘΥΥ͂ ΡΓΟΥΠΟΘ οὗ ἴἤγθθ ρυϊποίραὶ 
ΟΠ σοΓ5 το, οννηρς {ποὶγ δρροϊηίπιθης ἴο [86 
ΟΙΌΨΠ, ὙΜῈΓΟ ΣΕΒΡΟΠ5:ΌΪ6 ΟἿΪΥ ἴο 1 (566 Ἀδν)]. 
.Α. Μι᾽ 1Π..424). ὙΠ 656, (Π6 Κιηρ 5 “""δγ65 
δΔηἀ “68:5, Κορί δϊπὶ ἰηίογτμιθα οὗ 411 {πδὶ 
ψοηΐ οὐ [6 ὁΓΡΓΠοΟ5 ρᾶνα δοςοιηῖβ," ).6. 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ ἴῃ [6 ΠΑΤΤΟΥΤΟΥ Δα ῬΘΟΙΠΙΔΓΥ 56η956 οὗ 
[86 νοτγά, Ὀυΐ 415ο---β ὀχργοβϑϑοα Ὀεΐζοσ Ὁ. 186 
ΤΏΟΓΟ βΈΠοΓΔ] λόγον (Ἰ Πεοά.) οΥ ““ γα Ἰοη δ πὶ ̓" 
(δ υ].) -- “Ξ ἀδογθοβ᾽"" (5866 1]. 29) : [ἢδθ6 ἴο- 
δεῖ ἢ πιδίίοσθ οὗ δ Κιπά νγεῖο 
Βπἰοὰ ἴο τΠ6πὶ ἃ5 ““ ῥγεϑιἀθηΐϊβ." ΤἧἊΠῸ 
Κιπράοπιε ΟΥ {Π|5 Κιπά οὗ ςἤθοκ ““ Ξιιβεγοὰ 
ΠΟ ἀδλπιᾶρο" (ςρ. ΕΖτὰ ἵν. 13, 157) ἃηὰ Εβίμεῦ 
ΥἹΣ. 4). 
ΤῊΝ «ἐ ργεϑιἀθηΐῖβ,"" Ὀογὸ (6 ἘΕ]6 οὗ ““ 841- 

(ΘΟ κΚιη,᾽ ἃ (16 πονν ἴο δοπρίυγο, ἀπ τυ ἢ ἢ 15 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ οὗ ᾿Αϑϑογγίδη ἀδγνδιοη (566 οἱ, ἱ. 
δἀά, Νοῖορ, "χε. οὐ Ῥεῖβ. ννογά9᾽)). ΟΣὨ ἴμθθθ 
Ργεϑιἀεηΐβ ᾿δηϊ6] νναϑ5---ποῖ “ἢγϑι " (45 Α.Κν.) 
Ὀυϊ---οὔθ (90 411] νϑγβϑίοῃβ δηά ςοπιηθηΐδ- 
ἴοτβ). [ἢ ἢι5 οἶσθ δπιοὴρ ἴπ6 ἴΠΓΘΘ ΤΊΔΥ Ὁ 
Αἴ 411 σοη͵]θοϊυγοα, ἰτ ννᾶ5 ργο δ ὈΪΥ ποῖ δαί 
ςοππεςίοα ΜῈ} ΡΟ] Εἰς 4] ΟΥ̓ τοὶ σίου 5 ΟΥ̓ π  ἸαΥῪ 
τηαϊζοτβ, Ὀυϊ ἢ (6 ΤΟΓΟ ΡΌΓΕΙΥ οἷν] δηά 
βηδηςίδὶ Ὀυιϑίηε55 οὗ ἴῃς ϑοογοίδγδί (866 υ. 7). 
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ΠΑΝΙΕΙ, ΝΙ. 

ςοιά βηά ποηβ οσσδϑίοη ποῦ υῖε; 
ἐογδϑηιοἢ ἃ5 ἢ τας ξἰΠὰ], ποι τποσ 
ἫΝ ἴΠεγῈ ΔΠΥ͂ ΕΓΓΟΓ ΟοΓΥ ἔδει ἰουπά ἰπ 

1π|. 
ς Ἴδη βαἱά τἰεβθα πιο, ὟΝ ε 5881] 

ποῖ πὰ ΔΠΥ οςοδβίοη δραίηβὶ τῇ 8 
Πδηὶεὶ, ἐχοερὲ γα πὰ ἐξ δραίηβξί Ηἰπὶ 
ςοποεγηΐηρ ἴῃ6 ἰανν οὗ ἢΐ5 (ὥοά, 

6 ἽΠεη ἴΠεϑε ργεβίἀεηῖβ ἀπά ργίῃςεβ ᾿ Οσ, μακὼ 
᾿ 4586 Π|6] 64 τορεῖμεγ τὸ τμε Κίηρ, ἀπά ἀφρίοβδς 

ἰν. 3- 6. 

ΡΥΙΏΓ 68 τηϊρῃϊ ρίνα δοςοιηῖβ ὑπῖο [ἢ 6 πὶ, 
Δηά πε Κίηρ 5Βῃου]ά ἢᾶνε πὸ ἀδπιάᾶρε. 

2 ἸΏδη τΠ15 [Δη16] νγα8 ργεΐεγγεά 
Αῦονα [πε ργεϑίἀθδηῖβ δηὰ ργίποςβ, δ6- 
Ολιι586 Δ Ἔχοα]]θης 5ρ|ΠΠ τῦᾶς ἰπ Πἰπὶ ; 
ΔΠ4 (ἢς Κίηρ τῃουρῆϊ ἴο βεῖ ἢΐηλ ονεῦ 
[ἢ6 ψγμοΪς γε] π. 

4 1 ἼἸ Γπεη τπε ρῥγεϑι θη 8 ἀπά ρτίηςα8 
βου ἴο ἢπά οσοδβίοη ἀραῖηϑὲ ᾿δηϊεὶ 
ςοποογηΐηρ τῆς Κίηράοπι; δυῖ {ΠΕῪ 

8. ἐδὶς Ἰαπίοὶ «υα.ῷ ῥγεξεγγεά, ὅς. 1.6. 
“ ΤῊϊ5 (εαρἢδῖ.) δηῖ6] βρη! ζοὰ ἈΙΠΊβοΙ 
(85 ἃ ᾿ρῆϊ βῃϊηΐηρ Ὀδέοσγε τηθη : 5εὲ ἴδ σοοῖλ). 
Ἧδ πιδάδ δι πι56 1 ἕδιπουβ, δηὰ 50 “ νγᾶ5 ρῖθ- 
ἐειτοὰ,, " Ηἶἴδ σοπάμυςϊ ἴῃ οβῆςο.---ρογῆδρ5. 1ῃ6 
τιοβί αἰ βῆςυ! ροβιτοη ὄνογ Β]]6ὰ ὈΥ ἃ σουγίῖοῦ 
--»ᾶβ πιλκοὰ Ὀγ [ἢδϊ ϑαπὴ6 “" ὀχ οο ]θηξ 5ρί γι ̓" 
ὙΠΟ ἢ Πδά αἰἰγαοϊοὰ {π6 ποίϊς οὗ Νοδυςμδά- 
ΠΟΖΖΑΥ ἂηὰ πδὰ ποῖ Ὀδθη ἔογροίΐθη Υ 16 
4υεξεη-ἸὩ οἴ ΠοΥ οὗ Βε]5ῃ42 ΖΑ 5 {{π|6 (566 ν. 12). 

4. «οὐσῥ! ἰο ἥπά οζεασείοη, ὅζς. Ὁ δηϊοῖ, 
54γ5 {Π60 1,ΧΧ,, 6 νν)5 οἶδα ἴῃ ρυγρ]ο:" ἢδ ννᾶ58 
δτιοδῖ δηά ΠΙΡὮΪγ ποπουγοά ὈΥ (6 Κίηρ. ὍΤῊϊ5 
ΒοποιΓ ν 45 ἡδίυταὶ. ΤΠ 4η16}᾽5 Δρ6----ἢθ ννυᾶ5 ποῖ 
τηυςοἢ 1655 ἴῃΔη οο---Δηά ΔὈ1}1{165 ΟἸ]ΥῪ τγοσεϊνοά 
[86 τεϑροοῖΐ ἀυς ἴο ἴῃθ. Βαϊ ἢ΄5 σο] δαρθ5 
ὍΈΓΟ γουῃρ---ὙΟΌ ΠΡ Υ {Π8π ἢ πη561.---ηὰ σοΥ- 
Τυρί: δηά ἴΠ6 ἔδνοιγ νυν] ἢ νυ ΠΙςἢ ἢ νν 85 τορατά- 
οἀ οχοϊ δὰ 4 θδ] οι συ νν ἢ ἢ τοδοποὰ 115 οἰ πλᾶχ 
ννῆσθη [ῃ6 Κἰηρ 5 ρῬΌΓροϑα ἴο ““5εῖ ἢἰπὶ ονεῦ ἴῃ6 
ὑν 8016 γϑϑ]πὶ " Ὀοσδπια ον ἀθηῖ. “Ἅ Οσοσδϑίοῃ "ἢ 
(σδίοι [Π6 ἡμγη οὗἨ οἰτουμπηδίδηςεθ βῃου!ὰ 
Δῇβογα) ννὰθ βουρῃῆϊ ΌΥ ἴπ6 "" ρῥγεβϑιἀθηΐβ δηὰ 
ΡΓΏςο65,» δ 4 ρ᾽δὴ ῬογῆδΡ5 σιιρρεϑῖθα, 85 
{πὸ ΧΧ. παγγαῖοϑ π6 σοῦγϑο. οὗ (ἢ6 σοη- 
ΒΡίγασυ, ὉΥ [6 ““ἵἴννο γουῃρ πιθη,᾽" .4η16}᾿5 
οοδά]ιυζοΥ5 ἰῃ ΡΟΥΨΟΓ, 

Νο ““οσοδβίοῃ,᾽) πο “Ἔγτου " (ϑυςἢ 45 τπιῖρῃς 
δ6 ἄυε ἴο «υσυεγίης ΟΥ σγμ»δ[5),) Ὧο “011 
((πάϊςδξϊινο οὗ εογγμῤέϊον ἴῃ ΤΠ) Πἰ6] ἀπά ργορηδηξ 
ΜῈ “ςἀλπηᾶρο,᾽") υ. 2, οὐ γμέπ ἴο ἔπ6 Κιηρἄομλ) 
νγ5 ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ πὶ ἴῃ ἢὶ5. ΡΟ] Ἐς 4] δπά 
οἢῆςϊα] 116. “ΔΙ ]η655᾽,) νγὰ5 ἴδε δηά 
ΘΥΟΓ ΜΜ|1 Ὀ6 “ἐ τοαυϊγεὰ ᾽" 1η Π6 “ὁ βἰονναγάϑ ᾽" 
(α Οού. ἵν. 2) οἵ οβῆςεῖβ οὗ ἃ Κίπράοτη. [{ ἰβ 
{πεῖν ἢἤγϑὶ ρος] νἱγίιθ, 45 “" τὶ αἰθουϑηθββ 
δηᾶ ““ ΠΊΟΓΟΥ " τα 6 ἢγϑθι οὗ τογδὶ νυἱγίιθϑ 
(ν. 27). 

ὙΠῸ δηοπΊε5 οὗ [αηῖοὶ παὰ εἰ  ϑθθη 
Εἷπὶ δὲ 15 ἀδνο[ίοηβ, οὐ πραγὰ οὐ ἢἴ8 “" ῥρυδύοσ 
δηά ϑυρρ!]ςαίίοη ἢ ἔδϑιπρ ἀπά ϑφαςοκοϊοϊἢ 
ἈΠ 85Πε5.) (Ιχ. 2). ὙΠΕΥ Κπονν ΡΓΟΡΔΟΕΙΥ͂ 
ποίδίης οὗ Τδη1ε}}5 γθᾶϑθοῃβ ἔοσ 50 ἀοίηρ (ἰχ. 
45.) 17)} Ὀυϊῖ ΠΟΥ ϑἂνν ἴῃ ἢἷ5 ῥγδεῖίςθ {ΠΟΙ 
νβῃ θα -ἔογ ρροτγίυηϊυ. ὙΠΟΥ τμογεΐογε δῖ- 
ἰδοκοὰ δϊπὶ ΣὨγου ἢ ὮῚ5 σοὶ ρίου5 σοην]ςςοη8. 
“6 5041} βηὰ “ οσσδϑίοη ̓  ἀραϊηϑέ πὶ σοη- 
ςεγηΐηρ {πὸ αν (Τ βοσγβἢ) οὗ ἢἰ5 Οσοά [1 ννὸ 
οδῃ οδίδϊη τῸπὶ [6 Κὶηρ ἃ ἄθογθο υυῆϊοῖ ν»}}]} 
ΤΏΔΚΟ - ἢ πὶ ἰσαηθρτοθο ὑπαὶ ἰᾶνν: ἢ6᾽ νν}}} ποῖ 

ΟΌΘΥ ἴδῃς Κἰπρ᾽5 σοπιπιδπά : δηά ἰμδΐ νν ἢ] ΒΘ 
ΟἿΓ “ οςοδϑβίοῃ ᾽" (Κ45}}). 

Ὑμε νογά γεπάεγεα “"]νν" (οἵ Οοάλ) ἰ5 ἐμ6 
5ΔΓΩῚ6 ἃ5 ἴῃς “( ἀξογεα"" Οὗ Ϊ, 9 (ςρ. ΕΖτγὰ νἱϊ. 6, 
14, 21),) δῃὰ ΘΧργοβθοβ ἴῃς Βαδγ]οηΐδη οοῃς- 
ςερΌοῃ οὗ ἴδ6 μἰσ[ιεϑὲ Ἐβ δ] 15ηθἀ ροννεῦ. 

6, «"φεγνιδἰεά ἐοσείδεγ ὙΠῸ τηλγρ 8] τοδά- 
ἱπρ' “ἐσΔΠ|6 ζυπγυϊεπου 5} γ" (Πα πον ἀπά νυϊς.) 
ΕΧΡΓΈΚ5565 ΠΟΙΤΘΟΙ]Υ͂ [ἢ6 σΠΔγδοῖοσ οὗ [6 “" ἃ.- 
ΒΕΠΊΟΪΥ ἡ ΠΟΙ ἀπά ἰῇ ψοῦϑοβ 1 δπά τς. [ϊ 
νου] 86επὶ {π4ΐ, ἴῃ {μεῖγ ἢαβίθ, ἔἴθϑθ τῆθῃ 
ἱξηογεά τῆθ βίγίοξ δηὰ δχοϊυβῖνε εἰἰχυοίῖα 
ΜΒ ἑεποοά ἴῃ [Π6 βογβοῃ οὐ 1π6 Κίπρ (8566 
Ἀλδν]. “Α. Μι' π΄ 418). Ῥειδᾶρβ {ΠΟῪ τὸς 
τη ΠῚ ογοὰ Ηΐπι, δὲ (μ6 ἔϊπιθ, 45 δῃ οἷά ςοχη- 
ῬΠΙΟΙ ἴῃ δϊτη5 (5886 ν. 31), ποῖ 85 ὁπ σαϊϑρά 
ἁῦονε ἔμοπὶ; ἂπὰ ἐπεὺ ὁ τυβῃθὰ " ἰηῖο ἢὶβ 
ΡΓΕΘΕΏΟΘ τη Γἢ 85 ΓΠΘΥ ῬΓΟΘΘΠΕΥ ἱηνδάοα τἢς 
ΡΓνΔΟΥ οὗ [4η16]᾽5 ονγῃ σμαπιροῦ (υ. 11). 

ΎΤΠ6 Πο]6 οὗ {π6 ἀϑβῖοσν ουθηΐξβ ἰπ 1ῃϊ5 ἸΔΕΙ͂Ν 
ἅτε, ὈΥ̓͂ (6 1ΧΧ΄, σοηῃβίἀογοα ἄυθ ἴο τὴθ 
δοίίοη οὗἨ ἴπ6 ““ἔννο πηδη ") ἀθονθ πχοπίοποὰ 
(υ. 4)» }υ5ὲ Ὧ5--νν βοὴ [Π6 ἀδΥ οὗ ρΡυπίὶοῃπιεηῖ 
ΤΔΠΊΕ--- ΠΕΥ ἀπά {πεὶγ υγίνεβ, ὅἄζε., ἅγε {πεῪ 
ὉρΡΟῚ ὙὙΠΟΠΊ 4]οπθ [Π6 ΤΟΥΔ] γεηζοδηςο {8 ]]. 
Βυΐξ δοσογάϊης ἕο ἴδε ῥγεβθηξ Οῃδιάθο ἰοχί 
δηᾶ [ῃ6 οἶδμα νεγβίοῃβ, (ἢ6 ςοηβρίγδογ ---ἰ 
ἴξ Ῥόρδῃ δὲ {πὸ ἰηβιϊραϊϊοῃ οὐἁἨ Πλη16}}5 ςο- 
ΡΓεβιἀθηΐϑ --- ἢδὰ Ὀδθοοπὶθ ρθποσα. ΑἹ! {86 
Ρτογηίπεης σουγί ΟΠ Γ ΕΓΒ --- [ἢ “' ργοϑιἀθηῖς 
(ποῖ ΟἿ ΤΔη|6}}5 ςο]οασυθα δυῖ 411] [δ6 
“ὁ ΒΟνΕΓΠΟΓΒ,᾽" ὅζς.; [ῃ6 ἴοστη “Ὃ ργεβίθπὶ " 
θείηρ ἤογθ υϑοὰ {πὸ «( τηϊηϊδίογ " ἴο ἱποϊάθ 
πόδε “" ποῖ ἴῃ {Π6 σδδί ποῖ :" οἡ ἴδ Ὡδπηθϑ 566 
δάά. Νοίθ ἴο ἐἰ]. ).---- δὰ υηϊΐοα ἀπά “ςοηϑι- 
ἐεα ἰορείμογ." Γῇ οβῆοειβ ἱπχπιθάϊδιοὶυῪ ἴῃ 
αἰίεπάδποθα οἡ ἴθ κΚίῃρ --- ἰδ ΠΟΥ ἱποϊυἀοά 
“Γῥϑᾶςε ".οΠῆς 415 ὉΠ} ἀἀυ]65 5 ΠΉΠ]ΑΥ ἴο ἰῆοθο 
ΠοπλπΊοῃ ἴῃ (6 {ἰπ|6 οὗ (ῃ6 στεαὶ Ὀδτγίυβ, [ῃ6 

1-θεάγεσ, {86 ἕλῃ θᾶγοσ, ὅζο.-- ὑνετο ρτο- 
ἰγ ποῖ ἱποϊυάθά, ὙὍᾺδ ἀεβίρπαίίοῃβ ροϊπὶ 

ἴο ΤΑ] ΑΓΥ δηά εἰν]! γδηκ τῖμογ ἴμᾶπ ἴο 8ρ- 
ῬοΪπίπηθηϊβ ἰῃ ἴΠ6 Βουβομοί ἃ - δηὰ [πθ οἤῆςοῖς 
Πτηθα ἅγα ῬγΟΌΔΒΙΥ [ῃο56 “ὁ ΠιΪΠἰβίθσβ ᾿ (85 νγῈ 
ΟΔἢ} ἘΠπεπ) ψΒοθα δάνίςθ, Ὄχρογίθηςε δηὰ δυ- 
ἐποπῖγ, σου ]Ἱὰ θὲ σϑσορηϊζθα δὲ οπςς ὉΥ ἴπ6 
Κιηρ οὗ [ῃς ὙΠ ΘΚ ΘΙΗΝΟΙ ΕΠΊΡΙΓ (ςρ. [ἢ 6 
ὁς ΘΟΙΏΒΘΙΙΟΙΞ ᾿ οἵ ΕΖΓΔ ΥἹἱ]. 14, ἃ ἔογπὶ οὗ ἴθ 
ΒΔΙΠ6 Μνογὰ 8ἃ5 (ΠΟΥ ψγῆο πδὰ “' ςοηδυϊοὰ "" 
ἰορεῖδεσ υϑϑὰ ἢεγε). 



τος 
ἐπ δεγαάτεξ. 

ν. 7---9.} 

δὰ τῆυ5 απο πίη, Κίηρ [αγίι8, ᾿ἶνε 
ἴογ ὄνεγ. 

7 ΑΙΙ τῆε ρῥγεβίἀεπίβ οὔ τῆς Κίπρ- 
ἄοπι, ἴδ ρονεγηογβ, Δηα τὴ ῥγίῃςθϑ, 
τῆς ετρμρς [58 Δηἀ4 [ἢ σςαρίδίη5, ἢανε 
σοπηϑι]τεα τορεῖθεῦ ἴο ἐβίΔ Ὁ] 15ἢ. 4 γογαὶ 
βίδϊιιζα, ἀπά ἴο τὰκ ἃ ἤγηι ἢ ἄξογεε, 
τῃαῖ ννῃοβοενεγ 5841] δδῖς ἃ ρεϊ[ἰοῃ οὗ 
ΔΠΥ Οοἀ οἵ πιδηῃ ἔου τῆϊγγ ἀλγ8,) ϑᾶνῈ 

7. ιἸο εεαῤίϊῥ᾽ α χογαἱ «ἰαἰμίο, απά 1ο »ιαξδ 
ΖΩ͂ ἥγηι εὐξ ΤΗϊ5 πιρῃς Ὀ6 ἰγδηϑβιαϊθα δο- 
ςογάϊης ἴο ἴδ δοςθηζυδίίοη : “ὁ ἴπδὲ ἴΠ6 Κίηρ 
δῃουϊὰ 65.015 ἃ ϑἰδίυϊο," ἄζο., οΥΎΆ“ἴο 65- 
[Δ] 15} 4 βἰδίιιθ, Ο Κίηρ," ἄς. ΤὍὉ8ὸ “"βἰδίυϊο 

ἰξ, (826 ΘΞΔὈ 5 ῃοα {πῖηρὺ δηὰ (μ6 “ἐ ἀδθογϑε ἢ 
ἴδε ὀίπαάέπρ ἘΠ Πρ) ἀγὸ ποῖ ρ᾽θοηδϑῖῖς, θὲ ἴῃ 

δῖσιοξ ραγδ]] 6] 151. 
νον 1δίγν ἀαγ:] 1.6. ἴῃ τουηὰ ὨυθΕΓ8, ἃ 

ΤΉΟΙΓΪΝ : [ἴγΘΘ ἘΠΊ65 ἴΠπ6 “ἴδῃ ἀδγϑ᾽" οὗ 1. 12 (566 
ποΐθ) ; ἃ τηοάδ οὗ Ὄχργεϑϑίοῃ Ὠδίυγαὶ δποιρἢ 
ΔΠΊΟΙΡ ἃ ΡϑορΪΐο ἔοηά οὗ ἀδοϊπηδ] ποϊδίϊοη, δηΐ 
δοσιίοιηορα ἴο (Πδξ ἀτομαῖς τοργοβοηϊδίοη ἴῃ 
ὙΠ οἢ ἰδ ΠΟΠΊΕΓΑΙ 20 5 ρδοθὰ νη (ἢ 
εἰγοῖθ οὗ {Π6 δι ἴο ὄχριδβδ [6 20 ἀδγ5 οἵ [86 
το ἢ. 

7--θ. Το ᾿πϑῖρῆξς ᾿πίο Μροάϊδη ουπίοπιβ 
ξινεη Ποῖ δηὰ [πγουφδοιιΐ {Π6 σΠΔρΙοσ 15 να]υ- 
Δ.0]6 45 νν6}} 845 ἱπιογοβίίηξ. 

(α) ΤΙ δ κίηρ ᾿ϊνϑὰ ἃ σοπῃραγδί νον ϑοοϊυάοά 
1ῖδ, σοηάπςίηρ, Ὀυδίπεθα ὈῪ νυ ἰηρ (“5ἰδίυθ 
δηά ἀθοσοο ᾽, βἰδπιρίηρ 1 νὰ 5. 564], δηὰ 
ἘΠΟΥΘΌΥ τεηάογίηρ ἢϊ5 οἀϊσῖβ ργδοῖο δ! ἱγτὸ- 
ψουβὶ ΪΉ, ΨΟΓΥ ταγεὶν ἀϊὰ δα Ἰραᾶνθ ἢἷ5. ρϑῖδοθ. 
[{ δε ἀϊά, 1 ννου]ὰ ρεγθᾶρα Ὀ6 ἴο ἱπάπρα ἴῃ 
ΟΥ Ῥ]Π855 ἴΠ6 Μεάϊδηῃ ραϑϑίοῃ ἔοσ [ῃ6 Ἵᾶϑθ οὗ 
Ἰοηβ, Ὀδᾶγβ, ὅζο. [π ἢΐ5 οὐστι σομηῃίτγυ, ἴδε ᾿οη 
ὙΓΔ5 ΓΆΓΟ; ἰῃ ΒΑΌΥ]ΟΠΙα [ἢ15 δηϊπΊὰὶ ννᾶ5 δηά 
5 5111 σοπηπιοη (1 ἀγατγὰ, “ Νίη. δηὰ Βαδ.᾽ ὑρ. 
126, 271, 288); ὈΓΟΘΔΌΪ ΤΊΔΠΥ ἡ γοτα Κορέ (845 
ἴῃ Αϑϑογσγία, ἀο. χχῖν.) ἰῇ ἀθὴβ ἴῃ ἴδθ ρᾶγκβ οὐὔ 
ῬὈτέβοσνοβς δίίδοῃοα ἴο [(ἢ6 γογὰὶ ραΐδοθβ. Α 
5: ΠῚΠΪΔΓ ουδίοπι ργευδιϊθὰ ἴῃ Αϑὶα δηὰ Αἴγιοᾶ 
(Εν. αἱὰ). 

(ὁ) [ἴ ννᾶ5 ἴο οὔθ οὗ [6 ἀδπβ οὗ ἴῃθϑο υἹ]ὰ 
ΔΏΪΠ1415 {πα [86 ὈΠΒΔΡΡΥ͂ ἰγδηϑξτεβϑοσ οὗ {με 
Κιηρ᾽β δαϊοΐ νγᾶβ οὐ ἴπι5 οσςδϑίοη ἴο 6 ςοῃ- 
ἀειηποά. δυςῇ ἃ ρῥιυπίϑῃπιοηῖ, Πονγενεῦ ἰῃ- 
ΒυπΊδη ἴο 1.8, ΠΊΑΥ αἰπιοϑέὲ Ὀ6 σοηϑίἀοτοά Πυ πᾶ ΠῈ 
ἴῃ σοτηραγίϑοη ἢ ϑοπὶθα οὗ ἴδ 08] τηοά 65 
οὗ ἰογΐυτο. Ασςοοτγάϊηρ ἴο ἴῃ6 Δηηδ]5 οὗ Αϑϑυγ- 
ὈδηρΑὶ, Κίηρ οἵ Αϑϑγγία, ἴῃ6 ἔύ]]οννεῖβ οὗ 
841}}}-πηιιρῖπδ, (6 τοῦ] θὺ5 Κρ οὗ Βαῦνγίοη 
(8ε6 οὐ ἰϊ, 6), ννεσθ (σον Α|1ν6 ΔΠΊΟΩΣ 
δίοῃο ᾿ίοηβ αηὰ ὃ1.}15, δηὰ {ποῖγ ᾿ταῦ5 ουϊ οΥ̓ 
ΨΈΓΟ εαίθῃ ὈΥ ἄορβ. [{ ννᾶ58 “" ὉΥ ἴδεϑε {πίηρϑ 
Ἐπδὶ (1) Αϑϑιυγθαη!ραὶ αι ϑῆθαὰ τἴῃῈ ποι οὗ 
Ὧῃ6 ρστοδὲ κοάβ᾽" (5πι|}}5 “ Ηἰβῖ, οὐὔ Αβδϑυγ- 
ὈΔΠΙΡΑ],᾽ Ρ. τόδ, ἃπά ορ. οἵδε ἰπϑίδηςεβ 
ῬΡ. 2όδο---2162, 281). [πη 6 ολ56 οὗ [δηιοεϊ, 
ἀραῖ νου δὲ Δὴγ τσαΐθ ἤᾶνα Ὀθθη ϑρεϑα 
(ὁρ. σν. 24). 

ὈΑΝΙΕΙ, ΧΙ. 

οἵ τῆςεε, Ο Κίηρ, Πα 5841}} θὲ οδϑῖ ἰπῖο 
τῆς ἀεη οὗ ]ἰοηβ. 

8 Νονν, Ο Κίηρ, 652 0]15} τῃ6 ἀε- 
οἴεθ, Δηἀ 5ἰ'ρῃ τῆς νυγτηρ, τπδὲ τ θὲ 
ποῖ ᾿πραβδιν 
οὗ τε Μεάεβ δηὰ Ῥεγβίδῃβ, ψῆῃὶςἢ 
ΤΑἸτογεῖῃ ποῖ. 

τῆς ψυηρ, ἀπά τῆς ἀεςτεα. 

(ὃ Τῇδε ἐ( δὰ Ἰοοηθ5,᾽ 8380 οἴξηῃ γδιϑοὰ 
ἴῃ ἴῃ6 ἀδγ8 οἵ [86 οαιῪ (ΟἾ γέλα Ομυτοὶ 
δραϊηδὲ ἴῇοϑο νὴ. ὑουϊά ποῖ 5δοσιῆςθ ἴο {Π6 
ἀεποὰ (αϑασ, νγᾶ5 ἢτϑί γαϊϑθὰ δραϊηϑδὲ {π6 [ον 
ψο ψου]ὰ ποῖ τεσορηῖΖο {Ππ6 ἀροϊ θοβὶϑβ οἵ [86 
Μοαϊΐδη Κῆρ. ΤὍΠδ ϑβἰαϊοπγθηΐβ ἴῃ [5 σπδρίοσ 
οὗ ἴΠ6 Βοοκ οὗ Δηἴ6] τεργοβθηΐ τογδὶ ἀθῆς8- 
Ἐοη δὲ ἃ ϑίδρε δ νυν ἢ πο ἔουροσ οουϊὰ δᾶνα 
ςοηςεῖνεά 1. ὙὨε βουϊρίυτεβ οὗ Ρειϑερο 8, 
δηάὰ (δς σογοπδίίοη βοθης5 ἤρυγοά Ὀγ 81. ΒΕ, 
Κοὺ Ῥογίοσ, πᾶν ἰοὴφ πιδάθ ἘΠ ρ] ἰϑῆτηθη 
ἕλτ Πὰν ἢ λασυ9 ΗἩγϑίδϑορίὶβ οἰ μοῦ 45 [Π6 
αἰϊτοοῖ Γερτεβοηϊδενο οὗ ἴθ στοαὶ Ζεηάϊς ἀειΥ 
ΟΥτηΔΖά, οἵ ---ϑ 15 “ἐϑονυδηΐ  ---ἰὴθ χες! ρίθηϊ οὗ 
1Π6 τηγϑῖϊς οἴτγο]ο Οὔ πιὸ ἔγτοπὶ ἴΠ6 σοά. Βυ(]οης 
Ὀεΐοτο ἴπὸ ἔδλπιοιιβ Ῥογβίδη ψυσγοῖθ ἴῃ ἢ ϑίοσΥ 
οὗ 15 ὀχρίοἱἵϑ. οὴ ἴθ τοςκ οἵ Βεμιϑίάῃ, Οἵ- 
ΤΑΛΔΖὰ ννδϑ--ηοην [Π6 Ῥογβίδῃς---τονοσοηςοὰ 
ἴῃ (6 ρογϑοὴ οἵ ἴδ6 τεϊρπίηρ ργίπςθ, ψῆο 
νγὰ5 Ὠἰπι56][ σοποιἀογοὰ ἔκγονος θεῶν.Ό ΤῊῸ 
ἐ γιοραγαά, οἵ ςο]δοϊίοη οὗ ργάγεῖβ (Β.Ὸ. 8οο 
--700), Ὀϊά5 ἴ!6 ννοσβῆρροῦ ἵπνοκα διηοηρ 
οἴδοῦϑ “" Αηδηϊία, ἴ[ἢ6 ΔΑηρεῖς, ΜΊγα, ἐκ γεν 
ΟΓ᾽ ἐῤε εομπῖγ, δὰ {π6 Ζατγαι βαϑίγόΐομηδ (οσ 
Βιρἢ ῥτιεβο)" (Ηδυρ, "Ε5354γ5,᾽ ὅζς,, Ρ. 173). 1ἰ 
ἰς Κπονσι ἴμπᾶξ 1Π6 σοΓοΠΊοηΪΑ] οὐ τηὸ Μϑάββ 
ξτον οἷΐ οὗ ἃ σοπλθίηδίίοη οὗ ιβϑυσγο- Βα γ- 
Ἰοηίδη ἰάθαβ δηὰ δηςίορηζξ [τἀηίδῃ σαἰιϑίοῃη5. 
Οηςο ἵδυρῃϊ ἴο ΡΥΔΥ ἔογ {πε ννεϊασε οὗ [Π6 
ΚΙηρ, πο ἔδοϊϊηρ ννᾶβ Ξ5Βῃοςκοά ψῆθη ἴἢ6 Μράδ' 
νγἃ58 ΠΟΥ τοαἱγοὰ ἴο εἰοναῖας [Π6 τηοηδτοῦ ἴο 
ἃ 5ΡΕΓΒυΠΊΔη Υδηὶς (ςΡ. ἴΠ6 σᾶ56 οὗ Ἰ)είοοοϑ, 
Ἡετγοά, 1. 199). ϑυςἢ Δη δροϊμϑοβίβ ννᾶ8 ποῖ 
1ΔοΙ]αῖγγ. Ηδ, ν ἢ Ὠ15 ϑρ]οσ ποϊίοηβ, νγουἹὰ 
Βηά πο ἀϊ δου Υ ἴῃ τοραγάϊηρ [86 ϑονογεῖξη ἰη 
{π6 5ᾶπι6 Ὄοχδϊ [δὰ ̓ ἰρῃέ 25 ἀϊὰ 15 Ῥεγϑίδῃ δ᾽}γ 
Ὑγ 8116 ἢϊ5 πίοηδὶ ὑγιάθ νου ]Ἱὰ 6 Βαϊζετοὰ ὉΥῪ 
ἢ15 ονγῇ σουπίσγιηδη--- λασῖυ5 [ἢ Μοάσο.---Ὀ6- 
ἰῃρ βοϊθοϊοά 45 ἴμ6 οὐ]οςΐ οὗ νεπεγδίϊοη. 

Βιῖ ον ψνουϊὰ [Π6 Βαρυ]οηϊΔη τσεςεῖνο 
ΒΌΓΟΝ 8δη ογάἄοσ ἡ δϑογρίισε δηά τηοάθγῃ σὸ- 
ΒΘΆΓΟ ἢ ἤἢάνο ξαΓηϑῃοὰ (ἢ6 Δῆσννεσ. ὍὙΠ6 ΨοΥ- 
δὴῃ!ρΡ οὗ Ταμπηπυ (ΕΖεκ. νἱῖϊϊ, 14) νγὰβ5 1ῃ6 
ὙΟΓΒΏΙΡ οὗ ἃ ἀεϊβοὰ ργορδεοί οὗ ἀπειθὴς Βαῦγ- 
Ἰοπῖδ. ΒαδγυἹοηίδῃ ὌΠ ΠοῸπι ἴπ6 τεπιοῖς 
ἀδγ5 οὗ Κααπιηπιυτγαδὶ (΄ Ἀδοογάβ οὗ ἐῃ6 Ραβί;," 
1. 8) ἴο ἴδπο ἀδγβ5 οὗ Νεριυςομβδάποζζασ (Ορ- 
ΡῬεγῖ, "[πϑο]ρΡΕοηβ,᾽ δίς. Ὁ. 16) «οαἰϊοὰ {Ποτλ- 
5εῖνθβ ἀϊνηθ δηὰ ροά-Ὀοσῃ. [ἢ δὴ ᾿πβϑορίοη 
(ϑἰδίοα ἴο 6 845 ΘΑυΪγ 88 2,οοο 8.6.) ἰῃ {86 
Ῥαΐδοο οὗ Αϑϑισγθδηϊραὶ δὲ Κουγυη}κ ἴΠ6 Κιηρ 
σουῃηΐθ 848 [5 δηοθβϑίοσ οὔθ ϑυρδηλιηι ; δηὰ 
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Δεςογάϊηρ; ἴο τε “Ἶανν 5 Ἐδίμετ α, 

1 ΟΒαϊά, 
.ο .Φ Φ 11 

9 νεγείογε Κίπρ ᾿δγίυβ βἰρμεά ᾿σε 



ὈΑΝΙΕΙ, ΝΙ. ἵν. το---ἰ 2. 

1Ιο  Νον ψῆοη Ὠδηΐεὶ κπονν ἢλε ἐἤδηκβε θείοτε ἢ18 (ὐοά, 45 ἢς ἀἱϊά 
τῆ6 νυιΣιτηρ, ννᾶ8 βίρπθά, ἢς ψγεηῖ ἱπῖο δίογειπ16. 
ἢΪβ Βοιβε; δη4 ἢί8 νυπάοννβ Ὀείηρ 11 ΤΠ εη [Π686 Π6η 4536} 0]6ἀ, Δηά 

δὰ Κίπ. 8. Ορβῃ ἰῃ ἢ15 σμαπΊρεῦ ὅ τονναγά εγιβα- ἐουπά [)4πίε] ργαγίπρ' δηὰ πιαϊκίηρ 5ι10- 
ὁβωι ςς. ἰδπὶ, ἢς Κπβεὶθά τροη ἢΐ5 Κπδοβ “ἴῆγεε ρ]ςδιίοη Βείοτε Αἰ8 Θοὰ 
ἐὰ {ἰπ|6ὲ5 ἃ ἀδγ, ἀπά ρῥγαγϑά, ἀπά ρᾶνε 12 ἽΒεπ [ΠΟΥ͂ σᾶπι6 ΠελΓ, Δπά βραΐζε 
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(5 δησοβίοσ νγ258 δἴϊογυνασάὰβ ὑγογβρροά ὉΥ 
[6 ΒΑΌΥΪοπΙΔη5 45 ἃ ξοά. Απλδι-δρ 15 [ἢ6 
ὨΔΠῚΘ ΟὗὨ Δποῖμεῦ ΚΙηρ' 5: Π}}141}} ἀειδοά. [Ζάυ- 
Ὅαγ, ἴῃ Ποῖὸ οὗ 186 “ἀείυρε᾽" (Δ ]εῖβ, δηὰ 
ἰάδηςβθαὰ ὉΥ 5οπιὸ νυ ἴῃς ΒΙΌ] 4] ΝΙγοά, 
τοοοινορα [ἰκὸ Ὠοπουῖβ, δηὰ ἃ ἰδῦϊος σὰ 84 
ὈΓΑΥΟΥ δά ἀγοθθοά ἴο ἢϊτη ᾽)δ5 Ὀδθοη ἀϊδοονογοά 
αἴ Νιπονοὴ (Ὁ. δπ8, ᾿᾿Αϑϑυσγ. Π ίϑθοον.᾽ Ρρ. 
2ος, 394. 395). Ηογο-ογβηΐρ ἀπά Κίηρ- τοῦς 
5810 πιδάδθ ἢῸ βδίγδηρο ἀδιηδηάβ ὑροη [ἢ6 τηοϑῖ 
ἰάἀοϊδίτοιιβ οὗ ἡδίῖομϑ; δπὰ ᾿δβεσγεΐοσο ἴῃς Βαὺγ- 
Ἰοηΐδῃ ννΠοη οδ]]οὰ ὑροη ἴο ΡΑΥ ἴο [86 ςοῃ- 
αυετοτ--- 5 [6 Μεάο.---ῃὸ Ποιηδρο ἀμ 
ἴο ἃ ξοά, τεδά!υ δεςεάδά ἴο {86 ἀεπιδηά. 

[τ νγᾶβ ἴθ [οὺὺν δίοῃμθ ννῇο γεβοηϊοὰ βυςἢ ἃ 
ἀοπιδηά ; δηὰ Ὀεΐοσγε ᾿ϑαγιι κπον {Π6 σεδὶ 
Ρυγροβο οὗ "5 σουγίίεγβ, Βα ἔοιιπά ἴπαΐ 6 μδὰ 
βδἰσποὰ (ἢς ἀδδίῃ-νναστδηϊ οὗ ἢ15 ςμ!οῖ οβῆςοΊ. 

8. οἷρπ δε ἩΤΙΜΗΕῚ 866 ν΄. 24, [Ππ, “.504].᾽ 
ϑυςἢ δἰΔΙΡΙ ΠΡ ΟΥ 56 8}ΠΠ}ρῷ νν85 σοηϑίογοα “"80- 
εογάϊηρ ἴο ἴδε Ἰανν οὗ ἴ86 Μράδϑβ δῃὰ Ῥεγβίδῃβ ᾽"" 
Ἱγτενοσδοϊε (Εϑιμεσ 1ἰϊ. το, νὴ}. 8); ἰξ νγὰβ (86 
βδἰρηδίυσε οὗ οὴὔς ἀοι βορὰ (566 ρσγοοθάϊηρ ρᾶσγα- 
ΕταΡὮ ὁ). 

10. δὲ; «υἱπάοαυ: δεὶπρ οβεη, ὅζς. Ὁ δηϊοὶ 
δὰ ἢο βοα-ἰπιδρθ, ἢῸ πιδη---ἤοτο οὐ Κίηρ, 
Ὀοέογο νυῃοπι, {1 ἢ15 ο]]ονν«σουγίίοτβ, ἣθ νυ 85 
ιυϑοὰ ἴο ψΟΥΒΡ. Οη ἴδ6 τοοῦ οὗ ἢΐ5 ἢοιιδθ 
ποτ νγὰβ ἃ “μαι θετ ̓ " [Π|Π. Δη ὁ ὌΡΡΕΣ 
σμΑπῖρετ,᾽" (Π6 ὑπερῷον (Βετε ἀπά ἴμ Αςἴϑ 1. 13) 
ὙὩοἢ [Π6 οὐυπῖοπι οὗ δί5 (Δί ΠΟΙ5 (ςΡ. 2 8. 
ΧΥΪΙ, 43, ΟΝ. σ Κ. χυῖϊ. το, δηὰ 5ὲ6 ποίε) 
μδὰ σδιρρεοβῖεά  [[ἴποῦ, ΤμΑγασζογ 5Έ Δ}, 
“᾿δοιηπιεγῃδι5᾽}, ἢ “σἱπάονβ ὀρεη (ἐ. δ. 
ἢ νυἱπάοννβ ννῆοϑο σγοβθ- ὉΔΓ5 ΟΥ̓ ΪΔ([ς 65 
σουϊὰ Ὀ6 5σῃπξ οΥ ορεποά δὲ ρ᾽θάϑυσε, ἱπ σοη- 
{γα σε πο οη ἴο ἴἢ6 ““πατονν,᾽) ἘΖεῖ. χὶ]. τό, 
οἵ οἰοϑοὰ δηὰ ἱπηπιουαῦϊθ ὈΔΓ5) ““ ἰονγαγάϑ 
Τ]ογυβδίεπι." [Ὁ Ἰοοκοὰ ἴῃ ἴδε ἀϊγτεςΐοη οὗ 
1μᾶῖ ἰοπιρὶε Ὑνἰςἢ αἰϊγαςῖϊοά ἰονναγάβ 1136} 
(Π6 τσοὶ ξιουβ οηςιιϑϊασπὶ δηὰ ἴδο ρδίσιοιὶς 
ἔδο 5 οὗ ὀνοσυ ἰὸνν ψο Παδὰ τϑοοϊνοα ἔγομη 
5 ἀηοοβῖουβ ἴῃ6 δοςοιηΐ οὗ 115 ἀεάϊοδίίοη ἴο 
(6 Οοά οὗἩὨ ἰ5γ8ε] (ερ. σ Κ. υἱ]. 33,) ἄζς. ; 
4 ΟἾτο. νἱ. 29, ὅζς. ; Κ5. ν᾿ 8). 

Ῥεγῆδρϑ [ἢ15 15 ἴθ ἢγϑξ γσεοογάδα ἰηϑίδηος οὗ 
ἃ μαῦϊς 51}}} Ῥγεθεγνεά ἀπιοηρ' ἰπ6 [εν8, δηά 
ψὩοἢ, πάθον ναγίουϑ ἔοστῃϑ οὐἹ ρΊ ΠΔΕ ΠΣ ἴῃ ΟἿΘ 
δηὰ [6 βλπης πιοάὰθ οὗ ΕΧργοββίηρ νΘΠΘΓΔ- 
(ἴοη (Ὑγ]οσ, “Ῥῆπι. (υϊαγε," 11. Ρ. 422), 85 
Ιοὰ τὴ6 ΟἸγισδη ἴο δε αυδδϑίίοη οἵ ἀϊθ 
ογδηϊδίίοῃ 8ἃ5 τορασὰβ σπδηςσεὶ δηὰ ὑτ σῇ ΡΡΟΥ, 
δηᾶ 1Π6 Μομαπιπιθάδῃ ἴο [ἰβ τενοσεηςο ἔοσ ἴῃ 6 
Βῃ της οὗ Μεοςοδ. 

δὲ ἐπμεείεά...ἐότγεε ἐἐρρι61:.. πὰ ῥγαγεά, ἀπά 
ξαυε ἐδαμβ}] ἴῃ ἰμδὶ “Ὄρρεγ σμαπιρεσ ἢ 85 
Ϊ1Ώ Αροβίο!!ς ἀδγβ (Ασςεῖβ 1. 13, Χχ. 9) ἴδ6 
βεῖνδηῖ οὗ Οοά Κποῖϊὶ (ἔοσ ἴδ6 ροβίυγε, ςρ. 
1 Κ. νυἱῖϊ. 4; 2 Οἶτγο. νυἱ. 12; Εζτὰ ἰχ. 5), 
“ἰ γορὶβ 1554 σοηπίειηποπβ εἴ ἴῃ [2.60 δδῦθῃβ 
Βάιιοϊαπι᾽" (7Ἔτγοπιθ). ὍΤῊὸ ἰδησυᾶρο οἵ [815 
νΟΙ86 νου ]Ἱὰ ϑθοπὶ ἴο ἱπείπιδῖο ἴπδι [2 4Πη16] αἱάὰ 
ποῖ πορίεςξ οὔ ΠΑΥῪ πιεᾶϑυσοθ οὗὁἨ ῥρπιάεησο. 
Ηε ἀϊά ποῖ ΡΥΔΥ ““ἀροη [86 Βοιϑὲ ἴορ,᾽ δυῖ 
6 ““ψννοηΐ ἰπῖο ἢϊ5 ἤοιιθ6,᾽" ἰηΐο ἢϊ5. σΠΑΙΏΌΟΥ, 
Ὑμαῖ ΟΒΑΠΊΌΟΙ νν8 ὈΓΟΌΔΟΪΙΥ ορϑῆ ἴο ἴ86 5ΚΥ. 
ΤΠ ΠΟΙ νν85 ποῖ δηρ ᾿ἀδιαφβο Βῖπ δηὰ ἴδ σοά 
οὗ ποανεῃ ἴο ΝΥ οπὶ 6 ργαγοὰ. Ὁῇῆα πιοάογῃ 
ἔγάνοιοσ, γῇο [45 Ἰοοκοὰ ὑὉρ ΠῸπὶ οατίί ἴο 
ἢσάνθηῃ ϑνΏθη βίδηάιηρ υὑπάοσ [6 ἀοηθ οὗ ἴδ6 
Ῥαιίποοη δὲ Ἀοπθ, νν}}} Ὀδοδὲ υπάοτοίδη [Π6 
δοη56 οὗ {πῃ5ί ]πθ85, 1 αἰϑὸ οὗ ἀννε, νν Β ἢ 

[Π ϑριγῖϊ δὲ βιιοἢ ἃ τηοπηεηΐ. 
ἐόγες “ἐπι ὦ 447] “Αἴ Ἔνθηϊης δηὰ τΔΟΓ» 

ἰηξς δηὰ δὲ ποοῃ ᾽" (8. ἵν. 17), ὁ.6. δὶ [86 πιηΐὰ 
ΒοιΓ οὐ ἴῃ6 ἢουὺζ οὗ ἴ6 δνυθηϊης ϑδσγιῆςο, δὲ 
1ῃ6 (Ὠἰγὰ ΠοὺΓ οΥ ἴπ6 ΠΟῸΣ οὗ πιογηὶῃρ 58. γί" 
ἤςο, δηὰ δὲ ἴῃς διχίῃ μοὺγ οὐ ποοη-ἀΔγ.---- 
{1π|65 5:1 ΌΥ πο 56γυ]] ἰπιϊδίοη οὗ 
Μαζάδδῃ ποίϊοῃϑβ (5ε6 δά ἀ. Νοίθ), θυ ΌΥ ἴῃ 
[οπλρὶς ϑογνὶςο5 (Ἀ δϑδδὶ, Αὔεῃ ΕΖ2γ). Ὁ δηϊοὶ 
“ἐ ργδγεὰ" (1. ἱποϊ!ποὰ τῃ6 Κπθο) ἀπά “" ξᾶνδ 
{πη Κ5) (ἸἸξ. ““ παπιοὰ "ἡ δηὰ 50 “το γαιοα 
ὙΠ ᾿ΓΔ1565) ἢΪ5 Οοά) “45᾽) (οἵ---5 50ΠῚ6 
γοΐοσ---ἰς Βοσδι56 ,,) “ δο ἀϊὰ δίογεϊση " (ςΡ. 

ἸΧ. 21). [ἴη [86 ρῥγεβοηΐ δύ ἴμεβα “" ΠουΓ5 οὗ 
ΡΓΑΥΕΙ᾽ ΥδῖῪ, ΜῈ (Π6 [Θὐν85, δοσογάϊηρ ἴο 
186 5θᾶβοῃβ. [ἴΐ ἰ5 οὔθ οἵ 1Π6 ἀιιϊ65 οὗ [6 
ΤΑΌΒΙ5 ἴο ἀφοίαγο {Π656 σμδηρο5. 

11. α"πεγεῤίεά,͵ ἀπά 7οιιά,. ῥγαγίης, ὅτς.} 
ΤΠ6 βργεϑγϑίοπι, δηὰ ἴῃ6 ὁποουγαροιηθηΐ ἴο 
ἀδηοιποηρ ρεγϑοῦβ Ὑοδ δυο δ ἃ ϑ5γϑίεπὶ 
ξυγη 5865, νγὰ8 Ὑ 6 }}] οὐρδηιζοὰ δηοηρ [δα 
Μροάο-Ρουβίδηβ (Βυηςοῖκογ, Ἅ Οεϑοι. ἃ. ΑἸΐοσ- 
{πυπι5," 11. 648). Ὑἢδ σουγίοῖβ 80 ννοσὸ 
7εαϊουϑβ οἵ Πϑλδηϊοεῖ δά, ποννγονοσ, ΠΟ ποοδϑϑὶίυ ἔοσ 
ΟΡ ογίηρς ἰἰ. [Ἐξ ννᾶβϑ ποῖ ἀϊδῆςιυξ ἴο νναῖςδ 
οὔθ ΨΠοθο νυἱπάοννβ γοσα ρθη; δηὰ δῆ ἃ 
Ἰαρϑὲ οἵ {ἰπι6, βυδῆὴλοϊοηὶ (ἔνγο ἀδγβ, Εννδ]ὰ) ἴο 
δδνθ οσυ δῦ δηα ρεγῇδρϑ διιά]6 ὑσγοοῦ οἵ ἴδθ 
ὙΤΟΣΒΏΙΡ “ἴγοο {ἰπ|65. 4 ἀδγΥ,᾽) 1ἴῃ6 νυνδίοσμοτθ 
“( Ἀ556 1016 " (ΑἸ. ““τυβηοαὰ τυπλυϊτυουϑγ,᾽" 
868 ν. 6). ΤΠΕΥ͂ ἔουπά [)Δηϊεὶ ““ ργαγίηρ " 
(δεϊίος---ἰῇ ογάογ ἴο Ἐ 186 ψνογάβ οὗ συ. 7 
---Ἀϑκιηρ ἃ Ῥεῖ οη)) “ὁ δεΐοσε 5 Οοά." 
ΤῊ ψογὰβ υϑοὰ ἰπ σὖ. το δΔηά ΣΙ ἅΓὸ 5ιΕ- 

οἰθητγ ἀϊδιϊηοϊ ἴο ἰηνῖο ποῦςθ, [Ι͂ἢ ᾧ. 1ο, 
ἐς ΡΓΑΥΟΣ "ἢ (Ἢ ἴδ 9θηϑ6 οὗ ΠΌΡΩΝ δοη6γ8}}γ) 
δηά “Ἅ εἰνίηρ (ΠΔηΚ5᾽" πέσε [86 ΟΓΑΙΏΔΓΥ ἀδνο- 



Ὑ. 13--}.] 

Ὀείοτε τῆς Κίπρ' σςοποεογηΐηρ ἴδε Κιπρ 8 
ἄεοτγεα ; Ηλϑὲ τῃοι ποῖ βιρπεά ἃ ᾧ- 
ογθα, ἴῃδῖ Ἔνοῦν πηᾶπ τῆδι 5021} 25 Κ ὦ 
}ειἶοη οὗ ΔλγῪ (οά οἵ πιᾶῃ ψὶ ίπ 
{ΠΤ ἄαγβ, βάν οἵ (ἢες, Οὐ Κίηρ, 
8.4}} Ὀ6 οαϑὲ ἱπῖο ([ἢε ἄεη οἵ ]Ἰοηϑ ὺ 
ἼΠε Κίηρ, δηβννεγεά δηά αϊ4, ΤῊς 
τηΐηρ ἐς ἴγιι6. δοςογάϊηρ, ἴο τΠ6 ἰδινῦ οὗ 
τε ἔεάος ἀπά Ρεχβίδῃβ, νυ ς ἢ δἰτογ- 
Θἴἢ ποῖ. 

11 ἽΠοη Δληβινογεά ἘΠΕῈΥ Δηά 54 ἀ 
Ὀείοτγε τῆς Κίηρ, Ἴδε [δηΐεὶ, νος ἢ 
'ς οἵ τῆς ΤΠ] άγεη οὗἩ (πε σἀρείν! τ οὗ 
]υάδῃ, τεργάθι ἢ ποῖ ἴῆες, Ο Κίηρ, 
ΠΟΙ ἴῃς ἀεογες τῆλε ἴδοι ἢ ιαβῖ εἰνποα 
διυιῖ τ Κοῖ ἢ18 ρεϊτίοη τἄγες τἰπλ68 ἃ 
ἀλγ. 
Γβ Ἴπαη τῆς Κίηρ, γἤεπ με Πολγά 

ΑΝΙΕΙ. ΥἹ. 

ἐδέετο νγοτάβ, νγᾺ8 δοῦε ἀἰβρίεδλϑδεά νυ 
ἈϊπΊβο] ἢ, δηά 56εῖ δὲς Βεδλῦῖ οὐ [δηϊεὶ 
ἴο ἀε]νεῦ Ἀἰπὶ: ἀπά πὲ ἰαδουγεά 1}}} 
πε ροίηρ ἀοννη οὗ δε ϑιιὴ το ἀεἰίνεσ 
Ἀ]η1. 

Ις ΓΠεπ ἴπεβε πλεῃ 4556 Π|0]6ἀ τηῖο 
τῆς Κίηρ, ἀπά δα υπίο τῆς Κίηρ, 
Κπον, Ο Κίηρ, τλδὲ τῆς ἰδνν οὗ τῆς 
Μεάεϑβ δηά Ρεγβίδῃβ ἰς, Τβαῖ πὸ ἀθ- 
σΓδα ΠΟΥ βἴδζυϊα ννῃϊςἢ τῆε Κίηρ, εβἴδ- 
ΠΗ 6. τΔΥ 6 σμαπρεά, 

Ι6 ΤΠεη (6 Κίηρ οσομηηδηάσά, 
Δηά πον Ὀτουρῆς [δηὶεὶ, δηά ολϑὲ 
ῥίπι ἱπῖο τῆε ἀεξῃ οὗὨ Ἰίοῃβ. δύοτο τῆς 
Κίηρ' 5ρᾷκε δηά 5δ]4 υηΐο Ὠδπίεὶ, ΤῊΥ 
Οοΐ ὙγΠοπλ ἴῆου δεγναϑὲ σΟΠΕΪΠΊΔΙΪΥ, 
ἢς ν}}} ἀεἰινεγ τῆεα. 

17 Απά ἃ βἴοπε ννὰβ δγοιρηῖ, δπά 

ὉΟΠΔΙ Θχουςῖϑο5 οὗ ἴπαΐ ννο]οτορυαῖοα 11{6. 
ἴῃ 0 1σ, 16 ΡΓΑΥΟΥ ὙΠΙΟἢ Γ᾿ δηΐθὶ νγᾶ8 ὑγΑΥ- 
ἴῃς ὙὨδη 561 Ζοὰ ννᾶβϑ ᾿πίογοθβθιοηδὶ δηά [0}}} 
οὗ ““υρρ)]!]οδίοη ᾽ἢ ΟΥ̓ Δ“ ΘΠΊΓΕΔΙΥ ῸΓ ΠΊΕΓΟΥ.᾽" 
Ὧο ἴα ννογάβ οὗ συ. 1:ο τοῆοςϊ {πὸ πικχοὰ 
ΒυΣΆΠΠΥ ἀπὰ μαρρίποϑϑ ονοϊκοὰ Ὁγ ἴπ6 ἐπουρμὶ 
οὗ ἴδε ϑρεθαυ τεβίογαϊίϊοη οὗ [5γδθ] ἢ οθβ 
186 ἰδληρυᾶρε οὗἨ ν. 11 ἀδριςὶ [ἢ ϑεῆϑε οὗἁ μοι] 
ΌΥ ̓ ΒΙΓὮ δὸ ἔοϊξ ΒΙ Π]561} ἰο θ6 δυττουπάσά ἡ 

15, 138. ΤὮδ οχργοϑδίοῃβ 7ε ἐδίηρ ἐξ ἐγ, 
Ἧς γοραγάείδ᾽ ποὲ {ῤεε, ὍΘ ΤΟΥΓῚΞ οἷ᾽ ΟΧΡΓΕ8- 
ΘΟ ΔΡΡΑΓΟΠΕΪΥ 45 ϑἰεσεοΐγροά δθοηρ ἴδ 
Μεάο-Ρεογβϑίδῃ σου ΓΟ 5 45 διηοηρ {δ6 Βαῦγ- 
Ἰοηίδης (566 ἰΐ, 8, 24). Δηϊοὶ 185 ἀεβοσ θεὰ 
ἴῃ ἴπ6 υϑιλὶ ΥΥΑΥ͂ (866 ἷϊ. ὡς ἀπὰ νυ. 13): 
ἃ τοράε οὗ ἀεβοτιριοη ἱπισοάιοῖογυ ΟΣ οοη- 
ἰεπιρίιουβ δοσογαϊηρ ἴο οἰγουπιδίδηοεβ δηὰ 
ἱπίοηδίίοη. Ηδσγε ἢ15 οβῆςοϊδὶ ροϑιοη 18 βίυ-" 
αἰουϑὶγ ἱξποτθά, [15 ἐοσγείξῃ οὐ σὶπ (δὰ ἃ]] 
τδαῖ (δαὶ ἱπιρ] 16) σΔτΈ ΠΥ Ὀγουρῆξ ἐογιναγά. 
ΤὮο ΠΧΧ, οπιΐβ 411 ποῖϊοθ οὗ [δπιο]5 οχ- 

. ἵεαςοπ, δηά ὉΥ 115 ἀδῆηϊϊτίοη οὗ Ὠἰπὶ 845 ““ἴῃ6 
ἐτιεπὰ " οὗὨ ἴ[Π6 Κίηρ ἱπάϊςαϊοβ 6 σἰγοηρ ρϑῦ - 
5004] δἴδοϊςοη Ὀεΐνγθθη ἴΠεπὶ, δηὰ ἐπα Θ4}8}}} 
Β,ΟΩΣ ᾿δδϊουϑΥ το [μΔὲ αϑδοϊίοη δὰ 

εἰϊρά. 

14. «ογε ἰδ ρίεασεά «υἱ δίε ἢ Μορὶ 
οὗ (Π6 Ἀδθῦ. δυϊμουῖο5 Ρῆγαβο ἴδ6 οτἱρὶ- 
ὯΔ] οὗ 115 οχργεβϑίοῃ μεβδ ε ΕΥ̓] ννᾶ8 δτεαΐ ἴῃ 
ἢϊ5 ογ65:᾽") ΤΊΔΏΥ πιοάσιτι ςοπηπηεπίδίοσβ ἔρον, 
ἴῃς Ἰεδλὰ οὗ Τεοοά. ἀπὰ σοηάεσ ἰτ “' νγὰ5 ὙὉΥῪ 
εὐονοὰ "ἡ οἰ οσς “Αἴ [6 τηδίϊον"" οΟΥἨῺ“ῸΓ 
Τλά1161." (8ε6 Ὁ. 22) ἴῃ ΔηΥ οδϑ6, ἔπ “ ἀϊ5- 
Ρἰεξάβιιγε" 15 εχργεβϑοά ΟΥ̓ ἃ ψογά ὙΒΙΟΝ 
ἘΠῚΡ]165 4ἷ9ϑο ἃ ϑἴσγοηῃξ ἔδοϊηρ οὐ “" 5ῃδιηθ᾽" ἴῸ Γ᾽ 
δῃ δεῖ νος ἢ ὑνου]ὰ πιᾶκο 186 Κίης “ἴο 517 
ὐκὶ ὈΠηρ ᾿ἷπὶ ἰηἴο Ὀδὰ τορυῖο. 

“εἰ δὲ, δεαγὶ (ου ἴα ψψογὰ 966 δά, Νοίθ) οκ 
απο ἰο ἀείυεν ῥέσι: ἀπά δὲ ἰαδοιγεά, ὅζς. 
ΤΠ στρα] βἔσγεπυοιιβ εἴογῖς πιδάθ ὉΥ ᾿δγῖυβ 

6 ἴο Ὅδ ποίϊςοά δεῖθ. Ὑμοοά. δδς ντὲ]] 
σδιιχηξ ἔπ ““τυγοϑιϊηρ " τ] 561 δηά ἱπν- 
ΤΑ Ό]6 ἰάνγβ, δηά (Π6 “ἐβιγ νη" ἱπιρ!οὰ ἴῃ 
[8ε ““Ἰδθουγ:" ςρ. δἴ5 τεπάστίηρ ἀγωνιζόμενος 
(ορ. ἔνυΚο ΧΙ. 24). Βιυῖ οουτὶ εἰᾳυείῖο τὸ- 
αυϊγοά παὶ ἃ ᾳυλεὶ-ἀϊνίηα Κίηρ 5ῃουϊὰ 6 
1η021}}18]6, ἀποδιδηοδῦῖο, ἀπ ἀῦονα ἴπ6 τνοδῖκ- 
Ὧ655 ΟὗἨ τοροπίδῃοθ (ορ. Ηδεγοᾶ, 1:Χ. σορ). 
Τμαὲ ἀεδαίς ψ ἢ 56 “6 Ὁ] [86 δὰπ ψνοηΐ 
ἄονντι ᾽) ννᾶϑ ἃ τηδυὶς οὗἨ ὑυῃρδσάοηδοϊα Πυτηδῃ- 
ἴἴγ. “ὙἼΠοδ6 στῆδθῃ 8556 016 ἃ " (ραΐη, “"σΑπῚ6 
τυπλυ ΟΣ Ι5]γ,,᾽" 566 υ. 6), ἰπ5ἰϑιοά [μδὲ δοοοσὰ - 
πῃ ἴο σιιδίομπι (ςρ. 1}. 19, ν. 29) Ῥυπίϑῃπηθηξ 
οἵ τενναγά 5ῃοι)]ά ἔοϊϊονν δ οὔσο; δηὰ ἢ δγίιις 
--ν τ ἃ ἔονν νογάβ οὗ τουςβίηρ, ἀδδραϊτίης 
Βορο (ες. “ῥα! ἀείμυεν ἐδεέ; τηοβῖ τιοάσγῃβ 
“ΔΥ Ἧς ἀεἰῖνοσ (ἢεε,᾽) ἴο ψ πὶ ς ἢ (Π. ΕΧΧ. 
ΤΏΔΚο5 πε συπουβ δἀάϊ(οη---ἔως πρωΐ θάῤῥει) 
---βΙαπάοά ονοσ ἢἷ5 ϑεσνδηΐ ἴο ἴῃ θχϑοι {οη 5, 
Ιὲ νγᾶβ δὴ δοΐ ψ ὩΟἢ ἔογ νά κηθ85 δδ45 Ὀδθη 
ΔΡΕΓ οοπιρατοὰ (Ζδοκίογ) ἢ (ἢ6 οὶ οὗ 

ογοὰ ἴο ἴδε Βαρεξι (Μαῖϊ. χὶν. 9) δπὰ οἔ 
Ῥηδίθ ἴο οὖσ [μοσὰ [655 σμτῖσὶ (Μαῖϊ. χχνὶίϊ, 
24): Ὀυῖ 1 ννᾶβ αἶϑο δὴ δςοΐ ΜΠΙΟΝ πλιιϑῖ ΟΥῸΣ 
Ὀδ πιοαϑυγοά ὈΥ 115 σοηποσοη ψνΒ {πε σγιοὶ 
Ιᾶνν ὙψὩϊοἢ τοῦροὰ {Π1|8 μοαίμοη Κίηρ οὗ ἴΠ6 
ΤΟΥΔΪ ρῥσγεγορδῖνα οὗ τοτογ. Τδδ ᾿τηπιυΐδ- 
ὈΠΗῪ οὗ (Πε Ἰαννβ οἵ (Ὲ Μοάες δηὰ Ῥεγβίδῃβς 
νγ85 ἴῃ δοσ ἀδγ5 ἃ ἔδςΐ οὔ ποῖ 85 ἰΐ βυϊξοὰ [6 
σδργίοο οὗ [86 τηοηδγοῦ, Οδλθγϑοβ νυ ιϑῃθὰ ἴο 
ΤΏΔΙΤΥ δ5 5ἰϑίοσ. ὙΠῸ ἰδνν ἑογυδὰ μη. ΤΠῸὸ 
υϑοοηβιῖ5 οὗὐ ἴδο ΟΥ̓ Ρῥχοάυσοὰ ἃ ἰδι 
ὙΌΙΟΣ ροιτηϊεὰ [Π6 κίηρ ἴο ἀο 85 Βὸ ρ]θδϑϑά : 
δῃᾶὰ (λῦγθ65 τπδιτιοὰ ἢ15 βἰϑίεσ, 'ν ΒΟ ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ποῖ 5::ς}} ἴδε ΠΥ οὗἁ δοϊίοη ννᾶ5 ορϑῆ ἴο ἴῃ6 
αι οὗ ἴδ εχ 15 ποογίδιη: δο υνου]Ἱὰ ϑθόῖῃ 
ἴο βάν πδὰ ἴο βδυῦρπις ἴο 1 ἴῃ 115 ΘΑΥῪ δηὰ 
βίοσησϑδξ ἕο; Ὀυΐ 1ἔ μὲ δὰ ἴπ6 ρονεσ ἢ 
ΠΟΥΔΙΩΥ ἰδοκοὰ ἴΠ6 οουζτᾶσε ἴο φδηΐξοσοθ ἱξ, 
ΟΥ ἴο τονῖνε [δὶ Βαδυ]οηΐδῃ ἀθοῖθθ Ὡς ἢ 
ταϊξηϊ Ὦλνε βανοὰ Γ δηϊοὶ (11]. 29). 
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[αἰά ἀροη τπ6 πιοιῖῃ οὗἩ τῃ6 ἄδη ; δηά 
(με Κίπρ βεαὶβά ἰξ στ ἢΪ5 οὐνῃ β'ρηεῖ, 
δηά τῇ τῆς βἰρπεῖ οὐ ἢΪ5 ἰογάϑ ; τῇδῖ 
τ(ῆ6 ρυγροβα ταῖρῃϊ ποῖ 6 οἢδηρεά 
ςοηςεγηίηρ; [4η16]. 

18 4 ἼΠεη τπε Κίηρ ψψεπὲ ἴο ἢ 8 
ΡΑΐδοβ, δά ραβϑϑεά τπ6 πῖρῃς ἐλϑεπρ: 

ον, ἑαδίε. ΠΟΙ ἤοΥ γεγο ᾿ϊπϑίσιπιθηῖβ οὗ πλιιϑιοκ 
δτουρης Ὀείογε ἢἰπὶ: ἂπά ἢΐ8 βἰεερ 
ψεηῖϊ ἔγοπι ἈΠ]. 

19 ἽΠεη ἴδε Κίηρ; ἀῖοβε ντῪ ΘΑΓΥ 
ἱπ ἴῃς πηογηίπρ, δηά ννεηῖ ἰῃ Παϑῖα 
πηῖο ἴδε ἀξη οὗ ]Ιοῃ5. 

ὈΑΝΙΕΙ,.. ΝῚΙ. [ν. 18----22. 

20 Απά ψ ἤδη δα σᾶπι6 ἴο ἴῃς ἄεη, 
ἢς οτοά νι ἃ ἰλπιεητδοϊα νοῖςα πηῖο 
Ὠλδηΐεὶ: σπά τὰς Κίηρ βραῖίκα δῃηά 8414 
το δηϊεὶ, Ο [)απίεὶ, βεγναηξ οὗ τῇς 
᾿ϊνίηρ (οά, ἰ5 τὴγ (ὐοά, ψνῃοπὶ ἴδοι 
ϑεγνεϑῖ σοῃίπια! γ, Δ40]6 ἴο ἀκα] ϊνοῦ 
τῆε6 ἔτοπι τς ᾿Ιοη5 ἐν 

21 ἼΓΠεη 8414 [ληϊεὶ] απο τῆς Κίηρ, 
Ο Κίηρ,, ᾿νε ἔογ ὄἌνϑῦ. 

22 ἱΜΜγ Οοά Βαδῖῇ βεηξ ἢ 8 δηρεϊ, 
δηά Βαῖῇ 5ῃυ [Πα ἸἸΙοπϑ᾽ πιουῖἢ8, τῇδ 
{ΠΕΥ πᾶνε ποῖ Βυγί πη : ἐογδβιιςἢ 45 
θείογε ἈἰπῚ ἱΠΠΟΟΘΠΟΥ͂ νγὰ5 ἰοιπά ἰη 

17. ὦ «΄οπε αυας..ἰαἰά ὠροη δὲ φιομἱδ 9 δὲ 
ἐπ; αμπά {δὲ ἀίπς «εαἱρά, δε. Οὐ ε5ῖοη5 
δῦουξϊ (186 ϑιρροθοὰ οἰβίογῃσϑῃαρε οἵ [15 
ἀδη, ἰζ5 παύγοννηοβ, [6 ἱπιροββ ὉΠ οὗ δὰ- 
τας ΠΡ ΟΥ Αἰἷγ, ἅγὸ δυρεγῆιϊοιβ ἴῃ 186 
ἔλοθ οὔ πο ἔδςϊ (Πδ( ἸΙοη5᾽ ἀθηϑ Ὄχϑιθὰ δηὰ {παῖ 
οἴεπάους ννογὸ ἴἤγονσῃ ἱπῖο {Ππόπὶ (8566 ποίδ ἴο 
νυ. ---, πὰ δά ά. Νοῖθ οῃ Ὁ. 16). ΤΠ ““56415" 
ΟΥ 5ἱριεῖβ οὗ Αϑουγία, Βδδυ])οηΐα, δηὰ Ῥεγϑβίᾷ 
Βαᾶνθ ὈδοοπΊο ἔληλ ]ἶτν ἴο ἘΠ Ιϑῃπιοη [Ὠχοῦ ἢ 
1δ6 χοϑθασοῃοβ οὕ Μσ 1 ἀγαγὰ ; δηά ἰξ 15 ποῖ 
που πιυςἢ ἱπίεγοσε 85 τορασγάβ ἴῃ6 ργοϑοηῖ 

τῆδλὶ ἀπιοηρ ἴδ6 ἀδνιοθβ χηοϑδῖ ΘΟ ΠΠΊΟΙ 
ἴο Ῥεγβίδῃ δπὰ Βαδγ)]οηίδη ΑἸ ἶἶκθ, 15 [μδῖ νυ] ἢ 
Γοργεβοηῖς ἴΠ6 Κιπρ ϑἰδυηρ ἃ ἰἴοη ἢ ἢϊς 
ϑυνογὰ οσὔ ἀδρρεσ (5ε6 1 ἀγαγὰ 5 “ Νίη. δηὰ 
ΒΑὈ.᾽ ΡΡ. 171 54., 343 54.;: ἈΔνν].᾽5 "Δ. Μ.᾽ 111. 
340 ΕἸΣ 1 δϑυιςἢ ννᾶ5 ἴπ6 ἀδνῖςθ ποὺν βἰδιηρεα 
ὍὌΡοη ἴΠ6 βϑἴομθ ψν δος Ὀαττοα οπθ εηΐζγδηςθ ἴο 
106 ἄδθη, ψνῆδίὲ ἃ Ἴσοπηπηοηξ [ἃ ξυγηϑηθὰ ὑροη 
(Π6 ἀδαίἃ ἔο ννῃϊοἢ Πλᾶγί5 Ὀο]]ονοα Ὠ1Π|56} ἴο 
διανθ ςοηδίρποα ἢΪ5 ΟΠ ΕΓ (ποῖος ἴο Ὁ. 22). 
Το 1ΧΧ. κίνος 45 ἴθ σϑάϑοῃ ἔογ (ἢ6 
“ἐἀου Ὁ ]6- 56! ηρ, τΠαϊ ΠΟΘΙ ΠΟΥ ΚΙΠΡ ΠΟΥ σου ΓΕ ΟΓ 
8Ποι] ἃ τέβοιο Ὀδηϊοὶ, [Π6 ομδ 564] Ὀεΐηρ ἃ σἤοοκ 
ἀροη {πὸ οἴποῦ ; δηά {{|5 15 ΡΥΟΌΔΟΪΥ (Πα οοτ- 
τοςῖ Ὄχρ δηαίίοη οὗ {π6 πδίοπδὶ συδίοτη. [ἰ 
νγὰ5 ἄοπὸ "ἴπαδῖ ἴπ6 ρύγροβε (Ἰ βοοά. πρᾶγμα) 
ταϊρης ποῖ Ὀ6 σπδηροά," 2.4. [δὲ 1Π6 ἀδοῖοθ 
βδδου ]ά ἢᾶνε [}} ἔοσοθ. 

18. 2α““εἀ ἐδὲ πίσδὲέ 25 πρ: ποῖον φυϑγὲ 
ἐπεί γιρηε: ΟΥΓἹ πμρϊοξ, ἅς. ὙΠΟ 5μαπιθ 1ῃ 
ἮΪ5 πρατί (υ. 14) δηά ἢϊ58 ϑοστοῦν Κορί Πἰ πὶ ΤῸΠὶ 
ξοοά «πὰ 5166 Ρ : ἐκοιμήθη ἄδειπνος (Τ Βοοά.). 

ΤΠΟ ΡὮγΑθΘ ὁ" ᾿Ξ ΓΌΠΊΘηϊ5 Οὗ πηυ5ὶο ᾽ 15 α15- 
Ρυϊεά. ΤΠΕ Τ,ΧΧ. μᾶνὸ οι θὰ [ξ Δ ορεῖμογ. 
ΤΒῈ ΑΟΨΝ.. ἰλκοβ 186 τοηάοσγίπρ δοοορῖοα ὉΥῪ 
Αὔδη ΕΖγὰ δηὰ Βρηΐθδοῃ. ὙΠῸ οἷάοσ νϑγβί οῃβ, 
Τμοοά., ϑγτίας ἀπά Νυΐρ., τοπάογ ἱξ “ [οοά," 
ψ ἢ νοῦ Γυἵδοτ, Ἀλ5Πῃ1, Κις Ὦ! ἀπά ΖιηΖ 
δξτοοθ. Μοάεσγῃ ἐγδηβδίογβ βθοππὶ ἴο Ὀγθίεσ [86 
Τποδηϊηρ ““ σΟΠΟΙΌΙΠ65,} ΠῚ δας ναι δι! οη5 
85 “" ἀδῃσϊηρ ὙγΟΠΊΘΗ," ΟΥ “" βΒἰπρίηρ δηὰ ρἷδυ- 
ἴῃρ ψνοπιθη" (5866 δά, Ν.). Βυῖ νβαΐονος 
τοηάοσίης ὉὈ6 δοΤορίοά, [πὸ ἱπίθηζίου οὗ ἴῃ6 
ΥΟΙΘΟ 18 ΟἶΘΆΓ :----ἰο ἀοϑογθο ἴῃς ἀϊδιγαςίοα ἰδία 

οὔ ἴδ6 Κίηρ : ποξηῖηρ σουἱά ἀϊνοτί ἢἷ5 (δου 5 
ἔγοπι ἴῃ 6 Ῥ͵ϑοηοΥ ἴῃ ἴΠ6 ἸἸοη5᾽ ἀδη. 

19. τεῦ ἐαγὶν ἐπ δὲ γιογρίη.. πὶ ῥα} 
Ηξε σοβὲ {ΠἸΟΓΑΠῪ “1η ἴῃς ἀλνγηίης, ἴῃ 1Π6 5}1π|- 
Τποῦ οὗ τηογηϊηρ"--τὸ πρωὶ ἐν τῷ φωτὶ, ΤΤπεοά., 
δηὰ νγοηῖς "ἴῃ Παϑῖθ" (566 ἰ!. 25), 1] οὗ δη 
δριϊδϊίοη δηὰ ὀχοιϊοιηθηΐ δκίη ἴο παὶ Ὡς ἢ 
δεϊυδίοά Απος. Ηδ ἰοοῖκ ὙΠῸ ᾿ἰπὶ (55 
ἴῃς Χ Χ.) ἴδε ““ βαΐῖγαρϑβ." 

4Ο. “εγυαπί Γ᾽ 1δὲ ἰδ υὶπς Οο4] Α ποῖε- 
ὙΟΓΓΠΥ σοηξεβδίοη οὐ ἴδε ρατί οὗ ϑατυ5. ὙΠῸ 
ΡὮΓΑΘΘ πγιιδῖ ΡΥΟΌΔΌΪ ὃὲ αυλὶβοά ὈΥ ἴπ6 51}}} 
ΠΑϊτηρ δηὰ ἱπιρεγίθεξ Ἴοπορρίίοηθ οὗ ἴδ6 
Μεάϊδη ἐπεοϊοδΎ (85 ἰῃ {πε οᾶ86 οὗ Νορυςμδά- 
ΠΘΖΖΔΥ, 566 ἶνγ. 44); δυῖ [ἴ ΠΊΔΥ πονογίο]6558 δ6 
δοςορίοα 85 ἃ ΒΙσθοῦ ὀχργοββίοη ἴθδη (δὶ οὗ 
. τό, ἀπιὰ ψοη ἔοσ πὶ ΌὈΥ [Π6 ργάγοῖβ δπὰ 
Πορδ5 οἵ ἴπ6 ρᾶϑῖ 5166 ρ θβ5 πιρῇϊ. [{ σδῃποῖ ὃδ6 
ἴοο ΤΔΓΘ ΠΥ ΓΕΠΊΘΠῚ [δαῖ 186 Μράϊδη 
(πὰ Ῥεγβίδη) θηϊογίδιποὰ ἔὰσ ποσο ΞρΙΊ ΓΙΓΏΔΙ 
ΠΟΌΟΠΒ οὗ [86 Βεἰϊϊν [84η (86 Απϑγτγίαι δηά 
ΒαὈγ]οηΐαπ. Ηλι 8 δεϊϊεῖ (’ ἔββαγϑ,, 257) 
1[δαἱ ([πΠ6 Μοάο-Ρεγβίδῃ σοποθρίοη οὗ Ο 
νγ258 “ὁ ΡΕΙΙΘΓΕΥ ᾿ἀδηίϊςα] τντπ πῸ ηοὔοη οὗ 
ΕἸΟΝ πὶ οὐ [οδονδῇ ᾽" τϑαῖτεβ αυδ] βοδίοηῃ ; 
Ὀμυὲ ἴἴ 15 ὈΠ4 65: ] Δ Ὁ]6 (μὲ ἴΠ6 [οὖν δηὰ 
ΑΥδΔΠ5 β5οὺη σεοορηϊΖοά (6 ἕδος {πδξ ΠΟΥ 
ΟΓΟ ὙνΟΥΘΠΙΡΡΟΙΒ οὗ οὔθ δηά ἴδο 5δηιθ στθδαῖ 
Βείησ. ΔΎ ΒοΙΠοΥ δ1:. Η. Ἀδν]ηδοη 5 ἀθγινδ- 
οη οὗ ΟττηδΖά --- [6 στοαὶ βῖνοσ οὗ 116, οὗ 
Ηδυρ᾽5---1Πὸ Πινίηρ σγοαῖοσ οὗ 81]].,᾽") Ὀ6 ὑσὸ- 
ἔεγτοά; ἴξ 15 ΘΆΞΥ ἴο 566 [μδί ἃ κΚὶπρ {κὸ Πδτῖι5 
νο Ποπουτεὰ ΟἸηδΖάὰ υὑπάογ βϑυς} [165 ἃ5 
“ἐροοά, ΒΟΙΥ, Ρυγτο, ἴπ6 ΒΟΙΥ ροΐ, [86 Βοἰϊοβῖ " 
((|65 είνθη ἴο Ὠἰπὶ ἴῃ ἴμ6 " ὕαςῃδ νου] ποῖ 
σοῃϑίου ἰπηϑοὶ τἰϑῖηρ ““Ξἴγδηρο᾽" Μοσάς 6 
86 υϑοὰ ἴῃοϑβο 1ὴ {Π6 ἴοχῖ, 

ὯΔ. Οοά δαὶδ “επί δὲ: αηρεῖ, δς.ἢ ΤῊΪ 
νγ85 [2 Δ}16}᾽}5 σοην σξϊοη (566 ΧΙ. 1), 85 ἴξ νγᾶϑ 
ἘΠλὶ οὗ δὲ Ῥεῖεσ ἴῃ [Πὸ ἀδγ οἵ ἷ5 ἀ6] ̓ Ινογᾶηοθ 
ἔἴτοπι Ἡεσγοὰ (Αςΐβ χἱϊ. σι). ὙΠ δηρθί ΟΕ Ύ 
οὗ ἴῃε Βοοκ οὗ Τϑδηΐϊεὶ ἰ5 ἀϊϑοιιϑϑοὰ δἰϑονν Ποσο 
(ἔχουτβ. ἴο οἷ, νἱϊϊ.). Ηδοτε ἴὰὲ 15 βυβῆςίοπέ 
ἴο ποῖος ον ΓλΑγιι5᾽ ὈΟΙΙΘΕ ἴῃ [Π6 Ρογϑοηδὶ 
Θ͵ΔΟΒΠΔ ΟΥ ϑΕΙῸ5}---ΟἸΤΔ 26 8 ΣΠΘΘΘΟΠΡῸΓ (ΟΥ 



ν. 23.-ὄ}. 

πε; ἀπά «αἶβο Ῥείοτες ἴπες, Ο Κίπρ, 
ἤλνε 1 ἀοῃς πο διυτί. 

23 ΤΠδη νγὰ8 τῆς Κίηρ οχοεεάϊηρ; 
οἰλὰ ἰογ ἢϊπι, δηά Ἴσοπιπιδηάεὰ τἢδὲ 
τῆεΥ 8ῃου]ά τὰκε [)4η16] ᾧρ ουἕ οὗ τῃε 
ἄεη. ὅο ζδηϊεὶ ννδβ [ἌΚεη ἃρ οὐ οὗ 
τῆς ἄδη. δηά πο τῃηδπηρῦ οὗ πυγί ννᾶ8 
ἔουηἀ ὑροη Πίπι, Ὀεσάιδε ἢς δεϊενεά 
ἴῃ ἢϊ8 (σά. 

24  Απά {τε Κίηρ σοπηπιδηάεά, 
Δηὰ τῆογ ὑὈγουρῃς τΠο86 πηθὲη νγῃ] ἢ 
μδὰ δοσυβεά [24π|ε], δηά {πεὺ ταϑῖ 
ἐῤέηι ἴῃῖο ἴῃς ἄξη οἵ ]Ιοηϑ, [μ6πὶ, τΠεἰγ 
σΠΠ]άγεη, δπά τπεὶγ ννῖνοβ; διά τῆς 
᾿Ιὸμ5. παά τῇα πηδϑῖεγυ οὐ τμ6πὶ. ἂπά 

“ἐς ΔΉ Ρ 6] πὰ [6 “ἐῥτοΐθοϊογῦ οὔ [6 {Π|6 
ἔδιιἢ ᾿"---ννοῦ]ὰ πιᾶκθ δυςῖ ἰδηρυαρο Ρογθ ΕΥ̓ 
1ηῖ6]1ρὶ0]Ὲ ἴο πιπὶ : ἀπά ἤθη 1. 4η16] ννυθηΐ οὐ 
ἴο 455ϑεγί (αὶ Οοα “Παδὰ Ξυΐξ [6 ]ἸΙοπϑ᾽ 
του 5 ἢ6 ννᾶ5 γϑῦυ κίηρ 15 Κίπρ ἴῃ ἴθιτῃ5 
οὗ τεβρεςῖι] ϑρηιἤσδηςσθ. Τῆθ πιοβῖ σοῖη- 
Το Γεργεβοηϊδίίνο οὗ [Π6 δν}] βοννοῦβ ἰῃ 
ὙΠΟ [ἢ6 Μεάο-Ρογϑίδη Ὀο]θνθὰ ννογὸ ΠΙΟἢ5 
τυϊηροά ΟΥΓ πηννίηρεά, ὉΠ νν 4115 οὗ Ῥογβθρο- 
115 δηὰ οοϊπβ ρἰςϊυγοὰ τῃε Κὶπρ---ΟἸτηδζά 5 
ΓΕρτοβοηϊδίινε Οὐ Θασ ἢ --- ἃ5 [6 σεϑοορπὶζοά 
Ορροποηῖ δηὰ αεβίγουογ οὗ [6 ἸἸοὴ5 διγὰ 50 
οὗ (δὲ εὐ ννϊο ἢ (ΠΟῪ σγπιθο] Ζο. Ὑνμδῖ 
Κιηρ απο μδὰ ἔαδϊοὰ ἰο ἀο, ναὶ Οτγπιαζὰ 
-πᾷοοἋςοσγάϊηρ ἴο 16 Μεάϊδη οτγεοά ---- τνου]Ἱὰ 
αν δὰ Πϑαγίυβ ἀο, [μαὲ ““ Οοάβ δηροὶ᾽ δά 
ἄοης, ““ θοσδυ58 ἱπΠῃΟσΈ ΠΟΥ  (Ἰεοά. εὐθύτης 
Ὀεϊίεσ ἴλη 186 ΧΧ΄-. δικαιοσύνη : [6 νγοτὰ 
[λγ8 ϑἴΓε858 οἡ [παῖ “" ρυ ΣΎ, ὁ ΟἸΘΔΠ 655," ΟΣ 
“ἰ ΒΓΑ  Ογννδγάηθβϑ ἡ ὑ]εδδίηρ ἴο Οοά δηὰ 
--Δοσοσάϊης ἴο ἴῃ6 δογοβὰ Ὑδϑῃῆϊ οσ γτηῃ ἴῃ 
ΡΓΔϊ56 οὗ δεγοβῇ, " δςῃδ, Υ11. 2---ἰ!Γθυΐε5 
οὗ ΟτἸπιδζαὰ 5 ““ δηρεῖ," ὁ1Π6 δίποογο," “16 
ἔπος.) “86 τηλϑίογ οὗ {1} 7) “" ννᾶ5 Ἰουηά ἴῃ 
δπι, δηὰ η0 δυσί" (οἰ γτη ΟΡ ΊΟΔΙΠΥ, ἔδυ 5 ἀκ 
ἴο Ζογίμομ: ρούνεῖβο Ἴσοπάμπςῖϊ, ρῥγοῦδὈΪγ νυἱ ἢ 
ἀϊπειποεϊ Δ]]υϑίοη ἴο [6 ἀποοττυρίοάπεϑββ οὗ ἢ 18 
ΟΥΟΙΔ] 11|ἴδ, ορΡ. νυ. 2, 3. Το ἔοπῃ οὗ ἴδε 
τνοζγὰ 15 ἀϊδετοηϊ ἔγομῃ {Παξ ἴῃ Ὁ. 23.) Ἡν δΙσ ἢ 15 
Σ ΒΑΓΊΘ.--ῶἃ5 15 450 [Π6 ΘΧρχεβϑίοη---5 [ἢ 11}. 
25). 

428. οχερεάϊηρ Καὶ ἴῃ 1π6 οτἱρίπαὶ τδ6 
ὍοΟΓα5 ΔῈ αὐ ἀδηΠ}γ. Ἰηϊοπάραὰ ἴο σπηδτῖκ [Π6 
ςοπίγαϑξ βόα ἢ [ῃ6 “ἐ5ογὸ᾽" (Θχοεθαϊηρ) 
Ιβρίοαθυσο οὗ υ. 1ς. ὙΤθ ἴδατϑ δηά [Π6 ἸΟΥ͂ 
ἅΤῸ ΑἸΪκὸ τηλγκβ οὗ ἃ σῃαγδοῖοσ δκίη ἴο [δὲ 
οὗ 186 οἴδον Πϑδτυβ (ΟΥαχᾶγο5) πο ννορί ἢ 
͵ραϊουϑυ δἱ ἴΠῸ δοῃίονοηθηΐς οὗ αυσυ. 

24, 10ἐν ὀγομφδὲ ἐδονε.. «υδίερ ῥαά πεειεά, 
δις.1Ὶ Οἱ ἴδε Ρῆγαϑθ 866 ἰἰ. 8, ὙΠ 5 νγᾶ5 ποῖ 
Ἰηϊοπαάφα 85 ἃ βδογιῆςο ἴο {πὸ ᾿πϑυ θὰ Οὐτηδζά, 
Ἠμυπίδη 5ΔοΓΠῆςε5 δίποηρ ἴῃς Ῥογϑίδηϑ---ἰἶξ ΠΟΥ 
ἐνεσ Ὀοοᾶπηθ ΠοΙλΠΟ,--- ΕΓ ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ οὗ ἃ 

γο:. ΥῪἹ. 

ῬῬΑΝΙΕΙ. ΧΙ. 

Ὀγάκα 411 τεῦ θοηδ5 ἢ ρίεσαβ ΟΥ̓ ἜΝΟΓ 
ὝΠΕΥ οἀπὶα δ 16 βΡοίζοηὶ οὗ ἴδε 
ἀεῃ. 

25 {ἼΠεη Κίπρ Πατγίυβ ννγοῖε πηΐο 
411 ρβορίβ, παῖίοῃβ, ἂδπάὰ Ϊδηριδρεβ, 
(ἢας ἄννε]] ᾿ῃ 11 τῆς φάγῃ ; Ρεᾶςε ὃὲἊ 
τ] Ρ]1ςἀ απο γοιυ. 

261 πιᾶκε ἃ ἄεογεε, Ὑπαῖ 'π Ἐν εγΥ 
ἀοπϊπίοη οὗ τὰν Κιπράοπι τε η τγειλῦ]ς 
Δη4 ἔδαγ δεΐογε ἴπε (ὐοά οἔὨ [)απὶεὶ : 
ἴον πε ἐς τῆς Πνίηρ (ὐοά, δηά βἰεάξαες 
ἴογ Ἔνεῦ, δηά ἢ 8 Κίπράοηι ἐδαΐ ννἈ] ἢ 

Δ21 

5}}} ποῖ δὲ “ἀεβίγογεά, Δη4 [8 ἀο- “ «δβρ. ς- 
4.3 

ταϊπίοη εφαίΐ δε φυεπ ἀπῖο (ἢ επά. 
27 Ηε ἀε]ϊνεγεῖῃ δηά γαβοιεῖῃ, δηά 

ἀδίο ροϑίοσίοσ ἴο (ἢ6 ὕπιε οὗ Πϑαγυ5 ΗἩγϑίδϑερί5 
δηά τπογοίοσγε ἰαΐογ ἴδῃ 1Π6 δνθηίβ τεοογάδὰ 
ἤοῖθ (5.66 αν]. "4. Μ.᾽ ΠΙ|. 350, 3.9). ΤΠ6 
ΒΟΥΘΥΠΥ ἃπὰ ΤΟΙ οὗὨ {πὸ τεσορηϊζοὰ ἰορα] 
ὈΠΙΒὨτηθηΐ5---50π|6 οὗ [ἢθπὶ ἴοο δἰγοςίουβ ἴὸ 
Πδηηθά (566 ἀο. 24ς---2.47)---ἀηὰ [86 δυϑοϊυΐο 

ΤΟΥΣ Ὡς ἢ (Π6 Κιίπρ ΡῬοβϑοβϑθῦ οὐὸσ [Π6 
ἵνθβ, ᾿ἰοσίιθθ, δηὰ ῬΥΟΡΟΓΥ οὗ δΐ5. 5ιι)]εςῖς, 
ἔυΓΠΙ5ἢ Δπιρὶς ἐχρίδηδίίοη οὗὨ ἃ υϑηρόδηοθ 50 
βᾶγαρο. Ὅλο Ἰοδάϊηςξ ᾿ῃέοιτηοῦβ ἀρδιηϑὶ ᾿ δηϊοὶ 
--τΡεγβαρδ ΟὨ]Ὺ [δῖ5 οο-“" ῥχεβιἀεηι8" (ΧΧ.); 
1 15 ποῖ ὨΘΟΟΒΘΑΓΥ ἴο ἱποϊυ δ ἴῃ ὁ’ ἴΠοθ6 σηξῃ 
6 120 ΡῥΠΏςΘΒ, ὅζο., ΠΟΥ νγᾶ5 ϑιςἢ ν ΠΟ] ϑδὶθ 
Θχίοστηϊηδίίοη Ῥγοῦαῦϊο ---- σγογα Ρυπιβποὰ, ἰη 
δοσογάδηςθ ΨῈῺ [6 πδίίοηδὶ οσυδίοπι, 85 ἴπον 
μαὰ ρυπὶβῃοὰ (8εε Ενν814) ; δηά {ποὶγ “ὁ ςἢ}}- 
ἄγεθ δῃὰ νυῖνεβ "" σγοσὸ, ὈΥῪ ἰδ ϑαγὴθ ασγθαγὶς 
ἶαννϑ, ἰηνοϊνοὰ ἴὴ [πὸ ρυπιβῃπηεηΐς οὐ {ΠῸῚΓ 
Βυθθαηάβ δηὰ ἔδίμοι (566 (6 ἰηϑίδποα οὗ 
Ἡδηῖδῃ δηὰ ἢϊ8 ἔδυ, δῖ μοῦ ἰχ. 1.3, 14). 

45--7. Το ἄξογοο οὗ ᾿λᾶσίυ5 5ῃουϊὰ Ὀ6 
σοτηρασγοὰ ἢ ἴμοθ6 οὗ ΝεὈυςδάποζΖῶσ ἴῃ 
1], λο δηὰ ἷν. σ, ὅς. ΘὅΠε ροϊηΐϊβ οὗἉ γεϑεπὴ- 
ὈΪΔΠοΘ ἅγο, 845 τηϊρῃΐ Ὁ ἐχρεςίοά, ςΠΙΕΗ͂Υ γοσ- 
δ4] ; δηὰ (6 ρΡοϊηΐβ οἵ ἀϊδεγεηςθ ἴἤοβο ννῃϊοἢ 
ΔΓῈ Ὡδίυγαὶ ἴο (ῃς ἀϊβεγεηϊ οἰγουτηδίδηςοβ πὰ 
ΤηδΏ. 

(α) Ἴῆο βάπιὸ Ὀγοδὰ ϑρίσὶξ οὗ [οϊογδίίοη 15 
Οὔϑοσυδῦϊθ.Ό ἢ ατβ (κα ΝΟΡυς ἢ ΔποΖΖδσ) 
ἀοε5 ποῖ 5βιιδϑιιυῖο [ἢ6 ἡνοσϑη!ρ οὗ (6 Οοὰ οὗ 
᾿δηΐοὶ ἔογ (6 πδίίοηδὶ οὐ]υ8. Ηδ Ὀϊὰ5 ἢ15 
5:10] 6οἷβ ““ 1 ΘΥΟΤῪ ἀοπιηΐοη ᾽" (1. Ξυ]απδῖο, 
ἷν. 34) “οὗ δΠ΄5 κιηράήοιι " δοοογσγά ἴο Ηἰπὶ 
ΒΟ ἢ Τόνοσεποο δὲ ᾿οδϑΐ 458 [Π6γ---Ἔβρες ιν (Π6 
ΒΑΡΥ]οπίδη5---δὰ Ὀδοη ψοηΐ ἴο ΡΔΥ ἴο {δεὶγ 
ετοαῖ κΚίηρ Νερυςῃδάηθζζασ (“σε ]ς δηὰ 
ἴθδυ," ἴῃ ν. 1 δηά υἱ. 26). 

(ὁ) Τατῖυβ 5βῆεννβ [6 βάτηθ ἰηϑιπςϊνθ τὸ- 
σοξηιίοη οὗ [6 στοαῖ ροννοσ οὗ ἴῃς. Οοά οὗ 
Δηοῖ νος ΝΟΡυς δάποζζΖαγ δὰ σἤθννῃ (ςρ. 
ν. 27) πὰ ἴἷν. 3), δπηὰ γρίῖνεβ ἴο Ηἰπὶ {1[}65 
ΜΠ Ις ἢ Πηὰ ΓΠΟΙ͂Γ ῥρΑΓΔΆ11618 ἴῃ 186 ΕΠ|65 πϑοὰ ὉΥ 
ἴδε Κίηρ οὗ Βαῦγ]οη (οΡ. ν. 2ό ν ἢ ἵν. 34) 

Χ 

7. 14,27. 
κε 1. 32. 
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ἘῊΉΦΘδ. 
λανά. 

6 ψόγοι ε'ρη8 δηᾶ ὑσόπάεγβ ἴῃ Πθᾶ- 
νθη ἂπά ἴῃ δδγίἢ, ψψῆο ἤδῖῃ ἀεϊϊνετεά 
Τδηΐοὶ ἔτοπι τῇς ἴρονγεγ οὗ [ἢ8 ]] ΟΠ 8. 

φΦτἴἃἰ'͵  ρυ ὕἷςς 

47} δυξ ἴπ6 σοηοορίίοη οὗ Τασίυβ ῖ5 Μεάϊδη 
δηὰ (δμογοίογε ρυγεσ (566 υ. 20). ὙΠΕΓ ἰ5 ἃ 
Μαζάοδη Ἴςοϊουγίηρ πῃ [Π6 ἰδηρσυᾶσο δηὰ ἴῃ ἴῃ 6 
Δ] υϑἱοη ἰο [μαῖ ονθηῖ---ἰῃθ ἀδ]νογδῆσθ ἔτῸΠῚ 
(86 ““ρονγεγ᾽" (1. Βαηπά) οὗ [86 ἸΙοῃ5---Ὑ ]  ἢ 
τοοδ]]οά ἴο πὶ ἢἷἰ8 οὐ ἀὐΥῇ 48 Οττηδζα 5 
ΘΑΙΤΏΪΥ Τεργεϑεηϊδανο, 

48. 2 γοιρεγε4] Τδο ννογὰ ἱπεπιαίεβ τἢδέ 
Ὠδηϊοὶ νγᾶ5 τοδιογοα ἴο σης ἀπά δβοποὺσ (ςΡ. 
ἢ. 20 ΨῈ 11. 49). ὙΠΟ νοῦϑθ 15. ἃ ῃοίΐβ οὗ 
Ὀπι6 ρῥγοῦδον δάάἀοά---ὐνβοίμοεσ ΟΥ̓ Δη16] 
Εἰπιϑοὶ δ οὐ ποὶ 15 ἱπιηδίεσιδὶ-- -ἴο οἷοϑο [86 

ὈὨΑΝΙΕΙ͂, ΝΙ. [ν. 28, 

28 8ο 1138 Π)αηὶεὶ ργοβρογεά ἴῃ πε 
τεῖρῃ οὗ [αγίυβ, ἀπά ἴῃ ἴῃς τείρῃ οὗ 
“Ογτγιιβ τῆς Ῥεγβίδη, 

Ἠϊβίοσίοδὶ βθσοϊίοη οὗ {86 Ὀοοῖϊ δηὰ ἔογπιπρ ἃ 
πῖυγαὶ σοποϊυβίοη ἴο ἴῃ Ἔνθηΐβ πασταῖραά ἴῃ [Π6 
οδδρίεσ (Όρ. 5: Π|}14Γ ΠΟΙ Ο]τ]5]Οῃ 5 ἱ. 21, 111, 20). 
ΤΠ τεῖρῃ οὗ "" αι ἴδ Μοάο᾽" ννὰ5 σοῃ- 

[Ἐβϑθγ ἃ βῃογέ οὔθ (ςρ. ἴδ6 ῃοῖοδβ ἴῃ ν. 31 
διὰ ἰχ. 1); δπ6 ἀϊεὰ ἴῃ ὈΔΕΠ]6, 541γ5 Ἐ 45}1----ἃ 
δἰδίοπιθηϊ ὑπϑαρροσίθα ὈΥ 16 ἴοχὶ οσγ ΌΥ οἴμεγ 
τοῦ; ἰξ νγδβ ἔο ] ον ΟΥ̓ ἴμ6 τεῖξτι, 50 
Ῥγερηδηῖ 1 ΡΊΟΣΥ ἴο Π15 ον πδηα δηὰ 50 
Θνθητῆι] ἴῃ 1Π6 ὨδίοΙΥ οὗ Οὐσοά 8 σβοϑεὴ ρθορῖθ, 
--ο ἀγτὰβ ἴμῈ στοαί. Ὑμδῖ τγείρῃ, 50 ἔδσ 85 
1:15 σοπποοϊθα τ ΒΙΌΪΟ Ὠἰσίοσγυ, ἰ5 ἀἰϑουβθοα 
οἰϑονν βοσο. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕῈΘΞ τὸ (ἨΔΑ». Υἱ. 

Ω. ἴη δο ποῖο ἃ 15 βυρροσοιοα (πὲ [Π6 ϑεἶθς- 
ἔἴοη οὗ ἴπ6 πυη οΣ ὁ’ (γοΟ "ἢ ΤΔΥ ἤᾶνθ Ὀδεη 
βυισροσίοά Ὀγ ἴδ δηςϊοπί ἀϊν᾽ϑίοη οὗ ἴπΠ6 [γδηΐδη 
Ῥορυϊδίίοη. ϑδυςῖ ἃ ἀϊνίϑίοη 15 οὗ στολί δη- 
(ἰφυϊῖγ. [πὸ Οἀϊμᾶβ (Β.6. “200)), ἴδ οἰάοϑι 
Ὀοοκβα οὗ [86 Ζεοηά-Ανοϑίβ, ἴπθ δοογϑάϊοα 
Ὡδίηθ5 οὗ {δ6 ἀἰϊνὶςοηβ ἀτὸ 6 ““Ἰογά,᾽" [Π6 
ἐἐγροπΊδη,᾽" δηὰ 6 “" δοηάπιδη}." δρίερεὶ! 
ἰγδηβϑι δίς [Π15 ραϑϑθαρὸ αἰ γ ΠΕΥ ἔτομι Ηδιρ. 
Βυΐ δὸ «ἷϑοὸ μβῖνοβ ἰῃϑίδῃσεϑ" οἵ 1ηδΐ θα Ὺ 
ἀϊνϑίοη ἱπίο ἴῆγεθ οἶδβθθ5 σουίδίη]γ ἔουπά ἰη 
{με ’ γ βραγαά ̓  (Β.6. 8οο.--- 700), “Ρυϊεβίβ, 
νναιτίοῦβ, δηὰ ου]ἰναΐοτϑ 4.) ΒΥ {6 {πιὸ οὗ 
1Π6 “ Εγανασγάϊῃ Ὑδβηϊ᾽ (ς. Β.6. 4ς0--- 30), 
Ζοτγοδϑίου Ἵδηίγοβ ἰῃ ὨΙπΊ561 [86 δ υΐο5. οὗ 
[06 ϑονθγδὶ οἰδϑϑοβ, Ηρ 15 "πὸ ἤγϑὶ ῥγιοβῖ, [Π6 
ἢγϑὶ νναγγίοσ, ἴῃς ἤσβὶ οὐ ναῖον οὗ (Π6 501}ὅ.᾽" 

8. Ὁ ΠΟ. ὙΠ ρῆγαϑθα ἰ5 ΠΠυσιγλιοα 
ὈΥ ἴδ ἔο]]οννῖη; Ρᾶ55ΔρῸ οὗ [π6 Δηη4]5 οὗ 8δ8γ- 
ἀδηδραϊὶιβ : ““ϑαγάδηδραίιβ ἴῃ6 Κίηρ, ΜὯο ἢῖ5 
Ἰανν5 (ἀασπαπμ: ερ. ΠῚ τυ. ὁ» δ) δηά κἴδίιζοβ 
(ἐαγαριαημ, ὮΝ) Βδίἢῃ οηξογορά," ὅζο. (Νοστίβ, 
ΟΑϑϑγτγ. 1ςοζ.᾽ 11. ς 51). 

10. ἐδγεφ ἰὥγιο ὦ 447] ἴὶ [45 Ὀδθη ἴοο 
ἔγθ ΘΠ ΕΥ 4ϑϑοσιοὰ ἴΠδὲ 1115 ργαςῖίςθ ννᾶβ5 ἃ 
τοργοάποίίοη οὗ ἃ Μαζάρδη μαδίς, ὙὍ}15 νγᾶς 
ποῖ ἴπ6 ολϑθ, Τὴ δηοίοεπε Ῥεγϑίδῃβ αἀἰν: ἀθὰ 
1ὴ6 24 ΒουΓβ ἱπίο ἔοιῦ οὐ ἔνε ραγίβ δεσογαϊης 
ἴο [6 ϑράᾶβοῃ οὗ (6 γϑαγ. (ογγοβροπαϊῃρ ἴο 
ἴπε56 ραγίβ γε 1Π6 σάδι' ΟΥ̓ ΡΓΑΥΟΙΒ 5α]ὰ ἴο 
186 ροάὰς οΥ δηροὶὶς Ὀδίη 55 ργοϑιἀϊηρ ονοσ οδοὴ 

1 Ἤδυρ, “Εδββαγξ οἡ 1ῃ Ξδογοᾶ ἰδηρίαρο, τες 
ἵηρϑ, δπὰ τεϊσίοῃ οὗ [με Ῥαγβεαβ, ἢ. 145. 

3. ὁ Ανεβῖδ, 11. Ῥ. 120, ΟΡ. Ρ. 125, Ὦ. ἤ. 
5. πὶ Ρ. ν΄; “δηλ, Χιν, 5; “Νεηαϊάδά,᾽ ΧΙΥ. 

“6. 
4 Ηδυρ, ἢ. 174; ϑρίορεῖ, 11. ῬΟ ΣΙ. 
ὅ Ἡδυρ, Ρ. 1901. Οπ ἴό56 ἀδίες 8.06 Ἠδυρ, 

ῬΡ. 218--- 224, 50 15 τῶοσς ἀϑοϊάἀς ἴδῃ ϑρίορεϊ, 
1. Ρ. 13 564. 

ἀϊνιϑίοηδ. δ ἤτβὲ πηοπέοη οὗ τόσϑῃ (παῖ 
οὗ ἴθ βοά οὗ γε) ἴῆτοο {ἰπ|Ὲὲ5 ἃ ἀδ  ἀπιοηρ 
{π6 Ῥάᾶγϑδθοβ ὁσοιιγβ ἴη {π6 ΜΙποκμϊτοα, ἃ ννοσίς 
νυ τίδη δϑοῦ {86 σουῖναὶ οὔ Μαρίϑιη ΟΥ̓ {Π6 
δαϑϑδηϊἄσρ, ἀπά {πογοίοσο ἰοης δἴοσ. ἴῃ {ἰπὶ6 
οὗ οὐῦ [ογάτ, πάθον ΔΠΥ οἰγουπιδίδηςος 1 
νν 5 ΟΠ6 {Πηρ᾽ ἴο Ὑνουϑῃρ (Π6 ρογίοηβ οὗ τῃ6 
ἀδΥ, ἃ5 ἴῃς Ῥαγβϑοβ αϊὰ ; ἰἴ νγ5 αυϊὸ δηοΐμογ 
ἴο νγοΥΒΠρ δἰ Ἴεγίδίη ρος ποά {ἘΠπ|65 ἴῃ ἴ86 
λυ, ἃ5 νγὰ5  Δη16}᾽ 5 ργαςῖίςθ. ΨΘΓΥ ργοῦδΌΥ 
(6 ΠεσυθηΟΥ πὰ τορι ΑΓ οὗὐ ἴῃ Πιδὺϊ 
ἀϑϑρηρά ἰο ᾿.Δη16] ΠΊΔΥ ὃ ἀαίεά---ἂς τοραγὰς 
ἢ!5 σΟΙΠΙΓΥΤΩΘΏ ΦΘΏΘΓΔΙΙΥ ---γοπὶ ἴδ {ἰπι6 οὗ 
[η)6 ΒΑΌΥ]οΠπίδπ σἀρΈνΥ : Ὀὰϊ [Π6 οΥἹΡΊΠΔ] οὗ 
(86 ργδςξιςθ ἰ5 ἴο δὲ γεξοττθά---ἂἃ5 βίδίοἀ ἴῃ ἴῃς 
ποῖθ υηάοῦ (ἢ6 ἴοχί---ἰτο 58. ]ν. 17ζ. ὙΤΠΟΓΟ ἰ5 
ὯῸ ὨΘΟΘΣΘΕΥ, ΟΥΑΙ ΟΣ οἴ μογννῖϑο, ἴο ἴσᾶςο ἴῃ 6 
Ῥτδεῖϊοθ ἴο Ερυρεδη 8ουγο65 ; ΟΥἩ ἴο δι διυζδ 
κῃ ϊς ἀϊνιϑοη δὲ ἤουγα ἴο ΕζΖγα δηὰ [6 Οτγοδῖ 
ϑυῃδξοζιθ. ὙΠΟ 15 η0 “Θχαρσροσγαίοα ποϊΐοῃ 
οὗ τὸ ναῖυθ οὗ ῥγᾶυθσγ. Ὀδείγαυίηρ ἃ Ἰἰδίοσ 
7υάλιθπι.") ὅϑυςἢ ΠὨΥΡΟΓΟΓ ΕΓ 5Πὶ ΠΊΔΥ Ὀ6 58 {ΕἸ 
αἰϑη  ϑϑοὰ ἢ ἐῆ6 γχοπλασκ : “6 [Π690 ΡΑΙΠΓ- 
ἰΔτὶ 165 ἀσὸ ποῖ νδ]᾽ ἃ δγριιπιθηΐβ ἴῃ ἔδνουσ οὗ ἃ 
ὙΕΙῪ Τεοσοηΐ ἀδίε3,"" 

14. δ8 ὮΨ)), “5εξ ἢἷ5 πβοατί." ΤὍΠὸ υϑυδ] 
ψογὰ ἴπ Ηδοῦτεν δηὰ Αϑϑγυγίδῃ ἔοσ “" βασι " ἰ5 

[Π656 σοῃϑοηδηίβ γονογϑοὰ, 50. Εἰΐπον τποτο- 
ἔογε {η6 σοργιϑῖ ρυξῖ ἀονγῃ ἴῃ ννογὰ ἴπ ἴΠ6 
Αϑϑουγίδῃ τηοῦθ οὗ τεδάϊηρ (ἔτοτῃ οί ἴο στρ), 
ΟΥ̓ 16 ργορῃοῖ γονογθοὰ δὴ Αϑϑουσίδῃ τηοάς οὗ 
τὰουρῖ. ὙΠῸ Αϑϑγτίδηβ, ΟΥ̓ 4 πδίυσγαὶ ἰγδπ5- 

ἰῆοῃ υϑοὰ ἐπ ἴΕΥ)) ἴο ΟΧρΡΓοβ5 ποῖ ΟΠ 
ἐῃοαγί," Ὀυξ “50 οὐ “"ἀδιιρῃίογ᾽" (τ 1ΠῸ 
.50.8] ἀοίοττηϊηδίνα οὗ πι8]6 οὐ ἔθυηδίθ). Τἢα 

6 Ολιδδ ὕϑβίαναι ε, "Ὑας. ΤΧΙΧ. 8. Ηαυρ, ΡὈ. 
151 ἃπὰ ἢ., 109; ϑρίερεϊ, ᾿Ανεδία, 11. Ρ. χἱῖχ. 
564.» 1]. ΡΡ' “. 21 566. 

ϑρίερεῖ, Αν.᾽ 111. Ρ. 11.; ῬάδαΥ, "μεοΐϊαγο5,᾽" 
ἃς. Ῥ. 551. 

ὃ Ὠανίάϑοη, “Ιπίτοὰ,᾽, ὅζο. 111. Ὁ. 170. 

ἦ ςὮΔΡ. τ. 
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γι τ, 2.] 

ςοπδοηδηῖβ οὗ [Π6 υϑυὰὶ Αϑϑγγίδη σογὰ ἔοσ 
ἐ90ῃ}} (αδέμ, αι) ἅτε ὍΔ: ἔτοπι ἴῃς ἰάρα οὔ 
ἐφοῃ ̓,) [ἢ6 [ΓδΔηβ ΠΟὴ νγ85 πλδάο ὑδοῖκ ἴο “Ποατι"" 

δῃὰ ἴδε νγογὰ 08 τεϊδίποὰ ἴῃ ἐπῖβ Ἰαξίοσς ββϑῆϑθ. 
1 ΎΥ ξῖνοϑ ἢο ἰπϑίδηςε οὗ ἴξ ἰῃ ἰδῖοσ. (Ὁ βδϊθο, 

16. ἀπ οΥ ἤοη"] ὍΠδ οὐ φίῃαὶ οὗ ἔπε δὲ οσ 
δὲ} ἴῃ {πε ἴεχὲ 15 δι ἔπ Υ ἴΠ6 Αϑϑγτίδη ἀμόόμ, ἃ 
νδυϊξ, ἀστοὶ, οὐ ἀοπιοῖ, οὐ σαὐδὲῖ, ἴῃ ϑαγροηϑ 
ΟΥ̓ΠΠΟΥ χαδὲ δηὰ δωδαγὶ ἅτὰ Ἰοϊποὰ ἱορείδοσ; 

1 Νοιτίβ, "Αβευσ. ᾿Ὠ]οῖ. 11. 518, 
3.10.1. 78. 

ΓΗΑΡΤΕΚ ν]. 
1 Ζαρῖ: υἱεῖοε οὗ 70" δεατί. ο ΟΥ̓ Οοσ': 

ἀϊηραάρνε. 15 722 ἐρζεγῥγεάίαξονε ἐλεν οι. 

Ι Ν τἢεὲ βγϑέ γεᾶγ οἵ Βε 5ῃδζζαγ Κίῃρ; 
οἵ Βαδγίοη [)δηῖεὶ ᾿μδά ἃ ἀγεδηὶ 

. ἃπά ν|βϑοη8 οὗ ἢ]8 μεδά ὑροη ἢἰ8 θεά : 

σβαρ. ΜΙ]. [πηἰτοάἀυςσίοτγ Νοῖοθ. [ἢ ροϊηΐϊ 
οὗ ςΠγοΠΟΪΟΡΥ {Π15 σμαρίοσ σοπῆεὲβ Ὀεῖννοει 
σΒἢ. ἱν. δἀηὰ νυν. Ὑἴθαγβ ῃδὰ οἷδρϑοά Ὀεΐνγθοη 
της ἀφαίῃ οὗ Νεδυςῃδάηοζζαγ δηὰ “6 ἤγσὶ 
ΥΟΑΣ οὗ Βε ϑῃδΖζΖασ:" γδδῖβ ργερῃᾶηὶ ψ ἢ 
1μοϑο ροϊ ἰς] σοηνυ 5 οἢ5 ἡ ἰςἢ Ὀγοκο ἕο ἢ 
- 50 ἔδγ 85 Βδυυϊ]οηία νγ85 σοῃοοττοά--- ἀστὴν 
(ἢ Ἰοϊηξ τείξῃ οὗ Ναδοηδάϊιβ δῃηὰ ἢ5 50η (568 
Ἰηϊγοά. ποῖ ἴο ςἢ, ν.); γδαῦβ οὐ 5ιθπεθ δηά 
Ῥαϊίοηξϊ ννδιτηρ οἡ [πο ρατί οὗ [6 ἀρείηξ ὑτο- 
Ῥῃεῖ. Ὁ δηϊεῖ, ἴῃ [Π6 σοπιραίδῖινθ ΟὈβου ΓΙ Υ 
δηὰ σεϊγοτηθηΐϊ νι ἢ νγᾶ5 ρτοῦΟΪΥ 15 ἰοῖ, 
᾿ιδὰ ποῖ Ὀδθη ἃ ροϊ ! ἰοΐδη, ἃ σου οσ, ἃ ΤλδΔῃ, 
Πδὰ δὲ ποῖ Ὀθεη ΘΘΏΪΥ αἷϊν ἴο [Π6 βει σης 
ουοηΐβ δτοιιηά δῖπι; 6 ἢδά ποῖ Ὀδοη ἴῃς Οοά- 
ΤΟΔΙΊΏΡ, ργάγυογῆι, ἰγυδὲ ἢ} [5γδοὶ το, δὰ ἢς ποΐ 
5δθη ἴἢ ἴῆοπὶ ἴΠ6 χοῦ ΔΌ]6 τοϑι 5 νν ἰσἢ 5μουϊὰ 
ὈΠηΣ ἴῃ “ἴἢς Κιηράοπι οὗἩὨ [ἢ6 5αἰηῖ5 οἵ 16 
Μοκῖ Ηἰρἢ᾽" (τὶ. 18). Ὕδι6 ργόρβείὶῖς νἱβϑίοῃϑ 
τυδ ἢ σοπιηπηθηςο νι (ἢ]5 σδδρίογ, τεῆοςοῖ 
ὈοΙὰ [15 ἡδίιγαὶ δηὰ ϑριγιίυδὶ ςοϊουτίηρ. 
ΕἸΠ] οὗ τεπποπηγδηςοβ οὗ ἴΠ6 ἀγεᾶπι5 σεσογάθα 
ἴῃ ΠὨἢ. 11. δηὰ ἱν., ΠΟΥ͂ 5δμενν [6 τηδγκοὰ 1π|- 
Γεβϑίοῃ ἴποϑα ἀγοδλπὶ ἢδὰ τιδάθ ὩΡῸΠ Ὦ]ΠῚ, 
(ἢ 45 ἃ γοιηρ δπὰ πη ἀϊο-αροὰ τδη. [ἢ 

ΠΟΥ͂ τὸ πηλυγκοὰ ΌΥ ἃ 5 το] 15πὶ Δηα ΠΑΡ ΘΓΥ 
--πΊΛΟΤΟ σἰγκιηρ ἤδη ἴπας οἵ ἘΖΟΚΙΕΙ----ἰς 15 
οπ6 ὮΙΟΙ πηοάστῃ γοϑθδγο (ἐς. 3. ποῖς ἴο νυ. ι) 
[25 βδεννῃ ἴο θὲ ργοῦδῦϊθ, ἰῃ δοςοσάδηςσθ ννἹ 
16 ἰοδοδίηρ δηὰ ἰγδιηηρ οὗ [6 ““ϑ.ῆοοϊϑβ,᾽" 
Δ ἱπιροβϑίθϊο ἔο ἃ ΠΟΥ ὈΠΕΔΠΔΠ]ΠΑΥ ἢ 
νΥ δὲ 15 ποτὲ ἀδϑοσι θα, ᾿ 

1. 1ι1ὲ γε γεαγ ὁ Βείεδαπσαρ ἀἰπρ οὗ 
Βαῤγίοη, ε.] ΤῊ5 15 ἴ6 τοδάϊηρ ἔο!]οννεὰ 
ὉΥ ἴδ6 ϑγγίας, νυϊκαῖο, δηὰ πιοάσττι νεογϑίοῃβ. 
ΤΠ ΠΧΧ.΄ τελάβ ἔτους πρώτου βασιλεύοντος 
Βαλτάσαρ χώρας Βαβυλωνίας, ΡΕΥΠΔΡ5 ἃ ΠιΟΓΕ 
ἐχδςὶ ϑἰαϊειηθηΐ (566 οἷ. ν᾿ ἰηϊγοά. ποῖδ). 
Τῇοοάοίοη πᾶ5 ἴῃ6 αυσϑεϊ δος βυρροτγί οὗ 
100 Ατδῦϊς νογβίοη ἔος (ἢ6 γοδάϊηρ Β. βασιλέως 

ῬΑΝΙΕΙ, ΡΝ]. 

δωδιων, δωδεὶ, δαδιὴ 15 ἴῃ. Ἡθῦτονν 2, ἃ ριΐ, 
ΒΏΔΙΕ: δηά 15 ἴΠ6 υ81.4] ννογὰ ἔογ ἴῃς ϑῃπᾶγοβ 
ΟΥ Ρ᾿ἴ5 ργοραγοὰ ἔογ ἴῃ ννἱὰ ραπθ.0 ῬὍΤῆε 
Ἰυποξΐίοη οὗὨ [πε ἔνο νογάβ ᾿υ.511ῆ65 [6 510- 
Ροϑιοη ἴμδὲ Ὁ φαῤὲ 15 ἰηϊεηάεοα ϑοπιεϊπίης 
5: ΠῚ11ΑΓ. ! 

186. ΠῚ. [Ε1ΠῸ ννοστὰ ΤΥ δ ἰγαςθὰ (ὃ 
δη Αϑϑγυτίδῃ τοοῖ, ᾿ξ ἤπια β ρογῃδρϑ ἃ ρδαγδ] οὶ ἴῃ 
ἀμῥάμ, “" Ε᾽δλάποϑβ," ““τε]οϊςίηρ,," τπουρῇ {Π6 
Ηεῦγενν ἔοστῃ [ΠἽΠ 18 υιϑυλ!ν ἀρρτοχιπιαῖρα 
ἴο [6 Αϑβϑογγίδη ψοσὰ. Το τρηϊ Ἔχρδηδίοῃ 
οἵ ΕΝ ὙΟΣΩ͂ πιυϑὶ δ6 51}}} ςοηδιἀογοά υπάείοτ- 
τηὶῃ 

τδη ἢς ντοῖς τῆς ὄτγοδπι, σηπαά το] 4 (ἢ 6 
δι οὗ (ἢς ἴ πγαϊζεῖϑβ. ᾿ 

2 [)αηὶεὶ βρᾶκε δπά ς᾽. 1 8ανν ἴῃ 
ΤΑΥ͂ νἱδίοη ὉΥ πίρῃϊ, δηά, Ὀ6Πο]4, τῆς 
ἔουγ ψ|η45 οὗἩ τε πεάνεη βίγονε ὕροη 
ἴδε ρτοδῖ 868. 

Χαλδαίων, ρῬετῃᾶρβ δη αἰζϊετηρῖ ἴο ἀεῆηε ὈΥ ἃ 
βρϑοῖδὶ {Π|6 16 ὑπκποννῃ Βοϊβθδζζασ, ὍΤῆὲ 
γοῦβο 45 Ὀδοη ΤΠΟΌΡἢΣ ἰο ὯὈδ ἃ Πἰβίοτίςδὶ δά- 
ἀπίοη, δά ἀεά δ ἃ ΥἜγῪ ϑασὶγ ἀδίϑ (ε. . ἴἃ ὁσσγς 
ἴπ 1, ΧΧ.} ΌΥ ἴπ6 υηκηοντῃ τονίϑεσ οὗ [ζ4η1|6}}5 
Μ55. Ἵδὸ σεΐεγεησθ ἴο “" βεδϑίβ᾽, 'π νἱ!}. 4 
Ἰοανθβ, βονγουεσ, πὸ ἀουδὲ ἃ5 ἴο 16 ὑγ συ 
οὔ {πὲ ἐνεηΐϑ οὐ τη σδαρΐοσ, 
ΤὮδ Ἔχργεϑϑίοης “δὰ (1ἰ. “σφ ἃ ἀγϑᾶπη,᾽" 

(ἘΠ ν]δίοηβ οὗ ἴθ μοδὰ προὴ ἴπ6 Ὀ6ὰ,᾽ τὲ 
[Π6 54Π|6 45 ἔῆοϑθ ᾿ν]οἢ Οσςσυτγ ὶπ ν. ς (Α.Ν.), 
.. 29, ὅζε. : [86 {6} Πρ “1Π6 βυπὶ οὗἩ (ἢ6 τηδῖ- 
ἴογ5᾽" (1ξ. ἐς ννογὰ5᾽,)) 15 ἃ δουρί γα ]---ορ. [(ονῸν. 
24(Ππ:}.); Κ5. οχίχ. χόο---η 4150 Βαυγ]οπίδῃ 
ἔογπι, δηὰ 15 ΓΙΡΏΕΥ υὑπάοτοίοοα ΟΥ̓ ἴῃ6 ἈΔὈ- 
Ὀϊηΐς 4] σοΙη πη δέου ἴο ἱπΊΡΪΥ ἴπδΐ ἃ 5:1 ΠἸΠΊΑΓΥ 
15 ρίνθῃ, δῃὰ ἃ ϑι:ΠἸΠΊΔΓΥ ΟἾΪΥ, οὗ 411 ἐμῃαΐ [)4η16] 
Βδά ἴο ““ 1611} οὗ ἴῃ6 νἱβίοῃϑ. 

ΩΦ. δὲ ὕϑεγ «υἱπάν..σίγουε, ας. ΤΡ νοσΥ 
ΔΟγυρίησδθ5 οἵ ἔθ σοτησηθηοοτηθηΐξ οὗ [ἢ]5 νϑῦϑο 
5 οὗ 1561} δὴ ἱπάισδίίοη [δῖ τ 1 [6 παττὰ- 
ἔνε οὗ [6 νἱβίοῃ Ὀεξζδῃ. 

ΤὨς ““ἴουγ νυἱπάς οὗ εάνθη γίνης (Ἰ. 
δωγετ πες ζογ 8) ἀροη 16 ρτοδὲ 562." [ιλ5---ῶἃ5. ἃ 
βυτοἷϊοα] δεσουπέ ᾿ἰπξεπάεδα ἴο ἀδϑοῦῖδα στεδὲ 
δῃὰ (υπιυϊζυοι5 σοηδιβιοη----τοςεῖνοα δη ἰηἴοῖ - 
ἐϑίϊηρ Ράγα]]6 ] ἰπ (ἢ Ἰαίοϊγ ἀἰθεονοεγεά (4]- 
ἀξαῃ δεςουπῖ οὗ (Π6 Ὠείυρο. ὙΠδ οτἹρίπαὶ 
τοχῖ οὗὨἉ 115 δοςουπΐ Ὀεϊοηροά ἴο [Π6 (Παϊάσδη 
δηά ϑαςοσζάοίδὶ Ξ.ῆοοἹ οὗ Ετγοςῇ, δηὰ {ΠῸ οχὶϑί 
ἴῃ σορίδβ Ὀοίοῃξ ἴο [86 {ἰπι6 οὗἨ Αϑϑιγῦδῃιραὶ, 
οὐ ἀῦουΐ όδο Β.-σ. ΔΝ δη 8.51: μδά οηϊετοά 
86 5}1Ρ, [ῃ6 δοσουπέ σοπίίπιιε5 :---- 
ΓΘ ταρίηρ οὗ ἃ ϑἴουγῃ ἰῇ [Π6 ΤλογηηΡ᾽ 

ἄῖοϑο ἕγοτι ἴπ6 Πογίζοη οὗ ἤδάνθῃ οχιθπάϊηρ 
δηὰ νὶάθ, Ψυ] ((Ὠ6 γοὰ οὗ [Π6 δἷγ δηὰ ἰθπὶ- 
Ρεβῦ) ἴπ ἴδο πιιάϑξ οὗ 1 ἰῃυπάοτοά, δηὰ Νεῦο 

ξοά οὔ [86 ρἰδποῖ Μογουγγ) δηά ϑδγιι ννεηΐ ἴῃ 
οηΐ ; (86 1ῇγοηθ- θθάγετβ ([ επογηηδηξ, Οσαῖε 

Ξ- 5ρΡ[Π||5 οὗ [Π6 ἀδπηοη-ΟἾ455) νγθηΐ ονεσ που η- 

ΧΆ 

4.2 
'ιῷ “-. 

1 ον, 
ογεΐς. 

. 
ΘΟ 



ΒΑΝΊΙΕΙ, ΝΙΙ. 

4 Απά ίουγ ργελῖ θαδϑίβ οάῆθ ὕρ {Πείεοῦ σχεῖε ρ]υςκΚοά, ἴδηά ἱξ νγδβ 'Οτ, 
ἔτοτῃ τῆς 868, ἀΐνεγβε οὔς ἔγοπὶ ἃποῖπεσ. [πεὰ ὑρ ἔτοπη (πε εατἢ, δηἀ π|λ46 τοί. 

224 ἵν. 3» 4. 

4 ΤῊς ἢτβῖ τας |ἰκε ἃ Ἰΐοῃ, δηά μδά 
ΘΔ 65 ὙγηρΒ: 1 ΒΕ ἢ 614 {1 τῆς ννϊηρβ 

βίδπά ὕροη [πε ἔξεϊ 28 ἃ πηδῆ, δπά ἃ 
τῆλ 5 Πεδλγῖ νγῶβ ρίνεη ἴο Ἰἴ. 

ἰλϊης δηὰ ρῥἰδῖη5: [πὸ ἀδβίσογεοσ Νογγαὶ (ροά οὗ 
πε ρίδπεῖ Μδ415) ονοττυσιοά ; Νηρ () ἴδε 
Ομιαϊάσδηῃ- Αϑϑυτδη Ἡργςυ]65) νγοηΐ ἴῃ ἔγοηϊ 
δηὰ οαϑί ἄοννη; ἴδ 5ρ᾽ 5 (ἡπωπαξὶ -- ϑοςοηά- 
ΔΙῪ ξ6η11) σλττιο ἀεϑιγυσξίοη; ἴῃ {μοῖγ ΡΊΟΣΥ 
ΕΥ̓ δννερί (πε οαἢ ; οὗ ] ἴῃ Ποοά τοδομοὰ 
ἴο δοανθη" (Ὁ. δπ|1} ἴῃ “Ἴτδηβ. οἵ ϑος. οὗ 
ΒΙΌ]. Αὐτοὶ." 11. Ρῇ. ἱ. Ρ.. 221; δηὰ " Αϑϑυγίδῃ 
᾿λιϑοονογίεβ, Ρ. 188: ἱ,δηοιτηδηῖ, “[.65 Ῥσθπι. 
(ἵν]].᾽ 11. Ρ. 37, 38). 

ἴτ 185 ποῖ υῃγθαϑοηδῦΐθ ἴο ϑδρροθο ἰδδέ 
ΤΠ δηϊοὶ, {γαϊπθά ἴη [δ “Ἰοαυτηρ οὗ ἴη6 (Π4]- 
ἀθδηβ᾽" (1. 4). ου]ὰ Ὀ6 ἔδπη ]γ ἢ π6 
δηοίοηΐ τεςοογὰβ οὗ [86 Ῥδορὶθ διμοηρ ὙΠΟΠὶ 
.1|5 Ἰοξ ννὰ5 οδεοῖ. ΤὙΠοϑθα τοςοογάβ Ὀγοιρῃΐ 
υπάογ ἴῃς ποίϊςο οὗ ἃ ἀδνοϊοηδὶ παϊπά (νὶ. 1ο) 
του]ὰ 6 σοπιρατοάὰ υυἱίῃ ἴ[Π6 νυ τηρ5 (ἰχ. 2) 
οὗὨἨ δὶ5 οὐνῖὴ Ρθορῖὶθ, δηὰ πε ννοιϊ!ὰ δῇεςϊ 
σ]ουξ ἸΠΙΌΓΥ ἴΠ6 σοηςοορίομβ δηά "“Υἱβίοῃβ 
οὗ ἢϊ5 πεδά ὑροη ἢἷ5 Ὀεά." δ80 Ποῖα: ἰἰκὸ Νὰ], 
Νοῦο, Νογραὶ, δηάὰ Νίπῖρ, ἴῆ6 ““ἔουΣ νυν 5." 
((“δηρεϊςα ροϊεβίδίεβ," ἴθγοπῖε) Ὀυγθῖ ἕοτία 
᾿κ6 50] ἴθ γβ γυβῃϊηρ ἴο δαῖτ (εκ. χχχὶ!. 2) 
δηά ν»ἢ (6 κὸ γεϑυ ] (566 4Α]50 δά ἃ. Νοίΐθ). Α 
διεοαῖ ἰοτηροβί, ἃ ϑτοδῖ ἔδασ, οηϑιυθὰ πτοπὶ (πὸ 
τιθοῖηρ δηὰ οἰδϑῃιηρ οὗ ποσί δπὰ βου, θαϑί 
δηὰ ννεϑσί. Ὑμδῖ “τραῖ 864,᾽" ἴῃυ.5 ἀϊδιυγθοά, 
ἔτοη Ὁ ΠΙΟΝ ῬγΕΘΟΏΓΥ (τυ. 3) ϑργδὴξφ “"ἴουγ 
Ὀεαϑίβ,᾽" νγᾶ8, ἰῃ ἴε οχρίδιδίίοη, “ἴδ θαυ ἢ" 
(υ. 17}.--ἰἰπαρ ΤΥ τΒογου Υ ἴῃ δοοογάδησς 
ὙΠ ργενίουβ ρσορδμεῖς ἀεβοτρίίοη ([58]. υἱῖϊ, 
7) ΧΙ. 12; [6ὁζγ. χῖνὶ. γ)---υϊ Παυηρ 480 ἃ 
βἰσηϊβοδῆςθ Τἰποσγουρ ὮΪ ΒΑΌΥ]οηΔηΏ. [Ι}η δα 
{πιὸ οὗ ΝοδυςδάποΖΖαν πὸ ροὰ [ἰοὺ (οΡ. ἴδς 
Ηοῦτεν 1) νγὰ8 ᾿ογϑηϊρροά ὈγῪ (πδί Κίηρ 
πόσος [86 πᾶπὶα (Δπηοηρ Οἴμε.5) οὗ [Π6 Βείηξ 
Ὗν8ο οχίϑίβ (“κυ Χϊπμυ). [ἴῃ 186 Ῥερίπηΐηρ 
[Πὸ γοὰ ννᾶβ βδιρροβοά ἴο αν βργυηρ ἔτγοπι 
πε Ρυπιογάϊα] “6.364 (7Τα»ιἷ). ἴῃ ἴΠ6 σουγϑε 
οὗ {{ππ|6, 6. κ. ἴῃ 186 ἀδγ58 οὗ ϑαγροῃ 11. κίῃρ οὗ 
Αϑϑογσία, 615 --- ἰἢὸ ροάδάοβα νῆοϑθο πλπὶῈ 
Θηΐεῖβ ἰηἴο ἴπ6 σοπηροϑί[ιοη οὗ Βε] 6512 2ΖΔδ[. ---- 
οᾶπιο ἴο 6 σοηϑίἀογοά ἴδ6 ξδπλΠὴ6 ὈΓΙΠΟΙΡΪΘ 
οὗ πδίυγο, [δὲ δυπιὰ σηδίζοσ, ρϑβϑϑῖνε δηὰ 
ἔγατἢ}}, ἴῃ σοβϑε θοϑοπὶ ὑγεσὸ ροπεγαϊοα ρος 
ἃπά πιορη. Βε}1|5 ἀπά απ τνεγὸ ποησοέοσιἢ 
οπϑ---ἰἢαΐ “.564,᾽, [84 Βυπ Υ ΠῸΠπῚ ὙνΠΙς ἢ 
Αἱ] ἴω ὉΡ᾽" (ἰμεποσαδηῖ, “1.4 Μαρὶε,᾽ ". 
1ο). 

8. »»οὰγ 5τεαὶ δεαι!: εαριό 922] Α᾿ποῖδμοσ 
ἀοβοτὶριίοη, αἰϊκο δου ρέυσγαὶ ἀπά ΒδΟγ]οηίδη, 
1ϑδίδῃ δηά Εἰ Ζοκίοὶ ἀθριςξ Κιηράοπηβ δπὰ ρεο- 
ΡΪΘ υπάοσ 5. ΠΆ}]ΑΥ Δη: π|δὶ πὰ τηοηϑίγοι5 ἔοστηδ 
{ι ΧΧΥΠ. σ᾿ "1. 9; ἘΖΟΚ. ΧΧίχ. 2,) χχχὶϊ. 2). 

ἢ6 νν4}}5 οἵ {πὸ ραϊδςεβ δηὰ οὗ [6 δρασγίπηθηΐβ 
οὗ Βαῦγ]οηῃ, ἴδε δι οί δηὰ οἰρτπιοίβ οὗ Πεσ 
ΠΟΌΪῈ5 δπὰ ῥγίποθβ, στορτοάυςοθ 511} ἴο [86 

τπούετπι ἀἰβοονογοσ ἴγρὸβ σις ἢ 85 ἴποϑο τυ ῃ ΙΓ ἢ 
“σου Ὀ]6 "ἢ ΤΠ 4η16}᾽5 ἀγθαπβ. Ὅ6 ΞΥΠΊΌ0}1Ζ8- 
τίοη οὗ Κίηρβ ἀπά Κιπράοπιβ υπάθγ {ΠῸ ἔοππτη οὗ 
οἰ Ρραϑίβ᾽ νγδϑ, ἴῃ {τιἢ, 4 ποδὶ δηςϊθηΐ ργδοῖίςο 
(Εννδ]ά); δηὰά 'ἴπ Ερξγρῖ δηὰ Αϑϑογγία [δδ 
Ργδσίίοσε νγᾶβ Ὀγονδίθηξ. [π᾿ ἰδ νἱϑίοη δηϊοὶ 
5ᾶνν ἴΠ6 ἔουγ ““σοπλο Ὁρ᾽ οπο δῇἴοσ ἴπ6 οἵποσ 
(υνυ. 6 ἀπὰ η)---ἀϑοοπάϊηρ οὐἵ οὗ ἴπ6 ““στοδι᾽) 
οἰουά-ςονογθά “.568,᾽) ἀπά δϑϑιπιηρ ρτοροῦ- 
ἄοπ δηὰ ἀϊβιϊησίῃοθθ, ὙΠΟΥ͂ νγόγὸ “ ἀἰ ἤεσγθηῖ 
ἴῃ Δρρθάγδῃςθ δπά Ἵμδσαςίοι-- -πιδυκοὰ ΕΥ ἃ 5- 
Ἐἰποϊοῦς 45 ἃρρογθηΐ 85 ἔΐοϑο ρος λ] δηὰ 
πδίίοηδὶ ἀπε ποιϊο5 ὙΠΙςἢ ἌΡΡΟΑΣ ἰπ Κίηρβ 
δης« πδίίοηβ οὗ {πὸ Ν., 8., Ε. δπὰ ΝΝ.---ΤῊϊ5 
ξξΠΕΓΔ] βίδιοσηθηΐ 15 ἕο] οννοά ΌΥ ἃ τοσε ρᾶγ- 
τἰσυἶαγ ἀσδϑογριοη οὗ βὰς ἢ Ὀοαϑβῖ. 

4. Τόὲε γε αὐαἡ ἧδε α ἰΐοη, απά ῥαά εασίεὶς 
«υἱη.] Μγιῃὶς δηϊπγαὶβ νυ τη6 Ὀοάϊε5 δηὰ 
ζοτοίδεϊ οὗ Ἰιοηβ, [π6 μοδά δπὰ μιπά 1ὸρ5 1ποϑθ 
οὗ 8ῃ θδρ]θ οὐ Ὀϊγά οὗ ῬγθΥ, ἀγὸ ἐγαννπι οὐ {86 
ΓΟΠΊΔΓΚΑΌΪΟ σοςκ ϑου]ρίαγεβ οὗ Βανίδη, ποῖ ἔγ 
ἔτοπῃ Μοβι]; [π6 ἀδῖγ ν ἢ [δ Ἰοπ’ 5 μοαὰ 
Δηὰ ΘΔ} }6᾽5 ἔδεϊ, 5:46 Ὀγ ϑἱάθ νυ} ἴῃς ἤ5ἢ-ξοά, 
ἤδηκϑ ἴῃ6 ρογῖ8]5 οὗ ἃ ἀθὸρ ἀοοσννᾶὺ ἀϊΐβοο- 
νετοά δὲ Κουγυη)ς; σοϊοβϑαὶ νυἱηρθαά Ἰἰοπβ 
ἰοππηϑὰ [Π6 ραγίδ) ἴο ἴῃε στϑαΐ ΠΔ]]} ἰπ 186 ποι ἢ- 
νγεϑῖ ραΐδος οἵ ΝΙιπιγουὰ (1μαγαγά, “Νίη. ἀπὰ 
Βαῦ.᾽ ΡΡ. 67, 73. 257)). ἢ ἱπιΔΡΌΓΥ Πότ δηὰ 
ἴῃ [Π6 [Ο] ον Πρ νογβοβ 15 ἰπογείοσγε πδίιγα!]γ ---- 
1, ἴῃ ἴδε ῥγοσῦθββ οὗ ἴΠ6 ἀγθοᾶπὶ, ρῃμΑπ ΞΕ Δ ΠΥ 
---εοποεϊνοα, δηὰ ϑιςἢ 85 νγϑ ΘΆ5: 1. βιιρρεβιοα 
ὈΥ ἴδ ρἰοϊιτοά ἀπά ϑςου]ρίυτεοά ἐπ δ᾽ επὶβ "ἢ 
ὙΠΟ} ἴΠ6 Ῥγορμοῖ᾽5 ἀδινγ 16 νγᾶ8 ἔδγα αγ, 
Βυϊ ἴδοτγα ννᾶβ αἷϑὸ ἃ ἀεθρ βἰρηϊ ἤοδπος ἴῃ ἴπὸ 
βεἰοςὔοη οὗὨἉ ““Ὀελϑίβ᾽" πεγὸ ἀδϑοσρθά. Νεδυ- 
ΟΠδαποΖΖΑΣ νγ8 ἴπθ “Ἰοη " (ΕΓ. ἱν, 7, 1. 17. 
44, ΧΙΙΧ, 19) ἴον ϑἰγεηρίη, δηὰ [86 “"θαρὶε"" 
(1εὑ. χῖῖχ. δὶ Εζεῖ. χυὶ 3, σῷ; Ηδδ, ἱ. 8: 
1,πι. ἷν. 19) ἔογ 5 ἴπ685, 'π Ῥγορδεῖίς ἀ6- 
βογίρίίοη. ἢ 58εἰεσίίοη οὗὨ [6 ““}οη," τς 
Κίηρ οὗ θοδϑὶβ, δπὰ οὗ ἴ86 ""εαρ]θ,7 [πὸ Κίην οὗ 
Ὀἰγάς, νγδβ ἱπογοίογε ρδου ΑΥ Δρργορσίδίο ἰη 
16 ἀεσδοτριίοη οὗ μδὲ κΚίπράοπι νυ ϊςἢ ταηκοὰ 
85 ““ξο θη" οσ οἢίεῖ ἀιηοηᾷβ πιοίδ]5 (11. 32, 37, 
48). 

ἐδὲ «υἱηῷ: ἐδέγεο ῦ «ὐότγε ῥἰμελεά, ὅς. Ὑνο 
ἀἰογοηξ Ἰηϊογργοϊδιίίοης οὗ πο σειηδιηάοσ οὗ 
1015 γθῦϑθθ ἃγὸ οὐυγγεηῖ. ὙΠὸ ῥγείεγδθ]θ οπθ ἰ5 
[Πα σοπηπιοπαδα ΌΥ ἃ φεπΠοΓαὶ ΔΡΡ]Ιοδίο Ποτδ 
οὗ δε ὀνθηΐβ γεοογάθ ἴὴ ἴν. χ8, ἄς. (Α. Ν.. 
ΤΟ χπὶρῆϊ δπὰ συν ἴηοθς οὗ ΝΟΌυσ δά Π6ΖΖΩΓ 
ΕΓ σποοκοα ὈΥ ἢΪ5 1}1Π655--- [6 νυΐηχ8 ΜΈΓ 
ΡΙυςκεά" (ςρ. Νεξ. χε. ᾿ς; ΕΖγὰ ἰχ. 3); ἐδῃαΐ 
Η||π6ὸ55 οηάρά, “1 (ΝΟΟυςΠδάῃοΖΖασ δηὰ 590 
ἢ15 Κιηράοσῃ) ““ννὰβ θὰ ὺρ ἔγοπι {86 εἀγίῃ,᾽" 
ἴο ὙὨΙΟΝ, ἃ5 ἃ νυ] ρ]655 Ὀιγά, ἴἃ δὰ ξ]]1Θη 
(ποῖ ““ννὰ5 ἰδκθη ἀννᾶγ᾽" δἰορεῖ μοῦ, ἃ 96 η56 



1Οσ, 
σαξεσαά 
9" ἐἶρ- 

ν, 5, 6.] 

ς Απά Ρεδοϊά δηοΐδεγ Ὀεδβῖ, ἃ 
βεςοηα, ἰἶκε ἴο ἃ θεᾶγ, δηά ᾿ϊτ γαϊϑεά 
Ρ ᾿56] Γ οη ομα 9146, Δηὰ 12 δαά τῆτες 
Τθ5 ἴῃ ἴῃς πιουτῃ οὗ τ θεῦγεθη τῃ6 

δάορίεὰ ΌὈΥ ἴΠοϑ6 το 866 ἰῃ (ὴ6 ντογάς ἃ ἀ6- 
ϑοιριίοη οὗ ἴπ6 ἀεπίγαυςἴοη οὗ ἴπ6 ΟἸιδὶ θα 
Κίηράομῃ, Ὀμΐ ἃ ϑεη56 οχοϊιἀθὰ ὈΥ (6 ννογὰϑβ 
ὙΨΏΙΟΝ {0110}; 1 νγᾶϑ ""τηδάς ἴο βίδη ὕροὴ ἴῃ 6 
δεῖ 25 ἃ πιδη,᾽ ἀπά νυ} “ἃ τηδηβ ποασγί .᾽, (ῃ6 
ΤΊΟΤΕ ΔηΪΠΏΔ] ἡδίυτο ((δδὲ οὗ ἴμ6 Ἰίοη δηά [86 
ελρ}6) ννᾶ8 ξυθάιυοά δηά [6 ρονγεγθ---- ΒΥ 510 8] 
δ ᾿π|6]] στ Δ]----οὗ ἃ τηδη γεῖο γεβίογοά ἴο ἴΠ6 
Ποη "-Κίηρ. Ηὸο δηὰ 5 κίηράοπι ἢχϑι ἰεγηῖ 
ἘΠῚ6 στοδίηθϑς νυν ἤθη ἴΠ6 ἰοβϑο νγβϑ ἰσάσγηΐ “"ἴο 
Βοπουγ ἴδε Κίηρ οὗ ποάνθη, ὑγῆο ἰ8 40]6 ἴο 
δῦαϑε ἰποβο᾽" (ννβεῖμοῦ Χὶπρθ οὐ Κίηράομ5) 
ἐν 0 ψνΑ]Κ ἴῃ ῥγά θ᾽" (1ν. 37), Α.γ..). 

5. αποῖδεν δεαν!.. δε 1ο ἃ δεαγ, ο] τ 
ῬαϑΕΥ (“Δη|εϊ,᾽ ρρ. 68, 69), δῇοσγ ποίην 
ΒΟΥ ΨΕΙῪ ἀπ  ΠΓΕΥ [Π6 Ἰηΐογνδὶβ ἰῃ (Π6 υἱϑίου 
ἅτο τηλγκοά ὈΥ ςοτίδίῃ ννογάϑ (ΥἹἱ!. 4, ό, 7, 9, 
ΧΙ, 13}) Οὔϑοσυεϑ (Πα οἤςα ΟΠΙΥ͂ ἰπ [6 σου 56 
οὗ ἴδε νιϑίοῃ ἰ5 [18 πλᾶσκ οὗ ἀϊπεϊποϊοη δὺ- 
ϑεῃϊ, ΥἱΖ. βοσο. Ὁ δηΐοὶ βἂνν [815 νυἱβίοῃ "1 186 
ἢγβὶ γκοὰγ οὗ ΒοΙ9ῃλΖζζασγ (συ. 1)": δέῖοσ. ἀθ- 
βοτιδίηρ ἴδ. Βαυγίοηίδηῃ Κιπράοηχ ἢδ ῥγὸ- 
ςοράς, ““Απηά Ὀεοβοϊὰ δηοῖπος ὑεαϑὶ,᾽ ἄς., 85 
ἀεϑοτδίης ἂπ εὐοηΐς νοὶ νγὰ5 ἐγρηποάίαἑεὶν 
ἴο ἔοϊϊον. 

ὙΤὨδ ὈΘΑΓ, 50 Τοπηπιοη ἰῃ Ῥαϊεβεϊης (1 8. 
ΧΥΙΙ, 24; 2 Κ'. 11, 24) ννὯ5---ἰοζεῖμβεσ ἢ [ἢ 
τοῦ, τ 6] 1Π6 5ἰαζ, δηὰ [86 ννοἱἕ- --οπα 
οἵ ἴδς ρηποῖραὶ νυ] ὰ δηϊπ|Α]5 ἑουπὰ 1 ἴῃς οἰὰ 
Βανγὶοηίδῃ ἐτηρῖγο. [ἰ 15 5{}}} ἔοιιπάὰ ἴῃ [86 
“νοοάδα ρατί9 οἵ Μεϑοροίδιηϊδ, 
νεῖ κΚιηράοτῃ 5 Δἰὰἀοὰ ἰοὺ {1}. 212,48 

Εἶνοβ 186 οἷυς, 1 ννᾶ5 ἃ κιηράοπι ""Ἰηξογιοσ," ἴο 
ἴδιο ἔοστηοῦ : ἴἴ νγᾶβϑ “ἴδε Ὀγολϑὲ δηὰ δττὴ5 οὗ 
δι Ἰνοτ." Το “ῬοΑΓ᾽" νν 5 δῇ δηϊ:Π|Α] ἱπίδσιου ἴῃ 
φἰτοηρ ἴο {86 “]Ιοη,᾽ ἀπά Κπονγῃ ἔογ ἰΐ5 πδᾶνΥ 
Ῥοηάετζοι!β πιονοπιθηζβ ἰῃ ςοηίγαϑὲ ἴο ἔδ6 δα }}6- 
δυν 655 Οὗ ἴΠ6 Κίηρ οἵ Ὀδδϑοῖβ. ΤΠ ΝΟ δΙτὴ8 
ὙΠΟ συρρογίοα {Π6 οπο Ὀγεαϑὶ (Κίῃρἀοπ1) ννετε 
τυ ἴῃς Μοάεβ δηὰ Ῥεγξίδηβ γῇο σοπϑοϊάδϊοα 
ἴμλὲ οὔς κίηράουι, ἴῃς Μεάο-Ρογβίδη, τῃ]ςο ἢ 
ἴῃ ἴδιο ΠΞίΟΥΥ οὗ ἴῃς νυοῦ 8 ΘΠΊΡΙΓΟ5 νυγὰ5 ""ἰη- 
ξοτίογ᾽" το 186 Βαγ]οηἶαπη. ΤὨς οΘχρ δηδίϊοη 
οὗ {ῃ6 ϑοραγδίθ οἴδυϑθ5 οὗ [815 γοῦϑο 15 αἰϊοη θά 
στ πλυς αἰ συ] γ. 

“ γωϊμεα μ᾿ ἐ“πεἰ οη οπὸ «ἰδ] Τὸ Οτθεκ, 
ἰη, δἃηάὰ Οοτηδῃ ψογβίοηϑ σίνο ἴΠ6 5ΔΠ|6 

ἀϊδοτίεὶς ροϊπίβ ἴο ἴδ τνογὰ γεηάεγθά, “1ξ ννᾶ8 
Ἰοὰ υρ᾽) (υ. 4), ἀπὰ (δεγθὴ “1 γταϊϑοὰ ὑρ 
1156}: δηὰ {μοὲγ τεϊεηξίοη οὗ οὔδ ἰάθα ἰη [6 
ἴνο ν σϑε5 5: ΠῈρ}}ῆ65 ἴπ6 ὀχρίδηδίοη: ὃουῖ [86 
Ππιοῦο ἸῸΝ ἘΠ ΠΕ ΤΙΝ τ "ει Α. Υ.---ἰ5 
Ῥτείεγγεα ΌὉγ ἴδ πιδ ΥΥ οὗἩ [πΠ6 πιοάσγῃ ςοπ|-" 
ἀὐθολδλλμις ΤΠ αὐ αλὶ τεηάογοά “5146 [85 
.λὲ πιοδηΐηρβ δϑςϑισηδα ἴο ἴἴ ἴῃ δοσογάδῃοο νυ ἢ 
ἴδ τεηάετίηρ οὗ ἴῃ6 νεγ σουρ!οά νὰ 1Σ (ςΡ. 
ΑΟΨ. τλγρ. “οτ᾽, ἀοπκηίοη ἢ. ΒΙΕΗ͂Υ, ἴδο ἰάεδ 
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ἰδεῖ οἵ [ξ : δπά πεν θα] 4 ἐλιι5 απο 
τ, Ατίβα, ἀδνοιγ πλυςἢ ἤδ8ἢ. 

6 Αἴεγ τὶ 1 δε με] ά, δηὰ ἰό 
Δηοῖποῦ, |ἰκ ἃ Ἰεοραγά, νος Πδά 

5 Δ ΕΥ ταῖς: ἔμ6 θεὰ (Δ Μοάο-Ῥογξίδη 
Κιηράοπι) μανίπρ ἔννο 5ἰάεβ, ἴΠ6 οἱ ϑἰάθ ὉΥ͂ 
ὙΥΒΙΟΗ ἴς γαϊϑοὰ ἰ[561 ἰπῖο στεδίου ροννεσ (μοί--- 
Ὀγ ψΒΙςἢ ἰζ ἰοϊτογρά ἴο 115 1411) 15. τὲ ψνδιο ἢ 
δἰίταςῖβϑ σγοδίοσ ποζςθ. 
, ἐξ βαά εὄγεο γὶδε ἐπὶ ἐδὲ πιομέδ, δίς. ΤὨΪ5 νγᾶ5 
1ῖ5 ὈΟΟ(Υ͂ ΟΥΓ ΡΓΕΥ͂ (ςρ. Νυπι. χί, 32; ΖΕΩΒ. ἰχ..7; 
ὑπ. Ι:. 44). ΟΥ̓ πλὴν ᾿ηἰογργείϊδιουβ νυν Ὡς ἢ 

γ6 Ὀδθη βίνοη, ἴῃ6 τηοϑὲ δι βίδοϊογυ δ.ὸ 
ἴἤοθϑε Ὡς ἢ υπάογϑίδηἃ ὈΥ ἴπεθ6 “Τσοο τὴ ρ5᾽" 
ΕἸΠΕ ἃ τουηὰ Ὠυπιρεῦ (866 ποῖε ἴο υ. 7) ΟΥΓἁ 
ἴπ6 οὨϊοῦ σοπημυοϑῖβ οὗ Ογτσι5---Ἰ γάϊα (ἀπά ἴΠ6 
Κιηγάοπιβ οὗ Αϑϊ4 Μίῃοσ), Βαςοίϊγία (πὰ {86 
γαϑί ἐγαςξ δεΐννθεη ἔμ (αβρίδη δηὰ ἴδ [ηἀ05), 
δηὰ Βαῦγοηΐα, ΤΒεθὲ Κιηράοπιβ ἡγοῖτο σγαϑροά 
Ὁ ΠῈ ἃ γταϑρ 85 ἰθηδοίοι!β ἃ5 [δὲ τνῖϊὰ ὙΠ ἢ 
186 ὈδᾶΓ ψνουϊὰ Βοϊά [5 γε Ὀοίνγθοη ἰΐ8 
ἔδληρβ.,, Ὑεῖ σεῖο ἴμεθο ποῖ ἴο ὃ6 [86 ΟΠ], 
ςοπαιδ5[8 οὗ ἴδ Μοάο- Ρογβίδη ροννεσ: "" Αὐίϑο, 
ἀονουτ,᾽" ὅζο. ννᾶ8 δἴ ὁποϑ ἃ οἴδγρο δῃὰ ἃ ργὸ- 
ῬΒΘΟΥ νοἢ τϑδομοά 115 οἰϊπιᾶχ ἴῃ 16 τ ὮΥ 
γἹοΐογιθ5 οὗ [6 στοδλί ἤδγυ5. Ηδθ ἴῃ δϊς Ἵσγιοὶ 
διοδίῃθβθ νγὰᾶβ 'ἰκὸ ἴΠ6 ζῶον παμφάγον---ἰῃθ 
ὈδΑγ, ΨΠΟΘῈ πδίυτο Ατιϑίοι δ ἰἢ}5 ὨΔΡΡΙΥ͂ 
ἀεϑογδοά. 

ΦΤΒΟΥ "ἡ νῆοῸ “521:ὰ ἰππ9 ὑπο" [πΠ6 θοδϑῖ 
ΔΙῸ ποῖ ἀοϑογι θα: [86 ΔΠΔΙΟΣῪ οὗ ἱν. 22 δηὰ 
Ἅς (Α.Ν.) βυρξξοβίϑ Π6 "ὁ νγαΐομοῖθ᾽" δηὰ ““Βοὶγ 
ΟὨ65᾽ οὗ Ὠδᾶνθῃ. 

6. 1 δεῤεϊά,. αποΐδεον, ἴδε ὦ ἱεορανά, ὅς. 
Βείίξετ--ἶον ἴῃς 5αἴκθ οὗ ὉπΙ ΟΠ Υ ----"1 δἂνν 
(85 ἴῃ Ὁ. 2). Νοῖ 50 5ἴσοῃξ 85 [ἢ Ἰίοῃ οὐ ἴπ6 
Ὀοδγ, 186 Ἰοοραγά νγᾶ8 γεῖ ἴπ6 ἴγρό οὗ σγσουοδίηρ, 
βῆ, ἤογοο, δηὰ ρονογίι} μασι" (ςρ. ]εῦ. 
ν. 6; ΗΔ. 1. 8; Ποκ. χΙῆ. γ). [π [Π6 νῴοη 
ἰἴξ ϑϑυπιθά ϑβοπιθί πίη οὗἨὁ ἴῃ6 ἔδης ἢ} γεῖ 
Πιάδοιι5 ἔοστῃ 511}} ἕο Ὀ6 ϑθεὲπ δὲ ἴπ6 δπίγδῃος 
ἰο ἴπ6 5π|8}} ἰετιρὶε δ Νιτηγουὰά (αγαγά, 
Ῥ. Τ77). ἴε δὰ ρϑου δγεῖεβ. νΒῖ ἢ ἀϊσξῃ» 
ξυϊςδεοά 1 ἔγοπι ἴ86 οἴμεσ “" δοδϑίβ;"΄--- ΟΣ 
ὑνηρϑ οὗ ἃ ἔον)].. .δηὰ ἔουγ μοδά5:᾽ ἔουγ ἱῃξς 
“Ὥροη [86 δας") ν»ῃογεν ἢ ἐλϑγ δηὰ ἔγθοὶ 
ἴο ρ455 [πγουρῇ [πὸ ἔΟῸΣ υδτΓίοιθ οὗ {86 ϑασίἢ, 
δηά 50 ροβϑθε85 ἴθπὶ. κ"Ἶπ ἴπ6 11 ϑρῆβ οὗ 
ἴδε νοζά ἰ5 ἴΠ|5 ἃ νου] ἀ- κίηροπι᾽" (ΕννγΔ]4). 
[τ ννᾶβ "ἴδδὲ Κίησάοπι οὗὨ Ὀγᾶ55 νυιϊοδ σῃουϊά 
ὈΘΑΓ Γ]6 ΟΥ̓́ΣΣ 811 [86 οαγτ" (ἴϊ. 29). Το 
ἐξ υΥ πολ 5᾽--Ἰκα (6 ἔουτ.οδάοα οτοδίυτος 
οὗ ΕΖοΚΙ6}᾽ 5 υἱβίοη (1. 1ο)---ἰοοκίηρ ἰονγαγὰς 
[6 ἔοιυσ αυλτιίοιβ οὗ 86 δαγίἢ, ὈΟΙΙΟΔΠΥ 
ϑϑοσίοα ἰδδὶ τμδὲ βάπηθ υηϊ τυ νᾶ 
ξυϊάεα ΟΥ̓ ὨυπΊλη [Πη[6]]ΠἸρδηοο, 

νμαῖ ννὰ5 ἴδ κίηγάοπι Βογαὸ ἱηιοηδοά ) 
Νοῖ [πε Ῥογβίδῃ.--- 86 Ἑπαγαςίογϑεῖς οὗ νγβοθα 
ὙΑ15 νγ8, δἴεσ. ΟΥτιι5, μον ποβς" (ΒΡ 9ΕΥ, 
Ῥ. 70: Β6 4υοῖεβ ΤΏΔΩΥ͂ ἴο ῥσγουὸ [ἢ 15) 
---οποῦ [δῖ Κίπράοπι, [6 Οταςοο- Μδοεάδοηίδῃ, 
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ἼΡΟΩ ἴδε ΒΑΟΚ οὗ ἰξ ἔουγ ψηρβ οὗ ἃ 
ἔον] ; τὴ6 δελος δὰ αἷϑο ἔοιιγ ἢθδάϑ : 
ἀπά ἀοῃ)λίηϊοηῃ νγ48 ρίνεη ἴο [ἴ. 

7 Αἴεῦ 1815 1 8ανν ἴῃ τῆ πῖρῃΐ 
νἱβϑίοῃβ, ἀπά Ὀεἢο]ά 4 ἔουγίῃ δεαβῖ, 

- ἀγεδάξι! δηὰ ἴογγθ]ε, δηά βίγοηρ δχ- 
ςεράϊηρ!Υ ; πὰ 1 Πδά ρτγεδῖ ἴγοὴ τθθῖἢ : 
ἰς ἀενοιγεά δηά ὑγαῖα 'π ρίεςεβ, δηά 
βίδιῃρθαά τῆς τεβϑίάυς στῇ τῆς δεῖ οὗ 
ἴ : δηά ἰξ τὖσς ἀΐνετδε ἔγοηχ 41} τῆς 
δελϑῖς τμδὶ τοδγό Ὀεοίογε 1; δηά ἰξ μδά 
ἴδῃ ΒΟΓΗΒ. 

νϑὶςἢ, ἢ τ(ἢς συ βηθος οὗ ἃ ἰοοραγά, οχ- 
[εηἀρὰ 115 ΡΟΥΟΓ ΟΥ̓ΘΥ ἴἢοβο ἔόουσ ΤΡ ΌΓΥ ἀϊ5- 
1π.0Ό5---Οτοεςς, Α51|4 Μίηοσ, Εςυγρῖ, δηὰ Ῥεγβῖα, 
ΟΥ̓ ΘΠ ΔΟΓ 500 ἢ βΘΏΘΓΑ]5 ἃ5 Ρίο ΘΠΊΥ, δείθιςι!5, 
ῬΆΠΙΡ, ἀηὰ Απίίροπιιβ, τυϊοὰ “ἐονεῦ ἰπ6 80]6 

1] 

7,8. 71 .ἀεὖ ἰπ ἐδὲ πίρδὲέ οὐείομα, απά δὲ- 
δοίά α "οιωῚ δ δεασί, ὅχο.)ὺ ὙΒο βᾶπλα ρὮϊ, 
Ὡοΐ δηοίμογ (Ἐ 45}1)---α νυἱενν νος πνου]ά 
ῃοροϑϑιίδίθ ἃ διγίΠοΓ υἱβδίοη οὐ ἃ {μιγὰ ηϊρὰΐζ 
(νυ. 12). Τα ἀεϑοτρύοη Πογὲ οὗ πὸ “"ἔουτ ἢ 
Ὀολϑὶ " δου ὰ Ὅ6 ςομιραγοὰ νἢ τΒδΐ οὗ 186 
ἴουτί Κιπράοπι (11. 33, 40, ζς.). “Ἰἴ ννᾶβ 
ἀΐνεγϑε ἔγοπι 411} θεΐοσε 1ἴ,᾽) ποῖ 85 υπηϊτηρ ἴῃ 
156} [6 βρεςῖδὶ διίτυΐϊεβ δηὰ ἔδαΐζιιγοβ οὗ [Π6 
οἴμεν “" δεδϑίβ .᾽) Ὀμυϊ 45 ἐπάονοά νυ ἢ σδαγδο- 
ογ 5: 165 ΠΟΘ τη βίογ. κα τἤδη ἴδοδα ἡ Ὠἰοἢ 
ΟΠοΥ [Π6 Δηϊπηὶ νου] οσγ Βαυυ]Ἱοπίδη νν8}}- 
Ῥαϊπίϊης Βδὰ ονοσ ργοάιισθά, 4 ὸσ 186 ᾿ἰνίην 
ογεδίασε υνμοἢ χοργοβοηΐβ [ἢ158, ἴπεγο 5. ΠῸ 
Ὠδηιθ. ΝΟ Οπδ ογοδίυσγε σδῃ ὌΧρσοϑθ 15 ἰοστί- 
Ὀ]ΘΠ655, ποῖ ὄυθη ἢ {πὸ δἰΠρυΐο5 οὗ ἀἰἴδγοηξ 
ογθδίυγεβ (845 ἴῃ ἴπ6 ϑυτηροὶ οὗὨ ἴθ Ἰίοη ψ ἢ 
Θλρίοἶ5 Ψ]Πη55) νοῦ σοχηδποὰ ἴο ρῥἱςίαγο ἴξ. 
ΟἿΪΥ νγοσάϑ ὄχργδϑϑῖνθ οὗ ἴοσσοσ δηδ τρ δῖ 
81Ὸ Ποδλροὰ ἴΠ6 οὔθ προ ἴδε οἴ ποὺ ἴο ομᾶσδο- 
ἴ6Γ1Ζ6 1Ὁ " (Ριιϑ6γΥ, Ρ. 76, 866 δά. Ν.). σ΄. 19 
δά άς [Πδΐ [Π6 “ὁ Π41}5 ννοσγε οὗ Ὀγαϑβ." Α5 ἴδ6 
τηοηϑίοσεξδαΐαγο οὗ {Π6 ““Ἰοοραγὰ ᾽ ννᾶ5 “ἔοι ῦ 
πιοδά5,᾽) 50 οπὸ οὗ ἴ86 σχῃηοηϑῖογ.ζθαϊυγεβ οὗἁ {Π]5 
“ μΡεδϑὲ ἡ ννὰ5 (ῃὴ6 ανίηρ ποῖ ἴψο δυὲ “ἴδῃ 
ΒοΥΠ5,᾽" ΧΡ Δ πϑα ἴῃ ν. 24 ἴο Ὀ6 ““ἴθρη Κίηρ5᾽ 
(Ρ' 1580 ουξ, χχχὶδ. 17..ϑᾷρὭΧ 8. 1.1, χοὶ 

5. ΧΥἹ]. 2; ΜΙςδΔῆῃ ἰν. χ1 ; συ. χνυιῖ. 12). 
ἼΔΟΙ 5 ουϊάθηΐ ΔηδΙ ΟῚ ἢ (ἢς ἴδῃ “ὁ ἴο65 οὗ 
(86 ἔδεϊ " (οἵ ἴδε γγεδῖ ἱπιᾶρθ) ““ ρατί οὗ ἰγοῃ 
δηὰ ρατί οὗ οἶαγ,᾽) ““ ΡΑΥΥ βίγοης δηὰ ραγον 
Ὀτόκθῃ "ἢ (1]. 42), ἀηά 50 ἴδε 1,ΧΧ. ἐχρ)αὶπς 
βουλαὶ πολλαὶ ἐν τοῖς κέρασιν αὐτοῦ. 
᾿ ὙΠῸ ΠΆΡΕ “ἐἴεη) ΙΏΔΥ ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ποῖ δ 
ΒΥΠΊΌΟ]ΙΟΔ] : ἃ 15 ΡΥ ΌΪΥ ἃ πυπιθοῦ βυρροϑί- 
δα πδίυγα!γ, Π|Κ6 [86 πυπιδεγ “ἴῆγεε ἢ" (νυ. 8), 
ἴο ἴδε πιϑηά οὗ δηϊοὶ ὈΥ̓͂ ([Π6 οὐττοηῖ ἀηὰ 
ἄου]ο ϑγϑῖοπὶ οὗ Βδου])οηίδη ποίδιϊοη.--6- 
οἰπιαὶ δηα βεχδρίπίδὶ (Ἀν]. ΚΑ. Μ.᾽ 111. 31). 
[ἴ [5 ἰο Ὀ6 ᾿ἰηξεττοὰ ἔστοπὶ ἴπ6 δηδίορυ οὗ {πὸ 
“δεῖ (Ἰ. 42) [δὲ {π656 “ἕδη Κἰηρϑβ " δηά 
Κιπηράοτῃβ ψγεγα ἰῃ ἴπ6 “ υἱβίοῃ " ςοπίοπιρο- 

ῬΑΝΙΕΙ, ΝΠ]. ν. )--9. 

8 1 οοπεοίάεγεά τῆς ἢοηβ, δηά, δ6- 
Βο]4, τεγε σλπλθ ὉΡ ἀπιοηρ {Πεπὶ 8ΔΠ- 
οἴδοσ {π||6 ἤογη, Ὀθεΐοσε ννῆοπὶ {ποτα 
γεῖα τῆτες οὗἉ τὴς ἢγϑὲ πογηβ8 ρ]ιςοκεά 
ὉΡ ὈΥ (δε τοοῖβ : δηά, δε} ]ά, ἴῃ τῇ 15 
Πογῃ τύεγέ ΕΥ̓ 68 {κα [Π6 εγϑϑ οὐ πηδῃ, 
Δηἀ ἃ πιουϊῇ βρελκίηρ ργεδῖ []ηρ8. 

9 11 Ὀελε]4 “1}}} τῆς τγοπα8 ννεγα 
οαϑὲ ἀοννη, δηὰ τῆς Αποίεπε οὗ ἀδγ8 
αἀϊά 511, γγῆοβε ραγιηεηΐ τοῦς ΜΉ 45 
δῆονν, ἀπά τῃες δδὶγ οὗ ἢὶ5 πεδλά [ἰκ6 
ἴδε ρυζα νγοοΪ] : ἢ15 τἄγοηβ τὐᾶς ἐπάε 

τδῆθοιβ (ϑαδάϊας σσδοῃ), οὐ Ργδοίοδ!ν 50. 
«ΑἸηοηξ ἴδμεπι" (νυ. ἢ γοῖ “αῇἴοσ {δεπὴ 7 
(υ. 24) Τόδηϊεὶ ϑ5ἂνν ---ἂδ ἢ6 “" ςομϑοιάεγεὰ ᾽ἢ 
ποῖ (16 οτξ. ννογὰ ἱπρ] 165 ἐδοὺ δύ μί, ἱπο 
ἐεἰδσεπί ΠΟΠΒΙἀΟΓΔΕΟΠ. ---- " Δηοίῃοεῦ ἤοτπ, ἃ 
{π|6 οὔθ " (ΧΧ., ὙΒεοά., ποῖ 85 'ἴπ Α-νῦ. 
“ὁ Δῃοΐποσ ᾿π||6 Ὠογῃ ε “96, ἀἴνοῦβο ἔγοπ 
{πε ἢγβι " (νυ. 24): “ἘΠῚ ἴῃ 118 ὈεξΊπηϊπρ; 
Ὀυΐ Θοοῃ ἱπογθαϑίη ἴῃ ρόννεῦ (ορ. νἱῖ. 9) 
[1] “γα Βοῖτιβ γε ο]υςκοὰ ἃρ ΟΥ̓ ἴδ 
τοοῖϑ" Ὀεΐοσε [ἴ, ΑΞ 1ἔἴο ἤχ ἴδο δι[εηϊτίοη οἡ 
ΤΏΔΥΚ5 ὙΠΟ ἢ---τοΥτΊ Ὁ]6 τη ἘΠοιηβοῖγοϑ---γοῖ ἀϊ5- 
ΌὈΠΡΟ ΒΘ [15 πόση οὗ ἴπ6 “" θοδϑί,, ΓΤ δηῖοὶ 
βίδίοβ {μὲ 1ἴξ Βδά ““ογεβ κθ ἴμ6 ἐγςεβ οὗ ἃ 
ΤΆΔ ̓̓  (οΡ. ἴδ6 υ6 οὗ {Π15 σγτηῦοὶ οὗὨ ἱπῖς}]}- 
ἔθῃςθ ἴῃ ΕΖεὶ,, ἴ, χ8, Χ. 12), πὰ “4 πηουτῇῃ 
βρεδκίηρ γγεδί {Π|η 95, 2.6. ὈΪαϑρἢθπηε5 (Ὁ. 2 5. 
ΤΡ. χὶ. 26; Ἀδν. χί!!. 5). στ. 2ο, 21 δά {μαῖ 
ἐς ἢΪ5 ΙσοκΚ νγᾶβ τηοτῈ δίοιιϊξς (ἤδη ἢ15 ἔθ! ]}ονν5 7 
Δηά Π15 ννὰσ ἃ δι σσθβϑἢ] ννὰγ ἢ [86 ὁ’ 541η15᾽" 
τε τ. 18) 1} [Π6 σοπιης οὗ δε Αηοϊοηξ οἱ 

γ58ε “ἼΔγοΘ Βοη5᾽) (υ. 8; ἐπ. “ὁ ὔγοθ 
Κιηρβ,,) Ὁ. 24) τὸ ῥ᾽ υςκοα ἋΡ “ὁ ἔσοπὶ Ὀείογο 
{πε πΈ{|6 μοσῃ." ὙΠῸ πυμλθεσ ἰ5 ἃ σθηεγαὶ ομα 
(566 ν. 22). 

9. 1 ὑεῤείά, ἄς. Βείζεγ ποτὲ δηά ἴῃ ν. Σὲ 
“1 ϑανν " (566 υ. ό, ἢ.). ““ἼΤΓΟΙ65 ἡγεῖ οδᾶϑῖ 
ἄοννῃ :᾽) 1815 15 [Π6 εχρίδηδίίοη οὗ ἴπ6 ογὶβίπαὶ, 
δαορίοα ὈΥ Α. ΕΖτα, δαδάϊαϑ σδοη, [6 ἣΝ είς, 
δηα Εννα]ά, [Ι{ 15 ποῖ [δῖ οὗ ἴδε οἷά νετβίοῃβ 
(ΧΧ,, Ὑμοοά., Νυϊρ., ὅγγ., Αὐδθ.) ποὺ οὗ 
1ῖμοῦ, Βαϑδὶ δηὰ ΤΊΔΩΥ τηοάετῃβ (ΖαηΖ, 
ὕδδεη, Βοηϊβοι, Και], Ζόςκ]εσ). ὙΔεθῈ σεδά, 
ἢ6 [Πγομε5 ννοσα 5εῖ,᾽ τοΐογσγιηρ ἴπ6 [Ὠγοησβ, 
ποΐ ἴο [86 ννου]-ροννεῖβ οὗ [6 ργευϊουι δ νθῦθεβ 
Βυξ ἴο ἴδ ὨρανθηὶΥ ῥρονγεῖβ : ὁ"ΟἿΘ6 νγᾶ5 ἔογ 
7υάρυγοηί, [Π6 οἴμοῦ ἔοσ τὶρῃϊοουβηθδβ,᾽" 54 γ8 
ἘΔ5}1, ἴῃ ὀχρδηδιίίοῃ οὔ ἴμ6 ρ]υγσαὶ: δηὰ τῃϊ5 
οἰάεγ δηά ἰδέζοσ. ἐγαηϑίδιΙίοη δπά δρρὶ οδξίοη 
5661) ΔῚΣ Ρῥγθίογδ]θ. 

δὲ “μείομ! ἡ 4475] Δηοῖ τὰν Ἡϊτλ ἴῃ 
1ῃ6 υἱβίοῃβ οὗ ργορβθου, (δὲ Ηδ ννᾶβ οἰά 
(Α. Εζια). Ηϊβ ἂρο, Ηἰξ5 “" ἀλγϑ8," ἱηρ]]οὰ 
εχρογίθεποθ (βοὴ). Ηδ νγὰ5 οὔθ, ϑδδαϊᾶϑ 
Οδοη βᾶγ5 Ὀθαυ  }γ, ἢ τ ἀρρεάγδησς οὗ 
Δ οΟΪά πηδῃ, δηά {κὸ 8ῃ οἷά τῆδῃ [1] οὗ στηϑῦ- 
οἶε5, Ηἰ5 ννῆϊίς μαῖσ, Ηἰβ ψνὩ6 ραγηηθηί5, ἰη- 
ἀϊοαϊοὰ [Π6 Ῥυζγα Κιηά ἱηϊδμίίοπβ Ης δαὰ ἴο 
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(ἢε ΠΕΙ ἢλπιθ, σμά ἢϊ8 ψῃ6 68. ὧς 
δυγπίηρ, ἤγα. 

ΙΟ Α Βεῖγ βίγεαπι ἰϑϑιιε δπηὰ σᾶπια 
ἔοσῃ ἔτοση Ὀδείογε ἢΐηιὶ: “τηοιϑαηά 
τῃοιιϑαπαάβ σϊηἰϑῖοεγοά ππῖο ἢϊπι, δηά 
ἴεῃ τῃοιϑβαπά εἰπιε8 ἴεη τπουδαηα βιοοά 
Ὀείοτε δΐπα: ἴῃς Ἰυάρῃιεπί νγᾶ8 8εῖ, 

 Ἐπν. 2. δη τε ὁ ῬοΟΚ5 ψεγα ορεηδά. 
11: [ ὈΕΠ6Ιά τὰθπ Ὀδοδιιβε οὗ τδ6 

νοῖςε οὗ τῆς ργεδῖὲ νγογάβ νος ἢ (δε 
Βογῃ βράκε: 1 θεμ 6] 4 δύεπ {1} τ[ἢς θεδϑῖ 
ννλ5 βἰδλίη, Δπά ἢὶ5 Ὀοὰγ ἀεβίγογεά, δπά 
σίνεη ἴο [Π6 Ὀυγηΐηρ ἢδπια. 

12 Α5 ςοποετηΐηρ ἴῃς γεϑὲ οὗ (6 
Ὀθεαϑίδ) ἴΠΕῪ Πδά τῆεῖγ ἀοπγηοη τΆΚε μη 
ΑΥΨΆΥ : γεῖ ᾿τΠεὶγ ᾿ἶναβ γγαγα ργοϊοηρεά ! ἤαιά. σ 
ἴογ ἃ βεδϑοῃ ΔΠπ4 [π16. ΤΣ 

ΓΟ, 121 8407 ἰπ ἴπ6 πίρῇῃςξ υἱβίοπϑ. δηά, ἔκεν, 

Ρυ Ηἰβ ρεοορὶς ΠῸπι {πεὶγ 5'η8. Ὁ δηϊεὶ, 
ἰϊκε ἘΖοκῖοὶ (1. 26), ρυπῆρὰ [π6 σοποερίϊοῃ 
6 ἰουπὰ ἴῃ (Παϊάθε ϑοιισγοθθ (866 ποίθ οἡ 
9---1.4}) ὉΥ ἰδαὲ ἰεαγηῖ ἴτοπι ἴΠ6 ᾿ΐρ8 οὗἨ ἢ 5 
ἕογείδί ῃε 5 (' Ποιῖ. χχχὶλ. 27); 5, χο. 2: 
[52]. νἱ. ἃ, χὶϊν. 6). 

ΟΔΙνὶ π᾿ 5 Γοτή νυ 5 ν δὲ 15 ἃ αἰ ΠΟυΪΥ͂ 
ἴο 80πὴ6 ταϊηάθ: δε Κηονν (παὶ “ἤθη νν 6 
511] Ὀ6 ᾿Κὸ " Οοά,᾽ νγὸ 5}4}} σα Ηϊπὶ ἃ5 Ηδ 
15.) Οὐοά, ψὸ ΙΔΥ δε ςετγίδίη, 5ἰἴ8 ἡ ΠΟ 
[σοῃθ, ποῖ Ποῦ 15 Ηθ Ὀογὴδ δον οἡ νν}θΕ]5. 
Ιη Ηἰ5 ἐβϑεῆςθ Οοά 15 ηοΐ ἴο Ὀ6 σοηςεϊνοα 85 
ΗὌἪ δρροασϑὰ ἴο Ηἰβ ργορδεῖ δηὰ ΠΟΙΪΥ σηδρη οὗ 
οἷά. Βγ τδδπὶ Ηδ ἰ5 ἀδβοσι θεὰ ὑπάοσ νδτίοιϑ 
ἔοττηϑ, ἰᾷ ογάοσ {πδΐ πιθη, ἰο ῃοπὶ Ηδ ννυ]οὰ 
ἴο ξΒῖνθ βδοπὶὸ ϑίξῃ οὗ Ηἰ5 ργδϑβοηςθ, δδουϊὰ 6 
ἄγαν ἴο Ηἰπ,. 

[1 15 ἴο Ὀ6 τεκτει(οα ἴπδξ (ἢ6 Ῥγεβοπὶ Μδ5ο- 
τεῖῖς ρυποίυδίίοη 845 Ὀδοη ἔοϊοννεὰ ὈΥ 186 
ΑΟΝ. Το ογτάον οὗ {Π6 οὐ ΊΠΔ] 15 ἔὰσ Ὀεϊίοσ 
Ῥτγοβοσνοὰ ἴη ἴη6 [ΧΧ. Ὑπεοά,, δηὰ νας. 
(πί. 41.), ἔπουσῃ [6 “1Πκ6" 1 1Π6 Ἰαϑὲ οἰδιι56 
οἵ ἴδε νοῦϑὸ [5 θθοη δάορίε Ὀγ ἴπ6 ΑἸ. 
ἴτοη (6 ΧΧ. ΑἥΦπῖοῖε [ἰογΑ]----δηἀ ΤοΓα 
ννοῖ ε γ --ἰγδηϑϊδίίοη νου Ὀὲ :-- 
“Ἢ! ραττηθηΐ ἃ5 βϑῆονν, ννῆϊζο ; (Π6 ἢδὶγ οὗ 

Η!5 μεδὰ |κὸ νοοῖ, ριυσγε; Ηἰ5 ἰῆγοῃθ, {Π6 
ΒΟΙῪ ἤδπιο; Ηἰς5 ψ ἢ θοΐ5, Ὀυγηΐηρ ἤτγο." 

Ῥαβθάροβ ᾿κο [58]. 1. σό ; Ι85. Χυἕ. 9, ΟΧΊΥΣΙ. 
Τό: εν. 1. χ4ᾳ; Οεῃ. χυ. 7 ; Εχοά. 1. 2, 
ΧΙΧ, τό, 5κιιζζεϑέ ϑοπὶθ ἰπίογοϑίϊηρ ράΓ4}}6}5 ἴο 
Ἐ}6 ἐοσπηογ ρᾶτί οὗ [15 οἴδιιϑο; ΕζΖεῖς. 1. 1.3. 566.; 
Χ. ῬΑ5511η, ἴο ἴΠ6 Ἰαΐίογ. 
Το νοσγὰ οχργεβϑιηρ ἴπ6 δ“ ἴοη [Πουιβαηάϑ "ἢ 

ὙΜ0Ο “51οοὐ ὈῬείοτε τη) (υ. 10) 5 ἃ ννοσγά 
ἔτοαυοπί ἱπ ᾿πβορΡοηβ δηὰ ὄχργοβθοῖν οὗ 
τεροϊἴοπ (Ορρεγί, “Ογ. 4.535. Ρ. 41). [1 
15. υϑοῦ ΡΌΠΕΓΑΙΥ, ἂπὰ 5 ἱπάϊςδίινο οὗ πὸ 
ἡπηυπλογαῦϊθ τη τυ δοοοτάϊηρ ἴο [ἢ6 
Βαῦυυ]οηίδη τηοάς (υ. 7). Τὸ [1Π6 πιϊπὰ οὗ 
Τδηϊοὶ ἰξ ννὰ8 δὴ δρί πιοάβ οὗ Ὄὀχργεβϑίηρ 
δὲ Ὠυμλ τ 635 “ μοϑὶ οὗ Οοά " (Α. ΒΖΓ) ἴῃ 
ὙΠ ἢ ἢἷ5 ἔλί Ποῦ δά ἰδιρῃϊ Ὠἰπὶ ἴο Ὀοίϊονα 
(Όεη. χχχῖϊ. 3: Ποιξ, χχχὶδ. ἃ; σ Κ. χχί!, 
19; 2 Κ. νἱ. 1γ. Νεῇ. ἰχ. 6: 55. ᾿ΧυἹ]. 17, 
ΟἿ". 20 ; δηὰ τδυγ. τγείογεηςθ8). 

10. 46δε ἑωμάρνιεπξ «υα! “εἰ, απά {δὲ δοοῖ: 
«υέγε ορεπεἿ ΤῊΟ πτογὰ “ἡάτηεηι" (πὶ ἔμ 
οτξὶηα}) 5 δῃ δρϑίσαςϊ υγοσά, ϑοὰ βοῖὸ ἰῃ ἃ 
ςοπογοῖθ 96η56  ἤξῆσο ἴῃς κριτήριον ἐκάθισεν 
οὗ τ ΧΧ΄. δηὰ Ὑμεοἀά..--τεηδεγεὰ ἴῃ (τς 

1, ΠΥ ὉΥ ἴδε Ψαϊε. “)υάϊοΐαπι 5εάϊξ " (ςρ. 
Εἰσογο "  ουτ." 11. 18)--ἰ5 ἰάθη ὈΥ (πε δγτίδς 
ἃ9 ἃ ῬΘΙΒΟΏΔΙΕΥ͂, “ἴπ6 Ἰυάρο 5113. [1ἁ,υ1Π ΕΓ, 
ΖυηΖ «ηὰ Βθηϊβοῖ βυρροῦγί (δ ἱπηρογβοηδὶ 
ἔοιτη δάορίεἀ ὈΥ {πε ΑΟΥ. 
ΤΟ “ὁ Ὀοοκ οὗ 1186..) (86 “ἐ Ῥοοῖκ οὗ τεπιθη- 

Ὀγδῆςθ," αἴθ {{||65 ἔδηλ ῦ ἴο [Π6 τοδάθσ οὗ 
ΗΟΙΪΥ ϑεηρίυτε (Εχοά. χχχίὶϊ. 22; 55. ἱνὶ. 9, 
Ιχίχ, λο; [58]. ἦν. 4; Μδὶ. 11]. τό; ον. 1". ς, 
ΧΧ, 15}, δπά ΧΙ. Σ 54. ἴδγονγβ ἔατίμεν Πρπῖ 
ὍΡΟΩ ἴῃ6 ϑϑῆϑα ἴῃ νδιοῖ Π Δη16] υπάογϑίοοά 
ΜΒδῖ 6 δᾶνν ἰῇ ἢϊ5 ἀσεᾶπι. Ὅὕμ6 ὈΟΟΚΘ, 5405 
Ἐ 453} 1----διυπιτηηρ υρ 186 ἡγ0]6---ςοπίαϊηδά (ἢ6 
ἰγδηϑοτοβϑίοηβ ἂδηὰ το κοάποϑθοα ὙΥ ΙΓ ἢ τηθη 
δὰ ἄοῃθ. ΤΟΥ͂ ννεγὸ “ὈΟΟΚΘϑ5,᾽ ηοΐ οης Ὀοοΐς. 
Νο 5ἰηρίε Ὀοοῖκ νου ]ά δᾶνὸ βυβιορά, 

11. ΤῊδ ρυπίϑῃτηθηΐ οὐ ἴδ ἔοιιτί “δοαϑι"" 
τγ85 ἴῃ6 ΒΑ Υ]οηΐΔη Ρυηἰϑῃπιθηΐ ἀροη ὈΪΔβρἢθ- 
ΤΏΘΓ5 ἃπὰ ἰγαϊογβ---ἀεδίμ ΟΥ̓ ἤτε (86Ὲ 11}. 6). 
“Ἢ]5 ὈΟὰΥ ννᾶϑ βίνε ἴο ἴθ Ὀυγηϊηρ ἢΠδπΊο," 
(5141. 1 ΤΑῚ Ὁδ6, ΌὈΥ μ4ῖ ““Ὀυγηίηρ ἢγο "ἢ 
ὙΏΙσΒ δηνγαρροά 186 ὁ νν ἢ θε}5" («. το, (οΡ. 
Ι5Α]. Χ. 17, ΧΧΧ, 2). ὑνδβεῖδοῦ οσ ποῖ [6 
τοιτηθηΐβ οὗ ἴπ6 νυὶςκοὰ δῇοσ ἀθαῖῃ τππάοι]}6 
Ὁ Δηϊο] 5 ννογὰβ πόθ, οδῆηοΐ δὸ ἀεϊοιτηϊηοά 
(ορ. Ἀεν, χῖχ. λο, χχ. 1). 

12. 420ρὲ γε (" τεϑἀυς᾽") ἵπ ν, 7) 9 1δὲ 
δεα:ί., ς.1ἢ ὙὍΠ6 ρῆγαϑο ὑγηρπ ἱπΐο Ῥγοπηϊη- 
δηςὸ ἃ ἕαςϊ μι Πογῖο Ἰαΐοης, {παῖ (86 ονεγζῆγονν 
οὗ ἴῃς ἄτϑῖ ἴἤγοθ “" Ὀεαϑίβ᾽" δὰ ποῖ Ὀδεθη 50 
Θηϊῖγο 48 ἴο ἰεᾶνα ἴδε Κιηράοπιϑ [ΠΟΥ τορτο- 
βοηϊεά νη θουξ ὁ’ τεσ 6." Βαδγίοηϊα, Μοάο- 
Ῥοετϑία, Οτθθοο, μδα δὰςὴ ἴῃ {πεῖς τὰ μβαπάθά 
ΟΥ̓ ἴο ἴπ6 ρονγογ ψΒοῖ σοηαυεγοα {μεπὶ 
[Ποθ6 “Ἅ τοπηδίῃϑ᾽" νν Ὡς ἢ} ννὰσ δηά ϑβιδ)]θοιοη 
βραγοὰ, δηὰ ψ πο ἰεηάοα ἴο 5ϑουσγε “ἀο- 
τηϊηΐοη." Νον ἴμο μημο δὰ σοσὴθ ἤθη [ἢ 6 
ἔουτί θοαϑὶ νος μδὰ εηϑϊανεὰ [δὲ ““ τοδι 06} 
νγὰ8. “ 5]δίῃ ..") δηὰ ἴδε ““ ἀοπιϊπίοη "ἡ ᾿νὨϊςἢ 
νγ45 ῬΘΟΌ]ΠαΓ ἕο ἐς ΠΔ[ΙΟΠΔΙΠΥ͂ ννὰ5 “ὁ ἸΆκϑη 
ΑΥΨΑΥ " (Ὀεϊίει, ““σδυϑοά ἴο Ρᾶ55 ἀυνᾶῦ,,) 85 ἰπ 
τ΄ 14) ὈΥ ἴμ6 Ῥονγεῖβ οὗ βεάνεπ (“ΒοΥ," ὁ. 4), 
ἴο Ὀ6 ρυγίεοά ἀπὰ ἱποογρογαϊεά ἴῃ ἴῃ6 Μεϑββι- 
δηὶς Κιηζάοσῃ. Ὅδὲ Ὀεϊιοῦ [δὲ 1815 οἶδυδα οὗ 
(86 νεῖϑὲ σοξεστοὰ ἴο ἴ86 ““σεβὲ" οὗ [με ἴδῃ 
ΒΟΓΉΞ 566Π|5 ἴο βᾶγθ Ὀθθη ἀδγνοὰ ἔτοπὶ ἃ τηΐϑ5- 
(Δκθη σεβιοιϊίοη οὗ ἴδε υυχ Χ. τοὺς κύκλῳ 
αὐτοῦ. 
γε ἐδοὶν ἴδαρε; «ὐεγε ῥγοίοηρεά, δις.71 Μοτε 

᾿ΠτοΓΑῚ τοηάοτοὰ ἰπ πιαγρὶη. Οπἡ ἴπε ρῆγαϑθο 
ἐᾷ βοᾶϑοη δῃά ἃ {{π|6,) 566 ἰΐ, 2:. Μδηγ 
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[14 Απά (τἢεῖε νγᾶβ ρίνεη πῖπὶ ἀο- 
πλϊηΐοη, δηὰ ρίοῦγ. ἂπὰ ἃ Κίπραοπι, ς .μ3]. . 
τῃδῖ 4]1 ρεορὶς, παϊίοῃϑβ, ἀπά ἰδηριιάρεβ, {{..,.., ν. 
8ῃου 4 βεγνε ἢϊπι : Π18 ἀοπΊ]ΙΟη ἡ: “Δ 1υκ’ ..3} 

Ὁ Πο0]4, οπό Κα τῆε δοη οὗ πιδῃ Ἵοᾶσῃς 
ἢ τῆς εἰοιιά8 οὗ ἤξάνθη, δηά ολπια 
ἴο [Π6 Αποίβης οὗ ἄδγβ, ἂδπά {ΠῸῪ 
Ὀτουρῆς ΠϊπΊ πθᾶῦ Ὀεΐογα ἢΪπΊ. 

οὐ! ο5 τοίοσ [ἢϊ5. “" Ὄτηθ "ἢ ἴο [ἢδξ ἴῃ ν. 2, Ὀυϊ 
ἰζ 5 τῆοσε ῥυιάθηϊ ἴο σοὶ σοηΐοηξ ψ] ἢ (ἢ6 
δΡΏΘΓΔΙ ἰάρα ὀοχργεββοά ὉΥ͂ Γὐἴπεσῦ ἰπ ἢϊ5 ρᾶγᾶ- 
Ρῆγαβο (γαῖμοῦ [ῃδη ἰγδηϑδί!οη) οἱ [18 ο]διιβ6 : 
“85 ἸΟῊΡ 845 ΘΔ0ἢ 5ῃοιυ ]ά 5 " ΌΥ [6 ρδγπ}5- 
βίοῃ οὔ ἴδε Μοβί Ηἰςῇ. 

18. ομπὸ ἐϊξε ρὲ δοη οΓΓ "παη, δς,7 ΤὨ5 
ἱπηρογίδης ρμᾶατέ οὗ ἴπδ6ὸ “" πΙρῃϊ.υἱϑοη5᾽" 15 
ἱπίγοἀυςεοα ὈΥ [ἢ6 ἔοστηιἶα “1 σᾶνν, ὅς." (85 
ἴῃ υτ. 2, 7), 85 ἢ ἴο ἄγαν διίίθηξοη ἴο 16 
πον ἀπά ννοπάγοιιβ βοθῆθϑ ἀεβογι θεὰ. Νοῦυ- 
σμδάηςΖΖΑΓ ςοι]ὰ ΟΠ]Υ σοηςεῖνο ϑιοἢ ἃ ἀθ] ν οσοῦ 
ἃ5 ἃ “'δοῇὴ οὗ [6 γοά" (11]. 25): αηϊοῖϊ, 
ἰδυρῃς οὗ Οοά, 5665 Ηἰπὶ ἴο Ὀὲ ἃ ““50οῃ οὗ 
γ»αη." Ὑπὸ ΑΟὟΥ. “ἐῤὲ ϑοη οὗ τπηδη,᾽) ἢον- 
ΕΥΘΙ δοσιυγαῖο 85 ἃ τηοὰς οὗ Ἔχργόβϑιηρ ἃ (ἢ τ5- 
(ἴδῃ τ, πηιϑῖ---- ἢ ΠΠΈΘσΑ ΠΥ τεπάογεά --- 6 
αἰϊεγοὰ ἱπίο “ὦ δοὴ οὗ πιδῃ ᾽ (566 ἴΠε Ὑϑγβίοῃϑ, 
δις., δῃηὰ Τσοπηρᾶγε ||]. 25). Ης ψῇο πον 
εἰ Δγ6᾽ (Ὀεἰῖογ, ““ννᾶ5 σουπηίηρ,᾽" ΤΠοοά.) “ἐν 18 
πὸ οἰουάς οὗ δοανθη," τἱάϊηρ ἀροη {ποῖ 85 
ἃ σδαγος (55. χυἹῇ. το, ἄζε., εἰν. 3; [6γ΄- ἵν. 
11; 581. χῖίχ τ; Μαῖίί, χχῖν. 20; Κον. χῖν. 
14) ΟΥ̓“ ἴῃ" δηά δπιοηρ ἴμεπὶ, ἴμ6 οἱουι5 
Εν ΓΑΡΡίηρ ΠΙπὶ, 15 “ἃ ϑοη οὗἉ πιδῃ " δηὰ {Π6 
μεοδά οὗ ἃ κἰηράοηι, ἀἰ βογοπε Ὀοΐἢ ἔγοπι [6 
“ὁ Βοαϑίβ " δηὰ ἴῃς Κιηράοπιβ, νῃϊοἢ μὰ ρσὸ- 
ςοἀθά, Ηδε [5 ἃ “" πῆδῃ " τηδάδβ "ἴῃ ἴη6 ἱπιᾶρο 
οὗ Οοά;:" γεῖ ἃ πιδὴ δυςἢ ἃ5 πὸ τῆδη ᾿δὰ 
Ὀδοῃ Ὀοέογα Ὠἰπι---ἴο Μοϑϑῃ, Ηδ “" σἈπΠΊ6 " 
(φ. ἴδε οὐρίηδὶ, ἃ5 ἴῃ ἵν, σὰ, Α. Ν.) ““απίο {Π6 
Αποίεηξς οὗ ἀδγβ δηὰ ἴδον " ([Π6 ΠοΑυΘηΪΥ 
Ροννοῦβ, Ὁ. 5) “Ὀγουσῃϊ πιπὶ,᾽" ὅς. Ῥεγβοῃ- 
ΔΙΠῪ δηὰ βϑοραγαΐθ οχἰϑίθποθ ἃγὸ ἤοτὸ αἰϑε ηςΕΥ 
αἰἰστδυϊοὰ ἰο ἴῃ6 Μεβϑίδῆ. “Ὅτ ᾿κὸ ἃ ϑοη 
οἵ πιδῇ ᾽ 15 ποῖ (45 ΒΥ 1,ΧΧ.) ἴο θὲ [ἀεπιβοὰ 
ἢ ([Π6 Αποίοηξ οὗ ἀδγ8 Η:πιϑε]ξ:---ἥς υἱὸς 
ἀνθρώπου ἤρχετο, καὶ ὡς παλαιὸς ἡμερών 
παρῆν, καὶ οἱ παρεστηκότες παρῆσαν αὐτῷ ---- 
ΠΟΥ ςοηϑίἀοτγοά 45 ἃ ρεγϑοηιβοδίίοη οὗ [ἢ6 Ῥθορ 6 
οὗὨ ἰϑγδοὶ, ἃ βιιρροϑβιίίοπ νοὶ προοϑϑιίαΐθϑ τῃ6 
Ἔχοϊυϑῖνα ἰἀοηπποδίίοη οὗ ἴδξ Ρεορὶς ν [Π6 
ἐς ΡΘΟΡΪΘ οὗ {πε βαἰηΐβ οὗ πε πηοϑὲ Η: ΡῈ" (νυ. 
7). ίεῖβεβ 18 ἃπά 21 ΒΌΡροβθε ἃ αἰβιποϊίοη 
Ὀεΐννεθῃ “ἃ 800 οὗ τηδῃ ᾽" δηὰ “"[Π6 541η15 : ̓" 
Ὑν ἢ 116 [Π6 ϑ σνεγδογίωρη οἵ οὐτ 1 ογὰ (Μαῖῖ, 
ὙΠ. )ο ; Ιοδῃ Χὶϊ. 24), [86 ϑοιμιὶς δὰ ἤρυ- 
ΤΑῖΊγΘ Τηθδηη» ΟὗὨ [Π6 ρῆγαϑο, σουρίεὰ ψ ἢ 
ἴϊ5 ψϑπογδὶ ἱπηροστῖ 25 υϑεὰ ἰπ [Π6 Αροσδίγρίϊς 
Ῥάϑδϑαροβ οὗ [Π6 δ1᾽ΌΎ}}1ὴ6 ὈοΟΚΒ δηὰ " Εποςῆ;᾽ 
ἔογυϊὰ ΔΩΥ βυςἢ Τσοηπδιδίοη οὗ ἰάἀδᾶ8 45 (δδί 
ἰἀοηβοδάοη ννοι]ὰ ᾿πιρΪγ. 

δαδλάϊαα άοῃ, Ἴομηηθηζηρ οὐ “δ νυᾶ58 
ὈτουρὮῖ," ἀΡΕΪΥ τεΐοσβ ἴο "5. σχ. σ, “ἼΒ6 ΠΟΚΡ 
βδια ὑηΐο ΤΥ [,οτὰ,᾽" ἅζς., 85 ἰάθη γπρ 186 
“ἰ δρῃ οὗ τηδη ̓) οὗ δηϊοὶ ἢ 6 Μεβϑιδῇ----. 

ΔΉ ΟΡΪΠΙΟῚ ϑῃαγθὰ ὉΥ̓ [86 πιδ]ογ Υ οὗ ("6 
ἘἈδῦδιηιϊς Δι ΠΟΥ 165. 

9--14. Το τεβοοϊϊου ἴῃ [15 ραβϑβϑᾶρὲ οὗ 
ΒΑΌγ]οπίδη “Κπον]θάξε, βοιθηςθ, δηὰ ἰθᾶττ- 
ἴη5" (1. 4) τοπλδίηϑ ἴο Ὀ6 ποϊΪϊςοὰ. ὍΤῇε νογὰ 
ἰγδηϑβίαιθὰ ἐἰβεγνθ᾽" (συ. 14: Ὀεϊίεῦ, ““νγουβῃρ,» 
1, 46) αἰ(εϑβίβ ἃ τε] βου 5 ΠοηουΓ ἀπά ου]ΐυ5 οὗ 
1(ἢ6 Κιηξ οηἱν δ᾽ οἰιδὰ ἴο ἴπ6ὸ σοάβ8β. Ὑ6 {{||6 
ἐς ἈΑποϊεηΐ οἵ ἀδγϑ5᾽ 15 ἃ τοβοείίοῃ οὗ ἃ {|6 οὗ 
ἃ ΥΟΠΟΓΔΌΪΘ ΒΑ υ]οπίδη βοά 5ρί γτυδ]Ζεὰ ὈΥ͂ 
Βδηΐεϊ, πὰ δρρὶ] θὰ ἴο Ηϊπι ννἤομα πλθη "ἰρ- 
ΠΟΓΔΠΕΥ ννογϑῃιρροα " (Αςίβ χυἹ. 23). [π1}6 
Ἀποίοηξς ΒΑυ]οηΐδῃ ϑγϑίθπιὶ ἴπ6 βοὰ [ἴοι ννα8 
ΒΑγαΪγ σοποεῖνθα 45 ἃ ρογβοηδὶ Ὀδῖηρ: ἢδ τνᾶϑ8 
᾿Ἰηδηϊῖο, ψιπουξ Ὀοάγ, ρᾶγίβϑ δηὰ ραϑβίοηβ. 
Βαϊ, ἴῃ ρσζόςθββ οἵ Ἐπιθ, ἃ ἰγδὰ ννᾶ5 ἔοττηθά, 
ςοπηροβοα οὗ ἴὔγθο Ῥουύβοῃδὶ πα υἱϑβι 06 οπδηδ- 
τΙοη5 οὗ [οι], Θ4}.8] ἰῃ ροννογ ἀπά Ἴοηϑυθδβίβη- 
[4], γοῖ 4͵ϑὸ ἰϑϑυΐϊηρ ἴπ6ὸ οὔθ ἤτοι {Π6 οἱδοσ, 
ΤῊΙ5 Πδὰ νγὰ5 Απου, Νουδὴ, δηὰ Βε6]. Αποὺ 
{Π6 Οδηπθβ οὗ {86 Οτθοκβ, {πὸ ΟἤΓΟπΟ5 δὰ 
Κοβιηοβ δῖ οὔςθ, Ὀογὲ [86 {π|6 οὗ "ἢ Αποῖϊοπέ 
οὗ [μὲ σοάς." Ηδ γερδ]ζεὰ ἔπδί σοποορίϊοη οὗ 
[Π6 βοά, ψνῃῖςἢ [μἢ6 Οτεοὶκ δπὰ {πὸ Ἀοχηδῃ, 
ἤθη βροδκίηρ οὗ [86 οσυϊῖυ5 οὗ ἴῃς Ἐδϑῖ, σϑη- 
ἀογεά οη δηὰ δαοιυίΐη. Ηδ ννὰβ ἴΠ6 
εἰ δηοϊοηὶ οὗ ἀδγ5᾽" (ἀᾶγ5 σοηςεϊνοα 85 ἀει[165), 
{π6 αἰνίηα ρΡεγβοη!βοδίίοῃ ννἤοϑο πδίαυσο, αἴ ομοδ 
80 σΟΙΏΡΓΟΠΘηβν Δπα 50 νάριιθ, ἢ πά5 ἃ ρασγα) οὶ 
ἴῃ ἴπ6 Οὐυγδηοβ οὗ {π6 δηςϊεηΐ Οὐθοκ, δηὰ ἴῃ 
[ῃ6 Ζογνδη Αἰκαγδηδ οὗ ἴῃ [γδηϊδῃ (Ὁ [ποῦς 
ταδί, “1,4 Μδρῖε, Ρρ. 1οΔ4, 1:22; Ἀδν)]ηϑοη, 
“Ἶουπι. οὗ Ἀογ. Αϑίαί. ϑος.᾽ σ8ό4, Ρ. 216; 
ϑρίορεὶ, "Εσᾶπ, ΑἸεογιἢ.᾽ 11. Ρ. 9). 

Πδηὶοὶ 5 σοποορίοη οὗ 186 “μάρτηρης"" 
(υ. το, τς.) 15 ἀποῖπογ ἰπβίδησθ οὗ 815 ἄρρτο- 
Ῥηδίίοη ἴο ἴῃς ““Μοβὲ ΗἸρἢ" οὗ {{|6ὲ5. δπὰ 
ΔΙ θυ ΐε65 αἰ ΠῚ]Ὺ ἀϊδοοττιθὰ ἴῃ (ἢ Βαδγ]οπίδη 
Ὀεϊϊεῖ, ἀηά δρρ θὰ ἴο Ἰθββοσ αἰνιηιτε5. [ἢ [86 
ἈΞΙΓΟΠΟΙΌΥ͂ δηὰ Δϑίγο]ορῪ οὗ ἴδε Βανγ]οηΐδης 
1Π6 τδηκ ποχί ἴο {Π6 ρῥ᾽αποῖβ νγὰβ οσσυρίοά ὉΥ͂ 
[6 ῬοΪο-5ἴασ. Ηδ Ὀογὸ {πὸ {{π|]6 οὗ αγαπ-τανιδ 
οΥ “Ϊυάρο οἵ Ηρδνθη:᾽" δηῃά ἃ βρϑςοῖδὶ γϑαῖῖϑο 
οη (15 γοὰ οὔςὲε δχίϑιεαὰ ἴῃ ϑαγζοη β ΠΠΌΓΑΓΥ. 
Ης μαδὰά ψῈὩ Ὠἰπὶ δηὰ ἀγουπά ἢἰπὶ οἵδποῦ ᾿υάχὲ5 
ΟΥ̓ τηϊηἰβίογβ οὗ Ἰυϑίῖςθ. ὙΠε αἰνίηθ ἀδγβ οὐ 
Ρῃ15 οὐ Αδϑϑυγ᾽" ὈΘΑΓ «580 ἴπθῸὸ πᾶπιὸ οὗ 
“ [ιάρο8᾽" (αγαμῖ), πὰ [ὴ6 παπιὸα οἵ {ΠῸ 
“ἐἀινῖπο [υάξοϑ οὗ {π6 ἴθηγρὶθ οὐ Αβϑυγ᾽" ἅτ 
Κηοννῃ, ((ρ. ϑάγςε, “ΤΊδη8. οὗ ϑος. οὗ ΒΙὈ]. 
το. ΠΙ. Ρ. 206.) 
ΤῊΒ τα ΠΙ βγη ΠΙΘΓΑΥΟὮΥ, 5ἰαηάϊηρ τουπὰ 

τς ᾿υᾶξὸ οὗ Ηδάᾶνρη, 85 ἴῃ 6 ἰθβϑοῦ βίδγβ οἰ υϑῖοῦ 
τοιυηά ἴῃς ῬοΪΘ-ϑἴασ, νγᾶϑ 5θεὴ ὈΥ͂ Π δηϊεὶ ἴῃ [86 
υἱϑίοη, δηὰ ἀσϑοσι θά ἴῃ Ἰδηριδρο, τ ἀπίῆτγο- 
ΡοπιοὮϊς, γεῖ Βαγυ]οπίδη δά πᾶῖυγα] ἐς Α 



. (δαϊ]ά, 
σά “4. 

Υ. 15--.18.]} 

ἐνετδϑείπρ, ἀοηχίηίοπ, νυν ]ς ἢ 5}.4}} ποῖ 
Ρᾶ35 ΔΊΝΔΥ, Δηἀ ἢ 8 Κηρσάοπι ἐῤαέ χης ἢ 
8}} ποῖ δὲ ὙΠ γοὶ 

Ις {1 [δηΐεὶ νγὰβ στίενε 'π ΤΥ 
βρίγις [πὶ τῆς πιϊάϑς οὗ σιν ᾿θοάγ, 4ηά 
ἴΠ6 ν] 5108 οὗἉ π|γ Πδδά τγουδ]εὰ πα. 

Ι6 1 οσᾶπιε πϑᾶῦ ὑπῖἴο οπα οὗ 1ῃεπὶ 
(Πᾶῖ βίοοά ὉΥ, πὰ δϑκεά ἢΐπὶ (Π6 

ἐέ90ῃ οὗ τη8η,᾽ 4 ΒΑτ-ΕἸΠοβἢ (8 σοιῃρουπά ἰἰκ6 
Βαϊ-αὐαη), ---  ΒΘΊΠΟΓ κ 851Κ-τηουΐοι -ΚΗὶ 
(δες δάά. Νοῖεο, εηὰ οἵ 11.), Αἴ οποθ ἃ ργοϊθοσϊηρ; 
δεηίυ5, ἃ πη ϊδίοσ, ἀηἀ ἃ ΠΟΠαΠΕΓΟΥΣ, ΟΥ ἃ ΓΘ 00]- 
Ἰοςτίοη οὗἉἨ δε ργοϊθεζηρ βεηῖι5 Ουϑίουγ, νο56 
τερτεβεηϊδιίοῃ 15 [ῃδί οὗ ἃ πᾶ δηά ποῖ (85 ἴῃ 
ἴῃς ςᾶ56 οὗ οἴβεῚ5) μα] στιδη Βαϊ ο οδϑῖ,---ἰϑ 
Ὀγοιρῆξ ἴο {π6 ργόϑεηςε οὗ ἴΠῸ ““Αποίορηϊ οὗ 
ἀλγϑ5᾽" ΌΥ πε Ζψὴδ οΥ 5ρ:|5 οὗ βοάνθῃ δηά [6 
“Τηποισιαλὶ οἵ 5ρ 15 οὗ οατί (Ἰμεποιτηδηῖ, 
Ῥ.- 112); ὃυῖ 85 ΤΠ ΔΠη16] 5665 ἴποϑα Ξρι γιΐ8 {ΠΕῸῪ 
ἅτὸ ποῖ ᾿πηϊτοὰ ἴο 2100 ΟΥ όοο, διιξ τὸ σοιηῖ- 
Ἰε55 8ἃ5 “ἴδῃ (πουβδηά {{π|6ὲ5 ἴθη (ῃουδαπά.᾽" 
Βεοίοσγο 1δὲβ νδϑὲ 55 ὈΪΥ (ἢ6 ““ὈοοΪκ5."---Ἰκο, 
Ρεγῆᾶρβϑ, ἴο ἴβοϑθα ἴῃ νος ἐδαξανιέρε πὰ 
““πορῥίνι τολὰ ἴΠ6 ““ ξαῖ6 ̓" δηὰ ἄδοσγθε οὗ (Πο86 
νγΠοῸ Τοηπυϊ οἷ ἰῃοηλ---ννογὸ οροηρά : δπὰ [δ6 
βεηΐθηοορ οὗ 1π οὐ ἀθδίἢ (νυ. ΣΙ, 12) ἀφοϊατοὰ 
ἢ ἢὯο υποογίδιη δουπά. 45 ἴθ ννῇο ΟὈ]6- 
ταῖοὰ ἴ6 ψογὶς οἵ [δὲ Κίηρ---ἢθ σβοϑθη οὗ 1ῃ6 
ξοάσ--ννᾶϑ ρορυ αγὶγ Ὀο]ονοα ἴο μᾶνθ ἢ 15 ΠΔΠῚ6 
δηὰ ἢ!5 τὰςθ ευξ ΟΥ̓ ὉῪ ἴΠ6 ΔΉΡΤΥ ἀεϊ!ε5 (566 
Ἔχ. ἴῃ Νοιτίβ, " Αβϑϑγγ. Ὠ1ςϊ.᾽ 111. Ρ. 826), 50 
(Ἰὰ [815 Ἰυάστιηεδηϊ ἀννδιὶ [6 ὈΪΔΘΡΠοσηοσ οὗ [86 
841ηἴ5 οὗ 1πὸ Μοβὶ ΗΪ ἢ (οΡ. νυν. 25, 26). 

14. ἐδέγε «υαΓς γίνει ῥδιγι, ἄς ὦ ΤΒδ 
ΡΉγαβ65 ἰῃ {815 νεῖβε βῃοι)ά Ὀε σογηραγθὰ ν ἢ 
1]. 4, ἵν. 3, 34 (Α. Ν.), νἱ. 2). ΤΠ ορθηϊηρς 
ϑϑηΐθηοθ σοπιραγοὰ ἢ 11. 47 ἀἸ5ο]οθος μον 
ἴῃ ἴῃ6 “(ν᾽ βίοι ̓ " 15 δοίη ἴο ἃ “""ϑοῃ οὗ πιδῃ 
ννηδὶ δὰ Ὀεεη ρταηϊθα ἰο δηὰ δουϑοὰ ὈΥ ἴπ6 
ΘΆΓΙΠΙΥ “Κη οὗ Κίηᾳ5." Ψν θη {π4ξ ““δοῃ 
ΟΥ̓ πηΔη.᾽,) νγᾶ5 οἡ ϑαγίῃ, Ηδ ἰδυρῇῃϊ Η!5 ἀἴ5ς 0165 
ἴο 855 ρῃ 1ἴ ἴο [6 ΕΔΙΠΟΥ ἴῃ πεάνθῃ (Μαίϊ. νἱ. 
9. 11): [6 Αροβί]εβ (χ Τίμ. 1. 17; Κδν. νυ. 
1. 3) ἀϊά ποῖ Ποριίδίθ ἴο ὄχργθβϑ ἴμδί ἰθδοδίης 
ἴῃ ψψοσγὰς τυ ῃςἢ ἀϊδέϊης ΕἸΥ τος 8}} Β6 Μοββίδηϊς 
μοπουὺγ 85 υυἱποϑϑοὰ ΌΥ ) Δη]ε]. 

16. 1 Ταπίοὶ «υα. στίεουεά, δις.}] Τὸ 
νγοτάβ οἵ 186 οὐρίῃδὶ τὸ ὙΘΓῪ ΓοΙΠΑΥ ΚΑΌΪΘ. 
ΤΠ βρι πὶ ἰ5 ἀδβο θεὰ 85 ἴῃ ἃ ὁ 5ῃθδί ἢ" (566 
ΤὨΔΙΖΊΠΔΙ ἰγδηϑ δῖ] ἢ), ἀπά ἴπ6 πηρδηΐηρς οὗ (δ6 
τηεῖρδου δδ5 Ὀδεη 1.8 ραγαρηγαθοα Ὀγ Εννδ]ά: 
ιι5ὲ ἃ5 ἃ συνογὰ τγοϑίϑ 40} 61] ἴῃ 115 8ῃθδίῃ 50 
ΟΠ ςὶ 85 [ἴ ἰ5 ἴῃ [ἴ, 50 πιδη ἴδεϊβ ἢϊ5 βρὶ ΐ 51}8}}Ὁ 
υϊοῖ νη Ὠϊπὶ 50 ἰοηρ 45 δ6 ἔδεϊβ. 18 ἱποοῦ- 
ρυτγαϊεα (ἰπεοϊυάοα) ἴῃ ἔπ σοᾶγϑα σονοτηρ οὗ 
πο Ὀοάγ: Ὀυΐ ἴδεγὸ ἀγὸ τηομηθηῖβ ἤθη [Π6 
5 Ὀδσοιιθ5 ππαυῖοῖ πὶ [ἢ15 σοΟΥΡογδαὶ σονοῦ- 
ἴῃς, δηὰ ἱππρδι ΠΕ ϑργίηρδ ὑρννᾶσάβ. 80 1ἴ 
νν85 ἢ (ἢ ργορδεί. 
ΤΒς τεῖβο ἰπίσοάυοεβ ἃ ΠΟῪ βἴδρε ἰῃ ἴπ6. 

ὈΑΝΙΕΙ,. ΝΙ]. 

(τυ ἢ οὗ 411 {Π18. 8ο ἢδ ἴο]ά πι6, δπά 
πιλάς πιὲ Κηονν τῆς ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
τῃς τὨ]ηρΒ8. 

17η ἼΠεδ6 ργεδῖ δελβϑῖβ, ΟΝ ΔΓΟ 
ἴουτ, αγε ἔουγ Κίηρβ, τυῤέεὐ 5881] λγῖβα 
οι οἵ ἴῃς εδτῇ. 

Βιβίογσυ οὗ {πὸ ““γιϑίοη." ΤὍῆὸ “ἐρτίθε" δηὰ 
“του Ὁ]6᾽) νυν] ἢ 8611} ὑροὴ Δηῖο] ννογα ἀυς 
ῃοΐ ἴο ΔΠΥ 5ρθοῖϊδὶ ἀδίδι] ἴῃ ἴῃ6 ργονυίοιιβ ϑοθῆθϑβ, 
δυξ (45 ἴθ οἰγιηοιορυ οὗ ἴῃ6 ννογά ἴγδη5- 
Ἰαϊθαὰ “σπονθα " Ῥοϊηΐ5 οὐ) ἴο {πὸ αφιδίίοη 
Δηαὰ σοηξιϑοα ἱΠΊργΓοβϑίοἢ 5. το πἰπρ ἴῃ ἢ 5 
βρὶ γι. ΗἜς δϑκθά ἔογ {6 “γα " (νυ. τό, 
Ὀείίογ, [6 ““ςετγίδιπῖυ,᾽ 11, 8, 4.5) ΠΌΠπι ὁπ οὗ 
[μδοϑ6 ο 5ἰοοὰ ἜΝ 186 Αποίεηϊ οὗ ἀ8γ5 
(ςΡ. νυ. τό ἃῃᾷ 10). [4η16}᾽5 “᾿Διδζετηρηῖ")" 
δηὰ ᾿Δη16}᾽5 φυδϑιίοη ἢᾶνο γοοοῖνοα τΠοῖν πχοϑὲ 
Ροείίοδ] γεβδοϊίοη ἰῃ (6 ραρψεβ οὐ Ὠδηίΐο. 

17. {εις στγεαὶ δεαςί:, ὅς ἢ ΤΤΠΟ Θχρ]α- 
πδίίοη ἴο [416] 15 ἢγϑὶ βεποσγαὶ (υυ. χ7, 18), 
ἴποη ραγί συ Αγ, ΠῚ τοΐογοποθ ἴο (Π6 ἐουγίβ 
Ὀεαϑὶ (νυ. 1ο, ζζς.). ὙΠὲ 5ἰρηϊβοδπος οὗ 186 
ΟἾΒΟΓ ΔηΪΠη415 ὑγᾶ58 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ οἶδαγ ἴο [ 4ηϊεὶ, 
δηά ννοι]ὰ Ὀ6 50 ἴο ᾿ὶβ σοῃίοΡΟΓΑΓΊ65. 
ΤΠ ρῆγαβϑο "“ῥα]] αΥτῖθε᾽" ἨΔ5 Ὀδθη ἔοϊξ ἴο Ὀ6 

ἀἰβηςυ, θοσδυϑο {Π6 ““βγϑὶ δοδϑὶ" (οΥ Κίηρ- 
ἄοπι), ἰἔ {π6 ΟΠαϊάσαῃ, νγᾶβ δοίυ ιν ἐχἰ ϑιησ 
αἴ τ1Π6 ἐπι οὗ [Π6 ν]βίοῃ (566 υ. τ) δηά οου]ά 
ὨΑΤαΪΥ 6 βροίκοῃ οὗ 85 ἕυΐυτο, Ὑὴὸ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ 
50] υἱ]οη.----ἰἢδὲ [86 56 οὗ (Π6 ξαΐυγε ἰ5 2γορδει:- 
εαἰν ᾿Ἰπο] πῖνε οὗ δὸ ραϑῖ---ἰϑ θοῖἢ σοπβιτηδίουν, 
οὔ ἴπε ἀδῖε αϑϑϊσπεὰ ἴο (8 σμαρίοσ (υ. 1) ἀπά 
15 ἸΏΟΤΟ 54{|5δοῖοσΥ 1Πδη ἴδ ὀχρϑάϊθπίβ ὑΥ ΙΓ ἢ 
Βυζρεϑῖ 85 ἃ ἰγδηϑι δ! ἢ “ὁ ΠΊΔΥ ΟΥ πιιϑί 81156,᾽" 
οὐ Ππ||ὲ [86 “ἢγϑε Ὀθδϑὶ᾽" ἴο ΒεΙ5ῃΖζδγ ρεζ- 
ΒΟΠΔΙΪΥ δηά ποῖ ἴο (Π6 Κἰηράοπιῃ. ὍὙΤἢδ νυἱϑίοη 
τοργοβθηῖβ ἴΠ6 ἀουθὶορπιοηΐϊ οὗ [Π6 νου ἀ- ροννοῦ 
ΒΕΠΟΓΑΙΪΥ ἴῃ ἔΟυΓ ϑυσοεβδῖνα ρἤᾶϑεβ, δηὰ {Π6 
ΔΗΡΘΙ ρῖνο5 ἃ 5 ΠΊΠΊΑΤΎ ΘΧΡΙΔΠΔΙΙΟΗ : ἴῃ 50 ἀοἰηρ 
ἢ6 ἱποϊυάοϑ ἴῃς ἤγϑί ἀρρεάγδηςς οὗ ἴδ “' ἔγϑι"" 
κιηράοπι, Ἐβου ἢ δοΐυδ!ν ἴπ6 14ςῖ ρεγοὰ οὗ 
1158 ρΡοννοσ ῃδά δἰ γοδυ ςοπηηεηςεά. 
ΤΠΟΊΧΑΧ. δπὰ Ὑδοοά. δἀὰ αδἵ {Π6 επὰ οὗ 

τ. τη ἰἤῃδῖ [Π656 Κίπρᾷοπιβ 5[|8}} ρου βῆ οὐ δ6 
[λθη ἀυνΑΥ, ἃ ροὶπὶ ποῖ ὀχργοβϑοὰ ἴῃ ἴδθ ῥτὸ- 
βϑεηΐ ΟΥΡΊΠΔ), Ὀυΐ ἱπιρ]εὰ μογε δηά ἴῃ (ἢ. [Ϊ. 
ΤὮς δάάϊίοη ἰ5 ποῖ νου ἱπηροτίδῃηςθ 85 1Π- 
αἰςδίίην ἴμ6 5ἰδίο οὗ ορὶπίοη δἵ ἴῃ6 {ἰπ|6 [86 
ΧΧ. δηά Ὑπμποοά.᾽5 νογϑίοῃ ὑγ γα οὐττεηῖ. 
δαλάϊδ5 δοῦ ὄσργεβ565 ἃ ἰδίεσ δηὰ τηογὸ ροΐὲε- 
Ταῖς] νἱονν θη Ὧδ δ]ΐογα [με ἰάθα οὗ ἴῃ6ϑ6 
ΨΕΓΒ65 ἴηἴ0 ἃ βϑιρροχῖῖ οὗ ἴΠ6 1ΠΘΟΙΥ δὶ [ἢ 
ἴουγ Κιηγχάοπι5 (ἴῃς ννου]ροόννογβ) δα τῆς 
Κιηράοηι οὗ ἰ5γϑθ] 45 ἃ ρυπιϑῃπιθηΐ ἔογ {Πεὶτγ 
ΤΕ 6] οη ρδίηϑβὶ ᾿ξ, ἀηὰ ποιά 1 (πὰ νν"}}} Βοϊὰ 
10 1011 186 δαΐυτε ““ννοτ]ὰ ἴο σοσης,᾽" βθη 1Π6 
Μεβϑιδὴ 5}}] σοί. 

18. 26ε “αἰπὶ: οΥ 1δὲ Ὑπωΐ Ηᾳ 6) (νυ. 1, 
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1 σμαϊ]ά, 
“νηόν αὐ 
ἑάοεσ. 

᾿ (ἐπ άρτησης τνᾶ5 5εῖ δπὰ 1}}] ρόνγεσ νγᾶϑ βίνθηῃη, 

τε Κιίηράοηι ἔογ ὄδνϑῖ, δνθῇ ἔοὺγ δυδὺ 
ΔΠη4 ἐνεῦ, 

Ι9 ΤΒεη 1 ψου]ά Κπονν {πε πὴ 
οὔ τῆς ἐουστῃ Ὀεδϑβῖ, ννηϊοἢ ννᾶϑ ἀΐνεγβε 
᾿ τοπλ 8}1 τῆς οἴεγβ, Ἴχοδδάϊηρ ἀγοδά- 
[ι], ννοβα τε τυεγέ γ Ἰγοῃ, Δπά ἢ 8 
ΠΔ1}5 977 Ὀγδβ8 ; τυῤίεὖ ἀδνοιγεά, Ὀγακα 
ἱπ Ρίεςεβ, ἀπά βἰδπιρεά τῆς χεβίάιιε 
ἢ ἢΪ5 δεῖ; 

20 Απά οὗ δε ἴεῃ ογηβ8 [δῖ τυεγό 
ἴῃ ἢϊ5 ἢΠελά, δηά ον [ες οἴπεγ ψῃ]ςἢ 
οάπλδ τρ, Δηἀ θεΐίογε ψνῃοηι ἴἤγες ἔε]}; 
ὄνεη σ᾽ τῆῃαϊ Βογῃ τπαὶ δά εγεβ, ἀπά 
ἃ πιουτἢ [δὶ ϑράκα νεῖῪ ργοδῖ {Π]Π 08. 
ὑνῆοβα ἰοοῖϊκ τας τῆογα βἴουϊς [πη ἢ15 
ἔξ ]Ποννϑ. 

21 1 δε 614, δηὰ τῆς 8δτπῖθ Πού 
πιλάς ννᾶγ ἢ τῆς 5δϊηῖβ, δηἀ ρῥγθ- 
νδι]δά ἀραϊηβῖ Πδτη; 

ΠΑΝΙΕΙ͂, ΝΙΙ. [ν. 19--- 25. 

22 ἴὅη6] τε Απείεπὲ οὗ ἀΔγ58 σᾶπιε, 
δηά Ἰιάἀρῃγχεπῖ ννᾶβ ρίνεη ἴο ἴῃς 8415 
οἵ [6 πιοϑῖ ΗΙΡἢ ; δπά τἢς τἰπ16 σλπη6 
τῆδε τῆς 541πη18 ροβδεβϑϑὰ ἴῃς Κίπράοῃ. 

22 ΤΠ πε 5414, ΤῺς ἐουγῃ Ὀεδϑῖ 
888} Ὀ6 ἴῆε ἐου ἢ Κιίηράοπι προη δλττῃ, 
ΠΟ ἢ 5841} θὲ ἀΐνεγβε ἔγοτι 81] Κίηρ- 
ἀοπιβ, ἀπά 5141] ἀδνουγ τῆς νΠοἱς δαγιῇ, 
Δηἀ 5}4]} {τεδά 1 ἄονγη, δηά Ὀγολῖς ἰΐ 
ἴῃ Ρίεςεαβ. 

24. Απά τῆς ἴδῃ ἤογπβ8 οι οὗ [ἢ15 
Κιπράοπι αγέ ἴδῃ Κίηρβ ἐῤαὲ 5841] ἀγίβε : 
ΔΠἀ Δποῖπεογ 5}4]] γίβα δίῖογ [δηὶ; δηά 
ἢς 514}1} θὲ ἀΐνετβε ἔτοπι ἴῃς ἢτϑῖ, δπά 
ἢς 5}8}} δυδάυε τἢγες ΚΙηρΒ. 

Ἂς Απά ἢε 5211 ϑρεακ γσγεσὲ νυχογάς 
δρδϊηϑβῖ (ῃ6 πιοϑῖ ΗἸρΡῃ, Δη4 5411 νγεδγ 
ουξ͵ ἴῃς 841ηἴ5 οὗ {πΠ6 πιοβὲ Ηἰρῃ, δπά 
τῆ πΚ ἴο σἤδηρε {ἰπ|68 Δπα ἰαννβ : δηά 

“6 541η15.} 866 ποΐδ ἴο συ. 1... ὙἼΤδὮ6 
Μορὶ Ηἰξ" 15 ἴῃ ἴῃ οὔἱρίηδὶ (ἀπά ἰῇ συν. 22, 
2.5.) 27) Ρίυγαϊ ; δηὰ 15 ρῬὨΠΟΪΟΡΊΟΔΙΠΥ ἀπ] ορουβ 
ἴο ἴΠ6 πΊοΓΘ σοπιπΊοη Ρ]ιΓᾺ] ἔοστη ΕἸΟ  ἐ»ι, ΟΥ̓ 
δε Ρίυγα] ἐχργεββϑίοη οὗ πηδ)θδὶγ ἀπ Βομουγ. 
Α5 [δηϊθὶ ιι965 ἰἴ, [Πθτὸ 15 δὴ ᾿πάϊςσδίίοη οὗ ἃ 
ΒΟΥ ]οηΐδη ἱπῆἤμθηςθ, {ΠΘΟΪ]ΟΡΊΟ8] 45 νν6}} 85 
ῬΒΙΟΙορῖςΑ], νυν Ὡς ἢ 15 οὗ νδ]ς 45 δὴ ουϊάεηςθ οὗ 
ἀλῖο οὗ ςοτῃροβιοη. ὙΠ6 5δίηΐβ ἄσγὲ ῃοΐ ἴΠῸῪ 
ΔΙοπθ Ψῆ0 “᾿βίδπα θεΐοστε Ἠ πὶ" (υ. 10). ποΓ 
186 [νν5 5 ΠΊΡΙΥ ννῆο σουηϊοά {Ποτηϑεῖνοβ ΠΟΙΥῪ 
υπῖο πὸ 1 ογά (ςρ. Εχοά. χνὶ. 6) ἴῃ σοπιρδγ- 
800 ὰ 186 Ποαίοη δγουπηά ἴδηι, Ὀυς “16 
Ξοπαπ6 το Ε 15 οὗ ἴῃΠ6 σοηρτορδίίοη νῆο 
Βο]α [86 ἔγιθ ἀπά ροσγέεςς σοὶ ριοη" (Εννδ]ά), 
[16 “15Γ86] οὗ Οοά᾽" (6. νὶ. τό), ἃ σοηξτο- 
ξαϊίοη ςοἸϊοοϊοα ἔγοπι ἰϑγαοῖ δηά 411 ῃδίοηῃβ, 
δηά ολ]]οὰ ἰο δ6 βαἰηί5 (ἔχοά, χιχ, 6: ει, 
Υ]]. 6; 58], ἵν. 2. Υἱ. 13; βοπι, ἰχ. 6). ὙΠ οθε 
ἐἐ{αἰκ6 " (Πς Κιηπρσάοῃ, οἵ, γαῖμοσ, (ΠΕῪ “ΤΈσεῖνο "ἢ 
ἴϊ (ςΡ. ν. 321) οτῃ Ηἰπὶ ῆο οδη δομε χῖνθ 
Κιηψάοχμηθ, πὰ “Ροβ5655᾽) 1Ἢἃ στ “ροννεγ" 
(ἰ. 47, ἰν. 20, Α. Ν.) “ἴοσ Ὄνορ," ἄς. (ςρ. 
ἴῃς Ιάϊοπλ οὗὨ [534]. χὶν. 1) δηὰ Ἐρῆ. 111, 21). 

19---Δ ρῥγεϑεηΐ 3οπὶθ ἱπίογοδίηρ δα] οὩς 
ἴο τυ. 7---14 (5ε6 ποίε ἴο συ. ). ΊΏΘη ἰξ 15 
βίδίεἀ (υ. 22) δαὶ “ἡυάρτηεπξ τγᾶ5 δίνεη ἴο 
1Π6 5αἰηῖ5,᾽) 1815 15 ποῖ ἴο Ὀ6 [Δ Κθη 85 σοῃηίγα- 
αἰςΐοσυ ἴο ν. το, ὑεῖ Ἰυάρπιοηΐ 5 ἴῃ [ἢ6 
Ὠδηάϑ οὗ ἴῃς ““Αποίεηξ οὗ ἀδγ5:᾽") πο Ι ΠΟΥ 15 [Π6 
56η56 οὗ Ὁ. 22 [δέ ΠΡ ϊ νγᾶὃβ ἀοηθ ἴο [Π6 
δαὶηῖ5᾽) (ορ. [ἴΠοῦ, “ἀὁγ ΑἸίΘ Καπὶ υπὰ 
Οεμςδε διοῖὲ ΠΣ ἀϊο Ἡ σθη ") δῃ οχρὶδπδ- 
ΠΙοη ἡνἤΟθ6 ΟὨΪΥ πηεγῖξ 15 ὑπαὶ 1 οὐνίδίοβ (6 
ΠΟΟΟΘΘΙῪ οὗ Εννα] 5 στοδάϊηρ ὥῸΠπ)Ί) «υ. 1ο, 

. 

ἅς. Ὑδδ ἰδηχυᾶρο οὗ [6 νϑῦβα ἰ5 ἰο Ὀ6 υη- 
ἀοτιβθίοοά ὉΥ͂ με οἷά συ]: “φιοά ἔδοϊξ ῬῪῈΓ 
Αἰϊοσυτ, ἕδοϊξ ροσ 96. 

24 5:5. Α πιο ἀοίδιοἀ δοσοουηΐ οὗἉ ἴΠ6 
ΟΠ " ὙΠδϊ [ἴ “ἀδνουΓϑ ἴΠ6 νυν ῃο]ο 
ΕΑΓ," 15 ἴο Β6 υπάοτϑίοοά ΒΥΡΕγΌΟΙΙΟΔ]}}Υ (οΡ. 
ἷν. 22, Α.Μ.); 1π6 ὀχργοβϑίοη βῃουϊά ποῖ δ6 
Ῥιοβϑοά ἴο τηθδηὴ πλοῦ ἴδῃ [Π6 παϊΐοῃβ ἢ 
ὙνΠς ἢ Ἐπ ἐου ἢ Κιηράοπι οάπιὸ ἴῃ σοηίδεϊ. 
ΤΕ “ἔθη Κίηρϑβ᾽" ἅγὸ ποῖ ἴϑθη Κἰηράοπ)ς ἴῃ ἴῃ 6 
ΒΔ ΘΧίθηϑινθ 56η56 85 [Π6 “" Ὀραϑί "" ΞΥτῇ 1126 5 
ἃ “Κιπράοῃμ. ΤΠΕῪ τὸ “Κίηρβ ουΐξ οὗ ἴπ6 
((ουπἢ}) Κἰηράοπι,᾽" ἐπάυοα νυ ἢ ρογβοπδ! ν 
ἃ5 τηδγκοά 85 ἰῃδί οὗ {με “1{π|6 Βοση." [μϑβῖ 
85 ἴΠ6 “(Οὐ Ὀοδϑὶ"" 15 ἀΐψογϑο ἔγοπι 81] Κιηρ- 
ἀοπι5,᾽ 50 ἰ5 {6 Κίηρ 5υτηρο ζοὰ ἴῃ 15 ἤογη 
εἰ ἠίνογβθ ἔγοπῃ ἴῃς ἢγϑί:" δ6 15 50 ἰπ ἴδε ροϊηῖς 
ἐημππιογδίεα ἴῃ ον. 8,11, 19---21, Δηά τορεδίθα 
ὙΠ 5 μΐς ἀἰβέγεποθβ ἢ σὺ. 24, 25. Τῆς 
᾿ιἰδίουΥ οὐ Απίϊοοδυ ΕρΙρθβδπεβ δηά οὗ ἢῖ5 
ῬΙυσΚιηρ ὉΡ ἔννο οὐ {Ππτὸὸ πιϑηδοῖβ οὗ [86 
ϑεϊθυς!ἃ ἀγπαϑίυ, ἔυγηΐϑῃο5 οπς ΠΠΠυπἰγαϊοη δηὰ 
ΙΒ] πηθηΐ οὗ (Π6 νἱϑίοη  δυΐῖ 15 ἴη6 ἰάφα]ϑιὶς 
Δ νἱϑοη-ΟΠΑγαςσίογ οὗ 1ἴΠ6 ΠΟΘ, 45 νν6}} ἃς 
[Π6 ἀδίο (νυ. 1), Ὀ6 Ὀογηθδ ἴῃ πηϊπά, [δὲ ΠΙΞίΟΥΥ 
ΟΔΏ ὨδνΟΣ Ὀδ 5:4 ἴο ὀχῃδιϑί (ἢ6 ϑβηϊἤσοδποο 
ΟΥΓ ἴπε οοοδδίοη οὗ {πθὸ δοίβ ἀεβϑου εὰ (ςρ. 
4 ΤΏἬο85. 11. 4; Βον. χιίϊΐ. ς). 

Ροϊηΐβ ἴο Ὀ6 ποιἱοϑὰ γὸ:---.ἥ 
(4) ““ϑρεαῖκ δραϊηϑὶ {πὸ Μοβὲ Η!ρὮ᾽" (υἱπρ., 

ποῖ 2΄μγ. ἃ5 ἴῃ υ. 18) 15, ΠΠΘΓΔ ΠΥ, ὁ’ Θρεακ δρδιηϑὶ 
πε 5:46 οἵ {πὸ Μοβὲ Ηἰρἢ" (ερ. ἴπ6 1,86 οὗ 
186 ψοσγὰ ἰγαηβϑίαίοά “"ςοποογπίη" ἴῃ νἱ. 4, 
Α..). Ὑπὸ ρβγαϑο ὄχργοϑϑοβ ἴῃ6 ἱπίθηϊοη 
ὙΒεγον (ἢ [6 ὁ (ρτεδῖ) νγογὰ 5 ψνεσὲ βροόζθῃ, 
ΥἹΖ, ἴπΠ6 βεϊ!πς Οοά οὔ ομε 53Ξἰάθ, δῃά ἴδε 6χ- 
Αἰϊδίϊοη οὗ δἰ πιϑοῖῇ. 

(ὁ) ““εαν ομὲ ἴῃ βαϊη15,᾽) ὅζο. 15. ἃ ἰγδηϑβὶᾶ- 
Ἐἴοη δάοριοα ἔγοπι Τ βοοά. παλαιώσει (5λάϊᾶ5 
Γοίειβ ἴο ἴοῦ χχχνΐ, σ1). Αποίδογ ἰάθα, σοῃ- 
πεςίοα ν 1} 1ξ, Ὀυΐϊ ϑυρροβιθὰ ὈγῪ ἴμ6 Ατδιηδῖς 
ταῖμογ (ἢδΔη [Π6 Ηοῦτον τοοΐ, 15 σοηϊδίποὰ ἰῃ 
ἴῃς ΧΧ,, κατατρίψει, δηὰ 5ιιξεεϑι5 ἴθ δῇϊς- 



ἀϊιΐζϊε Σ᾿ 
43. 

ν. 26---28.] 

ΠΟΥ 5}8}1 δ6 ρίνεη ἱπίο ἢὶ5 ἢδηά ὑπι]] 
ἃ τίπτε Δη4 [ἰπε5 ἀπά τῆς ἀϊν!ἀϊηρ οὗ 
{|π|6. 

26 Βυϊ τδε Ἰυάρπιεπε 5841} 511, δηά 
ΠΟΥ 5118}1 τλῖκα ἌυνἂῪ ἢ 8 ἀοπιιηίοῃ, ἴο 
σοηϑιπη6 Δηἃ ἴο ἀδ5ΈΓΟΥ ἠὲ υπἴο [Π6 εηά. 

27 Απάὰ τε ἐΚιηράοπγ δηά ἀο- 
τηϊηϊοη, δηὰ τμς ργεδίηθβ5 οἵ τῆς Κίηρ- 
ἄἀοπι υπάεγ τῆς ννῆοϊε ἤδάνεη, 8141] Ὀὲ 

ὨΑΝΊΙΕΙ, ΝΙ]. 3 

σίνεη ἴο ἴῃ ρεορΐε οὗ τῃς 84] πἴβ οὔ τῆς 
πιοϑῖ ΗἸρῇἢ, ννῆοβα Κίῃράοῃι ἐς Δπ Ἔνεῖ- ᾿ 
ἰλβτίπρ Κιηράοπι, ἀπά 411 1" ἀοπηϊπίοηϑβ "ον, 
841] βδεγνε Δη4 οὔδυ  ἰηπ1. 

28 ΗΙΒοτῖο :ς τὴς δηά οὗ ἔῃ πγαζζεγ. 
Α5 ἴογ πιὸ ᾿ζδηΐεὶ, τν Ἴςορτδιϊοη8 
ταυσἢ τγοι δε πλε, δηά τὰν σομηία- 
μλῆςε Τσῃδηραά ἴῃ τε : διῖ ἰ Κερῖ τῆς 
πιλῖζοῦ ἴῃ ΤῊΥ ἢαατί. 

Ὀσοη δηὰ [π6 στιπάϊηρ ἀονγῃ τ ῖο ἢ ἴθ 56 ϊη(5 
τουϊὰ πᾶνὸ ἴο υηάοῖρο. 

(2) ἐδίπά ἰο ἐραηφε {ἐν»ιε απά ἰααυ.}] ΤΠ6 
ψογά σου ΓΥ ἰγδηϑίδϊοά “(1 ηκ" (δῆϊεσ 
ἴδε ΧΧ., Ὑποοά., ὅζς.) ἰδ ἃη ἀπ. λεγ., δπὰ 
ἵπνόοῖνοβ ἃ οοηβάεηϊς οχρεςοίδι!οη ΟΣ πορὲ ἴδδῖ 
(δὶ ἰδουξξς νψουϊὰ Ὀ6 τοδὶ ζθοά. ὍΠὸ πεχὶ 
᾿νογάβ μάνα ὈΘΘΏ υ.50}4}}} (45 ὈΥ [86 ἈΔΌὈΙπΙςδὶ 
δυο 1165) τοξοσσοὰ ἴο [ἢ6 ρτοδαξ ἔδαδίιναὶς οὗ 
ἴδε [εἐὐν δὰ τ δηὰ 5341 ἢ 5, ἀπά ἴο ἴῃε ἰᾶνν5 
τοξυϊλίηρ ἴδ ἀπὸ οὐυβϑοσγνδηςθ οὗ βυς ἢ [ο5ίϊνα]ϑ. 
Το γεξεσθηςε 15 ἀδίδηϑι ὉΪ6 ὉῚ ἴπ6 μοῖρ οὗ ϑιιςἢ 
ΡΑϑβᾶρῈϑ5 ἃ8 [,δν. χχὶϊ!. 4; [54], χχχῖϊ. λο. Βαυῖ 
τι 5 Ὀεϊῖοεν ἴο σοηϑιάοσ ἴπϑῖὶ ΟΥ̓ (ἢ Πρῃϊ οὗ 
ΟἴΠοΥ ῥϑϑϑαρεβ πῃ ᾿ζΔηϊοὶ ἱπ Ὡς ἢ ἴῃ6 ννογάϑ 
ΟὐςῸΓ (ςΡ. ἔογ “{ἰπ|6᾽ οὐ ““Ἐπι65, 11, τό, 21, 
ὯΙ, γ, 8, Υἷ. 1ο, Υἱῖ. 12; ΤῸ δ1δνν,, 11. 9... 13, 
Ις, Υἱ, 7, 16); δηά---ὐἱδουΐ Θχοϊυάϊηρ [Π6 οΧ. 
Ρἰδηδίίοη δὔονοε---ἀ] ον ἴο ποτὶ ἃ Βαδυ]οηίδη 
ςοἸουτίην. ὍΤδὸ νογὰς νουϊὰ (θη πηόδῃ {παῖ 
ἴθ Κίης ψνουϊὰ 5εῖ ἢ πηϑοὶ ἀῦονθ 4} βδυς ἢ 
Το ΠΟΌΟΙΚ, ΟΊ ΠΟΙ ἀἰνπθ ΟΥ̓ Ὠυϊηδη, 85 ἃ.Ὸ 
ἱπηρ οἡ ἴῃ {86 ἀοῆηϊο νοχάθ, “{ἰπλθ5 δηὰ 
ἰδννϑ᾽) οὐ ἀθοσϑαβ, 

(4) ὠπηϊ ἃ τἵνεο πὰ ἐΐπιοε, ὅς. ΑἸ ἐχρτεβ- 
δίοῃ ΒΙοΝ [Δ5 ἃ οἰοθοσ ἀδῆβηιοη ἴῃ νἱῖ. 
14, ἐἴνο τπουβᾶπά δηὰ ἴγοε Ὠυπάτεά ἀΔ4γ5,᾽" 
δηὰ 15 ἀραίῃ (γριῆθά ἴῃ ἴΠ6 ““Ἐἰπλθ, εἰπιο5, δηὰ 
ἃ 217" οὗ χΙ!. γ; Ὀυῖ οὗ ΒΙςὮ δ 15 Ὀεδὶ (ο 
ΒΑΥ͂ ΡΙΔΙΏΪΥ ὙΠ ϑαδάϊδϑ, “πὸ οἠθ κηον8 ἰΐ5 
τιδδηϊηρσ δυΐϊ Οοά δἱοηπθ." ὙΨδὲ 15 τποιφῆςϊ 
δηά 5414 ἀδουΐ [ἴ 15 5:ΠΊΡῚΥ σοπ)οοΐυτα!. Τ δὶ 
ἴδε “Πτγθ᾽ 5 ἃ γεᾶγ, 8 ἐχρδηδίίοῃ βυρροθβοὰ 
ἴο βηά ϑδυρροτί 1η ἰν. τό (Α. Ν.), ἰ5. ἴεπδθ]ο 
ΟΠΪΥ οἡ ἴῃ6 βυρροπί(οη ἐμαί ἴΠ6 ϑρᾶςθ οὗ τἰπ|6 
ἴδογα δ] υἀφὰ ἴο 15 {πδῖ οὗ ἃ γεᾶσ, ἃ βιιρροβὶ- 
ἔοη ποῖ σλρδδῖς οὗ δοβοϊυίς ρσγοοῦ (5ες. ποῖς 
Οὐ ἰν. 34). Ὅ8ὸ ρίαγαὶ “πιο 5᾽ ἰ5 ἘΕΠΈΤΑ 
διυρροθοά ἴο εχργοβο--ἰη δοοογάδποο ΥἹ 

(Βαϊ δε ἰάϊοιι----ἃ σοι ρ]6 ΟΥ̓ Ραὶγ οὗ “"πι65." 
Τῆς ψΠΟ]6 ὀχρτγοϑϑίοῃ, ἐπογοέογθ, 15 θαυ ϊναὶθηΐ 
ἴο ἴγεο δηά ἃ διῇ “"{{π|65.} ΤῊΪ5 15 {π6 ΠΔ] 
οὗ βεύθη, ἃ ἔγδοίοηδὶ ἔοστη οὗ δδί ςοπηρ]οίθ 
ἐς βΔΟΓΑΙΠΊΘΏ Δ] ΠΌΠΊΌΟΣ ἴῃ νΒϊςἢ ἴδ ΒΑΌγΪο- 
Ὠἰδη ἀο! Κορ 50 τπηυςῆ, ὙΠ δ οὔποθ 5ι5- 
ξεοῖϑ (δῖ [6 Ἔχργοϑϑίοῃ 15 ΞΥὺπΊΌ 1108] σταῖθοσ 
ἴ8δη σμγοποϊοριςαὶ; δηά [ἢ ποσὶ ϑβδιϑέβοϊουυ 
οχρ δηδίίοη οὗ [5 νου αἰ συ]: Ρἤγαϑο 15 δὲ 
ΠΟ [1] δῃὰ σοπιρ]είς ρεποὰ οὗ ροννοῦ 5841} Ὀδ 
ξίνεη ἰο ἴδε “1|16 μοσῃ,᾽) δὺς τΠδὲ “16 ἀδγϑθ 
50}1 Ὧ6 5ῃμοσγίεποα " (Μαζί. χχὶν. 22; Μαγκ 
ΧΙ, 20), πὰ βοῖὴθ βανοά, Τ6 δίβίοτΥ᾽ οὗ 
ΑΠπΌοςοδι5 ΕΡΊΡΏΔΏ65 ζΓηϑποὰ ομο ΓΒ] πγοηξ 
οὗἩ [ἢ15 βυπλθο ς 8] ρσόρθεςγ; ἴα ἰρηοσὶ δηὰ 
ἔ]]1εϑὲ 885 γεῖ ἴο σοπΊθ, χὶϊ, 7. 

(ὁ) Το πιοάς οὗ ἀεπίγυσίίοη οὗἨ [δ6 (11||16 
Βογη 5 ποῖ γεροαϊβα ἰῃ υ. 26 (566 ν.11); ΨΆ16 
(ἢς σοπγηρ οὗ 4 ϑοὴ οὗ τδη δηὰ πὸ δεβιρῃ- 
τροηΐ ἴο Ηἰπὶ οὗ ἀοπλϊπίοη (υν. 13,14) 5 ΓΟ- 
Ἀϑϑογίο Ἰἢ ἃ ὨΙΡΠΟΥ δηὰ τπλογα σοτηρίοΐα ἔοτπι 
(νυ. 2)». ὙΠοθη, 85 (ἢ γϑείδης δοϊενθ, ἘΠῸ 
Βλῖθοσ δηὰ (Π6 δοη νν}}} Ὀ6 Οπὸ (ςρ. [οδη 
ΧΥΟΙΙΣ Σ ΟΟΥ. χν. 28), δηὰ “.}} ἀοτ)!η!]ο 5" 
(8εε. πιᾶσρ., υχχ. ἐξονσίαι; Ἰποοά, ἀρχαί; 
ψυ]ξ. τεξε5) “"5}88}} ϑεῦνς Η]πι᾽" (866 υ. 14). 

ΤΠΟΙ,ΧΧ. [45 Ποτὲ δὴ ἰηςογοϑίιηρ ναγ ΠΟ. 
[τ σουρ]ε5 ἴΠ6 ορεηΐπρ ννογὰβ οὗ υ. 28 (Α.Ν.) 
νὰ τ(Π6 σοποϊιβίοη οὗ Ὁ. 27) δῃᾷ σοδλάϑ, πει- 
θαρχήσουσι αὐτῷ ἕως καταστροφῆς τοῦ λόγου. 
ὙὟΠ6 ΤογῈ ΨΈΠΟΓΑΙΥ δοςορῖοα αἰνίϑίοη οὗ (δε 
γεγϑθϑ---ἃ5 ἰῃ Α. Υ.----ἰ5 ὑγείοσδθ]ο. 

ΟἾΏΒ6 τηδίτογ"".---ἴθο νυἱβίοη δηὰ 115 ἱπίογργε- 
ἰΔῖίου, [86 Πιϑίοσυ δηὰ [115 ὈΟ]511---ννᾶ5 
εηδεά. ζδηιοὶ νυ] ϑι Ὁ] δβδοίθα (ςρ. ν. 9) ἀπά 
ΤῊ ΘΠ ΔΙΪΥ ἀϊϑαυϊεϊοὰ (ορ. 1. 1, ἱν. ς, Α. .) 
ἰγεδϑυγοὰ ὑρ ἴπ6 ΒΟ], δηά, [{ἰκ6 ()6 ποῖ ποῦ 
οἵ οὖς [οτὰ ([ὰκς 11. 19), Κορὲ ἰξ ἀπά ροῃ- 
ἀογοὰ 1 ἴῃ 85 Βοασί, 

ΑὨὈΘΠΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ τὸ (ΗΑ. ΓσἹι. 

Ὡ. {δε ζομν «αυἱπᾶς φῇ τ δε δεαύυεη “ἰγουε] ἴῃ 
π6 ΤΙ Οὐντεὸ Μυεουπὶ αἱ Ῥαγὶβ 15 ἃ συσιουβ 
ὈτγοηΖε σἰδιιείίς οὗ Αϑϑυσίδῃ ὑνου ΚΠΊΔΏ5Π:Ρ. 
ε |5 ἴπο βἰδπάϊηρ βεὼς οἱ α Βογτῖ]ς ἀριηοῃ : 
ἴδς ὈΟάγ ἰ5 ἴδ οὗ ἃ ἀοξ ἢ ἃ 5οοσγρίοη β 
121}, 106 ἔδεξς τὸ ἴῃῆοϑο οὗ δὴ δδϑῖθ, [86 διῇ 5 
ἱεττηϊηδίο νυ Ἰἰοπ 5. οἶαννβ, διὰ [86 ᾿ιοδά.--- 
1δῖ οἵ ἃ 5κοϊείοη---ἰ5 ἀγτηθὰ τυ ΓΑΠ᾽5 ΠΟΙ. 
Ῥουγ ξτελῖ ὀρεῶ νη 85 5ργίηρ ποτὰ ἴῃς Ὀδοκ, 

Α σίηρ ρῥἰδοϑὰ δὲ [86 ὑδοῖὶκ οὗ ἔδο μοδλάὰ 5ῃοννβ 
[δὶ ἴΠ6 ἤριυγο ννᾶ5 υ50 Δ }} 7 βυπροηάθά. Οἡ 
[6 θεοῖς 15 ἰγασθὰ δῇ ᾿πϑοσροη νυν ηϊςἢ ἀθῆηθ5 
πε ἤξυγε ἴο δ6 ἴπ6 ἀετηοη οὗ ἔπε βουϊῃ-ννοϑῖ 
νἱπὰ, δηὰ ογάογα ἴπδὶ 'ἴξ Ὀὲ ρῥἰδοθὰ δὲ ἴπ6 
ἄοοῦ οὐ ἰῃ [86 νίπάονν ἴο νογί ἴῃ ἰογτί ] 6 
εἴεςϊ5 οὗ (δὲ ννἱπὰ, Ὑπὸ Βυἰσἢὴ Μυϑευπὶ 
δ)45 ἔννο ϑρθοϊ πΊθἢβ ἰῇ βῖοπο δηὰ οὔθ ἰῇ ὈΓΟΠΖΕ 
οὗ [6 βᾶπιὸ ΜΙπά-ἀεηρη, Ῥορυϊαγ Ὀεϊϊοῖ 
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Ἰοηρ δοϑιρποὰ ἴο (Π15 ΝΊπά, συ 15 Ὀυγηΐης 
Ὀγοδίῃ, [86 Ρεογθοηδ ν οὗ ἃ ἀσπλοῃ. 
ΤΠ ΟΥ̓ ΠἀοΓ5 ϑουηθί! π]65 δ θυ 6 ἃ ρυτῇῆ- 

ΟΔΙΟΓΥ͂, τγαῖμοῦ (ΠΔὴ 4 ἀοϑίσιςεϊνο, ἈΡΈΠΟΥ ἴο 
1ὴ6 “Ουῦ πὰ 5." Ὑδυ5: ὄσΒεη Μογοάδοῃς 
ἴο {πὸ ἢουι56 ροστη δα τοβιογδίίοη, ἔοιισ ννὶπὰς 
6 βοηΐ ἔογίῃ, δηὰ ἰῃ6 ἀυϑὲ ἴῃ 1ἴ τοπιονυοα." 
ΤἼο οτγάοσ οὗ (ὴ6 ἔθου υυἱπᾶς οὐ [δ ὈάγΓοὶ 
Ἰηϑοσ ρου οὗ ϑάγσου 15 Ε. Ν. ὟΝ. 8.1 

7. Οπ οἴ δο οδασγαδςοίοσγιςιςς οὗ [815 ἐουσί ἢ 

μοδϑὲ ἰ5 [πὶ "τ ἀσνουτοά,᾽" ἽΕΙ Τἢο Α45- 

ΒΥΓΙΔΠ ΠΑΙΏΘ ἔοσ {Π6 "νοὶ νγὰβ ζί-ἰ θὰ (27), 
δηᾷ [δὸ ἸΙἀδοργαπι νυ] ἢ τεργοβοηΐβ [ἢ15 ΔηϊπΊδὶ 

5 Γοδά δ- κί -ἶαν, 1.6. σοῖε3. ΘΙ ἰ5 ῬεΙμαρ5 ἃ 
Ἰοριαππαΐθ σοη͵οοσΐαγο (δῖ ἃ ᾿ηοπβίγοι5 ἔογπη 
οὗ 186 "ἐν ο] " ννᾶ5 ϑδθθη ὉΥ ἴπ6 ργορδοὶ ἰπ τΠ6 
νἱϑίοῃ. ϑοδγδαάουβ ΠΙΟΠΟΡΥΔΡῊ χγοίοσγοά ἴο 
ςοηίδι 5 50Π|6 πίοι δ ηρ ᾿ηξογπιδίίοη δδοιϊζ 
[Π6 ὨδπΊ65 ΟΥ̓ ΔηΪπ)4]5 ἴῃ Αϑϑουσίδη. ΤῊΘ πᾶπιος 
οὗ τ86 “1Ἰοη,᾿ ““δεᾶτ," σάτα" (Ν1}. 3}, σοσ- 
τεϑροῃά νυ ἢ [86 υδι.] Ηθῦτγενν [ο ΤΏ 5. 

(8) Ἐχεμγι οπ δὲ οι Κὶηρ ον. 

ΟΒδρίογϑ ἰϊ. υἹ}. 

[15 ΣΟΠΟΓΔΙΥ, δηὰ τ ρ ΠΥ, δα πιοὰ [παῖ (Π6 
54ΠΊ6 ἔΟῸΓ ρον οΓ5 ΟΥ̓ Κρ ΟΠπΊ5 ἅγὸ ἀδϑοσ θὰ 
ἰπ [6 ϑοσοηά δηὰ βουθπίῃ οδαρίοτϑδ, ὍΤῆδ 
ἔου ΓΟ] ραγιϊοη οὗ ἴπ6 σγεβρθοῖνθ 5συπΊθο ] 5, 
[ὴ6 νδγίοιβ πλπυα οὗ ΔΠΑΙΟΡῪ δηὰ ἅργεθ- 
τηθηΐ, ἱπάϊιοαῖο 4 σοϊποίάἄθηςο νῃιςὴ ᾿οαάς ἴο 
ἃ Πεγίδί ΠΥ ΤὨγοῸρΡὮ [πῸ ΠΙτογὰ] ἱπιογρτγείδιίοη 
Δηποχοά ἴο ἀπά σοπρ θείης (Π6 σονεϊατίοη οὗ 
1Ποβ6 υἱβίουβ. Οὗ 1ἴβϑοε {πΠ6 ἀμρ]:ςαιίοη ἰ5 
ποῖ υπ᾿πηρογίδηϊ; [ἃ δάἀἀβ ἴο [Πθ ϑἰθδάϊποϑς 
ΟΥ̓ [πὸ ῥγοάϊοϊίοη. ὈΙβδσοποοβ οὗ ᾿ΠΊΔΡΟΥΥ 
μᾶνθ θθθη τ ΒΥ αἰπθυϊοά ἰο ἃ αἰ έγοποο 
οὗὨ σπαγδοίοσ ἴῃ ἴπ6 τονοϊδιϊοη ὃ: ἴῃ οἢ. ἰ]. 
(Π6 Ῥονθῖβ ἂὸ ἰἌκθὴ ἔτοτῃη ἴῃς ϑρῆοσε οἵ 
{π6 ᾿παηϊπιδῖθ, δηά σοργεβοηΐ (ἢ6 ῬυτγοΟΙΥ οχ- 
ἴογη8] ἂηά υὑποοηϑοῖοι5 546 οὗ ἴπ6 σιιδΊ]οςξ: 
ἴῃ ςἢ. νἱῖ. [ΠΟΥ ἅγὸ σμοβθη ἔγοπι {πε βρῇεσγε οὗ 
1ης δηϊπιδίθ, ἀπά 1ΠἸυσῖγαϊθ ΓΥΡΙΟΔΠῪ ἴπ6 ᾿νίης 
σοηϑοΐοιι5 οἰοηθηΐς οὗ ἴῃ6 ργόρῆοογυ. Νεῦυ- 
σμδάποζΖζαυ δἂνν {πίπρθ ΟΪΥ ἔτοπιὶ νου. 
ΎΠε ροννοῖβ οἵ ἴπ6 υνοτ]ὰ τῇ {8οῖγ ἤ}]16ϑὲ ΡΊΟΥΥ 
ὍΟΓο ἴο ἢἰπὶ Ὀυΐϊ ςοϊηροπεοηΐ ρᾶσγῖίβ οὗ οπθ 
βρη ςοϊοβϑαὶ ἤρυγε θελγηρ [6 ουξννατὰ 
ΔρΡροάγδηςο οὗ ἃ πιῆ; (ΠΟῪ τοϑῖθα ὑροη δυῖ 
οὔθ ἂηά ἴδ 84π|6 βεορυδρῆϊοδὶ Ὀ4956---ἰῆ 
δϑίοσῃ νοῦ : ἴῆς ροννὸσ οὗ Οοὐδβ Κιηράοπι 
ἴη 115 ἰρῃοϑῖ βρ]θπάουῦ ννᾶ5 θυ ΒυμπὉΪ6 45 ἃ 
“ὁ βἴοπο ουΐ ψΠΒουΐ Βαπ 5.) Ὁ Δη1ε] ρεηοίγαϊοα 

1 Νουτῖβ, ᾿Αβϑυυ. Ὀϊςξ, ̓  1Π. ΡΡ. 720, 721. 
3 Θο γαάοῦ ἴῃ “ ΖΕ 5οἢγ. ἀεγ Πευϊθοἢ. Μογρ. 

Οεβο Ἰςοἢ.᾽ ΧΧΥῚΙ. Ρ. 7ο8, “ὕὕεθεσ εἰηῖρε ΤὨϊοῦ- 
πᾶτθη ἱπὶ Αβϑυτίϑοῆθῃ. 

δ 8ι. Ηἱρροϊγίυβ, Ρ. 177 (εἄ, -Σιαρατάε); απὰ 
[ἢ τηδ)] οὐἱγ οὗ οὔ τἰς5 ἘΡΊ 58 δηὰ Οσεγηιδῃ. 

4 Ῥλανίξοῃ, " Οη ῬΓΟΡΏΦΟΥ,᾽ Ρ. 355. 
δ᾽ Αὐθεσίθῃ, Ὁ. 45. 

ὈΑΝΙΕΙ, ΓΝ]. 

ἄδορογ ἱπίο ἴδ νἱϑίου. Ηδ 5ἐὯνν [παϊ {86 Κη - 
ἀομιβ οὗ {πὸ ννογὶἀ νγόγθ, ποῖν ϑίδπάϊηνς 
{πεῖ ἀοῆδαπὲ αδἰυάθ, οὗ 4 πδίυγο δηϊπιδὶ, 
Ρἰδϑίϊς, δηὰ ἰονγεῦ ἴ[πδη Βυπιᾶη. Ῥαρϑδη τιϊηᾶς 
ΟΓῈ ΘΧ ἱρὰ ἴο δῖπὶ α1}}} Δπὰ Ἰφπογαπὶ οἵ 
Οοά, 45 ἴδ ἱπιᾶρθ, ΒΟΥΤΕΥΟΥ ΘΟΒΙΪΥ, 15 ἱρτπιογαηξ 
οὗ 115 πηδίζοσ. ΟἿΪΥ ἰῃ ἴδ6 Κιίηράομῃ οὗ Οοά, 
[παῖ Πυπιθ]6 σογπογεδίοπο ““ςοπγίπρ ποῖ ψ ἢ 
οὐβογνδίοη,᾽,"" νγᾶβ δπῃηδοϑοιηθὰ 4}} (δαὲ νυᾶβ8 
Ῥοννογῆι δηά εἴοσηδὶ. Ασςογάϊηρὶν ἰο ἴῃ6 
Ῥγορδῃεῖ {πὸ Κίηράοπι οὗἩ Οοὰ 15, ἔτουτῃ {6 νσΥ 
ουϊϑεῖ, ΒΌΡΟΠΟΥ ἴο ἔπε Κίπράοπιβ οὗ ἴπε ννοσ]ά. 
Οοὶἱ]ά, Ξ[ἵνεῖ, Ὀγᾶβ5, ἰγοη---ἰῆ6 ρυρρεί-νοτῖκ οὗ 
ΤλΔΠ 5 μδηάβ, ἰ5 στουπά ἴο ροννάοσ ΕΥ̓ {86 
βδίοπο, ἔθ νγοσκ οὐξ νιϊπουΐϊ πδηάϑ. 

Βυῖ ψ ἢ {πὸ σεσορηϊίοη οὗ ἰἀσπ  Υ οὗ 5.Ὁ- 
Ἰοςῖ, σϑᾶϑεθ 411] υἱπδηϊπ Υ οὗ ορὶπίοη. Τἢὴδ 
σΠτοαὶ δηὰ ἘΒθοϊορίςαὶ ννου]ὰ ἢᾶ5 Ἰοῆρ Ὀδεη, 
δηά ἰ5 5111}, δὲ ἴδε ὕροὴ 1ἢς Ιἀθπεβοδίοη οὗ 
{Π656. ἔουσ Κίηράομιβ. ὙΠογΟ δᾶνο Ὀδοη ἴνῸ 
τηδὶπ δ νονν5 Ὡροη [ἢ ϊΞ Ροϊηΐ, ςδ]]1οά, ΌΥ ἃ ποῖ 
ΨΟΓΥ Ἰυσῖ αἰδιιπηοίίοη, 186 “' ἐγ οΠ 41" δηὰ 
το ““τηοάογῃ.᾽" 

ΤΠ6 ““ἐγδαϊ] οηδ]᾽" ορίπίοη 5 ἐγδοοάὰ δαςκ 
Ὀγ 115 δι ρρογίεοβ ἴο ἴῃ6ὲ φἷὰ θοοκ οὗ ΕΖγᾶ 

---. 2 Ἐϑαγαϑῦ), ἴο {Π6 ορίϑι ες διἱτδυϊοά ἴο 8. 
Αια 458 δηὰ ἴο 8. ΗΙρροϊγίι)89. 1{ 85 Ὀδθη 

μαπαρα ἄοννῃ ἴο πποάογῃ {Ππ|ὲ5 αηάοσ 6 ὨΙΡἢ 
βαποίοη Οὗ [Π6 τ]Δ) ΟΥ ΕΥ̓͂ οὗ 1η δαυὶγ ΕΔΊΠΟΥς 19, 
[τ||5 δαορίοά Ὀγ {πε Ἰοπαῖμδη- ΤἌγριπι 1}, [0- 
Βϑρἢιι 512, (Πη6 Ταϊπιυ 13, Ε. ΑἸΌΟ14, ἀπά οἵδοτ 
Ηρῦγενν νυγιίοσβ οὗ νγορῆεδι᾽ δηὰ “ ἰ5 δάνο- 
οαἰοα ὈΥ͂ ἃ ΨΕΓΥ ἰᾶγρὲ ργορογίίοη οὗ Επρ]5ἢ 
ἈΠ Οὐεἰηδη ςομηπιοπίδίοιβ 18, Ὑῃ6 ουΓ 
Κιπράοπιβ ᾶγὸ, δοοογάϊηρ ἴο [8 βγϑίοπι, 1Π6 
ΒΑΌγ]οπίδη, {πὸ Μοάο- Ῥοιβίδῃ, ἴθ Μδοοάο- 
Οτοεοίδη, δηά {πὸ Ἀοπιδὴ τ]ὰ [5 υἱεἰπιδῖδ 
50 δ ν]5 Οη5. 

ΤῊΙΚ5 εὐνῖν ἐὰδ τόν ἷδ ῬΟΓΈΘΕἾΥ 5 δ ϑίδοΐονυ 
Πεη ἰεσιθά Ὁ {Π6 ΤΊΟΓΕ ἱπηΔΡΈΤΥ οὗ ἴπε ἔτο 

6 ῬῸΓ οἰἴδεῖβ, Ζ. σ. ἴδοβε οἵ Βευϊβοϊ ἀξ δπὰ 
Ἠετγζίεϊά, Ἀδάερεηηὶηρ δπὰ Ηἰζίρ, νὰ, (ἢ ςΌΓ- 
τεηΐ σοπηηοηίασίεβ (4.5. ΖόςκΙεσ, ψἢὸ δάορῖς 
Βεγμο {5 νον). Τῆοβα ἐἴννο τηδὶῃ νίονς 
11 6 Τουηὰ βοτηδίϊπηες ονουϊρρίηρ Θδ ἢ οἰ ογ. 

7 Οη {Πἰ5 ἰάεπεβοαίίοπ, ορροβοὰ ὈὉγ Ηἱρεη- 
βεϊὰ δηὰ Ψοϊκπιασ, νυ. ΝΥ εβίοοίι, “ Εϑάγαβ, 86- 
οομὰ Βοοΐ οὗ᾽ (ιν 5 “ Πῖοῖ. οὗ ΒΙ016᾽), ΝοΪ. 
1. ΡΡ: 578--ῷ. 

ΓΒ. ἱν. Ρ. 5, ΡΡ. Αρρ. Ορ.' ἙἘἀά. Ὁ γεβϑεὶ. 
Ι εἰρΖ. 1857. 

9 ΡΡ. 151 54., 171--.-., οὦ, γάε. 
10 ΤΉδθς ἃσα οο]]δοϊοα ὉΥ (ἰπῖ. 4].) Ηοἴπγαπη, 

“ὟΝ εἰββαριπρ α. ΕΥΠΙΠ]υηρ,᾽ Ῥαγὶ 1. ΡΡ. 27 6. 
᾿ Ε Οη Ηδαδῦ. 11. 17 (Βυχῖ. “ ΒΡ]. ΕΔΌΡ.᾽ ἰὰ 
ος.). 

ἸΣ (Αηι,' Χ. 11. 4, 7. ΤΆϊΞ 15 ἀεηϊοά ὮΥ͂ 
ΠῸΟοΡρεν. 

28 ἐ ΒρΥΘΘΗΙ ΔΌΡΑ,᾽ οὗ, χῖῖν. 
14 «ϑορῆες Ἱκ κατίπι," οἷ. ΧΙ, (6 Ἡςῦτ. Επδν." 

111. Ὁ. 380). 
10 εΤΔΠΟΒυπΊα,᾽ 31 «. [Ἡ εγζίοϊὰ, “οϑοῖ. ἀἁ. 

οΙ κ. 15τ.᾿ Νο]. 1. Ρ. 422 (1855)]; " Μαοζ.᾽ (οἱ. 42. 
4 (Ζπάεϊ, Ρ. 82). 
πο ὦ Ῥυθξγ δῃὰ Υογάςιχοσιἑι, (αϑρατγὶ 

[ 
δοιὰ 

-- 



ΒΘΑΝΊΕΙ, ΝΠ]. 

οπδρίοβ. Νοπὸ ἃΐδ 50 ΤΌ ΔΥ ἴο σταηΐ [ἢ]5 45 
ἴδοϑο γγῆο γεῖ ορροϑὲ ἴδ ἱπίογργείδίίοῃ. Βυῖ 
Ἴπετε οχ ϑίβ ἃ σεγίδιῃ σοπποσϊίίοη Ὀοΐνγοθη τἢ6 
ἔαςῖ5 οὗ {πεϑεὲ Ἴμδρίετβ, δὰ ἴἤοϑε πατταϊθα 
ἰῇ 5βυὐϊδεαυδηῖ ροχζίίοπβ οὗ ἴδ Ὀοοῖκ, ννῃϊς ἢ, 
ἴο ΠΊΔΩΥ τηοάσγηβ, τεπάοτϑ ἴπ6 ἰηἰεγρτγείδιϊοη 
ἹπιργΟ Δ Ὁ ]6 1 ποῖ ἱπιροβϑιθὶο. 

Π6 Ὠἰδίογυ οὗ [πε σγτοντῃ οὗ ἴΠδ ἰγδάἸοηδὶ 
υἱονν [45 Ὀδεη οχρίδιποὰ 45 ἰοἰϊοννϑὶ. ὙῈΘ 
ΟΒυτςοῖ ἴῃ (6 ἐν τοῖς 8 Ὀεϊενοά, δηα νγᾶϑ 
Ῥεγττεὰ ἴῃ [Π6 Ῥτονίάρηςο οὗ Οοά ἴο Ὀεϊϊενο, 
τιδὲ {πῸ ϑῃὰ οὗ ἴδ6 νοὶ, {πὸ "" βη15Π1ηρ οὗ ἘΠ6 
Ταγϑίετυ οὗ Οοά," ννᾶ5 δ μαηά, ὄυθη δῖ ἴπ6 
ἀοοτβ. ΤῈ Ἰοηρ ἰοΐογναὶ οὗ σοπῆιςς νυ ἢ Ὠδ5 
[Ο]]οννοά (πὸ ἄγϑεὲ Αἀνεπῖ ἔογπιθὰ πὸ ρἷδςθ ἴῃ 
16 δητςϊραιοηβ οὗ ἴῃς ἤἄγϑι (τιϑιδη8. ὙΠΟΥ 
ςουϊὰ ποῖ Ὀυϊ Ὀεϊονο [δὶ ΤΠΟΙΓ Οὐ δὲ ν᾽85 
τιλί οὗ ἴῃ ἐουγίῃ οταρίγε---ἰῃθ ΒΕ ομηδῃ ΟΠΊΡΙΓΟ 
---ἰὰς Ἰλϑὲ ἴῃ (Π6 5οῦῖο5 οὗ δαί] Κιηράοτηβἥ. 
Απά, {ἔτ οασῖγ Ὁ γϑεϊδπβ ἀϊὰ ποῖ ἰθϑι {ΠΕΙΓ 
Ὀοεῖ ΌΥ ἰγαςοὶης σΠσδἰϊγ [86 τοδὶ! ζδίίοῃ οὗ 
τς ργορβεῖίς ϑυτηδοῖὶβ τὨγουσὴ ἴῃ6 ράᾶρε οὗ 
Βιδίοιγ, ἰπ ϑβυςςεοάϊηρ ἀρὸ8 {πεὶγ ορίπίοῃ 
τῦᾶϑ ΒΟΏΟΓΑΙΙΥ τεσεϊνοὰ πὰ ἀσνουγ τεϊδϊηθά. 
ΤΠ Βλίδβοιβ σοπεπιιοά ἴο ἰοοὰ ἔοσγ ομὸ ννῇο 
ϑῃοιυ!ὰ τονῖνο ἴῃ6 ρο]οΥ οὗ Αὐξυβίυϑ: [(Π6 
Εταρίγο, πον Ὀεϊϊενοά, ννὰ5 Ὀυΐϊ ἴο ρᾶ55 ἱπίο 
οἴϊμοσς βδπάς, ποῖ ἰο Ὀ6 σἰδηρθὰ ποῖ ἀϊϑϑοϊνοά 8, 
Οὐοηϑεηυξηῖΐν πὸ Ἀομίδῃ ρεοά ννᾶ5 ρῖο- 
Ἰοηχεοά ἴο τηδεὶ ἴπ6 γσοηυγοιηθηῖβ οἵ ἴῃς ΠΘΟΓΥ. 

11 μΒᾶ5 ὕδδῃ υγρεά δ, ἤοννονοσ, (μδξ ἴδὸ τοχί οὗ 
ῬΓΟΡΒΟΟΥ͂ βδουϊὰ πᾶνε ϑιχροδιθαὰ Ἵδυϊίοη ἴῃ 
Ὀγαββίης [815 δρρ!!ςδίίοη. ὙΠὸ ἔουγίμ ἐπιρῖγε 
νγᾶ5 ἴο Οχίϑῖ ἴῃς σοπης οὗ ἴ6 Αποιεηΐ 
οὗ ἀΔΥ5 (Υἱὶ. 22, 26---27). ὙΠαῖ {ἰπλὲ μδ5 ποῖ 
ἔνε γεὶ διτινοά, σῃϊῈ ἴδε Ἀοπηδη ΘΙΊΡΙΓΟ, 
“{ΠῸ οπχρῖτε ἔοιυπάεά Ὀγ Ἀοηλυι5 δπὰ τυϊοὰ 
ονοσ ὉΥ Αὐζψυϑπίιι δηα (ἀοῃϑίαπΕδ, μ85 
ἘΠγου ἢ 115 του δ ἀθοῖπα δηά 141] ἴο δυϑοϊυΐς 
ἐχποϊΐίοη, ὙΠοδο ττδοὸ ἄγὲ μασγὰ ργοδβϑοὰ ΟΥ̓ 
{Π6 ΟΧΙ ΚΟΏΓΥ οὗἁ 5γϑίοπι πιᾶῪ διίοπηρί ἴο πιᾶκε 
ἃ 5δονν οὗ ποπηπδὶ ετηρίτο; δηὰ ΟΥ̓ ἰοὴρ Βαρίϊ, 
τολοτα ἀπὰ ᾿τεῖβ οὐὁἨὁ ΘΟΙ ΘΠ Τε5. οἡ (Π6 

65 ἢᾶγο ΠΟ ἴο ψῖνε δηή σϑςοῖνθ ὙΘΤῪ 
τηλγνοίου5 ἱπτετργείδίίοηβ υν ἢ χτεαῖ ργανὶγ.᾽" 
Βιυιῖ [815 15 ἴο δνοίά ποῖ ἰοὸ πιρεΐ ἴῃς ἀϊ)επηπηᾶ 
διιρροπίεὰ ὉΥ [ἴῃ6 ὙοΙῪ ἰοίίεσ οὗ ἰῃθ ἴοχί. 
ΟὨτκιϊδλῃβ ἂῦὸ {πεγοίογο “" θοκ πηϊηρ ἴο ἰεάγῃ 
δον δθὰ ὑεσῪ το υςίΔηὮγ [δῖ τπῸ Ἀοπλδη 
εηρῖτο οαπηοῖ Ὀε [μδῖ ἱπιοηἀοὰ Ὀγ {πε ργορβεῖ. 

Οη ἴδε οἴβεσ μβδηά, 88γ5 Ατοπάρδοοῃ οϑε, 
16 τ[ἢς αὔονς “"δὰ Ὀδεη ἴΠ6 Ῥγηςρ4] ἀγρυπιεηΐ 
ἴος [}}15 ἀείοττηϊπδίίοπ οὗ {δ ἔουσίἢ ΘΠ ρῖγα, 
ποτ πτουά θὲ τοδὶ ἔογος ἴῃ ἰζ ; [85 15 ἔὰσ 
ἔτοτῃη δοίης [πὰ ςᾶ56. Το ἕδοϊ 15, {παῖ ἢ6 
ΞΥπιῦοΐβ οὗ ϑεγίρίυγο δπὰ {πὸ σουγϑα οὗἉ {πὲ 
νοις Ἠἰβίοσυ ἰϑὰ ἰο {π18 ἰάἀδθηςβοδοη οὗ 
δα ἐουχίδ εἰαρίγο  } ἴῃς Κομδη. Βιι Ιἴ 

1 Βῖονψῃς, “Οτάο ϑεοϊοπιτη, Ρ. 678. 1ἰ ἰ9 
ν}] κιδῖεαά Ὁγ ΑΝ δϑίςοίι. 

. 3 81 Ηἰρροϊγίυ5 ς8}15 ἰξ ἡ βασιλεία ἡ κρατοῦσα 
γῦν (Ρ. 170). 

. 3.14. Ουοίοά Ὀγ Βτονπε, Ρ. 679, ποία 1. 
4 Μαϊιιϊδηὰ, Ουοϊεὰ Ργ Βτονῃς, Ρ. 676. 

5 αἶΞο ἔσιις [παξ, Ββοϊάϊης [ἢ]5 ορ!πίοη, ἴῃ6 οαεῖν 
ΟΠ γιβείδηβ σοππεςίοα ἴΠ6 σοπιηρ οὗὐ ΔΑπί!- 
οἶτιϑῖ ὙΠῸ ΠῸ 141] οὗ ἴῆ6 Κοπίδη οτηρίγοδ, 
ὙΒοῖγ σοποϊυπίοη οὗὨ [6 σοῃϑιυπιπηδίοη οὗ 4]] 
[Βῖηρβ Ὀείῃρ, δ βαπὰ ἄγοϑε ἔτῸπὶ ἱδμεὶγ ρεῖ- 
8145] Πδῖ ἴῃ Β Οπηδη νγδϑ [6 ἔοι ἢ ἐτριγο.᾽" 

Α ϑθςοῃὰ ἱπιίογργοίδίίοῃ στὸν ὕρ 5οοῇ δέϊογ 
186 τοὶ. [1 δι]οϊίοὰ πὸ ““ἴουγ Κιησαοπιβ᾽" ἴο 
Βθυ]οηῖα, Μοάϊα, Ῥειϑῖα, δπὰ Οτθοοθ. Τὴδ 
ὁ ἔΔΈΠΟΓΒ᾽" οὗὨἨ 115, ἴπ6 ““τηοάσιπι" νἱονν, ὑνΟΓδ 
ἘΡἤγδοπι ϑ.γυ5 (3οο--- 250. 4.}.), (οϑηηδβ ]η- 
ἀϊςορ]ειιϑῖο5 (ς. Α.Ὁ. ς24ς) δηὰ οἴδογβό. [ἢ 
ΤηοΓὸ Γοσθηΐ {ΠΠ165 ἴ86 ςοἰουτγαίοα Αὔδρη Εἰ γαῖ 
δηὰ ΚΒ. Ηγαπὶ δ] ορροῦ δἀορίεςἀ ἰἴ; δηά, ἰῃ 
δάάϊεοι, ἴο ΠΊΔΠΥ͂ ΟΠ 8, ραϑί δηὰ ργεϑθηΐ, 
1 δᾶὰ5 θδθῆ οσοπηηεηάδεά δηά ϑυρροτίεα ἰη 
Επραηὰ Ὁγ Μαιδηά, ΥΝ Ἔϑϊςοί, Βγονηο, ἀπά 
Ἡοορογϑ; δηὰ ἴῃ ΟΘΙΤΏΔΗΥ ποΐ ΟἿΪῪ ὉΥ Εννδ]ά, 
ΒΙοοΚκ, Οτδῖ, δι Ποῖ η δηθὰ ΗΠρεηξοϊά, θυϊ ὉΥ 
Π εἰ χβϑοῦ δηὰ Καμηΐϑ. 

11 15 ἱπηροβϑιῦϊε ἴο δηΐεῦ ποτα ἱπίο ἃ 1] 
ςοηπϑιἀογδίίοῃ οὐ ἴδεβϑο σγεϑρεςίίνο νἱεῖννβ; δηά 
ΘαΌΔΙΪΥ ἱπιροβϑιἷθ, ἔγοπι Ὠϊϑίογ δὶ ἀδία ομῖν, ἴο 
556 γῖ [6 ΟΠ6 βεῆοοϊ ἴο Ὀ6 ΠΡ δπὰ ἴπΠ6 οἴ Ποῦ 
Ὑτοηῦ. Οπὸ 5ἰηρὶο ἔαςὶ κίδπάβ ουἵ δῦονυε ἴῃ6 
βέγιρ οὗ ννογάβϑ. ὙΠΟ 158 ἃ οἶθασ δπά υπηδΔπὶ- 
υϊξυοιιβ σἰαίθημοπε οὗ ἴη6 τῖϑὲ οὗ ἔουγ Κιπξ- 
ἀοπλβ; ἴπε ἔουγ ποῖ ἴο Ὀ6 ΠοῃίοιηρογπθΟυ 8, 
Ὀυΐ Ξυυςοοθεῖνο; ποί οὐ σιηδίηνς ἔτοπὶ [ἢ 6 54 Π|6 
ΡῬονοσ, Ὀι ἀΐνογϑο ὁπ ἔσγοπμι ἴδ οἵἴδμοσ; ηοΐ σοῃ- 
βηεά ἴο ἴΠ6 θυ οὗ ἃ ἀοπιοϑίὶς βοθρίγε, δι 
κιηχάοπιβ οὗ ςοῃηυεϑβί δηὰ ρβοννεῦ, θθδσίης γι]θ 
ΟΥΟΥ [86 530 ])θοἰ-Πδίίοηθβ. Απ οχίθηβίου οὗ 
ἀοτηϊηίϊοη 15 ργράϊοδιίοα οὗ {πὸ {π|γά, δὴ οχοεθά- 
ἴηρ πἰτοηρσίῃ οὗ ἴδ6 Του. [πῃ ἃ νογά, ἴῃοσο 
ἰ5. ΒοΓα ἃ οοῃϑρίςιοι!5 δηὰ σοπποοῖοα ΡΓΟΡΘΟΥ͂ 
ΟΥ̓ [Π6 τηοϑὲ σοχιργεῃοηϑῖνο οσἤὔδηρξοβ δηὰ τονο- 
Ἰυϊίοης ψτουρῃς οὐ ἴἢ6 ἕδος οὗ ἴῃ6 δηςϊθηῖ 
νοῦ 10, 

ΤὨο ἀϊβεγοποθ, 1 Μ11 6 ποίϊςεά, ὈδρΊη8 
τὺῖῖῃ τἴΠ6 ϑοςοπὰ ἱπιᾶρὸ δηὰ Ὀοδϑῖ. 
Το “ἰτδάϊεϊοηδὶ" νἱενν, ἀγχυΐϊης ἔγοπι {πὸ 

ἴλςεϊ [διἰ---ῆον [86 εοπαηϊοβὲ ἀπά ϑιυιθπη 5ϑοη 
οὗ Αϑίγαχϑοϑβ---ἰποσο γνγᾶβ ποῸ βοραγαῖ Μοάϊδῃ 
ΤΩΟΠΔΙΌὮΥ, τορατάβ {π 686 ἴγρεβ 45 γορυθβοηςης 
[56 Μεάο-Ρογβίδῃ κιηρόομῃη οοπιδιμοὰ. Το 

δ 866 (βδηάϊοσ, " ιμαϊοδίίοη,᾽ δίς... ῬΡ. 240--- 
254. 

6 Β]εεκ, Ρ. 65, “7]δμγὺ. ζὕ, Ὠευίβομς ΤΠοοϊ.᾽ 
186ο. 

1 Βγοῦσῃς, Ε 675. 
8 Ουοϊεὰ ὉΥ Ε. ΑἸδο, “ϑερβεῦ ἵκκατίπι, 

οὗν, χὶι, Ἡετγζίε], ορ. εἷϊ. Ρ. 412, ρῖνε5 ΚΔὈ- 
ὈίηΐοΔ] τεΐεγθηςοοβ οὗ ἴῃς ἑουπἢ Κιησάοτῃ ἴο ἴῃς 
Ῥογβίδπϑ δηὰ Ασα δῃϑβ. 

9 ἼΠῈ Ρχορδιεοῖςβ οὗ δηϊοεῖ ςἼοϊαίε ἃ δηά 
οχρουπηάοά,᾽ Ρ. 4 54. (ι861). ΤῊΘ ορίπίοῃϑ οἵ 
[656 οχίοβ, δπὰ οὗ ἴποβα ῆο ἄρτος ΨἘ]} 
ποτα, Μ01}1 θ6 ἑουπὰ ἴῃ ἴῃ 6 σουκϑ δἰγοδαγ ςοἰ(εά. 
Μι Βίγκς, "ΤῆἪ Εουγ Ῥτορῃεῖϊς Ἐπιρίγεβ, ὅσ. 
Ῥ. 11 (1844), ρίνεβ οἴμειβ. Ης Βἰπηβεὶ δάορὶβ 
[π6 “ἰγαά!ἴοπαὶ ἢ" νον. ΕῸΣ ἃ ϑ0ΠΠΊΔΤΥ οὗ 
“ὁ χῃροάογηῃ ᾽ ορίηΐομβ, 566 Ζδοκ]εσ, Ρ. 76, δῃά 
Ὧδε ΝΥ εἰῖ6- ϑοβγαάοσγ, " ΕἸ}]. ὃ 212 Ὁ. 

10 Ῥανίϑο, Ρ. 356. 
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ἜΡΡΑΣ ὙΠῚῈῺ ἴἶγοο τὶδ8 δεΐνγοθη 115 ἴθ ἢ "ἢ 15 
Ογτυβ δηὰ ἢϊ5 (ἢγεθ ἀεροηάερηςϊεβ, Μοάϊδ, 
Ῥοχξία, απὰ Βαρυ]οπίδ (δὲ [ογοπλθ); οὐ Μεαϊα, 
Αϑϑγγία, δἀηὰ Βαυγίοηϊδ (5ὲ ΗΙρροϊγίῃϑ) ; Οὐ 
Ἐπγρῖ, 1,γάϊα, δπὰ Βδου]οηΐα (48); οἵ 
Μοάϊα, Βανυ)]οπία, ἀπά 1,γάϊα (Ηδνοσγηιςκλ); 
(4111, 4114). ὙΤῆθ πιαϊπίθηδηςς οὗ {15 ἰπίοι- 
Ρτγοϊδίίοη νοΥῪ σταιςῖ ἀσροηάς ὕροῃ {πῸ νἱονν 
ἴΆΚοη οὗἩ Ογτιι3᾽ ροϑβϑιζ[οη 8ἃ5 τεραγάβ “" ΑΤΊῸ5 
16 Μεάε." 1 Ογτγιβ ννᾶ5, δ {86 {πιὸ οὗἩ ἴῃς 
[1411 οὗ Βαδγίοη, ψνῆμδῖ ΠΙβίοσυ δϑἔέττηϑ ῃἴπὶ τὸ δ6 
--Ο͵)ἼἯΒὸ οοπηιογοσ οὗ Μοαϊα; δπὰ 1 ἴπ6 Μοάϊδηβ 
ὝΕΓΟ ΡΓΔΟΠΟΔΙΠΥ συ ]οσὶ ἴο ἴΠ6 Ῥεγβίδῃβ, [ἤθη 
ἃ Μεοάϊδῃ 5016 ΞΡ ΠΊΔΟΥ͂ Οὐ ΒΥ] Οη ννᾶ8 
ΠΕΓΙΔΙΠΪΥ ᾿ππργοῦδὈ]6 1 ποΐ ᾿ππροβϑιἷθ. 

“ Μοάοτγῃ᾽" ορίηΐοῃ, ϑβορασγδίίπρ ἰδ Μοάθ 
δηἃδ Ῥογϑίδη, ἱπίογργοίβ ἴπΠ6Ὸ Ὀθασ “ἐν ἢ 1[5 
ἴπγοο στ ρ5᾽) οἵ Ὀδγιυϑ5 [6 Μράο δηὰ ἢ]5 ἴῆγϑθε 
Ῥτεβιἀθηΐβ,-- -Οὐπάϊηρ 86 Ἰηἰογργείδίίοη ὑροῃ 
([8ὸ ἔαςῖ, [δὲ {πε 5ῃογί-νεὰ Μοάϊδη ἀΥΠΔΞΙΥ͂ 
γᾶ Τ᾽ “Ἰπίουιοσ᾽" ἴο παῖ οὗ ΝεδυςμδάποζΖδγ : 
ΟΥ̓ Δρρ]ε5 {π6 ἴγρε ἴο [86 [γος Μεοάϊδῃ ἀ6- 
Ῥεοηάδφης!οβ, (ἢ6 ἰαπὰς οὗ Βδρυ]οηΐα, Αϑϑογγία 
αηὰ δυγία (Εννδ]ἀ): οὔ ἴο ἴπε ἴῆγθε οἱἴ168 
Ἐδθοῃ, ΝΙηθυθῇ, δὰ (ΔΙ Δἢ (ΠιξζΖιρ, τοίοστίηρ 
ἴο Οδξη. Χ. 12); ΟΥὉΪΔΥ5 ΠΟ 5ρ6 18] δρρ]!οδίοη 
ὭὌροη ἴδ6 5υτηδο 5 (6 εἴ). ΘὍὕ 5ενθ- 
γᾶπος δοΐνγοεη ἴδ Μεάθ δηὰ ἴῃς Ῥεγβίδῃ, 45- 
βογίοα ΕΥ̓͂ {πὸ ““τηοάετῃ,᾽) 15 βα!ὰ ἴο 6 50- 
Ῥογίοά ΌΥ σμδρίοῦ Υἱ1]}. 4. ΤΟ ἐσαπ 1 ἴΠὸ 
ἔννο ΠοΓΏ5᾽" 15 [6 οὔθ Κίπρᾷοπι 58:1: σοϑϑίνοὶ 
ξονογηθαὰ δΥ (6 Κίηργβ οὗ Μοραάϊα δηὰ Ῥογβξίδ: 
{Π6 φοσοηᾷ ἢοπὶ οὐ κΚιπράοπι Ὀοίηρ ὨΙΡΠΟΥ ΤΠΔη 
{π6 βγοῖ, δηὰ [Π6 ΠΡ ΠΟΥ σοτηϊηρ ὑρ (ἢς 45. 
ΤὨΙ15 ννα5 ἴπ6 σᾶ56 ἢ τη6 Κίηράοπι οὗ Ῥεγϑξίδ. 
Ι{ ννᾶβ ποῖ {Π]1 πε 5016 τοῖρῃ οὗ Ογγυς {μα 

'ἴῃ6 αἰδείποϊζ οπρῖσγοβ οὗ ἴ6 Μοάδβ δπά Ῥε- 
5΄Δῃ5 Ὀδοδτὴ6 ᾿ἰΒοτου ὮΪ υπιοὰ : ἀπά ποθὴ (Π6᾽ 
Ῥογβίδῃ εἰοπιθηΐ ργαάι}}ν συ ρεγϑοάθα {πὸ Μο- 
ἀΐδῃ ἴῃ {Π6 ρονογηηρ Ὀοάγ. Το 51 ἢ 5 
ἱπϊογργοϊδίίοη ἴῃ Μεάϊδη δι ρίτο ἰ5 σοηϑιογοὰ 
ἴο δ6 τορτοϑοπίοα ἰῃ (6 Βοοῖκ οὗ [δπῖ6] 85 
Ἰηἀοροηάοηξ, ρἰδςοὰ Ὀοΐνγθοη [η6 Βαυγ]οπίδη 
ἃπὰ Ῥογϑίδῃ ολρίσεβ. ὙΠπουρῇ, δὲ [Πδὲ {ππ|6, 
ΔῊ ΘΙΊΡΙΓΟ ΟὗἨ σοπηρΑΓΔ ΙγΟΙῪ 515} ἱπιρογίδηοθ 
ἴῃ 156 1, 18 Πδά ἃ πηοπιεηίοι!5 ἀπά ἱπάθρεπάθηξ 
σμαγδοίεσ ἰῃ σοϊδιίοη ἴο ἴπ6 ἢἰβίοσυ οὗ [ϑΞγδεῖ, 
δηά {πογοίογο α]50 ἴῃ (6 υἱον οὗ ἴπῸὸ ρσγορδεξ 
6] 1256). Ναίυγαιγ, 86 “Ὃ (γδαἰοηδ 151 
οδ5 ποῖ δοοορί {815 νον οὗ ἴδπ6 “' σαπὶ ἢ 

{πὸ ἴνο δογη5.") ἼὮ6 ὈΟΟΥ οὗ [ἢ6 γᾶπὶ 
Τοργοβοηΐβ [πε ἀρρτοραίς οὗ {γῦε5, Μεάϊδη δά 
Ῥρογβίδη, ϑνο ἢ νγογο υηϊϊοὰ (πτουρμουΐ [9 
εχἰβίθηςσθ, Εδοῖ νγᾶβ Ὧη ἀρρτοραίε οἵ {Ὑ65 ἴῃ 
ἰϊϑεῖξ, τὸ Μοάϊδη οὗἉ 5ῖχ, ἐπ6 Ῥοσγβίδῃ οὐ ἴθῃ 
{πῦε8. Βοῖδ ννεγὸ Ἰοϊποὰ ἱορεῖμοσ 85 Επρὶαπὰ 
δηὰ ϑοοιίδηά... ΤΠ σοιϊά ποῖ πᾶνε Ὀδθθη 
ΤΊΟΓΟ ΥἹΝΙΟΪΥ χεργοϑοηϊοὰ ἔμδη ὈΥ̓͂ 16 Οποηθϑ8 
οὗ [86 Δηπίσηλὶ, ἢ 6 [Π6 Βογηδ, ἴπ6 5 προ] οὗ 
Ῥοννοσ, νατίφά.. τς δηροὶ εἐχρίδίπβ ((ΠῸ δηϊ- 
ΤΛΑ]) ἴο τεργεϑοηῖ (Π6 Κίηρβ οὔ Μοάϊα δπὰ 
Ῥεγβία, ποῖ οὔ Μεάϊα δπὰ Ῥεγβία βιισοθϑβίνου, 
Ὀυΐϊ τορεοίμοῦ: ἔογ ἴξ τοπιδι ποὰ ἴο (Π6 οπὰ υυμδῖ 
ἴξ ννᾶβ δὲ [6 θορίηπίηρ, ἴὲ ννὰ5 ἴΠ6 σὰπὶ νυ ἢ 
ἵνο Βογῃβ, [6 Κίηρ οὐ κἰηράομῃ οὗ Μοάο- 

ὈΑΝΊΙΕΙ͂, ΝΙΙ, 

Ῥεοῖβίδ, ἡ βοη 115 ἢογπ8 ὑτεῦο Ὀγοόΐθη, δηὰ ἴξ 
νγ85 ἰγαηρ θὰ υπάεγ ἔοοί.᾽" (Ρ56γ.) 
ΤΟ τἀρηςβαδίίοη οὗ ἴπ6 βεςοηά Κιπράοπη 

νι τς Μεαο-Ρεγβίδη ἰοδς ἐΠ6 “" ἰγδάιτοῃ- 
4151" ἴο οχρίδιπ ἴῃς ἰπἰγὰ οὗ ἴδε Οταςο- 
Μαοράοπίδη : ἴδ6 “Ἅ πιοάογῃ" δῆηγιηρ τ ἴο 
θῈ τῃ6 Ῥεογβίδῃ. Δεςογάϊηρ ἴο ἴπ6 ἢἤτθὲ 186 
“ἤρου Βοδάς᾽" οὗ [6 “]εοραγὰ " (ΑἸΙεχδῃάοθγ) 
ΓΘ δείδυςυ5, ᾿οΠΕΈΓΙ15, ΡΕΟΙΘΠΥ, ἀηὰ ῬὨ}Ρ1: 
δοςοσαϊης ἴο ἴα ϑεςοπᾶὰ [6 ““ ἃς 
Ογτυβ: ἴπ6 “ἔουν Πελάϑ᾽" ἂστθ ἢ15 ϑ: σΟΌσϑΟΥ5 
(απιῦγϑοβ, ϑιπογάῖβ, ᾿ατίυ5β Ηγπίδϑριβ, δηὰ 
Χογχοϑ: [Π6 “ἔοι νη ρ5᾽ δοίης εἰ μον Ῥογϑβίᾳ, 
Μεαΐαᾳ, Βαυγ]οηϊα, δηὰ Εργρῖ, ογ, σι [86 
4 {γδαοη δ] 151, [Π6 ἔουγ Ροϊηΐ5 οὗ 16 σοπὶ- 

. [Ιῃ οἰἴμου οᾶ56 ἴΠ6 σσβοΐο ορϊπίοη κἰδπάς 
οΥ [8115 ψ τ [Π6 να] γ οὗὐἨ [πὸ ροβιοῃ 45- 
βυηοαὰ ἢ τεϑροοΐ ἴἰο ἴπο βδοοοηὰ δῃηὰ ἔοισῖῃ 
Κιπχάοπιβ. 
ναὶ ἴδδη 15 {γρίβεαά ὉΥ πε ἔουτίἢ Κίηρ- 

ἄοπι ἡ ΤῊ Ϊ5 5 ππαιοϑιο Δ Ό]Υ ἴΠ6 πιοϑὲ ΚΠΟΙΙΥ 
Ροϊηξ οὗ ἴδ6 ϑσυδ)εςί. Ετσοῦι ἴπ6 ςοηίεχέ [ἃ 
ὍΡΡΘΑΥΒ ἴο Ὀδ6 {πὸ Δοῖ τυνογ]ἄ- ρονγοσ Ὀείογε [86 
Αἀνεηξ οὗ Μεβϑίδηις ϑαϊνδϊίίΐἼοῃ, Ὑγμδῖ ννᾶς 
[παῖ ροννεῦὶ ἂπὰ ὑγ0 15 πιοδηΐ ΟΥ̓ 86 “11Ό|16 
Ποτη,᾽" (ἢδὲ τηοϑὲ ἱπηρίουϑ οἵ [6 δῃοπ)θα οὗ 
Οοὐἷβ ρεορὶῈΞ δηὰ Ηἰ5 ϑαπεοϊυδσυὶ Τδα 
“( ἐγδαά οΠ 4151) δῆσνγεσβ: Τὴ6 Κιηράοχῃ 5 ἴῃ 6 
ἘἈοχηδη : [86 “1|{|6 Βοτγη,᾽) [αὶ ΑΠΈςγϑὲ 
ὙγΠ0 Π45 ποῖ γεῖ ἀρροαγοά, Ὀυϊ οἡ 811} δεσουπίς 
ἴο Ὀ6 σατο ἀπε ηρι πο ἔγοπὶ ἴΠ6 στοδὶ 
Ῥετϑεσυΐοσ οὔ πὸ [ονν5--- Α πιοσδ5 ΕΡΙΡἢδη653. 
ΤΠ οἰ τηοάογῃ") τορ]θ5: ΤῊ Κιηράοπι ἰ5 [86 
Οταοο- Μδοράοηίδη; {π6 ““ {16 Βοτη," ρτὶ- 
ΤΑΔΤΙΥ δὲ 1οαϑί, Απίοςδυβ ΕΡΙ ρἤδηα65. 
ΤΠ ἀοβογὶρτίοη οὐ 115 ἔουγἢ Κιπράοτσῃ 888 

Ὀεοη δἰπττηθαὰ σαρϑῦϊο οὗ δρρ]ϊοαίίΐοη ἴο [δς 
Μαδσςοοάοηϊδη δηά Κοπιδη αἰϊκο. 1 50, ἴῃ6 οᾶϑὸ 
ΤΈΒΟΪν 5. 1561} Ἰπίο ἃ Ὀαΐδηοθ οὗ ργοῦδὈ 1165. 
ΤΠ ἔδεϊ οὗ ἴπ6 ἱπιᾶρὸ ϑϑθη Ὁ Νους ΒΔ ἀπο ΖΖΔΥ 
ἅτ ἐἐρατί οὗ ἰτοῃ, ρατί οἵἁἨ οἶδ" (11. 23), 
ἐς ΡΑΓΕΥ δἰγοηρβ, ῬΑΓΕΥ Ὀγοκθη" (νυ. 42): [Π6 
Ἑοτηπηϊχίυγο ἀδηοῖπρ [86 “ὁ ΠΙ ΠΡ  ηρ ΤΠΘΙῚ- 
56 |νοβ ἘΠ  Π6 5οοὰ οὗ πιθη :᾽ (ἢ6 ἔγασίυχο, {Π6 
“ἰ ηοῖ οἸοανηρ ΟΠ6 ἴο Δποῖΐδεσ, εὐθη 85 ἰγοῃ ἰ5 
ποῖ πιὶχοὰ νυ} οἷαγ " (νυν. 41, 413). Αὐδετ- 
θη 5 ϑεῇοο ἕξ "85 δῇιο χϑὰ ἴο [5 ἂπ ᾿πίογργοίδ- 
[ἴοη ψνὨῖςἢ, τπουρ δυσὶν οὔοιθὰ, [45 
Θχοϊ θα ορροϑιξοη ἔτοσῃ 115 ἀΓ ΙΓ ἴ4] σμδγδοΐοσ. 
Ιη ἴδε βίσοῃρ πιείδὶ] 15 ἀϊβξεονογοὰ δῃ δ] υϑοη 
ἴο 16 “Ἰγοη ᾽) παίυγο οὗ (6 Βοπιδη τνοσ] ἀ- 
ῬΟΝΟΥ Ῥεποίγαϊϊ πρ δηὰ ἰηβιεηςίηρ [15 Οοτ- 
τηδηὶς δηὰ ϑίανοηΐῖς οἱ ϑῃοοῖβ, τυ ἢ}} 6 τΠ6 511] 
ΟΧΙ5Έ Ωρ οἰεαναρο 15 Πδι]οα 85 ἃ ῥγεαϊςϊοά τοϑυὶξ 

1 δὲ ΗἹρροϊγίυ5, Ὀ. 178. 
3. 1α. ΠΊΤΣ τῆν, “Νε τοῦβκί νυδῖὶ Ε11 (ἢ 6 

ἴδῃ Ποττι5 αὐῖβα ἤδη τῆς {ἰπλ6 οὗ ἴῃς Βεαϑξὶ 514] 
6 Δ6Π]|οὰ, απὰ τῇς “1|ἰ6 ποτ, ὙΠΟ ἰ5 
Απιοι τίθει, 5641} ἀρρεαγ... Ὗα τυυβῖ ποῖ δηίοἱ- 
Ῥαῖς ([ῃ6 Ψ1}} οὗ σοά, Ὀυξϊ πᾶνε φαίης, δπὰ 
ἴεαν ἰοϑὶ οὖν ἰοῖ (8]] ἴῃ βις ἢ {ἰτηθ5 ; ποῖῖπεῦ ἰεῖ τι8 
ἀϊϑθεϊίενε {παι ἴα ψν}}} Πάρροη,᾽᾿ ἃς. 

5. Ο». οἷξ. Ρ. 220 54. (Επρὶ. Ττ.). ὅες ογάϑ. 
νου 5 " (οσητηθηΐασυ οἡ 8. 11. 41. 



ὍΑΝΙΕΙ, ΝΊΙ]. 

οὗἩ ορροϑβὶθ Ὡδι! οηδ 165 δηὰ ρϑου τ τ165. Οἡ 
[86 οἵοῦ μδηά, [ῃ6 ““πχοάρττι᾽" 8. ῆοοὶ ὑγοίουξ 
ἴο 455 τη] ἴθ {[Π6 {γγρὲ ἴο {Π6 πηαττίαρο 41}184Π 668 
(υ. 43) οὗ [δὲ Ριο]επιῖεβ δηὰ ϑεϊους 51; 
υηϊοῦ5 ΨΏΙοΝ Ργοιηϊθοὰ 50 τῇς πὰ 950 
ΘΡΟΘΟΠΥ οδὴθ ἴο ποίῃίπρ. ΕῸΣ ἀννἢ}}6 106 
ἡυποὕοημ νγὰβ 45 ἰῃμαί οὐ ἴσοῃ ἰο ἃ ἰοπᾶςοίουβ 
οἷἶδγ, Ὀυ ΡγΈβΟΠΕ οεἰεαναρο δηϑυθαὰ [σου ἢ 
(086 ἱππογοηΐς ἀϊθοογάδησε οὗ [6 τηδίοσίδ]β 
επρ]ογοά. 

ΤὮϊ9 ἐουτί Κιηράοπι 5 ϑυτρο Ζοὰ ἴῃ 
ἙΟΒδρίοσ υἱῖ. ΟΥ̓ ἃ δεδαϑδὲ τι ἴθῃ ΠΟΓΉ5, ἔγοιῃ 
διλοηῦ ὙΠΙΟΝ ἄγοθο 4 “1π||6 Βογη" Ὀεέογο 
τ δοπὶ ἴἢγοο οὗ ἴπ6 ἴοῃη ννογα ρἰυςκοά ὺὑρ ΟΥ̓ 
ἴῃ τοοῖβ, ὙῊϊ5 εἰπε ὨυΠΊΘΟΓ ΤΔΥ ΟΥ̓ ΤΠΔΥ 
ποῖ δὲ ἃ 5ἰτἰσῖ ροβίυϊαίε οἵ ργόρβεου, Ὀυΐ 
ἃ »ιωγαγίοις αἰνιϑοη πα 5. ΟΠ ΔΌΪΥ 15 ἀ6- 
ῃοϊοά3, Τμδὶ ἀϊνίϑίοη Πηάς 115 1Ππ|π5ϊγδίίοη, 
δεοσογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 “(γα ΟΠ 4151) ορὶπίοη, ἰῃ 
ἴῃο οἰυπίογ οὗὁἩ ἴΠ6 Ῥδ ες σοΟΠίοΠΙΡΟΓΑΓΥ Κἰηρ- 
ἀοπὶβ ἢ] ἢ τορ  δοοὰ ἴθ Ἀοπιδη εἰρίγα προη 
115 ἀἸ5ϑοϊ του : δοσογάϊηρς ἴο {86 "“τπηοάσγῃ,᾽" 
ἴῃ ἴΠ6 ϑιισοῦβθοῦβ ΟΥ̓ βΌΠΟΓΑΪ8 οὗ ΑἸοχδηάσυ, 
[Π6 Ὀαΐδηοε οὗἨ ργορ δῦ! 1165 Ὀεῖηρ ἴῃ ἕδνουσ οὗ 
[πὸ ξοηθγαὶϑ8, Αὐδογίθη δηα Β]θοῖς " ἀστὸ δζτοθά 
ἴῃ ςοηϑίάοπηρ [86 ἴση ““Κἰηρ5᾽) 25 ςο-οσάϊηδίο 
ἴη ἀἸΏΙΥ δπὰ ἴθ. Τῆς ““ {16 Βοττι ᾽" τίϑ65 
ποῖ δῇεσγ Ὀυΐ αγποησ ἴῃ6 ἤοῖιβ (}1.2)2). 
ΤΆ «με οδ᾽θοϊίοη πηδάβ ἴο ἰδ15 ἔοστῃ οὗ [ῃ6 
“τηοάετῃ " σεν, 15 θαϑθὰ ὕροη ἴδε βιιρροβθᾶ 
οοπίγααϊοϊίοη οὗ οδαρίοτ νἱῖϊ. 8. ὙΠοτα γοων 
ΤΑΟΏΠΔΓΟΠΙ65, ποῦ ἐδ, Ατῖ56 οὐκ οὗ ΑἸοχδπάογ᾽5 
επρῖτο, δηὰ ἔγοιῃ οἠβ οὗ {Π|656 ἴΌυΓ 5ρτ!ηρ5 [86 

1 Τπυς Ριοΐ. ῬὨΙ1Δαᾶ. πιαγτίοα Ἠϊς ἀδυρμίεῦ ἴο 
Ῥίοϊ. Τῆεος (Β.Ο. 252) : Ρίοὶ]. ἘρΙρ. τρδγτὶεα 
1ῃ6 ἀδυρῃίεν οὗ Απίοοδυβ (6 Οτεδλῖ (1907 Β.6.}; 
ΒΙΊεοΙς, “7 Πτ.᾽ Ρ. ὅο, ποῖὲ 1. Οτᾶι!ζ τε)εςίβ 
τ[ἢ}15 αϑϑοϊ τ] διίοη, ἀπ υηάοιθίδηδς ἴΠ6 ψοσὰ ἃ5 
ἰγρίοδὶ οὗ ἴῃς ““ναγίουιβ Ῥῇδϑος οὗ ἴδε ϑεϊδαοϊὰ 
Ιιησάοπι " (' Βεϊιγάρε ᾽ τπ..5.0.. Ρ. 545). 

3. Ῥλανίβοῃ, ἘΣ ΠΣ, Βεοϊκ᾽ 5 σους οὐ ἴῃς 
ὩΌΤΩΡΟΥ5 οὗ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 5δου]ὰ δ 5ἰπἀϊεὰ (’ Ῥγορδά. 
Ἐπύνιοε].᾽ Ρ. 201, αιοϊεὰ ΌὉΥ 1,66, "Οη 1πϑρὶγα- 
Ὠοπ,᾽ Ρ. 215, ἢ. 1). ΟΡ. αἷξο ογτεσ, “Ζαη]ςεη᾽ 
Ὁ.5.ν7. ἰη Ηετγζορ᾽β " Ἐδθαὶ- ΕΠΟΥΪ,.᾽ ΧΥΝΙΠ. Ρ. 371; 
1 Ἀτητηοσῖ, “Ζυγ Ἐδνίβίου ἃ. ὈΪΠΌ]. ΖΑΠ]Θησγτα- 
ὉΟΠΚ᾿ ἰπ “74 γΌ. ἔ. ᾿θευΐβοι. ΤὮΏΘΟ].᾿ ΙΧ. Ρ. 13; 
Ἐπρεϊμαγάξ, " Ετηῖρος ρ. 5βγιηῦ. ΖΑὨ]Θη᾽ ἴῃ " ἀο.᾽ 
ΧΙ. Ρ: 204 56. 

8 ΤΉ πδίηθ5 οὗ [πὸ “Κ Θυσςσοβϑοσς ᾽) (Δ ΚΘ α͵50 
ἴπ ἴῃς 5εῆβε οὗ ἴῃς ργράξοθοιβ οὗ Αηϊὶοοῆυβ 
ἘΡΙΡἢΔΠ65) ΣΩΔΥ͂ Ὀ6 56 ἰῃ [6] 1ἰΖϑοἢ οὐ αν] ά- 
850} (Ηοἴμο᾽ 5 “ [ηἰγ.᾿ Ρ. οοὐ; Οτϑϊζ, " Βεϊϊγτάρε;,᾽ 
Ῥ- 348); (ῃς ““χοηογαὶβ᾽" ἴῃ ΒΊεεκ, “Δῃτὺ.᾽ 
Β: 1, οὐ αν! ἄφοῃ (“ Ιηἰτοά.᾽ Νο]. 111. Ρ. 211). 
6 πᾶτιθβ ρίνεη ὈΥ Ηἰἰσὶρ ἀπὰ ΗΠρεηίεϊά αἰβεν 

ἴῃ ϑοιηδ τ ἰ5 ἔἴτοπι ἰῃ6 ρον (νά. “ Ζε:  ςοἢγ. 
ζὰγ 155. Ἔμοο!. Ρ. 31ἴ, 18ύο, δηὰ “ [{ἰ1ἀἰϑοῃς 
ΑΡοϊκα γρεκ,, Ρ. 71): ῬΏΒΕΥ, Ρ. 14754ᾳ. ΤῆΘ 
νἱεννβ οἵ ἴοβ ψῆο ἰἀεπιν (ἢ6 ““1{{|6Δ ποτ ἢ 
ὙΠ τς ῬΑΡδΟΥ, ἀπὰ ςοπϑίάἀογ ἴπῸ ἔθη Κίησάοτῃϑ 
ἴο Ὀ6 Κίηράοπις ““ἴπαϊ οαπὶθ ἰηΐο δχίβϑίεποθ 
ῬΓΕΥΪΟΌΞΙΥ ἰο (ῃς ἐϑιδὈ] Ἰϑῃππθπὲ οὗ (6 Ῥορε᾿β 
ἴοΙΊΡΟΙΑΙ ῬΟΥΟΣ ἴῃ [(Α]γ,"} ΤΩΔΥ δ 866 ηὴ ἴῃ 
ὙΠῸ “Αἢ Ηἰϊκίοσ. ἔχροβ. οὗ 1ϑδηΐϊοῖ, Ῥ. 195» 

ς, 
4 Αὐδειϊεη, Ρ. 224; ΒΙοεϊ, Ρ. 61. 

“Π||6 Βοσ. ΤῊΪ5 ττουϊὰ 5θθηὶ ἴο γεΐοσ {Π6 
“11 {π|6Ὲ Βοτγη " οὗἨ σπαρίειβ υἱῖ. δηά υἱῖϊ. ἴο 
ἀϊβεγεηξ ροσϑοηβῦ. Βιιῖξ 45 τοραγὰβ [6 ἢγβεῖ 
Ροϊηΐ, 1 ἰ8 δηβννεγεά, {μι ἴΠ6 αἰ ΠΟΥ 15 
ΤΩΟΙΕ ἹΠΊΔΡΊΠΑΙΥ ἰἤδη τολὶ. ὙΤῊ ἰαββεῦ Κίηρ- 
ἄοπηϑ ἱπίο ψἢϊο [ἢ6 στεδὶ τποπδσοῦν οὗ 
ΑἸεχαπάοσ νγᾶβ ραγ Π]οποθά ὑγοῦο ϑΘοπιθί  ΠΊ68 
τεσκοποά 85 ἔουγ, πι]οὰ ὈΥ δείδιςιβ. ΝΙςδίου, 
1 γϑϊπιδοῆυ5, ῬιοϊοΥ [45], ἀπά (δϑβοδηάσυ; 
ΟΥ̓ 85 ἴδῃ ὑοῦ τΠ6 ζϑηΘΓΑΪ5 ΠΟ, δἴογ 186 
ἀδαίῃ οὗ {πε ὶγ ςδιοῖ, αἀϊνίἀοα δὶ5 Ῥγονίποθβ 
δπηοηρϑὲ ἰδοηηϑεῖνοβ.Ό ΑἸ [8656 ἰκϊηράοπιϑ 
Οχίϑίοα σοῃἰοπΙρΡΟΓΔΠΘΟΙΒΙΥ, δηὰ {βεγείοτο 
ΒΔΓ 5 (Π6 ἐἐεγαἱ τεαυϊτοεπιθηΐβ οὐὗἩ ἔπε τοχῖ, 1 
[το] θὰ 6 γοβϑοὰ ἴο {πῸὸ δχο]υδίοη οὗ 
ϑΥπΊΌο 15π|. Απά 85 τεραγάϑ (ἢε βοσοηὰ ροϊπῖ, 
1 15 υγροὰ ἰδπδὲ {π6 “11{|6 Βοση" οὗ ἴδ ἴννο 
σμαρίουβ πλιϑὲ σεῖο ἰο οὔθ δηά {π6 54Π10 
σδαγαςίοσ. Οὐςβ οὗὨ ὈΟΓὮ Θοῇοο]5 ἅτ δἰπηοϑῖ 
ὈΠΔΠΙΠΊΟΙΙ5 ἴῃ τοίοστίηρ ἴπ6 116 Ποσπη ᾽" οἵ 
σδδρ. νἷ!. ἰο Απεοςσῆυβ ΕΡΙράποθ. Ηδ τνᾶς 
ἃ ϑυγδη, δηὰ πδίυγα!Υ τοοὶς δ᾽5 τίϑα ἔγοπι 86 
Οταςο- Μδοδάοηίδη ἀγηδθῖγ. Οἡ πο βῃρρο- 
5 σουἹὰ δε 6 5δ!ὰ ἴο ἧἴανθ σργιππρ ἔγοπὶ 
δε Ἀομιδῃ οπιρῖτο, Απά : ἰδ ρογίσγαιϊξ δ6 
Δοουγαίοιυ ἀγάνσῃ ἴῃ οἤᾶρ. Υἱῖι., 1[ἴ 15 ΘαΌΔΙΥ 
80 ἴῃ σἤδρ. Υἱῖ, Τὸ ΔΡΡΙΥ οπὲ ἀεβογτρίίοη ἰο 
ΟΠ6 ΡΓηςΘ, δηά Δποίμοῦ ἴο ἃ βοςοηά, ἰ5 δορὰ 
ἴο ἀοδίγου 186 ὑπι οὗ ἴΠ6 Βοοκ, ἂδπά ἴο δὲ 
ςοηϊγδά!ςξεοά ὈΥ͂ Δη ενἱάδηϊ 51:1] Αγ γ οὗ ἀοί8:15, 
Α ςοπιραγϑοη οὗ ἴθ ρδβϑϑαροϑ Υἱῖ, 8. ΣΙ, 20, 
21) 24---ό, δά υΥἱῖ!, 9---12,22--ῷ, 5ῃπου]ά, τ 
15 δϑϑογίϑα, ἰϑᾶνθ πὸ οἵπου ἱπηργθβϑίοη οἡ (6 
τηϊηὰ οὗ Ὧῃ ὑπρτγολιάϊοοα ροόγβοη ἴῃδη [ἢ|15--- 
(Παὲ {ΠΕΥ Ρογίγαυ Ὀυῖ οὔθ Ἴμδγδοῖοῦ ὑπο 
ἀϊβεσγοπξε ἀϑρεςίβ ἀϊθ ἴο ἃ ρτδάιὶ δηά 5ις- 
σδϑϑῖνθ τονε δίίοη ΟΥ̓ΆΪΟ ϑιιςςοθϑϑῖνο ἰηΐογναὶς 
οὗ σοπιροβί!οθπ. Απᾶ οἢᾶρ. χὶ. 21 56. [5 
δἀάιςοὰ γῖποῦ ἴο σοηῆττῃ [ἢ158 ᾿πργοϑβίοῃ, 
Το τΠ6 ρτόρτεβϑ δΔηἃ ὀχρθα οη5 οὗ 4 ““ νἱῖδ 

Ὠ" τὸ ἀορίς(οα ἱπ ἴπε τηοβῖ πλϊπυΐς δηά 
ἸΒ[ΟΣΙΟΔΙ τηᾶπηστ, γεξ ΜΠ ποῖΐες οὗ ἀθβορ- 

[ἴοη δηὰ ἀδβηϊδηθ85 πηοϑῖ ἡδίυγα!  οχρ] δὶ ποά 
οὗ 186 “ἐ Κκίηρ ἀΐνογϑθο ἔγοπι ἴΠ6 γεϑί ̓) (ΥἹ]. 24) 
[π6 “" Κίηρ οὗ ἤσγος σοιπηίρηδηςθ᾽" (ΥἹ]]. "ἢ 
Οπὸ δηὰ {π6 8Δπὶ6 Ἅσπαγδοῖου ἰ5 Ὀυΐ Ἰοοκοά 
ἂὲ ὑπάοῦ νδιίουβ ροὶπίβ οὗ νἱονν, δηὰ 50 γτεργο- 
δοηίοα ναηουϑὶγ. ὙΠῸ ρογίγαϊ 15 συ ϑίδη Δ }}Υ 
ἴῃ βᾶπιθ, δηὰ ἴθ ἔπη οὗ ἢὶ5 ἀουηϊπαίίοη [ἢ 6 
8826. ΤΠο ““{π|6 ἀπά {ἰπ|65 δηὰ αϊνιἀϊηρ οὗ 
ἔἰπιὸ ᾿ (νἱϊ, 25) ἢπά ἃ οἴοϑθοσ ἀθβηπίοη ἴῃ [6 
λλοο διδιξάδλγβ (ΥἹ]], 14), οποθ πίοσο ἴο ὃ6 
ἐγριῆοθά ἴῃ ἴΠ6 ὁ“ Εἶπης, {{π|65, πὰ ἃ Π4] "ἢ (ΧΙ!. 7). 

Απ αρυτηθηξ υϑοὰ ΌΥ Ῥγοΐεβθοῦ ὃν οσῖςοίξ 
δραϊηϑὶ ἴδ6 Ιἀεηςβοδιίοη οὗ ἴπ6 ἐουγίἢῃ Κίηρ- 
ἄοπὶ ψ ἴ86 Ἐοιηδη, ἀρρεοᾶῖβ ἴο Ατσοῖ- 
ἀδδοοη βοϑα ἴο δὲ υποουπά. [ἰ ἰβ ἴπι5 
βίφίοὰ Ὀγ 16 Ῥγοίεββου: “1{ 15 ἃ 511}}} γλοσὸ ἔα] 
οὈ]οοίίοη ἴο [ἢΠ|5 ({πΠ6 ἐγδα!!οη4]) ἱπίογρτο- 
ἰαἰίοη, ἰδὲ ἰξ ἀοϑίγογβ ἴΠ6 ρτοδαὶ ἰάθα οὗ ἃ 
σγοϊὶς ἀενεϊορηηθπέ οἵ ᾿ἰδίοσυ ψϑοἢ 1165 δέ 
1π6 ὈΔ515 οὗἨ 41] ρυόρῆδοου. Οτσεαῖ ρογιοάς 
(αἰῶνες) ρρεᾶσ ἴο θὲ πιατκοὰ ουΐξ ἴῃ ἴδ6 

δ ῬυΞΩΥ, Ρ. 80. 
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ἐογῖυποθ οὗ τρδηκιπά σνπἰο δῆϑννοῦ ἴο οπὸ 
ΔΏΟΓΠΟΓ, 50 ἴῃαὶ ταὶ ἀἰν!ηθ υἱΐογαηςα, νυ] ἢ 
Τοοοῖνοβ 115 ἤγχϑί ΓΒ] πηθηΐ, γοοοῖνοθ ἃ ἔσΊ ΠΟΥ 
Δ τλογὸ σοτῃρ]είο δι] πηθηΐ 1 [Π6 σογγοϑροηά- 
ἴῃ ρατὶ οὗ 5Ξοπῆθ Ἰἰδῖοῦ ροοά. Ὅι5 (6 ἢγϑξ 
σοιηηρ οὗ (ἢ γϑὶ ἔογηθὰ ἴδ6 οἷοϑο οἵ [δ6 1δϑΐ 
δρο, ἃ5 Ηἰβ ϑοοοπά Ἴοιϊηϊηρ νν1}]] ἔοπηι ἴῃὰ 
οἴοϑθο οὗ 186 ργεϑθεπξέ οπθὲ.0 ὙΠῸῈ οὔθ ονοηΐ 15 
1Π6 ἴγρε, δπά, 85 1 ψνεγε, [86 ϑργίπε οὗ [86 
οἴδογ.... ὙΒῈ πτβὶ Αἀνθηὶ 15 85 τη ἢ ἃ ἢ11Π]- 
τηρηΐ οὗ {86 νἱδίοῃβ οἵ Πδηϊεὶ 45 οὗ ἴμοϑθ οὗ 
(ὴ6 οἴδοῦ ργορῃεῖβ. ὙΠῸ ἔουῦ ΘΠ ρῖτε5. ὉΓγθ- 
οοάς [Π6 σομηηρ οὗ Μεβϑίδιὶ δῃἀ ρ855 ΑΥΑΥ͂ 
Ὀείογσο Ηῖμμ. Αἱ ἴδε ϑᾶπὶὸ {ἰπ|6ὸ (ΠΕΣ ϑριγι 
ϑιγνῖνοϑ (τ. νἱ]. 12), δηά [ἢ ἔογτηϑ οὐ πδί!οῃ δ] 
οχίδίοπος ἢ ἢ νγοσα ἀθνοϊορεά οἡ ἴδε ρ]δίη5 
οὗ Μεβοροΐδηγια ἀραὶπ τορσγοάυςθ {πεπηϑεϊνεϑ 
ἰη ἰαῖοσ Ὠἰδσίογσυ. Ασσοτάϊηρ ἴο 1815 νἱενν 186 
ΘΙΏΡΙΓο5. σδῃ ΠΟ οΟἴδμοῦ ἴδδη ἴμποϑο οἵ ἴδῃ 
ΒαΑΥ]οπίαπβ, Μοάοβ, Ῥοιβίδῃβ, ἀπά Οτεεξϑ, 
ΨΜΠῸ 411 ρἰασθά τῆς ςθηῖγε οὗ ΓΠΕΙ͂Γ ροννεῦ ἴῃ 
Βαγίοη, δηὰ ἄρρϑαγ ἴο ἢάνο οχῃ! θα οἡ οπΘ 
βίδρε ἴῃ6 στεαῖΐ ἴγρεβ οὗ παίϊοπαὶ 16, ὙΠΘ 
Ἐοχηδη ροινοσ ννὰ5 αἵ 115 βοίρῃς ἤθη Οἢγὶϑὲ 
σἄτηα, Ὀυϊ {π6 Εργρίίδη κΚίπράοπι, {Π6 ἰαϑῖ γεὶὶς 
οὗ [86 ἐπιρίσγο οὗ Αἰοχαηάογ, δά υ5ῖ Ὀδεη ἀ6- 
βίγογδά, δηὰ {πιι5 [6 ““δίοῃο σας νἱδοιξ πδηά 5 
ϑίσυςκ [Π6 ἔρος οὗ [ῃ6 ἱπιαρο,᾽" δηὰ (γι Δ η1Υ 
ἔοτονοῦ ἀοϑίγογεαά ῃε γεδ] ΞΌΡργεπιδοΥ οὗ μβελίμθη 
ἀοχηϊηϊοη., Ἄν δ ἅγὸ ἴβοη ἰοἱά (Πδΐ 1}1]5 ννᾶ8 
ΟἾΪΥ δῇ “ἱποποδίϊινο᾽ τυ] Ἰτηθεηξ οὗ [Π6 ν]βίοῃ, 
ἀπά “(6 σοττοϊδίϊνοϑ οἵ 186 ἔΟῸΓ ΕΠ ΡΙΓο5 πγιϑῖ 
6 Ξου Ρῃϊ ἴῃ ροϑί- ΟΒγβζίδη ἢἰδίογγ. "ἡ ὙΠ656 
σογγο δίϊνοβ ἂσὲ ἴἢυ.5 σῃηδάοννεοά ἑοσίἢ : ΒΑΡΎ ]Οη 
-- Αοπιθ, {86 Βγζαπθπε Επηρῖτο (“ ἱπέοτιοσ ᾽" 
ἴο 18ε Ἀοπιαη)-- Μεάεβ, δηὰ (πΠ6ὸ Τδαϊοηῖς 
Τσο5 ΨῈῺ {ΠΕ ἀϊν! δὰ ΘΠΊΡΙΓΟ αὶ Ῥοσβία, δηὰ ἃ 
πογίμογηῃ ροννεγ (Β υ5518}) -- Οσεεκβ. ".Δ5 Ῥσο- 
ἴδβϑοσ Ὑν εϑίςοϊξ 15 580 δ0Ϊ]6 ἃ νυυιοῦ,᾽" βᾶγ5 [86 
Ατοδμάραδσοη, “1 [ΔΚ ἢ15 ςοῃβρεςοίυβ οὗ [ἢ]5 
Βοδοῖηθ ἴοσ Ὄχαπιπδίίΐϊοῃ. Βιυξ ἴξ ἄρρϑᾶγβ ἴο 
ςοηίδίηῃ ποτῈ 855 τρί οΠ5 Ὑ ΒΙοἢ ἀγὸ ἱγεαίθά 
ἃ5 ἢ {ΠΟΥ σογα στοςορηζοα ἔδςί5; δηά ἴο 6 
αυϊίο ἱποοηδιϑίεπὶ ψ ἢ ἕδοΐβ, δπὰ σῇ ἴἢς 
σοπάϊκοηΒ οὗ ἴΠ6 ῬΡΥΌΡΒΕΟΥ [56 ξ, 

ἐχ͵ Εὺτοῖ, ἴση, 1 ἀρροᾶγθ Αγ ϊνυ [86 ῬΓΟΡΟΣ 
τοῦδ οὗ ὀχαπληΐη ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ἴο 5616 Ὀείοσο- 
διδπὰ [πὲ 1ξ πλυδί πιοοῖ ἃ ργεοοηςοῖνοα {ΠθΟΥΥ. 
ἍΝ ἅγο ἵν ἴο Δ55ΌΣΩΘ ὁ ἃ σγο]ς ἀσνοϊορπηεπξ 
οὗἁ διϑίογγ,᾽ δηά ἰο ἀείειτηῖπο [πδὲ ἰξ “15 186 
ὈαΞἰ5 οὗ αἰ ργορῃοογ ") Του Ε1655 ϑοπιθ οὗ ἴΠ6 
ἔτεαῖ Ῥσγορθοὶεβ ἅτ 580 ἔγαπιθὰ 845 ἴο δάπιη. οὗ 
ἃ ΡΑγ4] ἐΪΙπηοπῖ ; δηὰ νὰ ϑϑοηΐ ἴο ἴδε 
βίδίοσιηθηξ (παὶ {δ6 ῥγόρθοςῖθθ οὗ ἴῃε ἢγϑί 
Αἀγνεηΐ οἴζθη Ἰοοῖκ οηνναγὰ ἴο ἃ τΐογε ςοπηρίεῖα 
ΓΟ] ΒΙπηθηΐ ἴῃ ἴΠ6 βδεσοηά. Βιυϊῖ ἅγὸ ννὸ ἴῆθῃ ἴο 
55 π|6 {πὲ τῃ6 βυδογάϊηδίθ ρατίβ οἵ ἴποβα 
ΡΓΟΡΒΘοῖθ5 τημϑί 4150 ἢδνο ἃ βεςοπὰ δι ΒΙπηθηῖ 
τηδῖ ἴΠ6 ϑϑσυ δσ Π βίου οὗ τἴῃ6 νου] 15 ἴο Ὀ6 
ςοπέοσπιηοα ἴο ἴπε ἴγρε οὗ {π6 ρυεδαῖ δτΉΡΙΓΟ5 
ὙΥΠΙοἢ ρτεσοάδα ἴΠ6 ἢτγϑέ Αἀνοηϊὶ ΤΠ]5 ἂρ- 
ΕΑΓ Γαίμοῦ ἴο δϑϑυτηθ νῃδῖ ῬΓΟΡΏΘΟΥ »πωσέ 
Ργεάϊοϊ, (ἢδη ἴο 85κ ννμδῖ 1ἴ δοΐιιδν ἀοεβ 
Ργθάϊεϊ. 11 ἰδ ςοῃξεβϑεά ὄνθὴ ὉΥ͂ {πὸ δάνοςδίοβ 
οὗ {πῸ πιοάσγῃ ἱπίογργείδιίοη {παῖ (Π6 Κη ράοπιβ 

ΠΑΝΙΕΙ͂, ΝΠ 

πδιηθά ΟΥ̓ {π6 δηπέϊθηξ ἱπιοτργείδίοη δυϊξ ἐδ 6 
ΒΥΠλΌΟΪ5 οὗὁ [ἢ6 Ῥσόρβθου ἢ στοδί Δοσυγδογ. 

ϑοοοῃάϊν, ναὶ Μεάϊδη οἴριγο ννὰ5 ἴδεγα 
βοραγδίς ἰτοπὶ ἴῃς Ῥεγβίδῃ ὑνῃῖς ἢ οουϊὰ Ὀδ 
οΔ]1οἀ ἃ ϑνοῦ] ἀ-ροννοσ, δπὰ Ἵουϊὰ Ὀ6 Ξξυρροβοὰ 
ἴο 5ιιοοοοά [6 Βαργιὀπίαπ) Ὗνε δϑκ δποϊεηξ 
ἨΙΞίοΟΥΥ ἴῃ ναΐη ἔογ 50 Οἢ ἃ ΡθΟρὶδ, 

ΤΒιγάϊγ, 1ῃ6 σἰγδηρεϑί ραγί ἴῃ ἴπ6 νυ ΒοΪ6 
Ρᾶϑϑᾶρε ηυοίεα ἀῦονοθ, ἰ5 ἴῃ6 δβϑογίίοῃ [μὲ [ῃς 
βίοηο οὐξ νἱπουξ ἢαπάβ σίγιςοκ {6 ἱπιᾶρὸ οἡ 
115 ἔδοϊ, ἴῃ εἷοϑο σοπποοΐίίοη ἢ ἃ βἰαϊοπηχθηῖ 
(Π4ὲ {πὰ Ἰαςὶ τεὶὶς οὔ [186 Οτεεὶκς οπηρίτε πδὰ 
Ραϑϑοά νᾶ Ὀείοσο ἴπε Ἴοπιίηρ οὗ ΟὨγϑί!, 
Ιη δεῖ, ἔγοσῃ θεοριπηΐϊηρ ἴο εηὰ [ἢ]5 ᾿ητογργείδ- 
Ποη ἀρρθᾶσβ ἴο Ὅδ ΟΠΙΥ δη δάδρίαϊοῃ οὗ [86 
ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἴο {Π6 ἱπίογργείδεοῃ, ᾿πϑίοδά οὗ δά- 
δρίϊηρ {πὸ τηϊογργοϊδίίοη ἴο ἴΠ6 Ργορθθοῦ. 

ὝΠΟ νΕΥῪ αἰγουπιδίδηςθ, ΜΠ ἢ ἄρρθᾶῦβ ἴο 
Ἰπάϊοδίο ἐμαὶ (Π6 ἔουγί οηρίγε πλυϑδὲ Ὀ6 ἴῃ 
οχἰϑίθπςθ δὲ {π6 σοπγὶηρ οὗ ΟἸγίϑί, 2.6. (δι τ86 
βίοῃθ ϑιηϊῖε5 (ἢ6 ἱτπᾶρο οὐ ἴπ6 ἔδεΐϊ, 15 ἴδι.5 
1πγιιδὲ δϑιάθ ἴο τῆδῖζο [6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ Δηϑνγεῦ (ἢ 6 
ΘχΙ βθης θ5 οὗ ἃ ἸβθΟσΥ. 

ΎΠα δηεςϊοηΐ ἰηϊογργοίδἝοη ἐπογοίουθ ἀρρϑαγβ 
ἴο μᾶνο δ ἰεδεῖ {Π6 πιοῦὶς οὗ Ὀοίηρ ἀδάυορὰ 
ἔγοπι ἴῃ6 σοπάϊοη5 οὗ [6 ῬγοΡὮΘΟΥ, πὰ ἴῃ 
οουτϑο οὗ [η6 νου 5 ῃἰδίοσυΥ. Αηά σογίδιη]υ, 
[ἢ6 ΔηΔΙΟΣΥ ϑυρρεβίεά Ὀγ Ῥγοῖ. Ννεβίοοιξ 
Ὀεΐννθθη ἴΠ6 ΘΠΊρΡΙΓο5 οὗ δηςσϊθηΐ δηα πχοάοσῃ 
ἰδίου 15 ὙΘῚῪ {π||6 σα]ςυ]αίοα ἴο τοοοτητηθπη 
Ὠ15 ἱηϊογργείδιίοηῃ. ὙΠ6 ἔδεϊ βθὲπὶ5 γαῖ μοῦ ἴὸ 
6, (παῖ βἴποθ ἴμ6 ἀεδιγιςίίοη οὗ ἰΠ6 Ἀ οπΊδη 
ΕἸΠΊΡΙΓΕ, ΠΟ ΡΟΝΜΕΓ μδ5 ἀρρελγεὰ, ἐχοεθρὶ ἴογ ἃ 
ἔονν γοᾶτβθ δῖ ϑδοὴθ ρδυίιουΐϊασ Θροςῇ5, ψΠς ἢ 
οουϊά Ὀδ 5414 ἴο ΟσΟΟΡΥ͂ ἴδ6 Ρἷδοθ ἴῃ τηοάσγη 
ἨΙϑίοΥΥ Ὑγμς ἢ ἴθοϑο οτηρῖγος ἀϊὰ ἴῃ ἴΠ6 δη- 
οἰδηξ νγοσὶά.᾽" 

Βοῖογο ἰϑανίηρ {815 βεσξίΐοη οὗ [6 ρσορῃθοῖθβ, 
Ἰεῖ 1 ἴπ υδῆςε Ὀ6 5ἰαϊθὰ δπὰ σεπιετηδογοὰ 
παῖ {πεῖγ Μεββίδηιϊς Ἵμασγασίεγ 15 υηϊπηραίτεα 
ΌΥ {δ6 ““τποάσχῃ ᾿ ᾿ηϊογργείδι!οη. ὍΤὸ ἄϊϑοθση 
δα δι] ΒΙπιεηὶ οὗ ἃ ργομπηϑθὰ ἀεϊϊνεγεσ ἴῃ {ΠῸ 
ςοπιίηρ οὗ Δη ““Αποϊηϊοα ομε ᾽" δῖ ἴ(ἢθ {ἰπηθ οὗ 
{πὸ στοαὶ ρογϑθουζίου ὑπάοσ Απίοοΐυ5 ΕΡ1- 
Ῥβδηδ65, 15 ποῖ ἴο οὈἰϊογαῖα (πε ΒΙΚΉΘΥ ΔΡΡ]1ςδ- 
ὕοπ, ἴδ ποτὲ ρυγεὶνγ Μεβϑίδηϊς γείεγσεηςς οὗ 
{πὸ Ἐ1]6 ἰο π6 ρεζβοὴ οὗ ἴῃς Ἀθάθεπιοσ οὗ 
ταδηκίπά. Οδδρίουβ υἱῖϊ., ἰχ. ἂπᾶ χί!, 5350 
οἰοβοῖγ σοπηεοίεα νυ ἀπά 1ΠἸυϑιγδην [πὸ 
᾿σδδρίοιβ υ5ῖ ςοπδιἀεγοά, ροϊπί ἴο ἃ ΡΥΣΠΊΔΓΣΥ 
δ ΠΙπηοηξ ἴῃ Π6 ἀεϊνεγαπςος οὗ [5γδο] ἔστοπὶ [Β6 
μδηὰ οὗ δὲ ϑγγίδῃ ἱγταπῖ ; ΠΟΥ τϑοεϊνεὰ ἃ 
ϑοοοπὰ δηΐῖ ἃ ρτϑαίοσ ἴῃ {π6. ἀδ]νογδηοθ οὗ 
5: ηι] Ποβῇ ΌΥ 51η1655 Μδη: {ΠΟῪ ἃγὸ ἴο γεοεῖνθ 
ἃ τπϊτὰ ἀπά ἰμὸ γγεαῖεδε ἴῃ ἴπαΐ ἤπδὶ ἀδὺ οὗ 
ψἱοΙΟΥΥ ννβθη Π6 “ὁ τηδῃ οὗ 5.) 588}} Ὀὲ σὲ- 

1 “Τῆς ρΡυτγροτί οἵ [π6 ἈΠΞΥΤΟΥ ΘΈΠΘΓΑΙΪΥ δίνῃ 
Ὀγ [δ Ξιι ρροτίειβ οἵ (ἢ15 νίενν, ἰ5 ἴῃ 6 στῃαὶπἰδι ΠΙ ἢ 
(δα Ομ Ξαπἰ Ὑ νας ἠδϑιϊηθα ἴο ονεσίτον ἴῃ 6 
ὙοΥ]ἀ-ροννοῖβ ἴῃ ρόπεγαὶ, ποὶ ΤΉΘΓΕΙΥ οἷς οὗ 
{ποτὰ ; ἀπά (δαί {πεῖν Πανὶηρ ἀἸθαρρθαγθᾶ τηδάθ ΠῸ 
ἀϊβεγεηςς ἴῃ {π|5 τεβρεοὶ. Βαυῖ 5δυτεϊγ ἴἢ6 5ἴδϊθ- 
τηοηΐ ἴπαἰ [ἢπ Ξἴοης 5ῃου]Ἱά βυλς ἴῃς ἔεεϊς οὗ ἴῃς 
πάρε ἰ5 ἴοο ἀεδηϊίε ἰο ὃς ἴπυ5 ἀϊδροβεὰ οἵ" [Ε]. 
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υϑαϊϑὰ δηὰ {πὸ “" ἷλϑσξ. ΘΠΟΙΩΥ͂ ᾽, ἀοοϊγογοά. Τὸ 
Τδπιοὶ 16 βαϊναϊΐοη ὑγουρῃί ἴο [ἀξ δἵ 16 
ἀεαῖῃ οὗ Απίοςδυϑ ΕΡΙρθΔπο5 ἔοστηθα ἃ ῥτί- 
ΤΛΔΥῪ σΟΠΟϊϑίοη ἴο ἢ]5 ΡῬτΟρΡἤΘΟΥ, 45 αϊά {6 
τεῖυγη ΠΟΤῚ 16 Οχὶθ ἴο [ἢ6 οἴδοσ ργορἢοίβ. 
ΤῊΔδι ἰμογθ νγὰβ8 δῃᾷ 18 τῆογο Ὀογοηά, ννὰ5 ἰεΐξ 
διηὰ 15 511} Ἰεΐ ἴο ἔπι ἕο Ἄνοῖνθ.0 Ὁ Δη16}᾽5 
οὔτι Οἰδλυδςοίεσ ἰ5 μεϊρῃιίοποα, σΟΥΙΔΙΏΪΥ ποῖ 
ἀϊπιϊηἰϑηοά, ὈΥ [18 ὈΓΙΠΊΔΥΥ τοίεγεησο οὗ ἢϊ5 
ῬΓΟΡἤθοΥυ. Νοηθ Ὀυῖϊ δὴ ἱπϑρίγοά ῃγορδοῖ 
ςουά μάνα δοσυγδαίεϊυ ἀδρίοϊθα βοὴ ἔλοϊβ 45 
--ἰῦε ορργοϑϑίοη οὗ 4 ἰγγδηΐ βρυιηρίης ἔΤῸΠῚ ἃ 
ἀΥ̓ΠΔΞΟΥ͂ ν ΒΙςοἢ ἴῃ {πῈ ἤγϑὲ γεασ οἵ Ογγὰβ πδά 
ποΐ Ὀοσίη ἴο οχιϑί "---ἰῆς οσἰγουπηϑίδηςοϑ οὗ [6 
ἜΓΡΠ τ ῬΘΟΡΪΕ ----οὐ [86 {Ππ|6 ἀπά δἰγι θυ ο5 
οἵ [86 ἀοίινοῖοσ. [Ιξ 15 ποῖ ὉΥ πιαίηἰδιηὶπσ 
(86 «΄ χηοάστῃ ᾽" Ιπἰογργοίδιιοη οὗ [86 ρτο- 
ῬΒΟΟΥ, Ὀυΐ ΌΥ ἀδηγίηρ ἰηϑρίγαϊΐοη, δπὰ ὉΚ 
τοϊοσδίίης ἴπῸ Δδοσυγάου οὗὨ ἀσβοπρίοη ἴοὸ ἃ 
ΜαδςἼοδθσεδη νυσίϊογ, ἰπαὶ ἴπθ οδ]εοςῖογ ἴο [Π6 
Βοοῖϊ οὗ Ὠδηΐεὶ νυτοϑῖβ [15 Οχ ΞΡ ΡΠΘΠΟΠΊΘΠΔ 
ἴο 5υ1 Πὶθ σοηςερίίοηϊ. [Ι{ Πᾶ5 Ὀδοη νὰ ]] 
βαϊὰ ΌὉΥ ομδῦ γἤοβθο ννογὰβ ἅ.Ὸ ουὸσ ψνογάβ οὗ 
υυϊϑάοη ἴο ἴπ6 ἘΠρ 58 σπξῖς, [δαὲ ἴο ““ἘῪ 
δὰ τείεσ᾽"" ϑδυςὴ {ΠΠπ|3ῖτου5 ργόρἤῆθοεβ “ ἴο 
ΔΏΥ͂ ἱῃσο ΠΥ οὗὨ Πυτηδη τϑάϑοῃ ἢ 15 ἴο Ὀ6 σοῃ- 
ἔτοηϊεα ὃγ ἴδο ἕδεΐ {πὲ “6 ΠΟΥ πᾶν ἴοο πηι ἢ 

. ἀχίοηϊ δηὰ ϑγϑίθπ οσ {86 βυ σα ςτυςοα 50] οη. 
ἴπ τῃδῖ αἰϊεμαρὲ οὗ 5ο]ιυξίοπ, νγθ ἅτε Ἴγαπιροὰ 
ΌὈΥ ἱπηργοῦδὈ 1165 Οἱ ΟΥΟΓ 5ἰάθ. Οπὸ δάθ- 
ηυδῖο οΥρίη οὗ ἔμποιπὶ ΠΘΓΟ 15, ἀπὰ [πδὶ αἴοῃθ 
οδῃ τερον ἐποπὶ ἰη 6 1115 10]6 ἴῃ ἘΠοΙν σπδηϊξοϑὶ 
εδαγαςῖοτγ,---ἰο σοηδοηΐ ἴο γοδὰ {Π 6 Πὶ 8ἃ5 Οὔγδ. 65 
οὗ Οοά, ςοπηπιυηϊςαίεα Ὀγ Η πὶ ἴο ΗΐΪ5 ὑγο- 
Ῥἰμοεῖς, δηὰ ΟΥ̓ ἱμβοπὶ ἴο οἴδεῖβ ; ἢγϑῖ, ἔοσ [86 
τηδηϊεϑιδθοη οὗ ΗΚ ἐογοκπον)είρο δηὰ ονοῦ- 
τυης Ῥγονιάθηοθ ἴῃ ἴη6 Κιπράοπιβ οἵ [6 
φΑτῃ, δηὰ ποχί ἔογ 1π6 Ἴοπβιτηδίίοη οὗ ἴῃ6 
ὙΠΟ]6 συ ἢ οὗἉ γουθα θά γε! ρίοη. [ἢ (ῃδὶ Πρ ἢ 

[211 ἱπῖο ογάοσ, ἴ[ῖπ [παϊ βαπὶθ Πρ ἢ, ἴοο, 
ΠΕ οΥρίη δηὰ {ΠΟΙ͂Γ 86 ΘΧΡ ΔΙ ΘΔ ΓΒ [86 
οἴβεγ. 

1τ ἰ5. ἱπίογοβδειηρ ἴο ποίθ ἴῃ ἴπ6 Ζογοδϑίσδη 
Ιος “Ὀγόκθη ἐγαρτησθηίς,᾽) “" ρεϊτ θὰ τὲ- 
ΤΑΔΊ 5 ---ἂθ ΠΟῪ πᾶν θεθη ς4]16ἀ--- ΟΥὮἨ Δῃ 
δηςῖθηξ Ὀ6]16Γ, νυ ἢ ΘΓ ἃ ἔδιπί σγοϑοτ ποθ 
ἴο 1ῃδῖ ἜΧΠΙὈΙ θα ἴῃ ἴΠ6 ρᾶξδεβ οὗ δηιθὶ, ὙΠα 
« ΒΑΒπηδη- Ὑλ5}{᾽ ἀδϑοῦθο5 ἃ νἱϑίοη ρσγδηϊοὰ ἴο 
Ζοτοαϑίεσδθ. Ὑῆε ῥργορμεῖ βᾶνν ἃ γε Ψῃοϑα 
ςοτηροποηΐ ραγίϑ "σοσα τηδάθ οἵ νδῇῖοιϑ πηοίδ]5, 
Βο]ά, 5:1νεγ, ϑἴθεὶ δηά ἴσο. ὍὅΤῆ6 ροϊάθῃ ραγῖ 
Κορτεβρηϊοα ἴΠ6 δορί πηΐϊηρ οὗ ἴδδί τποιβαηά 
γολῖϑ ἴῃ ψνἢϊςἢ Ζογοδϑῖοσ ννᾷ5 Ὀογῃ, ρσγοοϊδιπιθὰ 
δι ἰανν, ἀαπὰ ν᾽ βϑιᾶς ρα τοςεϊνοα ἴξ ; 186 βιἶνεῦ 
Ῥατὶ τεργοβοηϊοά [Π6 {ἰπθ ἀυγίηρ ῃ]ς ἢ ΑΤ- 
ἀλεηές Βαρθερᾶπβ σγυϊεὰ ; (πὸ 5ίθεὶ τπδΐ οἔ 
ΚΚΒοοταν Νιυῃίγνδη ; δπὰ ἴΠ6 ἴγοη ἴποβο ροσοαϑ 
'ἴπ ὙΠΙΟΒ ἴῃς ἔα] 1οϑ6 [ὴ6 Κιπράοπι, δπά 
Μαχάλδικ δηὰ οἵἴποσ δβογείῖίοϑ ἃἀγὰὸ ϑῈρΡΓΟθ. 80 

1 866 [15 νψὸ]1 ἄγαν ουἱὐ ΌΥ ΖόΟςκΙοσ, "Ὁ. 
4934. 

Ἰθανίξοῃ, ὑ. 362. 
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(δηὰ τεΐ.). ; 

γο:. ΥἹἱ. 

Ῥοϊοηΐ δηᾷ 50 2.4] ἰ5 {Π15 στιιϊθ οὗ [π6 τυ ϊοκοά 
(Πα ὑηθο]ϊοῖ οχίοηβ ᾿ἴϑοῖ πιο δηὰ τηοτο, 
δηά αἴεςϊβ Ἄνθη [ἢοϑο γνῆο Θχίοσηδ]]γ ----α Ιοα5ξ 
---τοπχδίη ἔσθ ἴο [ἢ ἰανγβ οὗ Ζογοδϑίοσ. Τμδῇ 
τπουπαπα γοᾶγϑ ἢ45 ποῖ γεῖ οχρὶγοὰ ; δπά ἀυτγ- 
πᾳ ἴἴ πὸ Υἱῖδὶ ἱπῃηρσγονοιησηΐξ 5 ἴο Ὀ6 ὀχροοίοά : 
ἘΠοτο Ὑ11 511} 6 {Π6 σοηΐεσὲ Ὀαδίνγοθῃ ροοά 
Δη4 6Υ1], ληὰ 511} [ῆ6 ἡδρά οὗ ἃ ποὺν ΠιΘΘΘΟΠΡῸΓ 
δΔηᾶ Ἰανγεξίνοσ, Αἱ ἴδ επά νν}}} οοπὶῈ ἃ ἀδ- 
Ἰνοσγεν 4, 

(Ὁ) Φχωγπ οη 1δὲὸ Μωσαδ. 

““Οπ6 |ἰκὸ ἃ ϑοὴ οὗ Μδη"" 8. ΠΟῪ δἰπιοϑῖ 
ὈΠΔΠΙΠΊΟΙΊΞΙΥ τοίοστοὰ ἴο ἴῃ η8] Μοϑϑίδῇ, 
δηά ἴῃ6 Κιηράοχῃ ρίνθη ἴο ἢϊπι, ἴο ἴπΠ6 Μο59:- 
δηῖὶς κιηράομῃ. Βυϊΐ [ἴ 15. ΟΠΙΥ οὗ ἰαἴο [δ 
συποίξοττη ἀἰἸΒΟΟΥΕΥΥ͂ [45 ἐπδυϊοὰ {Π6 βἰυάεοης͵ 
ἴο ΔΏΔΙγ56 Θοπ!6 ἸῸ ἢ ϑουγοθβ οὗ [πε στοδλῖοϑί 
ἱπιηροσίδποθ. ὙΠ 656 ϑεγνὸ ἰο ὑστηρ ουἱ ἴῃ [86 
βίσοηροϑι σϑ εξ ἴδ6 ορί τυ 4]1Ζοὰ δηὰ ἱποριγοὰ 
οοποορίίοη ἀενεϊοροά ἰῃ Υἱ]. 13, 14. ὟΝ Παΐ τΠ6 
ὈοοκΒ οὗ ἴῃ6 “1,ν7᾽) δηὰ ἴῃ6 “" Ῥτορἢβεῖβ ᾽" 
Πα ἴο ἴοδοῦ!: δῖπὶ ΜΠ Π ἴο Μοβϑίδηϊς 
ἰάραβ, δηὰά νι ῇῆδί σουϊά Ὀὲ ραίπεγθά ἔγοιῃ ἴδ 
οΥδὶ ἰγδάϊοηβ οὐ ἢ15 γσᾶσθ, πηᾶύ Ὀ6 ργοϑυπηθά 
Ὑγ6}} Κπόννῃ ἴο ἴπ6 ργορδεοῖ οὗ ἴ86 Ὄχι θοῦ, ΤῊ]8 
το-δοίδα ὑροη [15 δρργεῃοηβίοη οὗ ἃ 5: Π}|8Γ 
ἰδηδῖ σΑΥΘΕΠΥ ργοϑογνθά ἴη ἴμ6 οἱά (βαδιάσϑδη 
ἐἰ γυϊϑάοηι.᾽" 

Ι͂π {6 Εχουγϑιιβ δ οσπὰ οὗ οἷ. 1ϊ., ἀπά οἾ56- 
ὙΠΟΓΟ, πιρηϊζίοη ἢᾶ5 Ὀδθη τηδάς οὗ οὔθ 5:}11- 
του] -ΚΩῚ δηὰ οὗ ἴμ6 οῇϊος οὗ πιοάϊδῖογ 
Δϑϑιρτιοά ἴο δπ|ι8. Ὑπουρὰ πιγίβοϊορίς δ} 
ςοποεῖνεα, ἢδὶ5 δἰἰτδιιΐοθ ἀγὸ Θβϑθη Δ} Βυ- 
ΤΆΔΠ, πὰ δχογοιϊβοὰ ἔοσγ [86 Ὀοηοβὲ οὗ [Π6. 
ἢυπΊδη τάσθ. Ηδ ἀρργοδοδοβ ἢϊ5 ϑίποῦ ΗδδΑ--- 
“ἢς Αποϊεηΐϊ οὗ ἀλΥ5"" ---ηὰ ῥγᾶγβ ἔογ δῃά 
ἢ τηρη: Ηρα ρίνοβ ἴο πὶ (6 τηθᾶη5 οὗ 
ςοπαμοτίηρ ἔπε ΟΥ]] βρί γι 5 ἀηὰ ἴῃ6 δῃθπηθ5. οὗ 
τῆθη, [π ἴῃ6 ᾿ποδπίδίοηβ 8 σμαγαςίοσ δηά 
ΟΣ ἃγὸ ἀγΑΠΊΔΈΓΠΔΙΪΥ ροτγίγαγοά, ἯἮθρ [5 δἱ 
οποῦ ἴῃ νγαστίοσ δηὰ (ἢ “ὁ δηρεὶ ᾽"" (ἄγγελος) 
οὔ Ηρα; δοαυπρ ἴο {π6Ὸ ρϑορὶὸ {πε ροοά 
τἰάϊηρ8 Πς ἢ νν1}} ἰϑας ἴθ {π6 Κπον]θάξο 
δῃά ψ}}} οὗ Ηρδ, δπάὰ ἀεϊνοεγίηρ ἴμοπὶ ὈΥ [86 
Ῥοννοῖβ σοχητ (δα ἴο Πίπι. 

Α Ἰαῖος ἤγπθπ ἰάἀθηςῆεβ πἷἰπὶ ἢ (Π6 
Ομδ ἀκ δη- ΒαυἹοηΐδη Μεγοάδοι (Μαγάουκ), 
δηὰ ἴ6 Αϑϑυσίδῃ ἰγαπϑίδϊοιβ οὗὁἠἨ [6 τηλρὶς 
οχίβ δἰννᾶγϑβ 50 ἰγδῃβὶδίθ ἴδ ἢδπι 511- τοι" 
Ιου ΚΙ. 

ΎΠε τηδάϊδίοσγιδὶ πιποϊίοῃβ οἵ 5:11|ωὌ.πιου]ου- 
ΚΗὶ ἅσγο οἰοϑοὶν δηδίορουβ ἴο ἔμοβϑὲ δι θυϊοά 
ἴο ἴπ6 ϑοβίοβῃῃ οὗ ἴῃθ πηοϑῖ δηςίθηξς ἰοχὶβ οὗ 
ἴη6 Ζοτγοαδϑίγδῃ σοὶ ρίοη, δὰ ἴο (6 Μιχα 
οὔ δο ΑΟδ:πιοηϊδη ἀγηδϑθῖυ. ΜΈΓΑ ἰ5 κδά ἴο 
τήθδῃ “πε ἔποπα," δηά Γδηοιτηδης [Ὠπκ5 [μα 

4 966 ῬοΙον,, ““ Εχουγεῦς οὐ ἴῃς ΜοβςΙΔἢ.᾽ 
δ ἘῸΓ ἃ ὑτιεί απὰ Ἰυςϊὰ ἀεϊϊπεκῦοη οὗ 16 

στον οὗ ἴμεθς ἰάφας, ορ. Ηδγάνίοκ, “ (Ὁ σίοῖ 
δηὰ οἴδεῦ Μαβίευβ, 1. ἢ. 121 54.; ὈΟΙΠΏροΣ, 
“Τῆς αεπῖ]ε δηὰ ἴῃς [ενν,᾽ 11. Ῥ. 301 56. 

6 (ν. [εποπηδηῖ, "ἴ Μαρὶς᾽ ἄς,, Ιπάφοχ, 5.ῃ, 

Υ 
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1} 15 ττχᾶβ 1π6 ᾿γδηΐδῃ ἐχαυίϊναϊεπε ἀπά αἰπιοβὶ 
{γδηϑιδίίοῃ οὗ 1η6 Αςοδάϊδη 851}Κ-τιουΐοι-ΚὩ], 
4 ἢθ τῆο ἀΐβροϑοβ ξοοὰ ἔογ πιθη.᾽" 

ΤὨὶβ ὑυοσ Ὑ οὗἩ οοπορρίίοῃ, ἀηὰ ἴδ6 Ὀολτίην 
οὗ 186 οἷά Αςςοδάϊδη Ὀεϊϊεῦ οἡ 16 δἀυςδἴίοη οὗ 
[86 ργορδεῖ, ἰα ηοΐ σῇ βουξ ἱπιρογίδηοθ 85 
Βο.Έ Πρ 4 ΒΙ[πογίο υεγῪ ἀορτηδίῖς δϑϑυσηρίϊοη. 
Το ψδο]ς γαίῃ οὗ ἴῆθ Μοβείδηϊς ᾿μουρῃϊ οὗ 
16 Βοοκ οὗ ᾿δηϊοὶ---ὐ 115 {ποτὰ τενθαϊοά 
Δοσοϊηρδηϊπηθηῖβ οὗ γαβϑυστθοιοη δηὰ ᾿ΠΊΠΊΟΙ- 
1Δ}11 -- 5 Ὀδθη Ῥσγοπουηοοὰ οὗ Μαζάρδῃ 
ἀογναϊίοη. Οδη [δὲ 5βἰδίεπιθης ὃ6 ϑιιρϑιδης- 
αἰοὰ ἡ Ηον ἰ5 ἴδε βυυδ᾽]εςξ ἰγεδϊοα ἴῃ [86 Ρᾶρθ5 
οὗ Τ᾿ δηΐεὶ δῃὰ ἔδε "Ζϑηά- Ανοϑίδ' γεβρθςξ νοὶ γὶ 
Ιῃ 186 Βοοῖκ οὗ ζδηἰοὶ, 411] [μὲ οὐ Ί ΠΑ }}Ὺ 
ζοιπιθὰ ἴῃς ἔοιιπάδιοη οὗ Μεββίδηϊς δ] τεῦ 15 
ἴο 6 ἔουπά, νυΐϊ ν Τοτγῖδιῃ ἀονοορηλθη51, 
Α ποῖν δηά ὈΓΙΡὨΓΟΓ Πρ ἢ ἰ5 βῃθαὰ Ὡροὴ 1 πρϑ 
ἴο σοθ. ῬὍὅδὲ νεῖ! ονεῦ 186 ξυΐυγο 15 ταὶϑοὰ 
Βίξδοσ ; ἀοίδιϊα, ἔου ἴδ6ὸ τποϑὲ ραγί δρϑοηῖ 
ἔτοαι ἴ6 ψΠτηρ5 οὗ ἴΠ6 οἷο ργορβεῖβ, ἃ.Ὸ 
δορὰ, Τ4η16}᾽5 υἱβδίοῃβ ἱποϊιιὰθ ἠόϊ ῖηρ 1658 
(Πδη ἰῃς ᾿ἰδίοτυ οὗ [86 ργθδί πδιίίοῃϑς ἀδβεποα 
ἴο ἤφυγε οὐ ἴδε βἴαρε οὗ ἴῃς ννοτά Ὀεΐοτε [Π6 
δάγεηϊ οὗ ἴη6 Μεβϑίδῆ. Ὁ δη16] ἀππουηςεβ [Παϊ 
ἴῃς Μεϑϑίδῃ 5}4}} ποῖ ἄρρεασ δπιοηρ τήθη {1]] 
ἔουγ πυ ΡΥ ΠπΟΠΔΓΟΪ165 5121} ἤᾶνὸ Θ. Ο  βϑί ν ΕἸ Ὺ 
δϑϑουϊοα {ποῦ οἷδὶπιὶ ἴο υηϊνοῦβαὶ ἀοπλϊηίοη. 
ΤῈ ρταπὰ [ςϑδίυσοϑ ἴῃ ἴΠ6 ἩἰβίοσΥ οὗ ἴμ656 
Κιηράοχιβ, ἴῃ6 ἰγαρὶς ἐνθηῖβ σοπῃοοϊοα 18 
[Πε Γίβα δηά [4]1 οὗ ϑᾶςΐ, ἅσγὲ 5Υτη  ] ] Δ ΠΥ ἀ6- 
Ρἰοϊοά. [1 15 αυϊξὸ ἃ πιδίϊου οὗ ᾿πά! βεσγεηςθ 
νυ οῖμοσ (μεθ ἔουγ κιηράοιῃβ Ὀ6 Ἔχρί δι ηθα ἴῃ 
δοοογάδηοθ νὰ πὸ τά! οηδὶ οὐ τηοάργῃ 
νἱέν. ΕΠΠΟΥ δρρ]ϊςδίίοη 1]ι5ῖγαῖοβ ἘΠῈ πο 
ξαςῖ, [αὶ ἴῃ6 δάνθρηϊ οὗ πε Μεββιδἢ 15 αἰἰδοποά 
ἴο διισοθϑϑῖνθ σου τ] οη5 οὗ παϊίοηθ. Τὸ [86 
Ρτορβοῖ [ῃοϑα σευ  υἱϊοῦθ ΑΓῸ ὩΘΟΘΘΘΑΣΥ͂ δηΐο- 
ςοάδηΐβ ἴο [π6 Θϑἰ Δ Π5ῃπιεηΐ οὗ ἴ86 Κιπράοχῃ 
οὗ Οοὰ ὑροη φδσιἢ---δὲ Κιηράομλ ὙΒ]Οἢ 15 ἴο 
Ὅ6 {ῃ6 στγεοδίοδι δηὰ ἴπθ ἰαϑῖ. Νυπιογουβ 
οἰ δηλ} 65 ρσγοοθὰθ δηὰ δηηοιηςς [ἢ]5 δάνοηϊ. 
Αἵ δὲ ἔχη οὗ ἴπ6 οηὰ"".--θ Ποὺ ργθοθάϊηρ 
Οοὐδβ πάϊρηαίίοη---6 Δ οπιϊηδίίοη οὗ ἀθβο- 
ἰδίῃ ᾽ 18 ἴο ἰαϑσῖ ἃ Ἵοογίδίη ἀθῆηϊο {Ἰπλ6, δηὰ 
(θη Θηϑιι65 16 ριυιπϑῃτηθηΐ οὗὨ ἴῃ6 ἴγδηϑργοθ- 
5015. “Μδῃηγ οὗ ἴδοπὶ [δὲ 5ἴθορ ἴῃ ἴπ6 ἀιιϑὲ 
οὗ {πὸ ϑατίῃ 58}4}} ἄννδῖκθ, ϑοπηα ἴο δνυθγδϑιης 
16, ἀηὰ βϑοπιὸ ἴο 5βδιὴθ δηὰ δυθυ δοίην σοη- 
τορι." ὙὍμε Κιηράοπι οἵ ἴδ6 Μοβὶ ΗΙ ἢ 15 
ἴουπάορά ΌΥ ἴδε Μεββϑίδῆ, Ηδθ ἀδούεοβ 15 
Οχίθηϑίοῃ ΟΥ̓ΘΣ 411 ρθορὶθ, δηὰ 115 ἀυγαίίοῃ 
ἴο Ὀε εἴεγηδὶ. 

Νον ἰἔ [16 Μαζάροδη Ἴοπορρίίοη οὗ {πὸ 
δο5105}}2 οὗ 1, ἰογαῖοσ 15 σοπιρατοὰ ϑ ἢ (815, 

1 ΝΙΊοοΪΔ5, "65 ἀοοίσί 65 τεϊὶρίειϑεβ ἀ65 [1{5,᾽ 
. 270. 
" Τῆς ϑοβκγαῦς (Ηδυρ) οὐ ( δοβοῦγδης 
(ϑρίορε!) οὗ ἴῃε Ζεμά. Ἠξςδ ἰ5 ἐγεαυθῃιν σηθῃ- 
τὩοποὰ ἰη [ἢ " Ανοϑία.᾽ ϑοπηθίϊ ΠΊ65 56 ΎΟσδὶ, ϑο 6" 
ἴπηδϑ ΟὨΪΥ ομβ ϑοβίοδβῃ οὐ ϑοβῃϊοβ ([λ6 ψοσὰ 15 
ΒΡ611 Ῥοίῃ ὙΥΔγ5) 5 πιεποηοα. Ηδυρ, Ρ᾿. 268; 
δρίορεὶ, "Αν.ὐ 1. Ρ. 244. ἢ. 1; " Ετᾶπ. ΑἸίεγδ, 
Ἰ1. ΡΡ. 153, 158. 

ΡΑΝΙΕΙ͂, ΝΙ]. 

Ποῦν {Π|6 Ὑ7}}} ἀρρϑᾶσ πὸ τοπιαγ 8: "Ὁ  ΏΠῸ ΤΠ 6 
ῬΓΟϑοπΕτηθηΐβ ἐπδὲ ἄσοθα ἴῃ ΟἾοσ σουπίγιο5 
ψΈΓο υζ ἀϊπὶ δηὰ Ποδέϊηρ νἱϑίοπϑ οὗ [6 ηἱρῆϊ, 
ἢ ποι ϊηρ ἰπ ἴΠ6 ραβδί οὐ ργεβοηΐ ἴο δ ἢ 
ἴΠογ εου]ά «αἰίας ἐμεηιβεῖνεβ, ἀπά τμογείοσο 
ἀεϑιυο οὗ πλογαὶ ροννοσ δηὰ ργαςί!ςδὶ γοϑυ]ῖϑβ; 
16 Μεεβίδηϊς ἀοεϊσπε οὗ ἴῃς Ἡδοῦγεννβ ννᾶ5 
τοδὶ, ᾿ἰνϊρ, δηα σομπεγοηϊ." [1{Κὸ [86 οΠ]άγεη 
οὗ 5γδϑὶ 186 ννοσβῃρροῦβ οὗ Οτπιδζά Ὄχροςίοά 
[μεῖς Ποϊϊνοσοσ. [Ι͂ἢ 1Π6 ἔταρτηθηξ οὗ ἂπ οἱά 
Θρῖς ϑοὴρ ργεβϑογνυθδὰ ἰη {6 “ νοηάιάδάα!,, Ζογο- 
δϑίθσ βρθᾶκβ ἴο Αηργδιτηδίηγυβ: “Εν -ἀοϊης 
Απρτὸ-πιδίηγυϑ 1 ν}}}} 514 Υ ἴΠ6 οτεδίίοῃμ. ῥγο- 
ἀυοεὰ ὈΥ [πε ἀενῖϊ5δ. 1 ν.}}} ϑδῪ ἴπ6 ἀεαῖῃ, 1 
11 54 ἴῃ6 Ῥαΐγικα Καπάϊπδιτιδ ἴοσ νμοϑα 
ἀεβίσυςοη ϑοβιοδιὰ νν}}} Ὅ6 Ὀοτῃ ουξ οὗ ἴα 
ννΑῖεσ Καςουύδ ἔτοπὶ ἴδε δἀδίθστι σου ΠΥ." 
Ννμαῖ 15 Ἰδοκιηρ ἴο 186 τῆοτε δηςίθης σοηςθρ- 
οη οὗ ἴπε ϑοβίοϑβῃ 15 ϑυ ρρὶ θὰ ἔγοπι [Π6 Ῥᾶρδϑ 
οὗ ἴ86 “Βυπάεμεβῃ᾽ δηά οἴπεῦγ ννοσκβ οὗ (Π6 
Θ455Δη 18} ρεσιοα, δηὰ 15 ργεβοηίθα 85 [86 ρδγαὶ- 
16] ἰο (ῃς Μεβϑίδῃ οὗ [5γ86], δηὰ [π6 ϑουσοὶ οὗ 
Ἰηρί γαϊίοη ἴο ἴδ 6 νυτῖϊοσ οὔ ἴθ Βοοῖκ οὗ ΠΤ δηϊεὶ, 
ΔΑ ΥΕΙΥ 5|15.ς οχδυληδίϊίοη δον {παΐ ἴπῸ 
Ῥεγβίδῃ σοποερίίοῃ ἰ5 ὙΘΥῪ ὉΠΙΚ6 [Π6 Ηοῦγονν δ. 
ῪἼΠ6 ϑοβίοϑβὰ οὗ ἴῃθ Ἰαΐεγ Μαζάθδῃ βοῃεηια ἃρ- 
ῬδδΓβ, ΌὈΥ ογάεγ οἵ Οἰπηδζά, αδἱ ἃ τἰπὶ6ὸ ἤθη 
νυ Κοάῃε88 ἀπά ἰη]5ῖ1ςα ἢν θδοοπλθ ἰογΓΙ ΒΥ 
Ῥγουδίθηΐ διηοηρ πιρη,---αἴ (86 ὁπά, δάὰάς 
Μ. Νιςοΐα5, οὗ 86 ἔουγίἢ! εγβίδῃ ἀγπδϑίυ. 
Τῆς [Δ]] οὗ [815 ἀὐμαϑὶυ ψν}}} Ὀὲ οἰδιηροὰ ὉΥ 
[ογτΊ 0 ]6 ςΑ]Δη 65. Νδίίοηβ 58}4}} ὑπ δηὰ 
Θηραρα ἴῃ ἃ Ἰοὴρ πὰ βεῖοθ ϑἰγορρ]ς δραϊηϑξί 
[Π6 ΡΟ ΌΡΡΣ οὗ Οπηδζά. Τε βῃοάδάϊηρ οὗ 
Ὀ]οοὰ 5841} Ὀ6 50 στγϑαῖ, 1μδὲ 1ξ 5841} ἔσῃ π1}}}- 
Ὑ Ὠθοὶς  [Π6 ἔογοθ οὗ ἃ ἰοστεηῖ.0 Τδδ 
νυν Κοὰ 5}4}1] ἘΠΌΤΩΡἢ ονοσ ἴΠ6 σοοά, δηά (6 
Ἰονεῖβ οἵ ἀδγκηθθθ οὐδ (ε ἴγὰς ἀδνοΐθοβ οὗ 
βῆ. ΎὙνο ργορβείβ, Οϑοδοάδγ. απ δηά 
Οϑομβάδι- ΜΔ87, ρῥγεοοάβ [6 ϑοβίοβῃι, δπὰ 

5 Ἡλγάνοϊς, 1. Ρ. 141. 
4 Εδιγσ. ΧΙΧ, κυρ ρῖνος ἴδ6 Ῥα]]αὰ ἰπ ἐϊς 

τη ΕΓ 8] ἕο, ΡΡ. 213---5 : 5 ἰταῃϑ]αιίοῃ ἰς 
δάορϊοὰ ἴῃ (δε ἰοχῖ, ϑρίερε! "5 Ὑ11 θὲ ἑοπηὰ ἰῃ ἴῃ 6 
“Ζεϊιβοῖσ, ἃ. Ὁ. Μ. 6. οὶ. 1. ΡῬ- 262, ογ "Αν. 1. 
Ρ- 244 (ορ. “Ετᾶπη. ΑἸ οσμ.᾿ 11. ΡΡ. 156, 157); 
11 5 ἰγδηβὶαίεὰ Ὁ Ηασγανίοϊ,, 11. Ὁ. 420. 

δ᾽ ἐἐ ῬΓΟΡΔΌΪΝ δῃ ἰά0] ὑνοσϑῃρραα ἴῃ Καπάδῆατ 
ΟΥ [πετεδῦουϊς " (Ηδυρ). ϑρίερεὶ, “Ετβη. Α]- 
επ}} 11. Ρ. 157, 506115 ἴῃς Ὠδης οὗ ἴδς6 568 

ὕςα ' 
5 (ρ. ἔοτ ἴδε [0] ονγίπρ' βαγαρταρὴβ (πε σγοτκϑ 

οὗ δυσ, ϑρίερεὶϊ απὰ Ηαγάνιοῖκ ἴῃ ῥΐδοαβ 
χυοϊεά, Ετδποῖκ, “ Εἰυάες. οτίεπι.᾽ Ῥρ. 98, 9, 
238,9. Ο]]ἸΠΡΈΓ, 11. 411 54. ; ΝΊςΟΪασ, Ρ. 300. 
ΤΠῃς ᾿αϑὶ τεῦ μ85 ἐτατηθὰ ἢΐβ ὁ ΚοῖοβΒ: ὉῪ δὴ 
ἱπρσοηϊοιϑ ἰηϊοτ δοίην οὗ Νεηαϊἀδὰ,᾽ “Βυηάοἤ 5 ἢ,᾽ 
“ ΜΙποκπίϊγοά, "Ηυσναγεβὴ  ρ]οςβ ροη πε" Υαςπδ, 
“ὉἹοι-1- 151] απὶ,᾽ ἀπὰ τπς “ΖΕ ς ἢ πρᾶϊε "ἢ “74- 
ΠΑ ΟΕ. ῬΓΟΌΔΌΙΥ 411 [ἢδ56 σοηϊδι πο τόσα 
ΟΥ̓ [655 δοουγαία σορτγοαυοίίουβ οὗ [6 Ὀεϊ]ϊοῦ οὗ ἃ 
τοιηοΐα δηΠαυΥ; θυ 11 5μου]ὰ ποῖ ὕε ἐογροϊΐδη 
(δαὶ ([ἢς οτςαὶ] ρὰρ Ὀεΐνψεοα ἴῃς 1Δϑι-ῃπδιηρὰ 
ΨΌΓΚ δηά ἴπ6 “ΒΘ ἢ ἜΘ ἢ 15 ρου δΡ9 85 στοδῖ ἃς 
[Πδἴ Ῥεΐνεθη [6 Βυπά ΘΒ 58 δηά ἴῃς “Ν  ηὐϊάδά.᾽ 

7 ΤῊ ἰ5 ϑρίερε}5 βρε!ηρ, "Αν.᾽ 1. Ρ, 31. 



ΠΑΝΙΕΙ, ΝΙ], 

ἀυτηρ ἘΠΟΙ͂Σ ΘΟΥΟΓΔΪ τοῖψτι5 οὗ ᾿οοὸ ὙδΑ8 ὈΓ6- 
Ρᾶγε ἴΠ6 ὙὙΑΥ ΤῸΓ 815 σοπιῖηρ. ὙΒΘΥ ἃσὸ τηθη 
ὙΠῸ ““ ρΡετρεξιδῖο (86 116, τηθη οὗ [πε ϑ8πὶθ 
ϑἴΔΙΩΡ 45 ἴῃς δποίθηξ ργοροίβ δηά ἢγο- ὑτ εβίβ, 
Δα Ὀοαγίηρ ἴπ6 54Π|6 πᾶπηε οὗ ϑοβῃηγδηίᾶ. 
δοξιοδῇ ἢισηϑεὶ δ ἰθησίδ ἄρρθδῖβ. 6 ἰ5 
μεϊϊενο ἰο Ὀὸ 4 80η οὗ Ζαγδίῃυϑβίσα ϑρ1:82 18 
{Ζ0 0 π6 6} Ὀεροϊζεῃ ἰῃ ἃ ϑιιρογηδίυσγαὶ νυ ΑΥ. 

6, δηά δ δίοπθ, Ὀγίηρβ στ πὰ 4 ΙΓ Πογίο 
ὈΠΚπονγη Νοβκ οὗ ἴδε ' Ζεηά-Ανοϑίδ,᾽ δηὰ σὸ- 
ψΕΔ]5 11 ἴο τηδηκίπά, Ηδ 5 ἴδε σοῃηθογοσ οὗ 
ἀεδαίῃ, πὸ πάρε οὗ ἴπ6 νγοτ] ἃ, δῃὰ στεςδ}}]5 (ἢ 6 
ἀερὰ ἴο 16. ΑἹ] ἂτὲ σγαϊϑοὰ ΌΥ πὶ, δηὰ τηδά 8 
ἸΏ ΠΊΟΥΪΔΙ ΌὈΥ αὐ κίηρ οὗ ἴῃ6 ϑαςγοὰ Ἡοπιδ. 
ΤὨο ᾿οΥ5 οὗ τεοορῃιϊοη ἔο]]ονν. Ὑ 656 οηάοά, 
ἴΠοΓῈ δησ1165 ἃ ϑεραγδίίοῃ οὗ [6 151 δηά υπ- 
Ἶυ5ξῖ. ΗυΞκθδηά 15 βονοσγεά ἔτοπὶ ὑ]θ, 5 ϑῖοῦ 
ἴτοσι Ὀγοΐδεσ, ἐποπὰ ἔτοπὶ ἔποηά, Ὀγ 86 56ῃ- 
ἴθῃοθ οὗ ϑοβίοδῃῃ δηϊῃγομθὰ 845 ἃ ἰυάρο3. 
ΤΒοβα γὙΠ0 σδῃ οπάυγο (ῃ6 ογάθδὶ οὗ {μας ἐδ 

ἴο Οοτοϊπηδῃ οΥ ἴῃς ἀνε! !ηρ οὗ οἰαμτί 
υἱ [56 Τλαγνδηάβ ΟΥ πηριγο ἀγὸ Πυγὶοα ᾿ηἴο 

ὈυυΖδκὴ οσ Π61}1. ὕ]εϊπηδιοὶγ8 4 στοαὶ ἢσθ οὗ 
φυσι βοδίίοη Ὀγεᾶκθ οὐ. ὍΘ οοπιεῖ ΟιγΖ- 
δδεῦγ, ΜΠ Βοσῖο γεϑίγαϊηθαᾶ ΟΥ̓ ἴπ6 πποοη, ὑγὸ- 
οἰριϊδίοϑ 156 17 ὑροη πὸ οαυῖῆ. Τα ρυτγὸ δηὰ 
ἐπηρυσο ρ855 Αἰ1κὸ ἰΠγου ἢ ἃ ΠΟΙ 5ίγοατη οὗ 
τηοἸΐοη τηείδ]. Τὸ (86 οὔθ ἴξ 15 ρδίῃ]θϑβ, ἴο 
[δε οἰδεῖ ρυσιΙβοδίοσυ. ΤΟ ἰδϑῖ στοαδῖ δέ γυρρ]θ 
Ὀεΐνγθεη (ἢ ϑρί γι ῖβ οὗ ᾿ἰσῆξ δπὰ [Π6 βοννεοῦβ 
Οὗ ἀλτικπεββ ἔοϊϊοννβ. ΑὨγίπηδη (οὐ Δηρτὸ- 
ΤΩΔΙΏΥ115) νδη ϑ[65 ἰῃ ἴΠ6 ἤλτηεϑ", ἀπ Ὠυζακῇ 
νὴ 115 ροά]οββ ἰθπδηΐβ ἰ5 τοπονδίοα ΌΥ ἴδε 
ϑοοσοδίηρ ἤγο, Ετσοπὶ ἴδδΐ δοιγ ΟΥ̓ 15 Δηη1- 
]αἰοὰ δηά ἴπ6 σοροπογαϊοα ννογ]ά στοῆροῖς (Π6 
ἷ οὗ Βοᾶνθῃ οὔἱγ. Μϑη υπῖΐδ ἴῃ ϑῃρίην 
186 βἴουυ οὗ Οπηδζά δηὰ οὗ ἴδε Αὐηϑῃδϑἢ- 

ἀς 
μλύνμοι, ἴπεη, 15 4 ἔδγ ἀθάυοσξίοη ἔγοτη [815 
ςοτραγίβοη ἢ ὅδη 1ἴ δε ἰπαΐ ργοροβεὰ ὈΥ Μ. 
Νίςοϊαϑῦ ἡ “Ομδηρο ἴῃ6 ὩδπΊοβ 1η [ἢ}15 γτεαῖ 
Μαζάρδῃ ἀσγαπιᾶ, δῃὰ γοὺ νν1}} ἔΔΏΟΥ γουγϑοῖζ 
τολάϊηρ ἃ [ονν δῆ Αρόοσδγρθθ. ὙΠΟΓΟ ἃγὰ Γὸ- 

[πε Ξαπις ττὶ εἶθ ςρο] ] ρ ἢ δοσδηΐβ 5 ρίνθῃ 
ἴῃ " Ετᾶῃ. ΑἸ τευ Β.᾽ 11. Ρ. 153. Ηδὺρ ρίνεβ ῃεπὶ 
ἩυΚἢ-5ῃαῖῆτα Μᾶο δπὰ Η. Βᾶπηγα. ὍΤῆδ πδιγεβ 
οὗ [Πεϑ6 ῥγεάθοδβθους οσουγ ἰῃ ἴῃ6 ᾿Ανεϑία,᾽ ὑυῖ 
ἴδε Ὡδπγε5 ΟὨΪγ. Νοιίπίης 656. 

1 ΤΗϊ5 ἰ5 ἴῃς οἷάεν νίενν : δοοοσάϊηρ ἴο [6 
“ ΜΙποΚΗϊγοά᾽ δᾶςοἢ οὗ [ἢ ργδούσβοσβ οὗ 5 οϑί οδἢ 15 
ἴο δἀἃ ἃ Νοϑοῖς ἴο ἴπε ἀποϊθηϊ ὈοοΚβ. 

3. Αββεββοὺβ (τηα]6 πὰ ἔδηγαΐθ) ἃσὸ σίνθη ἴο 
δῖπι ἰῃ ἴῃς “Βυπάςμοθῃ ὐ ΝΙΠαἸϑοῆτηδηη Πᾶς 
τταοεὰ (ἢ πδπιοβ οὗ δῆδο,.. ὅϑρίερεὶ, " Ετᾶη. 
ΑἸτοσι." 11. τό2. 

8 ἈΠεγ ἴτε ἀαγβ᾽ βερασδοη δοοοσζάϊηρ ἴο 
60:6: γ΄. ΒΎΔηοΟΪς, 1. ο. 

4 Οἵ οἥεις εαογϊῆςοθ 1ἃἅ. Αποῖδοσ δοςοιπῖὶ 
τεβθηῖβ Αηρτό-τηδίηγις ἀπ ἴῃ6 ξογρϑης Ξυὺ- 

ἀυεὰ ὈΥ ἴπεὸὶ ΠΟΙ οἴεγίπρβ οὐ Ουηαζὰ δηὰ 
Οἴδοβθα. ὍΠε βεγρεηῖ ἰβ βυνδ] οσεὰ ἃρ ὈῪ [6 
ἤτε, δα Απρτδ-τηδιηγιιβ Ξρείηρα δος ἰηίο ἢ6]], 
δἰ ὸ οἴοϑθεθ οὐσ ἷπι, ϑρίερεὶ, "Ε. Α.᾽ 1. 
Ῥ. τῦς. 

δ᾽ Ορ. εἷΐϊ. Ρ. 303. 

Βει δΐδηςοβ αθοςι πο [86 τηοϑῖ πιΐποῦ ροἰπίβ οὗ 
ἀεῖδ!, Τὰ ΠΗ͂ ᾿ΠΟΠΔΓΟΝΥ οὗ ΤΠ Δη16] οοτ- 
Τεβροπᾶβ ἴο {πε ΠΗ. ἀγπαβυ Ἰουπάορα ὉΥ 1ῃ6 
Ἰἰθοσγαῖοσ. ϑοβίοϑῃ, ὙὉὙ86ὸ ῥγιῆοε οὗ [86 ονὶϊ 
δρ᾿ ΓΙῖβ, νΒο ῥἰδοθβ Πιπιϑοὶ δ {πὸ ποδὰ οὗ 1ῃ6 
ἰἀοϊδίγοιιβ ρθορὶες ἴο βχιξς δραϊηϑδι [86 Ἵῃοβθηῃ, 
Ῥοορΐα οὗ Οοά, γϑϑθπλ Ὁ] 65 ΚΤΘΔΕΪΥ 186 ῥσίποθ οἴ 
ἀλγκηθθϑ Ἰοδάϊης ἴῃ6 όναβ δηδ (Π6 ἱπαριγο 
ΠΑΙΙΟΏ5 ἀϑαϊηδὲ ἴῆ6 ῥγίποθ οἵ ᾿ρῆϊ δηὰ ἢ 15 
ὙΟΥΒΠΙρροῖβ. ὙΠ6 Μεβϑβίδπις σεῖρη οὗ ἱοοο 
ΥΘΑΥΒ ΓΟΟ 4115 [Π6 “ὁ ΠΑΖΑΓΘ,᾽ ΟΥ 5ἰ πιὰ Γ ροτοά, 
οἵ {πΠ6 ἔννο Ῥγδου σβοῦβ οὗ [Π6 πιοάθγῃ 1 ρογδΐοσ, 
Απά ἴῃ {πὸ ον ϑῃ ΑΡροοδίγρϑο, 88 ἱπ {δ 
Μαζάοδῃ Ἐϑοῃδίοι ΡΥ, ἃ σχοϑυγγοσίοη οὗ 186 
ἀεδὰ 18 ρἰδοθὰ δ [6 σοπιπιθηςειηθηΐ οὗ [6 
ΤΟΙ πη οὗ {πὸ ἀο] νοτεσ ἀπά οὗ 16 ῥχοοϊαπιδίίοη 
οὗ ἃ πονν Ἰανν." ΝΠ ἀοο5 [ἢ 15 ραγα]]6] ἰϑδο, 
85Κ58 ἴΠ6 δατηο ᾿τυτιῖοσ, Ὀυϊ παῖ “186 ἀοςΐογα 
οὗἁἉ {Π6 Ξπγπᾶρόφυθ, πους ΔΌϑο  υἵοὶν ᾿ηἰοπάϊης 
τ, ψτδουξ ρογηᾶρϑ Ὀοΐηρ δ ορεῖμοσ σοηϑεῖοιι!5 
οὗ {ποῖγ ἂςΐ, γτεςδ θὰ Ῥεγβίδη ορϊπίοπβ ἴο δά 
1Ποπὶ τη {ΠΕΡ ΘΧρΡΙ δΔηδύοη οὗ ἴΠ6 Μοβθίδηϊς οχ- 
ῬΡεοίδιίοη οὗ {Ποῖγ δι ποτϑὶ 
νι [6 νἱοννα οεηϊογίδι πο ὈΥ (5 νεῖν 

ἃ5 ἴο ἴδ ἰδί6 5 δπγδὶ ατηδίίοη οὗἉ ἰάθας Ὀθεΐϊννοθη 
εν δηὰ Ῥεσβίδῃ, [15 ἀδάυςτοπ 5 παζυγαὶ, 
Βυὲ Ὀοίηρ ἀγάννῃ ἕτοπὶ ἰσδάϊοπ5 δησίοπε δηὰ 
τηοάεγῃ, βοπυΐηθ ἂπὰ ϑριιγίουβ, 50 ἱπάϊϑοτ- 
ΤῊ Δ Πρ 4 ἀδάυςίοη 15 οι Ποτ οὐ ἰς δ] ΠΟΥ 
ἰοσ:ἰπιδῖθ. ὍὙῆδ ροδίςδὶ. ἔδοϊπρ ἱπνοηξίνο οὗ 
1}15 “ σῆδηρο᾽" ΤΑΥ͂ 6 [Πδηκοὰ ἔῸΥ 50 ρτδοοῖυῃ) 
ἃ ςοῃοορίίοη, δυΐῖ ἰξ σδηποῖ δίοπθ ἔογ ἴῃ6 
ΘΠΓΓΕ ἀῦϑοηςε οὗ 811 οὐ ς 8] ὈΔ515. [{ἾὧὉὦῚΕ ᾶνγᾶ5 
8Π ἰηηδῖο οδιι56, δηὰ ποὶ ἴῃς Αροσδίγῃϑβο οὗ 
[86 νυοσϑδῖρρεῖβ οὗ Οττηδζά, Ὡς ἢ ἀείογηηρά 
[Π6 ἑοσπηδίϊοη οὗ ννϑδὲ 15 {ΓὈΪΥ̓ [εὐνϑῃ Αροοδ- 
ἰγρθε; 1 ἴποτὸ δύὸ ἀϊνογρεηςσος Ὀεΐνγθοη ΤΠΟΙῺ 
δἰ ορ οί μου συιδνογξῖνο οὗ ἴπε ἰάθα οὗ ἰάθη! γ : 
δηὰ 1 οὐεἰςῖσπὶ σδῃ 54 |5ῈὉ} 1561} [δὲ [Π6 Βοοϊκ 
οὗἩ δηΐθὶ συρρ θὰ πὸ στουπάνοσγκ οἵ ᾿ἰδίθνΡ 
ον 5} ΑΡοοδιγρέῖς ΠΙογῖυγὸ ;----ἰἤφη 1Π6 δὰρ 
νοοη {Π6 ἰπουρῃῖβ οὗ [86 Ῥτορῃεοὶ δηὰ οἵ 

106 Μαζάοδῃ 15 ψ]ἀς ἱπάθεα. Ὑταςοβ οὗ ρᾶΓΑ]- 
16] 15π| ἀννίηά]ς ἄονγῃ ἴο [π6 τηοδί πιϊσγοβοορῖς 
Ῥτοροχξοῃϑβ ; οὗ ̓ πλιτδτίοη ἰΠοτὸ 15 ἡοηθ. [ἴ ἰ5 
ἃ πιϊϑίδκαε ἴο σερτόβοηΐ οἰποσ [ἢ6 ομθ οὕ 106 
ΟἾΒΟΣ 45 εχ  βίηρ 'η [Π6 5Θ6η986 ἱπίοηἀρά. 
Α 5ρὶ πὶ οὗ ἀθεροὺῦ γοβοςζίοη, 85 γοραγὰς ἔῃθϑθ 

Ροϊηΐβ, μα5 στονγῃ ὕρ οὗ ἸΔίθ γϑᾶσβ. [{ ἰ5. ἔθ] 
ἴο Ὀ6 ἱπιροβϑίδίθ ἰο χρη [86 Μαεβϑίδηὶς 
δηᾷ δϑομδιοϊορίοδὶ ἰάθας οὗ οἴου Ηρθῦγονν οὗ 
Ῥεγβίδη αγϑβίοπι, 1 ἱπη!δοη, γορτοάδυςσξέοη, ΟΥ̓ 
δάαρίδϊίοη, Ὀε 455 πιο 845 ἴπ6 ξιπαάλιηοηΐξαϊ 
οδυ86 οὗἩ ΠΟΘΙΓ ῥγδθοῆσθ ἴῃ οἰἴποσ ογοοὰ, Μ. 
ΝΙςΟΪΑ45᾽ οὐνη ψογάβ ἀῦονθ ΠΊΔΥ ὃδ [ΔΚοη 35 ἃ 
Ρτοϊοβὶ ἀραϊηϑὶ [86 βυρροβίίοη. Ὡς ορϊπίοη 
ΤΟΩΌΪΓΕ5 ΠῸ Ῥγοοῖῦ 8ἃ5 τοξζαγάβ ἴθ ἀοςίσίπο οὗ ἃ 
Μεβϑίδῃ. ΟἿ γοβοπιΐδηςε Ὀεΐνγθθη ΤΠ 4η16] δηὰ 
ἴῃς γεα] Ζοηά [1ογῖυγο ΠΟΤ 15 ΠΟΠΟ ; ΟΥ̓ ἰΐ ἰ5 
οὗ 50 {ΠΠῆ|ὴν ἃ ἀοβεπρίοη 45 ἴο τοριάϊδίο 4]} 
Ἰάοα οὗ ἀεγιναίίΐοη οὗ (6 οῃς ἔσοπι [86 οἴδοσ, 

δ ζ, 2. ποῖ ἘΠΕ Ιοπρ αἴτεον ἴῃς σαρενιγ. 
7 ΤΏοβα δἃἂῖὸ Μ. Ν)οο θ᾽ οὐ ΟοΟποοββίοῃϑ, 

ῬΡ. 3905, 307. 
Υ4 
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τ πιαῦ νγεὶ Ὀς υσδιοποά ψνβοῖμοῦ ἀϊγεςῖ 
ἀογινδίοη οδῃ ουθῃ δᾶνο 8] ογοὰ [86 που 5 
διά νπηρΞ οὗ ἴ(μ6 Μδοοδῦξδη ογὰ ἴο [δὲ ἀθ- 
δτοε δϑϑοσίοά, Ατ (δῖ δὲ ἴἰμ6 Ῥογβίδῃ βοννοσ 
νυ85 ΥὙἹΓΓΌΔΙΥ ἐχΕηςϊ, δΔῃὰ ἃ Μαζάοδδῃ σοηςερ- 
ἄοη νγου]ὰ δανα ὈδθΏ Ὑ ΓῪ σὰς οὐ οὗ ἔλϑῃίοῃ 
ὙΠ} [πὸ σἤδηςο τηογα] 15ῖ ΟΥἨ ΓοΠΊΔΠςοΥ οὗ [ἢ6 
ἀλγ. Ευπδοῦ, ἴπ6 άθα σοηποοίοά, 85 ᾿ξ αἰννδγϑ 

ΓΟΗΑΡΤῈΝΚ ΝΠΠ. 
1: 2αρέεδε υἱείονε οὗ ἐδε γανε αμά λό ρυαί. 13 

7Ζ4ε δποο ἐλομραμπα ἐλγε ἀεεμαγεί ὅαγες ο7 τας - 
,βώξ. 15 σαῤνιεί ερρυογίείά Φαρμέεί, ἀνα ἐπ» 
ἐγ ῥγείείά ἀξ νἱρέρ». 

Ϊ Ν᾿ (δε τὨϊγά γεᾶγ οὔτδε τείρῃ οἔ Κίηρσ 
ΒεΙβδζΖζαγ ἃ νἱβίοη ἀρρεαγεά ὑπο 

ΠΑΡ. ἼΠ. [πηἰγοάυςίοτγ Νοίθ6. Αδουΐ 
ἔνο γεαῖβ ἢδὰ οἰαρϑοὰ ὑεΐννθοῃ δε νἱβίοη οὗ 
οδᾶρ. Υἱί, δηὰά ἴπαὶ οἵ [ἢ15 οπδρίοσ. Τῃδ 
Μεάο-Ρογβίδῃ νγὰβ δἱ ἴ86 ραΐεβ οὗ Βαῦγ- 
Ἰοη, δηὰ {86 οσαἰαϑίσορῃο νοι Ὁ Δηῖ6] δη- 
πουηορά ννᾶς ἐπηρεπάϊηρ Τδουρ υηϑυβρεςιοὰ 
{ 48 δηὰ ἱηίγοά, ποῖε), Ὑὴδ ργορμποῖ Κπονν 

Ἢ [86 ἀοοπὶ οὗ ἴδε Βαθγυ)]οηΐδη ἰκϊηράοπι 
νγὰ5 ΡΓοπουπορὰ (Ἰϊ. 30, Υἱῖ. ς, 17), ᾿δουγῇ 
ῥοαυ ἀοειγυιςοη βου] ἔο]]ονν ννᾶ5 511} υῃ- 
ἀροϊαγοά. [}ἢ {Π|15 υἱϑίοη “" ϑδθη δὶ ϑῃι ἤδη "" 
(566 ποῖθ ἴο νεσζ, 2), ἴῃς Βαδγυ])οηίδη ἀγηαϑίῦ 
5 ἰΙεῆ οδπά : {[Π6 ῥχγορῃεὶ δὲ [πδῖ ΟΥ̓ ννα8 
Ὀτουρῆξ οἷοθα ἴο [86 τηοπᾶυοῦυ ἀοοιποά ἴο 
Γίβα ὩρΡΟὴ ἴΠπ6 τιυΐϊῃβ οὗ [μαϊ νυ ἢ ἰζ 50.-" 

εὦ. ὙνΒαῖ ὙΠ} δε (δὲ ἔδλίθ οὗ {πϊς 
ϑοοοπᾶ Κιηράοπι ἡ ννᾶϑ ἴο βοΐ ἃ τηϊπὰ ἃς 
Τδηΐθ} 5, (Βουρμίι, ἱπαυϊπηρ, δηά ξατ ϑθείησ 
--͵[ἂὸ τηϊηὰ οὗ δὴ ἱμϑρίγεοὰ 86 δηά οὗ ἃ 
γεΐεγαῃ ρμο ςοϊδη----ηο ᾿τηρτοῦά]6 αιεπιίοη. 
ὙΜδῖ αιοβίίοη Οοὰ νγὰβ ρἰεαβθὰ ἴο δηϑννοσ. 
Ης τενοδίθα ἴο δἰτη ἔθ ννᾶγβ θείνγοοη Ῥογϑίᾶ 
δῃά Οτεςὶδ ᾿άμρ 20, 21} ΙΓ Δηϊοὶ ννου]Ἱά 
ΠΟΥΘῚ Δοί! Δ} }}7 966: ) ΟΑΣΥγηρ ἴΠ6 τονε]α- 
Ἐοη ἔΑυίποσ ἤδη δδὰ γεῖ Ῥεθὴ ρίνεῃ, ἄγεν 
ΗΙ5 ργορβεῖ οηνδζγὰ ἴο ἃ {της ὑνβθη ΘΑ ΠΥ 
Κιηράοπιβ ἀπά νγᾶσγβ βῃου]ὰ γίοϊά ἴο ἀϊνίηθ 
ῬΟΨΕΙ͂Β, ἃπά μεᾶσε ἔὺγ ενὲσ ξΌ]]ονγ. [{ 15 ποῖ 
ΒΌΓΡΓ ϑιης [δὲ (ἢ ἀϊπὶ ΟΠ Π65 ἰῃ νυν Ὠϊςἢ (ἢ 656 
αϑὶ βου 5 ννοῦο βῃδάουνοα οι βου] μᾶν 
Ὀξοη εὶς ἰηϑυβηςίοης ΟΥ̓ {δ ρσγορβεῖί. Ης 
Ὀγοοάοὰ ονεῦ {π6 βυδ]οςϊ ἀραΐπῃ δηά δραΐῃ, {}}} 
ἰαῖεν οη (..----Ἱ!.) πὸ τενοϊδιίοη νγᾶβ τοποισοά, 
δηὰ ἴῃ οἰθᾶσεσ, πιοσὲ οσαρμλδίϊς Ἰδηριδξθ, 

1. 2. 1π1δὲ ἐδίγ γεαν, ἄς. ““ὙΝῸῈ Βᾶνθ 
ὯΟῸ δογρίυγαὶ! δοσοιιηΐ οὗ ἴδ δοοδϑϑίοη οὗ 
ΒεΙβῃδζζαγ; ἰπδῖ οὗ ἢἷ5. δῖ μογ (Ναδοηδαϊ5) 
ἷ5 ἀδίοα Β.0. τοῦ [1]. ὙΠΟ νἱϑίοη ἴοοκ 
Ῥἷαςς ἴῃ ἴδε σὲ γϑᾶγ οὗ ἢ15 χεΐξῃ. 866 ἰηΐγο- 
ἀυςίογΥ ποῖθ ἴο σἤδρΡ. ν. 

4. δρδιωδαη ἐπ ἐδε ῥαΐαςο.. ἐπ 1δὲ ῥγουΐποε ὉΥΓῦ 
Εἰα»] “" ϑηυ5ῆδη ᾽" (8.54, “1Πδ οἰΥ οὗὨ 111165,᾽" 
ΠΟΥ͂ ϑῃϑμῖογ) 8 50 ϑροϊξ ἴῃ Αϑϑυγραη!ρα } 5 

ὨΑΝΙΕΙ͂, ΝΠ]. [ν. 1, 2. 

γγδβ ΌΥ ἴπ6 ἴονν, ψ ἢ ἴπ6 ἀοςίτηο οὗ (δε 
ΓΕΒυΓΓοσΟΩΣ οὗ [Π6 ἀοδά, ννὯ8 οδγίδι ΠΙΥ υπ- 
ἔαγαῖαν ἴο [πὸ Οτοεκ σοηαιογοῦ. [ἰ δὰ ποῖ 

ἰοὰ ἴο Αἰδεηϑ ὈΥ ἴδε {{π|6ὸ οὗ δ: Ῥδυὶ 
(Α-ςἴβ χυῇ. 22). 

1 Οῃ ([ἢϊΞ ἃς ἃ Βαδυ]οπίδῃ δὶ ϊοΐ, 966 Ἐχούτϑιις 
ἴο Ἑςδδρ. χίὶϊ, 

πα, φύει μηΐο τὰς Ὠδηΐϊεὶ, δῖοσ τὴδὲ 
νυ ἢ ἀρρελγεά υὑπἴο πε δὲ ἴῃς ἢγβῖ. 

2 Αμάϊὶ εν ἴῃ ἃ νἱβίοῃ ; ἀπά ἰξ 
ΓςΔΠι6 ἴο ρᾶ538, ηεδη [ 84νν, ἴπΠδῖ [ τᾶς 
αἵ δῆυβῆδη 252 τῇς ρδίδος, νης ἢ ἧς ἴῃ 
(Πς ῥγονίηςε οὗ ΕἾδπι; δηὰ 1 δνν ἰῃ ἃ 
νἱβϑίοῃ, ἀπά 1 νγᾶβ ὉῚ τῃε τῖνεσ οὗ [0]δἱ. 

ἱποοστρίίοη δὲ Κουγυη)κ ([γατὰ, “Ν. δηὰ 
Β.᾽ Ρ. 241 54α4.; Ο. ϑι} 5 “Ηἰκὶ οὗ Αϑϑυγὺ." 
ῬΡ. 22ο, 224). Τ15 ἰηϑοτίρίίοη 18 δοςζοπι. 
Ρδπιοὰ ΌΥ «4 ὑ45- τε] οῖ, οὔθ οὗ [86 σοϊωρατί- 
τηεηΐβ οὗ ψῆϊοῖ ἀορὶςῖ5 [86 οἸΕΥ ϑυττουηάσὰ -" 
ὈΥ 4 νγὰ}} ἢ δαυϊάϊοίδης ἔονγεῖβ δηὰ μαΐθ- 
Αγ5. ὙΠε σοϑοῦσομοβ οὗ [οἴῃ (’ ΟΒδϊ σα 
δηά διυβίδηδ,᾽ Ρ. 346, ὅς.) δᾶνὸ τερτγοϑοηϊοα 
1815 ΟἸἿΥ 45 ρἰδοθὰ ἰῃ 4 ἔοτκ δεΐϊννεοη {86 
ΚοΥκηα ([ΠῸ δποίθηξ (μοαᾶβθροβ, Κιορογὶ δηὰ 
δρίοροὶ) δῃὰ ἴῃς Ὠ12}1] (1δς δηςίεηϊ Κορτγαῖδ9), 
δηὰ δϑουΐ {πνεηϊγεῖῆνο πλ1165 ἔγοπι ἴδε 8115. 
ΟΥ̓ εχίτειηβ δητ υϊΥ ---ἰξ 15 τηεποηθὰ ἴῃ [ἢ 6 
᾿πϑοσιρίοπ5 85 ἴῃ δχισίθηοο χό3ς Ὑεᾶσβ Ὀδίοσο 
Αϑϑυγθδηραὶ (Β.Ο. 2280)---ἰη πη6 οὗ 
ΤΆ πΙ6] τὸ πρδϊ μάνα Ὀθθη οδ]]οάὰ ἴῃ6 βτβὲ οὗ 
[Π6 Ῥτονίης!4] οἱ165 νος ἢ οὐγεὰ Δ] ορίδηςε ἴο 
1Π6ὸ ΒαΥ]οηΐἶδη πιοπδσοῦγ, ὙΠῸ Κίηρθ οὗ 
ΒΑῦγϊοη 5θηΐ ἴο ἰξ {μοῖγ ΒΡ οὔῆοοτβ ἴο “ἀο 
Ὀυϑίη6585᾽ (Ὁ. 27), δῃὰ υϑοὰ 115 ς00] τείτεαλῖϑ 
85 ἃ ΒΓ ΠΊΟΥ Γοϑιἄθηςο; 85 ἀϊὰ ἰδίοσ οἡ {ποθ 
Κιίπρϑ οἵ Ῥεγβία-- -αγίυβ Ηγϑίδϑρίβ δηὰ Ατίδ- 
ΧΟΙΧΟΒ 1 ,ΟηρίπηΔηι15---ἰῆδ συ ]Π5 οὗ ννῇοϑο ραΐδοα 
γγ ΓΟ οχΒυπιεὰ ὈΥ ἴῃ6 ΕΠ 58 ἔγάνε]]οσ. 

ΤΠο ννογά {γδηϑδιθα “ἐ ραϊδοθ᾽᾿ 15 [ἢ Ἡδθῦσγοιν 
ἔοττη οὗ [86 Ῥοῦβ. δαγ (ἃ ̓ δϑι]16 οὐ ἔογίγεββ, ἃ 
“νοτά ᾿πτεσιιεπηξ ἴῃ ἴΠ6 σοτηροιιηά πδηη65 οὗ Ροσ- 
δίδηῃ οἱ1165), δηά 15 σεηδογοὰ ΌΥ Ἰδποοάοζοῃ 
βάρις; ἴε ἰάεοα οὗ ἃ ἔογεῆεά ρῥἷδος 15 ποῖ 50 
Ργοπηπηθηξ ἴῃ [6 1 ΧΧ. πόλις, οὐ 186 ΑΟΥ͂, 
4“ ῥϊδοθ," 

Ιη Δηοῖ] 5 ἔπι ὁ’ ΘΠ ΞΏΔη  ννᾶβ ἴῃ [86 
ἐἐργουίηοα οὗ Ε]Δπ|ὶ.᾽) ἘΕἸΔδπι οὐ ΕἸδγλιη νγ85 
[ῃ6 πᾶπὴθ ὈῪῚ νοι ἴδ6 Αϑϑογγίδηβ ὄχργεβϑεά 
δυίδπα (866 Μέηδηϊ 5 " δγ ραῖτε,᾽ Ρ. 110) ; 
δηὰ [ἢ]15 Ἔχργεββίοῃ ἰ5. ἃ νδίυδῦ]6 ἱπάιοδϊίοη οὗ 
[86 ἀδίε οἵ σοιῃροβιξίοη οὗ 6 ξι. ἴη 
Ῥοβί-οχ"ς ἄπηεθ ϑῆυθμαη σψουϊὰ πᾶνε Ὀδθ 
Ρἰαοοὰ ΟΥ̓ τυτζοῦβ ἱπ “ ϑυπίδηα.7 [( νγᾶβ δὲ 
ϑ54 [μαξ, ῥγασιοδ!ν, τπ6 Ιασὶ Ῥεγβίδῃ Κιὴς 
(βγυ5) πιδάβ ἃ ργείεῃςε οὗ ορροβὶπρ ἴδπὸ 
δάνδπος οὗ ΑἸεχαπάεσ ἔμὸ Οσεαὶ (866 ποῖϑ ἴο 
Ὁ. 7). 

Ταυας ἐγ δὲ γίνε οὶ σἱαῇ (διὰ ν. τ6). ΤΙ Ιἰ5 



Υ.3, 4. 

4 ΤΒεηΙ πε ἀρ τηΐπε εγεβ8, δηά 
δᾶνγ. Δ1πά, Ὀ6ἢο]4, τοῖα βἰοοά Ὀείοσε 

ΤΠ ΓΙΝΕΓ ἃ ΓΑπὶ ὮΙΓἢ ἢδὰ ἐυο ὨοΓΏ5: 
δηά (ἢς ἐτσο ΠοΓΠΒ τύόγέ ἈΙΡῈ ; θυ οη6 

ΌΑΝΙΕΙ. ΥΠΙΙ. 

τοας Ἀρμοῦ τπλη ἴτἢς οἴδεῦ, δηὰ {πε ᾿ Ηςδ. ἐὰε 
δεεον, 

ὮΙΡΉ ΕΓ σλπη6 ὉΡ ἰΔϑῖ. 
41 8407 τῃε Γᾶπὶ ρυϑῆϊηρ τνεβιναγά, 

δηα πογίνναγά, δηά βοιζἢνναγά ; 80 

ΓΊΝΟΥ 15 ἡδηιδα ἴῃ 186 Βυπάσβοϑ᾽ ΑΥσαὶ (15 0.21} 
τολά, Οτοῖ) : [ἴ ἴοοκ 1[5 γιϑῈ ἴῃ ἴδ6 πεϊρῃθδουτ- 
Βοοά οἵ ἰϑραᾶῆδη δηὰ ἤοννεὰ ἱπίο ἴῃς ΤΊΣτῖϑ. 
Κπονσῃ ἴο ἴδ6 Οτδεῖκθ ὑπάογ [πΠ6 Ὡᾶπιὸ οὗ 
Ευϊπυϑ (ε.,.. ΡΙΩΥ, “Ναῖ. Η!5:.᾽ ΝἹ. 31), 1 18 
ῬΙΟΌΔΟΪ ἰδ ϑαπὴθ 8ἃ58 ἴδε τηοάογῃ ΚυκΓδη, 
Τὸ νογὰ “ὁ ὕ]4] ἢ 15 οπιϊοὰ Ὀγ ὈΟΓ ΠΕΧΧ. 
διὰ Ὑμεοοά.; δηᾶὰ [6 οτἱψῖίπαὶ τννοστὰ ἔοσ 
4“ ΤΊΝΟΙ ᾽ 15 ἰγαπϑαῖθα ὈΥῪ (Π6 ζουτηογ "’ ραίθ᾽" οὗ 
Εἰδπὶ (απὰ ἴῃ σ΄. 3), ἀπά Ὀγ ἴδε ᾿δέϊεσ τερτγο- 
ἀυςοὰ ἴῃ 4 Οτεοῖκ ἔοιτη Οὐβάλ. ΤΟ 1ΧΧ, 
τοηάοπηρ ἤιγηϊϑῆθς 8Δη ἱπιογοϑτηρ ΕΠ πιΓδίίοη 
ΟΥἹ Αγαγ 5 θΔ5-Γο θοῦ. ὙΠῸ “ ρᾳίδςο,) ρἰδοοά 
ΌΥ ΤὉδηϊοῖ οὐ ἴθ Ὀδηκβ οὗ ἴδε τίνει, ννᾶϑ8, 
ἀσοογάϊηρς ἴο Ρ] ΠΥ, δυττουηάεα ὈΥ 115 ννδΐεγβ. 
Το Οτεεῖκ κηονν 1 ΟΥΪΥ 85 ἰξ βἰοοὰ ἴῃ 115 ἀδΔΥ 
οὗ »ΙοΥΥ οὐ ἴδε Ὀδηκβ οἵ ἴΠ6 οδηδὶβ ννῃς ἢ 
ἐοπηεοῖοά {Π6 Κογκῆᾶ δηὰ {πὸ Κυταη ([ οὔτ, 
Ρ. 426), Ὀυΐ Π.4η16}᾽5 ἀεϑοσγιρίίοη 15 ἴῃ ΠῸ ΨΔΑΥ͂ 
ἃ ςοπίγδαϊοϊζίοη ἴἰο ἴπ6 ϑιρροβιίίοη ἰμδὲ [ἢ5 
τπθΔΠ8 οἵ ἀείδηςε ννᾶ8 νυδπίιης ἴο [Π6 ““ ρᾳδοθ ᾽" 
πῃ 5 ἀδύ (ςρ. (Πεδ ὈΔ45-το] 6 ἀῦονθ, ἀπά οη 
16 φοηογαὶ ἀσίοττηϊπδίίοη οὗ 51ῖ6 δῃηὰ πδπι68, 
δρίομεὶϊ 5 Ἅ Ετὐδηΐϊβοῆθ ΑἸΚΟσ Πυπηθκιπάδθ,᾽ 11. 
62:2 564.). 

1 5 511} δὴ υπάφοιϊιάδα αυσδίίοη Ὑν Ποῖ Ποῦ 
115. νἱϑίοῃ νγ»άδϑ θέε ὈΥ Τδηϊοὶ δοῖιδιν δ 
8.38, ΟΥἉἁ  ῃ Ξρ' τι δ Βαδγίοη (δῦ. δὰ πιοδὲ 
ταοάσσγῃ ςοπιησηίδίοσθ). Δη1οὶ, ἃ85 ἃ ΒΙΡᾺ 
σουτί οΥ̓᾿οἰαὶ ἰῃ (Π6 πιο οὗ Νεθυς δά ποΖΖᾶσ, 
νουϊάὰ οἴδη πᾶν βοπο ἴο [ἢ]5 ργουϊηςΐδὶ ΟΥ̓ 
“ἴρ ἀο ἴδ Κἰηρ᾽ 5 Ὀι51η655:᾽,) 1( ἢὶ5 Ὡδηὶ6 
δηὴ τερυϊδλοη ΓΘ σοι ράγα νον ὑηκηοννῃ 
ἴο Βεἰ5ῃδζζδασ (.ρ. ν. 12 564.), 6 ψοι]ὰ 
ὩΟΝΟΣΈΠΕΪ655 δᾶνθ ὈγοῦΔὈΪΥ Ὀδοη οπρὶ ογοὰ ὉγῪ 
ἴδοβο δδϑουΐ ἴῃς ροβοη οὗ Ναδοηδάϊι5, ννῇο 
Κπονν δὶ5 νοῦ (ν. 11). ὙΠΟΓΕ 15 ποϊῃίηρ αἵ 
411 πρτγοῦδο!]θ ἴῃ {πε σοη͵οεΐατα ἐπδὲ ᾿ δηϊοὶ 
μδὰ Ὀέθη βεηΐ ἴο 8.54 ἴο νναῖϊσῃ ἴ86 Ῥγορτοβϑ 
οὗ Ογτυβ (5ε6 ἱπίγοά. ποῖθ ἴο οἷ, ν.), πὰ 
[μαὲ 8116 ἴβόγο, μρασίηρ δηὰ βθείηρ νγυμδῖ Β6 
ἀϊὰ οὗ ἴδ σοπαμογογ᾽ 5 δάνδηςθ, ἃ ρεγοθρέοῃ 
οὗ ἴδε ἱπιρεηάϊηρ Ρο "ἰς 2] ογϑὶβ (ν. 28) νγᾶβ 
εταπίοὰ το δἰπι, ἀπά 1Π6 νἱϑίοῃ ϑϑθῃ ννῃςοἢ 
Ρτορβεβίθὰ 51}}} πιογα ἀϊβίδαπε γενοϊυζίοῃϑβ (ΥἹ]. 
19 566.) ἴο δε ἐουρῃί ουΐ---ἰῃ ρατί---πϑᾶγ (Βς 
ΟἿ ψπετε Β6 νγᾶ8 δίδυ!ῃΡ. 

3. οὐὐπάογ {Π6 ἱπιᾶρο οὗ ἃ ζΓὰπὶ δηὰ 4 [6- 
ξοαὶ 1Π6 ἀδδιηϊεβ οὗ Μράο- Ρευβῖα ἀπά οἵ Οσοςὶδ 
(ςΡ. ν-. 20, 21) Ἃτὲ βεῖ ἕοτίῃ. ϑυςῇ 5 πιθο δ] 
τοργοβεηϊδίίοῃϑ 85 νυἱηροὰ Ὀοαϑῖ5 ἢ οηθ δηὰ 
ἴνο Βοσῃβ Ὑἱἢ ΓΑπὶ 5 δηὰ ροδῖ᾽δβ ποδαϑ ἌΓῸ 
οι πᾶ οὐ Ῥογϑβίδῃ ρεπη5 δηὰ οὐ] πάογβ᾽" [Κ] (ςΡ. 
Ἀλν]ηθοη, “Δ. Μ.᾽ 111. 2:6 δηά τε). Το 
ΟἸΙὰ Τεκβῖ. ([58ἱ. χῖν. ο; [ετ. 1. 8; ΕΖεκ, χχχῖν, 
17. ΧχχΙχ, 18; Ζεοςΐ. Χ, 3), οἶδϑϑῖοδὶ υντι [οΓ5 
(δὰ ΧΙΙΙ.- 491-.-2;} Οἰσεῖο, ὁ ἀς ινίηδι," 

1. 22. 14; Ρ] τοῦ, 451.14,᾽ ΧΧΝΊΙ.; 566 {Π6 
Ῥᾶβϑαροβ οηυοίοα «δἱ Ἰοηρίῃ ἴῃ ΖόςκΙοῦ δηὰ 
ΗἩνετηίςκ), πὰ ἴῃς “Ζοηά-Ανεϑίδ᾽ (1π ὑν ΙΓ ἢ 
πε 1Ζοὰ ΒΕ γδπὶ ἰ5 Π᾿Κεηδά ἴο ἃ γἂπὶ ἢ ΡιΓΟ 
ἴδεϊ δηά ϑῃδλγρὶγ- ροϊηϊοὰ ΠΟΥΠ5), 411 ξιυγηϊϑῇ 
ΠΠυϑέγαϊίοηβ οὗ [818 πιοάς οὐ ϑυιηθο) !Ζίηρ 
ὈΓΠοαβ, Κίηρϑ, ἀπά ἰοδάθγθ. ὙΠῸ ϑρϑοὶδὶ ἀϊ5- 
Πποξίοηβ Ὀοίννθεη ἴἢ6 Μεάο-Ρογείδη δηὰ (δ6 
Οταςο- Μαοοάοηϊδη ομλρίσγοβ ὑπάογ!θ [ἢ 56- 
Ἰοοϊοης οὗ {π6 γαπὶ πὰ (ὴ6 ἢο-βοαῖ, Βοίῃ 
ῬοΟννΟΥ5 ὙγΟΓῈ ΣΟΙ ΔΓ ΚΔΌΪ6 ἴῸγ ἘΠ6ΙΓ σίγεηρτἢ δηὰ 
ὙγΑΥΪ ΚΘ ρσγονναθθ ; ὈΟΓΉ δΔη! Π1215 πᾶν ουθσ Ὀθθη 
δοσουπίοθα τοπιαγκδῦϊο ἔογ {Π6Γ ΡΠ ΔΟΙΕΥ͂ 
Δηα σουγαρθ, σοηίτγοπεηρ {ΠΕΙΡ ἔοοβ δἱ ἴη6 μοδά 
οὗ {ποῖγ ἤοςκϑβ (ορ. Εννα]ά). 
ΤὨς οο»εγο ῬύγΓροϑο οὗ “ [Π6 Ὀδαγ δηά 86 

Ἰεοραγά " (νἱ!. ς, 6)---ἴθα Ἰυδὲ οὗ ρονεσ ἀπ 
ξαϊῃ οὗ ἀοπ)!ηίοη ----15 ΟἿΟ6 ΤΟΤΕ ργοβϑοὰ ὑπάοῦ 
Δ ὩΘῚ 5ΞΥΤΊΌΟΪ 5Ππ|:; ΠδίΙΟ4] (155: Π] ΓΙ [165 ὍΓΘ 
Κορὲ ουἕ οὗ 5, ῆῖ. Α45 ᾿δηΐοὶ ἐἰϑᾶνν ἰῇ ἃ 
ν᾽ϑίοη,᾽" (ἢ6 ἔννο ΠοΙΏΒ νγΈΓΘ ποῖ βδϑθη δι πα 
ἔτοπι {πο ]γ ϑαγ!]οσί δἴδρθ, Ὀυῖ ἔσουλ ἰπδί ροϊηΐϊ 
οὗ στον ἤθη (ἢ6 ἤοτγη ἢ δά σοπὶθ Ρ 
ἰαϑοῖ----ς Ῥογϑίδη νυν] ἢ σΑΠΊ6 ἱπίο ργοπλίηθηςο 
Δῆογ τς Μοάϊδη---Ὀδοάπιθ [6 “ρον " οὗ 
1)ε ἔνγγο. [τ ννᾶϑ δη δοουγδῖθ σοργοβθηϊδίϊοη 
οὔ 1πΠ6 ἀενοϊορπιοηΐ οὗ (ἢ ἑφυο Ὀγαησδθ5 οὗὁὨ οπέ 
κιπράοπι ννμῖςἢ ἴΠ6 ὨΙδίΟΥΥ οὗὁἨἉἁ Ογτγυϑ Ἔχῃιθϊ8. 

4. 1:ἀκαὖ ἐδὲ γαρι ῥιαῥίησ, κα. “Ῥυῃ,᾽" 
ἃ ογά (566 [86 οΥἹβ]η41) υϑϑοὰ ἴο ΟΧργαϑα [Π6 
{πγυπιϊηρ οὗ μογηθαὰ Ὀεαϑίβ (ε. Κ. Ἐχοά. χχὶ. 
48), ἀῃηὰ Πεῖα υϑοὰ 1Π 8 ̓ ῃξοπϑῖνο 5θῆ56 (566 
16 σοη]υραίίοη) ἴῃ ογάθγ ἴο ἱπάϊσαία {πὲ 
δίγοηρι ἢ δπὰ ἀορροάποθβθ ἢ ΜΠ ςἢ [ἢ6 
ἐἰ ΧΑΤῚ" ΡυΓγοιοά 115 δἷπὶ “' ννεβένναγα " (Ἰ. 
ἰοννατά8. [6 9.4, ἴῃ6 Μοαϊογτσαπθδῃ)..... δηὰ 
“ Θου ννατα "ἢ (δ ἐονναγὰς ([ῃἢ6 Νερθῦ). "Τα 
Ῥεγϑβίδῃ δπηρίτγα στον ΥΘΓῪ γὰρ ἀϊγ ἴῃ 4}1} ἀϊγες- 
ἰἰοη5; ἱπ (6 ννοϑῖ, [γάϊα δηὰ ἴπθὸ Οτοοὶς 
86. Ἐ᾿Θπηθηΐβ οὐ ἴμε οοδϑὶ οὗ ᾿Αϑὶὰ Μίηου ννεσὰ 
ΔΟσογθοὰ ὈΥ 1; ἰο ἴπ6 πογίῃ, ἴμ6 Ῥεγβίδῃϑς 
σοπαιογοά Αττηθηΐδ δηά ἴΠ6 δουτηΐίδη πδίϊοης 
[1] : ἴο ἴδ6 νυοὦὐϑ, Βαῦγϊομια, Ατδθὶδ, 
πγρῖ, δὰ 1ὴῦγα, ἐνθηζυδ!ν (86 ἰασὶ ἵἴνο 

ἴῃ [86 πιὸ οὗ Οδιηθγ965) γἱε]ἀοα ἴο [6 διτῃϑ 
οὗ [06 σοπηυεγοσ. ὍὙΠῈ ΠΗ Ὦ σοηηιυδϑίβ ἴῃ 
[πὸ οαδϑῖ δε ποῖ πιοηϊ᾿οηθὰ (δοσοσγάϊηρ ἴο 
Ατοδάοδοοη οϑε, δἴοσ Βρ Νεννίοῃ) Ὀδοδυϑὲ 
ἴον σουά μᾶνε πο ἱπῆυιδηοθ ὑροη ῬΑ] - 
ΟΥ (Δεςογάϊηρ ἴο Δποίμοσ νἱονν) Ὀδοᾶιιϑε ΠΟΥ͂. 
οσοσυρίοά Ὀμχΐ 4 π5ιδοτγάϊηδία ρἷδοθ ἴῃ ἴδθ 
ἀενεϊοριηθηΐ οὗ 16 Μοάο- ογβίδῃ ΠΊΟΠΑΣΟΝΥ 
ἃ5 ἃ ΜΟΙ -ρονγοῦ ; οἵ (δεςογάϊηρ ἴο ἃ ἰδιγτά 
γἱονν) Ὀδοδιιϑ8 ΠαΓΙ ΠΟΥ σοπηϊεβῖβ ἴῃ τηδὲ ἀἶγθο- 
ἴίοη σγογα ποῖ ὀχρεοοίοα. Βιυιῖ ϑοπρίωυγα 156} 
Εἶνοϑ Ὡ0 τϑάϑοῃ ἔογ [6 δῦβοηςε οὗ πιεηΐοη οὗ 
ἴδε οδϑὶ; 1 15 {πογείογε Ὀεῖῖοσ ἰεΐς ἀποχρδιηθά, 
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τΠδι Ὧο θεδϑβίβ πιρῃς βίδηἀ Ὀείογε ἢϊ πὰ, 
ΠΕΙῖΠογ τὐας ἐῤέγο απν ἴῆδλῖ σου]ά ἀε- 
Ἰνοσ οὔ οὗ ἢϊ5 μαπά ; δυὶῖ ἣς ἀϊά δς- 
ςογάϊηρ; ἴο ἢ8 ν}}}}, ἀπὰ Ὀεςδπιε στοδῖ. 

ς Απὰ 851 ννᾶϑ ςοπϑιἀδγίηρ, δε ο]ά, 
Δ ἢξε ροδῖ σληπι6 ἔγομῃ [6 νγεϑῖ ου ἴῃς 

Ἰ Οτ, ποτε ἕλςε οὐ τῃ6 ψγ 8016 βαγῖῃ, ἀπά "τους με 
Νἶτ ἐκ ἐλ Ποῖ ἴῃς ρτοιηά : δηά (6 ροαῖ ὁσά ἴδ 
΄“ανίλ. 
Τ ἘεὉ. 
Ζ λον" 
9 δράζ. 

ποίλθ]6 ἤογῃ Ὀδεΐνγεθη ἢΪ8 εγεβ. 
6 Απὰά δε οδπῖὸ ἴο ἴῃ Γπὶ τπδὲ ἢλά 

ἔτυο Ἀοῦπ8, ΜΓ ΈΙΟΙ 1 Παά 56εη βίδπάϊηρ 

ΒΑΝΊΙΕΙ, ΜΝΠΠΙ. ἶν. 5---Ἴ.. 

δείογε ἴῃς σίνογ, δηά γσᾶη ὑπο Ηἰπι ἰῃ 
[6 ΠΙΓΥ οὗ ἢ ροννε. 

7 ΑΠά] εἂνν Πΐπὶ οοπις οἶοβα ὑπο 
τῆς γδη, δηἀ ἢε νγᾶβ πιονοά τυ ῖτἢ σΠοΪογ 
Δρδϊηβί ἢΪπὶ, Δηἀ 5πιοῖε {πε γδπὶ, δπά 
Ὀγάΐα ἢ18 ἴννο ἤογῃβ: δηά ποτα ννᾶβ 
ΠΟ ΡΟΥΨΟΓ ἴῃ ἴἢς γὰπὶ ἴο βίδῃά δείογα 
ἢϊπι, Ὀυς ἢ σλϑὲ ἢἷπὶ ἀοννῃ ἴο ἴδε 
διουπά, ἀπά βἰαπιρεά προη Εἷπὶ: δηά 
ἴπεγα ννὰ8 ποης [δέ σου ἀεἶϊνες τῃς 
Γᾶτὰ οὐἱ οὗ 18 ἢδηά. 

ΟΥ τοίουτοά ἴἰο {π6 δηδίορουβ ᾿ἰπι τίου οὗ 16 
“ 1ἢγεε τθ5.᾽" ἴῃ δὲ τηουτῇῃ οὗ {με Ὀεᾶγ (ΥἹ]. ς). 

απά δεεαπι σγεα} [1 “86 τηδάς (815 
ΤΩ Ὁ ἴο Ὀε στεδῖ,᾽" 1ῃ ἀϊδεϊηςξ 4]1υϑίοη ἴο ἃ 
ςσοηγνϊςίίοη [μαὶ πὸ ΠΙπηϑοὶ ἢ γᾶ ἴπ6 ουδὲ οὗ 
ἢϊ5 ρτοδίμοςβ. ἴὕπάοσ Ογσχιβ, “ἴῃ6 ἐδίμο " 
δηά [6 ΠΟΠΟΊΘΓΟΥ (4. Β.6. 529), Οαπλθγϑ65 
4 {ἢ ἀδβροῖ " δηὰ ““Βαυρηϊγ" (4. ς22), ἀπά 
Πατυβ Ηγϑίδϑρίβ ἔμ δάχηϊπηιβδίγαΐου (4. 486), 
1815 ὁ" στοδίῃοϑϑ᾽" γοόϑὸ {1]} 1ἃ σεδοῃδά 115 πείσῃ. 
Ῥτοπὶ ἴπε τἰπιὸ οὗ Χογχοβ (4. 46:)--- ΠΟ56 
ΟΑΓΘΟΥ ψγ8ἃ5 Οὔ6. ὈΠΝΑΓΎΠΣ σουγθο οὗ στο 
δηὰ ςῸΪῪ, δπὰ δῇοσ νοϑο σγείξῃ [86 ἀθο]πο οὗ 
[86 ΕἸΏΡΙΓΟ ἴῃ τουτί οΥἹ Δ] στοαί ποϑϑ ἀπ ΣᾺ] ΑΤῪ 
δίγοηριῃ, ἴῃ δάπμηϊδίγαζινο νἹἱροὺγ δηα πδίϊ οηΔ] 
ΒΡΙΠΙ,᾽ 15 ἴο Ὀ6 ἀδίοα ψ]. .Α. Μ.᾽11..471) 
--ἀονὴ ἴο δαὶ οὗ ᾶαυβ (οὐἀοπηδηυβ 

ἴο χείξῃ 8.0. 236), ἴπ6 ἀεβροῖϊς 
ΕΥ̓ΓΔΏΠΥ δηὰ 56] οσ βοδίίοη, 50 σπαγασίογιϑις 
οὗ 186 Ῥογβίδῃ (θβρθοΐδ!ν {ῃ6 Ἰδίογ) Κίηρϑ, 
ςου]ὰ ΒαγάΪγ Ὅδ τηοτο οὐ ρμδί Δ} σἰδίθά ἤδη 
ΓΠΘΥ ἃτδ ἴῃ 6 ἰαϑί οἴδιιϑε οὗ [815 νϑῦϑο. 

δ. «“1πώ α: 1 «υα΄ εοποϊάεγίπρ, ἅς. “ὙΠ 
ἰδηχζυᾶρε ΠΟΙ 15 δυϊδὰ ἰο εἶς παῖυτο οὗ ἃ 
στουθίδεοη ἴδ .5 τηδ6 ἴῃ ἃ νἱϑίοῃ. ὙΠ οῖο 15 ΩῸ 
τηδηϊίοη οὗ τ[π16. Τ 6 σοηηιοβῖ5 οὗ ἴῃς Μεάο- 
Ῥεγβίδῃ οιρίσε ἅγὸ ἴΠ6 ϑυῦδ)εςῖ οὗ ν. 3, 8116 
ΒΟΙΟ ννὸὰ ἃσὸ ὑὉγοιρῆΐ δὲ οποὸ ἴο ἴδ6 {ἰπ|6 οὗ 
ΑἸεχδαηάεσ ἴ86 Οτεαὶ "ἡ" [κΚἈ]|Ύ Τὸ ποσγὰ 
τοηάοσοὰ “' σοπϑι ἀογη) 15 ποΐ ἴΠ6 βᾶπιῈὲ 85 
Υἱϊ. 8, Ὅυϊ τος 8}}5 1πη6 ““υπάογϑίδηαϊηρ ἴῃ 4}} 
υἱβίοηβ δῃὰ ἀσγεδη)β᾽" (1. 17, Πρ. ἰ. 4) ψπςὰ 
Οοὰ δδά ρίνε 1) δηϊεϊ. 
ΤΕ “Βοιροδῖ," νῆοθο “ποίλθ]ο (. 6. 

ἐρτοαδῖ,᾽ ν. 8) Βογῃ" (ΧΧ. κέρας θεωρητόν) 
Γί565 (815 ΠΌΤ ἃ σΕΠΈΓΟ) "’ Ὀεΐννοθη ἴῃ6 Ἔγα5,᾿ 
15 ὀχρ  αἱῃοὰ ἴο Ὀ6 “186 ἢγϑὶ Κιηρ᾽ οὗ Οτεςία 
(υ. 21). 7]08ὲ δ ςἢβ! ἃ Πο-ροδῖ ΤΊΔΥῪ 51}}} ὃὈς 
566 Οἡ [6 ϑουϊρίυτοβ δὲ Ῥεγβορο δ νυ οπθ 
“ΠΟΙΔ0]6᾽) Βοῖτιὶ Ῥεΐννεθη ἢ15 εδγεβ (ΝΔΌΧ, 
ΦῬΡογβίδ,, Ρ. 72, ἢ. 1). Τδδ πιοάδ οὗ ἢ 5 
σογηΐηρ---  ηοΐ ἰουςπίηρς ἴμδ6 ρτουπά" ((Π6 
ΤΆΔΓΩ. τοπθγ ἢ 15. Ὀπδιρροτγίοα)--- 6 8}}5 [ὴ6 
αν ΒΡ ΓἾΚ πχοϊΐοη οὗ ἴῃς ψἱηροὰ ““]60-. 
Ραγὰ " (νἱϊ. 6), δπὰ 15 πη ἱπάϊγεοϊ [εβι  ΠΠΟΗΥ͂ 
ἴο ἴδ ργορμεοίῖς ἰάθη βοδλίίοθ οὗ ἴῃ6 ἔνο 
ἐς με4518.") ὙὍΠ6 54Π|6 ΠΊΘΙΔΡΠΟΣ 15 Δρρ θὰ ὈΥ͂ 
ν ΣΙ! το (δηλ: 

“1114 νοὶ ἰηϊδοῖδε ϑερεῖῖβ Ρεῦ συσηπιδ νοΐαγεῖ 
Οταδυαίηδ, μὸς ἴδηογαβ ουΓϑι ᾿δοϑἰββθεὶ ασὶϑίβϑ. ἢ 

“Ἐπ.᾽ ν11. 8ο8. 

Θ. δὲ εαρίο ἐδὲ γαγε ἐῤδαΐ ῥαά ἕαυο δογΉ:, 
ὅδς.1 ΠῈ,͵ “ἼΠ6 σᾶ ἑογά οὐεῦ ἑαυο δογη4᾽ 
(Β82]- Κογαηδίπι), δὴ Ηδθῦγαϊσι εαυϊναϊεηξ 
ἴο “ΒΕ Ψγῆο 15 Βογηρὰ " (ςρ. Β48]-(δπᾶρῃ, 
“ἐ πηρξοὰ ). ὙΒῈ {π|ὲ Ὀθδγβ δὴ ἱπίοσεβεην 
ΡΑΓΆ}16}15π| ἰο ἴῃ6 ΕΥρδη Οχργοβϑίοηϑ “Ὁ Ἰοσγὰ 
(πε) οὗ ἱοοά,᾽" 2.6. Βο ψχῆο ἰ5 ἔδά, ἃ “δ }}} (ἐα) 
οὗ οἴεγιηρβ,᾽" ἡ. 6. δ ψ8ο [45 οἤδγυιηρβ (Οουά- 
νυ] 5 Τ ΓΔη5]. οὗ δὴ Εργρίίδη Ηγπιη ἴο Ατηρη, 
ἼτΔη5. οὗ δος, οὗ Βιὺ]. ΑτοΒ.᾽ 11. ρὲ 2, Ρ. 
4163); δῃηὰ ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΟΓ ΠᾶπὶῈ 1ἴ ἰ5 ἐουπά 
ἴῃ ἴ[)6 Ηἰπιγασγίος ἱπϑοπρεϊοηβ (’ Ζειίβοῦγ. ἃ. 
Ὦ. Μ. Ο.᾽ ΧΙΧ. 203). “ἼὮ6 τοργοϑοηίδίοηβ 
οὗ Ῥογϑίδ 845 ἃ στὰπὶ 1 ἴννοὸ δογη5 ἀπά οὗ 
Μδοράοη 45 ἃ ξοαῖ συ οὔθ, τὸ ννῈ]] Κποννῃ, 
ΤΠ ἔοττηοι---- ἢ Βογη5 οὗ ὑπεαυ8] Βεῖρῃι-- 
15. ἔουπά Ξοιυ!ρίυτεά αἴ Ῥεσβερο δ᾽" [κ]. [{ 5 
εουμοιυϑ ἴπδὶ [6 Αταῦβ σάνε ἴο ΑἸοχδηΐογ (6 
Οτεαῖ πε πᾶπια οὗ ἴμ6 ““ἱννο-Βογηθὰ " ([)}- 
ΠΔΓΠ 410) οἡ δοςοιπέὲ οὗ ἴπθ ἔνγο σαπὶβ βογῃς 
ἢ νος Β6 οαυϑοὰ ὨΙπγ5 6] ἢ, ἃ8 ἴἢ6 5οὴ 
οὗ ]υρὶῖοῦ Αἰηπιοη, ἴο Ὀ6 ρογίγαγεὰ (ςρ. 
ϑρίερεὶ, “Εσᾶη. ΑἸίοσ ἢ. 11. ὅόοο 54.. " ὨΙϊ6 
ΑἸοχδηάεγβαρο ὑεὶ ἀθὴ Ετάπιοση ᾿. [1ἢ 1Π15 
οπαρίογ δὰ ςοπίκϊηοα ἃ ΡΥΟΡΒΘΟΥ "Ῥοβέ ὄυθη- 
ἴυμπι," δηὰ παά Ὀδεη νυτῖθη ὈΥ ἃ μϑοιιάο- 
ΤΠ δηϊοὶ, [ἢ6 τοργοϑοηϊδιίίοη ἰη 1πῆ6 τοχὶ ψου]ὰ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΝ πᾶν θδθη δ᾽ζεγεὰ ἰπῃ δοοογάδποδ 
ἢ 186 πλοῖο σοπιπηοη Ορ᾿πίοη οὐγτοηξ ἰῃ [6 
ἰαϑῖ ἴνγο ὁδηζυγιθβ Β.6. 

ἐπ {δὲ μη} οὗ ῥὶς ῥοαυεγ] 11ϊ. ἐἐ ἴῃ 1Π6 δεαὲ 
οὗ Π]5 Ρονγογ᾽" (ςΡ. ἰϊ. χ2,) 19, 1Χ. τό, ΧΙ. 44). 

7 ϑυπ|5 ὺρ ν» ἢ Ῥγορμοῖίς Ὀγευ ὉΥ [6 
ἔαϊε οὗ (δε Μοάο-Ρογϑβίδῃ ὄπιρῖτθ, ὙΠΟΓΟ ἰς 
τὸ δἰϊοηρί αδἱ ϑκείομίηρ (πε ϑνεηῖϊθ νυ ἢ ἢ 
τλᾶσκ ἴῃ ἢιβὶ ρεποὰ οἵ δοϑε γ Ὀεΐνγοθη 
Οτεοςα δηὰ Ῥεογϑία (͵.6. ἴτοπιὶ Β. 6. 499, ἴδ 
ἔπιε οὗ απ Ηγϑίδϑρίϑ, ἴο Β.Ο. 449, ΤΟΝ οὔ 
Ἦϊ5 50ῃ ΑΥΪΔΧΟΥΧΟΘ) ; ηο0 οἴοτί ἴο τοοοσὰ δον 
ἔτοῃι ἴῃς ἔμπης οὗ ατίυ5 Νοίδυ (4. 40.) 
“1ῃς6 Ῥογβίδῃ δ ρ γὸ τνν85 ργοϊοηροὰ [ἴῸΓ οἰ ΒΥ 
ΘΔΓ5 ΟΥ̓ ἴῃ 5111} υ86 58ῃ6 πιδάθ οἵ [δ6 

)εα]οιι5ι65 δηὰ αἰν ϑοηϑ οὗ ἴῃ Ἡο]]οηὶς 5ἰδῖοϑ:᾽" 
ΠῸ Βἰπξ εὐθὴ οὗ [πε πλ ΠὙ ἀπά οπιίποι8 
θα[Ἐ|ε5 ψϑο δὲ ἴῃς Οτάηιοιβ (Β.Ο. 334) 



ν. 8, 9.] 

8 Ἰπετείογε ἴπδ ἢδ ροδί ᾿γαχϑά νετῦ 
δτελῖ : Δη4 ἤθη ἢδ νγὰβ βίτοηρ (ἢς 
δτελῖ ἤογὴ νγὰβ Ὀγοκεη; δπά ἰου ἴΐ 

2 σβδρ. τσ. σΔΠΊ6 ΠΡ ἔουγ ποίδ0]ς Ομ 68 “τονγαγά τῃς 
4- 

ἔουγ ψυιπά5 οὗ ἤδανοϑηῃ. 

ΠΑΝΊΕΊΙ, ΝΊ1]. 

9 Απά ομέ οὗ οπε οὗ {πεπὶ ολπιε 
ἔοστῃ ἃ {π{|θ Βογη, ννῃϊο ἢ τγαχοά οχ- 
ςεεάϊηρ στγεδῖ, τονναγά ἴῃς βουζῆ, δηά 
τονναγά ἴῃς ελϑῖ, δηά τονναγά τῆς ὅρ]εδ- ἢ Ῥωϊ. 48. 

Ἐσεῖς. 2ο.6. 8ληΐ ἰαμά, 

γον οροπ Αϑίὶα Μίποῦ ἴο ΑἸεχδηάοσ (ἢδ 
Οτολῖ, δἵ [5855 (Β.6. 32 3) ἄγονο αγιι5 ο- 
ἀοπηδηι5 Ὀδοῖκ ἴἰο Βαῦγίοη, δῃὰ δὲ Ατϑοεΐδ 
(Ε σ. 331) βῖσυςκ ἴδ δία] Ὀϊονν οὗ ἀϊΞϑοϊυϊίοη 
ἴο ἴδε Ῥρογϑίδῃ δΩΡΙΓΟ :-Ροη5 ΜΒΙΟἢ πὸ 
Δηοῖ οὗ [86 ΜαἼοοδῦσξδῃ εγὰ σψου]Ἱὰ ἤᾶνθ 
οσχηϊίοά. ὍΏΟ τοδογ᾽ 5 δἰϊοπίίοῃ 15 ἀϊγεςίεὰ ἰο 
(6 ΚεηοΓΑὶ ἰγτἢ ὁ’ (ΠΟ νγὰ8 ΠῸ ῬοννΟΓ ἴῃ [6 
ΙΆπιὶ ἴο 5ἰδηὰ δοίοτο᾽" τΠ6 ἤδο.ροδῖ. Τπαῖ 
αὐ ἔουηά 115 ἰ45ὲ ἔμ] πιθηΐ, ν Ββθη ὄυθῃ ἴἢ6 
ἰπτγίςδοῖιεβ οὗ 16 πιουπίδίη -ρᾶ5965 δηὰ [(ἢ6 
πο οηθηοΥ οὗ ἴδ6 {πιὸ οὗ γοᾶγ (Βεσεπιῦογ) 
ὝΤΟΙΕ Οὗ ΠΟ 4041} ἴο φσγοΐοςϊξ ᾿αγι5 δ “8058 

{86 τῖνον οὗ ὕ]4ἱ." Τὸ ἰαϑῖ οὗ 6 Ῥοσϑίδῃ 
κιηρϑ, ““ςδ5ὲ ἄοννῃ ἴο {Π6 ργουηά,᾽" ““ 518 π| 
ὑροη,᾽" Πηάϊης ““ποῆς ἴο ἀεἶϊνον δῖ ηι,᾽) Βεά ἴο 
Βεβθοβ δὰ Βαγβδοηΐοϑ, [Π6 βαῖγαρβ οὗ Βδοίγα 
δὰ Αγδομοϑίδ, ΟἿΪΥ ἴο ποεῖ ἢ ἀοαῖ ὈῪ 
Δϑϑλϑϑιηδίίοη, ὕνθοη ΑἸοχαηάθγ σοδοβοὰ (ἢ 6 

ψν ΒΟ Μογάϊζηδηηῃ μ25 ἰάθη πο νν ἢ 
τλοάεγη Παιυϊοιᾶ δά, Πλατῖ5 νυᾶ5 ΠΟ ΠΊΟΓΘ. 

Ἀοισγίδυεῖνε ᾿υϑέῖοο ῃδὰ ονογίδίκοη [ἢδὲ Θπιρίγα 
ὙὮΟὮ Πδὰ οηςε αἰαὶ πιδὰ στοδίηθϑθ δῃ ροννοῦ 
5 ῬΕΓΌ] ΥΪΥ 115 οὐσι (ςΡ. νυ. 4 δηὰ γ; δηὰ 
ἔοτ ἴῃε Ἠιϑίογιςδὶ ἀοίδι]5, Οτγοῖθ, “ Ηἰβί, οὗ 
Οτϑθοο, ΧΙΙ. 7; Βανί ηϑου, ΓΑ. Μ'ο ΠΙ. 
«οἷ. νἱ!. ; ϑριοβεῖ, " Εσδηΐβοῃο ΑἸ υμηβϑκυηῆθ᾽" 
1:1. 490 564.). 

8. ΤΟΤΕ ἐδε δὲ φοαὶ, δις. ἘΒοίξονῦ, "44 
2δὲ δε- κοαὲ δεγαηιό (ΥΕΥΥ) φγεαὶ" (845 ἴῃ υ. 4)} 
[86 ῥσόοαβϑβ ἢ ἂς 1: ͵5 απ Ἂ 
[6 Ῥχόρμοῖ ἴῃ ἴΠε6 54π|6 ἰδηριιᾶρο, ἢ} (ἢ 6 
δἀάϊοη [πὲς ἴμ6 ὑγιάθ οὗ σθοοα Ὀδοοιηθ3 
Ἔνθ ρστοδῖο ἴθδη (δὶ οὗ Μοάο- Ρεγϑβίδ. 
“πᾶ «υδέη δὲ αυα: “ἐγοη 5] ϑθ80 ΕΧΧ.; Τποοὰ. 

Αἰΐουβ [Π6 ἢγχϑὶ Ἰοίίοσ οὗ ΚΉ οΥΙρίπαὶ, δηὰ τοδάβ 
ἐν τῷ ἰσχῦσαι, 85 ἀο Αὐεη ΕΖγὰ δηὰ ϑδδάϊδ5 
Οδοη. 6 ΟΧργεϑϑίοη 185 δὴ δΔΟὈτευϊδίίοη 
ἰηϊοηδοὰ ἴο ροϊηξ ουἕ, ἢ ἴδ Ὁ] ον ης 
νογάβ, [δὲ ἴμ6 ρτεδῖ ἤογῃ νγὰβ8 Ὀγοΐζοη δἵ ἃ 
ἔσθ γποη [ἴ νγὰ8 αἵ ἰΐ5 ἤ]16ϑὲ ρονγοσ. Ὑ86 
ἀρδῖι οὗ ΑἸοχαηίοσγ, Β.Ο. 323, δ 6 ΘΑ ΪΥ ἂρῈ 
οὗ 32, ΔΘΥ ἃ σᾶγθεσ οὗ ὑπραγδ]]οϊθὰ ςοπημοϑβῖ, 
725 ΠῚ ἃ. ““Ὀγεδκῖπρ " ποῖ ΟἿΪΥ οὗὨ ἴπΠ6 μογῃ 
ἴϊ56} θυ 15ο οὗἁ “" 815 Κίπράοπι" (χὶ. 4), δπὰ 
ΤΕΙΈΓΘΏΟδ ἰ5 ἱπιεηεά ἤογὰ ἴο 1ῃδὲ ὄνεηῖ. 
κα ποίαδίφ οπεὶ, δις. (566 δάά. Νοίθ). 

696 ἃγὸ “ἔουΥ Κιηροιῃηβ νγῆο 5σἰδπά ὑρ, Ὀυῖ 
ποῖ ἴῃ 15 ρονγεγ᾽ (νυ. 2). ὙΠΟΥ δᾶνα ποῖ 
[6 Πο- ζοδῖ᾽ 5 δίγοηρί ἢ! ΟΥ̓ σοηϑο]! ἀδίίϊοῃ : ἡμδ 
ἅτ ἔουτ, ἢ6 νγᾶβ οὔθ: {ΠΕῪ ἅγὸ ΚΙηρΟΠ15 Ὑἢ]ς 
66 95ῃ4}} 6 αἰνίἀοἀ ἰονγαγά ἴπ6 ἴον ψ πα 5 οὗ 
Πραυθῃ᾽ (ΧΙ. 4: ἃ 5Υτηθο]15π|, Ὀ6 ̓ ξ τεπηοιηθετοά, 
ουπάὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ Ὠδηῖοὶ, ορ. Υἱῖ. 2, Ὀμπὲ ἴῃ 
Ϊ]εγοπι. χὶχ. 26: Ζεοοδ. 11. 6, ζς.). ΤΠ15 
δοΏΟΘΓΔΙ δἰοϊμηθηϊ οὗ {Π6 ἀϊϑρογξίοη οὗ [86 ίηρ- 

ἀοπβ 15 ἴο Ὀ6 ργείοιτοὰ ἴο [πὲ ραγί οι ἶαγ ἀθῆ- 
πἰτίοη οὗἉ ποπὶ πος ἢ που] ργεβ5 ἴπθηι ἴο Ὁ6 
{Πς6 ϑγγδη υηάογ δείδυςυ5, Εργρίδη (5. υὑπάος 
Ῥιίοϊοπιγ), Μδοθάοπίδῃ ( πηάογ (ὐδεβαηάοτ), 
ΤὨγαοίδη (Ν. ὑπάοσ 1 γϑιπιδοἢ}5) ; 4 58ιὉ- 
ἀϊνιβίοη νυ ῃιοἢ ἀϊά ποῖ δοΐυδ!ν ἰδκο εἴθςς {1} 
22 Υ̓ΟΔΥΒ Αἴου ΑἸοχαπάογ 5 ἀθαῖῃ. ὍΤΠ6 ραγὰ]- 
161 15πὶ οὗἉ ἰϊ. 33, 4η4 Υἱῖ. 7, 18. 490 ορροϑβϑὰ ἴο 
ΒΌΓὮ ρΑγ συ] Αγ γγ. “ἼΒΟΓΟ 15 πὸ ἐμαὶ ἰέναι οὗ 
Πιϑζοτγίςδὶ ἀθίδ: 15, Ὀυξ δ ΡΥ πὸ ρόπογαὶ ουὐΐ- 
[1ηὴ65 οὗ ἴμε ἀσνοϊορπιοηΐ οἵ [ἢ]|5 νου] ἀ -Κίηρ- 
ἄοπι, δηὰ 'ἱπ ϑῈ ΓΒ 8 ΤὨΔΠΠΟΥ 845 ἴο 5σῇονν [ἢ6 
ἀϊνιπο ΡυΓΡΟΘΟ ἀπά ογάοσ ἰῃ 15 υπέοϊάϊηρ.᾽᾽ 
(Κε}.) 

.9--16. ΤΠ6 ΠΕ ἤοτη (ςΡ. νυ. 22---. ς., δηὰ 
566 δά, Νοῖο), ᾿.ς. Τ 5, Δοςοτάϊηρ ἴο ΒΔ5ῃὶ 
δηά ϑ8:δάϊ5 ὕδοῃ, Αηξοςδυκίδο Οτοδέ, δεοογά- 
ἴῃ ἴο οἴδεοτβ, Ὀυξ ΠΊΟΓΟ τ504}}} ἴδκθη ἰο Ὀ6 
Απεοοῦυ5 ἘΡίρμᾶποβ, ννῦο ϑρυδηρ ἔγοπι ἐπ 
οὗ [δὲ ποίδ]6 Βογῃβ".---ἰθ δεϊθυς! 8, Ηΐ5 
Ρονεσ εχίεη θὰ βουϊμνγαγάβ (ΕξΥρῖ), ξαϑῖ- 
νναγὰβ ( . ἈΠπηρηΐϊά ἃηα4 ΕἸγτΏΔ15), δηά 
τονγαγά 186 ρ᾽οδϑδηΐ ἰδηά---ἃ πηοάδ οὗ ἀδϑοῦῦ- 
ἴῃ}; Ῥαϊοβίίπα ἔουπὰ ἴῃ ογ, 11}, 19; ΕΖεΚ. χχ. 
6, 157) ἃ5 ὙὙ6]1 85 ἴῃ χὶ. 1ό, 41 (τ. «'5ο [58]. 
ΧΙ. 19, Ὑμοτὸ Βα γ͵οη 15 οδ]]δὰ ἴῃ “ φ]ογγ"-- 
5ΔΠ16 Ῥνογὰ 85 15 βόσὸ [γΓδηϑίαϊοα “" ρ᾽οδϑδηΐῖ","-- 
ἐρἔ Κιπράοιηϑ᾽)). Το ΧΧ. δηὰ ὙΒοοα. 
τολὰ 1ἢ15 αἰ ΥΘΠΕΥ (566 δα. Νοῖο). 

ὙὟΠ6 ΠΠΔΡΟΓΥ Οὗ νυ. 1οὸ 5 ἴπ6 ἱπηλΡ ΤΥ οὗ ἃ 
νἱβίοη : δηά [6 ἴοστη8 ἰῃ ᾿ς Ὦ 1 15 ἀσβου θά, 
ἅτὸ Βαυ]οηΐδη ρυτγιβοὰ ὈΥ (Ὠ6 τοὶ σίου θ6]16Ὲ οὗἁ 
Ῥδηῖο}᾽ 5 ἔογοίδίποιβ. ὙῊΘ ῬΙΔΠΘΙΔΙΎ ΤσΠλγαςῖεῦ 
οὔ ἴδε (μαι πδη- Βα υ]Ἱοπίδῃ ροάϑ--- ς. Αὐδγ 
(ϑαΐυτη), Μεσοάδοϊμ (αριίσῖ), ΝεΓρΑ] (Μ415), 
Ιβίασ (νεηυ5) δῃὰ Νεῦο (Μοσζουτυ)ς---ἶθ ΜΕ]} 
Κπονη. [Ι͂ [ΠΟΣῚ δϑιτοποιη δ! Πγ-ςοποεϊνοὰ 
1Ποοϊ]οσίςδὶ ϑγϑίθηι, [[Π656---ἰορεῖμοσ ἢ (ἢ 6 
διοδίοσ σοάβς ἄπου, Βε], Νουδὴ, ΒοΙ τ, δ1η 
(Μοοηλ), ϑαπιᾶ5 (80) δπὰ Βἰη---ῦγὸ “"]Ἰογὰβ᾽" 
Δ “ρχίποοβ οὗ ἴΠ6 ροάϑ5;᾽ [ΠΟΥ σνογθ, 80» 
σογάϊηρ ἰο {π6 ἰπβοτρίίοηβ, ρυ ΠΟΥ νγουβῃρ- 
Ῥεοά, δηὰ {ῃοῖσ {||65 φηϊογοα ἰγροῖὶν ἰηΐο ἴδ6 
ςοιῃροϑιοη οὗ ρΡΓΟΡΟΣ Πδπγ65 ([μϑπογιηδηΐ, ὁ [.8ἃ 
Μαρὶθ," ἢ. 104 8364.,) ϑᾶγῦοθρ, "Ἴσϑηβ, οὗ ϑ8ος. οὗ 
Β10]. ΑτῸΝ.᾽ 111. Ρ. 145 50η.). ὍΠΟΥ δηά 
{πεῖν Ἰορίοη -ϑδίο ἴ65 τσοσο, ἴο 4 Βαδυ]οηΐδη- 
(ταϊηοά τη, “16 μοβῖ οὗ μοανθῃ." 

Α58 Νοδθυς δάποζζαυ ἢδὰ ἴῃ [ϊ5 ἀγθᾶπὶ ϑθθῇ 
[86 ἴγθθ γεδοῆίηρς ἴῃ 115 ργίάς δηὰ ϑἰγεηρίῃ υηΐο 
Βοάνθῃ, 80 [ δηὶοὶ πῃ ἢὶ5 νυἱδίοῃ οανν ἴῃ6 ΠΟΙΠ 
“ἐς γγαΧὶηρ; στεδῖ," στοδοδὶη ὑὉρ ἴο δηὰ οδϑίηρ 
ἄοννῃ ενεγγίπίηρς βδογοά----ϑοῖηα οὗ ἴπ6 δοϑὶ 
Δηά οὗ ἴδ σϑἴδγβ," [ὴ)6 ρστεαίου ἀπά ἴδε θβϑοῦ 
ξοάς---ηὰ “"5ἰδπηρίην ἀροη ἰδ 6π,.᾽" 

Ὀδηΐοὶ “οι [λ6 τηοδηΐης ἴμοη (συ. Σ 5), 
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ΡαΗΙ͂Ρ 10 Απά ἰξ νναχεὰ ρτεδῖ, ουόπ ἴ το τῃς 
ἐξέ λοεί. Ἠοϑβῖ οὗ Πεᾶνεῃ ; λπά ἰζ οδϑδὲ ἀονυγῃ ςοηῖς 

οὗ τὰς Ποβῖ δῃά οὗ [δε βϑίδγβ ἴο τῃς 
σιουηά, δηὰ βἰδπιρεά ὑροη {Πεπὶ. 

ΙΟσ, 11 Ὗελ, Βς τηλρηϊπαά ῥίπιδεϊ ἐνεη 
ἐξαίκε, ἴτρ τ1ῃ68 ῥγίηςς οὗ τῇς Ποβέ, δηά ΓὉῪ 

Τ 

ϑονε λέσε. ᾿ἴτα ἴῃς ἀ41}}γ “σογίβος νγ25 ΚἈΚ ΑΥΨΑΥ, 
ἀκ ΤΟΣ δηά τῆ ρἷδοε οὗ ἢ]8 ϑαποξυδγγ ννγᾶ8 οδϑέ 
βῖσεν σθεῦ" Πύγγῃ ν»» ἐλε ἢ ᾿ ᾿ 
ἐαπες 12 Απά ἴδῃ μοβδὲέ νγὰβ ρίνεη δέρῃ 
ἀγαίπεε ἈρΆΪηδῖ (Π6 ἋΔ1}γ «σεγίβες ΌὉΥ τεάβϑοῃ οὗ 
μὰ δαῖν γαῃορτεββίοῃ, ἀπά ἰξ ςαϑὲ ἀοννῃ τε 

Ὀυΐ [86 ἐχρδηδίϊοη σδηλς ἰδίοσ (συ. 23 564.): 
γε [παῖ ““Βοβί οὗ μεάνεη᾽" μβαά Ὀθεη εχρ]διηθά 
ἴῃ Ραγί ἴο Ἠἰπι ἴῃ ἢ]5 Ῥγευϊοῦβ υἱβίοη (11. 21, 
45}, δπᾶ 6 πδίίοηδὶ τεσορηιοη οὗ Οοά 85 
(πὸ Οοὰ οἵ ἴδε ““ Βοεσί5᾽) (δαῦθδοίμ) οὗ βϑανθη 
δηὰ οαττ (Εχοά. νἱῖ, 4, χὶϊ. 41) πηδάθ {πὲ 
ΔΡΟΓ-οχ ρἰδηδίίοη (υ. 24) δἱ οὔςθ δοσερίδθϊα. 

11. {δε ῥγίπεθ οὔ δὲ δο..7 Αξαΐϊη, ἃ Βαῦγ- 
Ἰοπίδη ρῆγαθο (ερ. ἴπ6 ϑγ-ϑασίτα οὗ Ὁ, 25); 
ἃ ἘΠ6 1κὸ ἴοὸ 1ῃαϊ φίνοη ἴῃ [86 οἷά Αςοδάϊδη 
Βγπὶη ἴο δίῃ (πιοου)---ἰἴπ6 Γοτγά, ρῥσίποθ οὗ 
{86 κοάξ οὗ ἢδάνεη δηά δδγίῃ : ᾽᾽) οσ ἴο Μογοάδοῃ 
Ταυριζογ)---ἰἴδὲ κοὰ οἵ ἴμ6 (αϑίγαὶ) Ἰερίοπϑ᾽" 
ἐὐκμδαω .1.δ5 ρσξηι. Οἱν]]..,᾽ ΡΡ. 1.59) 170); 
δηά δγαῖπ, δοοοσγάϊηρ ἴο ἴ8μ6 ργενίουϑ νἱβίοῃ 
(υἴϊ. χ3, 25}) δϑϑίρποά ἃ δίρῃεσ δῃά ρυπῆρὰ 
ΔΡΡΙἰσδίίοη. 

ΤΠΘ νοῦϑο 845 ὈΘΟΠ ΝΔΙΙΟΊΙΞΙΥ χεηθογοά δο- 
ςογάϊηρ 85 ἴδε ρυποίυδίίοη οΥἩἨἩΪΠα δοΤορίοα 
Ἡοῦγονν ἰοχὲ μ45 Ὀδθεη ξο]]οννοα οἵ ποί. 
ὧν ῥίνε ἐδε ἀαἱέγ “αεγίξεε, δας. (πιᾶγρ. δὰ 4]. 

“ ἤγο»ε ἴτη,,) (λ6 ῥῬγίηςθ οὗ [86 Ἐ0 8} ςΡ. 16 
ΡὮγδβο ἴῃ Νυπι. ΧΧΥΙΙ. 4: 10 15 δεβῖ πη θά ἴο 
1ῃ:6 υδϑυ Δ} δοςερίοα ϑθηϑα οὗ ἴΠ6 ἀδηΠΥ τλοΓῃ- 
ἴῃς ἀπά δνρηΐηρ οἤδγίηρ, ἔπου ἢ 5ΟΠῚΘ. Ῥγοίεσ 
ἴο ἴΔ|κ6 1 ἴῃ ἃ ΠΟΤΕ βΈΠΟΓΑΙ 56η56 85 ΘΧρυοϑϑῖνο 
οὗ ὀνοσυτ βίης οοηπεοίεά ν [86 ννοσβῃὶρ οὗ 
{Π6 βαποίιαιγ. Εογ {μ6 ἰδϑδὲ ρῆγαϑθ ἴῃ (ἢ]5 
νΟΓβ6 ΟΡ. Εχοά, χνυ. 17: 1 Κ, υἱῖϊ. 13; δηά [ῸΓ 
[Π6 Ὠἰδίοσιςδὶ 1] ιϑιγαίοηβ οὐ 16 ράϑϑδαρθ, ἃ 
δος. ἱ. 39, 45). 1. 4ς. 

12, Ανεῖβο ἴπῸ 5εῆϑε οὗ τ πῖο ἢ 15. ΚΑΙ ΤΥ 
εἶοασ, Ὀὰξ ψνίο ἢ Πμ45 Ὀεεη ἰγδηβίαίθα νογΥ 
ὙΔΙΙΟΙΞΙΥ (ΟΡ. Α. Ν., δηὰ πιᾶγρ.: [πε ΓΟΧΧ, 
δηὰ Ὑδοοά. Ρυποιυαίοα αἰ βογθπηΥ : [μὲσ 
ἔοΠΠονν5 ἐς Ν ]5.). ὙΠ6 “οὶ Βογὸ 85 ἀ15- 
ἘΠ σηθα πΌπὶ ἴπ6 ὁ μοβϑῖ οὗ Βεοδυθη᾽ (νυ. 10) 
ἷς ρουτηἰεὰ ὉγῚ Οοά ἴο νοτῖκ 115 ψ11}} δρδὶπϑῖ 
ἢ 15 ὨΟΙΥ, οἰ ἴποῦ (45 ϑοιὴς ἰγδηβὶαίθ) “ὉΥ 
ΤΟΔ50η ΟὗἁἨ ἰγδηβρτοϑϑίοη,, ἡ.ς. 8ἃ5 ἃ ρυπιϑῃπηθηῖ 
ἴογ {Π6 51η5 οἵ Οοα β Ῥϑορ]θ, οὐ (45 ΠΊΔΗΥ͂ 
τιοάσδγῃ σοχητηδηΐδίοιβ ῬΓοίο) ὁ [ΓΔη5- 
διοβϑίοη,," ἢ δὲ 15 Δοπ ΔΈ, ἐ.6. ἴῃς 
δεϊ([ηρ ὉΡ οὗ ἃ Ποδίμϑη δἰΐδγ. 
“1 (1886 Βοιτ) ““ςαδὲ ἀονγῃ ({Π6) {γα " 

{τε [πΠ6 1νν, Επτα, Ἀδϑδὶ; ποῖ 85 1ἢ 
ΧΧ. δηὰ Τποοά. δικαιοσύνη ΟὨ]Υ}); ἱορεῖῃοτ 
ἢ 18 ἴσας βδουίῆοο, “γα ἢ  οσ ἔγαε χε! ρίοη, 

ΠΑΝΙΕῚΙ͂,. ΝΠ. [ν. 1το--ἰ4. 

(ΠῚ το τῆς ρτουπὰ ; δηὰ ἰξ ργαςεβοά, 
δηά Ὁ τρβνὰρε 

12  ἼΠεη [1 Πεαγά οης 8δ1ηϊ βρελίς-- κου, εξ 
ἴῃρ) Δπ4 Δποῖδεγ β8δἰπί 8414 υπἴο "ἴ τῆδὲ ΠῚ 

97 δεεζεέζΩ, 

σογίδιη “αἰπί ὙΙΟΝ θρᾶκο, Ηον ἰοηρ αν, με ) 
“ῥαἱ! δε τὰς νἱβίοῃ εομπεογπίης τῆς ΔΑΊ παρκόσζενι 
σαεγίβοο, ἀπά ἴῃς τγαπϑρτγεβδίοη ' οὗ ἀ6- (ποῦ. ΠΣ 
βοϊἰδίίοη, ἴο ρίνε βοΐ (6 βδποζυδγΥ Τότ, 
δῃά τῆς Ποβῖ ἴο ὃδο (τοάάδῃ ὑπάογ ἔοοῖ ὃ κρεοίαξε. 

14. Απά ἢε 5414 υπἴο πα, [Ππἴο ννο ἸΥον 
τπουβαπά δηά ἴτε πυπάγεά |ἀΔγ5 ; γεργκῖπς. 
τδη 5}4]} (ες δαποίυδιυ δα ᾿οἸεδηβεά. γκεεύεα. 

85 σοπίδποά ἴῃ [86 ἴᾶανν ἀπ ργορῇδου (ςρ. [86 
ΔΙ]υπίοη ἰῃ αὖ. χό, ἰχ, 12; δηᾷὰ ϑ5, χιχ, 9, 
ΧΧΧ, 9), νγ»ὰ5 ἰΓαπΊρ θα ὑροη: δηά Ὀγ Οοὐἷβ 
ῬΟΥτηἰβϑίοη ἴξ ((Π6 ΒοΓΏ) ““Ργοβρεγεά " (5. 
ΙΧΧΙΙ. 3,12.) ὅζα.). 

18. 1 δεαγά οπὸ ταἱηὲ σῤῥεαζίη, απάᾶ αποίδεορ, 
τς ἢ Α5 ἴδ ὨΟΙΥ οπε σὴς ἀόνγῃ ἴο Νοῦυ- 
σΠδαποΖΖαγ δηά βράῖκο (ἴν. σ3 ΔΑ. Ν.), 8580 ον 
ῬΔΏ16] ἰῃ ἷ5 υἱϑίοῃ ννᾶ5 ἀπιοης [6 5δϊπηΐ5 δηά 
ΒΟΙΥ οποϑβ οὗ [6 ὑγίπος οὗ ἴδε μοβέ οὗ βϑάνεη 
ΤΡ. 4150 νἱῖ. το, ἴπ νἱϑίοηβ οὗ ΖοοἊομαγίδα 1. 1]. 

11. 1ν.}, 80 βρᾶκὸ ἴο ϑᾶςἢ οἴδιοσγ (ςρ. αἰϑοὸ [86 
βρθδικίηρ ἴο δδςἢ οἵἴδοῦ οὗ [ῃ6 ροάβ δηά βιιροῦ- 
Ὠδίυγα] σμαγασίογβ ἴῃ ἴῃς Βαυγϊοηίδη “Ἰρρεπά 
Οὗ ᾿ΙΘῃΐατ," “Ἀεοογάβ,᾽ 1. 143 56ε4.). ΤΒΘ 
συρδίίοη νγᾶ8 δϑκεὰ ὈΥ {86 γουηροῦ οὗ {Π6 
οἷάον (Εννα]ὰ), οὔ ΌΥ ἴ86 ποννεσοπιοσ οὗ ἢϊπὶ 
ὙῆΟ οχρ αϊποὰ ἴ86 εἼνὐθηΐβ οὗ συ. σ2 (458): 
Ὀυΐ 5υςἢ ἀσἤη!θη685 15 ΟὐὗἨ ΠΘΟΘΘΘ ΕΥ̓͂ σοΠ)ς[Ό ΓΑ] 
ψοη ἴΠ6 πα θογ οὗ 6 ““ΠΟΪΥ ΟΠ 65," 85 σοῃ- 
εοαἰνοά ὈΥ οὔς πυτγίιγεὰ ἴῃ ἴμ6 (μαι θο 6 1ϑᾶττ- 
ἴῃ, 15 τεπιοηθεγεά, 

ΎΠ6 νογά “ἰμαῖ Τογίδι ἢ" βαϊηΐ 15. ᾿ΠΘΓΑΙΥ 
(Π6 “ῬΑΪπιοη ἢ" οὗ (86 τηδγρίη (ΧΧ. δηά 
ὙΠοοά, φελμωνί), ἔπε ““ποϑοῖο 4115" οὗ (ἢ6 
ψυϊξς. Ηοννενὲγ ἀοι θὲ} 115 ἀογινδίοη (566 
δάά. Νοΐεθ) 18 σογγοβροπάς ἴῃ ἱῃουρμξ ἴο βϑοσὴθ 
ππηδηηθα Ὀυῖ ποῖ ΠΟΟΟΘΘΑΓΙΥ͂ ᾿ηϑ  ηΙ ἤσδπῖ ρΡοῖ- 
ΒοΟηᾶβῸ; σρ. ἴΠ6 ϑοπιθυνῆδί 51: ΠΥ ρῆγαθο οὗ 
(Π6 ἀϑιγοποπηῖσδὶ [Δ Ὀ]οῖ5, δ. 5. ἴῃ “θοογάς οὗ 
(Π6 Ῥαϑβί,᾽ 1. Ρ. 151, “ΔΑ ποθοῦν ἴοοῖκ [ὴ6 
[Ὠγόηθ.᾽" 
σευ ἰοπρ...7] [1{|͵Ὸ [Πὲ φυσρέίοη ἴῃ [54]. νἱ. 

11, (ἢ]5 ννᾶ5 ργοπιρίθα ΌΥ ἴπ6 τἰρτ] ργὸ- 
ξαηδϊίοηβ ννῆϊοςῇῃ 1ῃ6 νἱδίοη σγενοαὶθά: δηά ἴπῸ 
ΟΥ̓ΡΊΠ4] Ἔχ] 15 Δη ΔΟτιρίηθβϑ οὗ σοηδί στ] Οη 
85 Ὑ6}] ἃ5 σγαγη πΊΔ 102] 50] οοἴ5πὶ5 νν ἢ ἢ υἱντα]Υ 
ἀσριςῖ {πῸ δριαϊοη οὗ (ἢ6 βρθδῖκοσγ. 

Τῶδ ““μοσι᾽" ἴη [ἢ ᾿Δζεγ ρατί οὐ ἔπ νϑῦϑο ἰ5, 
ὈΥ ἴδ ςοηϊοχί, ἴο Ὀ6 τεξογγεὰ ἴο [ηδὲ οὗ υ. χσ. 

14. δε “αἱά μπίο 6] 80 ἴδε Ηδοῦτεν ἰοχὲ 
δηά Τιυΐμοῦ: [Π6 οἷά γεγϑίοη8 δηά ΠΠΔΠΥ πηο- 
ἄγη μᾶνο δϊογοὰ 15 ἱπῖο ἐἐπηῖο ἰπι:" δα 
[Π6 ἔογΠΊΕΣ τοδάϊηρ θείη πὰς ἢ [Π6 πιοτὸ ἀϊῆ- 
οὐ, ἱμν νι ηρ ΟΥ̓ ἱπρ] γιπρ [πὸ Ἰαιίογ, δηὰ ἴῃ 
Κοορὶπρ νἹἢ ΒΑγ]οηίδη ἰάθ85 (ἰν. 21. Α. Υ.), 
15 ἴο Ὀ6 ργείεγγεά. 

ὕπιο ἑαυο ἐδοιμαπά ἀπά ἐγες δωπάγεά ἀ4}.} 



ν. 15---20.} 

Ις ἢ Απά :ἴ ςᾶπις ἴο ρ488, ψΏεη 1], 
εὐεη 1 Ταηὶοὶ, μδά δ τῆς νἱβίοη, 
δαῃὰ βουρῆς ἔογ τῆ6 πιοδηΐϊηρ, τΏδη, 
θεΠο]4, τῆεγε βιοοά Ὀείογε τῆς 48 ἴῃς 
Δρρεάγδηςς οὗ ἃ πιδῃ. 

16 Απά 1] δελιά ἃ πηδπ᾽8 νοῖςς δ6- 

ΑΝΊΕΙ,. ΝΙΙῚ. 

πιο, πάεγβιαπά, Ο βοὴ οὗ τηδῃ : ἔογ 
αἴ (ῃς τίπια οὗ [Π6 ἐπά «ὀαίἑ δὲ τῆς 
Υἱβίοῃ. 

18 Νονν 45 ᾿ς νγὰ8 βρελκίηρ στ ἢ 
ΓΘ. 1 νγᾶβ ἰῇ ἃ ἀδερ 5ἷεεὲρ οὔ ὔὩγ ἴϑες 
τονναγά τῆς. ρτουπά : διῖ ἢς τουοποά 
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σνεεη ἐῤὲ δαπᾶῆς ὁ Ο]αὶ, νυν ῖς ἢ οΔ]16ἀ, 
ἐτβαρ, 9. ῃᾷ 54, “(ὐδθτίεὶ, πιαᾶκε τἢ}}8 σιση ἴο 

υπηάἀεγβίδπα τῆς νἱβίοη. 

τΏ6, ἀπά ἴβεῖ πι6 Ὀργρῆῖ. ΓΗ. 
19 Απά ἢε 44, Βεβοὶά, 1 νν}}]} ζβανκωβοη 

πλάκα [66 Κπονν Ψἢδῖ 58} θ6 ἰπ τῆς ΚΣ κα 
17 ὅ0 Πα σᾶπηθ πϑᾶγ Ψοτε 1 βιοοά: 

Δηἀ ἤδη Πα σᾶπηςδ, 1 νγᾶβ8 αἰγαϊ , δπά 
[Ε]] ὑροὴ τῦ ἔδςα: θυῖ ἢδ βαϊά τπιηΐο 

866 πιᾶγρ. ὙΒΘη 5881] [π6 βαποίυδγΥ δ “.}115- 
υδεα" (πλᾶγρ.), τππδὰθ οπος τοτὲ ἴῃ6 οἰεδηϑοὰ 
δορὰ τεϑίογθά, ἱπδϑίεδά οἵ ἴῃ6 “"ςαϑῖ ἀονη,᾽" 
58η (νυ. 11). 

ΤΠΕ ἀδίο 15 σοηβοϑϑο γ 4 ἀἰβῆςσυϊξ ΟΠ6: 
νδδὶ νγὰβ ἴῃ Ἰεηρίῃ ΟΥἨΥ̓́[Π15 νυχθήμερον (5 
(ον. χί. ες) Ορίπίοῃ πᾶ ὈὉδ 5διὰ ἴο ὃ6 
Ξ[}}} ἀϊν ἀρὰ Ὀεΐτνεθη ἰδ κίηρ ἴμ6 ἀδγ8 85 ννῃοὶο 
οὐ 1 ἀδγβ (5εε δ ἀ. Νοῖδ), δῃά ἰ5 {κεὶγ ἴο 
ςοηξίηϊιο αἀϊν!ἀοἃ. Οἡ οί 5:65 1ξ ϑθοπὶθ ἴο 
Ὀδ σοποϊυάοά (μδὲ 1[Π15 ἀδἤηϊζο ὨυπΊΌ Υ 15 τοί 
ἴο Ὀ6 ῥγεβϑεὰ ᾿Ἱ σίγισῖ δοουγαογ. [{15 ἴδκθῃ 
ἴο Ὀε ΘἸΠΕΥ 5 γι ] 1 αὶ] οὐ Δῃ ἀρρτοχι πιδίοη 
ΟἿΪΥ ἴο Πιἰϑίογιςὶ ἀδίεβι Απά τὰ15. “1ἀ64]"" 
νδὶιθ οὗ [86 πυτΉὈ.Υ 50 [Π6 ςοποϊυπίοη 
ἴδ᾽, του Οοὐ παίῃ γενοαϊοὰ ἴο ΗΙ5 βυῆεγ- 
ἴῃ σδυγοῦ {ΠπΠ6 Βορο οὗ Ὀεϊζεν ἄδγϑ, 50 {μᾶΐ πο 
ἀουδὲ 5ῃου]ὰ δὲ επίογίδιποὰ οὗ [86 ἔαςοῖϊ, γεῖ 
μΒδίῃ Ηδ ϑϑεῃ δὲ ἴο Κκεὸρ 'ἴῃ Ηἰβ οὐσῃ βουνοῦ 
[Π6 δεοίιι2] {π|65 ΟΥ̓ 5δᾶ90ῃ8 νῃεη ἴμοβα δείίες 

᾿ ἀδγϑ 58}} Ὀορίπ ἴο ἐπὰ ῃο ποσὰ (Δοῖβ ἱ. 72): 
566 Ὠοΐο ἴο ΥἹἱ]. Ὡς. 

15. 1...σομσ δὲ ΚΓ δὲ νιραπίηφ, δος. ὙΠὲ 
ττδρῖ ϑἰαΐθ 511} σοπαπυοα, Ὀυϊ ἴποθθ ννογὰϑ 
(ἢ ἴδε ογ ξ' 41) ᾿παϊοδίο [Πδὲ 5ϑαγοδίηρ εἀγηαβί- 
Ϊγ ἔοσ ἴδε “υπάειϑίαπαϊηρ" οὗ (6 πηλοῦ 
ὙΠΟ ἢ νγ45 ἡδίυγαὶ ἰο Πδηϊοὶ (1]. χ7). 

δε ἀῤῥεαγαποο 9 ἃ »ιαπῇ)ῇ Ῥτεβθητγ οδ] θά 
Οαδν!-εἰ, ἃ πᾶτηθ, {π6 ἔγεϊς μα] οὗ ψῃιο ἢ οοῦ- 
τεβροηάβ ἴο ἴθ ννογὰ Οεόσγ, ἤετθ ἰγδηϑιδιοα 
ἐἐπῃηδη,᾽᾽ Δῃηὰ 5 Κη 165 “τηδη οὗ Οοά,᾽ οσγ ᾿"πηδη- 
Οοά,"" 4 σοπιδιηδίοη 5ιιςροβίϊνο οὗ ἴη6 Ἰονίηρ 
ἔΠοπαϊΪν ἀϊδροσιοη οὗ Οοά ἴο πιδη. ΤῈ σοη- 
ςερίίοη 85 νγὲ}} 85 ἴπ6 δῖηε οὗ ἴπε ““δηροὶ᾽ ἰ5 
ϑοσηϊς : [ΘΓ ἰ5 ΠΟ γδάβοῃ δἵ ἃ] ἔοσ βθοκιηρ 115 
5ΟΌΓΣΟΘ ἴῃ ἴΠ6 ΑἸπϑμδϑηρδηάϑ οὗ με Ζογοδϑίγιδη 
το] σίοη (5:6 ΕΧουΓϑα5 αἵ θη οὗἉ [815 (Βαρίο). 
ΤΠΟ τοῖο οὗ ἃ πδὴ (4444;»91), ἃ Ἀυπιδη νοΐοθ 
δρελκίηρ νγογάβ 1π|6} 15 }10]6 ἴο πιδη, νυᾶ5 βεαγά: 
ἰξ ϑοοσηθὰ ἴο Ἴοουὴθ ἢοδίπρ 45 1 νγεσο ἐδ6- 
ὕσεοη [6 Ὀδηκ5 οὗ 141 (ςΡ. χ. 6); ἀπά δ 
πὸ διἀάϊηρ οὗ (ἢ νοῖςθ Οδῦγεὶ σδάθ Π δηϊοὶ 
ἴο ““υπάοχβίδηά," ἰο ΚΟΥ ἴδ6 ““πιοδηΐηρ᾽" 
(νυ. 19). 

17. υαργεαηά, Ο :οπ Γ᾽ »ιαηῇὶὸἢ Μροη 
Πᾶνο δϑκοά, βᾶγ8 Μοϊδποδίδοη, ννμδῖ 15 ἔπ 156 
οὗ [Π656 ὑγορἤδοῖθβ. οἵ βιισσεβϑῖνα Κίηρβ δηὰ 

ἰλϑὲ επά οἵ τῆς ἱπάϊρῃαιίοῃ : οσ δὲ τῆς 
πιε ἀρροϊητεα {πε επὰ «ῥα δε. 

20 ἼΠε τγτὰπὶ ψῃϊο ἢ τπου βανγεβέ 

{{π|65 δηὰ Ἰυάρτηθη  Σ ὍΠ6 δῆϑννου 15 ἐννοίο]ά, 
ΤΠ σδιγοῦ ἢ45 παρά οὗ ἴδεπὶ [παι 586 ἀδδραὶγ 
ποῖ ἰη (Π6 πηϊάσε οὗ βοδηάδ]β δηὰ δῇηςοιοηϑ. 
Ὗνε 4}} μανὲ ποοὰ οὗ ἔποπ, {παὶ ὈῪ (Ὠηκιηρ οὗ 
[6 σαυϑε5 Ὡς ἢ Ἰοὰ ἴο δι Δ[ΠἸσ οησ, ννα 
ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 πιοτο αἰ οηΐ [ἢ ὈΓΕΘοσυηρ; ΡΟΓΙΥ οὗ 
᾿6 δηὰ ἀοςίΠη6, Δηά 50 ἀνεσέ ἃ ὑγοῦϑα ριηϊδἢ- 
τηθηΐϊ. 
Το ᾳιυϊεξ Τ.4η161]}5 σγοαΐ ἔδαγ ((ὴ6 ννογὰ ἴῃ 

[Πς6 οΥρΡΊΠΔ] 15 Ἐχργεβϑῖνο οὗ στοδί ροστυγ δε οη) 
Οδδσιεὶ βρθᾶκβ ἴο δἷπι. Ηδ δά γοβϑεβ ἢΐπὶ ὉΥ͂ 
ἃ ἘἘ6 νος ἢ, δηλ γϑεά, σοηίδίηβ ἃ σοηίΐγαβὶ ἴο 
[Π6 σηθδηϊηρ οὗ ἢϊ5 οσῃ. [{ σοηγ πο ἢϊπὶ 
(δὲ ἐδουρῇ Β6 βἰοοά ἴῃ 15 ρσγορδμείὶς νυἱβίοῃ 
ΔΙΔΟΩΡ ἴ86 ΠΟΙΏΡΔΠΥ οὗ δηρεὶβ (Αὔθηῃ ΕΖ2Γὰ) 
6 ννὰ5 γεῖ Ὀυϊ τηδὴ (51 Ϊοτοπιθ). Απά ἰξ 
(15 “ΣΙ δου β᾽" ΠιΔΠ ννᾶ5 50 ἀδθορὶῪ πιονοὰ 
ὈΥ ἴΠπ6 ῥῬγόϑθηςο οὗ {πὸ Δηρεὶ, νυν μδῖ 504}} Ὀ6 (86 
ἔξο!πρ οὗ οἴμοτβ ννῃθη [ΠΟΥ ϑἰδηά ἴῃ ἴῃς ρτὸ- 
βθῆςθ οὗ Οοὰά (ςΡ. 541. 11. το, δνυ. νυἱ. χγ7) 
Τῆς 616 “δοη οὗ Μαη᾽" (Βεη-Α ἀδλπ1)) 15 ρίνθη 
4150 ἴο ΕΖοκίοὶ (11. 1). 

αὐ ἐδὲ ἐἶηιο 9 ἐδε ἐμά “ῥα δὲ ἐῤδε οἱεὶοπ] 
ἘἈδίδογ, “ἴο ἴδ εἰπι6 οὗ ἴΠ6 δοηά (Ὀεϊοῃς5) [πὸ 
ΥἹ 5 οη,᾽) ἃ ρῆγαϑθο Ὄχρίδίηθὰ 'ἵπ σύ. το δπά 26. 
ΤΠδ νἱϑίοη νγᾶβ8 ἱπίοπάδά ἴο γίνε ᾿δηϊοὶ ἢ- 
ἀογϑοίϊδηαιηρ᾽ δρουΐ ἴῃ6 “δηὰ) πο 5Που]ὰ 
ζΟΠΊ6 Α΄ἴΟΓ "ΠΊΔΩΥ ἀλγ5,᾽) ουθη “ἴῃς ἰδλϑὶ επὰ 
οὗ τῆς ᾿πάϊρπδίίοη " (ςρ. 581. Χ!. 9), θη 
Οοὐ δ δηρεγ ἢ ἃ σοί ]ο55 ννουῦ]ά νν}}}] 6 τὸ- 
γνοδὶθά, [1 15 Ὀοβί ἴο ἴακο {696 ννογάς ἴῃ {ΠΟ ὶσ 
τηοϑῖ ΔΊΡ]6 96 η86 (ε.,. Μαῖί. χίϊ. 20, 39, 
χχῖν. 9: ἈοπΊ. 1]. ς, εἴ 51π|.), ἹΠου δὲ {Π6 58 πὶ6 
{Ἰπ|6 Θχο]υάϊηρ ποτ ρᾶσί4] δηὰ ἱπηπιθάϊαϊθ 
ΠΙΠΙ]Ιοη5 (ορ. Χ Χ. οἡ Ὁ. 19), ϑυςἢ 45 {παΐ 
παπγοά ΕΥ̓͂ Αὔεη Εἶ7γα, ἤθη Οοα β ἱπάϊρτιδίϊοη 
δραϊηδὶ Η!5 οὐ ΡΘΟρΪΘ νγ85 ἔθ] ἴῃ ἔπε ἄδγϑξ οὗ 
1ῃ6 Οτροῖκ συ] δηὰ οὗ Απίοςῆι5 πὲ} [6 
Ἡδϑπλοηξ 8Π8 ““οἰοδηϑοαὰ [Π6 Βα πο ΑΥΥ "ἢ (νυ. τ4). 

18. 14υα: ἱπ α ἄδορ «“ἰεερ, 5.1 Ἀδῖθοῦ 
ἐ ἔγδης θ᾽ [ἢ4Π 5ῖεθρ. ὙΠΕῈ βοπγονν δὲ ρδγδ] οὶ 
ἰπβίδηςοβ οὗ Μοϑβεβ (ἔχοά. χχχὶῖ. 20), [54] δὴ 
(νἱ, ς), δὲ Ρείεσ, δὲ [δπ|ε5, δηά δὲ Ϊοῆη, οἡ 
τε Μουπὶ οὗ Ὑαηβηξυγδίίοη (6 1χ. 32), 
δηὰ 81 Ῥαυὶ (Αςῖ5 ἰχ. 4; 2 ΟΟΥ. χΧὶϊ. 4), 6χ- 
Ρἰαἰη ννβδῖ 15 πλθδηΐ (που ἢ ποῖ Θ45}}7 Ἔχργοββοά. 

40, 21. ΟΡ. νυν. 3-ς,.. Το δάάϊποη 



ὨΑΝΊΕΙ, ΝΠ. 

Κιηράοῃι, γγἤδη (ἢ 6 ἘΓΔΠΘρΤΊΘββοΥβ ἴδγα ἢ Ηεῦ, 
᾿ Φ Γ’5).4. 2 

οοπης ἴο {πε (ι]], ἃ Κίηρ οἵ ἤδγοε σουῃ- φλάσά. 

ἶν. 21----2 6. 3446. 
Πανίπρ φῦ Ὠογηβ σγέ ἴπ6 ἰηρβ οὗ 
Μεάϊδ δηά Ρεγβίδ. 

21 Απά τῆς τουρῇ ρολῖ ἐς τε 
Ἰίηρ οὗ Οτεςία : δηὰ τῃς ρτεδῖ βογῃ 
τὶ ἐς δεΐνγεθῃ ἢ15 αγεβ 25 τῇς ἢτβῖ 
Κίηρ. 
κ Νοῦν [πα Ρεΐηρ Ὀτγοΐκεη, νγἤεγο- 

48 ἴοι 8ϊοοά τρ ἔογ ἴἴ, ἔουγ Κίπράοπῃβ 
8Π.4}] βἴαπὰ ὕὑρ ουῖξ οὗ {πε παίίΐοη, δυῖ 
ποῖ ἴῃ ἢ]8 ροῦχεγ. 

23 Απά ἰη {πὰ Ἰλίοεγ εἰπια οὗ {ἢεὶγ 

ἴεπδηςε, Δηἀ υπάἀεγϑιδηίηρ ἀλτίς β6η- 
ἴδηςε8. 5841] βῖδπά υρ. 

24. Απά 8 ρονγεγ 8381} θῈ τ ρ ἢ. 
δυῖ ποῖ ΒΥ Πῖ8 οννῇ ρονγεγ: δηά ἢςδ 
58.4}1 ἀεβίγοΥ ννοηάθγβ!!]γ. δηὰ 58}2]]} 
ΡΙΟϑραῦ, ἃπά ρῥγδοῖίβε, πα 5}4}} ἀ6- 
ΒΊΓΟΥ ἴΠ6 τ] ΡΗ δπά (ἢς ἴΠΟΪΥ ρθορΐα. Ηεῦ. 

25 Απά τπγουρῇ ἢΪ5 ΡΟ ΕΥ αἶθο ἢς Κις 
8 ἢαηά; “ἢ 8,41] σδυιϑε σγαίζ ἴο ργόβρεῦίῃ 

Ποτὸ (υ. 41) οὗ [86 ὀρ! πεῖ ““τουρἢ" (αἰσγ) 
15 δου ηρ Πλοσο ἴδῃ ἃ Τ]ΟΤῸ ἀρροβί[οη ἴο 
16 νογὰ "κοδί : [86 5 ΓδηρΡῈ δϑϑι στιὰ ἴο [86 
Ἰοηζ- αιγοὰ δπὰ νυν Δη1π|4] ονοσ [Π6 5 ΒΟΥ 
τ οι θεῖ5 οὗ 115 ἰγῖῦθ ργοῦΔὈΪΥ υπηάος] }ε5 [86 
βοϊδεςξοη οἔὗἩ [ες Θρι(Βεῖ, 

41. 2δὲ δἰηρ 9 Ογεεα} 1ιλῖ. ανδῃ, [6 Παιδ' 
ὉΥ ννϑὶο Οτδοσα νγᾶ5 κπόνγῃ ἴο ἴδε Ηεῦγενβ, 
Ἐκγρίίδηβ, δπὰ οἷά Ῥογβίδηβ; 866 ποίεβ ἴο 
Οϑη. χ. 2. 
ΤὨΟ οσσυγτοπος οὗ [πα τνογὰ βεσθ ᾿δ8 Ὀθθη 

οἤξη υοίοαά 85 ἃ 5'σπδὶ ἱπείδῃςς οὗ ἰδία ἀδίθ 
οἵ ςοπιροδίίοη. Οππεϊξογπι αἰ σΟΟΥΟΣΥ 
πονγόνοσ, τηδάο ἴξ ονϊάθηξς [πὲ [Οοη]4 νγᾶ5 ννεὶ] 
Κπονγῃ ἴο ἴπ6 Αϑϑυγίδῃβ ὑπάογ [Π6 ἤδπὶὸ οὗ 
Ὑανδηυ (ογ ὑδοπδὶ) ἰοης Ὀεΐογε {π6 Βα γ]οπίδη 
ΠΔΡΕΝΠΥ (566 Νοστίβ, "᾿Αϑϑγσ. Ὠιςῖ.᾽ 11. 482). 

44. ((». «υ-. 8). ποῖ ἐπ ῥ, ρῥοαυεγ} ἘΠΊΒΟΙ, 
85 ΤΟΥ Ρῆγαθοβ, ΠΟΥ γεγο ποῖ 50 
ΤΑΙΡΗΪ 885 ἢ νν53,") οἵ, ποῖ οὗ ἢἷ5 ἔΆΠΉ ΠΥ 
(ϑαδάι45). ὍὙε ““πδίϊοη " οικκ οὗ τ Βο ἢ ΓΠΟΥ 
ΒΡΓΔΏΡ 18 ΠΑΙΩΪΥ [86 ΟΥδεκ πδίίοη (ΧΧ., 
Ὑπεοά., ΑΌδη ΕΖΓΑ); ἴῃεγα 15 πο ἀδβηϊϊε 8Γ- 
Ὠς]ο, διὸ ἴόγῃι 15 ΡΟ ΓΡΟΘΟΙΥ ᾿πάἀοἤηϊίε, 

28---26. ΟΡ. ον. 9--1ἰλΔὄ ΑΨ πιοῖὸ ἀ6- 
ταὶ δὰ ἀδϑοσιρίίοη οὗ ἴδε “11{16 Βοτη.᾽ 

28. «υδεη δὲ ἐγαη 9, 5909 ΩΓ Φ0»16 ἐο ἐδέ 
ἡ ωῇ 80 πιοβὲ πιοάεστβ; {πε Οτεεκ νεγβίοῃϑ ἀπά 
ἘΠΟΙΓ ξΟ]]οννεῖβ τοδὰ ὁ" ΓΔ ΉΞΕ ΤΕ 5595 (ςρ. ἰχ. 
44). ἘἈοίξεγεηςε 15 ΡγΟΌΔΟΪΥ Ἰηἰοηάοά (ὉΥ δ υ56 
ΟΥ̓ 58 π|6 γοοῦ) ἴο [86 ὁ“ ἰγδηϑρτοβϑίοη ̓" οἵ υν. 
12 τος τ 866 ῃοίε), δυῖ στεδίοσ ἡδίω λα 5 
δες [86 ΡεΙβοηδιΥ ἰηΐσοάι γίε.ς. 
ἴῃ6. Α. Ψ΄. ϑοπὶἊ Ἀλθύνης (ε.ς. Ἀδβδὶ, τω 
ἘΖΓΔΑ) ἴδκο {Ππ686 15 ἴο δ {86 υυϊοκεά 
Οὔ65 οὗἁ [5γδοὶ ; οἴποσβ, ἴο Ὀ6 ἔοιισ Κίηρβ οὗ [ῃ6 
μοαῖδεη (υ. 22 δ4Δ4188); ἃ ἀἰνουβϑι γ οὗ οριπίοῃ 
ἀυς ἴο {π6 ἔνγο πηοάδ5 οὗ ὀχρίδιῃῖηρ Ὁ. 1Δ. 
ὟΝ ροϊηίβ ἅσὸ ποίἰοθὰ δοὺξ 6 ὁ" Κίηρ "ἢ 

(Απϑοοδυπ ΕΡΙΡΒΔη65) ; (4) δῖ5. “" δγοξ ξοιρι-- 
ἑεπαπες" (ΤῈ, “βἰγεηρίῃ οὗ ἔλεος," ευῖ. χχυηϊ. 
40: Ἐσςοϊοβ, ν1}}. 1; β8δ]. χίχ, 4), ἀπά (ὁ) 15 
“Ἅ πηδεοτβίαπαϊηρ ἀδγκ βοηίθηςοϑ ἢ (Ἰζ. Πα ἀ165 
ΟΥ ογΐυοι!5 5ΑΥ Πρ : ςΡ. Υ. 12; [παρ΄ Χῖν. 12, 
18; ΕΖΕΚ. χυὶϊ. 2). Τὴ ἀοἤδηςο, [86 Ξῃδπιθ- 
ἰεβϑηεβ5-- - ἀναιδὴς προσώπῳ, ΧΧ. ἀπὰ Τβοοά,, 
--ο-ἰηνοϊνοά 1η (4) 15 Ὀγουχαί ουξ ἴῃ ν. 24 (ΟΡ. 

ΨΙ]. 8 (4), 21), ἴδε ““ΡοΪ γ᾽" τυδᾶθ ροβϑίδῖα ὈΥ 
ἢ]5 συ πηϊηρ ἴῃ (ὁ) ἴῃ ν. 2ς. 

44. δὲς βοαυεν “δα}} δὲ τὶ δίγ, δὴ ποῖ ὃν 
δὲς οανὐὴ βοφυεγ) 1,6. ροννοσ "6 μδά, Ὀυξ 1ξ ννᾶ8 
εἰ ίνοῃ ἢ1πὶ) (νυ. 12); Πα πδά ρβονγεσ ΟΠΥ οἡ 
δεοουῦηξ οὗ {δε 5'π οὗ [9ςγδοὶ δραϊηϑσὲ Οοὰ 
(Αὔδη ΕΖτα δηὰ 5446125) ; ὈΌΥ οὐ 8 ρουτηϑ- 
δίοῃ 6 “' ἀοϑίγογο ννοπάθγ ]γ, ἄζς.,᾽) ἐνθη 
{παἴ ννοπάογῆι ψοσκ, [Π6 ϑαποίΌλγΥ (5444145). 
ΤὮΘ ὁ’ ΡΟΥΤΟΥ ᾽, 15 γαῖμεσ [Π6 Ῥἢγϑίςδὶ ἕοσγοθ ρυῖ 
ἴη τηοξίοη ΕΥ̓͂ Απιοςῆ5 ἴμδη ἴΠ6 σταῖς Ὡς ἢ 
ὑπάουδέθαϊΥ συϊάρα ἴα ([Π6 αἰξεγηδίϊνε ἱπίεσ- 
Ρτεϊδιίοης ἅσε οουπηδίποὰ ἰπ ἴπῸ ἌΣ πα αοπ- 
ΤΑΘηΪΑΥγ). Ης ἀεοβίγογοα “ἴΠ6 τ] Υ, δηὰ 
[6 ΠΟΙΥ Ρδορΐθ :᾽) πε ὀχρίδηδίίοη οὗ 186 ἰδί(ον 
Ὀγ [86 ““5δἰηῖ5 οὗ [86 τηοβκὶ Ηἰς ἢ" (ν1}. χ8, 22) 
15 Ὠδίυγαὶ δηὰ υδιια]ὶ : Ὀυΐϊΐ σοπιπηδηϊδίογα ἃγδ 
ποῖ υηδηϊπλοι5 ἡ] τεΐεγεησοθ ἴο 186 ἔουτηοσ. 
Εννα)ὰ δρρίϊοβ 1 ἰο {πε “ἥτε οὗἩ ἴδε ἢγϑξ 
Ποτπ 5) οὗ νἱῖ. 8, 24; Ἀδϑηϊ ᾿ἰάἀθητῆος ἃ ἢ 
[Π6 “ὁ ΟΓΞΠΙΡΡΟΙΒ οὗ [δ 5ἴδγς,᾽ 2... Ἰἀοἰδίοσς, 
Ρογῦδρ8 ὙΠ τοΐεγθηοθ ἴο ἴπ6 ὁ’ βἴδλιβ οδϑξ 
ἄἀονη᾽ (Ὃν ΤῸ}: Α ποῖ σεμεγαὶ τοίετοηος οὗ 
186 ψνοσγὰ ἴο [πο πλ ΡΒΓΥ ἴῃ [86 ποδίμθη τγοτ]ά, 
ἴο ἴποβε ΨὙῆῃ0 γοϑβίϑι θα δ15 ρούγεῦ, 15 [6535 ἭὉρθῃ 
ἴο οδ]εςτου. 

25. ἐῤγοισϑ δί: ρῥοῆεγ, ς.ἢ Α νεῦϑο ὙετΥ 
ἀ εχ πεν ὉΥ ἴμ6 Οτεεκ υογϑίομϑ, 
ψ Γ ἢ πλυπῖ πᾶν ξΟ]]οννοά δη αἰϊοροῖδον ἀϊπἶἔογ- 
επί ἰοχὶ (566 δά ἀ. Νοῖθ). ὙΠῸ νοῦβ Ὀοίῃρ ἃ 
ἀενοιορπιθηΐ οὗ [ῃδῖ ρατὶ οὗ 16 Κιηρ᾽5 σβδσζγδο- 
ἴοΥ ὙνΠΙςἢ 15 ἀδϑοσι θα 85 “ἴῃ υπάογϑίδησιην 
ἀλυῖκ βοηίθησαϑ " ((Ρ. ν. 12), ἴΠ6 οδ)εςΐ 5 ἴο 
5ῃονν πον [δῖ γα Ύ ὁ’ ροΪΊογΥ " ([Π6 ““5Κ1]}" 
ἃηΔ “ἐ οὐπηϊηρ,᾽" ΟἹΪΥ υϑοὰ δεῖε ἴῃ ἃ ὑδὰ 
56η86, οἷ. ἱ. 4, 17) 8οσυΓοα 5ιιςοαθβ5 ΟΣ “ Πδηά 
δηὰ ““μοαττ " (186 οπθ [86 ραβϑῖνθ, 86 οἵδβογ ἴῃ 6 
ἃσῖῖνο ἀρεηΐ ἰονναγάς [15 επὰ). ῬὍῆδ γε 
“ἰ ροδοθ, "ἡ [6 σᾶγο!ο55 ΒΟΟΌ ΓΙ Υ 1ἢ ΒΊΟΝ τηδη 
᾿ϊνοὰ νυ ἢ Πΐτη, Ὀδολσηθ ἱπάϊγοςῖν ἃ πιοδης οὗἁ 
εἰ ἀοβΓΟΥΠΡ ΤΔΥῪ ᾽ ("ἴἢ6 τ πὰ (ἢς 
ΠΟΙΥ ῬΘορὶθ ). σ Μᾶςς. ἱ. 3ο ξῖνοβ ἃ μἰβϑίογιςδὶ 
ΠΠπ5ιγαϊίοη οὗ {Π1|5 ἱπογου ὮΥ ἴο [Π6 ροϊηῖ. 
[Ι͂ῃ πιἷ8 ὑγιάθ δπὰ Ἵογδῆέ ἢ6 βἰδηάβ ὉΡ δραϊηϑῖ 
([ἢς Ῥγίηςο οὗ ῬΙποΘβ" (υ. 11, ἀπά ςρ. ἴΠ6 
ῬὮΓΑ56 “1 οτὰ οὗ 1, ογά5""---Αἀοηδὶ- Αἀοπδὶπι 
---ΡΞ, οἜχχχνί. 4), Ὀυξ 18 “ Ὀγοκεη ψἱϊπουῖ 
μιδηὰ " (866 τηᾶγρ. τοί), ἃ ρῃγαϑο (ορ. [οὉ νἱϊ, 



ν. 26, 27.] 

πὰ Πα 5411 τπλρΉ ΠΕ δίπιεοὶ ἴῃ 8 
ρτσεν., Ἀελτῖ, δηὰ δ ἵρεδσς 8}}8}} ἀεβίγονΥ 

ΠΛΆΠΥ : ἢα 5}2]] 4150 βίδπὰ ᾧρ δραίῃϑβι 
τε Ῥπηςε οὗ ργίηςαϑ; δυῖ Πα 5841] δε 

ἀα Μαο. ἀδγοίοη τὶῖποιξ Πδηά. 9. 9. 
26 Απὰά τε νἱϑβίοῃ οὗὨ τς δνεηΐηρ; 

πὰ τῆα πιογηΐηρ ὙΠ οἢ νγᾶβ το ]ά ἐς 

ὨΑΝΙΕΙ͂, ΝΠ]. 

(6: ψθογείοσα δδυξ (πο ἃρ τῆς 
νἱβίοῃ ; ἔογ ἴξ “δαί ἐδ [Ὁγ την ἀλγ38. 

27 Απά 1 [λπ|εἰ ἐλϊπίεα, δηά ννγᾶϑ 
ϑιεἰς εὐγίσιμ ἀλγ3 ; δεγιναγά 1 γοϑε ὑρ, 
δηὰ ἀἰά (ἢ Κ᾽ ηρ᾽ 8 θιι51Π 688 ; δηά 1 ννδ8 
Αϑίοπιβῃςα δὲ ἴῃς νἱβίοη, δυιξ ποπα υῃ- 
ἀογεϊοοά 2. 

6, Ῥτον. χχνΐ. 20) ἱπεπιδλίϊην ἰμδὲ 815 οπάὰ 
5|}8}} ποῖ Ὅ6 ἄυδ ἴο ἃ πιλη5 δδηὰ οὐ διυιπίδη 
Ῥονγοσ (ορ. “απ " 1ὴ {86 ἢγχβε ρατί οὐ [ἢ 15 
γ6156), υυῖϊ ἰο Οοά 5 Ἰυάρτηορηῖξ, ἴο (45 [ἴ γγ6Γ6) 
[δὲ ““δἴοης ουΐϊ οὐυὐ νου μαπάϑ᾽" (11, 34, 
45. Α.Ν.,). ὙὙὝΜΒεγε ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ΤΊΔΥ ποῖ ὃδ ἃ 
τοίεσεηςο ἴο [86 ἀδδίἢ οὗ Απιίοςδυς ἘΡΙΡΠΔη65 
(τ ΕΖτα), Ὀυϊ [Π6 ὨἰδίοτγΥ οὗ [δὶ Ὄνεπί 

ουὐἹά ὃδ6 τεδά (α Μᾶςο. τἱ. :---πό ; ορ. ΜΙ|1- 
ΤΩΒη 5 ' Η!σῖ. οὗ [ονν5,᾽ 11. 8). 

28. δὲ οἱδίον 7 δὲ ευεπίηρ σπάᾶ {δὲ ἨΙΟΓΠ. 
ἐπρ] Ὕδε ρῆγχαϑθε 15 ἴ86 δᾶπ|6 45 ἰγδηϑιδῖθα 
4 427, ψἴΒ ν΄. 14, 1 ([Π6 δάἀαϊείοη μετγὸ οὗ {Π6 
ἐἀἰρήπϊε αγεοῖς, [ἴ ΤῊΔΥ Ὅδ ἃ πιοάὰς οὗἩ ἀοβηϊης 
μουν Ἰοὴξ {86 νἱβίοη Ἰδϑίθα, οὐ (485 Τμοοά.) ἃ 
οοἸϊοςξῖνα ὀχρσγοϑϑίοη ἔοσ [π6ὸ νοὶ ροποὰ δ]- 
Ἰυάρα ἴο ἰῃ Ὁ. 14. 

“δμξ ἔδοι; ὦρ δε οἱποη)] Ὑπεοά, δηὰ Ψυϊξ. 
ΤοΠάογ ". 568] ᾿ (ςΡ. χὶϊ. 9), θυϊ [86 ννοσγά ἴῃ ἴῃ6 
ογἰ κί] ὄχργεβϑαϑ ἴῃ6 ἱκοορίῃρ ἰἴ ἴο ΒΙΠΊΘΟΙΕ ἴῃ 
Ηΐ5 δοασῖ, [26 Ἰαγίῃρ ἰξ ὉΥ ἔοσ ζυΐυγο υ56 δηά 
Ποπιπγιπἰοδίίοη (Δ οΥ “ἸΠΔΩΥ ἀλγπ,᾽" ῬγοῦΔΌΪΥ 
“{π6 πιὸ οὗ ἴῃς οηά,᾽) ν. 17, ΧΙΪ, 4, 9)», ΓΑΊ ΠΟΥ 

[μλη “" 56] ηρ.᾽") Ζδοκίοσ, σοσραγηρ ἴ[Π6 σμᾶγρο 
Βετα ψ δαὶ ἴῃ Ἀπδν. χχὶ!. το, Ἵχρίδίηβ ἴ86 
ἀϊδῆετοεποο ὈΥ [δὲ πδίυγαὶ αἰ βεσοηςεβ οὗὨ ἘΠῚΘ 
δηᾷ οαἰγουμηοίδηςοβ Ὀοΐνγεθῃ ἴῃς ΟἹ δῃηὰ Νοὺν 
Τεβῖ. 5εοῖβ, Τὸ ἴδ ἔοστῃμοσ "6 ΤΊΔΩΥ ἀλγ5,} 
(Π6 {πὸ οὗ (Π6 οηά,᾽) νγᾶβ διΐζισο ἴῃ 56 η56 
δηά ἴγρὲ δἱϊορεῖδβοσ ἀϊβδτοης ἴο ἰδοβα ἴῃ 
ὙΠ ἢ (ἢ Ἰαίίοῦ νγᾶβ Ὀγιν]οροὰ ἴο σοηςεῖνο 
(δε. ὍΤΒῈ Νοὺνν Ταβῖ. βθοῦ νγᾶβ ΔΓ ΠΟΔΓῸΓ 
(δς οηάὰ οὗ {πο656 ννουϊἀ-ρόοννεῦβ, δηά οοιϊάὰ 
τποτείοσο βρϑαὶς ἔγθοὶγ σοποοσηίης ἴποηὶ ἴο [ῃς 
Ιϑγδεὶ οὗ σοά. 

ΔΊ. 1... ψαἱκπίε4] ΤὮδ ννογὰ 15 [6 52πὶῈ ἃ5 
5 ἰγδηβίδίεἀ ἴῃ ἰϊ. 1 (15 5]66}0) “"Ὀγακθ᾽" (ΠἸΌτὰ 
Βιπλ). Το οθξεςῖ οὗ (ἢ]5 υἱδίοῃ νυᾶϑ ἴο ἰησδρας!- 
ἰδῖο Ὠδηΐεὶ, θυ ζ ΟὨ]γ ἔοσ ἃ ἔπι (Χ Χ. ἀναστὰς 
ἐπΡα. ΠΤ ν Μὴν πάλιν). ΑΒ Ὀεΐοτε (ἴν. 19 
Α. ΨΝ.) “" Αοἴϊοη!βῃπγοηΐ " 1511 Ὡροη Ὠΐπι, δηά --- 
νεῖ μοῦ μῸ ϑροῖκε οὗ ἴδ νἱδίοῃ ἴο οἴδμειβ οὕ 
ποῖ--ὐό ο οηδ ὑπάεγβίοοά 1ξ,᾿ οΥὁἮΎ Πδὰ ηάογ- 
βίδηαίηρ δηουξῇ ἴο γον Ἰσῃξ ὑροη ἢ. Τόε 
ΔΩ] ςοπιρσοβεηβίοη οὗ 1 νου σνογ σοτλδ {1} 
1ὸ ἀδγ οὗὨ 115 δοίι] ἐξ] ΕἸ πιοηΐ, 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ τὸ (ΑΔΑΡ. ΥἹ11:. 

Δ. ἐγ θαγε, ΤὮο νογά δδγ ἔτοζῃ [5 

ἀεγιναίίοη (22, ςΡ. 2 {δε Βοοά, ἀο]υξο) 
ΡΤΟΌΔΟΌΪΥ τεργεθοηῖϊβ ἃ Ἴοορίοιβ ἂπὰ 9 1Π]γ- 
Βονίης βίγοθαη. ΤῊΐ8 ΤΊΔῪ νγ6}} ἤάνο θδοπ ἴῃ 6 
οδ36 ἢ τὴ Εὐ] 55 ἴῃ [6 ἀδγ5 οὗ 58:5} 4Π᾽ 5 
ΡΓΟΒΡΟΓΥ : δηά, ᾿ξ 90, ἰ5β ποῖ που ἱπηροτῖ- 
ἃποο ἰπ πα ἀείογηηϊπδίίοη οὗ (πε ἀϊθρυϊεά 
πυσπξίοη---ννα5 ϑ..58 ἰῇ ἴΠ6 δίῃ οὐ ἴῃ [ἢ6 
τηουηϊδιηϑὶ 

θ8. "53 ΤΠ. ΤΟ τοδάϊηρ οὗ [δε Οτθοκ 
ψειϑίοηϑ βῃου]ὰ Ὀ6 ποιϊςεὰ δογὲ: {ΠῸῚΣ ἕτερα 
τέσσαρα 5δενν5 ἰδὲ ἴῃ [Π6 σορί65 {πο Ὺ ἐο]οννεὰ 
186 ἢτϑὶ νογὰ νδβ ΠΥ ΤῊ. ΟτάϊΖ ῥγοροϑοβ 
φάορίίης (ἢϊ5: Ὀὰὲ {Π6 οχίϑέίης Ηεῦτον ἴἰοχὶ 15 
ἴο 6 ῥτγείοιτοά 45 Ὀείηρ [πε πόσο αἰ ΒΊςυ ἀηά 
ϑυρρογίοά ΌΥ ἴῃ6 Δδηδίοσυ οὗ συ. ς. ΟἸδεῖ5 
Ῥιίόροβα ρυποίυδιίπρ ΤΠ Βεῖε δηὰ ἴῃ συ. ς 
( 1: ΟἾτο. ἰχ. 9, οὐ. ἤδη, ἰν. 8, 172); δυῖ 

15 ἀρδίη ἰβ ορβῇ ἴο [86 βάτὴδ οὔ ἰςδὶ οὐ)εςτίοη 
ἴμδι ἰξ συθδιϊυ165 Δ ΘΑΞΥ ἴον ἃ ἀϊδβῆσυϊξ ννοσά. 
ΤΠ ἴῃ 16 ρῆγαϑο Π ΤᾺ οὐ ὉΥ ᾿ἴ56} 19 ὑτο- 
ΒΑΌΪΥ ἃ τοργοάυςιίοη οὗ [ες Αϑϑγγίδη Κὶ Πιιϑεῖῖ 
(δοπιε οΠῆοΐΔ] γαη κι) ογ οὗ ΚΉἭϊβϑαϊ (΄“ΞογΌ ΠΥ, 
δἰτεηίοη ὅ); Ἑσρ. Νοιτίβ ᾿Αϑϑυσ. ἈὨ1οϊ.᾿ 11. 
449, 414. ἼΤὮε οπιϊϑϑίοῃ οὗ Γ Ὀεΐοτε "Π βηάϑ 

ἃ ῬαγΆ 116] ἰῃ ἴῃ οπκὶϑϑίοη οὗ γὲ Ὀοίοτο ᾿ ΥΠ 
ἴῃ νεῖ. ο (ςΡ. χὶ, στό, νγβοτγὸ ἰξ 15 ἰηϑογίθα). 

9. ΥΠ δ. ὙΗὸ Οτεεῖς γογβίοης [οΠ]ονγοὰ 
ΘΔΟἢ τΠοΓ οὐ τοδάϊηρ. Τῇ [,ΧΧ. τοδλὰ 

ἩΒΥΠ ις, ἐπὶ βοῤῥᾶν : Ὑπεοά. ΝῺ (25 ἴῃ σ. 
10), δύναμιν. νατιδίίοη οὗ ἴῃς 1ΧΧ,. 19 
εὐ ἀθηογ ἄμε ἰο ἃ ἀεθῖτε ἴο επυπιεγαῖε ἐμ 
ἕουγ ρΡοιηΐβ οὗ ἴ6 ςοπΊρ459---ἐὶ μεσημβρίαν 
ἐπὶ νότον καὶ ἐπ᾽ ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ βοῤῥᾶν. 
Το δρρ]ϊοδίίοη οὗ ἴδο ραϑϑᾶρὸ ἴο Απιοςῆας 
ἘΡΙΡΒδΔηο5 ἰ5 ποῖ αὔοοίϊεα Ὀγ [ἢ 5 νατϊδίίοη, 
Ηε ἀϊγεοςϊδα ἢ᾽5 ρονγεῦ Ὀοϊὰ ἰονναγάβ ἴῃ πουίἢ 
(Ατπιεηΐδ) δηὰ ἰονναγάβ ἴῃς ΗΟΪΥ 1,πάὰ. 

ΤὨΕ νογβίοῃβ (Ἔρος. ἴ86 Οὐκ) ἀϊθεν ἴῃ 
ΒΕΥΟΓΆΪ ᾿πίογοϑι ρ ΡοΪηΐ5 Ὸπὶ (π6 ρῥγοϑθηῖ 
Ηεῦτον ἰοχὲ οὗ υν. 9---12. ΟΥΖ, Βεϊροὰ ὈῪ 
ἃ ἴτοο δηά ἱπρθηΐουϑ ςσοπιοθὶηδίίοη οὗ (Π6 Οτϑοὶς 
γοιϑίοῃϑβ οὗ νύ. αἱ δηά σ2, τοδάβ ὨῚΦῚ ἰπϑιοδά 
οὗ ΔΔΥΊ, δηὰ “ὁ χεδίογεβ ᾿ 1Π6 βδοῆβο οἵ ἴῃς ἤγϑῖ 
ἢ] οὗ ν. 12 δ5 [οἸϊονν5: “πὰ ψεγυν δέν 
(οάεγ Επίννεϊδυηρ) νυἱγὰ διΐ ἀθη ΑἸΐασ ἀθ5 
τις θη Ορέΐεοιβ δὶ ννεγάεῃ ἀυγοῦ ἀϊθ 
ϑπάο (ἀλ5 δι ηάεηὈ}}).᾽" ὍὨΪ5 οπιεηάδιίοη ἰ5 
ΟΟΥΔΙΠΪΥ ποῖ νναγγδηϊοὰ ὉΥ [Π6 δϑϑογίίοη παῖ 
186 “{γαηϑρτοβϑίοη οὗ ἀθϑοϊδίίοῃ " ἴῃ υ. 13 ργθ- 
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ΒΌΡΡΟΘΟ5 Ῥγονίουϑ τηθηϊίοη οὗ ἴδε 5υδ)οςῖ. 
Ηδὰ δΔηΥ βιυςΐ βροϑοΐαὶ δρρ]!οδίίοη Ὀθθη οσὐυγτεηξ 
ἴῃ [86 Ἐπὶ οὗ ἴῆς σοπιροπιτἰοη οὗ οἠδ οὐ οἴοσ 
οὗ (δος Οτοοῖς ἰοχίβ, 1 ννουϊὰ μᾶνὸ θδθη ἑουπὰ 
ἴῃ ΟΠΘ ΟΥ Οἶδε οὗ ἴδε ἰοχίβ οὐ οὗ [Π6 νεγβίοη 8 
ΤΆΟΓΟ ΟΥ̓ [655 ἀδροηάεπέ ὕροη [Β6η]. 

18. ΝΒ. Ια ἴμε Αππαῖς οὔ Αβθυγ- 
ΠΔϑΙΓ ΡΑΙ ΓΤ ΠΟ. 15 πιδάς οὗ Αδίγαῦαῦα [ἢ 6 
80η Οὗ 1, ΑηλΑπιαπᾶ. ὈΓΣ Ηΐποκβ τεπάεσγοά 
Τ᾿ ΑΥλλσυηδῃ “ὁ πο οαΥ,᾽ δῃὰ υπάετϑίοοὰ δε ἐχ- 
ὈΙΟβϑίου “δοῇ οὗ 1,.᾿"" ἴο ἱπάϊςδϊο ἃ τῇδη οὗ 
ἴονν οτβίη (366 Νουτσίϑ᾽ "᾿Αβϑϑυσ. Ὠϊςϊ,᾽ Ρ. 67ο). 
[{ 1Π6 ὀχργοϑϑίοῃ σδῃ 4150 δ6 ΚΔΙ ΤΥ ἀρρ θὰ ἴο 
80 υπάοβηρα Ρϑγϑοῃ, ΤΊΔΥ ποῖ ἴῃ ποσὰ ΘΒ 

Ὁ -- 590η) ΡῈ Βα γ]οηίδη---ῬοΓθδρ5 ἃ βΒβογζοηοὰ 
Ὁσὴ οὗ Ῥ4]-} Δπιδηηδη--- ταί μοῦ ἤδη ἀπ ἴο 

{πε φοπιδίπαξίοη οἵ ΡΒ δὰ βιρροοῖοα 
ὈΥ Οεδθεθηϊι5) 

14. Το ἱῤοιμαπά απά ἐόγες ῥωπάγεά 447:. 
ΤΗε ἤγϑι αἰ σου Υ ςοπηοοίϊοα ΜῈ 815 ἐχ- 
Ῥιοϑϑίοη 15 ἴῆεῈ 86 οὗ ἽΡ2 2) ἱποίεδὰ οἵ 
ὯὯ" (45 ε. 5. ἴῃ ΧΙ, ΣΙ, 12). ΤΑκοθη 85 οὔθ 
ψογά, "23 15 ἃ 5οϊθοΐϑδιῃ ννἢϊο ἢ ΤΔΥ δὲ σοη- 
βιἀσγοὰ οἰ Πο ἃ ροείϊςδὶ ὐὐτονίδίίοη, ΟΥ 85 
Θαηιήναϊοηξ ἴο 3] 32) (ΧΧ. δπὰ Τποοά.). [ἡ 
[(Π6 ποχῖ ρΐδςθ, οὔθ ἄγ ἀϊνι θὰ 45 ἴο 186 
ΤΑ Δ πηρ ΟὗἩ (Π6 ρΡἢΓαθθ6. ϑοπὶθ ἀϑϑογί ἔου 1ἴ δῃ 
ΔΙ]υβίοη ἴο “ {1ΠπΠ|6 ΘΙ ΠΡΙΥ, οἴμεῖβ ἴο {Π6 
“ὁ ΘΑ ΓΠςΘ "ἢ 5112] δ “" ὀνθηϊηρ ") δηά “"τηογῃ- 
ἴῃ," δηὰ 50 ἴο ἴποϑο {{π|65 οὗ βδογίῆςθ, Ας- 
σογάϊηρ 85 ἴῃ6 οὔθ οὐὁ Οἴμοσ ορίπίοη οἡ ἴΠ6 
αῦονο ροϊηΐβ ἰ5 δάορίοά, [6 Ῥῆγαϑθ 15 ἰάθη ἴω 
Ὀδ δα] ἴο ““ἀδγ5᾽" οΥ “"μ4] -ἀλγϑ."" 
Ὑδουρῇ ἴδε 56]θςίοη οὗ 220. ““ ἄδγξ," οΥΣ 

ΤῸ “ ΠΑ] μάλ γ5,᾽" 15 αἰἰεπάδαὰ ΕΥ̓͂ οη6 δπά {ῃ6 
58ΠΊ6 ΓΟΘΌΪΙ,----ΚἱΖ, (86 ᾿π ρΟΞΚ5 11} οὗὨ τηλκίηρ 
[815 πυπλδεγ σοϊηοϊάθ ἀερωγαίεὶν τ (6 χῃἢ 
ΥΘΔΓ5 (ΥἹ]. 2 ς),---Π ΓΘ 15 τόσο ἴο Ὀ6 διὰ ἴῃ 
ἔλνουγ οὗ [ῃ6 ἰαἰζογ (ἤδη οὗἉ ἴῃδ ξοστηδεσ δρρ]}- 
οδίίοῃ. 

[1 πλᾶγ Ὅ6 συρροβεά [πὶ ΤΠ δηϊεὶ νγου]ὰ 196 
[ἢ6 Βανγ]οπίδη τηοάς οὗ τεσκοηΐηρ ἴΠ6 γοδγ. 
Οη [Πϊ5 βιιρροβίοη [πε γϑᾶγ νγου]Ἱὰ Ὅ6 οἣς οὗ 
12 ΠΊΟΠΙἢ5 οὗ 20 ἀδγϑ ἢ (6 Ἰηϑογίοη οὗ δη 
ἸΠΤΟΓΟΔΙΑΤΥ  ο- Αὐδὺ οὗ 20 ἀδγϑ ἴῃ δυοῦυ ἢ 
ΥΘΔΓ, ΟΥ̓ ὅο ᾿ηΟΓΟΔΙΑΓΥ͂ ἀδΥ5 ἴῃ ἴῃ6 ΒΔΌΥ]οηΐΔη 
ΟΥ̓́Θ] οὗ 12 γεδῖβ (566 ϑᾶγοθ, “Ἴ Γδη5. οὗ ϑ8ος. 
οἵ ΒΙ0]. Ατολ.᾽ 111. Ρ. 160). 2} γεᾶτβ ϑνουά 
Ἐπογεΐοσε θ6 1180 ἀδγϑ, ογλϊτεηρ [86 ἱπίογ- 
ΟΔΙΆΓΥ τς ἀἄδυϑ. 220. “ἀδυς᾽" ψου]ά, δο- 
σογάϊηςρ ἴο ἴμ6 54Π|6 τηοάδθ οἵ τϑοϊκοηίηξ, δηὰ 
Ἐχοϊυάίηρς Π6 ἱπέθγοδιαυΎ ἄδγβ, θ6 6 γεαῖβ 4 
ἸΛΟΠΪΠ5 ἀπά 20 ἀδγβ; ἂπὰ σιςφο “δ άδγϑ," 
3 ΥΘΑΓΒ 2 Π]ΟΠΙΉΒ δηά 1ο ἀΔγ5. 
1 ἃ σοχηρδγίϑοῃ οὗ νυἱϊ. ὡς, υἱἱῇ. 12) 14.) δῃά 

ΧΙ ΙΙ ΠΊΔΚΟΘ 1 ονϊάθηξ ἰπαϊ ἀρργοχἰπιδίΐοῃ 
ΟΠΪΥ 5 ἱπίθηἀοά, [πο τπ6 {ἰπ|ὸ ἘΠῸ5. δηά 
αἰνιάϊηρ οὗ {ἰπ|6, “. 4. [6 δὲ ΥΟΔΙΒ ΟΥ ἴΠ6 1180 
ἀδγϑ (νἹῖ. 25), 15 5{ΠΟΊΘΏΓΥ οἷοϑο ἴο [6 ΣἸςοῸ 
“μα άλΥ5" ΟΥ 341 γοᾶῖβ (Δρρτοχιπιδίογ) 
(1. 13, 14) ἀπά [Π6 1290 ἀδγδβ (Χὶϊ. 11) ΟΥ̓ 
81 γεδΥϑβ Οὐκ κι πεῖ τ), ἴο τᾶκο [86 ἀεῇ-. 

ΠΑΝΊΙΕΙ, ΝΠ. 

ΟἰΘΏΟΥ ἴῃ ἴπΠ6 Ομ οδδϑ πη (δε ὄχοθϑβ ἴῃ [86 
ΟἴΠΟΓ ΡοΥΠ15510]6 ἴῃ ἃ ργΌρβεῖῖς ἀδϑοσρίίοη. 

ΤΗΟ κἰυάοηξ ννῆο τοδάς ἴδε ρᾶρθθ Ὡροη 
Ῥᾶξεβ οὗ ογιἰςϑηβ νυ ΠΙ ἢ Πᾶνο Ὀδθη αν ϑῃοὰ 
Ὁροη {Π656 ἀλίεβ, ὙὙ1}}} ργοῦδὈΪΥ ἀρτοὸ ἢ 
(ἤθη, ἰμδὶ ΤΠΕΥ ἀγὲ δἰπιοδῖ 81} θαϑοά ὕροῦ 
ΔΥΌΙΓΑΥΥ σοπιρυϊδίϊοηπ. 

45. Δ ἡρϑυσον. ὙΤμς ΠΧΧ.--καὶ ἐπὶ 
τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτοῦ---ἰῃϑοτίοα ὨΖΣῚΡ 
Βεΐνγεθη Ὁ) ἀπὰ "7. [πὸ (5 ἴξ ἰ5 ξο!]ονγοὰ ΌΥ 
[ἢε ϑγτγίας ἰείγαρ]α; δηά ΟυὐδίζΖ βιιρροσγίβ ἰξ οὔ 
πε στουηά (ἢδῖ, ποΐ Βανίηρ Ὀδοη τπαγκοὰ ὈΥ 
Οτίξεη σὰ [86 τισὶ ΟὈδΙυ5, ἰξ ργο Δ ΌΪΥ 
οσουττοὰ ἰπ ἴδ. Ηρῦγ. ἰοχὲ Ὀεΐοσο ἢ. Τῆ6 
δου ὑπα4 65 Ἐ ]ΟΠΔΌΪΥ ρῖνο ζυσῖβο  οο- 
Βογθῆςθ ἴο {Π6 56η986 ; διυιῖ {Π6 ννογὰ 15 δυο ΠΥ 
ἰηϑδοσίοα ἔἤτοὴ ἰῃ6 ρῥγονίουϑ γϑῦβϑθ, δηὰ [5 
ΔΌβοηςς ἔγοπι Τ᾽ βεοάοίοηβ ἴεχῖ----νοϑο ἔγαῃβ- 
ἰλίίοη 5 ρθουᾶγ ἴο ΒΙτηβο], καὶ ὁ ζυγὸς τοῦ 
κλοιοῦ αὐτοῦ κατευθυνεῖ ---ᾺΔΥ 6 5εῖ ΟΗ͂ 
ἀρδϊηϑί 15 Βγροϊβείίοδὶ οσσυστθποῦ ἴῃ ΟΥ̓ Ρ ἢ 5 
Ηδοῦγεν. 

πρϑἃ. Βοιῃ Οτεεῖ ἰοχίβ τοηᾶεγ ἐμ ῖβ δόλῳ 
ἤετθ, ἰὴ χὶ 21, 24, ἰῇ 1ΧΧ. τεοπάοσβ ἴἢ 
ἐξάπινα, ἁαπὰ ΤἼὨροἀά. ἐν εὐθηνίᾳ ((Ρ. ΑἾ50 ἷν. 1). 
ΊΠἢς Α. .. 8ὲ5 ἰῆε δάναπίδρε οἵ ργεϑογσνηρ ἃ 
ὈΠΙΙΟστὴ ἰγαηϑ]δίίοη, που ρ ἢ ἴῃ6 δοΐυδὶ τεβυϊῖ 
οὗ {Π6 ““ῬΟΪΙΟΥ " ποτα ΠΊΔΥ ἢδνο Ἰἰεὰ ἴο [86 
ΓΕΒ.}115 ἀοοογιθοὰ Ὀγ ἴλ6 ΟΥ̓θεκ νεγβίοῃβ. 

Ἐχευγσμς ὁπ δε “ηρείοίοσν οΥ “δε Βοοὰ οὖ 
"δαμιεί. 

ΤΠ6 ΔηρΟΙΟΙΟΡΎ, ἰδ 15 βδιἃ, ροϊηίβ ἴο ἃ {ἰπ|δὸ 
ψΒοη Τυάδίοη μδά τορἰδοεὰ Ηδοθῦγαισπι, ἀπά ἴἰο 
ΒουΣγΟΟ5 ἀδοίάθϊγ Ῥοιβίδη. ῬΘΟΌΪΔΓ Πδηλγθβ 
ἃΓῈ ξίνθη ἴο ἴ86 δηρεὶβ ; δορᾶσαΐθ σουηίγιεβ 
8.6 Ρυΐ υηάεσ {δΠοὶγ ῥγοϊθοοη ; δηὰ [ἢθϑὸ 
“ὁ ἀεῇβηϊιίο αἰδεϊποίοη5 αἰὰ ποῖ ἀρρδᾶσ διηοῃρ 
ἴῃς 5γαο] 65 θείοσγο {πῸ Ῥεγβίδη ροποάᾶ, γβοη 
ΓΠΕΥ οἀπιθ ἴῃ οοπῖδοῖ ἢ [Π6 δαμογοηΐς οὗ 
Μαρίδηϊϑπι.᾽" 
Το δηπιυ ν οὗἩ τῆς Ὀ6]1οῇ ἴῃ δηρο}5 15 ηοῖ 

ποῦν ἀϊδρυϊοάϊ, ὙΤΠὸ ἔουπάδίοη οὗ ([ἢ6 ἀος- 
ἘΓΠΠ6 15 ΓΕΓΟΡΠΖΟΩ 845 ἰδ ἰῃ {{π|65 ΔΤ Δηο ΟΣ 
ἴο ἴδε σαρτινγ οὗ Βαγίοη. ὙΠῸ Ηρῦτγονβ 
μιαά, ἔτοπι {π6 ϑαυ]οϑῖ ἀρθθ, Ὀδθη ἰδυρῃξΐ δηά 
δοοσιιδίομηθά {ποι βοῖνοβ ἴο Ὀοϊϊονα 1π θοῖηρϑ οὗ 
ἃ Ὠδίυγα ΘῈ ΡΟΓΙΟΥ ἴο ΤΔ, ΠηΘΘΘΘΉροΙΞ οὗ [Π6 
Μοβὶ ΗἸρῇ, ὀχοσυΐοτβ οὗ Ηἰ5 ογάοιβ. Μοϑβϑοϑ, 
1 15 τπ6, ζᾶγε ὯΟ ῥγεςοῖβε ἰάθα οὗ ἐποῖγ ἡδίυτε, 
ΠοσΣ οὗ [με σάηκ [ΠΕΥ οςσσιρίοὰ ἴῃ οτοδἔοη. 
1 ἰ5 ποῖ ἘΠῚ ἰδίοσ (ῃδὶ 4 ἀσβηϊίίοηθβα δηά 
Ῥγδοϊϑίοη ἃτὸ δ(ίδιποά, υπσγοοογάοϑά--- που 
ποΐ Ρδγῆαρϑ Ὁητ οορη!ΖΟά---ὈΥ [ῃ6 Ἰορ ϑ]αΐον 
ΟΥ̓ Ι5γαθ]. [πὸ [ἢ15 ἀδνεϊορηηθηξ ἔπ ργορῃεῖ 
ῬΔηῖεὶ βίδπα 8 σοπβρίσυουθ, [ἢ Ἦ15 Ῥᾶρ65 ΠΙΑΥ͂ 

1 ΟΥ ἰπί. 4]. Εσαποῖς, “ Εἰυάος,᾽ ἄς. ρ. 288; 
ΝΙοοΐδς, ΡΡ.- “τό, χη8; Κοδυϊῖ, “7 ἀἸθοῆς Αἢ- 
Βεἰοϊορῖο, δ 2 (νο]. ιν. Νο. 3 οὗ τῆς ΔΑ ἢαπάᾶ- 
Ἰυηρεη {. Κυπᾶς ἃ. Μοχρεπίδηἀες πεγαυβρ. 
ν. ἃ. Ὁ. Μ. 6.). 



ΠΑΝΊΙΕΙ, ΝΙΠ1Ι. 

δ6 ἀϊθοογηοα (6 τυ! πγοηΐβ οὗ [6 δηρο]ο] οχίς δ] 
ΠΟΠΟΟΡΌΟΙ5 50 δχίθηϑινο εδίης ἴδε 
ὙΠ ηρ5. οὗ ἰαίετ [υἀαῖσπι. ΤῸ ἰπὶ ΤΩΔΥ Ὁ 
ἰγδοθὰ ἃ πιοτὸ ἀϊβτιηςΐ οχργοβϑίοῃ οὗ [Π6 δίς - 
Ὀυΐοθ οὗ ἴ86 ΠΟΔΥΘΏΪΥ Ποβθοηβεῖβ. ὙΤΠΕΥ͂ ἃῖδ 
ΠΟ ἸΟΏΣΖΕΣ ἀροηΐβ οἵ ἴδε ὨΘΙΓῪ φοΏργΑ γ, Ὀυζ 
ἅτο οἰδϑϑοὰ σδίοοσι α γ. Εδοὶ 885 ἢϊ5 βρεςοῖδὶ 
ἀεραγίπιεηϊ, εἀςἢ ἢι]5 βρεοῖδὶ ξωποίοηβ, ὍΠε 
Οδιοῖβ, ἰἤοϑο νΒοδα ραῖΐ 15 ἰὴ6 πιοσῖ δοῖϊνθ, 
Ἄγε ἀοκιρηαίοά ὈΥὉ πᾶπιθβ. ὙΤῃθ Βοοῖκβ οὗ 
Ἴοῦδιε δηὰ ἐπὸ κῃ οἵ Ἐϑάσγδε οδιτιοαὰ [Π656 
ςοῃοορίίοῃ5 διγίμβοσ. ὍΠΟΥ ἀονοϊοροά δηρεὶ- 
ΟἷΟΣΎ ἱπῖο ἃ ϑγϑίεμι, δηά ἰδ Ὠθάυθη Βοσὶ 
Ὀεσδσὴθ ἰῃ {ποῖγ μδηάς Δη οσρδηΐϊϑοα γ11}1{18. 

Βυϊ 5 ἰξ Ἄοοἴτοςξ ἴο δεϑῖψῃ ἴδ ἀδῖθ δηά 
οχίογηδὶ Ἴσδυϑεὲ οὗ [815 ἀδνοϊορπιθηΐ ἕο ϑοπλ 
ἔνο σοπίυτγιθ5 Ὀεοίοτο [6 (ἢ γιϑίίδη 68, δηά ἴο 
ςοηϊδοῖ ν ἢ 86 Ῥογϑίδηῃ ἀοοίσιπο οὗ ἴῃ6 ῬυΓο 
Βοίηρ5 ν8ο συσστουηά [Π6 ἰἤτοηθ οὗ ΟἸηδζά ἡ 
Εν πο. ϑυςοὴ δὴ δϑϑρηηιδηΐ ΟὨΪΥ͂ 
ΑΓΕ οχρίδίηβ ἴῃς ἔοαϊυγεθ οὗ ὄνθὴ ἰδῖογ 
]ιάλιϑις Αροσῖγρμα, δηὰ σογίδί νυ ζ4115 ἴο 
Δοοουπί ἔογ ἴδε ρμεποπιεμα οὗ ἔπε Βοοκ οἵ 
Ῥϑηϊοῖ, Βαδθγυοηιδ, ἔᾶγ τλοστὸ ἴμδη Ῥεγξία, ῃδὰ 
ἃ 58γο ἴῇ ἔγδηγληρ ἴπ6 {15 [6 Ργορδοῖ νγᾶ5 
Πομηπιϊςϑιοηθὰ ἰο ἱπουϊοςαῖο: [που ἢ, 845 τὸ- 
ξατὰς ἴ8ε ἀδίο, Μαζάείϑεις σοπίδιοη νγ89--ἰξ 
ὨΘΟΘΞΘΑΓΥ ἴογ [6 οὔ ρίπδίίοη οὗ Π .δηϊ6}᾽ 5 δηρεὶ- 
οἷοργ---4υ6 ροβϑίθὶα Ἰοηρ Ὀεΐογο δὴ ἃρὲὸ 50 
ΘΟ ΡΑΓΔΕνΟΙΥ πχοάσγῃ 45 ἢ ΜαςἼολθξδῃ. 

Α ἔενν νογὰβ ν}}} σιὰπὶ ρ [Π6 δηροιοϊορίοδὶ 
ἰοδοῃίηρ οὗ ἴΠ6 Βοοῖκ οὗ δηϊθὶ, Ῥοσβοῃδὶ 
ΔρΡΡεΙδίίοπβ ἀγα ἔπεσε ἢτϑίὶ δεβδιρηθὰ ἴο [86 
“. τη ἰδίου ηρ πρὶ γι 5" οὗ [ὴ6 Ηοῦγονν Οδυτγοῆ. 
Ύνο, παπηθὰ ΟΥ̓ δῖπὶ Οδθγθὶ δπὰ Μιςθδεῖ, 
ΤῸ τοργεϑοηϊοα 45 δηοπρ ἴῃ6 οδίοῖβ οὗἩ [86 
(οἰεβεῖδὶ Πἰεγαγοῦγ (ὈΣΦΝΝΠ ὈΣΦΠ χ. 13), 
δηὰ δρεηΐβ οἵ Οοά ἴῃ Ὀεῃα]ῇ οὗ πιδῃῦ. ΤΠὸΥ 
ἈΡΡΘΆΓΣ 85 ξυλτάϊδηβ οὗ πδίίοῃβ. ὙΠΕΥ͂ οβρουδὸ 
πὸ σδι56 οἵ [86 ρθβορὶς εηϊγυκίοα ἴο ἴΒοπ δηὰ 
Βκῆς {πεῖς αῖ(]65 (χ. 13) 2ο). δηῖδὶ 5665 
4150 ἴῃ ἢ15 υἱϑίοπβ "186 υυδίσμοιβ δηά ΠΟΙΥῪ 
ὁπ68 σοι ἄονη ἔτοτὴ μοάνθῃ : " (86 Ἰυάρτησηξ 
Ραϑϑοά ὕροὴ Νεθυςμδάπ6ΖΖΑΓ ἰ5 ἃ “" πηδίζοῦ ὉΥ͂ 
ἴδο ἄδοσγθὸ οὗ ἴὴ6 νυδίομοιβ, δηὰ ἴΠ6 ἀριηδηά 
ὉΥ [86 τνοσὰ οὗ ἴμ6 ΒΟΙΪΥ οὔδϑβ᾽" (ν, 13, 17, 
43).. [ἢ [Πϊ5 οὯη Ὁ δηΐοὶ 6, 85 τοραγὰβ [86 
ἀοςίτηο οὗ ἴΠ6 ““ νγδίσμογβ," ἃ ΠΊΘΤΕ ὈΟΥΓΟΥΤΕΓ 
ἔτοτι ἴ6 Αὐηϑμδϑῃρδηάςοῦτῃο " Ζοηά-  νεϑίδ᾽ 3) 

1. (ἔ, Ἡασάνιοϊ, 11. Ρ. 410. 
3 ΤΗηὶς Κιπὰ οὗ ποιηδηςϊαίυγα Ξρε θα ΠΥ Ὀδοδτηδ 

οοπίαρσίουΞ. Τῆς Βοοῖκς οὗ ΤΟΌΪΣ Ῥτοβθηι Υ δἀάοά 
ἃ τιϊγὰ, ἙΔΡὮΔο], δπὰ ἴμ6 41} οὗ Ἐξάγας ἴἢγες 
τοσο, ὕτιοϊ, Θεδιιῆϊο] ἀπὰ 7ογθσηϊεὶ. Ιἢ [86 
Καθθαϊα, ἴμεϑε ἴὮτεθ αὐ ΖαρὨκΙοὶ, Ζαάϊιεὶ, δπὰ 
Οὐαπμα]ὶοὶ; ἰῃ οἴδες ἘΑΌΡΙ ΠΙοΑὶ Ὑτιτηρε, ὅ86α]- 
[116], 1 μυᾶῖοῖ, ἀπά Βαγδοηὶοὶ!; δμὰ ἴῃ 8 Μϑ5. 
οὗ ἴῃς ΘΙ: π6 ογβοΐες 7 ογειιῖεὶ, ϑδηΐεὶ, δηὰ 
Αζδεῖ, Ἴμεθς ἀἰδεγεποεβ σεν ἴπδὲ (86 (ΠΘΟΙΥ͂ 
Ὥροη ἴδ6 ῥτίποςς οσ οἠϊείβ οὗ ἴδ δηῆρε}5 τγᾶβ ἴὺσ 
ἃ Ἰοὴς ἰΐς δοαϊϊπησ δῃὰ ὑποσταίη. (Ν]ς. ᾿. 
1121. 

3 ἈΕΤΌΝ “Ἰπιτοᾶ, ἴο ἴῃ. ΟἹά Ταεβίατηοηι,ἢ 
ΠΙ|. Ρ. 178. 8:6 οἡ [158 5ιιθ)εος ΜῈ], “Οα 
τὰς Μγιμῖοαὶ πιογρτείδθοη, ἄζο. Ρ. 127. 

δηά 45 τοζαγάς ἴῃ ἀοςέτγίπο οὗ συιδγάϊδη δηροΪϑ, 
ΟὨΪΥ [δ6 οςδο οὗ ἃ ρορυΐᾶγ ορ!πίοῃ 4) 

[τ 15 ΞΕ Ρυϊαιοά Όγ ογἰοῖϑπλ τὲ [6 οχιογηδὶ 
ζοδλίυγο οὐ δπι6}}5 δηροίοΟΥ πλυϑὶ ᾶνθ 
Ὀδοη ἄπ ἴο [86 τἰπλὸ δῃὰ 90θηθ8 ἴῃ νυ ὶς ἢ 1Π6 
το δου δι ἰἰνοὰ, οσ ὑχεϊθηάθὰ ἰο ἤδνθ 
Ἰινοά, ὙΠΟΓΟ 15 ἀπιρὶθ ὑγοοῦ {παῖ ἴἢ6 (ἢδὶ- 
ἀσδῃ ταγτΠοϊΪοσυ δηὰ ἴῃς Μαζάεϊϑηι οὗ [ἢ6 
ἅε οὗ [6 (δρεινι σουϊὰ μδᾶνθ ΒΡ ἰοα ἘΥΌ 
ἀιπεϊηςιίνε ἔρδίυγο οἵ Π δηῖε} 5 ἔγαπιθννοσκ. 
Το δα άϊξίοηδὶ ποΐο8 ἴο ςι. 11, ἀηὰ ἴἢ6 ποίο8 

Ὡπάεγ [6 ἰοχί οὗ οἢδρ5. Υἱὶ. δηᾷᾶ υἱῖϊ. τῇδ 1 
αἰπηοσί βυρογῆμουϑβ ἴο σοδϑϑογί (δὲ [πὸ Βαῦγ- 
Ἰομιᾶπ νγᾶβ ἰδιυρῆϊ ἴἰο σοηϑιίογ ΔΙ τη ϑοὶ ἢ 511}- 
τουηάοά δηὰ αἰοοϊοά ΌὉΥ 5ρ᾽ γϊυ4] Ὀεῖηξϑ ἔγοπῃ 
6 δου οὗ δῖ5 ὈΓΠῚ ἴο (μαὶ οὗ 815 ἀεδίῃ, 
Γ Ἰξπογᾶηςα δηά “ὁ τηδρὶς ᾽ ᾿πηρτοβϑοὰ [86 υἢ- 
οἀυςαῖϊοεὰ ψιῖὰ (6 ποῖΐΐοη (πδὲξ πιαϊονοϊθηξ 
δρὶ Π5 ΕΓ ἴῃ οχοθβθ οὗ ἴΠ6 ροοά, ἴπ6 ἐδαγ- 
ἐωηρ»ῖ»ε, ἴἸῃ6 ἀδαξα»ιῖ», απὰ ἴῃς αὐ φεαρῥίηι ντετο, 
ἴον ἴποῖγ ραγῖ, ἱβογουρΏ! ἔα αγ 8 [Π6 
Τλ6Δη5 οΟὗὨ Γοδολίηρ ἴμ6 Ὀδησυοϊθηΐ σ θη]. 

Ιὴ 186 οἷά Αςοδάϊδη ϑγϑίομ δ ἴἢ6 ΠΙΟΤΑΓΟΝΥ 
οὗ ξοοὰ 5ρ!:τι[5 νγᾶ5 οἰδϑεϑιπϑὰ ἰπ ἃ (ΔΙ ΥΙῪ ργθςῖϑο 
ΤΏΔΠΠΟΥ. 8146 ὈΥ 56 ἢ {π6 νυ ]οκοα »πα., 
ἴῃς νυοκοά ωρφηρια δῃὰ ἴῃ) νος κοα μέμῷ, γ ΓΟ 
[(δ6 ξοοὰ »"α9, ἴῃ ροοὰ ωγερια δῃηὰ ἴθ ροοά 
μἶμᾳ. ὙΠ6 Τοἰοβἕῖαὶ δηροῖὶθ νγοτα οδ θὰ γί, 
δηὰ ἐμεῖγ μεὶρ νγᾶβ ἱπιρὶογεὰ ἴῃ θεμαὶῇ οὗἉ πλέῃ. 
Ενθῃ 1 {ὴ6 ᾿Ἰηξογηδὶ στοροῃϑ---ἰῃς ὈϊΓΠ-ΟΪδος 
οὗ ρίαργιια δηά ἰςϊζηθβθ---ἰπθ υυνἱθ οὗὁὨἨ Ναπηίασ, 
με ρίαξιιδ ρεγϑοηϊῇεά ἃ8 ἃ ἀεἰἐυ, ννᾶβ ἃ σοοά 
ΒΡΙΓΙΪ, 845 [ἢ ΠΟΥ ΓΤ 5ϑοὴ ννᾶ5 ἴο ἰθβϑϑη [Π6 ἀθδι ἢ- 
δίοννβ οὗ Βοῦ δυϑοδηὰ δηὰ ὑγοόρθηγ. 

[ἢ ἴδ6 ἰαῖου Ὁμβαδϊ ἀσδη- Βα υ]Ἱοηΐδη βϑγϑίθπι--- 
δηά τμδὲ ννοἢ ΡτΟΌΔΟΪΙΥ αἴροϊθα [6 ρορυ αγ 
85 Ὑ6}1 45 βδοογάοίδὶ δε θέ ἴῃ ἴδε ἔππθ οὗ 
Ἰδηϊοὶ τόσο ρον Γ Ὁ ]]Υ ἴδη ἴῃς Αςοδάϊδη--- 
Π6 ϑᾶπιε ἔδδϊηισο 15 σοης που 5} Υ ῥγονδίθηῖ. 
Ιου, τς (δάς ἄπου, Νουδὴ πὰ Βεὶ, ος 
δίπ, ϑδτηδβθ δηὰ Βίῃ, δῃηὰ [δε ρῥ᾽δποίδγυ ψοάϑβ, 
ὑψοῦ ϑοσνοὰ ὈΥ ἴμοβε ἰοίοη5 οἵ “αἱ! τη ογ6 5" 
ὙγἤΟδ6 ὩΔΠ165 ΔΓῸ δὲ ργεϑοηΐ ΟἹΪΥ ραγΓΪΥ Κηοννῃ : 
Ὀυὲ ψβοπὶ Βογοϑυϑ, ἕοσ Ἵχδρὶο, ἴῃ ἢἰ5 ἔγαρ- 
ταθηΐϊβ οἡ ἴῃ6 (ΔΟΒΠΊΟΡΌΠΥ δᾶ5 τοργεβοηϊοα 898 
ψνογκίης ἔον Βο], ἀπά σαστγίηρ οὐξ ἢΪ5 ογάοτῷ 
ἃ5 ᾿Ποιηιΐυσρο. ᾿πάἀορεηάοηϊ, ἀραΐὶπ, οὗἁἨ ἴῃ686 
ννὰ5 ἴῃδὶ ναϑὶ ϑϑυεβ οὐ δίθ! ΔΓ ρευϑοῃ ποδί! Οἢ5 
ννὨἸοἢ ννᾶ5 ἱποϊυάοα ὑπάεγ [Π6 ἴοῖτῃ “' Ποϑὲ οὗ 
μοανθη." ὍΤΠο656 σοηβευϊοὰ ἃ ΠΟΓΑΓΟὮΥ Ὑν ΒΟΘ6 
ςοηϑι του 45 νγὲ}}] 8ἃ5 οἰδϑϑ βοδίίοῃ 15. ννὲ]] 
Κηούση. ὙΠ ἔσο ῥσίῃςῖραὶ οἶδ5565 οὗ “"βυλγά- 
ἰδῃ δηρεἶβ,,") οὐ βοηϊϊ, ἔουηὰ {ΠεῖΓ ῥ'δοθ ἤεσε: 
Υ]Ζ. (1) ἴδε δεά, “΄αῤ, οὐ Κίγωδ, [μῈ 111 ἢ 
186 ἴδςε οὗ ἃ πιδῃ; (2) ἴπε Ζαρα: οὐ Νίγραί, 
ἴη6 Ἰοη ψΙ ἴῃ πεδὰ οὗ ἃ τῇδη; (3) ἴῃε 
Ουἱς:!οι", ΘΠ ΓΕ οὗἨ δυπιάη 5 τ Πὰς; δηά 
(τς Ναὶ ΜΙ [86 οαρ]ε᾽5 ποδά : βυπιθο δ 
δ οἢ ψν}}} 6 ἕλη] Αγ ἴο ἴη6 τοδάογ οὗ ΕΖεκιεὶ 
((. το, χ. 14). ΨἿΤνο ρηποῖραὶ στοὺρ5. οὗ 
Δηροῖὶς Ὀεΐηρϑ ἡογο σαηκοὰ δῦονα ἴμοϑο, δηὰ 

4 Νιοοἶΐδβ, Ῥ. 244. 
δ Ὁ. ἔοσ ἴμεβε ραγαρταρῆβ 1βηποσηδηῖ, “1.8 

Μαρίς;,᾽ Ρ. 138 54.) Ρ. 1ΟΙ 54., Δηὰ ἱπάεχ. 
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ΒΟΙΟ ΠΔΠῚ65 5:Π|14Γ ἴο ἴποϑο νν οὶ. ΘἰΠΉΑΥ 
ἀοἰτῖο5 δὰ Ὀοτπθ ἰῃ ἴῃς Αςοδάϊδῃ ὈοΟΪΘΒ : ΥἱζΖ. 
[ῃ6 [ΡῈ] οὐ σο᾽θϑῖ 2] βριγιῖβ, δηὰ [6 Απουῃ- 
ὩΔΚΙ οΥ ἰουτοϑίγιαὶ. Τὴδ πυπιθοσ οὗ [86 [6ἿῚ 
5 ξίνθη ἴῃ 4 Δ ]εῖ ἔτοπι Νίπουθῇ 85 3οο; ἴδαῖ 
οὗ τῆο Απουππηδκὶ ἃ83 όοο. Οἡ οπὲ οὗ [6 
τηοδὲ ουπουβ οὗ (δε τῦ]εῖ5 τεσονοσοά δηάᾶ 
ἀοοϊρμογοὰ 15 ἔθ ἢἰβίοτσυ οὗ ἴΠ6 νγὰσ οὗ ἴΠ6 
ΘΟΥΡΏ ΟΥ̓] γοάς ΟΥ 5ρί γίί5ϑ', ΓδΔη16Ϊ ΠΊΔΥ, ΟΥ̓ 
ΤΩΔΥ ποῖ, πᾶανα κπονγη [ἢ 5 Ἰθρεπά. ΥΟΌΔΟΙΥ 
ἢ ἀϊά; Ὀυῖξ ἰξ ννου]ά ΟὈΥΟΙΙ5ΙΥ Ὀ6 45 Ὁπέδ! Ὁ 
ἴο δὔψιιδ (πδὲ Τδηϊοὶ 5 ΠΊΡΙΥ τοργοάϊιοο ἃ 
Βαυγ]οπίδη πλγτῃ ἃ5 ἴο ἀϑϑεγτέ ἴῃδὶ Μ|]οη 
Ῥίασιαγιϑοά ἔγοτι ἴῃ6 Οτθοκ ἰοροηὰ οὗ [ἢ6 ννδῦϑ 
οὗ [86 Τιΐδης δραϊηϑδὲ [πρἰϊοτ. 

ΤΠι5 [Π6 δηροϊοἰ ΡΥ οὗ Βδουϊοπῖα ργοθοηϊθα 
τοῦς ἢ ἰδδῖ 1 ννᾶ58 1016 ἴο ᾿πιιῖῖδῖθ, 1 1 νγὰ5 
11π|6 Πἰκοῖγ το 6 ᾿πλίδῖθα ΟΥ̓ ϑι.οἢ ἃ ΠηΔὴ 85 
Πλάηῖ6]. [1ἰ οχἰϑίθα 45 ἃ ἰθπεῖ σοιηπιοη ἴο [ἢ6 
ϑοηλ τς τάςθ, δηὰ ἔγας ΠΥ ηρ τ δά ]γ, ἢον- 
ΕΥΟΥ ἀϊνογϑοὶυ, ἰῃ ϑεπις τηϊπά5, ὙὮ6 νῇο]α 
ἰγαίῃ οὗ ροοά δηᾶ δὰ δηροὶβ νγὰ8 ἃ ἀορπὴᾶ 
ςοηϑοογαῖεά Ὁγ ἴπε ἀυλδ]5ις Ξρί τις οὗ Ομ] σα, 
δηά ρἱοϊυτοὰ οὐ ἴδμο νν4}}5 οὗ Ποῦ ἰθιηρίθβ. 
ΤΏ “ὁ ννίςῃοῦβ " δηᾶὰ “" ΠΟΙ οποβ᾽" Ψ ΠΟ ἢ 
Ῥεορ θὰ {η6 νἱδίοη οὔ Νεῦυςπδάποζζασ νγογῸ 
τοσορηϊζοὰ ἢ ἀσσὸ Ὀιΐζ νἱϊπουΐ Δϑίοη 5 ἢ- 
τοοηῖ. ὙΠΟΥ σγοτο Το] θς 14] νἹϑ᾽οσβ, ὀχ! της 
ὈΥ {ποῦ ρυπποά ὈεδυΥ [Π6 Κτοββ ἔοστηϑ ὙΠ Ὲ 
ὙΠΟ ἢ15 ννακίηρ [16 ννᾶ5 ΤΆ ΑΓ. 

Τῆς Μαζάδδη ἀοεοίγιπο οὗ ρυγθ βρὶγι5 ννᾶϑ 
ἔΔΥ τλοῖὸ αἰΐγαςςνο, [{ ῃαᾷ [Πδὲ τοὶ ρου δηὰ 
ΤΏΟΥΔΙ σμαγαςσίοσ νηοῦ ννουϊὰ δἰἴγαςς ἴῃς [ονν. 
ΕὙΓΊΠΟΥ σἴυαν νου] Ἰοδὰ ἢἴπὶ ἴο σοηϑίαοσ 
Ϊξ ἃ ἀεονοϊορηηθηξ οὗ ἢἰ5 οὐγὴ δηροίοϊοσιςοδὶ 
θεοῦ, δηὰ 4 ςοπιρίεῖθ ρογίγαις οὗ {μὲ οὗ 
ὙΓΒΙΓὮ ΒῈ δὰ ἃ5 γεῖ 5κείςμεά [πμ6 οὐ]ῖπε οπΪγ. 
11 Βὲ5β Ὀδδθη βαἱά, ᾿πάθοά, [δὲ δὴ δοαιιδιπίδποθ 
ψ [6 ΑἸϑμαϑῆραπάβ, ἴ[Π6 Εδγνοῖβ, ὅζο. οὗ 
ἴῃς ΜαΖζάρδῃ ϑγϑίεπι Ἄοοιϊὰ ποῖ ἢλνα Ὀθθη 
ῬΟΒΒΙ0]6Ὲ 50 εαεῖγ. Βιυὲ [5 5 ποῖ (86 οδ56, 
Οδηΐυγίοβ Ὀοέοσο [Π6 {Ἰπ|65 1η αιιβίίοη, ΠΑΠ65 
ὍΕΙΟ οὐστοης ̓  ΙΓ ἢ ΟἹ ΕἸπιδί οἰ Υ Ὀδοᾶσπηθ ἴῃ 
ἀεκιρηδίίοηϑβ οὗ [ἢ Ῥεσβίδῃ ἀοθδηροὶβ. ΤΠ656 
δ θεϑὲ Ὀοίηρϑ,,) {π696 “ὁ νυῖϑο ᾿ἰνηρ 5ρι γι," 
σοσ οῦι τηδπὸ ((π6 βοοὰ πιπά), Αϑ8ὲ 
Μαπιϑία (6 Ὀδεβὲ ἐγ), Καϑμαῖθγα αῖγγα 
γγ Δ] ἢ), (ρεπία Αττηδιὲ (ἘΠ ΟΥ ΆΒΟΙΥ͂ 
ὀνοϊίοη), Ηδυτγναῖάδξ (τ ΒΟΪοθουλθ 655), δηὰ 

Απιεγεϊᾶξ (πη οσίδ} }γ)88, ὍΠῸ ΟἰὙΤΠΟΪΟΡΎ 
δηὰ (ἢς6 σοηΐοχὶ ῥγονε ἴμϑπὶ ἴο ᾶγνα Ὀδθθη, ἴῃ 
[μδὲ τεπιοίθ δης αν, ποίμίηρς Ὀυϊ αὐϑίγαςί 
ΠΟυΠ5 δηὰ ἰάθᾶ5 σοργοϑθηϊηρ Π6 οἰ 5 ΏΙΟὮ 

1 Ὁ. ϑυῆ, ὁ Αϑογτίδη Ὠἰςοονοσθβ,᾽ ἢ. 56. 
ἘΠ [186 ᾿θλιμα ἀμαιαναῖειν ἐν κιῦμ, ̓  

δυρ, ῬΡ. 143, 26ο; ϑρίερεϊῖ, Ανεβ 111ς 
Ῥ. 8 Ἔν ; "Εσϑῃ. ΑἸτετ. ἀεὴρᾷ 30. ἣν 

8 ΠΟΥ ὅτε ῥγεβεινεὰ ἴῃ τηοάδσῃ Ῥασϑεα οοση- 
ΒΟ ΤΟΝ: πηᾶοσ [Π6 ἔοπ5 οὗ Βαδσθδη, Ασα ΠΙΞἢϊ, 
ΔΗ τγένασ, [5ίθηἀδστηδα, Καοσάβδα απὰ Απιογάλδά. 

ϑρίερεὶ ("Αν. 111. Ρ. 52 54.) γσίνεβ συοίδι!οη5 
ἔτοτῃ βοῖὴς οἵ ἴἴεϑ6 σοῦκβ: δηὰ ἴθ ἢ]5. “Ετβη, 
ΑἸ εἢ.᾽ π. 29, οἴμες δῃὰ ἀϊθβεσεηξ τηθαπίηρϑ 
ἴο [656 πδ;πγ65. 

ὍὭΑΝΙΕΙ, ΝΙΠΙ. 

ΑΠυγαμηδζάδ, 45 [6 ΟΠΪΥ Τ,οτά, στγδηϊθα ἴο 
ἴδοθο σγῇο τνογϑηρροα ᾿ϊπὶ βἰποεγεῖγθ, Τῆς 
“Ὑςπᾶ Ηδρίδπηδ,᾽ ἃ οσκ ςοπηροβοά ὈΥ͂ Οπ6 
οὗ ἰδ δα] δὲ ϑδιισοθβϑοῖβ οὗ Ζογοαδϑίοσ, δηὰ 
ΟΟΟΌΡΥ Ηρ ἃ Ρΐδοθ Ὀείνσθθη {86 οἱάοσ Οδΐῃδϑ 
ἃ (δ6 γουηροῦ Ὑδςηδό, ργοϑοηῖβ (ἢἷἰ5 δηὰ 
ΟἴΠοΥ ἔοδίυγος οὐ (ἢ Ζογοδϑείσίδη σοϊ ρίοη ἴῃ ἃ 
βοησννῆδαί ἀσνοϊοροὰ ϑἰαΐθ. “ἼὮς Πρ Ρἢ]1- 
Ἰοϑορδίῖςδὶ ἰάθας ἰδαίὰ ἄονγῃ ἴῃ Ζαγαιυβίγα ̓β 
ΟΥ̓ 50η 5 ὑγογο ῬΑΓΕΔΙῪΥ δυδηἀοηθαά, ΡΑΓΕΔΙΥ 
»}εγεοπὶβεά: [6 τὨροΪοριοδὶ, τλογΑ] δηᾶὰ Ρἢ1]Ὸ- 
ΒΟΡ ΙΟΔΙ ἀοςίγποβ ραν ὙὙΑΥ ἴο [86 οιπίοτα, 
Ὑν ἢ ς ἢ δά5 χοπιαίηθα Ὁρ ἴο [ἢ15 ἔπι, οὗ δά - 
ἀγεβϑίηρ ὈΓΑΥΟΓΒ ἴο 4}1 Ὀεὶπρθ οὗ ἴΠ6 ροοὰ 
δίατο, ᾿γγοϑροςῦνο οὗ {Π6ῚΓ ὈΕΙΏΡ πλοΓ δοϑίγαςξ 
ποιη5.) ὍΠα πᾶηλο “6 Απλοϑῃδ (Ιρεηίδ᾽᾽) (Απ|- 
Βῃαϑῃρδηα), “ἴἢ ᾿πηπλογίαὶ (4π4}) ΠΟῪ (οπα), ἢ 
1Πὸ ροποσαὶ ἴθστη ἔογ [6 δισῆσϑίς δηροῖβ, 15 ἢσϑξ 
τηοῖ ἢ δηὰ ποποεσέογι ἢ σγεϊδιηθᾶ. ὍΤΠὸ ργὸ- 
(685 οὗ ἀεσνοϊορπιοηΐ {πἢιι5 Ὀοριη τγᾶβ σΑγτιθὰ ἃ 
βίαρε ἔδυῖπογ 1π [86 ραροβ οἵ (6 “Ννοπαϊ!ἀδλά 5. 
ἴῃ (Παῖ ννοσκ ᾿ἴ 15 ἃ σογο ΑΥῪ ἴο (86 Δ] - 
ἰσπὶ ννῆῖς ἢ δουρὶ ἴο σιιρογοοάθ Μομοίδοίςῃ. 
( ρεηϊο- πιδίηγιιϑ ἀπά ΑἸΡΓΟ-ΤΏΔΙΠΥ5, ΟΥἩ ροά 
δηά ἄονὶ, ἃγὸ δῆτ σης γοϊοὰ ἢ οουτ δηά 
σους] {πκ6 [ογγ σι γί δ] γυ]οσα, Ὅ86 πυτηδοῦ οὗ 
ΓΟ ΠΟΙ οΥβ νγὰ58 ἢχϑὰ δὶ 5ἰχ, ϑδεὴ γα ηρ ΟΥΟΣ 
[06 ϑοραγαΐθ ὑχουΐϊποθβ οὗ {π6 υπΐνοσβο, δηᾶ 
δι )εςΐ ἴο 1Π6 Το 65Ε14] οὐ Ἰηξεγηδὶ Ῥγεεϊἀθηΐ. 

[{ ννᾶ5 ἴο ἔογοϑοο {πὲ ἴῃ6 ΑΠπΊ5 45} - 
Ῥδηάϑ οὗ 1ΠῸ Ῥογϑίδη 5γϑίοπι ννουὰ Ὀ6 φυοίεοα 
8ἃ5 ἴῃ6 πολιοϑὲ ρδγα οὶ ἴο [86 ἀγοθδηροὶα οὗὨ 
ΗΟΙ͂Υ δεγίρίυτοῖ. Απὰ [ἴ ΠΊΔΥ͂ Ῥεσπαρα ὃδ 
δταπίθά {παῖ (86 ““ργποαβ᾽" οὗἩ ἴδ δηρεὶβ οἱ 
δῖον Τ᾽ 5 ὙγΟΓΟ 1Π ΘΟΠΊΘ ΠΊΘΔΘΙΓΟ ἃ ΓΟΗθο- 
ἰοη οὗ ἴδ ρῥγίποοβ οὗ Ἰίσδξς ϑυττουπάϊηρ 
Οτπιδζάδ, Βυΐ ἰξ ἰ5 ἀϊβῆςσυϊξ ἴο υπάογοίδηα 
δον 186 Ῥαγδ]16}15πὶ σδῃ τοϊοζαῖθ ἴπῸ Βοοῖ οὗ 
Ῥδηϊοὶ ἴο (Π6 βαπὶὸ πιούδσῃ οσᾶ. Ὅὕ8μ6 ῥὑσὸ- 
σον ῬΑΓΑΡΤΑΡἢ5. Ὑ71}}} πᾶν ββονσῃ ἰῃδὲ, 845 ἃ 
ΤΉοΘΓ αυδδίίοη οὗ ἀδίο, ἰξ νγᾶβ φυϊΐο πίη [86 
αἴγοὶο οὗ βοίθηςεϑ οὁρϑθὴ ἴἰο ἃ Ηοῦγενν νυυσῖῖοσ οὗ 

4 δρίερεϊ, ᾿Αν.᾽ 11Π. Ὁ. 8, οοῃείδετς [ῃϊς ἃ 
ῬΘου ΠΥ αἰξδομοά ἴο ἔδετα, δηὰ σχυπηϊηρ ἴσο 
ἴῃς 0.6 οὗ [86 “ Ανεϑβίδ." 

δ ἐ, 4. Ῥεΐνεεῃ 1200 δὰ 800 Β.6.; ΟΡ. Ηκσυργ, 

ἐν νύ ὅο; ϑρίερεϊ ΓΡΙᾺ 1. ; Ηδυρ, Ρ. Δύο; ϑρίορεϊ, Ρ. 7. 
Ἵ 8εε. Ἡαγάνϊοϊ, τῆς οὐ 412. ἜΑ ΘΟΕ 

Κοβαΐ, Ρ. 14 ἄς., μ85 ἱπειἰπἰεὰ οἰ ογαῖα ράσα ]οὶς 
Ὀεΐψεεη οδυμηαηδ δπὰ Μίοβδοὶ, Οσδοϑθδ αμὰ 
Οαρσίεῖ, ἃς. ; Ρᾶγα]]6ε}ῖ9 ὙΔοἢ σατο ἰτατηθὰ 
δείοτε [ΠπῸ τεδάϊηρβ ἔσοπλ ἴ86 Βανγ]οπίδη ἰδ Ὁ ]εῖ2 
ἍΕΙΕ ΟΡΘἢ ἴο ὨΪΠ}. 

8 ΒΟδπηοσ (Ηετιζορ, “Ε.-Ἐπογκὶ.᾽ Μοὶ. τν. 
Ῥ- 18 54., 5..ν. Ζηρεῆ πηᾶς ἴῃ δδΥΓΪῪ ῥτοῖο- 
ἴγρε οὗ ἴϊις ΓΟ] ος 8] ῬΠΠΟΡΕ ΗΝ ἴῃ ἴδοβα ψδο 
Δ ΟνΕΥ βἰοοά Ὀείοτο ἴῃ Κίηρ ̓ δοϊοσμοῃ (1 Κ. 
Χ. 8). «ὅενερρ οὗ 8656 γγεγα βεϊἰδοϊεὰ (76ς. 11}. 25} 
ἴο Ὅ6 ἴΑδη ἴο Βαῦυϊοη, Ὀδοδυξα της τγὰ8 ἴῃ δ 
υΩΌΕΡ οὗ ἴ86 ΒαΑγ]οηΐδλη οουης ]οῦβ, δηὰ 
δενοά ἴο τορζοϑθηὶ ἴπ6 δορχέεζ δηπὶ Ἰδαίου οὗ 
ἴδε Βἰρῃοβῖ οαϑςίθ. Τῇῃα βερίεμβιυ αἰνιϑῖοη βθοσα8 
ἴο Βανα Ὀδθη οοτηπηοῦ ἴο ὈοϊΪὰ Ατγδι δπὰ ϑοηγα 
(ΝΊο. Ρ. 229, Ὠοῖδ 2)ς 



ν, τ.] 

ἴπππ Βαγ]οηΐδη ρετοά ἴο Αϑοοσίδίη δηὰ σεργο- 
ἄυςο ἰπ 5 ρᾶξοβ [6 ουτγοηΐ σοηςορί!οηβ οὗ 
ΑἸϑμδϑῃραπάς δηά Εσανδϑῃιςῖ, Απά ἰἢ 1ἴ 6 
ἰηϑιοίε (ἢδί ϑδυς ἴγδοοβ οὗ τεργοάιςίοη ἃγὸ 
ΓΕΓΙΔΙΩΪΥ ἔουηά ἴῃ ἴμ6 Βοοῖ οὗ Τ δηϊεϊ, [ἃ νν}}]} 
τα πὸ ἤιγίδοσ οχρίδηδίίοη Ἂπᾶη ἴδδῖ 
ξυτϑηοά ΌΥ Γδηΐο] 5 ὑσγδοῖῖος οἵ ἰδίην, 
Θχδιηϊπίηρ, δηᾶ ΡΟΓΔΡ5 ᾿ΠΘΘΠΒΙΌΙΥ ἀρρσγορτσίδί- 
ἴηξ, 411 ἰῃαὶ ννᾶ8 σοοά ἴῃ [πε ἐοσεῖξῃ ϑυϑβίθπηϑθ 
ΤΥΒΙΟἢ σᾶπὶε Ὀοέοτε δῖπλ. Βυϊζ σοτηρατγίσοη ἢ 
1μὸ αὔονθ 5βῆεννβ [86 δ᾽οζοά στοργοάυςίοηβ ἴο 
Ὅς 50 515, 50 ἱπει ηϊβοδπηῖ, 85 δἰϊοροῖθοσ ἴο 
τορυάϊαῖο (86 4η)Αἰΐου οἰδϊπιοά ἔογ ἴθι. 
ΤΠ6 σοπορρίίοπβ οὗ δη16], ἴδτ 1655 εἰδθογαίθ 
[πη ἴμοθο οὗ ἴη6 δροοσγρῆδὶ νψυτζοῖθ ννῆο 
ξο]οννθὰ Εἰπι, ϑονεσ ἢ15 ῬΟΥΚ ἔχοι ἔποῖγβ ὈΥ͂ 
Δ ἰπΐογναὶ οἵὁἨ σεητιγίος. Ὠ᾿βδγθηοεβ ΘΠ. Α]}Υ 
ΤΕΙΔΑΓΚΔΌΪΘ ἱπίογροθο ἃ 5:Π}]]ΑΥΙΥ ᾿ΠΘΌ ΡΟΓΔΌΪΕ 
ὈαΙΤΊΕΓ ἴο Δηγ ἰάεα οὗἁ ρΡῥ]δρίαγιβπι ου 15 ρατί 
ἔτοπι Μαζάρδη βουσζοθβ. ΠΟΤΕ ἄγ ᾿παϊσδί οη5 
τἈγουρβουῖΐ οὗ ἱπάορεπάδηοθ οὗ οτὶξίπ δηά 
ἐγεδϊτηθεηΐϊ, ργονίηρ, τ βεη στορξαγάθά οο]] ες νοϊγ, 
[Ὠ6 πιαγκοὰ ἀϊϑηςιίίοη τεσορηϊζοά ΟΥ̓ ἴἢ6 
ὙΥΓΠΕΓ ΔΙ πΊ56} Ὀεΐϊννεεη [πδ6 οτεοὰ οὗ [6 
Ἡεῦτεον δηὰ ἴθ Ῥοσβϑίδῃη. 1} ἴθοσθ 15 δηδὶ 
᾿Ὀεῖννθοη {πῸπὶ, ΔΏΔΙΟΣΥ 5 ποῖ ἰάθη; 1 
ἼδοΓο 15 ἰἀθπέιγ, ἰῈ 15 ποῖ ἴο Ὀὲ ἐχρ᾽ δηθὰ οἡ 
[δε Πγροτδμεϑὶα [πδὶ (ἢ [ονν Ὀοτγτοννοὰ ἔτοπι 
1:6 Ῥεγϑίδη, οὐ ἴπ:6 Ῥογϑίδῃ ἔγοπῃ ἴδ |ονν. 
4] ᾿9 Δ ποσὰ σγδίίοηδὶ ἴο δχρ δίῃ 1ἢ}}5 δπὰ 
ΘΙ ΑΥ ἰάδη (165 οὐ ἴῃ6 δγροίπμοβϑίὶϑ οὗ ἃ 
σοπιπιοη ρδγοπίδρο Δηίο Ποῦ ἴο ἴδ6 ῥγπλ να 
τηϊρταϊίοηβ, (δὴ ἰο δἵζιιο, ἢγβδί, [δαὶ [86 
Ἡδεῦγτενβ ΟἿΪΥ ννετὸ ἰοῖς νιουΐ ἐγδαάπ πο 
Ὄροη [Π6ϑ6 διιδ)]εςῖβ. {1}} σοι ρδγδῖνεὶν πηοάσετι 
Ὀπι65. δηά ϑβεσοῃάϊυ, ἐμαὶ ἴπ6 ρὲ ἰῇ ΒΙΟΣ 
ΠΟΥ ΠΠΔΙΠΥ ςοπίτγαςϊοα δεὶγ δε! οῖ ἴῃ δυο ἢ 
Ροϊηΐβ, νγὰβ [6 ρὲ ἤθη, 5. γα ΡΥ Θποι ἢ, 
ΠΟΥ ἅγὸ κποῦῃ ἴο μᾶνα ἱπ!ροὰ ἔδὺ βἰ τ οῖου 
ἴεπείβ οὐ [06 ἸΏ δηὰ πιοηάσοῦ οὗ Οοἀά" 

1. Ὁρ,. «ἷθο Κοβουΐῖ, Ὀ. 5- 
3 Ἡδσγάνιοϊς, 11. Ὁ. 417 54.; 566 4150 1,δῃοῦ- 

ταδηῖ, “1.Α Μαρὶε, Ῥ. 179 54. 

ΘΑΝΙΕΙ͂,. ΙΧ. 

ΎΠΕΙΘ ΑΓ ΠΊΔΩΥ͂ [2ςἴ5 Βυρροτγίηρ πα΄ ςοηὶ- 
τοσπάϊην [ἢϊ5 ορίηΐοη οὗ εὐρῦ ρϑνθο τα οὗ 
οὔ χζίη. [τ ἰ5 ἃ πορδίνε ἔδεϊ οἵ βδοπῖα νδῖις 
πδὶ (Π6 ἀϊδεησιυ πη; δΔηροὶ οἱ ορίςδὶ ἔδαΐυγος 
οὗ 1π6 Βοοῖκς οὗ δηϊεὶ ἀγὸ ἑουπά 655 ἀδνεϊοροά,. 
Ῥεγμᾶρβδ, Ὀυΐϊ οἰεασΥ ἀεἰηραίϊοα ἴῃ (6 ΟἹά 
Τοβίαπιοηΐ νυτιπρϑ ργθοθάϊηρ τ[ἴ. [{ 15 ἃ ἕδοξ 
ἢ οδϑίβ δάάιτοπαὶ ἀἰθογοάϊξ οὐ τῇς 
ἑανουγίῖο διἱοπιρί ἴο σγείεγ [6 Ἴσοποορίίοῃς οὗ 
186 ὑσγορποὶ ἴο ἰοδῃῇβ ἔγζοπὶ ΤΌὈΓΕΙ ΡΤ 5ΟΌΓΟΘΒ. 
ΤΠ ΟΙΘ 195 ποῖϊπίηρ ἰῃ ἴδ6 ϑβιυδογάϊηδοη ΟΣ 
εταάδιίίου οὐ πὸ ϑρι γι - νου] τοοογάθὰ ὈΥ͂ 
᾿δηϊοὶ νυν ς ἢ 15 ποῖ βυ ϑίδη 14}}7 σοηίδιηρά ἴῃ 
πὸ Βοοῖκϑ οὗ Μοϑοβ δηὰ ἴθ Ῥγορμοίϑδ. ὙΠοτὸ 
5 ΠΟ ἱποοῃϑιβίθπου, πὸ σοηϊγδάϊοϊοη Ὀδίνγθθη 
πε ποίϊοηβ οὗ ἴπ6 δηροῖῖς ΙΘΓΆΓΟΩΥ οὗ ἴΠῸ 
ΒΑΟγ]οηΐδη ρῥσγορμεῖ, δηὰ (ἢοϑο Ἴσοηίδίποὰ ἰῃ 
(86 νοσκβ εοὐττοηΐ Ὀεΐογε ἴΠπὸ {ἰπιὸ οὗ [Π6 
(ραν. 5412}᾽5 βρ θη! νυἱβίοη (νἱ.) ἀθρίςίϑ, 
ὨΡΑΓΙΥ ἴννο Τοηίυγιεβ Ὀεΐοσς ἴθ6 Εςχίϊο, 
ΑἸΠΔΙΣΠΥ ϑυττουηάορά ΟΥ̓ (δε 5ἰχ- νἱηροὰ 
ϑεγδρῆϊη. ὙΠεθθ ςοηϑαςυϊοα [(Π6 “ὁ οὨ!οῦ 
ΡΓΙΠΟΟ5" ΟΥ̓ ὨΙ5 ἀδγ, ἃπά οπε οὗἉ ἴδεπι ὈΥ͂ 
Ισδϑυϊηρ ἔοτῖ ἢ ἹὮ ἃ πλοσϑᾶρο ἴο [54ἰδὴ οβοιβ ἃ 
ῬΡτοοῦ οὗ ᾿πάοροπάθηξς ρογϑοηδ!ῦῦ. ΕΑτ θοῦ 
51}, 1586 ρῥγορβεῖ Μ|ιςοδίδῃὰ στοργοθοηῖβ “" [ἢ 6 
ΠΟΚῸ 5τπς οἡ Ηἰ8 ἴἤσοῃρ, δηὰ 41} [86 Βοβὲ 
οὗ Βοάνθη βἰδηάϊηρ ΌὈΥ Ηἰπὶ οἡ Ηἰβ5 τρὴξϊ δηὰ 
ου Ηἰϑ ἰοξτ" (α Κ'. χχιῖ!. 1τ9---.λ). Οτδάδίϊοη 
ἀπ ΡΟΙΒΟΠΔΙΠῪ σδῃ ΟὨΪΥ ὍΘ ϑυττοηάογοα Πογα 
ἢ τλ6 δος πο ΟὟ οὗ [Π6 ρᾶϑβϑᾶρθ.0 Απά 
Ταγίδοῦ θδοκ 51}}}, οὔθ ψνῆο 15 οδιοὰ {6 
“ (δρίδίη " οὐ “ῬῬπηςθ (9) οὗ {πὲ Βοβί οἔ 
ἴῆ6 ΠΟΚ.,᾽᾽ γευθα 5 Ὠἰ πΊ56} ἴο [οβῆιδ 845 μοὶ ἀ- 
ἴῃ ἃ τὰηϊκ οἵ δγοβδηροὶὶς ὑγθ- ΟΠ] ΏΘΠςΘ. ΟΥ̓ΟΥ 
[ἢ ςοἰοσῖ 14] ἀγπῦ. ναὶ ἀο ἴδεϑα ἰηϑίδησοβ 
Ῥτονὸ Ὀυΐ ἴῃ ΔΑΊΠΗΥ Ὀεΐνγοθη ἴΠ6 σοποορίοι 
οὗ ἴῃ6 δηςσίθηξ Ὀοοῖκϑβ δηὰ [δὶ οὗ Ὠδηϊοϊ . 7υϑ5ῖ 
85 1}1|95 ἴΔλϑσὲ δχ 5 ἀοςοίτπα ἰἀοπίςδὶ νυ] ἢ 
(παὶ οὗ Ζεοδδηδῃ (. Ιο, ΙΣ, 11. 1, ΥἹ. ς, 
δες.) 

8 ΜΙ], ΡΡ. 113,4; Ηαγάνίοκ, Π|. Ρ. 4210. 

ΟΗΑΡΤῈΚΝΚ ΙΧ. 
1: Ζαρε, εορείάογέρρ ἐλε ἔνε οὗ ἐδέ εαῤίϊυϊν. 

3 γιαζείλ εο᾿γέτείορνε οὗ σης, τό αμά ῥγαγείλ 
0» μᾷε γεογαΐίονε οὐ εγμδαίενε. 40 Οαόνγιο 
ἐπ )ονπιείλ λίνε οὐ ἐδέ σενεμέν τυεεξ:. 

Ν τῆς ἢγβὲ γεᾶγ οὗ Ὠαγίυβ ἴῃς βοῃ 
οὔ Αμαβυογιβ, οὗ τὴς βεεὰ οὗ τῆς 

εὐε8, ἐψ Ὡς ἢ νγᾶβ ταδάς Κίηρ ΟΥΘΥ 1 Οσ, ἐκ 

(ἢδς τοδλίηι οὗ τῆς (μα  ἀθδῃϑβ : τυάτοα (ε 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1, ἃ. [κι ἰδὲ γεὶ γεαγ οὶ 
Ῥανίως, ὭΣ ΩΣ Β.Ο. ς,8---.Ξ. Τῶα οσουτΐ- 
τοηςε5 οὗ τἢϊ]5 Ἑμαρίος--- 6 ““ υπάεγείδηαϊηρ 
ΌΥ ἈοΟΚΞ,᾽" 6 ργάγογ, δηὰ Οδρυε}᾽5 υἱϑβὶῖ--- 
ἴοοϊκ ρίδος ϑοὸῦ δῇῆογ {π6 Ὄουθρηΐς οὗ ἴδ ἰδϑί 
οδδρίοσ, ᾿δγῖυιϑ ἰ5 ἀθϑοσι θὰ 45 οὗ [Π6 “" ϑεεὰ " 
οὗ [Ὡς Μοάοϑ, [86 τνογὰ δείπρ 18ιδὲ 5 πη] ΑΓ] Υ͂ 
ἐπρὶ ογεὰ ἴῃ ἴδ [πϑοσιρίοηβ (Νοσγτίβ, ὁ Αϑϑυτγ. 
Ἀὶοῖ.᾽ 11. 273) 274), δηὰ 45 “"πιδάθ κΚίηγ," 
ποῖ ἴῃ ἴδε βεῆθο οὗ θείης τηδάς κίηρ Ὁ. Οοά 
(( δ με), θυιξ ὈΥ ϑοπῖε οἴβοσ ργίποε---ἃ ρῆγαϑθθ 
ψ Ὡς ἢ τπογεΐογο ἴσον ρἢϊ οὐ [Π6 Ἔχργεββϑιοη 
ἐἐἴοοῖ ἴδ Κιπηράοιι᾽ οὗ ν. 31. [{ νγᾶϑ ἃ Ἐπ|Ὲ 

οἵ ροϊ οὶ σοηνιυ δίοπ, ἀπά δῦονε 411] οὗ ἴδ6 
ἀεκιγυςτίοη οὗὨ [μὲ ΒανΥ]οηΐδη οτηρῖτο Ὡς ἢ 
δὰ νογκοὰ Οοάβ ν}}} ὕὑροὴ ετιιϑαίοσι δηά 
ΗΙ5 ρϑορῖθ (νυ. 16). ϑυς} δὴ Ὄνθηΐ νου] δ6 
εογίδίπ ἴο μᾶνθ δὴ εθοϊ ὕὑροὴ Ὁ δηϊοῖ. Ηἰς 
Ῥτενίουϑ νἱϑίοηϑ (ΥἹῖ. δηὰ ν]}}.) μδά ργεραγεὰ ἢπὶ 
ἴοσ ἴδ6 ονοηΐβ Βι ἢ μδὰ παρροποά δηὰ ὑνοσθ 
51}}} ἴο ἢάρρεη ἴο ἴ86 νου] ἀ-ροννοῖβ : θυ τ μδὲ 
ψουἹά Ὀ6 (6 ἰδϑῦθ 45 τοζαγάθὰ σοα᾽β σβοβθη 
Ὀυὶ οσἀρῖϊνο ρεορὶεὐ ΔΝ ου]ὰ (με ρῥγοςϊδιιδίοη 
με Βοασγὰ [δὶ [26 τοπρ]ο ταῖσμξ 6 τεῦ} δηά 
76γαβδῖεπὶ δὲ ἔτεα δραϊη ἡ ὙΠῈὲ ““θοοΚβ" ἴὸ 
ΜΨ Ὡς Βα τυγηοὰ ρκανα ᾿ἰπὶ ρατὶ “" υπάἀοτοϊδηά- 
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2 ἴη τῇῆε ΠΕ γεν οἵ ἢϊβ8 τεῖρῃ 1 
᾿λαπίεὶ υπάετβίοοά ΒΥ ῬοοΚΚ5 πε ηὰπὶ- 

4 7ει. 25. Ὁ6Γ οὗ [πε γεᾶγβ, ννῃεγεοῦ [Π6 νγοσγὰ οὗ 
ἄγ το ἴδε ΓῸΚΡ οᾶπιε ἴο “ [εγεπιίδῃ τῆς 

ἴης,᾽" δι ποῖ 811. Οοά, ἴῃ Ηἰβ5 ξοοάπεβϑβ, βϑηΐ 
Η!5 ΠΘΘΘΘΏΡΕΓ ἴο ἐἐϑῇενν᾽" (νυ. 22) Ηἰ5 βεγγδηΐ 
1Ὠϊηρ5 ᾿πιπηοάϊδίς δηὰ (δίηρ5 511} ξυΐυγο, 

Ὡ. 1..««πδεγεϊοοά ὁ δοοξ ΑἸΊ Οοὐ 8 ργο- 
ῬὨΘοΙο5. 56 6π|, δηὰ ἀγθ, οὔβουσο {Π} {ποὶν ἢ16]- 
πιεηΐ. Το ᾿κῆΐ οὗ αἰνίπο γῇ γεηονοβ [ἢ6 
ΤΟὈβουτγ, Ὀμὰϊ ἀοο5 ἢοΐ βυρεῖβοάς [Π6 ποοθϑϑ 
οὗ ἃ αἰ ροηΐ βέυαγ οὗ ἴῆοϑα ργορῆοςῖθϑ || 
υηΐο Ὠαηίεϊ 5 (ΕΖΕεΚ. ΧΙ. ἦν: εἰ ἍΜ ΉΏοΚο 
τοδάς, ἰεῖ πὰ υπάετϑίδηὰ " (Μεῖϊ. χχίν. 1 ε). 

ΤὨς ργεϑοπὲ Ηρῦγεν εχ ρυϊβ ἃ βίορ δῇεσ 
“Ῥοοῖβ." ὝὙὍΠὸ (ἰγδηϑβίδιίοη νουϊὰ τπογοίογε 
Ὅς “[η..«Ὀοοῖκ5.. «6 ΠΌΠΊΒΟΥ ΟΥ̓ γοᾶγϑβ.. ἴπδὲ 
Ης νουϊὰ (11 “ἴο᾽) δοςοιηρ 5 ἢ ἴΠ6 ἀθ5ο- 
Ἰδτίοπϑ (ποΐ “ἴῃ {πε ἀ.,᾽ ορ. ΟΧΧ,., ἐγ. χχν. 9, 
δηὰ ὙΠοοά.) (νγ85) ον γεδγβ." ὉΠ 70 
γοΑΥ5 ““ ἀδϑοϊ δι οηϑ "ἢ (ἰ. 6. οἰ 65 ΟΣ ρ]δοθβ ἀθ- 
βοΪδίο δη ἀθϑοσὶ ᾿γου φῇ [86 ᾿ΠΠΔὈϊ Δηϊ5 μανίην 
Ὀδθη οαττϑα ᾿ηΐο οχι]ο, Ε Ζοῖς, χχχὶϊ. 24, ΧΧΧνὶ. 
42) 15 ἴο θ6 ἔδκθῃ τηοίδρῃουΊ Δ ΠΥ σαί μοῦ τηδη 
ἸΠΈΟΓΑΙῪ (ορΡ. ἴδε ΒιϑίοσΥ οὗ 2 Κ. χχὶν. δηά 
Χχν,). 

[ἴ 15 ἀπῆσυϊε ἴο ἀεοϊάθ Ὑνβθη 1Π6 γ0 γϑᾶσγβ 
ψοΓΟ Τσοηδιάοτοά ὈΥ Πδηϊοὶ ἴο Ὀορίη; ν. 25, 
ἴο ὙΒΙΟΝ ΤΠΔΩΥ ΟΥς5 τεξογ, ἀοο5 ποῖ ἴσον 
τὰς ἸΡΏς ὑροὸπ (πὸ πυόδίοη, δῖ νϑῦθς 
ξῖνεβ Οὐδῦτιο! 'β ἰδίδσιηοηῖϊ, ποῖ ἢ Δη]6}} 5 
του ρῆξ ; δηὰ [86 5ἴασίηρ-Ροϊηΐ οὗ ἴπ6 οδ]συ- 
Ἰδιίοη 15 “ἴτοιῃ ἴδῃ6 σοΐῃρ ἔοττῃ οὗ ἴθ σοπῃ"- 
τηδῃἀτηθηΐ ἴο Γοϑίοσε," 1.2. ὉῪ Ογτζιδ, ἀπ ποῖ 
ἔτοπη ἴῃ σοπητηθηςομηθηΐ οὗ ἴδε ἀεϑοϊδίϊοηβ. 
Αςςογάϊη 845 Ὁ δηϊοὶ δὰ ἴῃ 5 πιϊηὰ |6γ. 
ΧΧΥΟΙΣ ΟΥἩ  ΧΧΙΧ. Σ, ἃ Οοδοῖςο 15 {βοιρῃῖ, ὈΥ͂ 
5ΒΟΠΊΘ, ἰο 6 Ὀοΐννοοη ἴννο ἀϊογοηΐς ἐλίοθ53---ηθ 
ἔουτῖἢ γεᾶγ οὗ Ϊϑῃοιδκὶπὶ οὐ ἴπΠ6 δοςοββίοη οὗ 
]εδοϊδομίη. Βυξ {Π6 τοΐθγθησα ἴῃ [Θγειη 8} 5 
βοςοηῃά ἰδζξοσ (Χχὶχ. 10) Ῥγεθυρροϑοβ {6 ῥγο- 
ῬΏΘΟΥ δἰγεδαν ἀθοϊαγοὰ (χχν. Σ1, 12); δηά 
ου ἴδ νυ Βοὶθ 1 ϑθοτηβ Ὀδεϑὲ ἴο υπάεγβίδπα ὈΥῪ 
16 ΘΧΡΓΈ5θΟη ὁ ΒΟΥΘΠΥ Ὑ6λγβ᾽ {Π6 ρογιοά 
ννϊςἢ, ϑρϑακίηρ ΒΈΠΘΓΑΙΥ, οἰαρϑοὰ Ὀείννθθη 
(Π6 ἢτϑὶ οσσυραίίοη οὗ [υά5ὰ ὈΥ Νοθιςῃδά- 
Π6ΖΖΆΣ δηά ἴδ [πὴ οὗ αγτιϑ (Β.Ο. δοό----- 26). 
ΤΠο αυοϑίίοη 15 ῬΡΑγΓΕΠΪΥ σοηπποςοίοα νυ] ἢ ἀποίΠογ: 
ΠΑ 15 πηοδηΐ ὈγΥ ἴἢ6 ““ὈοΟΚΒ᾽" (δορῃδγΠΊ) 
(ογίδι ΠΥ ποῖ ν᾿ μα 5 υπάἀογϑίοοά Ὁγ ἴπὸ ΟἸἹὰ 
Τοβῖ. ζοΏΘΓΑΪΥ (Ὡς ὙΠΒοτγαῖ, ΝΟὈΙ!- τ, δηὰ 
ΚαειυΙπ1), ἃ ροϊηξ πηδ! ηϊδιηθὰ ὈΥ͂ βοὴ νντογβ, 
ἔογ ἴῃ6 ννογὰ ““ δερῇῃδγπὶ)" 15 ΠΟΥΘΥ 50 ι56ὦ, 
αὐθη ἴῃ ἰδίθ {ΠΠ|65; ΠΟΙ ἄοεβ ἴδε δἽχργοββίοῃ 
τοίου ἴο ἃ ςοἸϊεςοα νοϊιπιε οὗ αὐ [Π6 σδποη!οδὶ 
ὈοΟΚΒ ἴδεη ουγτεηί. ὍΤΠΘ ““ δορμαγτ" ἰ5. ἴῃ 
811 ργοῦδὈ ΠΥ 4 ςο]]οοξίοη οὗ [η6 ννογκβ οἵ ἴῃ 6 
γοῤῥει: (586 Ευτγϑῖ, “Καῃοη,᾽ Ρ. ς6ό; Οχβϑίζ, 
. Κομβοϊεῖ,᾽ ὑ. 1 50), ἰδουρῇ ποῖ ἴῃ ἴδε σοτηρ]είθ 
56η56 ὙΠ ἢ ἴἢ6 νοτγὰ αἴεγννασγάβ δοαυγοὰ ἴῃ 
106 οἷά Ταϊπλιάϊς ᾿ἰἰογαΐαγο. [Ἃἢ ἴῃ6 {τὴ6 οὗ 
1) άπίθὶ ἰξ δὰ {πὸ ἔγαρτηθηΐδσυ 5θῆϑο ἱπιρ]οὰ 

ΠΑΝΙΕΙ͂, ΙΧ. [ν. 2, 23. 

Ρτορμεῖ, τῆδὲ με ψουϊά Δδοσομιρ 158 
ΒΕΝΘΠΙΥ͂ γελβ ἴῃ (6 ἀεβοϊδιίοῃβ οὗ 
]επιβαΐεηι. 

4 ΤΠΑΠΑ ΤΙ κεῖ ΠΥ ἕλος υηΐο ἴδε 

ἴῃ (ἢ 1ΧΧ. δπὰ Τπεοοά. ἐν ταῖς βίβλοις; δῃὰ 
ἴη ἴῃ6 δροςῖδὶ σᾶϑὸ ὑμάοσγ Ἴοπϑοιἀογαίίοη ἴῃ6 
ΒΟΟΪ Κ5᾽" σοηπιυ]οα νγεσο, δοσογάϊηρ ἴο ΚΙιπιςΝὶ, 
186 δορῤῥόεν Ηαν»ιαϊίαπαθ δῃὰ [6 δορῥεν Ἠκφα- 
ἰο».----ῖ.6. ἴῃ6 βεςϊοη5 οὗὐἨ [εγετιδῃ πον ἃ5 
5:10 ἢ---οΥ, δοσοσγάϊηρ ἴἰο ὟΝ Ἰοϑοῖθσ, σἤλρ5. χχνυ. 
δηὰ χχίχ, οὗ {6 βᾶπηθ ἤγορῃεί. |οῖ. χχυ. ᾿ 
δηὰ ΣΙ, δηά χχῖχ. το, ργεϑθηΐ ᾿ΠΓΟΓ 5 ΠΣ ΡΤΟΟ 
οὗ [8ὲ διβιεηοο οχογοίϑοά ὈΥ Ϊεγεπιδἢ ονοσ ἡ 
Πδηῖθὶ. Το πιοάδ ἢεῖο (υ. 2) οὗ 5ρ6 την ἢϊ5 
πᾶτηδ, ΥἸμεγδἢ, 15 [δδὲ ἔουπά ἴῃ [86 βεςιίοη 
76γ. χχυἹ]---ἰχ, ; Υὐσογᾶδα Ὀοίηρ [6 πλοσθ 
ςοϊπμῆοη ΤΟΠΠΏ, 

8. “Νοί,᾽" 58 ὙΠ ΘΌΠΕ, 4 Ὁ Δηϊοὶ 
νγΔ38 πδὸ εξ [4 δ ΠΙΙδΙτηθηϊ οὗ Ηἰς 
Ρτοπιῖϑθ, Ὀυϊ ἢδ ργαγϑὰ δϑὲ 815 νεῖυ σοηβάξοςο 
βῃουϊὰ Ὀοχοῖ πορίροηοθ, δηά [δδὲ πορ]βεησο 
6 8ῃ οἴδηςθ." 1 4η161}5 ὑγαυοσ νγᾶϑ5 ΤῸΣ “ [86 
σδυτοῖ ἴῃ (6 Ὑυ] ἜΣ 655" οὗἨ ἀεβοϊδοη δηά 
εδρενιῖγ, [6 ΟὨ τσ Δ᾽ 5 ῬγΑΥΟσ πιυδέ Ὀδ ἔὸΓ 
1ὴ)6 ““οἤυτοι οΥὁἨἁ Οοὰ ρῥυτομαθοὰ ἢ 186 
Ῥγθοίουβ Ὀἱοοά," γεῖ 511}, οὐ δοοουπί οὗἉ 115 
“ὁ 5]η5,) δηδ “ ἱπιηυ 65, ἀσθογνηρ Οοὐδβ 
“ἰ ΔΉΡΟΓ ἃπά ἔΌΓΥ " (ν. 1:6). ὙΠ6 συγοῖ οὗ 
Ομ γι μᾶ5 ἃ ὁ" ῥγογηΐβο:"" Ὀυϊ {π4ς ῥτοπιῖϑο 
Τὴυδὲ δὲ βδουγῆξ ὈΥ “ΡΓΑγοῦ:" βοὴ 50 
5ΟυΡ ἢ, ἴΠοΓ6 ἰ5 οσοσ 8ὴ “ὁ Δηϑινοῦ," 

οὐ ῬΥΔΥΟΥ "ἢ (ἢ βόπογα]) δηά “" ΞΒυρρ]Πςδίοη "ἢ 
(ΤἸμεοά. δέησις), ἔνγο ρατί5. οὗ ομα ρτοδῖ ρυγ- 
Ροϑὲ (υ. 20), σγεγε ργορασοὰά ἔογ ὈΥ̓͂ "23 ηρ ̓  
ἄς. ; οχίογτηιαί αἰὰς ἼΕτὸ οπῃρὶ ογοά ἴῃ δοσογά- 
Δης6 ὙΠῸ (Π6 ργδοϊίος οὗἨ ἢϊ15 ρϑορὶε; {πῸῪ 
ὙγΟΓΘ ἴῃ Ὁ Δη 1615 {ἰ{π|6ὸ δΔηα ΟΡΙΠΙοα τηθδῃ5 ἴο 
δὴ ἐπᾶ ; (6 ὑΧΧ. (ἀπά Ὑδμεοά.), ν πῦηρς δ 
ἃ τους Ἰαίογ ρογοα, γαϊϑοά {ποπὶ ἴο ἴῆ6 οπά 
Ἰἴ56 1 (ορ. υΧΧ. εὑρεῖν προσευχὴν καὶ ἔλεος 
ἐν νηστείαις κιτ.λ.). 

Τῆδ ῥγάγεῦ (νυ. 4---.0ὴ 845 ἴνο ῥγηςῖραὶ 
ἀϊνιδίοηβ 85 ροϊηϊθὰ οὐὖξδ ΌὉΥῪ Μεϊδποδβίδοη. 
Πδηϊοὶ σοηΐεβϑοβ [Π6 5'η5 οὗ ἢϊ5 ρθορὶθ δπὰ ἴῃς 
7υξεῖςο οὗ Οοὐ δ ρυηϊϑῃτηοηΐ (υ. 4--.14}} ἴδεῃ 
ἢ ᾿ρίογοβ Οσοάδβ ράγάοῃ (1ς---19). “115 
ἃ 5'σῃη οἵ ἔπιθ σοπίτοη ἴο ΣΟΟΟΡΏΪΖΘ ἴἢ6 ΔΏΡΕΓ 
οὗ Οοὰ δραϊπϑὲ ΟΣ 51ῃ5, ἴο ΘΟΓΓΟῪ [ῸΓ ΟἿἿΓ 
οἤξηςοβ δραίηϑδὶ Ηἰπὶ, ἴο γίνο Ηἰπὶ βου ἔἴογ 
(Π6 Ἰυξίίςα. οὗ ΟἿΣ ρυμῃιὶϑηπιεπῖ, δηὰ ἴο δ 
οὈεάϊεηϊ νν ἤδη ρυπιϑμεά. Βαυΐ {π6 ῥγαςξὶςα οἵ 
σοηίσποη 15 δἰϊοπάθα νυ] (ἢ]15 τονναγά---ςοῦ- 
βοϊδίοη. ΒΥ ἢ15 θχδῃῖρὶο ἴἢ6 Ῥσγορῆεῖ ἰθδοῆθϑ 
Ὁ5 ἴο 566 κ δηὰ Ὄχροοῖ ραγάοῃ οἡ δοςοιιηῖ οὗ 
οὐδ πλοῦ δηά Ῥγογ,ϑ65." ΟΥ̓ ἴπεϑο ἔννο 
ΟΠΙΟΥ ἀϊνιϑίοηβ 1Π6 ΤΟΥΤΏΘΓ ἢά5 (ἢ6 [Ο]] νης 
ϑδιιδάϊ νι ϑίοη : υτ᾽. 4---1ΟῸ Δ1Ὸ ἃ σἰδιοπηθηΐ σοῃ- 
[εβϑίηρ Ἴδε {μὲ δἰπβ οὐ [ἰ5 ρεορὶε 85 ἱΠΕΥ͂ 
ἍοΓΟ ἴῃ Γ4Πη16}}5 οὐ {ἰπ|6: υν. 11---ι4 δά 
Ὑν ἢ δοστὸνν ἴδδῖ 15 [ἃ Πδὰ Ὀδοη ἴῃ [6 Ἰοης 
Ραϑβῖ, δηὰ {παΐ [Π6 ριιηϊδῃταθης πδά ἐ8]]Θη ΟΠΪΥ͂ 
ἴο Ὀ6 ξογξοίζεῃ. ἱ 



" Ὁευι. 7. 

«Ὲ Σ, 5. 

᾿ Βασις ἢ 
ι. 27. 

Ι Οὐ, ἑζοι 
"λεῖ, ἂς. 

ν. 4---11.} 

Ι,οτά (ὐοά, ἴο 8εεἷκ ὈῪ ργᾶγεσ Δπά 31ρ- 
ὈΙςατίοη8, νντἢ ἐλϑιίηρ, δηὰ 83Δο κοι, 
Δηα 45}68: 

4 Απά 1 ργαγεὰ υπίο [ἢς ΚΡ ΠΥ 
Οοά, δπὰ πιδάε τὰν ςοπίεββίοη, δηά 
8414, Ο 1, ογά, τε στεδῖ δηὰ ἀγελάξι) 
Οοά, Κεερίηρ με σονεηδηΐ δηἀ ΠΊΕΓΟΥ 
ἴο ἴῃεπὶ τῆλι ἰονε ἢΐπι, δηὰ ἴο [ῃεπὶ 
Ἐπλὲ Κεαρ ἢΪ8 σοπιπιδηαπηςηῖβ; 

ς ὟΝ ε ἢᾶνε 5ἰπηεά, δά ἤἢανο σοπι- 
ταϊτοα ἰηϊαυ τ, ἀπά πᾶνε ἄοης ννῖςΚ- 
οαϊγ, ἀπά ἤᾶνα γεῦθε]]εά, ὄνεη ὉΥ ἀε- 
Ραγιίηρ ἔγοπι ΤΥ ῥγεςερῖβ δῃηὰ ἔτοπὶ 
(ὮΥ Ἰυάρπηεηῖβ : 

6 Νείῖπεῦ μανε νγε πελυϊζζεηςά ππίο 
ΤΥ 5εγνδηῖβ [πε ργορῃεῖβ, γ ἢ] ἢ βρᾶκε 
ἴῃ τῆν πᾶπιε ἴο ουὖγ Κίηρβ, ΟἿΓ ργίποςϑ, 
πὰ οὖν ἔδίῃεῖβ, ἀπά ἴο ἃ1} [ἢε ρεορὶε 
οὗ τῆς Ἰαπά., . 

7 Ο Ιροτά, "τρμθουβης88 1 δείοηισει ̓  

ΒΑΝΊΙΕΙ, ΙΧ. 

πὑηῖο ἴΠ66. θυΐ υπηΐο 8 ςοηξιβίοη οὗ 
ἔλςε8, 8ἃ8 δῖ (8 ἀἋδΥῪ ; ἴο [Π6 πιδη οὗ 
7υάλῃ, δηά ἴο τῆς ἱῃμδδιαπῖ8 οὗ [6γιι- 
βΔ]εῖη, δηά τηἴο 11] βϑγδοὶ, ῤαΐὶ αγέ 
πολ, δηά ἐῤαὶ αγε λυ οἱ, τῆσουρῃ 4|]]} 
[ἢς σουπίγιεβ πῃ ῖποτῦ του ἢλϑὲ ἀγίνεη 
{πεπὶ, Ὀεσδιβε οὐὗὁὨἨ {ΠεῖΓ τγεβραββ ἴδ ᾿ 
{ΠοΥ ἢᾶνε τγεβραϑβθα λραίηϑβὲ ἴῃεε. 
50 ΤΙ ογά, ἄτο υ8 δείοηρειδ ςοηξι- 7 Βατυοὰ 

βίου οὗ ἔβοβ, ἴο οὔυγ Κίηρβ, ἴο οὔτ 
ῬΓΠς68, ἀπά ἴο οὐ ἔι ἢ οΓ8, ξεϑες νι... 
ἢδνε βἰηπεά δραίηβε ἴῃες. 

9 Τὸ τῃς ],ογά οὖν (ὐοά δείοηισ πιότ- 
ςι68 δηά [ογρίνεης8868, [που ρἢ νγε πᾶνε 
ΓΟ 6]εἀ ἀραιηϑὲ ἢ πὶ; 

Ιο Νειῖμεγ πᾶνε ψγε οδεγεά τῆς 
γοῖος οἵ τῆς ΓῸΚῸ οὖν Οοά, ἴο ννδἱ]ῖ 
ἴῃ ἢ!18 ἰλννβ. ν ῃ]ς ἢ ἢς 8βεῖ Ὀεΐοσγε υ8 ΒΥ 
ἢ15 βεγνδηΐβ ἴῃς ργορῆεῖβ. 

11 Υελ, }} ἰϑγδεὶ ἢδνε ἰγληϑργεββοα 

Τῆδ Ῥγάγοσ βῃουϊὰ 6 σοπιραγοὰ νυ] ἢ ἴῃ ο56 
ἴῃ ΕΖτὰ ἰχ. 6---ἰς : Νεῆ. 1. ς- αὶ, 1χ. 6--- 18. 
Βασγυςῇ ἱ, 14---. τος. ΑἹΙ ἂῦὲ ἐουπάθά ιἱ 
του ρἢϊβ τηδζυγοὰ ἰπ [ἢ6 {ἰπιὸ οὗ 6χῖϊθ, ὑυΐ 
ςοπηῆοη ἴο ἴπε ρεορὶε οἵ σοά ἔτοπι ἴπε ἀδγϑ5 
ὙΒοη ἰἰυΓΣ ΣΙ Δ] νγοσβῃρ Θχργεϑθοα (πεπὶ τη 
λδῆξυλρο. ὉΠ 5 π|}]2Γ 165 οὗὨ ἀϊςϊίοη ἀτὰ ποῖ 
ἀτις ἴο 56γΥ}}6 ᾿πι ἰδίου ΟΥ ἴο ρἱαρίατγϑπι, Ὀυϊ 
ἴο ἃ ῃδίυγαὶ δηὰ ᾿πβϑηϑ Ὁ]6 τοργοάυςίοη οὗ [Π6 
οἷά ἰγυῖῃς δηὰ ρῆγαϑοβ ἰονοὰ ὈΥ̓ 411] ἀθνουῖ 
ϑρί σιῖ5 ἴῃ ςοπηπιοη (ςΡ. τ. 4 1} Νεῇ. ἱ. ς, ΙΧ. 
41, δῃὰ ὈοΙδ Ὡ Τουϊ, Υἱῖ. ΔΙ; τ. 7) 8. 9, 
ψ ἢ ΝΟ. ΙΧ. 17) 22, 241 ΕΖΓΔ ἰχ, 7. οτ. 
ΥἹἹ, το ; 55. χ]ῖν, τό, οχχχ. 4; 2 (ἶτο. χχχὶϊ. 
41, δῃηά δ]] ψῆ ἘΕχοά. χχ. ό, 34; Ὠδυΐ. χ. 
17). ϑύυςἢ τηλγκϑ οὗ αἰ γθη σα ἃ5 οσουγ (ΟΡ. 
νυ. 6 δῃὰ 8 ΜΙ ἘΖτα ἰχ. 7) δηά Νοῆ. ἰχ. 22, 
44) 48) τὸ ΟΠΪΥ Ψνμδΐ τρις μάν Ὀδοη δχ- 

δα ἔτοπὶ τίθη τγτίηρ δὲ ἴἢ6 {ἰπὶῈ δηᾷ ἴῃ 
[86 οτάογ οὗ Ὁ δηϊοὶ, ΕΖγα, δηὰ Νοἢεπλδῇ. 
Το οὔδηροβ ἰπ ἴἢ6 πδῆῖθ δρρί θὰ ἴο {δ6 

ον, [οτά (Αἀοηδὶ), Οοὰ (ΕἸ, ΕἸοΒίπι), δηὰ 
ΠΟΚῸ ([6Θδονδ), σμδηρεβ Ὀγεβοσυθὰ ἴῃ {ΠῸ6 
Α. Ν., 5ῃου]ά Ὀε ποιϊςοά, 1Ἰυϑίγαῖ ηρ 45 ΠΟΥ 
οἴδη ἀο δες οοηῃοορρίίοη οὐ ἴδε διϊγίιθυϊε 
Ῥτγοχηϊηεπῖ 'ῃ ἴδ τηϊηὰ οὗ Π δηϊεὶ. 

Β. “ἱππεῖ. εὐεη ὃν ἀεῥαγεπρ, ζκς. 5τδ6 15 
ἔδυϊι 15 δηδ  γϑοὰ ἰη (ἢ6 νογάϑ ΒοΓῸ ιε΄. Ὑδὲ 
“. 51}, 15, ἢτϑί οὗ Δ]], {Π6 τη ϑϑίηρ [86 τηδγκ, [86 
ὙΔη επί ἴτοπὶ {τυ δηὰ ἴμ6 στρῆϊ ὙΥΑΥ 
(ἁμαρτία); ἰξ 15. ἐοἸἸονγεὰ ὈῪ ““ σοπιπλετπς 
ἱπιαυγ,᾽ 1Π6 δοίίηρ ρεγνυεβοῖυ (ἀνομία) 85 ἃ 
ςοπεδαυεηςς Οὗ νναπάογιηρ; (15 ἀζαΐη [85 ἃ 
δεν βἴαχο ἴῃ “ἀοἰηρ νυ]  Κοάϊγ,᾽" 45 1 σγογο 
ἴῃ νν 1] ορροκίτοη ἰο ἀοίηρ ΠΡ ΒΕΙ͂Υ (ἀσεβεία 
δηά ἀδικία) ; ἴΠ6 τεϑι]ῖ 5 “σεῦ ]ΠἸοπ,᾽) οὐϑιπδαῖθ 
τεϑιϑίδποε ἰ5ϑυ πῃ ἰΏ ΔρΡΟΞίΔΞΥ (ἀπόστασις), ἀπά, 

γο:. Ὗ!Ι. 

ΒΊΑΙ ““ἀοραγίωγο," τυγηΐηρ ἀΥΑΥ, ἔγουι Οοά ς 
ἐἐΡγθοορίβ δηὰ Ἰυάφτηρηίϑ5.᾽" 

7. Το ογάοσς οὗ ἴΠ6 ογἱρίηδὶ 15 διῃρῃδῖῖς 
ἴῃ 115 σοηϊγαϑίβ, 8Δη ογάδογ ργοϑεγσυθὰ ἴῃ ἴῃς 
νοσβίοηβ, οχοορὶ ΑΟΝ. [τ ϑῃουϊὰ 6 “Ἴο ΤΏρο, 
Ο Τογά, Ὀεϊοηρεῖῃ (15) τ σῃίθουβηεββ, ἰο υ.5᾽" 
ἐν Αλ τι ΔΉ ἢ βοὰ ἴῃ “ἴο ἴπ6 πιο οὗ 
πάλῃ," δίς.) ““σοηπιβίοῃ,," ὅζο. Ιῃ νύ. 8, 9, 

[86 Α. Ν. τείδίηβ ἴῃ ογάσυ οὔ ἔπ ογ ρίηδὶ, {Π6 
πᾶιθ “Αἀοπδι" (Ο 1, οτὰ") ἴῃ Ὁ. 8 Ὀεΐην 
Ρἰδεοὰ ἢγϑῖ, Ὧ5 [86 νσοσγὰ ννῃϊςἢ ἰ5 ἴο (2κθ ῥγϑ- 
οοάφησο Ὀεΐογο "5: 1ὴ6 1, οτγὰ ἤγβῖ, πιδη ποχί. 

α: αἱ ἰδὲς 4.1] Ὑῆδ ρῆγαδθε 15 ποί ἴο ὃὈ6 
ἴἌκεη 85 δαυϊναϊοηϊς ἴο “᾿δρουΐ {ἢ 15 {ἰπγ6,᾽ Ὀυΐ, 
ἃ5 ἴῃ στ. τς (ρ. [6Γ. Χχυ. τ, χ]ὶν. 6, 22, 
23}, ἃ5 ἸΏ Ι γΙηξ ἃ σοπιράγίβθοῃ, Εχρογίθηςο δηὰ 
δοίυα] ἕδοϊ (“45 ννὲ 566 ἴο -ἀδύ,᾽" 425}}1}) ργονοὰ 
ταὶ ““σοπῆιδίοη οὗὨἉ ἔλθ᾽" ννγὰ5 [μεὶγῦ ρογίίοῃ, δηὰ 
ἐγρηονη (νυ. 19) ψὰ5 Οοὐάδ. 

ἐγώρβαν.  ἐγοβασεά ἀσαὶπε! δε} ὙΤΒΟ ποτὰ 
ἰταηϑίδιεα ὁ γεβραβϑ᾽" πΡ]}165 σονοχί ἀδαϊϊηνς, 
ἀεςερίίοη, «πὰ [41 {Π|οϑϑηθϑϑ, πὰ 3. ΚΙΠΡῚΥ 
5}Π|8 ὉΡ [86 σμαγδοίοτϑες δἱη οὗἩ [86 “"Κιηρϑ, 
ΡΓίηςδ5 δηὰ ἐδ Πουβ᾽" οὗ 15γδε] (ςρ. 1.δν. ν᾿ 21, 
ΧΧΥΙ. 40; Νυπι. Υ. 6, 12: ἘΖΕΚ, Χχ, 47). 
1 ΧΧ,. τοπάογβ 1 ΠΕΙῸ πλημμελεία. 

9. »πεγεῖο! ἀπά ζογχίυεηπειτε:, ἐδοισ Ὶ Βεῖ- 
(Γ Δ5ΧΧ. Ὑπεοά., Ν υϊ». “Ὀεοδιι56." 1 ἰ5 
Ὀδοδυδο 5γδθὶ ἢδλνο σορεϊ θὰ πδὲ ΠΟΥ πεοεὰ 
ἐἸΤΊΘΓΟΙΟ5. δηὰ ἔογ νη ἐ5865) (ἸἸ, Ἰοοσίης δηὰ 
υηϊγίηρ [π6 Ὀαπάϑ οὗ 5ἴη: ορ. Νοῆ. ἰχ. σ7: δηά 
[6 86 οὗ [Π6 νεγῦ ἰὴ Νυπι. χχχ, Σ4: ῥὲευϊ. 
Χχῖχ. 10). 

10. ἰαευς, «υδίοδ δὲ “εἰ δεΐογε 9.1] “Ἶλνυϑ᾽" 
Βεθοταὶν (ΧΧ. 5ης. “Ηἰ5 ΠΝ ΒΌΟΝ 85 
Οοά μιά ρίνεῃ ἴο Η!5 ρθορίε ἔγοπι ἴῃς λυ οϑς 
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ἐπένρα καῖ . Ὁ Π. 
τὸς ποί ἐλε ΤΌΓΩ ἔτοῦ ΟἿΓ 1Π|401{168. 

1 ἰᾶνν, Ἔνεπ ὉΥ ἀερατγίίηρ, ἴῃς ΠΟΥ 
πρῆς ποῖ ΟΌΘΥ ΤὨΥ νοῖςε ; [Πεγεΐογα 
(8ε συγϑε 18 ρΡουγεα προη 8. Δπα ἴῃς 
οὐ τῆδῖ ἧς νηπίζεη ἴῃ τη6 “ἶλν οὗ 
Μορε5 ἴῃς βεγνδηῖ οὗ (σοά, θδοδιιβε να 
πᾶνε βἰππεά δραϊηβῖ ἢ Π2. 

12 Απά δες δαῖῃ ςοπῇβτγπιεα ἢἰ8 
τνογάβ, νος ἢ ἢς βραΐε δρδίηβζ 5) αηά 
ἀρδϊηβῖ ΟὟ 1υἀρα8 τΠαΐ Ἰπἀρεά 15. ὉῪ 
ὈΓΠρίΩρ ὑροὰ 8 ἃ ρτααΐ 6ν]]: [ὉΓ 
μηάεγ τῆς ννῃοὶε μεάνεη ἤαῖῃ ποῖ θεεη 
ἄοης 28 μαῖῃ θεδθὴ ἄοπε τροη Τετγι- 
ΓΝ 

13. Α5 711 ἐς ντιτίεη ἴῃ τῆς ἰδὺνν οὗ 
͵, Μόοβδ68, 41] τἢ]5 ἐν] 18 σοπια ὕροη 8 : 
γεῖ ἰτηλάς νγὲ ποῖ ΟἿ" ῥγάγεγ δείογε 
τε ΙΟΚῸ οὐὖἦ Οοά, τῆδλὲ νγε πιρῃῖ 

πὰ υπάετ- 
ἤρα δ᾽ "᾿ς τη τὴγ γι, 

14 ΤΗογείογε παῖ τῆς ΠΟ ΚῸ νναῖςἢ- 

(ἴπε5 (ΧΧ. ἴο Μοβθοβ δῃὰ 05) ὈγΥ Ηἰβ5 
Ρτορδεῖβ, ῥγεέβϑεπη! Υ (νυ. Τί, 13) Ποῃδιάεγοὰ 
85 ἃ (οἸ]εςξιοη----ἴδ6 αν ΟὗἩἨἮ Μοϑε5 ἴδ ϑογνδηΐ 
οἔ Οοὐ." ὙὉὙ8ὲ νοσγάβ ἰὴ (6 οτίρίηδὶ ἅτὸ ἴῃς 
βίῃ. δηά ρἷυγ. οὗ (ἢ βάτηθ πουη---Τογαῤ--- πὰ 
ἴῃ [86 Ἰδίζεσ σᾶϑθ6 ποῖ ψἱῖδοιιϊς ἰηϊογεδὲ ἴῃ [μῈ 
διἰϑίοτγ οὗ ἴῃς ΟΙά Τεβῖ. ὕδποη. 

11. 286 μι ἱς βομγεά μῤοπ 1.1] Οοάδ ἴη- 
ἀϊρηδίοη ἀπά δηρογ ( [εγ- χΧἹ. 18), ἀπ Πεγὸ Η!5 
συγϑο (ἸΟπρ ἃρὸ ἰῃγεοαϊοηθά, 1ον. ΧΧυ. 14; 
Πεουΐξ, ΧΧΥΪΙ. 1ς) ΧΧΙΧ. 18) 5 ρουτεά ἀονῃ 
{κ6 ἃ βἴοσττῃ οὗ 8411 (ἔχοά, ἰχ. 33; σδηῃ. χίχ. 
241 ]6γ. Υἱ]. λο, χΧἹὶ!. 18, χ]ν. 6; ΝΑΒΩΓΑ ἱ. 6). 
Το δάὰ οιηρβαϑὶς ἴο ἴῃς ἕδεϊ, [24 Π|161] ἀθοϊαγοϑ 
ἴῃ 186 ξο]]οννίης νογάβ ηδὲ δῇηττηδίοη οὗ ἴῃς 
ἰρΏΓθ6᾽ ΟΥ̓ ἴ86 "οΔἴΠ᾽ ΠΙΟὮ ννᾶ5 δοσοιηϊεά 
50 Ὀἰπάϊηρ ἴῃ [86 ἰγδάϊεοηβ οὗ [ἢς [5γδο 165 
(Νυμι. ν. 21; Νβῆ. χ. 29, Α.Ὁ.). 

12. εοηβγρηεά ῥὶς «υογά..«ὧναὶϊμα ον ἡμάσει 
11. ἐΠα(ἢ τηδάθ ἴο δἰδηὰ:" ἴῃς νοσγά 15 
ἴῃ 186 5εῆβε οὗὨ ἔ} ]Β]}ΠΠρ ἃ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἴῃ [58]. 
Χ]ν, 26, ἃ ΡῬτοιηϊϑε ἰη Ὠ ει. ΙΧ. ς, ἀπά ἃ σονϑ- 
πδηῖ ἴῃ [ογ. χχχῖν. 18. 

ΤὮ6 οσουττεποο οὗ {πὸ τογὰ “" [υὐδεθ " 
(δμοίεείπι) Βοσὸ ἰ5 οὗ βδοπῖθ ἰπίογοβί. ἴξΐ ἰ5 ποῖ 
ἴο Ὀ6 ἰλκοῃ ἴῃ 115 πιοῦὸ γεϑίγιςιθαὰ ἀρρ] δ οη---- 
[86 “)}υάρες᾽" ργορεσ, [πε ὑσγίποεϑ οσ μβοδάβ οὗ 
ἴῃς Ρεορὶδ ἰῃ ἴδε ρεγίοά Ὀεΐνγεεηῃ [οϑῆυδ δηά 
ϑδπλιοὶ---Ὀυϊ ταῖθοσ 'π [6 σθοηϑα ὑν ΒΓ ἢ πο ἀ65 
ποῖ ΟΠΪΥ ἴπ656 Ὀμῖ 4150 “πὸ Κίηρϑ πὰ ργ]ησ 65" 
οἵ νυ. 6, 8. Αἡ ΠΙυκιταϊίοη οὗ τηϊ5 15 ἴο ΡῈ 
ἐουηὰ ἴῃ ἴθ Ῥῃα ηἰϊςΐδη τι56 οὗ [Π6 ἴοττη, ἃ5 τὸ- 
ςογάφά ἴῃ ἐπε Ματγϑεὶ]ο5 Τὺ]ς οὗ οἴδσιηρϑ (ἐ. 
Β.Ο. ςοο---4δο). ὙΠεγα ἴἢ6 ““δυξείεη" ( 
1ἰν. ΧΧΨΠΠ. 17, ΧΧΧ. 7) δῖθ 86 δδογείϊ»γε 1ῃ 
16 5εῆϑ96 οὗ [06 Τοῦ πχεη οὗ [86 σΟΪΟΗΥ (566 
Μεῖοσ, “ἀδγ Ῥῃδη. Ορέεγίδίεὶ νοὴ Μάδγϑεὶ]]ο" 
ἷῃ ' Ζείϊϑςδγ. ἀ, ἢ. Μ. Ο. ΧΙΧ. 92). 

ὨΑΝΊΙΕΙ, ΙΧ, [ν. 12---τῦ. 

βἀὦ ὑροη ἴδε εν], δὰ Ὀγοιρῆξ ἴξ ὑροη 
115: ἔογ ἴῃς ΓΟΚῸ οὐὖἦ (ὐοά "» γἰρῃῖο- 
οἱ ἰη 411 δἷβ. ννογκβ ψῆιςἢ ἢς ἀοείῃ: 
ἔογ χε ορεγϑά ποῖ ἢϊ5 νοῖςδ. 

ϊς Απά πον, Ο [ογά ουὖγ (σοά, 
(παῖ Παβὲ Ὀγουρῆς (ΠΥ Ρθορὶα ἐστ οὐ 
οὗ τε ἰαπὰ οὗ Εργρι νυ ἃ πιρηιγ 

ἷ 4 μαπά, ἀπά ἢδϑὶ ἱροίζεη ἴῃ 66 ἔγεηοννῃ, ' ΕςΡ. ῊΣ 
Ὧ5 αἴ [18 ἀλὺ; Μὲ ἤᾶνβα ϑἰππεά, νγε 
ἢᾶνε ἀοης ψ]οΚεάϊγ. 

16 4 Ο [Ι,οτά, δεςογάϊηρ ἴο 411} τῆν 
τἰρῃτεουβπ685, 1 θεβθαςἢ τΠεα, ἰεῖ (Πϊη6 
ΔΠΡΕΓ Δἀηὰ ΤΥ ἔΓΥ ὃς τυγηοὰ ἈΥΨΑΥ͂ 
ἔτοῃη [ὨΥ οἰ Θγυβαίθηι, ΤῊΥ ΠΟΙΪΥ 
του δίῃ: ὈΘΟΔι56 ἔργ οἵαν 81η89) δηὰ 
ἔου ἴδε ἱπίφυϊεῖςβ οὗ οὖν [δ οτβ. [εγὰ- 
βδἰεαὶ ἀπά [ΠΥ ρῥδβορὶες χγέ ὀέζονιφ 
τεργοδοὴ ἴο 411 ἐῤαΐ αγε Δυουζ ι.3. 

17 Νονν τδεγείοσε, Ο ουγ Οσοά, 
δᾶ [6 ῥΓΆγΕΥ οὐ τῆν ϑβδγνδηΐ, δπά 

13. ὡπάεγείαπά ἐδγ ἐγ] ὍὨδ οτἱρῖπαὶ οὗ 
ἐἐ μηβογοίδη ἡ 15 (Π6 νοσγὰ 50 ἐτοηυθηΐ ἴῃ 
ΠΔΏϊ6] (ςρ. Ὁ. 22 δπὰ 1. 4, 17): ἴδε “γαῖ 
Πεγα 15 ποΐ ΟΠΙῪΥ ἴδ6 δικαιοσύνη οἵ ἴς ΧΧ., 
Ὀυΐ, 85 ἴῃ ΥἹ". 12, [6 Ἰανν ἴῃ νος Οοά ννᾶς 
ΡΙδαϑοά ἴο σοηνυοῦ πὸ Κηον]θάρξε οὗ Η!5 ἐγυῖἢ. 

14. ευαἱϊοεῤε] Αἡ οχργεβϑίοῃ ἔοσ ΨὮΙΟΒ 
[Π6 Βαδγ!οπίδη τποάθ οὗ Ἰπουρῆϊ (ν. χ2 ΑΟ ΝΡ... 
1η6 ννογά ἴδοῦὸ δηά [Πδξ πογὲ θοῖηρ σορπδῖο ἴπ 
56η56: 566 Ποΐδ6) 15 5ιιῇϊιςίθηξ ὀχρίδηδίϊοη, ἀπά 
ὙΠΟ ἢ δοαυΐγεβ δά! ποηδὶ ᾿ηϊογεβὶ ἔγτοπλ 15 απ 
αοὐγτεηςα ἴῃ Γεγθιηδἢ (ε. 9. '. 12; ΧΧχὶ. δ, ςρ. 
αἶθο ΕΖγὰ υἱῖ. 29). ὙΠεῖΘ ἰα πὸ Βοβί 
προ ὰ τη [μὲ ρῆγαϑθ, Ὀυζ 5 ΠΊΡῚΥ δὴ δι(υἀ 6 
(ςρ. 1εγ. χχχὶ, 8) Ὡς ἢ ἴπε σοηάαςξ ἰ[561} οὗἩ 
ἴ5γδοὶ Ξῃουϊὰ ἀθοϊάθ ἰο 6 οπθ ἔογῦ βοοὰ οσ 
ἔογ εν]. δηϊοὶ ἴπ ἴΠεθ6 ψοῖθο (11--- 14) 
ἐχρίδίης ΨΥ οὐδ δῆρεῦ δηά ἔυγΥ δραϊηϑξ 
Ηἰ5 “᾿ς δοϑοη)" ρῥϑορίθ μᾶ98 ὕδθοη πιαγκοὰ ὈΥ͂ 
δι οἢ ΘΧοΘοάϊηρ ΡυπΙϑιηθοηῖ, ὙΠΟΥ μδά τηεῖ 
ΗΙ5 ρτοδῖ “"τηοτςῖθ5 δηὰ ἔογρινθηθϑϑος"" ἢ 
Ἰηρτδίτυάο δηὰ σγορο!]οη. δὲ Γυκὸ (χὶ!. 48) 
Εἰνεβ5 (ἢ γισι 5 σοσησγηθηξΐ ΠΡΟ 5: Π|11ὰγ σοπάιιςϊ, 

16. ῥα!ὲ οίίεη ἰδές γεποῖυη, ἂΨ αἱ δὶς 
4}] 8:6 πιᾶγρ. τοπ. [Ι}ἢ [86 ρῥυπηιϑηπιεπί οὗ 
Ιϑταοὶ ὈΥ͂ ΠΡΌ Υ [86 πᾶπὶ οὗ σοὰά ννᾶβ 85 
τηυς πιλρηϊβοαὰ 845 ἱπ ἴΠ6 ἀο]νογαπος ἔτοπι 
Ἐπγρῖ, τδουρὰ ἰῇ ἃ αἰδεγοηῖϊ νᾶ; δηὰ [ἢ6 
ἕλεϊ 15 υγρεά 845 δπ δα ἀϊοηδὶ σεάϑοη ἔου ΤΠΕΓΟΥ͂ 
(ερ. Ϊετ. χχχὶ!, 2ο; Νϑῆεπι, 1. 1ος ἰχ. 1οὶ 
[5Αῖ, Ἰχὶϊ. στ). ἘΕτοπὶ δυο ραβϑαροθ 85 [ἢ |5 
ἌΓΟΘα ἴ)6 ι.56 ἀπιοηρ ἴδο Ἀδῦθδιηθ οὗ “186 
Νδηλθ᾽ 85 ἃ {16 ἔοσ [εβονδῇ. 

17. δεαγ ἐδὲ ῥγαζεγ οὗ ἐδρ “εγσυαηπῖ.. 70 γ᾽ ἐδ 
1ογα: “αἀε] Ἰαπῖοὶ Ἀρρ] 165 ἴο Ὠἰπιϑοὶ 106 
{{||6 “'ϑογνδηϊ )) ὙψΒΙΟἢ ἢδ σίνοβ ἴο Μοϑὲβ δηά 
(86 Ργορδεῖβ (ε.3. νυ. 1ο, σι, υχχΧ. Ὀεδυῖ- 

ΔΑ ΝΩ͂Ε. 

ᾶ Ἐχ 
Σ4. χϑ, 



ὨΑΝΊΕΙ, ΙΧ. 

20 Τ ΑΠά ψΨἢ1]68 1 ννλ8 βρελϊκίηρ, πὰ 
Ρτγαγΐηρ, Δπα σοηξδϑϑίηρ ΠΥ 5ἰη δηά της 
δίῃ. ΟΥ̓ ΠΥ Ρεορίε [βϑγδεὶ, δηά ργεβεπείηρ 
ΤΑΥ͂ βι ρρ]ςδιίοη Ῥείογα τῆς ΓΟΚῸ ΤΩΥ 

Δηὰ ἢεᾶγ; ορεη τΠϊπε εγεβ8, ἀπά δε μοΪἀ (σοἀ ἔογ ἴῃς Βοὶγ πιουητδίη οὗ πιν Οοά ; 
ΓΗΞςἈ. Ηεδ. τ Οὐ ἀεβοϊδιίοηβ, ἀηα τῆς οἰτΥ ἐν ΒΙ ἢ 8. 21 Ὑεᾶ, ψγΏ}1ε8 1 τῦας βρεακίῃρ' ἴῃ 
ἂν κακε ΟΔ]]οὰ Ὺ ΤΥ πᾶπιε: ἔογ ψὲ ἀο ποῖ ργάγετγ, δνεη ἴῃς πιδῃ ὁ (ὐδδτίεϊ, ννοπα ἡ εμαρ. 8. 

ν. 18---22.} 2455 

ἢ18 5 ΡΡ0]!ςδιοπ5, ἀπά σδιιϑε (ὮΥ ἔδςε ἴο 
5ΠΠΠ6 Ἰροη ΤΥ βΑποίυλι τῆδι 8 ἀ65ο- 
ἰλῖς, ἔογ τῆς 1,ογά᾽ 5 βᾶκε. 

18 Ο πιὸ Οοά, ἱποϊπε τῆΐπο δᾶγ, 

παμκά Ἰργαβεηΐζ ΟἿΓ βρρ]ςδιίοπβ θεΐογε τπεε. 1 μιδὰ βεεῃ ἴῃ ἴδε νἱβίοῃ δὲ τῆς ἘΠ: 
Φ Φ . {Τ Φ 

ἘΠ ΠΕΝ ἔογ οὖν τὶρῃϊθουδησββαβ, δυῖ [ὉΓ ΤΥ πίηρ, Ὀεὶηρ Οοδιβεά ἴο Ην ᾿ϑυ|γ, ᾿Ηδ, 
τουςἢεά πγε δδοιζ ἴῃς (πτὲ οὗ [πε ἐνξῆ- φτοσανέκεες, 
ἴηρ οὐϊδιίοῃ. οτν ΜάρΑι. 

22 Αῃηά δε ἱπίογπιηϑά γι, δηά ΔἸ Κα 1 μοῦ. 
ἢ της, πα καἰά, Ο δηΐϊεὶ, 1 πὶ ἤ παΐρ 
ΠΟΥ͂, σοπλε ἔστι ᾿το ρῖνα ἴμες 5Κ1]1 δηὰ μέ ογ 
πη αοτβιδηάϊηρ. 

δτοδῖ ΠΊΕΓΟΊ68. 
Ι9 ΟἿ] οτά, μεαγ; Ο [,ογὰ, ἐογρίῖνε; 

Ο [ιοιά, μεαγίκεη δηά ἀο; ἀείέεσγ ποῖ, 
ἔογ τῃϊπ6 οὐγῇ βκε, Ὁ πὶ (σοά: ἔογ 
ΤῊΥ οἰ ἀπά [ΠΥ ρβορὶς δα Ἵδ᾽]εὰ ὉΥῪ 
ΤΥ ῃλπις. εἰακάῥιξ. 

ΠΙΠΥ ἀορὶοῖς {π6 τοϊλίίοη ὈΥ {πὸ νγογά παῖς, 
παῖδες), ἃ [Π|6 ᾿Ἰπιοηἀεδὰ ἴὸ ὅδονν (δὲ ἢς [εἰῖ 
ἢϊ5 σοπιπιιηίοη ἢ Οοά ἴο 6 |κ6 υπίο 
1πεῖσβ. [{15 Οη6 νυνὶ ςἢ πὸ ρϑειο- Πδη}6] ννοι]Ἱὰ 
μανθ ὕδοῃ ρειτηϊἰοὰ ἴἰο τεϊδίπ. “"ἕοσ (τὸ 
1, οτγα5᾽ (Αἀοῃδὶ) ““5δἷκε,". --α ρῆγαϑε ννογάδα 
ἴῃ ἃ 5115] αἰ εγθηϊς ΠΊΔΠΠΕΥ ἴῃ ψ. 19, ““ἴογ 
τπῖπθ οννὴ βᾶκθ, Ο τῦγ Οοά (ΕἸο0}21)"-.---ἰ5 
τεπάεγεά Ὁγ (δὲ ΠΧΧ. ἐοΥ ἴῃ 5ακθ οὗ [ἢ 
βεσνδηῖβ (δούλων), Ο 1 οτὰ " (δέσποτα ἴῃ νυ. 
8, 16): Ὀυΐ 186 Α. Ν', τοπάογπρ, νν ΒΙΟὮ 15 4150 
(δὲ οὗ [6 νογϑίοῃβ δηά σἼοπηπιοπίδίοιβ, ἰ5 
αι] ἴο τῃδί βρ᾽ πζυδὶ Ἰηϑίίηςῖ ννῃ]ς ἢ ἀ5Κ5 οὗ 
Οοὐ ποῖ ἔογ τηδη 5 ὑιῖ ἔοσ Οοὐ 8 βᾶῖκθ, Ὀδοδιιβθ 
Ηε ἰ5 σοά, 

18. δεῤοϊα ομν «εποία!ο.}] ὙΠῸ ννογὰ ἴ5 
ποῖ ἴΠ6 52Π|6 85 'ῃ Ὁ. 2, Ὀιιῖΐ ἃ5 ἴῃ ν, 26 ΓΕΐΕΓΚ 
Ταῖποτ ἴο ἴποβο Ἰυἀρπιεηῖβ οὗ Οοά νὩςοἢ ΗἸ]Ἰοὰ 
[86 τη νὰ ““Δϑιοη5ῃ πιο) (866 ἀστῖν. οὗ 
[86 οτρῖπα!). [{ ἱποϊυο5 ἴΠ6 βρθςοῖδὶ “" ἀθϑο- 
Ἰλιοη"---6 ἀεϑδοϊαὶθ βαηοιΑΓΥ Ὁ. 17, ΟΡ. Υἱῖϊ, 
11--ν Ὦ ἢ γὰ5 ροσπᾶρα [πο τηοϑῖ ΤΥ ΠΡ 85 
ΨῈ]1} 45 “"δϑίοηϊϑῃιηρ " ἴο ἴπῸ [ενν8. 

2-γειεπε Ομ σρῥ]οαξίοη. ΤῊ τλάτρ. (ΤἸροά. 
ῥιπτοῦμεν) Ὁιτόθογναβ Ὀεϊζεσς (ἢ ἔογος οὗ {86 
οτξῖηδὶ. ὙΠ ΟΓΟ 5 Δη 4]}υ5οη ἱπίεπάρα ἴο [ἢ6 
Ρτδςοῖϊοθ οὗ Ἐπεροῖηρ οὐ ΚΑ]Πηρ ῥγοβίσγαῖθ ἴῃ 
ῬΓΑΥ͂ΕΙ (τ. ν. 2ο, Υἱ. τοὶ [6Γ. ΧΧχυῖ, 26, 
ΧΙ. 9). 

10. Ὑῆε ΕποΡῪ πὰ ἤεσσνουγ οὗ [ἢϊς 
ῬΓΑΥ͂ΘΣ, 50 γερ εἴθ νυ βογιρίαυγαὶ 4|1υ5΄0η5 δηὰ 
σους πο ἴῃ συγρίυγαι ᾿δηρυλξο, τοᾶοῆοθ 115 
Εἰϊπιᾶχ ἴῃ Τη5 νεσθο Νοῖϊςθ [6 {τρὶς γερεῖ!- 
τίοη οἵ ἴδε νψογὰ “1 οτὰ" (Αἀοπδὶ), [Π6 ροϑβὶ- 
κίοη οὗ [δι τνυογχά, [π6 ἀΟγιιρίηθϑϑ οὗ δε οἴδιι965, 
ἀπά ἴΠ6 ἐπιρἤηδίς ἕοττης οὗἩ 1[ῆ6 νογὺβ ἴῃ τῇδ 
οὔ ρίηδὶ. [{ἰ εἰοϑθοβ ἢ ἴδ Τπουρῆϊ, ὁ ἀοίογ 
ποῖ" (ἴλιτΥ ποί," ΧΧ, «πὰ Ὑμοοά. μ 
ρονίσῃς). ΜΜΏΪΟΝ [ΠῚ 0165 ΠΟΥ ΘΑΓΠΟΒΕΥ Δ] 

ἔορεα Γ ἴδε βρεϑὰν “δοοοπιρ Ι5ῃπιχεηΐ οὗ ἴ86 
γο γγοΑτβ" (υ. 2). ΤΠΘΙΧΧ. δά ἀϑ δίοη ἴο [86 
ννοσγὰ “οἸγ.,᾽" δηὰ ϑγϑθὶ ἴο “"ρεορῖὶς," 45 1 
ϑρος ἐγ ἵπρ δε οὈ]εςί5 οὗ Οοὐ 8 πιεῖογ. [6186 

ΟΒυτοῦ Οδίδοϊις, δηὰ ον γῪ {π|Ὸ Ροσγίίοη οὗ 10, 
ἀεγῖνο 115 “πδπηθ᾽ ἔγσγοπὶ (ἢ γϑί, (ἤθη 15 ἰδιδὲ 
ξαςῖ ὁη6 οὗ {Π6 πιοβῖ ροϊθηϊ γεάϑοῃϑβ ἔοσ ὑγδυὶηξ 
ἴο, ἃπά οΘχρϑοῖΐηρ δἃῃ δῆβννεσ ἔγοπι, Ηἰπὶ ἴο 
ὙγΒοτὴ ἰξ 15 ἀδάϊςαιοά, 

20. “14 «υδίϊε: 1 «υὑαΓΨ «ῥεαξίπῃ, ὅζε. 
Ῥατῖ ΟἿΪΥ οὗ παῖ Τδηϊοὶ ρῥγαγοὰ 15 σεςογὰ 
(συν. 4--19). ὙΠὲ ἵεπβεβ οὔ {με οὐρίπαὶ 
ΠΟΠΥΘΥ πὸ ᾿πηρτγοϑϑίοη παῖ ἔδθ ὑγόρῃοξ νγᾶβ 
51}}} γαρί ἴῃ σοπιπληίοη νυν Οοά. Ηΐ5 ΌΓΑΥΟΓ 
ὙγᾺ5 ἴοσ ἢιῖ5 Οὐ δῆ 85 νγῸῈ}} 45 1ογ [ἢ6 βίη οὗ 
ὯΙΒ ρῬθορὶθ. Ηθ Ὁδηϊεὶ ννᾶ5 οπϑ οὗ ἔπ ““ρθορῖθ. 
Ιῃ [5 Ὠυπλ 7 6 σουρ]οαὰ ΠΙπιϑοὶ τυ ἢ Ἡϊ5 
δ: Π 11] ἔε]ον-σουπίγγτηθη (ΠΔϊ ρατάοῃ πρ ς ὃς 
δταπίθα ἴῃ ἄηϑννοῦ ἴο {παι ΒυΠΊΠ Υ (.[Θγοπιο). 

Ἄν Βδη 15 ὑγάγεσ ἤγϑι Ὀορδῃ 15 ηοΐῖ τοοοσάθα : 
{πὸ ἄπϑνοσῦ ἴο ἴἴ, σοηνεγθά Ὁ ἴδε δηροὶ 
Οδτεῖ, ννα5 ρίνεη---ἀθουξ συπϑοῖ, οὐ (86 η) 
δῦουξ οὖξζ ἴῆγοα ο᾽ οἷος κ ἴῃ ἴδ δἤοπιοοη 
(υ. 21, ερ. Νυπι. χχνῖ!. 4)---ἰ δου ἴΠ6 τἰπλδ 
οὗ [86 ενεηϊηρ οὐϊδίίοη,᾽) 8Ὧη ὀχργοϑϑίοη Ὑ Ὡς ἢ 
(Κα νἱ. 1ο) ἱπάϊςαϊος {6 ἢ δι] δἰϊδοϊπιεηξ 
οὗ δηῖ6] ἴο {πὸ τοὶ ρίουβ πηοπιουῦῖθα οὗἨ ἢ]58 
Ῥθορΐίθ, ὄνθη 1 {πεῖν σοὶ σίουβ ὑγαςίοθθ ΜΈΓΟ 
ἀεηιϊοά Βἰπὶ, 

21. δεὶπρ εαιμεά ἰο ,γ “«υἱ ν} ΤῊΪ5 ἴγαπϑ- 
Ἰαϊίοιι, σι ρρογίοα Ὁ {πε νεγβίοῃβ (ορ. χχ. 
τάχει φερόμενος) ἃπἃ πιοκῖ σοπητηθηϊδίουβ, 15 
{παῖ ΒΓ ἢ 15 δἰἰοπά θα νυ ἔθννοϑι αἰ υ1{168. 
ὙΠΟ πηᾶγρ. γοηἀθγίηρ---ὐν ἢ 15 4150 ΠΔ Οὗ ΑΘ 
Ἐχτὰ ἀπά Οὐδβθηϊι5---ἰθ οὐδε Ὁ ἀενδοη 
ἔγοιῃ ἃ ἀϊβογοης τοοῖ, δηὰ ἱπίσοάιιςθϑ 4 πονϑὶ 
ἰάορα, {πδὲ οὗ δῆροῖς ἩυθΓΠθ55: δὴ ἰθα ΒΟ ἢ 
5. ΟὗἩ σουγϑθὸ σᾶρϑῦϊα οὗ Ὀεΐηρ κοϊοποὰ ἄόνσῃ 
ἱπῖο ἴῃ6 ραγαρῆγαθθ “"ιδϑοίθ,"" δυΐϊ ψ Ὡς ἢ 15 
ὑἱδουξ δυρροτγὶ ἔτοπὶ οἵμοσ ΒΙΌ]1Ο 41] ρϑϑβαροϑβ. 
ϑοπὶς σοπηπηοηΐαΐοῦβ, ἱπ δοςορίηρ [Π158 Ἰδτίοσ 
τοπάργίηρ, Ἔδοᾶρα ἴῃς ἀΙβηςυ Υ ΟΥ̓ ΓΑΠΞίοστίης 
ἱξ ἰο Πγδηϊοὶ Π: π1561{--- -ΟΔΌ τοὶ, νι όυὰ 1, ἤδη 
ἷπ ἃ 5ἴδῖο οὔ ννοαγίποσϑ, μδὰ 5θθη,᾽) ὅζο.---ἃ 
{γαηϑίοσοηςς ΜΙ ἢ 15 ποῖ νναυτδηϊδαά ἔγοτι [ῃ6 
ῬΑβϑαρο Υἱῖϊ, 179, δἀἀυςοά ἴῃ βδυρροτῦῖ οἵ [818 
νἷενν, Αποῖδοσ σπάθη ὁ’ 5ΠΙπηρ ἴῃ 5ρίθπς 

2. 



256 ῬῬΑΝΊΙΕΙ, ΙΧ. [ν. 23, 24. 

22 Αἱ τῆς θερίηηΐπρ ΟὔὮΥ βυρρὶῖςα-ό 24 ϑενεητῦ νγεεῖζ8 ἀγα ἀεϊεγπιπεά 
"Ὴε. εἰοῃβ τῆς ' ςοπηπιλπάπιεπί οσλπιε ἔογῖῃ, προ ΤῊΥ ρεορὶς ἀπά τροη ΤᾺ ΠΟῪ 

πὰ [πὶ σοπηε ἴο βδμενν {ῤεέ; ἔογ του οἰτγ, "το βη 5} τε ἐγαπϑρτεββίοῃ, Ἀῃὰ " τ, ἐν 

ν] 5 οῇ, 

ἀουτ,᾽"" (δου υπϑυρροτίοά, 5 πδίιγαὶ δπὰ 
υπδοςοπιραηίθὰ ΌὈΥ πὸ αἰ βου} 165, δηροϊοϊορ!- 
οΔ] οἵ οἰμοσινίβε, γΒοἢ 186 ἢγσϑὶ ργεβεηῖβ, 

Δ. ἀπά δὲ ἰηογ»ιραῖ γι. τοιδεγαπδπρ 
Βοιίον “ἴδ τηδάδ τὰ υηἀετϑίδηά...υΠηἀετοίδηἀ- 
᾿ς" (Τ]εοά. συνέτισε σύνεσιν), ἴπε ννογάς 
δοίης ἀετγινοα ἔγομῃ ἴῃ6 5δπιῈ τοοῖ, ἀπὰ γθο]}- 
ἰηξ [86 “υηάογϑιδηάίηρ " ἀοτνθὰ δηὰ βου ρῆξ 
ἔογ ἴῃ τ. 2 ((ρ. Ὁ. 22 ἀπά Υἱῖϊ, σό). 

23. 1δὲ εονυρηαπά επί αν ζογ ] Βεῖίεν 
(845 πιαγρ.) ἴδε ψοσγαὰ " (ἀπά ἴῃ ν. 29); 186 
ννοτὰ οὗ ὙΥϊςὮ, ἃ5 ὯΔη ΟΥΔΟΪ6, 15 ςοηϊλποὰ 
ἴῃ συν. 4---ὺ, πὰ 15 πιδάδς κπονῃ ἴο Ὁ δηϊοὶ. 
ΤΒε γδηϑϊλείοῃ “""σοστασηδλιτηθης᾽"" Μου]ὰ ᾿ΩΡῚΥ 
ἃ οσδάτε ἴὼ Οδοτεὶ. 

ἔδομ αγὲ χγεαι! ν δείουε] 866 ἴπθ τηδτγρ. 
ΠογΟ ἴῃ ΧΟΙΣ, 19 ἔοτ ἃ ᾿ἰἴογὰὶ τοηεσηρ οὗ 
16 ρῆγαθε (ἸΤὨεοά. ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν). ὙΤΠ6 
ΡὮγδϑο 158 ΠΠΠυδιγαϊθα ὉΥ͂ δε Ἰπϑογρίίοηβ οὗ 4.5- 
ΒυΓΌΔηΙΡΑΙ, βόγα {πὸ Αϑϑγυγίδῃ θην ίναϊθηξ ἰ5 
οἰαρὶογοᾶ ἴο ἀεβοσῖίθε “"Ὄχοο!]θης θ᾽") (ε..Κ. οὗ 
ἴγοη, Νουστῖβ ὁ Αϑογύ. Ὠ]ςϊ. 11. 424). Α8 ἃ 
{π|6 18 τρδ  θῈ οοπιρατεά ἴο ὁ" [6 ΔἸ} ρίνεη 
ἴο ϑοϊοζηοη (2 8. χἱἹ 2.5}, δηὰ 1η ἰαΐοσ ἀλγ5 ἴο 
ἴῃς ορτπεῖ οἵ Τιζι5 ““Δποῦ οἱ ἀεἰ]ςῖς βεηογίβ 
ΒυπΊδη!ϊ." [115 5 Σπβοδποθ 45 Δρρ] θὰ ἰο Ὠδηϊεὶ 
δὰ5 Ὀδοη ἰδυ5 ροϊηϊοὰ ουΐ: Ὠδηϊοὶ ννὰ5 ποῖ 
ΟἿΪΥ [6 πιεδηβ Τγουσῇ τ Ὠοἢ, Ὀυϊ (ἢ6 τηδῃ 
ἔοςῦ ψῆοϑο βᾶακθ, Οοά νγὰβϑ ρ᾽θδϑοὰ ἴο τδκο 
τδί τουοϊδιίίοη ᾿ν δοἢ ργονθὰ οὗ ϑυςῇ ᾿ποϑί!- 
ΤΑΔΌΪΟ νά] ἴο [.4η16}᾽58. ρθορὶα σθηζυσοβ ἰδίον 
(ΕΠ]]6). 

μπάδεγο!απα δέ »παίεγ ] Βεϊίον ἐα. (6 ννογὰ," 
ἴδε οτγἰχίπαὶ Ὀδίης [06 54π|6 ἃ5 ἰῃ [6 ῥγενίοι 

οὗ [Π6 νοσβϑὲ.0 ἊΑῃ αἰϊζογηδῖῖνο [γδηϑβιδίίοῃ, 
“Βοϊονοὰ δηὰ υπῃάεγβίδπαϊης ἴῃ [86 πιδίϊεν, "ἢ 
ἄζο., ἰ8 ποῖ 580 ζοοὰ 45 [δαὶ οὗ ἴδε ΑΟΡ᾽. 

2Ωὼ4. Οη 5βοῆα οὗ [δε ᾿οδάϊηρ ἀϊΠΠ συ 165 
Ἀπὰ αἀἰϊνογϑίιῖοα οὗ ορἱηίοῃβ σοπηεοϊοὰ ψ ἢ 
[Πι656 νοῦβεϑ, 5.66 Εχοῦγϑθιϑ δ οηά οὗ (ῃδρ. 

δευεη!ῦ «ὑεεξς αγὸ «ἐείεγεί πε ρος 127 
Ῥεορίε,...ἐδγ δοὶγ εἰ γ}}] ΒΥ βοῆὲ ἴδῃ ἰο 6 
70 ὙΕΕ 5 οὗ ἀδΔγ8 (Χ. 3) ΟΓἮ 490 ἀλγ5; ὉΥ ΟἴοΥ5 
70 ΘΕ κ5 οὗ γεϑᾶῦβ (6.3. ἴεν. χχν. 8) Οὕ 490 

ὙΠ} ἃ τγοίδτεποσ, ἐ. .. ἴο 8 70 γεδίβ οὗ 
ἰετεμδῃ δ] υἀοὰ ἴο ἰπῃ σ΄. 2. 

ΤΒα ργοπουῃ “1 γ᾽ Ὀείογο ρεορὶθ δηά οἰ 
85 βροκοη ὈΥ {6 δηχεὶ 15 85 1 ὑγεῦῈ δΔΠ Δῆϑννοῦ 
ἴο ἴδε ργᾶάγεγ οὗ υ. τό ἩΝ Οοά Δϑϑοςϊαΐος 
δηΐεὶ ἢ Η πιϑοϊῖ: ὁ ΜΥ ροορὶς δηὰ (ὮΥ 
Ῥεορὶςο,, “"ΜΥ εἰ δηά ΤΏ οἰγ." 7εγιϑα]οπὶ 
-ἰπ ϑρι[6 οὗ "σεθε!]οη,᾽" "ἴγδη ἰοη,᾽" δπάὰ 
6.51} (νυ. ζ. ΟἹ, 16)---ἶἰη 5ριῖε αἶϑο οἵ δεῖηρ 
Ἁ “ΤΕΡγοδοῖ,᾽ ἃ ““σοηξιιϑίοη ΟἵἉ ἕλος, ἀπά “"ἀ6- 

"ΗοὉ. γέ ᾿ρτελ Ὀεϊονεά : τῃετγείοτε υηάεγ- ᾿ἴο πγᾶκα δὴ επά οὗ 51π5, πα ἴο πιᾶζε  Οσ, ν 
Δ πη ΔΏ ὃ, Φ 44. . Φ Φ . Φ 4“41 πῇ. 

“εείνες. Β᾽λπα ἴῃς τηδῖζει, δηὰ σοηβιάεγ τ[ἢ6 τεσοηο!]δίίοη ἔογ ἰπίααγ, ἀπά ἴο Ὀγίηρ; 
ἴῃ φνειλβειηρ τἰρῃτεουβηθββ, ἀπά ἴο 

βοϊλίς " (υν. 7, 16, 17)---νγᾶδ 51}}} “ΠΟΙ " 
([54]. 1]..α; Μαίξ. ἵν. ς). 
ΤΠ νογὰ ἰγαδηϑδίοα “Ἅ ἀοϊογηιϊ θα ἢ 15 δῃ 

π. λεγ. δηὰ ἰ5 ἴΔΚοη ὈΥ εχ σορτάρδεῖβ ἴο Ὀ6 
ςοχπηδίδ ἴο ἴπ6 ψογά στεηάογοὰ “ ἀεογεο᾽" ((ἢς 
εἰ ἄρογθο᾽" οὗ [Ἐ6 ““φΑΖεσίη ") ΟΥ̓́ Δ5(ΓΟΪΟΡΟΓΘ᾽)) 
ἴῃ ἵν. 17, 2. (Α. Ν.). [ΙΕ δυςἢ ἃ 9εῆϑε νγᾶβ 
ςσοπηροϊοα ἢ [Π6 ρῆγαϑο δόσε, [πὸ σηγϑίς δὶ 
Δ ηα 5υτιθο] 1.8] 5ἰρπιῆσδπος οὔδη δοςογάεα ἴο 
[)6 νεσϑθ σεοεῖνο δά τ οπ] Τοπβιτηδίοηῃ. 
Το ἴπο Βαργυ]οη-Ὀγεὰ Ὁ δηΐοὶ 1 ψουϊὰ θῈ ἃ 
πδῖυγαϊ ἃ5 νν 6 }}] 45 δρργοργίδῖα ννογστὰ. Τῇ 
ξοηογαὶ 5:5 η ἤοδης οἱ [86 ἜΧργεϑϑίοῃ 15 ὑγὸ- 
ϑβεσνθὰ ἴῃ ἴῃ6 ΓΧΧ,, ἐκρίθησαν, Ὀὰΐ πδττοννοά, 
δηά τῃογοίογο οὐ] ογαῖθα, ὈγῪ ἴμ6 ἰγαπϑϊδίοη οὗ 
Ὑποοάοιίοη ἀπά πὸ Ψυϊραῖὶς (συνετμήθησαν; 
ΔΟὺτενϊαία δυηῖ; ἴδ ἰδίϊοσ ἐγδπϑιδίίοη Ὀείην 
Ῥεγμδρ8 ρθνοι Ὀγ ἴδς ἐκολοβώθησαν οὗ Μαίί. 
Χχῖν. 12). 

ἰο βημδ ἐδὲ ἰγαιρτεσίοη, ἀπά ἰοὸ ν»ιαζὲ απ 
ἐπά οὶ “ἢ ὙΠῸ πλλυρίη8] νασίδί!οη5 βρῖνθ ἃ 
ἀιβεγεηΐ ϑεηθὸ ἴο [8656 ἴνγο οἰδιιϑθβ, πὰ ἃσὸ 
ἄυο ἴο ἃ ἀϊβετγεπέ ρυποξυδίίοη οὗ ἴῃ6 γε ἴῃ 
(δε βτβίῖ, ἀπά ἴο ἃ αἀϊθβέεγοπε σγεδάϊηρ ἴῃ [6 
βοοομπᾶά. Τῆς ΑΟΝ, ἔο]ονν5 [Π6 νουβίοπϑ ἴῃ 
Ῥγείοσσηρ ““Βηϊ5}.᾽" δηά ἴ8δ6 ϑεηΐθῃοθ 9 ἃ 
βίτοης δῇηττηδίίοη οὐ ἴπθ οἷοϑο οὗ [δὶ ἔοπτῃ οὗ 
ἐς ΣΉ ΒΡΤΈ55Οἢ 10 ΜΌΘΟΝ Δἰ]]υϑίοη δὰ ὕδδῃ 
ἔγθα ΠΥ τηδάδ (6.5. ΥἹἹ]. 12, 12). [ἡ [δς 
βεςοηά οἶδιι5ε, ἴΠ6 σηᾶγρ. τεηάοσίηρ 5 [ηδέ οὗ 
ὙΒβεοάοιϊίου (σφραγίσαι), δἀπὰ δεὶπρ τυςἢ 
τότ αἰ ῆουϊ᾽ τοργοϑθηῖβ ργορ ὈΪΥ (ἢ6 ΟΥΡΊΠ 4] 
τολάϊηρ. ἼΤῃὸ Α. Ν. δὲς ἱπάθοά {πε βυρροτί 
οὗ ΥἹ1. 21 (ΟΡ. «5οὸ [54]. χνὶ. 4, χχχῇ!. 1), 
Ὀυϊ [86 ἰάδα “564 }1Πρ ῸΡ 51Π5 15 50 ἔγυ 
ΒΑὈΌΥ]οπίδη, ὑπαὶ ἰἰ σῃουϊά ποῖ Ὀ6 5εῖ δϑῖάθ, 
Ι͂π ἴῃς ΜαδοἊοοαῦξδη ρεγοά ἴΠ6 τηραπίηρ οὗ ἰῃς 
ῬὮγαϑα νγᾶ5 ἰοϑῖ ; Ὀυῖ ἴο [86 ΒαΌΥ]οπίδη ἔΔγΉ ἢ 2 Γ 
ὙΠ] [Πο86 56418, ἴὸὺοΥ ὄὌχδιηρῖὶθ, νης ἢ Κη 
ὝΟΙΘ ΓΟρΓΟΘΟ ΠΡ [Π6 5ἰδυρηζοῦ οὗ [86 εν] 
ΡΠποῖρίΘ (ςρ. νἱ. σ7,), δηὰ Ο.. δι} 5. 6 Α55γ- 
τίη Ὠ᾿ϑοονοσίθβ,, Ὁ. 434), ἰζ νγᾶϑ ᾿πί6}} 1} ]0}6 
δῃὰ ορῃαδίὶς (ςρ. εν. χχ. 3). 

ἰο νιαάε γεζοπειαίίοῦ 7ῸΓ ἐπίψωϊγ, πα ἴα 
ὀγίηρ ἱπ ευεγί απ γὶσῥίεοι πε.) ΤῺ τὶ 
οἴδυιϑὸ 15 (86 [ϑοΏῖο 8] Ἔχ ργεϑϑίοη ἔογ δίοπο-: 
τηθηΐ (ε.3. ἴεν, ν. 8, χῖχ. 22; Ῥϑ9. ἶχν. 4, 
ἸΧΧΥ!. 48), δηὰ 5 οουρ|εὰ ἡ ἢ ἴΠ6 ϑοσοῃὰ 88 
οδυ56 δηὰ οῇἌοςξ, ΟΥἩ 85 ἴῃη6 πορδῖϊνο ἀπά ροϑβιἐἶἰνο 
ἀϑροςίβ οὗ ἴῆε Μεββίδῃη!ς πλθγοῖδϑ οὗ ΤΠ 
Ὑογάβ “' ΓΗ ΞΡ τ βϑίοη," ἐ"51η,᾽ δῃηὰ “"ἸπΠΙ φυ γ᾽" 
850 οἴξῃ τερεδίοα ὈΥ͂ ΤΠ δηϊοὶ ᾿ῃ ρεηϊΐεπου, ἃγδ 
[ἢ τεροδίθα ἴο δ Πὶ ἱπ ΠΠΕΓΟΥ͂, 845 1ξ ἴο ἄββιιτο 
Εἰπὶ ἘΠ ΡΠ ΔΈΟΙ (παῖ Οοά νουϊὰ ρυΐ ἴποπὶ 
ΑΌΑΥ͂ 8ἃ5 ἰβουρῇ {πο δὰ ποῖ Ῥδεη, (Ρι.56γ.} 

σι φριεοια πο} Α ἴσιο αἰέπθαῖε οὗ Μεβϑίδηις 



" Ἠφδ. 
ὁγοβλεί. 

νυ. 25. 

862] υρ 186 νἱβϑίοῃ ἀπά ἵργορῆεου, δηὰ 
ἴο λποῖϊηϊξ ἴῃς πιοβί ΗοΪγ. 

᾿ 25 Καον τδεγείογε δπά υηάογβίδηά, 

ὈΑΝΙΕΙ͂, ΙΧ, 

ἐῤδαέ ἔτοτα τῆς ροίπρ; ἑογὶ οὗ ἐς σοπι- 
τηλπάπηεπί ἴο Γεβίογε ἀπά το δυὰ ε- 
Γυβάϊθηι ὑπο ἴῃς Μεββίδῃ τῆς Ρτγίπος 

Εἶπη65 ([54]. χῖνὶ. 4, 11. ς, ὅζς., ΠΣ τα; 16γ. χχιρῖ, 
6; Μδᾶἃιὶ. 1}. 30. (15 ἰ5 ἀδβηρὰ ἴο Ὀ6 ὄνοσ- 
ἰλϑῖίηρ, ᾿Κκὸ ἴο ἴπο κίηράοπι οὗἩ νος ἢ ἴξ ἰ5 ἴῃ 6 
οτῃδπιεηΐ (]. 44. νἱϊ. χ8, 27); ποῖ ἃ τ ρῃίοου5- 
Π655 ὙΠ ΓΝ 15 ὉΥ [Π6 ἴανν᾽) δηὰ οχίεγηδὶ, Ὀυΐ 
(δὲ στἱρίοουπηθθα νυν ϊς ἢ “ἀν ἢ πὶ {ΠῸ 
ΠΕ Πράνοῃβ δηα ἴΠ6 ἢδνν ΘαΓἢ ̓ (2 Ρεί. 11}. 1.2). 
ΤὨ15 ϑεπίθῃςθ, 45 ἃ ὑνῃοἶθ, οσςυρῖο5. 51} 115 
οδηΐγαὶ ροσίοη. [Ιἰ 15 ὑσγοσεάθά, θθοδυϑε ργα- 
Ρᾶτεά ἴοσ, ὈγῚ 86 “" βη 5} οὗ 5ἰῃ: ἰξ 15 ἔοἴονν - 
οἀἁ ΌΥ πο οἰοβίῃρ οὗ ἴδ πιϑᾶπβ, ἢ] ἢ ὙνοτῸ 
εἰοϑοά Ὀϑοδιιϑ6 τηεγχϑά ἴῃ Πρ θοῦ δηά πο] θυ. 

ο “εαἱ μΡ δε υἱδίοπ ἀπά ῥγοῤδεὼ) Ὅδό 
τ ΔΡΠοΥ οὗ [6 ρῥτγονίους εἴδιιϑο 15 τεροαίθα, 
Ὀυϊ νἱ ἢ ἃ ἀϊδεγεπί 5θηϑ8 :--- οἰ ποσ [Π 6 "( 564]- 
1η 5 15 υϑεά ἴο ἜΧχργεβ5 [πΠ6 σοηβιτηδίίοη οὗ (Π6 
ἀοοσυπιοπὶ (Ἶ|6γ. ΧΧΧΙΪ. 1ΙΟ, 11, 44; ἃ Ῥγδεῖίίοθ 
ἔτεαυσπὲ ἰῃ Βαδγ]οηΐα : ΟΡ. Ϊοδη νῖ. 27); οΥΣ 
ἴο δἰίοϑί 115 ςἸοβίηρ ὕὉ. 

[τ 15 ἃ ἀϊδῆςσυξ χυσϑίίοη ἴο ἀσθοϊἀθ ννῆδὲ 
“ἰ γ] βίου δηὰ ΡγοΡἤθΟΥ ᾽ 15 της. ΤΠ6 ΤΥ. 
Τελάϊηρ “φργόρῆεῖ " (ΧΧ. Ὧπὰ Ὑπεοοά.) 15 
Το [ἰξεγα}γ σογτεςῖ, ἢ] [Π6 δῦβθοηςθ οὗ 
1με ἀεῇῆπίξε ἀττοὶς ἔγοπι ἴῃ συ ϑίδηῖνοβ πλδ 65 
ἴῃς Α. Μ΄. 5ἴαϊο τότ ἴδῃ ἴπ6 οτρῖπαὶ. ὙΠ 5 
ἰἸηἀεβηϊίοηοθα δί οὔσθ τηᾶκοβ ἰΐ ἜΧέγε τη εἶν 
4υσϑιϊοπδθὶς ἴο τεῖοτ ἴπ6 ““ν᾽ϑίυη δηᾷ ργορμοῖ ἢ 
ἴο ἴΠ6 5ρδςΐδὶ ργορῆεου οὗ Ϊογεπηδὴ (χχν. ἀπά 
χχῖχ.). [{ 15 ἔαγ ργείογα]α ἰο ἕακο (δε τψογὰβ 
ἴπ ἴῃς πηοϑὲ βεῃοσαὶ 96η56: "' νἱδίοῃ ἅπὰ ὑγὸ- 
Ῥδεῖ,᾽᾽ ὁπ τηθδῃϑβ οὗ σοτῃπλιηϊσδιίπρ {Π6 τηε5- 
δΆρε δηά (6 ΠΟ5οθηΡΟΥ, ἅγῸ ὁ" 5εαϊδὰ .᾽) {ΠΕΙΓ 
Ιηϊϑϑίοῃ [845 στϑοονοαὰ [5 σοηβσγτηδίίοη. ὍΤῆε 
6. γ᾽ϑίοῃβ δηἀ ὑγορῃοῖβ" οὗ ἴπε ΟἹ Τεβῖ. τὸ- 
ςοἰνεὰ {Ποὶγ Αι] ΠἸπλθηξ πη [6505 ΟΠ τοὶ (Μ δῖ. 
χὶ. τ} [υΚὸ χΧΧΙΪ, 27; Ιοδη 1. 46) : [ἢ]5 ἀοδ5 
ποῖ οχοϊυάα ἴπ6 ὈδΠεῇ ἐπαὶ ἴδ6 νἱβίοπβ δηὰ 
Ρτορδεοῖβ οὗ ἰδ Νενν Τ εβῖ. ροϊηΐϊ οηνναγὰ ἴο ἃ 
γεῖ γί ΠοΥ σου βττηδίϊοη ἴῃ ἴπ6 ϑοςοηὰ Αὐἀνεηὶ 
(1 ον. 1. 20). 
ο ἀποὶπὶ ἐδὲ »"όο" Ἠο"] [ἴον 45 ΕΧΧ, 

δηὰ Ὑπεοοά. 4 ΗοΙΥ οἵ Ηο]ες᾽" (566 (Π6 
Εχουτϑυ5). Ὑῆδ ρἤγαϑο 15 ἤοσγῈ 84η δίςιδυϊο οὗ 
ἃ Ῥεγϑοῃ, ΨῆΟ 15 ἴο ργοϑεηΐ Μεβϑίδηϊς ἐγ ἢ Ἰὴ 
ἃ γεῖ ΠισἢοΥ δηὰ ΒΟ] ΙοΥ ἔοττῃ [ἤδη {Π6 ὁ“ ρσορῃοῖ"" 
αἰ Ῥτγοοδάθβ πὶ. ὙῊΙ5 ννᾶ5 {ΠῚ ΓΑ ΠῪ δι 6] 
ἷπ {π6 οᾶϑ6 οὗ [εϑ5 (γι ἀπά Τοῦη ἴπῸ Βᾶρ- 
Ει5 {216 μη 1:1. 20, ζς.). ΟἸδοῖβ ἰγδηβὶδῖο {ΠῸ 
ὑογάς “(ἢ ΗΟΙΪΥ οὗ Ηο]165,᾽" δἀπὰ τεοΐεσ {Ποπὶ 
ἴο ἐπ αἰΐδσ οὗ οἴλυιης οὗ [6 ἢδνν σονοηδηΐ δηὰ 
Μεβϑίδηὶς ςοηρτοραίίοη, νυ ῖςἢ 15 ἴο ἴακο (ἢς 
Ῥίδοθ οὗ [δὲ νυ Ὡς ἢ 15 ἀδϑροιθὰ δὰ ὑγοίδηοά, 
δηὰ 5 ΠΕΥΕΙ ΠΊΟΙΌ ἴο ὑὕὃ6 ἀεοβεογαϊθα (ΥἹ]]. 14, 
(Ρ. Υἱῖ. 21ς, ΙΧ. 1)). 80. υπάετΞίοοά, [Ἀ}58 ρτο- 
ῬΏΘΟΥ τεςεϊνοὰ ἃ τ] ΒΙπιοηῖ ἤθη [ἢ 6 ϑογνίος οὗ 
ἴπ6 τοπιρ]ς νγᾶ5 γοϑϊογεὰ δήογ {Π6 [ΠΓΘΟ γϑατϑ᾽ 
ἀεϑοσσγαίίοη ὈὉΥ Δηἰοσῆυ5 ΕΡΙΡἤδπ65 (1 Μᾶςς, 
ἷν. 54). [πᾶ πιοτὸ σοτηρίεϊα ΤΠΔΠΠΟΥ ἴἴ νγᾶ5 ἢ1]- 
δοὰ, θη ἴμο στοββ οἵ (γῖϑῖ--- ηοϊηοα δηὰ 

Πσοηϑεοσγαϊθά ὈΥ 6 5ποδάϊηρ οἵ Ηΐ5 ῥῬγεείους 
Ὀϊοοά---δοσᾶπιο ἴδε αἰίας οὗ οβἤδθιϊηρ ργορεσ ἴο 
[πὸ 54η δηα ϑεγνίςο οὗ ἴδ Νενν ονο- 
πδηΐ (ΖὅςΚΙοτ). Ορ. Ηοῦγ. χιϊ!. το ; (οἱ. ἱ. 2ο. 
Βυΐ ᾿ξ ἀνναὶῖβ 5{1}} 118 ἔπ] ἀπὰ πιοβὲ σοπιρίεῖς 
ΓΙ ΒΙπιοπξ ἤδη “Ἢ δα (Δδογηδοὶο οἵ Οοά 5}|8}} 
Ὅε ψ 1 πιθη" (Κεν. χχὶ. 1-- 2), δπὰ “ρτορῃε- 
οἷε5 5841} [21] " (1 Οοσ. χἱϊ, 8). 

2δ. Τῆε ορϑηϊηξ νγογὰϑ τες 81} (πὸ Ἰδηρυδξο 
οὗ οὖς 1μογὰ, “ὟΝ Βοβϑο σρδϑί, Ἰεῖ ἢἷπὶ υπάογ- 
βίδπὰ " (Μαίξ, χχίν. 1 ς). 

ἐδε φοίηρ γογιδ οΓ ἐδὲ εογινιαπάνιοη 1} 1.11. 
“ἰ πνογα," Ὑ86 Δηδίοξυ οὗ υυ. 2 δῃά 23 τεΐουξ 
[815 οχργοβδίοῃ δοῖα ἴο οὔ δηά ἴπὸ 538Π| 
ἐἐγγογά,"" (Π6 οτᾶς]ο οὔ Οοά, [ἰ ᾿5 ἢο ΠΟ 
ῬΓΟΡΒΕΟΥ͂ ψΒΙΟΝ ἰ5 ἴο δε ςοηϑίἀογοά, θυ δη 
ΔΉ Ρ]βοδιίοη οὗ ν. 24. 

0 γεηογε ἀπά ἰοὸ δι 4] (866 τηᾶσξ. δηὰ 
ἘΧΟΌΓΒΙ.5): ὈΓΟΌΔΌΪΥ, ἴο τεβίοτε {πὲ σδριίνεϑ. 
ΜδηΥ οπϊοβ, δοννονοσ, Ῥγοίοσ (Π6 9θῆϑο οὗ 
Γεδίοηρ ἔπῈ ΟἿ ἴο 115 ῥγίβιίπο δίδίς (ει Κ. 
Ο(δῆεἊῃ). 

ἐδε Μοωσέαδ δὲ Ῥνὶμποε ΤΏΘ ννοτάϑ ἴῃ ἘΠ 6 
ΟΥ̓͂ΡΑ] δᾶνθ ποῖ ἔπε ἀεβηϊϊε ἁγίϊεῖς (ςρ. 
Ὑπεοά. ἕως χριστοῦ ἡγουμένου). Ἠδεποε ΠΊΔΗΥ͂ 
ςοτηπιοηϊδίοῦβ ὑσοίεσ ἴΠ6 ᾿Ἰπἀοβηϊζοηθϑς οὗὨ "ὁ Δῃ 
δηοίηϊοα ομο, ἃ Ῥγίποθ." [Ι}Ω}Ἃπ| οἰ ἔΠοτ οᾶϑὸ ἴνο 
ἀϊξεϊποῖίνο τλᾶγκβ ἀγὸ βρϑο βοὰ ἔοσ πο ᾿ἰἀθηΗ- 
εδίίοη οὗ ἴῃ Ρόγβοῃ αἰϊυάοὰ ἴο. (χ) Ηος πιυϑὲ 
Ὀε ἀποϊηίοὰ (Με ίαθ); (2) με πιιδὲ δὲ ἃ 
Ῥτγίηςο (Ναρίά). Νοττὶβ ξῖνεβ ἐῆε ννοσγὰ “" ηἰ- 
ξυΐυ " 1ῃ 856η96 ΟΥ̓ “' Δ ΠΟΣΙΕΥ ᾽" δηὰ “7υτίϑάϊςς 
τίοη " (Αϑεγγ. Ὀ]ςῖ, 111. 976). 

Ασςοογάϊης ἰο ἔδθ τοδοπίηρ οὗ ἴδ ΟἹὰ 
Ταεβίδλπιοπξ, Κίηρϑ ἀπ ῥγίεδίβ γεγο δηοϊηϊοά, 
δηά {ΠΟΥ δίοπθ. Ὑῆὸ δρροξιξίοη οἵ [86 ννογὰς 
Πέτα ροϊηίβ ἐπεγοέοσε ἴο οπο ψ8ο ςοπιθίποά 
ἴῃ ΙΠΊΒΕΙΓ ἴἤοθο διίγιθυΐεβ δηὰ διποίίοῃβ 
ΜΠ ἢ Ὀεϊοησεὰ ἴο ἃ Κίηρ “54 ἃ ρὑγιεβί. δυςοῖ 
Δῃ ἰάρα σνοι]Ἱὰ 6 ἔδυ αγ ἴο οηδ νγῦο ᾿ἷκα 
Ῥαπῖοὶ μδὰ θθθη εδἀὐυςδῖοα ἱπ 186 οοιτὶ οὗ 
τῆς ργοβί-κίηρ Νεοδυς δάπηοΖΖαγ, μουνονοῦ υῃ- 
Κπονη---οΥ, δὲ Ἰοδϑῖ, ὑπ π }12τ----ϑυς ἢ ἃ σοπ- 
ὈΪΠΔΕΟΠ ΠΊΔΥ ἢδνο οἴϑονν ποθ, [{ ἐπογο- 
ἔοτθ τείδσεῃςθ νγὰβ ἱπίοηδεὰ ἴο Ογγυ8, [86 
Ι ογὰ 8 δποϊηϊεά, οὗ ψβοπὶ [βαἰδῆ (χὶν. σ) 
᾿ιδά Ξροκεοη---Ογγυ5 ἤδη δ Ὀδοδπιο Κίηρ οὗ 
Βανγίοη ψουϊὰ 6 ῥγορουῦὶθ ἀεί γπδιοα ὉγῪ 
βΒυςἢ ἃ {{Π|6,. ὙΤΠθ Μεβϑίδηὶσς ριορμοὶ μδά 
ἀεσοδοά δὶπὶ υὑπάογ ἔπ Ὁ1|6 οὗὨ “ς Μεβϑίδῃ "" 
ΟΓ δηοίϊηϊοά ; [6 τοραὶ οὐ ὑΓΠΠΟΟΙ͂Υ αἰ Σπ ΕΥ 6 
δὰ δεϑυπιοὰ ψουϊὰ 6 ἴο 126 πιϊηά οὗ ἃ 
ἀενουῖ [Ξγδο ο κὸ Πδηϊοὶ ἃ τεπεςίοη οὗ [παῖ 
“ γΠης 6 «ἀοὔὶ οΟΥ Κίῃρ-5η10 σοι δὰ Ὀδδη 
πε αἰπϑυίς οὗ Ὠανιὰ (2 5. νυ. 2). Βαυῖ 
του Ογτγὰς ννου]ὰ 54{|5γ ἴΠ6 τοαιυ ϑιῖοβ οὗ 
186 ἘΠ16 “ Μεββϑίδῆἢ-Ναριά," δὸ Ἄσδηηοῖ δὲ δ! 
ἴο βᾶνθ ὄχβαυκξίοά ἴμοπὶι, Ἂὐὰ ςεείδίη!γ. πὸ 
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358 ΠΑΝΙΕΙ,. ΙΧ. [ν. 26.. 

[ἯοΡ. αὶ! δὲ 'ϑενεπ γνεε 8; δηὰ τἤγεεβοοῦα ὑγεεῖκ5 5ὴ4}1] Μεβϑίδῃ ὃε οι ΟἹ, Τ᾿ υξ "ον, σὰ 
ζ΄. 

ἥωνε αι ἈΠ ἴγὺ ὙγΘΕ κ5 : [6 βἴγεεϊ ἰ8}.4}} θὲ ποῖ ἔογ δι πιβεῖξ: ἀπά ἴῃε ρεορὶς οὗ τῇς κὰν β ἐρόβὰ 
ἰομδν θη δραίη, ἂἀπὰ τῆε ἔνα], ἐνεπ ἴῃ 
ὄνναρῖ, οτ, γρι Β] 8 ΕἸ ΠΊΕ8. 
"δεν. 26 Απά δἤεγ τἤγεεβοοτε δηά ἔνο 
ἐηε εζνγα 
97 ἐὥπεε. 

ΘΑΥΒΙΥ Ρυθϑί-κίηρ δῇἤοσ ὨΪΠΊ, 85 συ ςἢ ἃ ἰογπὶ 
γυ15 δπογινδιβ ιἱηάἀογϑιοοά, νοῦ ἀιὰ. ῬὍΠ6 
ἴοσπι “" Ναρια ᾽" ἰπ ἰδίοσ Ηδῦγεν βδηὶς ποτα 
γονίουϑ σταπάδιγ ἴο ὃς ἴῃ6 ἀδϑιρῃαίίοπ οἵ ἴΠ6 
ἐιθή ΟΥ̓ ἃ 5Π18}} σοπιπλιη Υ, ἴῃἢ6 προστάτης 
(ἴογ Ἔχδπιρῖθ) οὗ [με ρεορὶς ἴῃ (6 {πιὸ οὗ [μ6΄ 
Ηρ Ὠ-Ρυοδὲ Οπηίδϑ 11. (7 Ὀβορμυ5, " Απίᾳ.᾽ ΧΙΙ. 
42); δηὰ ἴδ ““Μεββίδῃ- Νδρία " ννὰβ ἴπε ΒΙρἢ- 
ῥτιοβὲ οὗ ἴπῸ ροδί-εχιὶς ρετποὰ (Οτγά(ζ). [ἴ 
ννου]ὰ πᾶνο Ὀδθη [θη ἱπηροβϑὶῦ] ---- ὁ ΠΟΠΊΪΟΔ] ᾽ἢ 
δοςοτγάϊης ἴο Οτλι2---ἰο μανὸ δοϑίζηθά [Π6 {Π|16 
οὗ Ναρίά ἴο ἃ πιζιυ πονεσγείσζῃ, ὑν ἢ 116 {16 
[16 Μεβϑιδὴ μδὰ δοφυϊγοὰ τόσο δηα τηΟΓΕ 
[πὲ τογϑίοδὶ τηθδηΐϊηρ ὙὨΙΟἢ τεηάεγεὰ ἰξ ἴη- 
Δρρτορσίδῖθ ἴο ἃ μοδίβϑη Κίηγ. 
Το {{π|6 “Ὁ Μοςβίδῃ- Ναί" 15 βεγείοσγε δεϑὶ 

ὑπάοτιβιοοά ἰξ ἰξ Ὀ6 ἰάκεὴ δ5 ἴγρίςδὶ οὗ {Π6 
Μεβϑίδῆ. |εδυβ Ομτσὶ δὶ Ηἰβ5 ἤγϑσί Αάνεπε 
νν 85 ἴἢϊ15 ἰῇ ἃ πίθον βοηϑο [δὴ ΔΩῪ ΟΥ̓Τ5 ΟΥ 
οδῆυδ βδοὴ οἵ Ϊοζδάδις ; Ηὄδ ψ}} Ὁε ἐῤε 
655: δῃ- Ναρίά ἴῃ 115 δἰ ιεϑὶ ἀπά πιοϑί βρι Πυδὶ 

86Ώ96 ἰη [Πδὶ ἀδγ ἡ Πθη 46 ε “ὟΝ ογά " ξοῦ5 ἔοπῇ, 
δηὰ Ηδς 588}} ἀρρϑασ ὑπο 4}} ννῆο ““Ἰοοῖ ἕο 
Η!5 σοπιίης." 

ἐδὲ “ἰγεεί, πα δὲ «υαἱ!, ὅκς. 1.4. οὗ Ϊοτυ- 
δλϊεῦ. Ὑμὸ ψογάβ ἰγδηβίδίοα “" βξίγοοεϊ " δηά 
ἐν 8}}} πᾶν Ὀδθη ὙδγοΙ 5 Υ τοπάσγοαά (566 
ΤΩΔΓΡ., ἰηἴ, 4].); Ὀυξ [μδὲ οὗ [6 ΑΝ, (ερ. 
ὙΤμποοά.) 15 υμϑι Δ} ρῥγείεττοά, Ασςοζάϊης ἴο 
με ρυποϊυδίίοη δἀορίεὐ (5εε Ἐχουγβι5) {815 
τουυ]άϊης ἴοοϊκ ρῥἷδος εἰἴμοσῦ δὲ ἴθ εηὰ οὗ 
Φ 96Υθη Δπὰ [Ὠγοόβοοσο πὰ ἴννο ΕΟ Κ5,,) ΟΣ 
Δ ΠποΥ [ἢ6 “' ϑόυδῃ ᾿" δηὰ ἀυπηρ [ἢ6 “ {Πγδοϑοοσο 
δὰ ἵνο ψνεεκ5." ὍΠὲ δρροβιϊίοη οὗ [ἢ6 
ννογάϑ (ςρ. [58]. Χχυΐ. 1) οοηνεγ8 ἴμε ἰάεα [μαι 
[86 σεθιμ]ϊηρς σνουϊὰ θὲ ϑυιιμεῖγοδὶ ἀπά 
δίγοηξ, δηὰ ποῖ δὶ πδρμδζαχὰ οἵ ἱπηροσίεςί. 
Τρε ἀτανυδοϊς ἴο σοπεημοιι8 Ργοξτοβθ ννοι]Ἱὰ 
Ὅδ ““ του ]ουι5 {1π|65.᾿ Η5ἰοΥ Δ] τπ6 ὈοΟΚς5 
οὗ ΕΖτὰ δῃὰ Νεδοσνδῃ ἔτη ϊοῆ ἃ νεπ Ποδίίοη 
οὗ (Π15 ραϑϑᾶρο 18 1ὴ6 Μαβογεῖς ρυποϊυδίίοῃ ὈΘ6 
Ῥτείοσσεα, Το σου )]άϊης οὗὨ 6 Γιι5816 πὶ ννᾶ8 
ἔγοα Εἶν ἰη(οττυρίεοα ἀπά πϊηάογοα. [ἢ ἴῃς 
ϑοοοηα γοὰγ οὗ ἢαγιιι8 Ηγϑπίδϑρίβ (Ηρ. ἱ. 4) 
πε ΟΥ̓ ννᾶβ ἱπῃδυϊεὰ, Ὀὰϊ 1ξὲ δά ποι ΠΟΥ 
Ὑνγ8}}5 ΠΟΥ ζαῖεβ (Ζεςῇ. 1, 8, 9). ὙΠ6 δποπηῖο5 
οὗ [86 [εννϑ ὑγέγα ΟὨΪΥ ἴοο ϑιιςοεβϑι] ἴῃ ΡΓδ- 
νοηςπς ταρι ἃ οσ σοῃίπυου8 τνογκ (ΕΖγὰ ἴν.). 
ΒΥ ἴμ6 δοῖῃῃ!. γεὰσ οὗ Αγίδχογχοβ ννῆδὶ νν8]} 
ΔΠεῖθ νγδδϑ νγδϑ Ὀγοίκοη ἀόνῃ δηὰ (ῃ6 ρδίοβ 
Ὀυγης (ΝΕ. 1. 3). ΤΥΡΙΟΔΙΥ (ςορ. Ρ58. Ι!. 
18, Α. Ν,) [16 ρᾶϑϑᾶξε [45 χοϑίξεγσεποθ ἴο ἰῃς 
ὈυϊΠάϊηρ οὗ [86 Νενν εγυβδϊοα ἢ νν4]}5 
ἐἐ στοδῖ δπὰ πῇ " δηά ϑβἴγεοίβ οὗ “" ρυγὸ ροϊὰ " 
(ον. χχὶ. σοὸ 864.). 

26. “4πώΦ αὔεν ἐδγεζιοογσ απά ᾿αυο «ὐεείς, 

Ρτίηςε τῆλε 5841] σοπῆς 5}} ἀεβῖγου 8 
οἰ πὰ τῆς βαποίιδγυ ; ἀπά πε επὰ 
[Πογεοῦ τῤαϊ δέ ψψιτῃ ἃ βοοά, ἀπά υπΐο 

δς.1 ἢ. 6. δὲ {πὸ οηὰ οἵ ἴδοπι. ὙὍῇῃδ νοῦβο 
ἐπεγείοσε ἀθϑοσθοβ ννμδί 584}} ἴα κθο ρἷδοθ ἴῃ (86 
οἵ} “νοοκ," Ὑο ἴδδϑη 15 Μοβοιδ τἢδί 
541} θ6 ουἱϊλ οὔἑ ΤὙΒΟΙΟ 15 Ὡο ἀοβηϊίο ἀγίϊοὶο 
ἴη ἴῃς ΠΠΕΙΝΙν δηά (86 Οτροῖς νογβίοῃβ [γ8}5- 
Ιδῖθ [π6 ννγογὰ ποῖ χριστὸς (ΚΝ υἱξ.), Ὀυῖ χρῖσ 
[5 Βὸ {ἰπ 58Π|6 δ τῆν ᾿ ἐν Ἴμε 
αυσϑίίοη 15 ςοηποοίϊοα ἢ δηοίμογ : ΠΟ ἰς 
“86 ρῥγίποθ (Ναρ) [μὲ 5841} σοπὶὸ δ") [5 ἢθ 
ἸἀΘηΕο 8] ψν] ἢ Μεβϑιδῃ ἡ [5 ἢθ [86 58 Π|6 85 ἴῃ 
“. 216 ΟΓ 85 ἴῃ χὶ, χ2ἱ ὙΤ86 πυηθοΥ οὗ σἤδηρος 
ὙΠΙΟΝ ΤΑῚ Ὅς τυηρ οὐ ἴδεϑε αιιοδίίοης ψ}}} 
δῖνε βϑοῃὶθ ἴάθᾷ οὗ ἴθ πυπιδοῦ ΟὗἩὨἨ ἁ δηβννοσβ 
ὙΠ Ι ἢ πᾶν Ὀδθη κίνοη. Ῥεσδδρα [86 ΔΞΝΟΣ 
τ ἢ ς ἢ τοαυῖγεϑ 1θαϑὶ αἰϊογαίίοη οἵ [86 ρυιποίυδ- 
᾿οη οὗ ἴδθ ῥγοϑοηῖ ἰοχὲ ἰ5 [86 δῆσννοσ. Ὡς ἢ 
ςοηϑιογς ἰῃς Ναριὰ ἴῃ 119 νοῦβὸ αἰξεϊηςϊ ἔτοσι 
186 Ναριὰ οὗ συ. δς, δπά [86 “" Μεοββείδῃ " [Π6 
5846 6 {πὲ τδάϊοηδὶ ἀϊνιϑίοη οὗ ν. 2ς ὃς 

Ὀυΐ ἀἰεγεηΐ 15 16 Μαϑογθῖς ἃς- 
οοπίυδίίοη 6 ἔο!]ονγθά. ὍὙῃο δάνοςδίεβ. οὗ 
Εἰ ΠῸΓ νἱονν ἅγα ΟὈ] θὰ ἴο πλάκα [Π6 ἀδίεβ ΥΈῪ 
εἰδοῖὶς ἴο συϊὲ {Ποὶσ γα γοτηθηΐβ. 

αηά ἐῤὲ Αὐρα οΓ 1ῥὲ ῥγίπος ἐδα! «δα! εονιε, 
ζει. Ὅῇε Οτεοὶς νογβιοῃϑβ ἀρτθο ἰπῃ ὁ Ρυηοί- 
δἰϊηρ " (6 ννογά {γαπϑίδίθαὰ “ ρϑορὶθ᾽" 85 ἃ 
Ὀτγορυβιίοη (“νυ 1})), δπὰ γίνε ἃ ἀϊδοετγεηῖ 
5656 ἴο {Π6 ννΏοΪθ νϑῦϑε : “" Βοιῇ (ἢ οἰ δπὰ 
[06 βαποίυδγΥ 58}4}} ἢς (5ς1]. βασιλεία ἐθνῶν, 
[,ΧΧ.) ἀεδίγου ἢ τς ῥγηςο,᾽"" ἄς. (μετὰ 
τοῦ χριστοῦ, 1ΧΧ.., 45 1Ε πο δά τεδὰ Μεβ- 
58:8). Ὅ5 τοπάθυηρ 15 σεγδ ΠΥ σὑογῪ οἱά, 
δης, 1 δοοορίθα, σίνεβ ἃ ξοοὰ 93θῆβϑθ. Βυῖ 
(δε ρυποίυδείοη [ΟἸ]οννοὰ (6...) ὈΥ ΑΟ Ν. ἰ5 
ΤΑΌΓἢ Βαγάογ, ἀπά ἱπεγοίοτε ργοῦδοΪΥ οτἱρὶπδὶ. 
(οπηπιεπίδίογβ ἀθη ΕἾ ἴ86 “ ρῥγίῃςα " ἢ 
Απίϊοσμυ5 Ερίρβδηθβ ἂ ἴθ ἴγρε οἵ Απιὶϊ- 
οἰ πσῖ, οἵ---Ῥαϑϑηρ Ὄνοῦ [Π6 γείδγεησο ἴο Αἢ- 
Εἰοςδιι5--- ἢ ΑὩΌςσῖϑς δίοηθ, οὐ δϑϑίσῃ (6 
[Ε ἴο ΤΙ. 

απά ἐδὲ ἐπά ἐδεέγες ῦ “δαὶ! δὲ «υἱὲ α Μοοαη 
“Τῆς εοηἀ" οὗ ψνμδὲ οὐ οὗ ψνδοιι ἡ ϑοπὶθ 
Ποϊηπηθηϊδίοῦβ δῆήϑννοσ, ΟὗὨ ἴμ6 ον δηὰ [δ 
ΒΔΠΟΙΓΌΔΓΥ ἰοροῖποῦ ΟΥ̓ΘΟΡΑΓΑΙΕΙ͂Υ ; οἴποιβ, Οὗἁ 
{Π6 ῥγίηςε [δῖ 514}} σοῆθ. Τῆς ΕΧΧ. (ρτο- 
ὈΔΌΪγ) δηὰ Ν αἷς. ἔδνουγ ἴῃς Ἰαϑί- παπηθὰ Δρρ]}- 
οδίίοη ; δηὰ [ἢ]5 15 ϑῃρροτγίοδ ὈΥ [86 τβδϑου πὸ 
δοηάεγ οὗ {π6 ϑιιϑίδηϊνε δηὰ ὈΥ 16 τς 
ἰοφμομϊ! οἵ ἴῃς ννογὰ “ βοοά." ὙὍὙἘὸ δηδίορυ οὗ 
510} ρᾶϑϑᾶροβ 'π Π Δη16] ἃ5 χὶ. 1ο, 22, 2ό, 40, 
τηᾶκο [86 τεΐδσδηςε ἴο ἃ ρεγϑοῃ πῇοτὸ ργο Δ Ὁ]6 
[Ώδη ἴο ἃ ρῥἷδοθ οὐ ἴδ! ηρ. ὙΠῸ τοηάογηρ οὗἉ (ἢ 5 
οἴδιιϑα μου] ἱμεγείοσε ὃὲ “ἴδε ργίποθ ἐμαὶ 
5841} οοπιθ ἀπ 5}4}} δηὰ δ 15 ἐπὰ ἴῃ ἴη6 (ηοῖ 
.4᾽) Ποοά." Τμὲο ““Ποοά ᾽ 15 εἰ ποῦ υϑοὰ “ἐπσώ 
δείδιεο ἔος ἴῃ6 ΔΓΤΩΥ (8εε τεῖϊ. δὔονθ), οἵ 5 
ἰγρίςδὶ οὗ ἀϊνίπο ρυηϊβιπηρηῖ, μαι ΌὉΥ ἴδ 



ἴον, ἐξ 
ἔα δὲ 

ν. 27. ΠΑΝΙΕΙ͂, ΙΧ. 

ἰῃς επὰ οἵ τῆς νγᾶγ ' ἀεϑοϊδιίοπβ ται νγίτ τληγ ἕογ οπα ψεεΐ : ληά ἰπ τς 
“πὸ ον ασοιογπιποά. 

ἔφ. 27 Απάε 53Π41ςοπβγη δ σονεπδηῖ 
πιὶάϑς οὗ τῆς νψεεὶς ἢς 5}]} οδιιβα τῆς. 
βδογῆςε δηά [ἢς οδ]ατίοη ἔο σθᾶβ6, δηὰ 

ΒΔΟγΥΪοηΐδη ςο]ουπης οὗ ἴπ6 τυμοὶς Ὀοοκ, ἴδ 6 
Ἰαϊῖοσ 936η56---ἰηγοϊνίηρ, 458 ἰ( οἴσπ τιὶρῃῖ, 86. 
ξοτγτηοτ---σουὰ ΡΤΟΌΔΟΙΥ 6 πρρεοττηοϑβὶ ἴῃ {6 
ταϊπὰ οἵ ᾿δηῖοὶ. Νοῖ ΟὨΪΥ ννᾶ58 6, 845 ἃ Ἶονν, 
Ἀγ αν ἢ [ΠΡ τοουτάβ οὗ Οεη. νἱῖ. 17, 
δζο., Εχοά, χὶν. 26, ἄς. ; Ὀυῖ, 45 ἰγαϊποὰ 1ῃ 
ΒδΌγ]οιίδη σοιιγία, Β6 Κηονν ΒΟΥ ΆΥΡΟΪΥ [ἢ 
τοςοϊϊοοτίοης οὗ ἐδε βοοὰ εηϊετεὰ ἱπίο {πὸ 
Ῥορυΐϊαῦ Ἰεροπάϑ, δηά ἤονν, ὄυε 'π ἢἷ5 οὐγῃ 
ἄδγ, ἴδε ροριυΐϊαῦ τἱῖεβ σοηηεςϊοα νν ἢ 1Π6 τίϑδ 
οὔ γίνου ΕΌΡγαίοβ αἰτεϑίοα [6 ᾿τηρογίδηςθ 
οσ ἴδο ἄγοδὰ σοηποοϊοά νυ ἢ Π6 ἰάθα οὗ “Ποοά᾽" 
οΥ Ἰηυπάκτξίοη. Ὑδυϊοί5. 51}}} Ὄχι σϑσογάϊης 
Πονν 'π ἔπ πιοηῖδ Νίϑδη (ἢ6 οἥϊοοτ, σα]]οἀ τΠ6 
αν» - σαί, ᾿Δὰ ἴο νγαϊςἢ ἴῃ6 βίγοαϊῃ, δῃὰ γτθοοῦό 
ἵπ ἴῃ τδρὶο [ἢ πηδᾶϑυτο οὗ ἴΠ6 ννδΐοσβ, ργαγ- 
ἴῃ δὲ [πὸ βδᾶπιὸ ἔϊπηῈ ἰο Βεῖ, [π6 β»τοαῖ ροὰ οὗ 
Βαῦγίοη, ἴο Ὀς ῥσγορί(ἴουϑ ἴο (Π6 σουπίγΥ 
(δ. 5πι|ῖ}, Αβϑϑουζ. [ϑοονοτῖθϑ,᾽ οἢ. ΧΙ. δηὰ 
ΡΡ. 29ς---,). Τῆς ΠΧΧ. οἰἴμεγ ἀϊά ποῖ 
υηἀογϑίδηὰ [86 8]]5]΄0ὴ (ΟἸΠΟΓ ΠΟγῈ οὐ 'π {Π6 
ΧΙ οδδρ., Πότε 1 Π85 ποι ηρ ἰκὸ ΤΟΙ. 5 
κατακλυσμός), οΥ ἴἴ ΤΟ]]οννοὰ ἃ ἀἰβεγεηξ τεδά- 
ἸΏ, “ὙὙΠ}Ὲ}᾿ δηρογ. 

απά πο {δὲ ἐπά ΟΣ ἐδε «υαγ΄..«ἀεἰεν» εἰπε} 
850 ΟΥ̓Ζ: [5 15 Ὀεϊίοῦ τ[Ὦδη [ἢ6 τηδγρ. τοη- 
ἀοτίηρ. ὙΠοΓὸ 15 ποϊίης καϊποά ἴῃ Ὀγθδκίηρ ἃρ 
1ἢ]|5 νεῦβο 85 ἔοϊϊοννβ: “"δηὰ υπίο {ΠῸ οπὰ, ἡ. 6. 
ἴο ἴδο δπὰ οὗ [6 ὁ ψθοκ,᾽ [Ποστὸ 58}4}} 06 ννᾶγ:" 
οζ οὗ τεάυςίην ““ ἀεϑοϊδιϊοηϑ ᾿ το (86 πηϑδηΐπρ 
5“. τυ] η5.᾽" 

7. “1π4 ῥὲ “ῥα εοη γι... Ὁ ομδ «υεε}} 
Ιξ 15 ἔγ ρτγείεσδθϊε ἴο ἴλκὸ ψῖ ΝϊΩ. “86 δ5 
{πὸ ποιηδίϊνα ἱπ [Π15 ϑεηΐοπος ἴπᾶῃ “ σονθ- 
πδηῖ" (ΧΧ.) οὐ “οης ννεεκ᾽ (ΤΠεοά., 566 
Ἐχουτβ.). ὙΠῸ Δ]]υβίοη νν}}} Ὀ6 ἴο ἴῃς Ναριὰ 
(Ρηηςε) οὗ ν. 26. Τῆε (Πποοστγαῖϊς βθηϑθο οὗ ἴῃ 6 
ννογὰ “ἐσονθηδηῖ υιι.2] ἴῃ ἴ86 ὈοοΟΚ Ὁ δηϊοεὶ 
(χἰ. 22, 20, 22) πχαϑδὲ Ὀ6 ργεϑοσνθὰ Ποῦ; (6 
ςονθηδηΐ σοηβππηρὰ ἰ5 ποῖ ἃ ΠΊογΟ ὈΓΙΠΟΘΙΥ͂ ΟΥ̓ 
Τογαῖ δρτεοπιοπῖ, Ὀυξ [Π6 σονοηδηΐ οὗ Οοά 
τυιτῇ [5γδοὶ οὐ ἴῃ6 ἴὰννγβ οὗ σοά. 1 {πὲ δςεῖβ8 
ΠΕΙῸ δεϑιψηδά ἴο 16 ““ ρτγίηος [Πδΐ 5}.4}1 σοπὶθ "ἢ 
Ατὸ ἴο ὃε ἰδεπίβεοὰ τυ ἴΠ6 ἀοῖ5 οὗἩ ἴῃς “ὁ γ|16 
Ῥεῖβοπβ (χὶ. 21), ἴῃ Ἵσοπβιτηδίίοη οὗ [ῃ6 
οονοηδηΐ ννουϊὰ ὈῈ οἠς οὗ ἴδοβε ἃςῖβ οὗ ἢδῖ- 
ἴετΥ (ἀο.) ὈΥ͂ ννῆϊςἢ δ6 ““Ψψογκοὰ ἀδοϑι}}γ,᾽ 
Γ1 πὸ τον οΥ̓ τῃ6 πιδϑοῖς, δηά “" οδιιδοά (6 
ϑδοτίῆςο ἴο οθᾶ56," ἄς, ὅδ ὁ" ΠΊΔΠΥ "ἢ ἀγὸ [86 
τηυϊαϊυάς (δε οἱ πολλοὶ Οὔ ἴδε Οτεεὶς νευβίοῃβ) 
τσ Βοβο ορροβίξοη ἴο Ηεἰ]δηϊζίηρ ῥγαοξςοβ ννὰ5 
το κπονη, Ὀυξῖ ψῆο σεγο ΟΠ] πάοὰ Ὀγ (δ6 
“ὁ ῥγηοο᾽ 5᾽ ἀἰ55: 10] 21]10ῃ, 

(ρα ἐπὶ ἐδὲ νά: ΟΣ 166 «ὑεοῖ...ἐο «εα42] 1.6. 
ἴῃ (86 [2] (ἐν τῷ ἡμίσει Ὑπεοά.), δηὰ ἴπαϊ 
186 ἰατον 84} (ἐν τῷ τέλει 0.ΧΧ.) οὗ ἴῃε ννεεϊκ 
δυάοὰ ἴο ἱπ ἴπ6 ργόνίουβ οἴδυϑο οὗ [Π]|5 νϑῦϑθ. 
Το ““οδ0.9ϑὲ ἴο οοΆ538 ἢ 13 ᾿Σ [6 ταν ἴο ““οδιι568 ἴο 

Γεβὶ,"" δηὰ ἀοοβ ποῖ [ΠΡΙῪ οδβϑδίίοη ΟΠ 
οἰ μοῦ στυθὶ οὐ νἱπάϊςτῖνο πηοῖνοβ Ὀμξ σδῖθοῦ 
ἔτοπι βϑυϑρεηβδίοη. ὙΠ86 “" βδοῦ ἔσθ δηὰ οὐἱδ- 
(ἰοπ " τεργεέϑεπε (Π6 ἔνγο ρυϊηςῖραὶ οἰοπηθηΐβ οὗ 
16 Μοδῖς οἴἴεγίηρ, δηὰ ΤΑΥ͂ 6 ἴδκδθη ἃ5 ἃ 
ΒΙΠΊΠΙΔΙΎ πιοὰς οὐ ἀεθοπίης (μ6 οὔογίηρ 
ΒΟΠΟΓΔΙΙΥ. 

απά γὸγ ἐδὲ ουεγιῤγεαάίησ. «ἀρεοία!ε] ΤὨΙ5 
αεἶδυιϑο ἢδ45 Ὀθθῃ νν6}} οδ]]Ἱθὰ ἃ ἐσιως ἐπέφγργείμι. 
[τ μᾶ5 διγηϑηθα δἰπιοϑῖ 88 ΤΏΔΩΥ Ἐχρ πδίίους 
ἃ5 ΘΧΡ] ΑΙ ΠοΓ5. ΒυΙ ΗΥ σἰαϊοα, [δ6 τη] ΟΥ̓ οὗ 
1π656 ὈοΙοηρ ἴο οπ6 οὗ οἴδεγ οὗ ἔννο ργίποϊρδὶ 
αἀϊν!βίοῃβ, (4) ἴποβε [ῃδὲ ἔο!]ονν (ἢ ἰεδά οὗἉ 86 
ΟΚ. πὰ 1,4ἴ. νεγβίοῃβ, (ὁ) ἴβοβε [δῖ ἀο ποί. 
(σ)τεᾳαυίγοβ ἃ ἀϊβἔεγοηΐ τεδάϊηρ δηὰ ρυποίυδίίοπ 
οὗ (Π6 ρὑγοϑεηΐ Ηροῦγον ἰοχί. [{ {86 γοαυ 116 
Αἰϊογαϊίομβ Ὀ6 δα πη θα, [ἢ6 υϑι.2] τοίογοηςθ οὗ 
186 ννογάβ ἴο (ἢηϑὶ 85 δὴ Αυὐϑηροῦ, οὐ ἴο ἴδπὸ 
δεῖϑ οὗ ἀεϑθοσδίίοη ὈΥ͂ ἴῃ Ζοδὶοῖβ ὑγουΐοιιβ ἴσ 
{πε ἀοβίγαςίοη οὗὨ Τεσγιιβαίθμι, οσ ἴο ἴδε δοῖβ οὗ 
Ἀπίοςομυβ Ἐρίρμαποθ, ἅγθὸ σϑϑγ ἀράυοσοά, 
(δ) Ιοανθβ 1π6 ῥγοβϑοηΐ Ηθῦγεν ἴοχί ᾿πίδοῖ. 

ΤΠΟ ΑΟΨ. οδη Βασάϊγ Ὀδ ςαἱά---Εἰἴ Ποῦ ἴῃ Π6 
εχ οσ [86 πλδγρίη---ἴο 5415 δηΙΓΕΙ (4) ΟΥ 
(ὦ): τπουρῇ ὈοΙὰ γοδάϊηρβ Π6Ιρ ἴο ῥγϑϑογνο.--- 
Ὑηδί ὁῃουϊὰ ηοΐ 6 ἐογροί(ρη----ἢθ ἰἀοη ἢςλ- 
ἴοη οὗ (6 ῃ ἰηἰοπάοα τὴ [6 ρειβοη 
Τοίουτοά ἴο ἴπ (Π6 ῥσγευίοι οἴδυϑ6β, ἐ. 9. 186 
ἐργηοο" (Ναρ). Τα νγογὰ τεπάογοα “ονο- 
βρτοδάϊηρ "---δηά (πιᾶγ.) πηείδρ ΠΥ ΟΠ 186 
“4 ΒΑΓ ΠΟ η5᾽) (ΟΥ̓ ΡΙπηδς 65) οὗ ἴπ6 ἴοιιρὶς 
-ἰ5. ἸΠΈΟΓΑΪΥ ἃ “Μη; δηά [86 βρηΐθηςθ 
νου 6 πλοσο ἸΠΟΓΑΠῪ τοηάογοὰ “ προπ [ἢ 6 
νης οὗ ἀροπιηδίϊοηϑβ (58}4}} Ὀ6.---ἔσται .ΧΧ.) 
ἃ ἀεϑοϊδίοσ." 

νπμβουξ ᾿ηϑ 5:1 πῦρ ὩΡΟῚ ΔΗΥ͂ 5Ρ6ςἷ8] γϑἔδγθηςθ 
οὗἉ (15 ἀδϑοσγιρίίοη ἴο ΔΗΥ͂ βρθεῖδὶ βόγβοῃ, ἀθϑβ 
1π6 ροου ΠΙΑΓΕΥ οὗὨἨἉ [Π6 ᾿ΠΠΔΡΘΤΥ ΓΟ]ΌΪΕ ἃ ραΓᾶ- 
ἢγαβϑθο ἴο Ὄχρ δίῃ ἰΐ, οσ ἀοεβ ἴῃδξ ὑεσῪ Ῥδει- 
ἸΔΓΙῪ συρξεβῖ ἀποίποῦ ἀπά ἃ πόᾶγετ ΘΧΡΪΔΠ8- 
[ἰο ἢ 5 ϑοπίθηςς ββουϊὰ ΡῈ ϑ(υάθὰ ἃς ᾿ἰ 
νου]ὰ 6 υπάετϑίοοά ὈΥ͂ οπς Ξκυττουηάοὰ ὈΥ 
(6 νἱηροά σηοηβίουβ οἱ ΒΑΌΥ Ομ. [π [6 
Βαῦγυ]οπίδῃ σης οὗ ἴπ6 νσογά8 δηὰ {που 1165 
(Π6 5οἰυϊίοη οὗ (6 ἀπ ποι σοηποείεά 8 
τῃ6 ἱπιΑ ΒΕ τΥ οὗ 1π6 οἶδυϑο. Οοά τιάϊηρ ἀροπς 
[86 ΟΠογυθίπι δηὰ "'ϑθθη ὑροῦ ἴΠ6 τυϊηᾷ8 οὗ 
86 νἱπᾶ,᾽" οὐ ει ὑρ “Η5 Ῥϑορὶθ οἡ 
ΘΑ δ᾽ 5 νη 5, ΟΓΟ Τ]ΘΙΔΡΠΟΥΞ ἔτΏ 82 Υ ἴο [86 
ΡΓορβοῖ; ποῖ 1685 50 ϑνογὸ 1πῸ ὁ ]οη ἢ [86 
ΘΑρἶο 5 νίηρ9,᾽ δηὰ ““Ἰοοραγὰ ἢ τνϊηρ5 οὗ ἃ 
ἴον" (ΥἹῖ, 4, 6), ϑυπιθο Ζίηρ ἴπδὲ ρονγεῦ δηὰ 
τΑρι ἀἴγ οὗ Πρ νυ ἢ ννᾶ8 υϑοά ποῖ ἴοσ ὑσο- 
τεσξίοη δυξ ἔον ἀοοοϊφίοη. ῬὍΤὨὶ5 1 νγᾶ5 
οι ρ ογεὰ ὈΥ Οδοσγιοὶ ἴο Ὀτηρ Βοπια ἴο 1416] 
[Πδὲ ἴῃς ἀδϑοϊδίοσ 5ου)ά, 45 1ἴ ννετθ, τ δ προ 
Δοοπκίηδιίου, δηὰ ὃς ἃ νυυηροά δροπιηδίοη ᾿ἶἰκὸ 
οπ6 οὗ ἴποβο διάδοιιβ ἔοστηβϑ ὑυβὶςο ἢ τοργεβοηϊοαὰ 
1Π6 ον] ψϑηὶϊὶ, 

359. 



16α ᾿ΒΑ͂ΝΙΕΙ, Χ, 

!ΟΥ, οὐ, ἴ ἔργ (ἢ Ὀνεγερίεδαϊηρ οἵ ἐδδοπιϊπαείοῃβ - οοηϑυπηπιδίίοη, ἀπά τἶδὲ ἀείεγπιπεά 
νεὐκαδῳ ὯΔ 58] πηᾶῖκο ἐΐ ἀεβοϊδῖς, θνθη ἀπε] [ἢ 5}}8}} θ6 ρουγεά ἀροη τῆς ἀεβοϊδϊα. 
ἐ Μαιὶ, 24. 15. Μα:ῖς Σ3. χ4.0 ζιυΐςε 2:1. 20. 

ευόη ρὲ ἐδε εοπσιηπαίίοα, ἅς. Τδό 
τηρδηίΐης οὗ [8 Ξεπίθηςο 15 οἷθαγ, μου [Π6 
ἀείλ:}5 ἂτὸ ποῖ βου αἰ ΠΟΥ ἰο 186 οἶς Δ] 
δἰυάοης. ΙΕ [86 ργενίοιιβϑ οἶδιιϑὸβ. βροκθ οὗ 
ἀεΞιτυςἄοη, ἰγουδ]ο, δηὰ ἀοϑβοϊδϊίου, ἴδ6 (211}- 
ἔμ] ἂγὸ πονν δεϑυγοὰ τμδὲ [6886 ἸΨΟΌ5. 5}2]} ποῖ 
ἰλϑὲ ἔῸΓ ἜἽυοσ. 

ΎΤὮΟ οροηϊηρῦ ψογάὰβ Οὐσῦ ἴῃ 154]. Χ. 23) 
δὰ χχΥϊ]. 22, δηἀ ἅγὸ {δετὸ ἰγδηϑίδιοα "ἃ 
ςοηϑυτιρίίοη ὄυθὴ Ἃἀοιοιτηϊηρα :" δοτα {ΜΕΥ 
ἴοστω Ν δ: ]εςς ἴο ἴῃς νεῦρ ““ρουγεά." 

Εχούυκθῦθ ΟΝ ΤΗῊΗΕ 

ὙΝΒοῖδον [ἢ 29: νγοτγὰ ἴῃ [Π6 νοῦβα Ὀ6 Κθη 85 
(4 ἀεξοϊαίθοῃθ᾽ οσ ""ἀεϑοϊδίοσ,, [ἢ γοίεσξησο 15 
ἴῃ οἴἴμοσ οαϑο ἴο ἴΠ6 βᾶπιθ ρβοβοῃ, ἴες Ναρι. 
Ἠδοὸ ψἘο ᾿ιδά Ὀδϑῃ ἃ ἀδϑοϊδίου Ὀθοοπιθβ ἀεβοϊδῖδ. 
ΤΠ 3Δπ|6 “ὁ σοῃϑυ Δ }]Οὴ " νγ25 τευθαϊοὰ 

ἴο, δηὰ τεςοτάοαά Ὀγ, ἴῃς δηϊεὶ οὗ ἴδ6 Νεν 
Τοβι.---ϑὲ Τολπ ἴπε Ὠϊνῖπθ. [ἢ [86 ““ Ἀενεὶδο 
ἔοη " (δὲ ἀεϑοϊαϊϊοηβ ρεττηϊεὰ ἴο Απεςδτιβὲ 
ἅτ ἀεβοσ δὰ .- δηὰ 5ἰάθ Ὁγ 5:46 στ [ποτὶ [86 
“ρῃὰ, ΜοΐΟΥΥ 5 δϑϑυγοὰ ἰο ἴδ Ομ γϑεδῃ 
{Ὠγουξὰ ἴῃ σοπημπογίηρ ρον ΕΓ οὗ {π6 1,Ἀπι, 

ΦΕΝΕΝΤΥ ἮΝΈΕΚΞ. 

(ἢ. ΙΧ. 24---). 

41 κηονν," 5δἱᾷ δὲ Ϊεγοπιεῖ, “δὲ (ἢ 5 
Ῥᾶβϑᾶρε [845 ὕδοῃ τυ οἢ αἀἰϊἰδρυϊοά δπιοηρ [ἢ6 
τοδὶ ἰεασηθὰ πιῆ. Εδοῖμβ: ἢδ5 ϑροΐίεῃ {ἢὸ 
ορἰπίοῃ βυξξεδίοὰ ὈΥ δὶΞ οὐῃ πιὰ. Απά 
«πογοίογθ, Ὀθοδυϑο 1 σοηϑιοσ 1 ἀδηροόγουβ ἴο 
Ρδ55 Ἰυάφιηοηξ οὐ ἴ86 υἱὲννβ οὗ ἴῃς ἀοςῖίοτβ οὗ 
{πὸ ΟΒυτγςοῦ, δπὰ ᾿ἰηνἀΐϊουβ5 ἴο ῥιεῖεσ οὔθ ἴο 
δποίποσ, 1 ν}1} 5ἰαίθ ψηδὲ ϑᾶοῖ ομθ [89 
τπουρδῖ, δὰ ἴεανα ἰξ ἰο ἴδε ορίϊοη οὗ {πῸ 
Τοῦ ν οϑο ἱπίογργοίδι οη ἢ 5}4}] ἔοϊϊονν." 
δὲ Ϊογοπηδ᾽5 ἜΧΑΠΊΡ]Θ ΠΥ Ὅς ἱπιταῖϊοα ἴῃ ΔΏΥ͂ 
τουιατ 8 ὩΡου {Π|5, [πΠ6 βεσοηά γτεδί ὑσορμείὶς 
δοοϊίοῃ οὗ ἴῃε ὈοοκΚ. 

ΎΒΟ σϑοογὰ οὗ ναγίδίίοη ἀδίες ἔγοπὶ ὉΓθ- 
Ομηβιίδη {ἰπιο53., ΤΠ σ Μᾶςς, ([. 54) 5ρΡ6 8 5 

᾿, (ΒΕ ΠΟΕΥ οὗὨ “ π6 δΔοοσηϊπδίίοη οἵ ἀδϑοϊδίϊοη ᾽" 
βδέλ ἐρημώσεως) 5εῖ ὰἃρ ἱπ ἴδ {πιὸ οὗ 
τ υγις ἘΡιβμάδες "Δ ἐχρ δἰ ηθὰ (]. ς9) ἴο 
6 “186 ἰάοἱ «ἰΐαγ " (βωμός). Τῆς ΕΧΧ. Ὁ 
[15 οσυτίους τεδάϊπρ οὗ υ. 26--- μετὰ ἑπτὰ καὶ 
ἑβδομήκοντα καὶ ἑξήκοντα δύο, ἱ.4. ΔΠΟΓ 139 
γοᾶσϑ᾽ (129 ϑεϊευςϊά, τὰ οὐ Β.6. 174)--- 
τοῖο [Π6 ραββθᾶρὸ ἴο (Π6 βδπὶὸ ρετῖοά. Βιυῖ 
Ῥτονίουβ ἕο [Π6 {π|ὸ οὗ ουὖζγ 1 ,οτὰ δηὰ αῇεοσ, ἃ 
νυ [61 (δὶ [86 τεΐεγοηςο ἰο Μδοσδῦςδῃ Εἰ π|ὸ5 
ΌὈΥ ἢο πιδδῃ8 ὀχῃδυκιεά ἴδ6 5ἰγηίβοδηςο οὗ [86 
Ρᾶβϑᾶρε ([κο 11. Δς, 26, 28; Μαῖίϊ. χχῖν. 1 ς) 

1 ἐ(οιιιμοθηΐ. ἱπ Πα. Νοῖ. 11, ῬΡ. 1100, 
10, εὐ. Βοηθὰ. [Ιἱ βδῃουϊὰ Ὀς δαἀάδα [μαὲ ἢς 
ΟὨΪΥ͂ ρίνεβ ἃ Ἑςδοῖςς οὗ “"“ἰγδαϊτοηδ] ᾿"᾿ ορἰηίοιϑ ; 
4.,. Αἰποδηυς, Ευδεδίυ5, ΗἹρροϊγίυ5, ΑΡρο!]]η- 
αιυς, ΟἸδαεης ΑἸοχ., Οτίρεη, δπὰ Τογυ]] δη. 
“ΤΏ ΒΑΓΙΊΟΩΥ οὗ υπδε]ϊονίηρ οτἰἰςίπηι,᾽᾿ δα γ5 
ῬυθΟΥ (Ρ. 214), “μὰ δε οοηίγασιοὰ 118 
τῆς αἱ ἐηῖς διοηρ Ὀε]ϊονοῖβ ;᾽ δηὰ [6 
Ῥτοοθθάβ ἴο 5δῃενγ [αὶ ἴπ6 4] εροὰ ὑπαηϊ πη ΠΥ οὗ 
(8 ἀεὶ ενίπρ οὐ ἰοίστη μὰ5 Ὀδθη ἴῃ ρυ ἔην 
ἄον ταῖβοῦ ἤδη ἴῃ Ὀυ]άϊηρ υρ, ψνὨϊϊα ἦε ἀϊς5- 
Δρτδοῖη θη δ ΟΠΡ δε! ἑἜνεσα πανα μαὰ τεΐογεπος 
ἴο {πε Ἰοηῃ οὗ ρμαχισιϊαν τεχῖβ δἀπὰ ποῖ ἴο 
τηδίίοτς οἱ (1. 

3 ὅςς ἃ ΒυΓΩΓΊΔΤΥ ἴῃ ΖΌΟΚΙΟΓ, Ὁ. 185 54. 

δηὰ ρᾶγδ]]εῖβ ;  ὙΠ658, 1Ϊ, 3,) δίς. ; [΄οβορμυϑ, 
ΑΠΕα.᾽ Χ. 22. 7). ΤῈ [εν οὗ ἴῃε Ταϊπγυά- 
ἰςα] ρου οά δἰπιοϑὲ ὑμδηιτηουϑ δάοριοά ἐδὸ 
νίενν οὗἨ ἁ οϑερῆυβ, ἴμαΐ [6 ἀεσβισυςοη οὗ 
7ογυβαίθηιχ ὉῪ ΤΙΐ5 ννᾶ5 δ] υἀθά ἴο ; [86 ΘΑΥΪΥ 
ΕΟ γβεδηβ, συϊάθὰ ὈΥ οὖν 1,οτάΐδβ ννογάϑ, ξανθὸ 
ἴο ἴπ6 ραβϑᾶρο ἃ ἀϊγεςι γ Μεββιδηὶς Δρρ οδίοη. 
ϑίηοθ ἴδπθη, βρεακίηρ βΘΏΕΓΑΙΥ, ΟΡ οη5 δᾶνθ 
ταησοα {ποπιβοῖνεβ ὑπάοσ δάδρίδιομβ οὗ οὔδ 
ΟΥ̓ ΟἴδοΣ οἵ {8686 νἱονν5. 

ΤὮο ἰοχὲ 5616 οὐ 1ῆ6 ΡγορἤθοΥ 5υδάϊνϊ ες 
[πὸ ΞονΥ ΠΥ τνεοῖκα ποὺ ϑάνθη, [πγθοϑοοῖε δηά 
ἴνο (νυ, 25), ἀπά οπὸ (νυ. 27)) ψθοκ: ἂπϑπὰ 
[686 ἃτὲ δἰπιοϑδῖ ηίνεγβα! νγ υπάειπέοοά 85 
Ὑγοο 5 Οὗ γοδῦβ [πε ἰοΐδὶ Ὀείηρ ἱμεσθίοτε 490 
γόδλῖβ5. ῬΤἢο “" Κογτπ5 ἃ 40.0.7) Βοννενοσ, δηὰ 
{ΠῸ ““ τΞοπηῖπιβ δα 4υ6πὶ,᾽" ἅγὸ ροϊηΐβ ΞίγοΏ ΡΥ 
ἀϊδρυϊεά. ΜῊ Ἡρηρβίοπθους ἂδπὰ Ηδβνογ- 
πὶςκ, Ἀοίηκο ἀπά ννογάσννοσί ἢ, ννῆο ἐΌΪ ον 
(Π6 πιδογ οὗ [Π6 Εδίμεοιβ, 86 “ἔσσῃ. ἃ 
400" 15 ἴπ6 λοίῃῇ γεᾶγ οὗ Ατίδχογχοϑἕ (8.0.1 
445), ἴδ6 ““ἴοπῃ. δὰ αυθπὶἾ [Β6 ρυ]1]ς ΔΡ- 
Ρεάγδηςε οὗ Ομβὶ ([ὑΚε 111. 1) δὲ {με επὰ οὗ 
ἴῃς ὅφ ψγοοκβ. Ὑν Αὐδοιίεπ πὰ Ῥυθεῦ 
ἴῃς “" ἴοππῃ. ἃ 400 ᾽) 15 [6 τεΐυσηῃ ἴο ετυϑαῖοπὶ 
βδῃοιίοποά ΌΥ Ατΐδχογχοβ ἰῃ ἢ᾽5 ϑουθξῃς γϑαῦ 
(Ρ: σ. 4457), πο ““ἴοττη. δὰ αυοπὶ" ἴΠ6 τηλιίγτ- 
οπὶ οὗ δῖ ϑδίοβε (Α. Ὁ. 233). ΜῈΝ οἴδεῖς 

[86 ““τογτὴ, δὰ αυσπὶ᾽" ἰ5 (6 ἀρὸ οὗ Απεοοδυϑ 
Ἐρίρηδηθβ, δηὰ ἴδῈ “" [ογπΊ. ἃ 40 ᾽ 15 οἰ 6 
ἴῃς οαϊςξ οὗ Ογχιβ, Β.Ο. ς26, οὐ ἴδ σοῃ- 
ηυεδὶ οὗ Ϊεγυϑαΐοπὶ Ὁ ἴπ6 (δι ἀσβᾶῃ ΔΣΤΏΥ͂, 
Β.Ο. όοό. 

Ιῃ ν᾿ 214 ἴδε οχίοηξ δηὰ ἀιπτγαϊίίζοη οὗ [86 
Ῥεγοά ἱποϊυάοά ἰῃ ἴΠ6 ργορβεῖῖς ν]βίοῃ 15 οἰ θδυῦ 
ἀεβποά. Αἱ ἴδε ἐπὰ οὗ ἴδε “"Βενε ΕΥ̓ νγοε 5" 
τὸ Ὀγουρῆς ἰῃ 

τ τ οὐτθς πος ΑΙΝ. Ἴδα Ῥαιήςις υἱενσξ 
σὶ Οὐ ΤΠΟΠΥΘΦΏΙΘΠΕΪΥ συπιηεὰ ἃρ ὉΥ͂ 
Ἐδυβοὴ ἴη ἧς Τυὐδίησεοι " ΤΏὨΣΟΪ. Οὐαιταϊϑομτῖῃ : 
ἴον 1868, Ρ. 583 54. 



ΠΑΝΙΕΙ͂, ΙΧ. 

Α. Υ. Βικεκὶ, 
“. Ἐνετϊαςιίησ τρδῖε- “. Ἐξ νεγδβιησ τσῆϊς- 

οὐῆσ55, ἴῃς 56 δ] ὴσ ἢρΡ Οὐη655, ἴπε6 56] ηρ τρ 
1δε νἱΞίοη δῃὰ ργορῃεοῦ ἴδε νἱβίοπ δῃὰ ρτορβεῖ, 
(τρᾶτζ. Ῥτορμεῖ), δπὰά δηᾶὰ [πὸ δηοιϊηϊηρσ ἃ 
τς Δηοϊῃησ ἴῃς τοϑῖ σηοϑβί ΠΟΙΥῪ ῥἷδςος. 
ον." 

Ηεῦτγενν. Ὑμαῖ ρογβοῃδῖ 9εηϑ6 5 σείδποὰ ὉΥ͂ 
(δὲ Νυϊργαῖς ““ δϑαηοΐυ8 ϑδηςϊογυπ).." ΜδηΥ 
Οοιδῃ σοπηπιθηίδίοῦβ 511}, Βοννευοσ, ὑγεῖοῦ 
ννῆδὲ 19 δ υηοἀ ἴο δ6 [86 ροηεγαὶ ὑϑαρὲ οὗ 
δοτιρίυγο, δηά τείογ ἔθ ννοτάς ἴο {Π6 ἀδαϊςδ- 
ὕοη ἰπ ἴδα {ἰπὶ|ὸ οὗ ΖεγυῦθΑθεΙ (Ν Ἰεβεϊοῦ), 
οὗ ἴο ἔπε το- ἀεαϊςδίίοη οὗ 86 τοπρὶα δηὰ [Π6 

ΤὨς χλδίη ἀϊεγθηςς ἤοῖὸ 15. ἐδπο ἰηξεγρσείδο 
ὕοῃ οὗ [Π6 ςοποϊυάϊηρ νψογάς ΣῚΡ πο 
ὈΥΨῚΡ. δαδάϊδϑς γεΐοτβ ἔβετὴ ἴο Ογγι9, Ηρηρ- 
δἰοηῦετε, Ηδβνογηίοκ, Εὐταγὰ δηὰ οἰἴδοῖβ, 
ἔοϊονν {πὸ ραϊγιβιὶς Ἰηϊογργείδιίοη, πὰ ὑπάογ- 
5ἰδηὰ ἴδε Ῥ οὗ ἴπ6 ρεβοη οὗ [86 Μεβϑίδῃ : 
Αὐυδετεΐεη ἱποϊυάθ5 ἴῃ ἰϊ---ἴπε Μοβϑίδῃ δηα [86 
11] σἰποα {86 ουϊρουτίης οὗ ἴδ6 ΗΟΪΥ 
ϑρῖς, ἼΒΕ ΤΡ οδῃ Ὀ6 πο οπα θυῖ [6 ὅοῃ 
οὔ Οοα," 9ς1γ585 δὲ Ηἰ:Ρροϊγίυ53: ““ΟἸὨγιϑι," 
τεσ κα ΗρηρϑίοηθοΓρ 8, “ΠΊΑΥ͂ ΨΟΙΥ͂ ΔρρΓο- 
Ῥυδίοϊυ Ὀ6 ἀεπιχηδίοα 4 Ηοὶγ οἵ Ηο] 5." ΤΒὸ 
Αἰ!υϑίοη ἴο ἃ ““Ργορβῃοδῖ" (8:6 πιᾶγξ. γεδάϊπρ' πὰ 
ποῖ ὑπάογ τοχῖ) ἴῃ ἴδ15 γεσβο, ἂπὰ ἴο {86 
Μεϑββίδῇῃ- Νδρι! ἃ ἴῃ συ. 2 ς,) ϑυρρογί [Π6 νίονν ἴῃδῖ 
ἃ Ῥεζβοῃ ᾿58 μεσὸ πηοδηῖ. Οἴδοσβ, οἡ ἴθ Ἴσοη- 
ἸΧΑΤΥ, ἴακο ἴῃ6 ννογάβ Ὁ) ἴο ὃὉ6 ἴδ ἰδοπηϊοδὶ 
Ρἢγαϑο ἔου ἴΠ6 δἰΐδσ, ογ [6 βδῃοϊΣΥ, οὐ ἴἢ 6 
τοπρ 6 Ὑνβεη δηοϊπῖοα δ: δπὰ ἀβϑογί (Πδὶ ἴῃ 
Ῥῆγαϑε ἰ5 Πενοσ Δρρ δὰ ἴο ἃ ρεγϑοῃ Ὀπὲ δἰνναγβ 
ἴο {πηρ5. ΤΟ Δ55 ΓΈ Οἡ ΓΟαυ ἶ65 4.4} ΔΈ οη. 
ὙΤΠῈ ργάϑθο 15 ἀἰϑεϊς ΕΥ̓ ἀρρΙεὰ ἴο Αάγοὴ (1 
Ἔσο. χχῆϊ. χ2)5, δηά 1 ἴἰἢ6 Οτεοκ Νουβίοῃ8 
ἅτε ΔΙ ονγοάὰ ννορῆξ Βοτὸ [ΠΟΥ ἀἸ5Ε ΠΟ ῈῪ υηάοῖ- 
βἰοοά ἴ6 ψογάϑ ἰῃ ἀϊβριυϊο ἰῇ ἃ Ῥογϑοῃδὶ 5656. 
Επεϊα 5 Ηδχαρὶδ ξῖνος (ποπὶ (πὺ5 : Ο. εὐφρᾶναι 
ἅγιον ἁγίων, ν ΟΝ ΟἸΘΑΣΙΥ ΓΕΙΕΓ5 ἴο ἃ ρεΐβοῃ, 
εὐφρᾶναι ΠΑΝ ὯὨῸ τηρδηΐης γἤεη ἀρρ]εὰ ἴο 
ἃ ἴδιηρ ; Τβοοά. χρῖσαι ἅγιον ἁγίων ; Α. τοῦ 
ἀλεῖψαι ἡγιασμένον ἡγιασμένων (ςρ. 1[ἢ]5 νεῖ- 
δου 1π Ὁ. 26, τγῆοσο ἴῃ6 ἐξολοθρεύσεται ἤλειμ- 
ῥμάνος ἸάΘηἘΏῆ65 {ΠπῸ ρογβοὴ ἢ [ἢ6 ἡγιασμένον 
ἡγ. ἢετο). ὙΠΟ ΧΧ., σἤοη ἰγδηϑίδιηρ ῬΌ, 
“ 0 ϑαηοϊυδευ, ὅζς,, αἰνγᾶγβ ᾿πϑο γί [Π 6 ἀστίςϊο, 
τὸ καἰ μη τῶν ἁγίων"; δηὰ [6 ΔΌϑεηος οὗ [86 
ΔΤ ΟΪΟ μετὰ 15 νΕΓῪ 5ιρηϊβοαπὶ οὗ ἴπῸ ρεσβοηδὶ 
ΘΕΏ56 ἴῃ τς ἢ ἰδὲ νογϑίοη ἴοοῖκ (86 οὔ ρίηδὶ 

Δ ΤΠο τεηδοσχίηρβ οὗ ἴῃς ἘΠ᾽ 5ἢ νεγϑίοῃ δηά 
ΒΒ] οεὶς ἀστὸ σίνθη 85 γεργοβεητίηρ [86 “ ἰγαάϊ Ποηδὶ"" 
διὰ " πιδίξτα " δοῆοοῖ. ΒΙ]εεἰκ᾿ 5 ὙΠ ὈΣ6 ἰουπά 
οὐ ὕοδ !γ ἐχρίαἰημεὰ δηὰ ἀείεπαεά ἴῃ ἴῃς " Τα τῦ.᾽ 
Ρ. 7154. ἴῃ δ τηλίῃ ροἰπίβ ἢς 15 βυρροτίεᾷ 
ἘΣ Πο ζοοῦ, Ἡοΐηαπη, Ζιϊπάεϊ, Κυδηιομίοϊὰ 
ρα ΖΟςοκΙεσ. ΚΙείοι Ἶἶβ δηὰ 1,ογτετβ (Ηεσζορ 
“ἘδπΔ]- πον ῖ.᾽ ΧΥΠΙῚ. Ρ. 383, ἄς.) νἱεννβ δῖα 
δὰορίεα Ὦγ Κεὶϊϊ, Ρ. 3321, ἄς. 

3 Ῥ. 158 (εἀ. ε). 
8 « (τ βιοἸ οργ,᾽ 1. ΡΡ. 113, 4 (Ε. Τι.): 50 

Ῥωβεν, Ῥ. 179. ον 
4 ἴῃ (Πΐβ εοηβ6 ἰδ ὀχρυραξίου 5 ἰουηὰ 18 

Ἐχοάυς, 1 νίτίους, Νυτήθεῖβ, ἘΖοῖεῖοὶ, δηὰ ἃ 
ΟΒγοηίοϊεβ. Ορ. (δθπ δ ποῖς, δπὰ Κοι} ̓5 ἀσρι- 
ΤηρΏϊ, ΡΡ. 288 54. . 

δ 9.6 [6 ποῖςβ οὗ Βοεγίδοδυ δπὰ Κὶ ἐὶ] (ἐπ 1ος.), 
ἀπὰ Οεκεοηΐι5, “Ὑοδαῦι5,᾽ Ὁ. 100, δὰ τ 
ἐν υ4 4] ξεῖυτοβ οῃ Πδπὶοϊ,᾽ ΡΡ. 179, 180. 

4 ο Ττοιη5᾽ “ Γοποοτά,᾽ 5. ἢ. ; ἔοσ (5 δοῖ 
ἀπά οἴπεῖ ξυργρεπίϊοηβ ίοσ [πε οἰυς!ἀδιίίοη οὗ [ἢ]ς 
γεῖθς 1 Ὧτὰ ἱπάεριεὰ ἴο.(Δηοη (οοῖἷς, (7. Μ. Ε.) 

Αἰίαγ οὗ Μοιυπῖὶ Ζίοη δῆϊεσς 15 ὑγῸ ὕοη ὈΥ͂ 
Απῇοςδυ5 ΕΡΙΡΠδποδ (ΒΙΘ6Κ). 

δυρροτί ἴοσ ἴπεϑε ορροϑίίε νἱεννϑβ 15 ἀδάιςοὰ 
ἔγοτῃ ἴδ 5βιιςςοεάϊη νευβ65. 

ΤΕΘ οὐρα μλλσοη μὰ οὔ 6 ρβϑϑαβθ, 58 
15 ΠΟΠ ΞΘ ΪΥ ὙΘΥῪ τὰς ἀϊδρυϊεά. 

ΒΙ ΘΟ 7, 
δὸ ςἢιίοῖ 

Ῥοϊπὲ ἰη ἀϊδρυΐο 15: ἀο [Π6 ννογά5 οὗ ἴδ δηρεὶ 
Τοίεγ ἴο {86 Πιἰϑίοσίοδὶ δρροάγτδῃος οὗ 7εϑι.8 
ΕἸ γίβί, οσ ἴο ἴῃ ἀρὲ οἵ Απίίοςδιιϑ ΕΡΙρμαπεϑδὲ 

Α. Ν. νεσ. 285. 
Κηον ἰποτγοίοσο δηὰ 

πηδοτοίδηα, δας ἔτοσῃ 
[6 Βοίπα ἔοσι ἢ οὗ ἴδ 
ςοσησηδησασηθηΐ ἴο 16- 

δίοτοϑ δηὦ ἴο δθυϊϊὰ 
(τπαγσ. Ὀυ]ὰ ΑἾᾺς ].- 
ΤαΞαῬη υὑπίο ἴῃ6 ΜοΞ-- 
ἰδῆ ἴδ6 Ῥηποο 51|4]} 
Ὅὲ βονοῃ ψϑοῖς, δηά 
[σγοοθοοσθο δηὰ ἴἔνο 
ψν οἷκ5: (86 κίχεεϊ 5}4]] 
Ῥα 01} ἀραΐη, δὰ ἴπς 

ΒΙΕΕΚ. 
“ἸΚηον [Ὠοτείοτο αηὰᾶ 

Ὁηάδογβϑίαπαᾶ, ἰμαὶ ίτοῦι 
ἴῃς ρσοίῃγρ ἰοτἢ οὗ [Π6 
νοτὰ ἴο Ὀυϊἃ ἀραΐῃ Ϊ6- 
τυ 5816 πὶ {111 ἢ δποϊπιοὰ 
οπο, ἃ ῥγίηςοδ, 5.|4}} Ὀ6 
δον θα 5: δηά ἴοὸσ 
[Ὠγδοδοοσό δηὰ ἵἴνο 
ψνοοῖκβ, 50.411 1 Ὀ6 τὸ- 
01 τυ κἰγοοῖς δηθὰ 
ἀϊιοῖο65, γεῖ ἱπ του ὈΪου5 
τ 659,᾽ 

νν4}} (πιαῦρ. Ὀτεδοΐ ΟΣ 
αἀϊῖς ἢ) Ἔνθ ἴῃ ̓ Ἰσουδίους 
[1η165.᾽} 

ΤῊς ἤγοῖ αἰ βογεησε 15 πο οὗ ρυποξιδίίοῃ, 
ΤΗΘ “' πηοάστπ "ἢ ϑοβοοΐ (ποϊυάϊηρ ΚΟΙ] δηὰ 
ΖόςΚΙοΣ, 845 νῸ]}] 45 Βδοῖς δηά ᾿ανυϊάβοῃ) 
δάορί58 ἴ[Π6ὸ Μαϑοσγεῖϊς : 86 "" {δα οπα σὲ "ἢ 
ξο ].ονν5 ΤἼῃθοάοϊίοῃ, ἴμ6 Ψυϊκαῖο, δηὰ 1υΐϊδμοτ. 
Το ΧΧ. οὔθ ἴδ ἀδίοβ ἔγοπι (15 νϑγϑο, 
Ὀυΐ ρυΐβ ἴδοπὶ 411 ἱορθίμογ δὲ [πῸ6 Ὀοσίπηΐης 
οὗ υ-. 26. ΑοἼςογάϊηρς ἴο ἴδε Ἰαίῖος ἀϊνίβίοη 
οἵ (ἢ νοῦβο, [6 γοϑίοσγαϊίοη δηὰ ἴπ6 σοῦ} - 
ἰὴ οὗἨ Ϊοτυβαΐθπι ἄγὸ ποῖ ἴο Ὀδ τεϊειτεὰ ἴο (6 
βονθη ὙγθῸ 5 δίοηθ Ὀυϊ ἴο πὸ ϑένυθη δηά ἴμ6 
βἰχίγ-ννο τορεῖδον, ---η ἰάθα ΠΟ ΟΟΞΘΑΓΪΥ γορὰ- 
ἀϊαϊοα Ἔνθ ἴῃ 186 “" [ΔἸ] οπ41᾽ ογϑίεη. Α5 
τορατὰβ ἴδε ἢχβὶ, (δου ἴῃς Μαβογεῖίὶς ἀϊνὶ- 
Βίοῃ ἰ5 ποῖ οὗ ΥΕΣΥῪ στοδξ δυϊμογν ἰῃ ἰἰ5ε] ἢ, 

Ἴ «7ῃγ.᾽ ΡΡ᾽. 7 ᾿ 

81 Ὁ Π2 ἰς τρις, ἴῃς τνοτὰ ἤΦ ἰς ὑτο- 
ὈΔΌΪΝ ἴο Ὀς υπάετειοοά, ᾿πουρῆ οτἑιςά. τῆς 
τεσϊογαϊΐζοη οἵ ἴῃς “ τῇδη οὗ ἴῃς Ταριϊν! " οΥ τῃ6 
οχὶὶθ, τψουἹὰ τἢπ5 Ὀ6 αἰϊπἀφὰ ἴο (ΥΥ̓εβεῖοσ δά 
Οτᾷϊζ. Ορ. 7εῖ. χχίχ, 10). ΤῊΪβ βϑεῖιβ Ὀγό- 
ἔεγα]ς ἴο τεδάδϊηρσ 32 Τῆς Οτεοῖκ νοιβίουϑ 
εϊι ἴῃς ἀἰ που, δπὰ τηεῖ τ ὉῪ ἀποκριθῆναι: ἑ. Ζ- 
“(τοῦ ἴδ σοΐπρ ἑοτίδ......ἴο δήξς ρεριυεῦ ἴο ἴδ 
ψνοτὰ." 

9 ΟΣ, ἱποιελὰ οὗ ὉΠ" ΟΊ, νου] τεδλὰ 
ἊΣ ΥΡΩ (ορΡ. χὶ, 14), ἀπὰ ρΐδος ἰξ δὲ ἴ8ε 6" 

ἱπηϊηρ οὖν. ,6. ΤΈς Ῥεϑμῖίο τεαάϊηρ δ) Δ) 
γπ 1ΧΧ. οὗ ν. 27) ΠΥ Ὅ6 ἀυς ἴο 5056 
δυο νϑγδίίοῃ οἡ ἴῃς ῥτεβεηῖ Ἡεῦτγεν ἰοχῖ, [Ι 
δ βἰησιυϊας ἰδαὶ ἴῃς Οτοεὶς νεγϑίος αν ποι ίηρ' 
οοττεβροηθίην ἰο ἴδῃς Ἰάοα οὗἨ “του ]ε.᾽" 
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γεῖ ἴἴ 15 ρἰοδλάδά (πδὲ 1ἴὲ 15 ᾿υϑ!Πεά ὈΥ (ἢς 
Ῥοϑβιου οὗ ἴδε Ἴοορυΐδ 1 δείογε ὩΡΩΦ): ἃ 
Γοίοσθηςς ἴο ἴδ6 οὐ ΠΑ] ἴοχὶ ϑῃμοννίηρ τῆσδέ 
ἔογ τῇς οἴδοσ ρυποιμιδίίοη ἴδ Ἶ 5βουϊά μᾶνθ 
Ὀεδη θείοις [,ΦΠ.. ὙΠὲ ἰηΐογναὶ Ὀεΐννεεη 
[ἢ6 8806 οὗἉ [6 ““σοτησηδηάτηρης ̓  ΟΣ ὁ" νγογὰ " 
δηὰ [Π6 ςοπληρ οὗ ““ Μοϑοδῃ [ῃ6 Ῥχίηςο᾽" 
οΥ “δὴ δηῃοϊηϊεά οὐδ᾽, 15 ([ῃυ8 ἀεῆηοά ἴο 6 
ΒΕυΘ ΟΕ ΚΒ: δὲ ἴῃ6 επὰ οὗ ἴθ {Πγϑθβοογο 
δηά ἴνο νεῖ Ὡς ἢ ΤΟ] ον “ὁ Μεβδδῃ 19 
ουξ οὔ" (νυ. ,Δό6). 1 [δὲ βενθῃ δηὰ ἰχίγ- 
ἴνο νοῖο σοηῃπεοςῖοα 845 ἴῃ [δ6 ΑΟΥ., 
ἴδοη [πὸ {ἰπὶὸ οὗ ν. 26 οὐυξῶϊ ἴο Ὀεὲ 5ἰχί γ -Ὡη6 
ποῖ 5ἰχίγ-ἵνο. 
Τα πεχὶ δηὰ ἴδ πιογὸ ἱπηροτίδηϊ ἀϊἔδτεηςς 

15 ὁῃ6 οὗ ᾿πἰεσγρσγείδθοη. ὟΝ δὲ 15 [86 τρϑδῃ- 
ἴῃ δηά δρρὶϊοδίοη οὗ ἴῃς Δ Ἵ (ΤὨεοά. λόγος: 
Ψυϊν. σεγμῖο: Ταῖς, δείεῤ,.)}} ὙΨΜΝΒδῖ 5 [Ὡς 
ἀδίο οὗ [15 ἰδϑουο  ΑὟΒΟ 15 {[π6 ρεΐϑοῃ οὗ 
ὙνΠοπὶ ἴδ Ῥσγορδεῖ βρεαῖκς ἡ 
15 “Ἴ᾽ ἴο δὲ ἱγδηβίδίοα “ἀθοσθθ ") Απά 1 
50, 5 ἱξ ἰο 6 τεοίοιτοά ἴο ἐῤαξ ἰβϑιιθάὰ ὉΥ 
Ατΐαδχογχοβ ΤΟΉρΡΊΠΔΠιι5 ἰῃ 15 2οίἢ ὙϑΆΓ, 
Ῥειτηϊτης ΝΟΒοδΔ ἴο ρὸ ἴο Τεπιβαίοπι 
(Νει. 1..--Ηεηροῖ,, Ηᾶν., .ς. Β.Ο. 445) ΟΥ, 
Β.Ο. 4ςς,) δοσογάϊης ἴο Ἠρηρ.᾽5 τεοκοηίῃρ) : 
ΟΓ ἴο ἐῤαΐ ἰδϑυιοὰ ἴῃ ἢ15 ϑευθηὶῃ ΥΘΑΥ, ρίνίηρ ἃ 
{κὸ ρεστηϊβοίοη ἴο ΕΖσγὰ (Β.Ὁ. 457, παρ δθ 
ὙΠΟΊΠΟΥ τΠδὲ ἀθοσεθ Ὀ6 ςοηπϑοιάογεα ἀϊνηεὶνῪ 
ἀϊςἰαϊοὰ (Ηεπηρϑί. ἀπά Ηἄν.), ογ ποῖ (Αἰιδε1].} Ὁ 
ΟΥ 15 115 ἰγδηϑβίατίοῃ ἴο Ὀδ χεϊοςϊεά, δηὰ τῆς 
Θχργοβϑίοη σεξετοά ἴο {Π6 “"τνογὰ οὗ {πὸ 1 ,οτγὰ 
Βροκθὴ ἴο 76γεπιδῃ ἴἢ6 ῥσόρῃοῖ" (τ. 2), 
τ της ἴο [6 ΘεΥ ΠΥ γοᾶγβ οὗ νυν Π] ἢ Π Δ4η]1Ε]. 
νγ»ὰ5 ϑεθκίῃρ δη ὀχρίδηδίίοῃ Απά 1 50, ἰ5 1ἴ 
ἴο Ὀὲ ἀδίοά ἔτοπι ἴδ Ὀοριπηΐηρ οὗ {πὸ ἀσδίσις- 
τοι! οὗ Τοσγιιβαΐοπὶ (ΒΙοοκ, Βανι ἀϑοη), οἵ ἔγοπὶ 
[Π6 ἔουτίἢ γεᾶγ οὗ ᾿μοϊακὶπὶ (Εννα]4}2})} ΤὨΘ 
ἔΟΓΠΊΟΓ οἶδ55 οὗ ἱπίεγργείετα ὑσγοσθε ὕροη 
186 βυρροπιοη [8δὲ ἔπογε τλιδὲ ὈῈ 5ἰχίγ-Π]η6 
Ὑν6 6 Κ8 οὗ γ685 “" ἔγοτὰ ἴΠ6 σοίης ἕοσίἢῃ οὗ [6 
ψνοσά ᾽" ἴο ἴδ σοῃοϊυάϊηρ 5οθηῖβ οὗ (ἢς [16 οὗ 
Ομ γϑε. [{ 15 δὴ ορίηΐοη 5414 ἴο Ὀδ 5ἰγεησι ῃοηθά 
Ὀγ [δὲ ξδςξ [δὲ τρ ἴο {π6 {πὸ οὗ (6 ἀθογεθϑ 
[με τῇογο τπηοάσγῃ ΟὟ οἵὗὨ εΘγιιβαίεπὶ ννᾶ5 Ὀυϊ 
ΓΠΙΠΪΥ ἱπῃδοιϊοά: ἀρὰ 1 ττᾶηϑροϑαβ ἴῃς ἔγϑὶ 
Τοΐεγθηςο οὗ (Π6 νἱβίοη ἴο {πὸ ἀργὸ οὗ Αὐίδχεγχεϑ 
ΓΑΙΒΕΣ ἴΠπδη ἴο {πὶ οὗ Ογτιι8. [{ 15 οὐ]εοϊοά 
ἴο {Π15 ἰδαῖ ἴοο 5ἴγοῃης δὴ ἱπίογργοεϊδιιοη 15 
αἰϊδοῃοά ἴο {π6 ἀδοτθοϑ ἰϑϑιιθὰ ἴο Νεδβογλῖδι 
δηὰ ΕΖγὰ. Τῆς ἀεάυςίοη5 ἄγάνγῃ ἔτοσῃ [Ποτη 
ΓΟ οοῃϑίἀογοαὰ ὑπνναγγδηίδυϊθυ Απάὰ ἰο ρΡᾶ95 
ΟΥ̓ΘΓ 8]} τείεγεηοθ ἴο 6 ϑαυ]οτ ῥτίηςθ, ΟΥτιι8, 
80 αἰἰ5Ε  ΠΟΕΥ παπηθὰ 45 {πὸ Ὀυ]]άοτ οὗ [6γιι38- 
ἴοπὶ (1541. χὶν. 13); ἴο οπιῇξ 411 τπηδπίίοη οὗ 
ἴπ6 Ὀγουουβ σγεΐασγῃ οὗ ἴπ6 [5γδο} 165 ἴο τδεὶγ 

1 ἙἘείοδεῖ, “ Θιυά. α, Ἐπ .᾽ Ρ. 741, 1858. 
8 Με Τγγενῖς ἄρσις ἴπδὶ ἴῃς Ῥιοϊοπηϑεαῃ 

ἕδποῦ δὰ ἴῃς ΗἩδῦσενν δοοουηῖβ ἄστος ἰπ τείει- 
τίη (ἢ οχίοηϊ οὗ ἢ βαυθηιν γεδᾶτϑ ἴο [Π6 ἰπίοεγναὶ 
Ῥεΐνεε ἴῃς ἔουτί γεᾶγ οἵ Τεῖ. (ἢτϑὶ γεαγ οὗ 
ΝΕ.) δηὰ τῆς ἢιϑὶ γεᾶσγ οὗ Ογπιβ; . 5. Β.6. 
6οό---536. “Τ7ουτῃ. οἵ Εογαὶ Αϑ5ὶδί, 8ος.᾽ νοὶ. 
ΧΥΠΠ. ΡΡ. 110, 111. ' 

ὍΑΝΊΙΕΙ͂, [ΓΧ. 

ονη ἰδπὰ υπάοτ τ Ποῖγ ϑδυ]οϑὶ Ἰοδάογϑ, 15 Δ] οροὰ 
ἴο δὲ “ πηργοῦδο]ε ἀπά ἀπηδίμγαὶ 3." 

ὙὝΠΟ ροιϊηΐ ἰ5 ἃ ΕΓ αἰβῆςυϊξ οπο. ΤῈ 
“χη οὐ Υ᾽" 50Π00] 5 4016 45 υπάοοϊἀοὰ τ» 
15 ἀδίοβ 8ἃ5 ἰῖ5 ορροηεηΐϑ. Ψνοη ἴδηρεγκο, 
Ὑν εϑοῖοσ, Ηοΐπαηη, ΗἰτΖὶρ, δπὰ ΗΠ ζεηο] ὁ 
βδοτῆἔςο [6 ἀϊπιϊηοίη655 οὗ [πῸ ροβίοη οὗ 86 
ϑονθη γεεκ5β. Ηρ ρδοεβ ἵμεπὶ ἴῃ [Π6 
τη α]ο οἵ ἴῃς 5ἰχῖγ-ῖΐννο, ᾿Ἱποϊπάϊηρ ἴθ πὶ τ] ἢ- 
ἴῃ ἴδοπι, δηάὰ οχίοπαϊηρ {πεῖ σάηρο ΤῸΠῚ 
Β.Ο. 6οό ἴο Απίϊοςἢυ ΕρΙρἤδηο5. ΔΜ ΊΘϑοίου ὅ 
Ρίασοϑ ἴποπὶ δὲ ἴῃ6 οπά: ἰῃ ἢ]5 ϑγϑίοπι [6 
δἰχίγαϊννο ννεθκ Ὀορη ἡ 6οό---ς- Β.Ο. δηά 
ΤΟΔΟἢ ἴο 172 Β.6. ; [86 ““Οπ6 νγ6 Κ᾽ τοάπςος 
(15 ἴο 16ς---4 Β.6., δος ψϑιςῖ ἔοϊον τπῸ 
ὁ βόνθη ὑθο 5.) Ηοΐηδηπ δηὰ [)6}1{250}}ὅ 
ἀϑϑοτί ὈοΓ. ροϑινεϊὶυ δηἀ ποχαιϊνεῖυ [ΠῸ 54 πὶ 
Ροϑιοη ἔοσ ἴδ6 “" ϑδευεῃ ννεεῖκβ.,) ὙΠΕῪ τοδοῇ 
1ῃ15 τοϑϊξ ὈΥ ἃ σοϊηρασίϑοῃ οὗ νῦ. λ4 ἀπά 27, 
Δ στηίηρ [δὲ τ86 οηάβ οὗ {πὸ 5ἰχίγ. ἔγχεος δηά 
ΘΕΘΏΓΥ ψνεοῖκα ἀο ποῖ σοἰποϊάθ. ΤΠ6 ““ ϑενυθῇ 
ὙνΘ Κ᾽") ἃγὸ Ἰοῆ δ5 δὴ οδήθςξ οὗ σεϑθάσοῃ 
(ἐρευνᾶν) ἴο {πὸ ΓΔ], ἀμ ΌΥ {ἢ |5 πιοδηϑ 
(6 ἀἰπου τ 5 πιο ἰδαὲ ἴθοδθ ““ ϑέυδῃ 
γ οἶκ5,) ἀο ποῖ ΘΑΥΤΥ [6 ἀδίοβ ἀόυσι ἴο [86 
ὈΠΠῈ οὗ Ομ το, ὙΠε σγεαΐῖ οὐ]εσίου ἴο ἴἢ656 
βυϑίθιῃβ ἰ5 [ῃ6 βοραγαϊΐοη οὗ ἴπε βενεη ἔτοηὶ ἰἴ5 
Ρίδςθ. [115 παπιθὰ ἤγβί ἰπ ἴδε ριοόρἤεου, δηά 
{ποῖ ἰβ Ὡ0 βοοΐ σράϑοὴ ἔογ ἐϊϑιυσοίηρ ἴῃ 
πδΐυγαὶ ογάοσ οὗ ἴδε ἱεχί. ὍΤὸ ρίδος ἴἴ δῖοσ 
16 5ἰχίγεϊγοα 15 4 νἱοϊαϊίοη οἵ ἴδ6 ἰδνῦβ οὗ 
ὩδίυΓΑΙ οχοροϑίθ, ἃ5 Αὐδεοιΐοπ μιᾶ5 5ἤοννῃ. 
Αποῖδοσ βοσιίοη (πεγεΐίογε οὗ ἴδε “"τηοάσχῃ ἢ 
Β0ῇ 00] ἴδικοβ {6 βόνθῃ ὑν ΚΒ ἴπ ἴπ6 ογάογ ἴῃ 
ΨῈΙΟὮ {86 ἰοχὶ ργοϑοηίϑ [ἤδη]. Τ 6 ρεττη 39 οῇ 
δτιδηϊεά ὈΥ Ογτιϑ ἴο {6 [ονν8 ἴο τεΐϊυγῃ ΠΟΠΊΘ 
15 ἰᾶκοη ἴο πιᾶτῖς {θεὶσγ οἷοϑα ; Ὧπὰ ΟΥΡΕΊΜΠΕΥ 
186 σἰδατηρ-Ροὶπέ οὗ [6 ψΠοἷο ἴοσττη οἵ γϑᾶγβ 
5. [π6 ἀοϑίγιςςοη οὗ [ογυβαίοτη ΕΥ̓͂ [86 (184]- 
ἀξδαῃϑ: δηὰ (86 ““βϑύϑῃ " νγϑεκβ οὗ γδδσβ 8ῃ 
Δρρσγοχίπηδίίοη ἴο {με δ] οθη ΟΠ ΓΥ Ὀδαίνγεθη, 
Β.6. ς86 δηὰ ς 16. 

ΎΤἼΘ δρρὶιςδίίοα οὗ ἔπθ οἰχίγαϊσο σψνοοκϑ 
ἔΟ]]ονγ8 ἃ5 ἃ ΠΟΓΌΪΙΔΤΥ ἴο 16 Ῥοϑί[οη οἵ (ἢ6 
βδόυθη. Ηρηρϑίθηθετς ἀπά οἴμοῖβ βίδυϊηρ ἔγοπι 
Β.Ο. 4:ς Ὀτηρ ἴπ6 ϑονθη ὑγοο 5 ἴὸ Β.6. 4οό, 
αηὰ (Π6 εἰχίγεϊννο ἴο [Π6 ἴἢτες δηά 8.4} γϑδγβ 
οὗ {π6 ϑανίοιυτ᾽ 5 πὶ ἸσίΥ. Β θεὶς δηὰ Εννϑ]ά 
ΔΡργοργῖδῖο {πὸ ρογίοά ἴο {πὸ ἱπίογναὶ θεΐνγθοη 
Ογτι5 δπὰ Απίοςδιβ, (που ρΡᾺ ̓ ξ ἰ5 τῆοτο ἴῃ λη 
ΒΙΧΙΥ “" " ἐρο βΒῃοτῖ, Οτᾶϊζ δπὰ Ζόςκ]οσ 
τοίου ἴ ἴο [6 ἔπηθ Ὀεϊννοοη {πε τεσίογδίοη οὗ 
{86 τοπιρῖὶς (Β.6. 538) δηὰ ἴπ6 ἀδαίἢ οὗ Οηϊδ5 
Π|. (Β.6. Σγ1}, Ἰδουρῇ (15 Ἰεανοβ ἃ ἀθῆοϊθηον 
οὗ ΒΑγοεῖδγοο γεᾶσβ. ἴὐϑυδ!] δυο ἀοποίθπου 
ἷἰ5 πιεῖ ΟΥἩ [Π6Ὲ Οοτάϊδη τεαϑοηίηρ ἴδδὲ ἴῃ 
δυῖδοσ οὗ ἴδ Ὀοοὶς Πδηϊοὶ πιδέδδ 4 τηϊϑίδϊκε ἴῃ, 
ΟἹ ἀϊά ποῖ Κπον, ἴπ6 ὑπὶῈ σὨΓΟΠΟΪΟΡΥ, ΟΥ 

8 Β] ρος, ὝΠΉΠΟΝ Ῥ. 81; ΚοΙ͂, Ῥ. 815. 
4 ςὉϊΐς Πάϊοομα Αροϊιδϊγρεῖὶς, 858 Βυςὰ 8 4- 

Ὠἶο],᾽ Ρ. 30, δῃηὰ ποῖα. 
δ « (διι. εἰ. ΑἩ2.᾽ ΡΡ. 126, 131, 1846. 
6 Ἡοίΐίπηδπηῃ, “ ον εννγοὶβ,᾽ 11. Ρ. 584; δ 6- 

Ἰϊιζοςῖι, ἰὰ Ηετζορ 5  ΕΏΟΥΚΙ,᾽ 11. Ὁ. 282. 



ΑΝΙΕΙ, ἸΧ. 

Ῥιτείοιτεά ἴο ὄχρίεββ 'ἴἃ ΌὉΥ ἃ τουπά ὨυπΊΕΓ. 
ἙΡγαγὰ δηὰ Εσιθβϑὶ δυιἀθ Ὀ. βου αν δηὰ υἢ- 
ϑυρροτγίοα σ᾽ ου ΔΕ] ΟΏ5. 

Απά, δραῖπ, ἴῃ δοοογάδηοο ἢ {ἢ656 
ἙὨγοποϊορίοδὶ ἀδοπηϊίοηβ 2) ΠΊΦΨΌ 5 στὰ 
Ἡδεηροίεηδεγχ, Αὐυδετίεη, ΕὈγασγά, ΨΝΊΘϑοϊοσ, 
«τὰ ΟΕἢΪ]οΣ3,---ΟἸγῖϑὲ αἱ Ηἰ5 ἢγϑὶ σοχηΐηρ, 16 ὲ 
δηοίηϊοα, 26ε Ῥηηςο; Ὑ} ο ἴΖϑοο, Ηοῦ- 
ΤΏΔηη, δηὰ Ετσίο5,--- τσὶ αἱ Ηἰς ϑβοσοοπὰ 
σούς; νη Β Θεοῖς, ΗΖ, Κυαπιοδβ]ά, 
ΖόοκΙεσ, «πὰ ες μο18,) δὴ δηοϊπίοα Οοηο--- 
Ογπιβ; σῖῖὰ ΟτᾶϊΖ4,---( πγσὲ ΙΒ ῥγίοδὶ 
οὗ 106 ροβί-οσ!ῶς μετιοά, 2.6. οβῆυδ 8 οὗ 
7]οζδάδκ. 

Α. Υ. νεῖ. 26. 
“ΦΑμὰ αδαἷϊεσγ {πγθο- 

δοοῖα πὰ ἵνο ψ θεῖς 
58}} Μεςϑίδῆ ὃς οὐ 
ΟΗ͂, Ὀπῖ ποῖ ίος Ηἰτβο] 
(πλατρ. δηὰ 5}4}1} μᾶνῈ 
ῃοίδίηρ. [ΟΉδη χὶν. 30): 
δηα ἴδ Ρϑορὶς οἵ τῃς 
τῖπος [δὲ 5841} οοστηβ 
τἸλῖσ. οἵ, δηὰ (1Ππε 

7εν5) ἴ6Ὺ 58.411 Ὀὲ ἢο 
Τοῦ Ἦἢΐ5 Ῥβθορίε; ΟΥ̓, 
δηὰ ἴδς ῥχγίπος᾽ 5 (Μ6ε5- 
ϑἰδῆῃ β, ζ. 25) ἔυπΐυτα 
ῬΘΟΡΪ6] 5841} ἀεβίσου 
πε ΟἿ δπῃὰ [πῸ βδη0- 

ΒΙΕΕΚ. 
“Αηά αἰζοσ ἰΠο ἤχοο- 

ΒΟΟΙα δηά ἴνο νψεοῖκα 
5}4}} 8ὴ δηοϊηϊθαὰ οπο 
Ὀ6 οσυϊ οἵ, ἀπά ἢᾶνθ 
ΠΟ 5ιιςοοββοῦ: δηά [πὰ 
ΒΕ: οἵ ἃ ῥγηςε [παῖ 
8041} σομῆθ 5}8]} ἀ6- 
ΒΊΓΟΥ ἴῃ ΟΙΥ δηῃὰ [6 
ΒΔΠΟΙΌΔΙΥ, δπά δὶς ἐμὰ 
5841} Ὀ6 (Ξυάἀάφη) 8ἃ5 ἃ 
βοοὰ; «δηὰ 511} ἴο 
[6 εηὰ ([Πεσὰ 15) ὑγᾶῦ, 
6 οἷοβα οὐ ἀδβοϊα- 
[᾿Ἰοῃ 5. (Βεβοῆϊυ55 ἀοτ 
Ψεγβεοπιηρεῃ, τοδάϊηρ 

ἴΌΔΙΥ; δηὰ ἰἰῸ οπὰ 
τβογοοῦ 54}} Ὀὲ ψ τὰ 
ἃ ἢοοά, «πὰ υπῖο τἢ6 
οηὰ οὗ {πὸ ψᾶῦ ἀ650]8- 
τος δῖ ἀείοτίηοά 
(πλᾶτῦρ. ἰἴ 514}} θῈ ουϊ 
ΟἹ Ὁγ ἀεϑοϊαιοπ5).᾽ 

γΊΟΌΨ ς οἴδοῖβ, τσϑὸ- 

ἰαϊπίησ ἴῃ6 Μαβοτόεί. 
Ῥυποκιαίίοη, “ὁ ἀ650]Δ- 
ἰἰοῦ5 ἀδοτοοα.) 

᾿ ὝΒο ρ»τοδῖ ἀϊβεγοησθ μοῖὸ [5 [ἢσΐ οὗἉ Ἰπΐογργο- 
του. Ὅῆδ ““ ἰΓδαϊ οη δ] βῖ " τοίου [Π6 νεῦβα 
ἴο [86 ἀοδίῃ οὗ σῃτϑί, δπὰ ἴο ἴδε ἀεβίτισίοη 
σέ ]ετυβαϊοτι Ὁ Τιϊυ5. [πη δοοογάδηςς τ 
1η:15. ᾿ητεγρτεϊδίοη ΠΙΦΨΌ 5 ἐῤός Μεββίδῃ, 2θε 
ΟΠ το. ὙΤο δὔϑοποθ οὐ ἴδε ἁγίοὶς 15 ὁχ- 
Ρἰλϊπεὰ ἴο δδ ἰηἰοητοηδὶ, ἃπά ἴπ ρετγέεοϊ 
δοςογάδηςς ἢ [Π6 ἐυναύρο οι οὗ 186 ἡ ος 

: δὴ δἷζοεηξξνε δπὰ υὑηρσο)ιάὶϊ 
ἀλε μοὺς οὐϑς ἰο 6 4016 ἴο ψαῖδῃεσ ἵἔτοπι ἴῃς 
ςοηῖοχί {Π4ἴ απ δηοϊπίθα οὐς ἤότε 15. ἴΠ6 βᾶτη8 
85 ἐδε δποϊηΐοα οπθ οὗ νυ. λς. Ηδηρϑίεπθετα 
ἀπά Ριιϑεῦ ἄρτθο ἴῃ ΟὈϊ]εοςιίην ἴο ἴῃς [Γ4Π8- 
ἰλτίου είνοη (ε...) ὉΥ ἴδε ΕΠρ 158} νογϑίοη οὗ 

Ἷ) ΝΝ} (θὲ ποὲ ἔογ ᾿ἰπιθ. 16): (δὲ που]ὰ 

τοαυϊτδ ϑυςῆ 82ῃ ΘΧΡΓΟΞΒΙΟ 85 Ὗ) ἶνγ, {πε 

ἴδ νοτήϑ Νὴ δηά δ ποῖ Ῥοῖης ἱπίεσοδηρθ- 
δΌϊ6. Ηδηρϑίοηθοῦ Ῥγείευϑ ἰοὸ γεηάευ ΠΩ, 
“Δηδ τοῖο ἰβ5 πὸ ἱπμεγϊίδησαε ἴο Ὦ1πὶ:" 
Αὐυδετΐοεη ραγαρῆγαϑος ἔθοπὶ, “ΠΟ Οἠ6 Πδηρβ 
οη Ηἰπι (ἴπε ογαςί βοὰν), 411 ἔοσβοοὶς Ηΐπὶ δηὰ 

. ΠΡ ἔ, ἀδυΐξοια ΤὨΏΘοΪ.᾽ Ρ. 254 54.,) 1850; 

ςΡ. Κεῖ], ΡΡ. 329 αν 
3 Ἡετχζορ, “ ἘΠΟΥΚΙ.᾿ ΙΧ. 412. 
8 ὁ ιιά. υἰ Καὶ. Ρ. 363, 1858. 
4 «Βείἰϊτάρε,᾽ Ρ-. 397--8. 

Βεοὰ .᾽" δῃᾷ Κοιὶ ἰγδηϑιαίος {πθηὶ, “Ηδ6 ᾿οϑϑβ ἢΐ8 
Ῥοϑι[οη 85 Μεϑϑίδῃ." ὉΠ ““ ργίηςε τῃδῖ 5}8]]} 
ΠΟΠΊΘ 15 σοῃϑοα ΠΥ ἢ ΗδηρϑίθηΡοΥς ἀπ 
Ετγαγα,---ἴης ΟὨγσὶ, [πη6 ἈΘάθοπιοσ : πὰ νν ἢ 
Αὐθδετγίοη---Τιΐ5: ἢ} [πὸ “6η4᾽) 15 νΑΓΊΟἸ 5] 
ΔΡΡΙΙρὰ ἴο ἴῃ6 βαποίυι τυ δίοπο (Αὐδοσίθη), ἴο 
{86 ἴοπηρὶο δηὰ βδποίυδγΥ τορείμογ (Ηδνοχη.), 
ἴο [6 ““ ρϑορὶε οὗ [Π6 ῥσίῃος " (ΕὈγαγά), οἵ ἴο 
[106 ψ ΠΟΪΘ ϑογθ5 οὗ δνθηΐβ, “16 δηὰ οὗ [86 
τιλίζοσ 5841} Ὀ6 ἀσϑοϊδίίοη " (Ηεηρβίεπθεγρ). 

ΤὮ6 “ὁ πιοάογῃ "ἢ 5οῃοοΐ δάορίβ δὴ δη ΓΟ 
ἀϊδεγεπέ Ἰηϊογργείδοη, Ὀυϊ νυιδουξ ργοϑεγνὶης 
ΤΠ ὈΠΔΠΙΔΓΥ ΟΥ̓ ορίπίοη. Ὁ σόβυϊῖ 
ξαϊποὰ ἔγομι σγείθειτιης ἴῃ6 5ἰχίγεϊννο νγθοχς ἴο 
1Π6 ἔπι ἐπιγηθα Δίου ργεσράϊηρ [Π6 ΓΥ̓ΓΑΠΩΥ οὗ 
ΑΔΒ οσδυ5 ἰ5, [δι ἴῃ6 δηοϊηϊθα οπο σηϊιϑὶ ἷς ἃ 
Ρεῖβοη Ψῆο τηοῖ ἢ ἃ νἱοϊεης ἀδαῖῃ δρουΐ 
τῃαϊ ἀλίο. Ασςογαϊηρὶγ, ψὰ ΒΙ] θεοῖς, Ψοη 
Τδηρεγκο, Μδυγοσ, Ενναὶά, αν! ἄθοη, δηὰ 
Βαχηιδηη ΠΊΦΨΖΌ 15 δοίοισυβ [ΨΝ. ῬηΠοραῖοσ, 
50ὴ δηά ϑδιιοοθϑοθοσ οὗ Αηθοςσδιβ ἰδθ Οτεραῖ, 
ὙΠῸ νγὰ5 ουΐ οἵ δἴἴζοσ ἵννεῖνο γεαγβ᾽ σγοῖρτι ὈΥ 
Ἡε]ϊοάοτυϑ8δ6,., ΕἸσΒηοση, Δ Ἰθϑοίοσ, Η:ζΖιρ, 
ἩΠΡΕηἐἸά, Βοος μοὶ, Ζδοκ]οσ, δηπὰ Οτβίζ--- 
ὙΠΕΙΠΟΥ ἸΑγΐηρ 5655 Ὡροὴ ἴπῸ δὔϑεηςο ἔγοτη 
1η6 νψοτὰ ΠΙΦΌ οὗ ΔΩΥ 5ιις ἢ ΟΧργεβϑίοῃ 85 "2 
(45 ἴῃ “ν. 25) ΟΓΥ ποῖ---κοἷνο ἴο ἰξ ἃ ρον 
56η965, [|π {ΠΕΙ͂Γ ϑγϑίοπι ἴΠ6 δηοϊηίθα ομθ ἰ5 
Οπίῖαα 111. 186 Πρ ργῖθϑὲ τηυγάοσοά ὉΥ 

ἴῃ δεοοσγάδηςοθ, 4]1ς-0, ἢ 

ἐπεῖγ ἵνα νἱενγβ, 1[π6 ὑγοσάβ ἢ0 [) 8) ἅγὸ 
ΟΧΡΪΔΙ ὉΥ ΒΙοοῖς δῃὰ Ενναϊὰ, “ἴθ μδ5 πὸ 
Θ:ΙΟΟΟΒ5ΟῸΓ ἴο ἢ5 ἴἤγοπο :᾿" ὉΥ ΟτάϊΖ, “6 [5 
ΠΟ δοῖροσ," ἱπζοη! ΟΌ5ΙΥ ΞΡ  γηρ ὙΠ) 85 ἴῃ 
χὶ, 451: ΌΥ Ηἰΐϊζιρ δπᾶ ὟΝ Ἰεβείοσ, “"ἢθ 15. πῸ 
τηοτο ;᾽) ὉΥ δίουεὶ δηὰ Ἡοΐδηῃ, ὁ [Π6 ΡΘορὶδ 
Βᾶνθ Ὧο δηοϊηϊθα οπβ: ᾽ δὶ]. ἱ, 

ΤὨῈ ποχὶ εἴδυδε οὗ {Π15 νοῦβθεὲ 15 ποΐ 90 
ἀἰνεῦβοῖυ δρριθὰ. Ὑῃὲ τμδ]ουν οὗ ἴδ 
ἐἐγηοάσζῃ ᾽Ἶ, 5000] ἅτ ἀργοοὰ ἴῃ σεΐοστίηρ [6 
εἰ ῥχίηςα (Πδὲ 5}4}1] σοπηθ ᾽" αἰγοςῖΥ οὐ ΤΥ̓ΡΙΘΔΙΥ 
ἴο Απίοςδυ5 ΕΡΙΡΏΔη65 ; μουχὶ [ἃ 15 ποῖ ἃ 
{|||6 ϑἰηρσυϊαγ [ηδλῖ---ν ἢ (6 δχοορίοη οὗ 
Οτῆτ2---Π Υ τοὐεςῖ 186 τεδάϊης οὗ ἴῃ6 Οτεεῖ 
νογβίοη5. “1 "ἢ ἰποιοαά οὗ “1π6 Ρϑορὶθ᾽" 
(ΡΨ ἱπϑίεδά οὗ ὮΚ). 

Α. Ν. νεγ. 27. 
. 6 Απά 6 584}} οοῃ- 
ἤττῃ 1.6 (τπᾶγρ. ἃ) οονθ- 
παρ ὙΠῚῸὴ ΙΏΔΩΥ ἰοῦ 

Απάκτοηϊςοιι5. 

ΒΙΕΕΚ8δ. 
“4 Απὰ ᾿ς 541] σοῦ. 

ἤγῃι ἴῃ6 σονοπδηὶ ἢ 
ἸΩΔΩΥ͂ ἴοΥ οὔθ Ὑέεκ; 

δ᾽ Αρρίδη, ὁ ὅ5.γτε.᾽ 45. 
6 ΤΏΘΊΧΧ,., τεδάϊηρ μετὰ τοῦ χριστοῦ, τιατκοά 

ὉγΥ Οήγεη ἢ τῃ6 ονοῖὰβ ΒΙΘΝ ἱπάϊοαῖεὰ [Πα 
αὔσεπος οὗ ἴῃε ψοτγὰ ἔγοιῃ ἴπὸ οτὶσίπαὶ Ὀείοτα 
πὰ, οὐἱάθηὶν ᾿ηϑεσίεαὰ ΠΙΦΏΌ. Τῆς Ηδεῦτγον 
[οχὶ [ο]]ονγεὰ (πεγοίοσα αν δε 85 ἴῃ 
Ψ.25. Τῆς ΧΧ. ἀϊὰ ποῖ τεδὰ δὲ νυὶ δὲ), 
καὶ ἥξει; Ὀυϊ [ἢϊ]5 ΠΑΓΑΪΥ ιϑι1ῆε5 Οτδῖσ ἴῃ οοῃ- 
βἰἀοτίησ δὲ βυβρίοίουθ, δὰ ἴο Ὅς ἀϊΞεϑοοϊαϊοα 
ἤτοσα "22. 

7 ΒιΟ. 17γ1:. (ΓΕ 2 Μᾶαος. ἰν. 34; ]οβορδυσ, 
.Απεα.᾽ ΧΙΙ. Κ. 1. 
. 8 ΒΙ]-εἰκ᾿5 ἱγαπβίαιΐοη οἵ ἴῃ βϑεοοημᾷ οἴδυδε ἰ5 
ἸΏΟΓΕ ΡΓΟΡΕΙΙΥ : ““δηὰ τς μια] οὗ ἰὰς νεεὶς Μ}}} 
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ΑΟ . νου. 25. 

ΟἿ νυ δεῖς : δῃὰ ἰῃ [6 
τηϊαςῖ οὗ τπ6 νυοοὶς δ 
58)4}} οδυϑὸ (ἢς Ξδοτιῆςς 
διὰ ἴῃ6 οὐ]αϊίΐοηῃ ἴο 
οδδϑςο, δηὰ οτίϊο ονοτ. 
Βρσεδαϊηρ οἱ δϑοχηηδ- 
ὨοΩ5 ἢ6 5} τρδίε ἰΐ 
ἀεβοϊαῖς (ῃ) δὰ 
ὍΡΟΙ ἴδ6 Ὀαι(ἰοῃηεοηῖς 
52]}] ὃς ἐμ ἰάοἱς οὗ (ἢ6 
ἀδςοϊδίου), Ἔνθ {1} 
ἴῃ οοπουτμητηβίίοῃ, δηὰ 
[αὶ ἀοίοσταϊ πο 5}4]] 
Ὅ6 Ρουγτεὰ τὕροῦ [6 
ἀεξοΐαδις" (πιασγρ. ἀ6ϑο- 
Ἰαϊου). 

ὈΑΝΙΕΙ͂,. ΙΧ. 

ΒΙΈΕΚ. 
δηὰ ἴῃς Ἰαϊίεγ Πα] οἵ 
πῃ νυεοῖὶς ἢ6 5}4]] οδυι56 
ἴἢς 5δοσίδοα δπὰ [86 
ΟὈΪδιίοη ἴο οδδβ6; δὰ 
ρου ἴῃς νἱῶρ οὗ 8ἃ- 
Ὀοτηϊμδύοηβ (αἱ. [86 
ΔΙῖᾶσ οὗ τς Τεῖρ]ε) 
οοσ65 ἴῃς ἀεποϊαίοτγᾷ(αϊ. 
[Π6ὸ δϑοπιϊηδῖϊίοη οὗ 
ἀεϑοϊδιϊοη) ὄνοὴ ὑη1}} 
[ἢς σοηϑυτητηβίίϊοῃ: [ἢ 6 ἢ 
504}} (ἢε6 ἀεπιπιοίου 
ἀειϊεππηϊποά Ὀς ρΡουτεὰ 
ουζ ου ἴδε γγακίοτ᾽ (4]. 
ἴπΠ6 Δροι ποη 8881] 
οοητΐϊηυς [1] Ῥυπῖ5}- 

. Ιποπὶ δηα ἀοβίτυςς ἢ 
Ὅς φΡουγεοὰ ουβ ου {86 
γυδϑῖου). 

Ἡδσηρϑίοηθεγρ δηὰ οἴμοι ἰγδηϑίδῖα ἴθ ἤγϑῖ 
εἴδιιδο οὗ 1815 γοῦϑο “" οὔθ ὑγοοκ νν1}} ςοηῇτστῃ... 
ΤΑΔΏΥ," δηὰ τστεῖεσ ἴ ἴο πὸ πόαν σονοηδηΐ 
δτουρῆξ ἴῃ ΌΥ ΟΠ γϑῖ, ἀπά ἴο ἴδ6 σεπιονδὶ οὗἉ 
ἐμὸ δἰϊδι βδοῆοθ ὉΥ Ηἰ5 ἀδαϊῃ : ΒΙθεῖς ίο 
Απίοςδιιϑ ΕΡΙρῃδποβ᾽. Οοττεβροπάϊηρ ἀδάϊο- 
Ὠοηϑς ἕο! ον. ΔΝ ΕὈταγά, [ἢ 6 “ὁ πὸ ννθοὶς᾽" 
'5 οἸοϑεὰ ΌὉγ ἰδὲ δεῖ οἵ Τιϊ5 ἴῃ βοίζηρ ΔϑιἀἊ 
1Π6 το ρἾδ- ννοσβὮϊρ ϑιιδϑοηιθηξ ἴο (ἢ6 ραῖμεσ- 
πη ἴορεῖμεσ οὗὨ “ τηδηγ " (Ὠ") Δ [54]. 1111. 12) 
ὉγΥ ΟΒτῖβὶ ἔγοπι ἴπῃ6 ΟὐπΈ]65. ΨΥ Αὐογίεη, 
1:6 ὁ ΤΏΔΗΥ ᾽ ἅτ ἴῃς ““ εἷεςξ ;") [86 ἱηΐογναί, 
(πλὲ ψνἢϊοἢ ὁσσυγτοὰ Ὀεῖννοθη ἴπ σοπιπιθηςο- 
τηθηΐ οὗ (ἢ γὶϑι ̓ἷ5 πλ ηἸϑίγΓΥ δηὰ ἴῃς βιοηϊηρ οὗ 
δῖ δίορῃεῃ. νη) ΒΙΘοκ δηὰ οἴδβεγβ, {πὸ 
“ὁ ΤΏΔΗΥ ᾽ ἅτ {πὸ Ηε]]ἸοηἰΖίηρ [ονν5, ἢ ἡ ποπὶ 
Απἤοοδυβ Ερ᾿ρἤδπεβ σοππεςίοα Εἰ πιβεὶ (Β.Ο. 
Ιόρ,ῳ 1 Μᾶδος.]. 11---Φ}; δηὰ [6 ““ψνεο κ᾽" 15 
Ρἰδοθὰ δὲ (δε εἰοβε οὗ (ἢ ϑουθῃ(υ νγθοῖς. ΤῊΪ5 
ἀἰδθσγοηοθ Ὡδίυ γα! γ δες [806 ἀείδ!!5 οὗἨὁ [ῃ6 
γοῖβο. ὙΠΟ ἐἸΥδαΟὨ Δ 1σῖ " τοηάοτβ 2 ὙΠ 
{86 πηϊάκι οὗ ἔα τυθοὶς .᾽) (πὲ ἀφαί οὗ ΟὨγβί 
ρου [πὲ Οτοββ σεηάογίηρ βυρεγῆυοιυ (( τηλῖκ- 
ἴῃς ἴο οδδϑθ ᾽᾿ (δε οὐϊ]δίίοη δηὰ βδοσίῆοθ. Βυὲ 
(δου (6 γχεπάεγίηρ 15 οἰθα ν ἀοξθηϑΌ]6 (ς, 

᾿Π 2 8. Σ, 4), ἴδε πιογὲ υϑ0.8] 56η56 οὗ ἴ8Βὲ ἜΧΡγεβ5- 
βίοῃ 15. “ἴπ6 ΒΑ] οὗ {86 ννγϑοὶς,.---δεδβηδὰ ἱπ 
[815 ραγεοΌ]αΓ οᾶϑ6 85 {πᾶΐ ἰδίίεγ μδ] ἀυτγίηρ 
ὙΠΟ [86 5δοσβοο δηὰ οὐδίίοη ἡνεγε ἴο Ἵεᾶϑε. 

Βαϊ (π6 βεοςοπά μα] οὗ {86 νεῦβε 15 ρεῦβδρβ 
[86 πιοβὲ ἀϊβρυϊοὰ ραϑϑᾶρε ἴῃ ἴπ6 ψνδοἷε ργο- 
ῬΏδΟΥ. ὙΠῸ ψβεηεσαὶ ϑεΏ86 ἸΏΔΥ δὲ οἶεαγ, Ὀυΐ 
16 νοτάβ δῃηὰ σοηβίπιςοη ἅγὲ ἘΧοθ ΡΥ 

᾿" ἃ 5ίορ ἴο [δε βδοτίῆςς απὰ οδ]αϊίοη." Ἡϊς 
ΟὕΟνΟΥ ςοπορεᾶς (πδὲ (μαι δάἀορίεα ἰπ ἴδε ἰοχὶ 

ἰς ““ψ 8] ζυϊβεοὶρ.᾽ 
1 Τς ἡ χὰ Ἢ ΡὮγαθα ΡΣ 227 ἰς. αἰϊετεὰ 

ὌΥ Οτάϊς ἰπῖο “2 ὙΠ; {εεϊϊπρ τἰρσῃ!γ ἰμδὶ 
"ἃ οδῃ ΟἿΪ μᾶνα ἴμε κδοῆβο οὗ οά᾽β σονεηδηΐῖ 
αὐτὰ Ιβγαοὶ (56 τοῖς ἴο σ. 27). Ηδ οχρίδἱῃβ 
Ἠϊς Ρῆγαθε (ἢυς αἰϊεγοά ἴο Ὀς δὴ δ᾽ υβίοπ ἴο (ῃ 6 

ττηϊβδίοη δῃὰ εποουγαρετηεηῖ σίνεῃ ὮὈΥ Απί. 
Ρΐρῃ. ἴο ἴῃς 71ἐν γῆ νϑῆεα ἴο ὥγσηορτεςς 

[ἢ Ποῖγ οονεηδηῖ; Ὀπῖ ἴῃς δἰτογα οι 15 αυϊῖς υπ- 
ὨΔΟΘΘΒΔΓΤΥ. 

οὈκουτεῖῦ, ἉΡΉδὶ (ογ ἱπδίδποα ἰβ (Ὡς ἢ) Ὁϑ 
ὈΘΙΦῸ ΟΡ ὙὍὙδε ἰγδηβίδίοσβ οὔ {ῃ6 
ΕΠ ΡΠ 5} νουβίοη ρῖνς ἴννο τοπάδσηρβ. ΤΠθο» 
ἀοιίοη δπὰ δε 1ΧΧ. σεηάεγ [ἴ ἐπὶ ν ἱερὸν 
βδέλ τῶν ἐρημώσεων: ἴῃς Νυϊγαίε “ἴῃ 
ἴδ 12" ἀροιπία τας ἀεϑοϊδεϊοηΐ5 . λυ ΠῸΓ 
δ 6 1 ἄδη ΕἸυρξοίη ννογάθη πίεὔθη Οτειοὶ ἐον 
νεγινυκίηρ." Ενναϊὰ δπὰ Αὐυδειίοη Ρῥγεΐεσ 
“ἢ ξξΑΓΓ.] ΟΥἨ ἀοϑοϊδίϊηρ οἰϊπιαχ οἵ αὐροπιὶ- 
ὩδίϊοηΞ," [πουρἢ ἴἢ6 νγοσγὰ “9 ἰ5 γαῖ Ποῦ ΔΡ0]1- 
σἝὈΌΪ6 ἴο Ἔχιθηβίοη ἴμδη ἴο δεῖρϊ. Ηδοπηρϑῖθη- 
θοῦ (ΟἸοννβ τἴῃ6 δηςσίθηΐ νογϑίοῃϑ ἴῃ σοίουτίῃ 
(δε εοχργοβδδίοη ἰὼ ἰδ ἰεπιρὶθ, “ουεῦ ἴδῃς 
ΔΟοπηδοη ΡῬίηπδοῖο (ου [ἐηχεῖκο δὰ 
Μδυτγει----π6 δροπιηδῆοη θαι οπιοηΐ, “.6. ἐπ 6 
ὈΑΓΠ]οτλοπς ΟΥ Ρίπηδοῖς ἀδβθοσγαίθα ὈΥ δροτηῖ- 
ΠΑ[0Π) σοπιε5 ἴπε ἀεβοϊδίογ. ἡ ἘἈοίςμεῖ δηά 
ΚΑῚ ἀρροὰ ἰο ἴδε δπδίορου5 ρῆγαϑα 

ΓΥῚ 25 Ὁ") (Ρε5. χνῆ. 10, οἷν, 3), δηὰ 
{γδηϑἰδῖθ, "ἃ ἰδῖος σοπῖθβ ὕροη ἔπε νηρ5 
οὗ δϑοιγιηδίου : " δίς μοὶ βυρροσί5 (ἢ15 8 
τόβοῦνο, οὐσίης ἴο ἔπ αἰετοηςε οὗ πυπΊῦοε, ἃ 
ἀϊβεγεησα νυϑιοἢ Κ οἰ] τοάυςοα ἴο ἃ γα ηἰ πη πι. 
ὟΝ βεῖοσ, υῃηάογβιδηάϊηρ ἴῃς ννογὰσ ἴο γεΐετ ἴο 
{Π6 ὀάρίθ, [06 ϑγίηδοὶ οἵ ἴῃς ΟἸγτηρίαη [ονδ, 
ἴο ἡ ΒοΩὰ Απίϊοςπυ5 ἘΡίρμδπεϑ ἀδάϊςαίοα [ἢ 6 
[θη ρΡ]6 δὲ [εγυιβαίθπι, γοηάοιϑ "ἃ ἀδϑοϊδίου ν}}}} 
ΤΑῖϑ6 ὨΙΠΊβο ἀζδίηϑί {π6 Ὀϊγὰ οὗ ἀϑοηχίπδίίοη.᾽ 
ΒΙΘοῖκ αἰΐοσβ ἔὴ6 ἰοχί, Ηδθ νουϊὰ τοδά "ΡρΦ 
[ἴῃς ἢγβὶ ἰεϊίεσ (Ὁ) οὔ ὈΘΊΦΌ δείης βυρροϑοά 
οδιτίοὰ Ὀδοκ ΌὉΥ πιϊδίακο ἴο 1933, δῃὰ ἴδε οἰτοσ 
Ρεγρεϊυδίεα ὈΥ 5ιιςσεββεῖνα σοργὶϑίβ. Απὰ [815 
ννου]ὰ δοοπὶ ἴο πᾶν Ὀθεη πὸ γεδάϊηρ οὗ ἴπ6 
Οτοεὶς δηὰ 1, Μογβίοηβ ὙΒΕΥῪ ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ 

τολὰ Ὁ} ὉΡὴ (σκό. 532, οὐ Ψ ΡΠ, ον Ὁ ΡΌΠ), 
δηὰ Πδϑηςα ἴΠ6 96ηϑ86 δἰδομοὰ ἴο ἴδε νυογάϑβ. 

ΎΒΕ ἐχερθῦςδὶ σοηοϊυδίοθ ὑροὴ [Π|5 γοῦβὸ 
4τῸ 5υςἢ 45 πη Ὀς δηϊςἰραϊοά. ΤΠ ““σοῃ- 
δι πΔ οῃ ἀεϊογπιποὰ "ἢ 198 Δοοοπιρ πο ἴῃ 
πὸ δεῖς οἵ Τιίυ5β (Αὐδετίεη εἰ Α].), οὐ ἴῃ 
ἴδοϑο οἵ Απῆοοςοϊυ5 ΕΡΙΡΏ4π65 (ΒΊ]θεΚ οἱ ἃ]. τὰ 
Βοῖδ ορἱπίοῃμϑβ ἂγὸ ἐποοπιραϑϑεὰ νὴ αἰβῆςυ}- 
[165 ἀγ βδίηρ οὐυξ οὗ ἴπ6 οὐϑου ΠΕ διδοίης ἴο 
[ἢ ψιποῖο 50 ]οςῖ. 
ΤῊ 5 Ὀγίθε βἰκοίς ἢ οὗ ϑοπιδ οἱ οὗ ἴῃς αΐ5» 

3 Β]εοῖ, “76 γ.᾽ Ὁ. 93, ΒΟΠΟΒΕΪΥ τοπλαυκϑ 
4“ Θ6ἢν βο νυίοτρ ἰσῖὶ ἀΑς5 Ζνεῖις Ηοσπιϑιοῃ ἀες 
ψέεῖβοβ, όονοῦ ἰοἢ Ὀεακοππς οἷπο τεςπιὶ Ὀείτ οἱ. 
ἐπὰς ΕΥκ]ά Θά οΥ ἰγρεπάννο σοίιπάδῃ σὰ 
αὔδθῃ, ποῦ δεῖρβὲ εἷἰῆς σεῦεῃ ζσιὶ κόμηςεῃ.᾽ 

δυοῦ ἰδηρσυάαρσα ῥγεϑειῖβ ἃ ρῥ]εδϑίησ οοηϊγασὶ ἴὸ 
(δαὶ οὐ ΟτάϊΖ, Ἡ"Βεϊιτάρσε,᾽ Ρ. 404, “Βεὶ ἀες 
ΕτκΙάταπρ νου Ὁ Ὁ ἢ)2 ΟΝ εἰπάὰ ἀΐς Αὐρϊερες 
τί ἢ]ο5.᾽ 

8 ΟΥιΣ τολὰς Ὃ ΡΟ, ἀπὰ ἰαῖκες Π)2 Ὁ 
ἃ Ρτεροκβίτἰοη ξξ “δυΐ, ὑδεγ" Κ τῇς (μαϊ]ά. 

2 ὃν (ορ. Ρτον. ἰχ. 3, αηὰ Οσεβεηΐυβ, " Τμοδδασ," 
8.0.). 

4 Οτῆϊζ, 89 υξυδῖ, δἱϊεῖς τῆς ρῥγεβοηῖ ἴοχῖ, 
Τηειεδὰ οὗ ἽΠΠ, ἢς ψου]ὰ τεδὰ ἽΠΠΗἢ (5ες νυν. 24), 
διηὰ ρἶνα ἴο ἴΠ6 ᾿ψοτὰ [Π6 βαπα δέηξ6 ἃ5 2 ἰῇ 
Ἰαῖον Ἡεῦτεν: “ Ὀϊς ὕπίεγραηρ.. ονοτηδηρι ψεγάθῃ 
νι τὰ ὑεῖ ἀδῃ Υ ογιν ϑιος." ἜΠο Οτεεὶς γοεγείοης 
τεδὰ ᾿Π2Π, ν 



ψ. 1.1 

Ῥυϊοά ροϊηϊβ οὗ ᾿ηἰετρτγείδιίοη δηὰ δρρ]!ςοδίϊοηῃ 
Ὑν}}} ϑεῦνθ ἴο 5ῃενν δον νδίῃη, 'ἢ ποῖ ἱπῃροϑϑιϊθ, 
ἴϊ ἰ5 ἴο ἐεχρεςξ ὑπδηϊ πη Υ οὗ ορίπίοη. Μείποάς 
οὗἨ ρΡᾶγα θ᾽ ΞΔ οη, πιεῖ ποθ οὗ Ἰηϊεγολίδιϊοη, 
τροῖῃοάβ οὗ {τδηβροβιοη, δηὰ δηδιορὶςδὶ 
τηοιμοάς, βάν Ὀδθη, ἀπά ἃσθ, οἴεγοά ἴπ δἱϊ 
Θλγ θϑίπε85 ὉΥ {πεν δαάνοσδῖοβ ἃ5 50] 05 ἴοσ 
ες ἀἰ δησυ 65 σοηξεσϑοά ὉΥ 4}}1. [ἴ σδηηοΐ δ 
521 τη {Π6ϑ6 50] {10Π5 ἃγὸ 5 βίδοοσυ, μονν- 
ΘυοΥ ᾿ΡΟδϑιὉ]ς ᾿ξ ΤΊΔῪ ὃς ἴο κίνο Ὀείζογ. 

ΎΒε ἤτβὶ αἰ ΠΠσΕΥ νυ ΔΙ ἢ πγεοῖβ [Π6 βιυάοπέ 
ἐξ 511}} υπεχρίδιποὰ. ΔΑΓΒμαΐ ἀγὸ [Π6 “ὁ ννϑεῖκβ 
Ατὸ ἴδον ννεοκϑ οὗ ἀδγ5, οὐὁἨ ἡνϑεῖκ5 οὗἨ γ6ᾶ8--- 
Ἰυπᾶγ γελγ5 οὗἉ 1ς4 ἀδγϑβ, οσ ΒδΌΥ]Ἱοηΐδη γεδτβ οὗ 
Δόο ἀλγϑ, οὐ υδϊ]66 ροποὰβ οἵ ςο γοδγϑ--- 
οὐ ἅγὸ {ΠΕΥ ΤΥ 5.108] Δηἀ ΞΥΠΊ ΡΟ] 4] ΠΕ ἡ 
[Θ᾿ εἴ{1..ὕ} οἱ δΔοκπον)εάροα ΡῬΙΕΙΥ δηὰ δ Ὁ 
δάορῖ, οἡ (815 ροϊηΐ, [π6 τποϑὲ ὀρροϑίίθ νἱοννβ, 
δῃα ργασι ον πὸ δάνδποθ 15 πιδάς ἰονναγάβ8 

ἴ[. ὙὝδοτΙο 15, οὗ σουγϑο, ομΘ ἱπογοιρἢ 
δηὰ τεδαγ βοϊυζίοη ροβϑί δῖε ἴο ἴδ στὶς νῃο 
διϊορίβ ἴθ οριπίοη ἴΠδὲ Τδηΐοὶ ἰδ ἃ ΤΊΕΓΟ 
4ς ποιὴ ἐδ ρῥἴυπι ᾽ δηὰ ἴπ6 ὈοοΟΚ ποΐ ἃ βοηυΐπα 
φνοῦὶς : ΠῸ ΤΙΏΔΥ ἴπεη ἀο δηγίπίηρ Πα ρἰθαϑ65 
τι πυπιθεῖβ δηὰ ἰοχί, Οἴδοσβ οὗ δαυλὶ 
στιτἰςδὶ ΔΌΪ Υ μᾶνὸ ποῖ, ἀπά ςἀπηοΐ, σοπλο ἴο 
ΔΏΥ 5ιςἢ οςοποϊυδϑίοη. ΤῸ (Ποπὶ, Βονγένοῦ 
ῬΙοαϑίης δπὰ ἴῃ ρατῖ ἀδίβθηβϑ Ὁ]6 115 οἵ ἴδαΐ 
9ΟΙυτοη ΠΙΔΥ δε, ἰξ 86θπ|5 Ῥεδῖ ἴο ννδῖί(. 
ΒαὈΌΥ]οηΐδπ ἀἰβθοονετΥ ΠΊΑΥ ὨΕΙΡ ἴο οἶθασ ὑρ 
ΘΟΠ16 ἀεἰ1}5 : [π6 σοοὰ ρῥ]οάθυγο οὗ Οοὰ ΠΔΥ 
866 Πί ἴο τᾶκο Κποννη {πὸ {1Π|68 δηἃὰ 96 490ῃ8 
ψςἢ Ηδ μδίῇ ρυῖ ἰηΐο ΗΙ5 οὐγῇ ροννοσ. 

ἼΠο τ] οὐ οὐ ἱπίοσγργοίειβ διίδοἢ ἃ Μοϑ- 
δἰδπίς σμδασγαςίεσ ἴο ἴδεβϑε υἱϑίοηβ. Νοῖ οπῃἱϊῃ ἷ8 
τπιῖ]5 οἰοιχρηΐ δοσογάθα ἰο οἰδρίοβ 11. δηά ΥἹὶ, 
Ῥυΐϊ 4150 ἰο Τμδρίογϑ υἱῖ!., ἴχ. δῃὰ χιὶ. [ΙΕ ςἢ. 
Υἱὶ. ΔἸοῃθ δῃπουποοβ ἴῃ Ῥγοίη5ο οὗ ἃ Ῥουβϑοῃδὶ 
Μεροίδῃ, τπ6 οἵμοσ σμαρίειβ ἀἰϑΕ ΠΟ ΕΥ ἀϑϑοσί 
τε δάνοηϊ οἵ Μεβϑίδπις ϑαϊναϊίΐοη ἴο [ἢ6 ρθο- 
Ρἷο οὗ σοὰά δὲ {με επὰ οὗ ἴῃς ἐουτίθ ]6 νἱβια- 
Ὠἤοη. Οα ο δεοοιυηΐ σοὯη ἴπο ῥγοοϊδιηδίίοη οὗ 
1815 οαἸνδίίΐοη Ὀ6 Ἵσμαγρθὰ νυν} πιοποΐοποι!5 
τορεϊἴοη (Αὐδετίδη). ΤΣ ναθὰ δϑροςί οὗ 
[Π6 ργορἤροῖεβ, ἴῃ6 νευ-ομδηρίηρ τηοάδ5. οὗ 
τονοϊδιοπ ἱπουϊοδίιης ΠΕΣ Οὴθ στοαί ἰ6βϑοῃ, 
ΦῈΠΠΟΙ ΘΠ τοδιϊο τὰ σὔλγρε. [ἴ 15. ἴῃ ζαςῖ 
4υϊΐα ροβϑίῦ]6 ἴο δάπιη!ξ, ἴμδὲ ὑνΏ}]16 1[ῃ6 ἢ]5- 
τοεῖςδὶ Βοτίζοῃ οἵ ἴμεβθ σμδρίογβ ἄρρϑαγβθ ἴο 
δ6 ἰοστηϊπαίεά ΟΥ̓ 186 Οτοοίδη Κιηράοτχῃ ; νυ ἢ ]]6 
Ταότθουοσ ἴῃ οεβδδίίοη οὗ ἴδ ρεγβοσυξ!!οη ὈΥ̓ 
Απὔοςδιυ5 ΕΡΙΡἤμδπ65 15 σοηηοοίοα 1 (ἢς 
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δάνοιξ οὗ δὴ Αποϊηίεὰ πο δηὰ {86 ςοπι- 
τιθηςειηθηΐ οὗ {ῃ6 Μοββίδηῖς ἰηράοχῃ ; γεῖ 
δι ἢ Ὠἰδτοτῖοδὶ τεβιςτοη8 ἀο ἢοΐ Θχοϊυἀδ ΟΥ 
δι] ροβοάθ (μ6 Ὀοϊεῖ, {πΠ4ξ ΡΥορΏΘΟΥ ρῥγοδριγεὰ 
υηάογ ἃ διϑοίογις ραγὺ ἴδ6 ἸῸΠΟη οὗ ΤΔΩΥ 
οὔτ 656 ἂςοῖβ ἴῃ ἰαῖοσ δηὰ (Ογιϑίίδη {ἰπ|65, ἀπά 
1δεῖγ γεῖ θη4] (ΔΙ πιεηΐ δὲ [86 ϑβεσοπὰ Αὐἀνρηῖξὶ, 
[ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ῥοϑϑοϑϑοβ {πὶ ΘΟ] ΠπδίυΓΟ 
ΟΠΟΘ ΦΟΏΘΓΑΙΙΥ δοοοσγάρα ἴο ἴΐ, 1 15 [15 ῥγν]- 
Ἰορὸ ἴο τεζαγὰ 845 υηϊϊοὰ οσγ σοτηθηοὰ νυῆδῖ 
ἨπίΟΥΥ ϑοραγαῖοβ δηὰ εἽνοῖνοβ: ἰξ 15 δισί Ποσ 115 
ῬΓΟΡΕΓῪ ἴο Ροἷδοε ἴῃ οἷοϑεὲ Ῥγοχί πὴ Ὑ {παῖ 
ΨΏΙΟΝ 15 ᾿πηπηοάϊαΐο ΠΟΙ 51}}} ξυΐζυτο δηὰ 
(δῖ ψΠΙΟΒ 15 τοβοσνοὰ ἴο {πὸ οηὰ. ΤὨδ 
ΤΆΔΏΠΟΥ ἴῃ ΨὩσἢ [6505 ΟἾγοὲ Η! πιϑοῖ σὸ- 
εσγοὰ ἴο Ὁ δη 16} 5 Ῥγορδοςοῖθβ, τΔῪ ὃὉς αυοίοά 
ἴῃ ὑγοοῦ οὗ (μἰϊ5.Ύ Μαῖϊ. χχῖν. :ς σοῃίδιῃβ ἃ 
ἀϊδαποϊ δρρ]οβίίοη οὗ ἴῃς ρῬγορμοῖβ νογάβ ἴο 
186 σοπληρ ἀοϑοϊδιοη ὑπάογ [π6 ἈΟΠΊΔη ΔΥΠΊ5, 
Ὀυΐ [ἢ ΟΥ̓ ΠΟ τπηθδῃ9 ΔΠγπ]5 ἰδὲ [Π6 ῬΓΟΡΘΟΥ͂ 
βῃουϊὰ ἰπθη τεοεῖνε 115 ρεγίεςξ {0 Π]πιθηῖ, 
ΤΠ ὙΕΙ͂ ΟΟΠΊΓΑΤΥ [1249 ΠΕΓΔΙ ΠΥ Ὀδεη {ΠῸ 
ΞΕέπΠΟΓΑΪ]Υ «τοςοϊνοα ορπίοη. Τὸ ννογάβ οὗ [86 
ϑανίουσ ἴη {πὸ ςοηίοχι, δηά δῖ δι} 5 ὑγσόρ΄ῇθοῦΥ 
ὕροη ἐδο Απεςῆτιϑὶ (2 Τ Π655. ἰϊ. 4), βᾶνθ ἰεὰ 
δὰ 51}}} ἰοδὰ τῃ6 ΟἨγιβίίδη ἴο δεϊενε {πδὲ 
ΤΠ Δη16}}5 νοσβ ᾶνθ γεῖ ἴο τοςεῖνο ἔπ6Ὶγ ποδὶ 
τολζκοὰ δηὰ ἤηδ] δοςοπρ Ἰϑῃπηεηῖ. 

1 ΤΉϊς Ὑ͵Ά5 8ῃ ορὶηΐοη εηἰετίαϊηοά ἴῃ [86 ἀδγ8 
οὗ Αυγσυπίϊπε ; αἱ ἃ τἰτης, ἰζ ννουϊὰ βθθῖῦ, ἤθη 
δὴ Ὀσρᾶῃ ἴἰο ἀουδὶ ΨψΠποῖποῦ ἴῃς ““(οὐτί ᾿ἢ 
ΕἸ ρίτο νγὰ5 στρα ἷγ ἴἢ6 Βοπιᾶπ, [Ι͂πἢ ἢὶ5 σοῖτα- 
τ ππς ἢ ἃ σεγίδίῃ Ὀΐϊδῆορ, παπιοὰ Η65γ- 
οἰ, Ὠ6 5ἰαίθβς. [86 οδϑεὲ ἴῃυ5-- ΗΠ εκγολίις Γα- 
[εττίπσ ἴῃ 6 ῬτορῆσοΥ οὗ ἴῃς βενεηῖν εκ ποῖ ἴο 
{πε ἄτϑοὶ Αάνεηὶ οὗ (Ὠγσὲ Ὀπὶ ἴο Η!5 βεοοηπά--- 
““Τοία αυδεῖίο δεϑδὶ αἴτὰτὶ Παηΐο} 59 ΠΕ αἀοτηδαδο 
Ρτίπιο δάνεπίυ Τομιὶηὶ ἱπιρ᾽εἴςδ πἰπῖ, δῇ ἤμοτη 
566 ]}} ρτορπείανογηΐϊ, Δη δὰ υἱσγυπιίαυς Ὀοτγπα- 
δηϊ.᾽") Αἥἶετ πιδητοπίηρ ἴῃς οὕτγθηου οὔ ἢ Ἰδῖίοτ 
νίονν, ἢς δά ἀς ἢϊβ οὐχῃ ορίῃίοῃ : “" Ἑαυϊάσῃι νά θὸ 
αυΐα 5ῖ ρυπιιβ δὰ5 ΟῚ ΟΟΙΏρ]εν δαἀνεηῖιβ, πς- 
οα556 δϑὶ υἱ δεουηάυβ. εα5 οοτηρίεαῖ : αυοηΐδηι 
Ῥιορδεοιία 111 ποη ροίεδὲ ε586 [αἶδα: οὐδ 5ὶ 
[ορούα τ πιὶ δἀνοπίυβ ἱπηρίεῖα εϑῖ, ἤθη οορὶς 
ἱπιε]Πρὶ αυοά εἰίαπι ἀς ἤμπε β6βοι ἱτηρ] οὈϊτατ, 
Ας ρΡὲζγ δος ἱποευΐυπι δϑῖ, εἰϊαπηϑὶ Ὑεγαπὶ εϑῖ : 
πδσαὰς ποραηάυπι αυϊάοπὶ σε ἤδαὰς ὈΓρεβΌ τ η- 
ἀιχπι εϑὶ ἰὰ Γαϊταπιπι.᾿" “ Ἐρίϑῖ. ΟΧΟΙΧ. δὰ Ἡδδγον." 
“Ὅς ἤπο 5550}}᾽ (ΝοΪ]. 11. Ρ. 912, 8 21, 6δἀ. 
Μίρηο). Το ορὶε ἴῃ ψὩϊο (Π15 αυσβίίοῃ 15 
ἀϊξουΞοοά ἰ5 ψογίῃγυ οὗἩ [ῃϊ5 στεδῖ τζδῃ δηά οἵ ἴ8ῃ6 
ταδχὶπὶ οι ““ο]εγαῖίου ᾽ αἰϊηρυϊοά ἴο Ἀϊπὶ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΒ Χ. 
: Φαμίεϊ λαυίηρ λενεδίκαἶ ἀΐσεσε τοείλ α υἱείον. 

ιῖιο δείμρ Ἱγομόϊεαί τοίξὰ Καν ἀξ ἐς εονιγογίεα 
ὃν ἐάε απρεὶ. 

ΩΗΑΡΞΒ. Χ.---ΧΙ]. ἔοσπη ἃ "εοϊίοη οὗἉ {δμεπι- 
δεῖνεβΊ. ὙΠΕΥ͂ ΟΟΟΌΡΥ [6 ροβιξϊοῃ ὨδίυΓαι 
αοϑίσποα ἴο {πεπὶ ὈΥ τπεῖγ ἀδῖα (Χ. 1) δηά ὈΥ͂ 
1πεῖγ σοπίεηϊβ ; ἴῃ (δε Ἰδίζεν ροϊπξ, Ὀείηρ ἃ 
ἀενεϊορπιεης οὗὨἩ ἴδε ῥγορβεςίεβ Ἵοηίδιποὰ ἴῃ 

Ν {6 τιτά γεᾶγ οἵ ὕγτιι Κίπρ οὗ 
Ῥεγβία ἃ {πΐπρ ννᾶ8 γενεαϊβὰ ιπῖο 

Δηΐαὶ, μοβ6 πᾶπὶς νν28 ςδ]]εὰ Βεῖἶτε- 

οἴαρβ. Υἱῖῖ. δηά ἰχυ. ὙΠ βεςίίοπ πιὰ δε 
ςοηνθηϊ ΕἾ αἰνὰ ἱπίο {ἢτεθ ρασγίβ : {πε 
βεβῖ, δὴ ἱπίσοδυςίίοη (χ. 1---χὶ. 1) σίνίηρ ἀε- 
12115 οὗ 1Π εἰγουπιοίδηςοβ σοηποοϊοά ἢ {Π6 
Υἱδϑίοη δηὰ [δ6 πιοὰξ οὗ [115 ςοπιπιιἸ οι ΙΟῃ : 

365 
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2 ἴῃ τβοβεάλδυς 1 ̓ Πδηίεὶ ννγᾶβ ποι ΓΏ- α Ἡεὸ. 
ἱπρ ἴῆγες [111 ννεεκβ. μαμ ὲ 
31 αἵε πο ἰρίεαϑδῃς Ὀγεδά, πείτμετ ! δὰ 

ςάπηε ἢἤεβδῃῃ ΠΟΥΓ ψΊΩ6 ἸΏ ΤΥ πΊοΙ ἢ. ἀεί 

466 

8ῃ4ΖΖαγ; Δπὰ {πῸ {πηρ᾽ τυᾶς ἴσια. δὲ 
τς τἰπια ἀρροϊπίδά τυᾶς ᾿ΠἸοηρ : ἀπά ἢς 
πἀπἀεγϑίοοα τῃς (Ὠΐηρ, ἀπά δά ὑπάετγ- 

ΣΟΙ 
τγεαςς 

βίδηάϊηρ; οὗ ἴῃς νἱβίοῃ. 

(ἢ6 βεσοημὰ (χὶ. 2--- 49), ἴθ γενοϊδέίοη οὗ 
Ἰοδάϊηρ ἐνθηΐβ ἴῃ τῆς ΠΙΞΊΟΓΥ οὗἉ ἴπ6 στεαῖ βου ἢ- 
Εῖη δηὰ πουΐποτη ρόννεγβ, δπὰ οὗ (ἢες ΟἹά 
Τοσί. Απεςδγιϑῖ ; 186 (δΙγά (ΧΙ!,.), 186 νἹσΐοσγ 
δηά ἀοϊνογαηςς οὗ Οοά᾽β ρϑορὶβε ἴῃ Μοβϑίδηϊς 
ΕἸΠΊ65 ; δοσοιηρδηιθα ὉΥ ϑοπὴθ νοσγάς οὗ σοπῃ- 
ἔοτί ϑρϑοῖδ!γ ἀρρ σδῦϊε ἴο ΤΏ Δη16] Ὠἰπηϑο! ἢ 
Τα γονοϊδιοη---"ἶκο (Πο56 ἴῃ ομΆρ5. Υἱῖ, δηᾷ 

ν11}.----ἰ5 σοπηγηπηϊοδίοα ἴο [Π6 Ῥγορῃεῖ ΌΥ δῃ 
456]. ὙΠῸ νι ϑίοη ἰἴ56] 15 ηοΐ οὔδ οὗ τηοπϑῖογ- 
Ὀοδϑίβ οὔ οὗ σὰπὶ δηά ροδῖ, θυΐ οὗ ἃ “"τηδη:" 
{πὸ ἀδδοτρίϊοη οὗ ννοπι 15 ρίνθῃ ἴῃ ἰδηρσιιδρθ 
ὙὮΙΟὮ τος 115 ἴΠ6 ἰδηριδρο υϑ6α ἴῃ ἰῃς ἀεβογὶρ- 
τίοῃ οὗ {πε Αποίεπὶ οἵ ἀδγβ (ν]}. 9). ὙΤΠε 
τοδάοσ ψγΠοῸ δΙΓΊΠΕΙ δι ε5 ἴπῃ6 ἀοία1}5 οὗ [Π6 
σοηςερίίοη δηά γοςορίϊοη οὗ ἴδε νἱϑίοῃ, ἃ5 νν6]] 
8ἃ5 ἴἢρ πδίιιγο δπᾶ Ἴοπίοηϊς οὗ ἴΠ6 στονοίδίίοῃ, 
ΜΠ ποῖ 41] ἴο ποΐ!ςθ ἴῆοβε ἱπάϊςδίουβ οὗ 186 
6. ἈΘΟΘΏΞΙΟ ΤΠ6Π|15᾽ ψνῃ]ςἢ βηὰ {ΠΟΥ ὑποδίγυ- 
βῖνο δῃὰ πδίυγαὶ ὀχρ δηδίίοῃ ἰῃ [Π6 βρι τυ }}Υ 
οὗ ἴῃ6 ἀρεά ργορβεῖ, 

ΟΗΑΡ. Χ. 1. 1.1δὲ ἐδίγά γεαν 97 ὥσσιω... 
4 ἐῤίπρ «υὑαι γευεαϊεά μπίο... Βεϊεεῥαπξπαγ) Α 
ἀδλίο (Β.Ο. ς26----) ἰαίοῦγ 1 Δῃ ΔΥ οἵδθοσ ἰη {πὸ 
θοοκΚ (ον. ἱ. 21) ἀπά αἱϊεγεὰ ὈΥ 16 ΓΧΧ. (πὰ 
βϑοῖῃο Μϑ85, οἵ Ὑδμεοά.) ἴο “16 ἤγϑί γϑασ," 
διυξ ἰο Ὀε τοί πρά 45 ηοΐζ ἰῇ ΔΩΥ ὙΨΑΥ σοηίγα- 
ἀϊςξηρ τῃαἴ φαυ Ποῦ ἀδλῖθ. Ὑπὸ “(Πρ " 15 {πὸ 
ΒΔΠῚ6 Ἰνογά 85 ""σοπητηδηπηθης " δηὰ “ὁ π]δίζογ "ἢ 
ἸΏ ΙΧ. 23, δηά νουἱά ὃδ6 Ὀεϊίοῦ τεηάεογοά 
4. γνογᾷ " ἴῃ Ὀοίῃ οἶδιιϑο5 οὗ [Π|5 νοῦϑο, “"(ῆς 
ννογὰ " Ὀείηρς ταδί χονοϊδίίοη ννμῖο ἢ ἔΟ]]οννβ. 
ΤΠ οσσυτγτγθηςο οὗ [Π6 ἢδπ|ὸ 6] 1654 228 Γ 15 ἄτι 
ἴο 186 βᾶπιδ γθάβοῃ 85 ἴῃ Υ. 12--- ἴθ 1ἀθης!ῇᾷἔοδ- 
ἴοη οὗ {πῸ6 ργοριοῖ ἢ [6 (οπσθ) Μ}1- 
Κηοννῃ ““Πδιοῦ οὗ" Νενιςβαάηεζζαῦς "' ρο- 
νΟΓΏΟΓΒ᾽ (ἸἸ. 48, ἰν. 8, 4.Ν.). Τὸ ἴδε σουχίίογβ 
οὗ ἄγχι πὸ νουϊὰ Ὀ6 Κποννὴ ὉΥ ἢ6 Βα γ]οηΐδη 
Πᾶτηδ, δηὰ ἴο ἢἰ5 ςοιηραῖΠοίβ ὈΥ ἢὶ5 οἰ ρηιβοδηΐ 
[ἐν ιϑῃ οὔθ. [115 Ποῖ ποῖ νὴ Βουξ Ἰηϊοητοη 
1π4ϊ, 85 Ὀδέοτε, {ῃ6 μοδίῃεη παπιὸ 18 δι δο οή 
ἴο ἃ ϑοεοοη νν ἢ: ἢ 15 Ῥυθρηδηΐ Ὁ] ἴγᾶσοβ οὗ 
{π6 ᾿ηἤποηποο τροη Ὁ δηΐϊεὶ οὗ ἔπε που (5 δηὰ 
θα] εἴς ἀιιοης νης ἢ πα δά Ὀδοη πυϊίυγοά, 
απ ἐδὲ ἐῤὶπρ «υας ἐγμδ, δμὲ ἐῤὲ ενις αῤῥοϊπί δά 

«υας ἰοη5] ΑὮ Εχοοββινοῖ ἀἰβῆουϊξ οἴδυθο, 
ονηξ ἴο {86 αὐυσιιρίποϑϑ οὗ [86 ργεϑοπί ΗἩθῦτονν 
ἰοχί. ὙΤἢθ Α. ΝΜ, ἐγαπϑιδιίίοη οἵ {πὸ ννογάβ 
“ἐΡυζ,, ἸοΩΡ ᾽" 15 ΠΑγάΪγ ἀδίδθηϑιδῖθ. [1ΈΟΓΑΙΠΥ 
δηὰ 1π ἱποῖσ ογάεσ 6 ννοσάβ οὗ ἴῃ ϑεπίθῃςα 
416 "“δηὰ {γι (15) (ἢ. ψογὰ δηὰ ἃ τοδὶ 
Βοϑί." (Οοπιραπηρ {815 ἢ ΥἹ1}. 1.2 ἴΠ6 56 ῃ56 
ψουϊὰ βθοπὶ ἴο δὲ :--ἰῆθ ννογὰ οὗ σοά πον 
Γεθ ]οά τὸ Τδηΐϊοὶ ννὰβ δῦοιιξ {π6 ϑιιδ)]θςῖβ 
ΔΙ ἐο ἱῃ {86 ῥγονίοιιϑ υἱβίοη, οἷ. ΥἹ]]., 
{ἢ {τ ἢ) οαϑὶ ἄοννῃ δηὰ [πὸ "" ἢοςὶ"" ξίνθη ἴο 
ἔδα 11{Π|ὲ Βογῃ. Ὅδὲ οἶδιιϑα ΣῪ ἱμοζεέοσε Ὀ6 

ἴλιζθη ἃ5 ἃ Κιπά οὗ {116 οἵ ἀδϑιρηδίίοη οὗ τ 
ΕΠ ΟΠ, 88 ἰ5 ἄοπε ΡΥ Ὑπεοάοιοη (586 συν. 21). 
ΟΒδρίοσ χὶ., ἄς, 15 ἴλ6 διῃρὶβοδίιοη οὗ ἐπι5 
χοναἸδίοη. 

ῥὲ ὠπάεγεοοά ἐδε ἐδίπρ, ἄς. ΟΡ. ἰχ. 23, 
Ιαϑὲ εἶδιυϑθ, νπογο [6 βδαπὶὸ τδουρῶξ 15 ὁχς 
Ῥτοϑϑοα υυιτἢ νογῦδ] πηοα! βοδίϊοηβ. 

ΤἼηδί Τδηϊοὶ ν᾽ 88 51}}} ἑουπὰ δ Βδθυΐοη ἴῃ 
186 τηϊτὰ γοᾶσ οὗ Ογτγιιβ ἰηϑσίεδὰ οὗ γεϊζυγηίην 
ἴο “1Π6 ΟΥ̓ [Θγιιβαίοπι, ἴΠ6 ΠΟΙΥ πιουπίδίη " 
(ἰχ. τό), νν}}} ποῖ δὲ ἔδε]ξ ἃ βοσίουυ ας Υ, 
ΟΥ̓ τοῆθοιϊίου ἀροη ἢ]5 ἄδερ σοὶ σίουϑηοος, 1 
1 Ὀ6 τοιποηλθογοὰ [Πδί ἴῃ 50 σοπιδιηΐηρ ο Ὀυξ 
ἀϊά ννῆδῖ τῆδηγ ἀἱά ;---ννῆδῖ ἴῃ ας ΕΖτγα απὰ 
ΝοδΒοπλδῃ νοι ]ά πᾶνε ἄοπο, δά (ΠΟΥ ποῖ θη 
οδ] θὰ ἴο ἴᾶκε 4 ὑργοπιποηΐ ραγί ἴῃ {Π6 ϑεῖ]6.- 
Ιποηῖ οὗ {ποὶγ σουπίγΥπιοη ἰῃ 7ογιιϑαϊθπι 
(Οτλῖ2). Ὁ ΔηἼ6] ννᾶβ ὑεσῪ οἷά ; πὰ ἔπε 
7ουπίου τοι] πᾶν Ὀδθοη δυο ῇ 85 ἵἕδνν αἵ ἢϊ5 
δαάνδησοὰ ἀρὸ σου Ἱὰ ἤᾶνθ υπηάογίακοη 1 
5Δ[6ἴΥ. Ηδ ΤΊΔΥ ΖΓ ΠοΣ δυο [Ὁ] [ηδὲ ΌΥ τὸ- 
Τυδί ΠΡ ἴῃ ΘΧΘ 6 νου] Ὁ οὗὁὨ στοδῖοσ βοσυῖςθ, 
ΠΟΙ ρΑΓΔ  νΕΙΥ σροδακίηρ, [ἤδη 1 Π6 τον [Π6 
Ἰληὰ οὗ ἢῖ5 ἔδίμογβ. Κιυδηϊοἢ θὰ (ρ. 341) Βδ5 
ψΜῈ}1 ροϊηϊοὰ ουἱξ ἴπδὲ παά {πὸ Ὀοοὶς ΤΠ δηϊοὶ 
Ὀδοη τ τίθη ἰπ ἴπ6 ΜαἼοοαθδη ρεῦοά, ἴῃῸ 
δυΐῖῃου νου ]ά πόνοῦ μάνα τηδάθ ἴΠ6 τηϊξῖακο οὗ 
τιλκίηρ ΤΠ δηΐϊοὶ 90 (ρράγοπῆ!γ) ᾿πάϊβεγθης ἴο 
πδίίοπδὶ ἀπά ραϊγίοϊ!ς σοπϑιἀογδίίοηϑ. Ὁ 

Ω, 8. 7.. «υας »πομγ πη. δις.7 866 [Π6 πᾶτε. 
ἔογ {Π6 ΠΠ|6Γ4] γεπάσγιηρ οὗ δοπιθ ννοσάβ. ὙΤῊΘ 
σϑιι56 οὗ ἢ18 ΠΟΙ ΓΏΪΏΡ 15 ΓΑΙΓΙῪ τεξετγοὰ ἴο 1πὸ 
ὁρροβιίοη ννῃς ἢ (Π6 “ σ] άγεη οὗ ἴθ σλρί!- 
νΠγ " δὰ οποοιιηίογοα δἱ {ἴπῸ δαπάς οὗ τῃοὶσ 
“ὁ ΔάἀνουβΑγ 65" νπθη {ΠΥ ““ ὈυϊΠ]ἀ θὰ [ἢ τετηρὶς 
υηΐο [6 Ιογά Οοά οὗ ἰϑγϑεὶ" (Εζγα ἴν.). 
Νονν8 ψου]ὰ 4150 σεᾶςῇ ἢϊπὶ [δὲ “16 ἀποϊθηξ 
ταθη, {παῖ μαά 5θεὴ {πὸ ἤχξι ἤοιιϑα, ννερὲ ἢ 
ἃ ἰουὰ νοΐςς ᾽) (ΕζΖτα [{ϊ. 12) 85 ἴπῸῪ σοπιραγοά 
{πεῖν τος ]δοξίοπς οὗ ἴμ6 οἷά νἘ ννμδὲ ΠΟῪ 
5} [26 πονν νγὰ5 δδοιιῖ ἴο 6. Απάὰ Τδπὶοὶ 
νγ»β ΠΟῪ ποῖ 50 δὺΪ6 45 οὗ οἱά ἴο γεβξίϑί ορ- 
Ῥοϑιοη οὐ ἴπ6 οὔθ δαηὰ οὐ ἴο ρίνο σοῃϑο]Ά- 
τίοη ου ἴπε οἴπογ. ὙΠογείοσε 6 τλουγποά δηὰ 
“( ρῃαᾳϑίοηθα ΠΙ πιθοῦ Βείοις Οοά " (τυ. 124). 
ΤὨ15 ἴοοῖκ ρἷδος ἴῃ {πὸ “’ ἢγβέ πλοπῖῃ ᾽" (υ. κὴ 
[Π6 πιοητἢ Νίβδη (Εϑίβοσ 111,2): ἃ ννὰ5 ἴδε 
πιοηῖῃ ἴῃ Ὡς (Π6 Ῥάβθονυοσ ἔσβδεϊναὶ νγῖ5 
Κορῖ; δηὰ ροβϑίθ! Υ 6 πιηάγαποοϑ ἴο 115 Ῥγορογ 
οὔϑβογνᾶηοθ {εξ ἰῃ Τογιβδίοπι (ΕΖτγὰ ἰν. σ-- τ) 
ΤΙΑΥ μάνα Ὀδοη δῃ εἸεπιεηῖ οοπάπςϊνε ἰο 
4 χηουγηΐηρ.᾽" 

ΎΤΠΕε “ρου γηη᾽ (Ὁ16 οτἱ κῖπαὶ 5 συ ρροβεῖνο 
οὗ ουϊνναγὰ 51:5 π|5, συ ἢ 845 Ὀον πῇ οὐ παηρίης 
(6 ποιὰ 85 ννε]} 45 δ Πιςθοη οὗ ἴπ 5001), 1 
ποῖ πιασκοὰ ΌΥ δυο μ ρεηϊεπεαὶ ουϑεζναποοβ ὅς 
ἴῃ ΙΧ. 3) νγἃ5 δοσοπηρδηϊοὰ ὈΥ ἀὐϑιϊεῆςς ἔχοι 
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ποῆεγ ἀϊὰ 1 Δποῖὶπε τυ γβε] δὲ 81], 111} 
γε ννῆο]6 νγεεκ8 νγεγα ἔ 8164. 

4 Απὰά ἰῃ [δε ἔουγ δπά ἐνγθηςθῖῃ 
ἀλγ οὗ τῆς ἢτγβῖ πιοηίῃ, 45 1 νγᾶβ ὉῪ 
(6 5146 οὗ τῆς ρτεδί σίνογ, ψἈ ἢ ̓ς 

ραν 4. ΦἩΙΔάεΕΚΕὶ ; 

ς ΤΠεη 1 [Πρ ῸΡ πιΐπε ογεβ, ἀπά 
Ἰοοκεά, δηά θεῃοϊἀ [2 ςεγίδιῃ τπδη 1 Ηςν. 
οἰοιμεά ἰπ ᾿ἰπεη, νγῆοβα ἰοίηβ τυογς τ 
ὁ εἰγάςα τννῖτἢ ἤπε ρο]ά οἵ ὕρῃμαξ : } Ἐν. τ. 

6 ΗἰἴΞ5 Ῥοάγ αἷ5ο τυάς ᾿'κε της δειγὶ, το 
ΔΠ4Δ ἢῚ8 ἔλος 258 ἴπε δρρδᾶάγδηςε οὗ 

“Ὀγοδά οὗ ἀοβίγοβ." ϑοπιθ νυ τ ογ5 σοηέγαϑε 
{πΠ|5 ἢ (ἢ “’ Ὀγοδά οὗ δίῃϊςιίοη ᾽" υϑοὰ δὲ {Π6 
Ῥαββονοσ, Ὠδυξ, χνὶ. 3, δηά ἰδκὸ ἱΐ, τορθίμοῦ 
ν ἢ [86 ΤΟ] οννίηρς, ννογάϑβ, “" πεῖ Πεσ βθβῇ ΠΟΥ 
ννῖη6,᾽) ἴο 55 ΠΥ πὲ ἀἰδξ Ρσοροσ ἔογ ἔδϑιπρ ; 
Ὀυΐϊ ““Ὀγοδὰ οἵ ἀεβίγοβ "" (ςρ. {86 δηδίορουϑ 
Ρἤγαϑθθ ἴῃ τ. 11) 15 Ὀειίοσγ ἴδκθη 45 ἀσβογίρενε 
οὗ [Π6 ογάϊπαγυ ἔοοα (ςρ. ἱ. ς) ννῖς ἢ ννᾶβ5 
ΡΙδοθά οὐ ἴπὸ ἰδῦϊε οἵ 4 Βαδγίοπίδπ ποῦϊθ. 
“ Αποϊηζηρ ΟὨΘΒΟΙΣ νυν ΟἹ] " ννᾶ5 σοηβιἀοτοά 
ἃ τρλγκ οὗ ἸΟΥ͂ ἀπά παρρίπεθϑ (Απιοβ νἱ. ό, 
Ῥϑ, χχῆϊ, ς): 1 ννᾶβ5 υϑ0.2] ἴο γσεΐταίπ ἔγοπι ἱΐ 
ἴῃ Εἰπλε5 οὗ βδίάηθββ (2 8. χὶϊ. 2ο, χὶν. 2). 

Εὸσ {δγεθ ννθεῖκβ (2: ἀλγ5) [6 “"τπουγηϊηκ "ἢ 
ἰλϑῖθα. [{ ννᾶ5 (ἢι:ι5 (παι (6 ργορβοί ργεραγοά 
ΒΙΠΊ56 1 δηά βουρῆς ἔοσ [δῖ σοτηπηιπίοη ἢ 
Οοά, ν δος ἰδομδὰ ἴῃ Οοά᾽β τονοϊδιίοη οὗ Ηἰβ 
Ψ1 ἴο ΗΙ5 ϑοεγνδηῖ, “1 {Π]15 ννὸ ἢδᾶνὸ ἃ ρῖἷς- 
ἴυγε οὗ ννῆδί ροθβ οὐ ἢ τῆ Ομ, Οοά 
ψυ]5Π65 [ἢδὲ [6 Ομ το 5μοι]ά Ὀ6 Ὀοίἢ ττϊοὰ 
ὈΥ δίηιοξίοπα, δπὰ ἴπ ΚΔ ἢ ἰοοῖκ ἔογινασὰ ἴο 
[τεοδοια " (Μεϊδποδίβοη), 

4. ὑπίδὲ μγ ἀπά ἱαυεμε οὶ 47] ξ,ς. 5 
εἰ Σ]ΟΌΓΠΙΠΡ ᾽ ἰαλοϊοά ἔγοπι (ῃἢ6 χά ἴο {π6 241} 
οὗ Νίβδη, 186 ἔτϑὶ ἴνο ἀδγβ οὗ (ἢ6 τηοηῖῃ 
Ὀαϊηρ, βίης {πὸ ἀδγ5 οὗ 8541] (ἐ.Κ. τ 85. χχ, χδ, 
ὅς.) ἀπά οηννατάϑ, οὐϑογνθὰ 85 ἃ ζεϑίϊνα), 

Ξγεαΐ γίυεν,.. ΗΙΔάδ.1] (δθὲ Οεη. 11. 14, 
ποῖθ.) ὙὍὨὶβ 85 ἴδ οἰά Αςοδάϊδη πᾶπις ἔοσ 
186 ΤΊρτΙ5 (ϑάγοθ, "Ἴγδηβ, οὗ ϑ8ος. οὗ Β:6]. 
Ασοδ,᾽ 1. 200; ςρ. Νοχστίβ, "ἄβογυ. Ὠςῖ. 1. 
1128, 11. 474), Β0ὺ 0ΧΧ. δηὰ Ὑμπεοά. [{ ννᾶ5 
ποῖ {πε ΕῸΡΉγαΐοβ (5γτ.). ἕοσ νος ἢ [86 συποῖ- 
ἔοττηῃ γεδάϊηρϑ ξίνε ἃ σογγοϑροπαϊηξ ΠΑΙΏΘ. 

ΎΠΕΓΟ 185 ΠΟ γϑάβοη ἴο ἀοιιϊδί ἴπαϊ [2 4η16] 
ϑ)85 ΔοΙ ΔΙ Ὁ ἴῃς ΤΊΡτΙβ, ἀπά ποῖ “ἴῃ [Π6 
βριγίι: "ἡ [Π6 Ροϊπί 8, μβονγενοσ, 80 ρθη ΟΠ6 
ἃ5 ἴῃ ΥἱΠ, 2. ὙΠῸ δρρ)οαίίοη οὗ ἴὴ6 ννογὰ 
“ἐ χῖνοτ " (ΠΔ[127) ἴο (ἢε ΤΊΡΤΙ5 Βᾶ5 Ὀδθη φυοϊοα 
5 ΔΠ ἰηδίδησε οὗ ἱπεοιτεςΐ ὀχργοβϑίοη, δηά 
ἱπεσοίοτε ζδία! ἴο {πε δυςποηςς! Ὑ οὗἨ [ΠῸ Ρᾶ9- 
βᾶ5θ. ὙΠῸ ουποίΐοττηῃ ἰηϑο ΡιΙΟη5 ΠΙΠῪ Ῥγονα 
186 ςοττοσίηοθε5 οὗ Τ᾿ δη 16} 5 υϑ86 οὗ ἴδε ννογά 
(ερ. Νοστίβ, "ϑβογσγ. Ὠ]1ςῖ,᾽ 111. 7.58). 

δ. « εεγίαἰη »παη εἱοίδεά ἐπ ἤποη)] Ὅ8Ὸ ἴη- 
ἐἰοπηίίὁηθ55 οὗ (Π6 ογίρίηδὶ οὗ "4 οογίδίη πηδη᾽" 
(ϑεε πηᾶΓΡ. ἴογ 164] χτεηάσσγίηρ, ἴπῸ ἄνθρωπος 
εἷς ΟἸΧΧ.; ςρ. 5 Πγ}12Ὁ ΟΧΡΙΟΘϑΟΩ5 ἴῃ 1 Κ. 
Χχ. 13, δηά---Ὑ ἢ 4 οἤδηρο οὗ ογάσι---ἰῃ ὙἹἱϊ, 
13, ἘΖοῖκ. Υἱῖ!. 18) τεπάθγβ 1 ἱπῃροβϑιὉ]ο ἴο 
ἰἀδη τυ σελίδι ιν [6 ἱπάϊνιἀν4] πιοδπί. 
ῬΓΟΌΔΌΙΘΣ ἀγὸ ἴπ ἔλνουσγ οὗ ἢδἰ5 Ὀεΐηρ Οἰἴ ΠΟΥ 
16 5Ξ4Π)6 ἃ8 δ Ψῆο «οΔ]1.ἀ Οαρτεὶ (Ὑἱ1}, χ6), οΥ 
Οαδεεὶ δὲπιβο}ῇ (Εννα!ὰ δὰ Οτλιζ, 966 υ. 10), 

. ἀεπηρ ἃ Μωφάς ἴῃ [6γ. χ. 9), δπὰ ἴδε 

ΤΑΊΒοΓ πη ΜΙοΒδοεὶ (Ἀ400.: Ὑ-. 12 15 ορροϑθοὰ 
ἴο 115), οὐ ἐδε ΑἸροὶ οὗ Οοὐἷβ ργέβοηῆςε, οσ 
ὍΠ6 ΜΠ ΒΠΟΙοτ "ἡ (ὁ κατέχων) οὗ 2 ὙΠ Ε685, 
. 6. ὙΠῸ ννογάϑ οἵ [818 "" σεσΐδίῃ πιδὴ  ἔοϊ- 
ἸΟῪ ἰὴ ψζ. αἱ, ἄζε. 

ΎΠ6 Ἰηθη οἰοίδίης νγᾶβ, ἴξ 15 ἔσθ, 186 
εἱοίῖης οὗ [π6 ργιεϑίβ---Ἔβρθςῖ δ! ν οὗ 186 ΠΡ ἢ.» 
Ρτεϑί (ει Κ. ἴεν. χυ!. 4), δῃηἀ 50 τηΔΎ δ ἐγρὶςδὶ 
Ποῖδ οἵ [ῃ6 πο] ηθ85, ἃ5 [86 ροϊὰ ψουἹά δὲ οὗ 
[Π6 Βοπουγ, οὗ ἴπ6 ““ ςεγίδίη ομθρ:" ὃὕὑυϊ 186 
ἴγρθ βῃοι)]ὰ ποῖ 6 ργεϑϑοά. ὍἘ6 ὄὌχργοβϑίοῃ ἰ8 
ΟὔΘ οὗ 51Π|ρ16 δηὰ πδίυγαϊ ἀδϑοσ ροη, [86 
ἸΏρη ἀγοβϑ Ὀείηρ 4580 ἴπ6 ἀγεὸββ οὗ ἴδ6 Ὀεϊζοῦ 
οἾἶ455 οὗ ἴΠ6 Βαῦὺγυ]οηϊδη5 (566 ποῖς ν. 7), δπὰ 
[μδὲ ἴο νν!οἢ ΤΠ λΔη16ὶ δηὰ Ἐ Ζοϊκιεὶ (ἸΧ, 2) γεέγα 
τηοϑβί δοςσυίοπιεά, 

ἰοὶμ «υεγε ίγάεά «υἱ ἥπε σοίά 9 ὕρῥας} 
ΤΠῈ ρῖγαὶο νν495 δὴ Θ596η[141] ἐδαΐυτε οὗ [ῃ6 
ΒΑ υ]οηΐδῃ σοβίιπιο (ςρ. ΕΖεὶς. χχὶϊ. ας) ; 41} 
ὑνοτο 11 ἔτοπι ἴῃ Κηφ ἴο ἴδε ρϑαϑᾶηΐ (966 {Π6 
ΓΕργεβθηϊδί!οη 5 ἕο [ἢ 6 πχοπιιπηεηϑ ἰῃ 1 αγατγὰ, 
.ΝΙη. δηὰ Βδῦ.᾽ ΧΧΙΠ.---ΧΧΧΙ. 2ς,) 27, ἅζα. ; 
Ἀδν]. .Α. Μ.᾽ 1.1 504.) ὙΠὲ ψογὰ τϑη- 
ἀογοὴ ““μο]ά» 15 οἴ μογ, Ὧἃ5 ΑΟΥ., ἃ ξοϊὰ οἵα πο 
ἃπά ρυπῆεά [κὶπά, ΟΥ ΠΛΔΥ ἱπάϊςδῖθ (5εῈ οπ6 
τρθδηϊηνρ οὗ {πε σχοοῖ) βοϊἀ-τνοσὶς οὗ ἃ γτεροιιϑϑύδ 
ΟΓ βἰδιηρϑὰ Ἵσῃδγδςοῖίοσ, 

ὝΠεῖς Ὅρμαζ ννᾶβ 15. 8ὴ υῃηάοοϊἀοὰ βοὸς 
ἀδεληε ναι Ῥγοῦίεπι, Ὑδὲ νεγϑίοηβ σίνα {|{|6 
Εἰρ δοῖα : (ἢ ΧΧ. οὔθ ἴπ6 ννογὰ (τϑη- 

ἱν. 
14{1Πη1Ζ65 {πὸ ἕοττῃ Ορῆιϊτ--- Διγο ΟΌΣΖΟ." ΤΠ6 
ὨΔΙῺΘ ΟΠ]Υ ΟΟΟΌΓ5 ΠόΓα δηΐ ἴῃ [6τ. χ, 9 (ν ἤογα 
ΤΑΓΡ..) 571. δηὰ Ὑπεοά, τεδλὰ Ορδῖτ). [ἴ 
νγΔ5 ΘΕΓΔΙΠΙΥ [Π6 πᾶπὶα οὗ ἃ σουηῖσγυ. [Ὁ 1 
ὑγᾶ5 ἰάθη ο4] ἢ ΟΡ ((δὲ οπδηρε οὗ σ ἴο 
ᾧΦ 5 ποῖ δῆ ἱπηροϑ51:0]6 οπο, Εννδ]ὰ ; ορ. (6 
ἐκεί. σαγ, “' Ὀ42Δ4 " ἴον ““ ὈΔγΔ4,᾽) ἘΖοϊκ. 1. 14), 
δηᾷ ἃ ἀϊαϊοςξς4] ἔοστῃ οὗ πὶ ὩΔΠΊ6, 1 15 ΕἸ ΠΟΥ 
ἴο 6 Ἰοοκοὰ ἔογ ἰῃ δουΐδβεγῃ Ασδῦίδ οἵ--- 5 
Ἰλούετῃ Γοϑοδυ ἢ 566Π|35 ἴο ἀείοιτηϊπθ (566 
Ολπιεσοη ἴῃ ὁ Ττδῃβ. οὗ ὅος. οὗ ΒΙ|0]. Ατ οὶ." 
11. χδ))---ἰη Τόροτα (Τ Ἔρογα, {πῸ6 ἰαπὰ οὗ 
Οροῦ οὗ Ορβδβιτῦ), ἴῃς Τργοῦδηθ οὗ (πε Οτρεῖκο 
δηὰ 86 ΤΊρΡρεγδῃ οὗ ἰδ. Ου]ῇ οὗ Βεηραὶ. 

Θ. δοάνγ...“δε ἐῤε δεν» ἡ 1.1 ΠἸκο Ταγ- 
5}5}" (Ἰ Ββεοά. ὡσεὶ θαρσείς; ΧΧ. δᾶ5 δη 
δἰϊογεῖποσ ἀϊβεγεηΐ τοδαΐϊηρ ; 5.6 δά, Νοῖο), 
[δε Ἰος] ἀοβιηδέοη θείην ἀρρ] δὰ ἴο {ἢ βϑπὶ 
ςΡ. Ορῆδὶγ -- ροϊά, [οὐ χχι. 24). Τὴῖβ Τῶτ- 
58 ἰ5 ποῖ ἴη6 ῬΒοσηιςίδη βεϊοηθηΐ ποῦ [86 

ςοδϑι-αἀἰπίγιςξ οὗ Νογίἢ Αὐηςδ, Ὀϊζ ιιϑοὰ ἰηΐος. 
ΟἸΔΏΡΟΔΌΪΥ ἢ ΟΣ ἔογ ἴπ6 [πάϊδη Θοδϑῖ- 
[οΥ ΓΙ ΟΥΥ (566 (δηλεσοῃ, Ρ. 281). ὍΤῆο ρεῖῃ 15 
{μὲ Ἑ“λγγβοῖο (Ὑκ. Βοσγο) οὗ {86 δηςϊεηῖβ δηὰ 
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οὗ 5 νγογάβ, ἤθη ννὰβ 1 ἰῃ ἃ ἄἀξεερ 
8ἰεερ οὔ ΠΊΥ ἔλοδ. δηὰ ΠΥ ἔλεε τονναγὰ 
(ἂς ρτουπηά. 

10  Απά, Ῥεμοϊά, 4Δὴ μδηά ἐους δά 
τπλε, ὙΨΠΙΟἢ ἰβεῖ πὲ ροη ΓΩΥ Κπεαβ ὶ Βεν, 
δΔηἀ μροπ ἴῃ 6 ραϊπιβ οἵ ΠπιῪ ἢδηάβ. 

1: Απά ἢο 3414 υπῖο πῆς, Ο ζδηϊεϊ, 
'8 ταᾶῃ βΊΕΔΙΪΥ Ὀεϊονεά, ὑπάεγβιαπά ἰ ΗΘ 
[ἢς νγογάβ τῃδῖ 1 βρϑαϊς ιἱηῖο ἴῃε6, ΔΠ4 ἀεεύτε. 
ἰϑιαπά ἀρτίρῃς: ἔογ ἀπίο πες ἂπὶ 1! δ ΚΟ. 
ΠΟΥ 86ηΐ, 
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πρμτηϊηρ, δηὰ ἢἰ8 ἐγεβ 85 [2π1ρ8 οἵ ἤτε, 
Δηά ἢ8 ἀγπιβ δηὰ ἢ 5 ἔδεῖ {Κα ἴῃ σοϊουγ 
ἴο ρο 564 Ὀγᾶ538. δηά τῆς νοῖςς οὗ ἢ 5 
γνογάβ ἰκὸ τῆς νοῖος οὗ ἃ πιυϊεειάε. 

7 ΑΠά4 1 δηΐεὶ αομε αν ἴδε 
Υἰβίοῃ : ἔογ ἴπ6 πε τἢδὲ ψψεγε ν ἢ 
ΠΕ 540 ποῖ ἴῃς νἱβδίοῃ ; Ὀυῖ ἃ ρτγεδῖ 
φιυακίηρ [6}] προ τἢ πὶ, 80 ἐπαῖ ΓΠΕΥ 
βεά το Πίάε ἘΠπεπΊβεῖνεϑβ. 

8 Ὑπεγείοστε 1 ννδβ ἰεξξ δίοῃηθ, δηά 
88. [ἢ18 ργεδῖ νυἱβίοῃ, δηά ἴπεγε τὸ- Απά ψῆἤδη ἢς δά βροκβδῃ μὰν ενώ. 

ἐπ ξΖ. πιλϊπεὰ ΠῸ 5(ΓΘηρτῃ ἰῃ τη6: [ὉΓ ΓΩῪ 

9 Ὗεις Πεαιτά 1 τῃς γοίςβς οἵ ἢ 18 
Ὑψοζάβ: δηά ννιῆδθη [1 ποαγά (ὃς νοῖςς 

118 νγογὰ ιμηἴο πηδ. 1 5ἰοοά τγαγλθ] πο. 
ΗΑΡΙ͂Ν ᾿ς ΟΠΊΘ]1Π685 νγ»ὰ8 τγηθὰ ἴῃ πὶς ἰηῖο 12 Ἴδεη 5αἰἱά ἢδ ιἱηῖο πιε, Εδαγ 
α βαρ, 7: ςογγιρτίοη, Δηά 1 τεϊαϊ πα πο βίγεηρτῃ. ποῖ, ζδηΐεὶ: ἔογ ἔτοπι ἴῃε ἢγβέ ἀδῪ 
2 ἴδε του ἀϊάξι 5εἴ πα ἢδατῖ ἴο τπη- 

ἀετϑίδηά, δηά ἴο ςμαβίεῃ {γϑβεὶ θείΐογε 

1ῆο ἴορᾶ2 οὗ {πε πιοάοζῃβ, νυν ΙΓ ἢ νγαβ Ὀαγίοσοὰ 
οη ἴδο οοδοῖβ οὗ ϑρδίη, ΕἸΠΙορία δηά [πάϊδ. 
ει δε ἐπ᾿ εοἰοωγ ο ῥοϊμῥεά ὀγα 1 11ϊ. 
ἐκ {Π6 ογο,᾽ 2.2. ἴῃ6 ἀρρδάγαῃοθ οὐ δϑροοῖ 
(Π πεοά. ὡς ὅρασις, “ΠΡ. ἴδ 5: Π|}|8Γ ΡΉΓΑΚΘ οὗἉ 
“. τό, “11κὸ [Π6 ϑπ τυ 6); (ἢ6 ΡΉγαΘο 15 
ἔτεηυεηξ ἴῃ ἘΖΕΚΙεΙ (1. 4, Υἱῖϊ. ας, χ. 9). ὙΒε 
ει ξδεῖ " (ρτορ. ἐοοϊ-γορίοῃ, ορ. Ἀὐ1} ]..4,. 7, 
ὅς.) ἰ5 ἐΔΙΓῪ Ῥαγαρηγασοά ὈῪ ἴδε Ψυἱρ. “χυς 
ἀδογβυπὶ δυηΐ ὑ54ι6 δὰ ρϑάδϑ ᾽) (86 ρϑηογαὶ 
ἀϑρεςὶ οὗ {π6ὸ Ὀοάγ, ποίΐ οὗ ἴθ δύπὶβ οὐ {πε 
ἔδοϊ ΟὨΪΥ, νγᾶβ8 ᾿ἴκθ “ὁ Ὀυγησηθα Ὀγαβ5᾽) (ΕΖΕΚ. 
'.. γ1 ποῖ ὈΓά455 ἰῃ ἃ ἔιϑοά δηὰ ρον βἰδίο). 

αοίοσ.. ἰδέ ἐδὲ οἷο ΟΥΓ α΄ »εωβ μά 80 
Ὑποοά. ἂδπὰ Μιυΐϊ,. ΤῈ νογά τσεπάεγοά 
“ἐ ] Ϊ τυ 6 ̓) 15 νΑΓΙΟΌΙΥ ἀρρ] οὰ το ἐδ ποῖβθ 
ἄυο ἴο ταῖη, Κῆυπάογ, ϑοης ἂηά ἃ οζονὰ 
(ΙΧ Χ. Βεγὸ θόρυβος), ἀπά πεησα πλείδρμοτὶ- 
οΔΠΪγ εἀπερττοάι ἴο ἴδε σγονγά 1561} (ε. σ. [54]. 
ΧΙΙ. 4, ΧΥΪ. 12); [6 ΔηΔΙΟΡΎ οὗ ΕΖεκ. 1. 24 
(" ἃ5 ἴ6 νοΐοδ. οὗ ΠΊΔΗΥ͂ ννδΐουβ,,᾽ ςρ. χἱθ, 2, 

αν. 1. 19) δᾶ5 ἱπάιιοδραά ΠΊΔΠΥ σΟΠΙΠπιοηϊδίοῦα 
ἴο 4551:0}11δἴ6 ἴΠ6 ᾿γαηϑ]δίοη Πόγο ἴο τῃδῖ, 

ΤΠο ἀοίδιϊς οὗ (Π6 ἀεϑογρίοη οὔτδ6 “ςογίδί πη 
Ομο᾽" (υνυ. ς, 6) 5ῃου]ὰ Ὅς σοπιραγοᾷ νυ 
1Π6 ἀοίλιϊβ ἴῃ ἴΠ6 [ΟΠ] ον ηρ ραϑϑαροθ ἴῃ ΕἸ Ζαὶς. 
ἾΧ. 2, ἷ. τό, 13. 77. 27.) 24.) δυζ 1[ἴ 15 ἸΠΠΘΟΘΘΘΑΓΥ 
ἴο ϑϑυπιθ ἱἰπιτδίίοη οὗ ΕΖΟΚΙ6]᾽ 5 ἀδϑοΠρΡΏοηῃ 
ου {πε ρατί οὗ ΤΠ δηϊεῖ, οὐ ἴο δάδιιςσθ Ἐδθν, 1. 
14-τ-τῦὶς 88 ἴῃ Ἔχρἰδηδίίοη οὗ {πὸ Ῥβεβοῃ πιϑδηΐῖ. 
ΤΠ6 ρᾶϑϑαρὸ ἴῃ [Ὁ δηϊοὶ ταὶ ρῃς ὃ πιϑοὰ ἴῃ 11}1ι5- 
ἰγαϊίοη οὗ ἴμδὲ ἴῃ ἴπ6 Ἐρδνεϊδεοη.---ποϊ νἱσθ 
γεγβᾶ; δηὰ ἴπθ βριτἱζυ] ἰδπιρογαπιθηΐ, ἰδίκθη ἴῃ 
ςοηπεοίίοη ὙΥΙῈἢ (μῈ ΒΑΌΥ]οπίδη δἰπιοϑρθεγε ἴῃ 
ΠΏ Οἢ ὈοΟΓΒ ἘΖοϊΙοὶ δηὰ Ὠδηίΐοὶ Ἰνθὰ, 15 ΠΊΟΓΟ 
{Π2η 5υβῆηςϊεηξ ἴο εχρίδίη παιγαϊίν ΤΈΞΘΙ.- 
Ὀδποῦβ οὗ ἀϊςίίοη. 

7. 1...αἱοηε “σφ ἐδὲ υἱείοη, χες. Ορ. {δ6 
δοιπονῆδί 5 ΠΊΠΔΓ αἰγοιπιοΐδηςεβ οοηηροϊοα 
ἢ 106 Πιβίοτυ οὗ δὲ Ῥδὺϊ (Αοῖἰς ΙΧ. γ,) χχίϊ., 
11:1). ὟῈὴΟ νψεγὸ [ζΔ4η|6}}85 σοτηρδηίοπΞ--- 
Βοος Ηδρραὶ, Ζοομασαθ δηὰ Μίδοδι 
(Κ45}}}}) οὗ ποῖ---πγιιδὲ 6 ΡυΓΟΙΥ σοπ͵θοζυχαὶ.,. 

ΑΈ ΠΙ5 ἄρα δηά ἴῃ ἢϊ5 ροϑι οῃ πὸ ννᾶϑ συγε ἴο 
ἢανο ἢ]5 αἰοηάδηίβ (νἱ. 8), νυν ΒΟ ΠοΥ (ΠΕΥ νγοῖα 
ΒΓ ἢ 85 ουἹὰ Ὀ6 σἤοθθη ἴοσ δἰπὶ, ΟΥΓ βιις ἢ 48 
[Π6 ἔλα] ο5 οὗ ἴΠ6 σοπιρδηίοηβ οὗ ἴθ γουΐῇῃ 
δηᾷ ργίπιε οὗ δ]5 1{Π6 (1. 1ο, 11. 20) ψοιυ]ά--- 
ἴῃ 1η6 [Ὠδη ἀδγβ8 οὗ ἰοϊεσγαϊίἼοη δηὰ ἐγοθάοπι 
-ΌΡΡΙΥ ἴο δ πὶ. 

Ω ϑγέαὶ φμαξίησ... ἥε4 ἰο δίάε ἐδξε δ 
ΤΠ νογὰ “"υδϊκιην ̓" (ποῖ ἔκστασις, Τ᾽ ῃὨεοά. 
ΔΡΕΥ τεπάσγϑ {Π6 ἔσει] της Κιπὰ οὗὨ ἔδασ Ὡς ἢ 
1Π6 ογίρίπαὶ ἀεηοῖοβ. ὙΠΟ Ἰδτίοσ οἰδυ56 15 ΤΏΟΓΘ 
1 ΟΓΑ ΠΥ “ἢ (2.4. νν 8116) Πιάϊπρ {ποπλϑοῖνοβ.ἢ 
ΤΠο ἐν σπουδῇ οἵ ἴῃ) ΧΧ.᾿ δηῃά ἐν φόβῳ οἵ 
ὙΤΠοοά, τὸ ρδγαρῆγαϑεϑ γαῖ μοῦ [ἤδη ἰγαηϑἰδίοης 
οὗ [86 ῥγεϑεηΐ ἴοχί, 

8. »"» εορριρίϊηε:.: «υαϑῷ ἱμγηεά., ἐμίο τὸ 
107] ἰ. 6. ἴῃ 5Π1π|ῃρ ἐγ βῃηο85 οὗ μθϑ] ἢ νυ Ὡς ἢ 
ηροά ἢ]5 σποεὶς (ποῖ {Π6 πνεῦμα οὗ ΧΧ,. οΥ 
ἴΠῸ φεηεγαὶ ἕξις οὗ Τ βεοά.) Ἰδὲ ἢἰπὶ (ςρ. νἱῖ. 
48: ν. 6, 9), 85 ᾿ξ ἃ “" ἀοβέγογίπρ νυ ἱηὰ " (ες. 1]. 
1) πδὰ ον σ ἢϊπι: {πε οἴεςῖ5 ἀγὲ [στ ΠοΓ 
ἀεβηεά ὈΥ {Π6 ἰαϑῖ εἶδιιϑθ οὔ {15 νοῦϑο δηὰ ἴῃ 
ποχέ (ςὉ. Υἱῖι . 18, ἴ[ῃ6 ὀχργοϑϑίοῃϑ πογὸ Ὀεὶην 
ταῖμοῦ βίγοηζοῦ). 

10. 45 δαμά ἐομοῥεά »ιε] 1.ε. [6 Ππαπά οὗ 
(6 “ὁ σογῖδίη πιδη" (υ. ς): ἴδετε 15 ποι πίπε 
ξαϊηθὰ Όγ παι ρ  γίπς τ[ῃ6 πυπδοῦ οὗὨ δηροῖὶς 
Ρεβοηδρεβ ΜΠ οπὶ δηϊοῖ νγᾶβ ἴῃ ᾿οπὶ- 
ταυηϊςδῦοη ἀυγίην (818 νἱϑίοῃη. ὙΠῸ ἰουςὶ 
“ἐχηονοά" (866 τηΔΓ.), βοϊροά ἢΐπι ἴο ἢϊΞ μβδηάς 
δηά ἔδεξ ἰῃ ογάεσ ἴο βίαπά υρτῖρῃξς, Τῆ6 ΑΟὟΥ. 
ἐέβρῖ πιο (ἸἸΚῈ [πε ἤγειρεν οὗ ΧΧ. ἀπὰ 
ὙπΠοοά.) Ὄχργοβθϑος {Π6 γοϑϊξ γαΐῃοσ Γμδη {ἘΠ 6 
ῬΙΌΟΘβ5 ἱπάϊσαίοα ΟΥ̓ [86 οτρίπαὶ σοσὰ. ὙΠὲ 
δοϊΐοῃ ἀδϑοθοά ἴῃ Ὁ. 1ο, 85 ννῈ}} 45 186 νγογάςξ 
ἰϑοά ἴῃ ον. ΙΙ, 12. ΓΟΟΔ]} (ἢ6 δοϊΐςοη δηὰ τγογάβ 
οἵ Οδρεεὶ (ορ. νι]. σ8, δὰ ἴχ. 22, 23). 

11. ὙΠΟ δηροῖ ς 4115 πὶ Ὠδηϊεὶ, ποῖ Βεϊθ- 
5Π42278Γ: 6 ρῖνθβ πὶ ἴΠ6 παᾶπὶὸ ὉῚ ὙὩΟἢ ΒΟ 
ννγᾶ5 Κπόνῃ ἴο ἴδε βδϊηῖβ οὗ Οοά (ςρ. Τμβοὸ- 
ἀογεῖ ἰῃ ἰος.). 



ὈΑΝΊΙΕΙ͂, Χ, 

τὴγ Οσοά, τῆν νγογάς σσεγα πεατά, δηά 

ν. 13} 269. 

ἄδγβ : δυΐ, Ιο, Μίςμδε, 'οπε οἵ τὲ ᾿ῶν, να 
Ιδλπὶ σοπιε ἔοσ [ΠΥ ννογάϑβ. 

12 Βυῖ [Π6 ργίπος οὗ ῃς Κιηράοπι 
οὔ Ρεγβὶδ νν]  Πβδίοοα πα ομς ΔΠη4 ἔνγεπίγ 

15. 17.» εογη6 70 167 «υογ] ὙΠ σἤδηρο 
ἔτοπὶ “1 δπὶ βοηϊ" οὗ τ. ἵἹἱ ϑῃοιϊὰ δὲ ποίϊςςά. 
ΤἘο 5111 “τοι Ὁ] " Ρτορθθξ ποοάραὰ εἐποοι:- 
ΤΑβοτηθηῖ : ἱπογοίοσγο ἴπ6 πηογε ρθηῖο δηά ἔτοηά- 
Ιγ οχργεββίοη ("ποηϑοποηΐγου πα! ςἢ νοῦ Μεοη- 
δοὔθη ογβϑομοϊηΐ,"" Ἐννα]4.) σἤθεῦβ πη. [{ νγᾶ8 
οὐ δοςοιιηξ οὗ ἢϊ5 “"ὑνογά5,᾽) ἢ 15 ργδυογβ, δπά 
“ἸΔΟΌΓΠΙΏΡ ̓ (Ὁ. 2), ἴδί 186 δηρεὶ ““σϑηη6... 
ἴο πιδῖο μἰπὶ πάἀετγϑιδηά᾽" (υ. 14) ννῃαΐῖ ψουϊά 
6 [δὲ ἰϑϑυς ἴο 5 Ῥθορὶε οὗ 4]1 (μδῖ ἐγσου θὰ 
ἢϊπὶ δηά {δ 6η,. 

18. Τδ ῥγίπες οὗ ἐδ διηράονε 9, Ῥεγεία 
«υἱέῤείοοά νι. 1] ὝὮΪ5 νεΓβο χῖνοϑ {ΠῸ γθᾶϑοῃ ΠΥ, 
«υγίης ἴΠ6 “(ἤχοθ γΠ0]6 ννεθ κ᾽" (νυν. 2, 3)» 
ΠΟ Δηϑνοῦ δὰ Ὀθοη νουοποαίοα, 

ΦΤΉΡΙΘ τγᾶϑ νγὰγ ἴῃ Ποάνθη ᾽ (ςρ. σον. ΧΙ. 
4)} ᾿ξ νγᾶς πο ςοηίεϑί Ὀοΐννθθη ῥσίποθβ οὗ ἴῃ6 
δατίῃ, οὐ Ὀεΐννθεη δηρεὶβ οὗ ἤϑάνθη δηὰ οαγ ΠΥ 
Κίηρβ, οὐ Ὀεΐϊννεθοη ρμοοά δηὰ ονὶϊ ψϑηῖ, ΠΟΓ 
νγ)ὴβϑ ἃ ταροὰ ἴῃ ΘΑΣΤΉΪΥ οοιγίϑ; δῖ 1ἢ6 
Βυλγάϊδη-ΔηρῈ} οὗ Ῥογϑία ορροϑβοά πὸ σιιδγάϊδη- 
ΔΠ5 61 οἵ ἰϑγᾶθὶ] (ςρ. συ. 21, χῖὶ. 1). “ὝἼΠΕοΙΟ 
ΤῸ δοίΐυδὶ Ἵϑ οϑιῖδὶ βρόντο ν  ἢ σογτοβροης 
ἴο [6 ροννοῖβ δηά Κιηράομηβ οὗ δαυτῃ; [ΠΟΘ ἰ5 
ἃ ῬυΓΟΙ͂Υ σρίῖυΔ] δηα ΠοάνΘηΥ ΠΙΒίΟΥΥ νυ ῃ ἢ 
ΠΟΥγοθροηάβ ἴο 6 ἢἰβίογυ οὗ ϑασίῃ δηά πιθη; 
ὈΘΠΙηα 411 [πὶ 5. υἱβδι Ὁ]6 15 [δὶ ἰηνβ 0] 6 δηὰ 
ΒΙΣΒΟΓ ΡΟΣ ἩΒΙΟΝ 5 δ ΟὔΟΘ ΠΟΟΘΒΘΑΓῪ ἴο, 
ἀηα [86 σοηποςοίηρ-. Ἰηκ οὗ, 411 υπίδη {πη 55" 
{πε ΤΠ ςοηῃςεροῃ 5 οὔθ, ἴο ψἘΙ ἢ 
δυςἢ ΟἹά Τεσῖ. ρᾶϑϑαρὸβ 85 5δϊ. χχῖν. ὩἋὲσ δηά 
(τιοστε ἱπάϊσες!!]γ}) [538]. χὶνὶ. 2, ἴθσ. χίὶνὶ. 
4ξς, ΧΙΪΙΧ. 4, ἃ5 Μ611 825 1ἴπ6 σελ ΌΪο σοδαϊηρ 
οἵ ϑοηδ οοάϊοοθς οὗ [μ6 Οὐεκ νεγβίοη ἴῃ θυ. 
ΧΧΧῚΙ. 8 (ςρ. Ετσδηκεῖ, " νοιβίυάϊθη Ζ. ἃ. 86Ρ- 
ζυλρπίδ,᾽ Ρ. 66), Βαγιςἢ ἱν. 7) (δαιμόνια, ςΡ. 
1 (ον. Χ. 20, βὰς ἘΘΕΕΕΙΕΙΝ ΣῈ" Ϊ 
ὑγώμενος), ἱ ΔΙΆ 11615. Ὀυὰϊ ψἢϊς 
ὑμῖν ἌῚ ἡδιυτανς "Πυκίγαοη ἔγοπι {Π6 
ὈοΟΚ5 δηά βου]ρίυγοβ οἵ ΒδΌυ]οπΐδη “ὁ νϑάοσῃ.᾽" 
ΕΥΕΙΥ ΟἸΓΥ, ἜΥΕΙΥ ἰγῖρε, δηὰ ἘΕΓΥ ΠΟΙ ΠΕΓΥ, 
δὰ 115 ϑρεςῖδὶ ργοϊθοϊϊηρ ροὰά. ἴῃ νγᾶγ [6 
ΓΠΟΠΑΩΌΘΓΟΓ σδιτί θα ἄνγᾶν, τοῦτο οἴθη πη ἢδ 
ἀεκιτογοά, {π6 ᾿πιδρο οὗ [π6 [υἱοί κοά οὗ [86 
ΓΟὨΏΙΓΥ ΟΥ̓́Θ Υ ολρίυγεά. [Ι{ ννᾶβ ἃ 5ίβη ἰδδΐ 
ἴδ ““Ῥγποθ οὗ ἢὶ58 κιηράοπι " πδὰ Ὀδδη Υἱο- 
ἰουουβ ονεσ {86 “ρτίπςθ᾽ οὗ 16 νυ ϑίαπάϊης 
Ρδορΐδ (οΡ. χὶ. 8). ὙΠ οὔρῖπαὶ οὗ ἴΠ6 ννογὰ 
“ὙΠ Π5ιοοα ᾽ ἰ5 ἸΔΚΘΏ ἴῃ ἃ ραϑδὲ 56ηϑθ ΟΥ̓ (Π6 
νοτβίοηβ: δυΐ ([Π6 ννογά (845 δὲ ργεϑεηΐ ροϊηϊθὰ) 
15 ἃ φαγί ςοἰρίθ: δηὰ 4 ργϑϑεηΐ 5θῆβθ, “ἢ 15 
τοὶ Ποϊδηηρ πιο," νου ἃ σΟΏΥΘΥ ΠΊΟΓΟ ΟἸΘΑΙΥ 
---Ἰ μβδῖ 15 ονάθηξ ἴτοτὰ ἴδ τοϑί οἵ [6 νϑῦβϑο 
δηὰ «΄. 2ο---ἰῃδὲ [η6 σοπίεσε ννᾶβ 511] σοπίϊηι!- 
ἴῃ. ὍὙΒὲα οὔ βίμδὶ οὗ {Ππ6 Ἔχ ργοββίοη 4150 ρῖνοβ 
Ῥτοπηπθηςσε ἴο πὸ ἐἴδοθ ἴο ἔδεε" ῃδῖυγε οὗ 
ἘΠ6 ςοηίεϑι----θ 15 βἰδηδίηρ Ὀοΐοσο σθ᾽ ((Ρ. 
ΕΕΧΧ. ἀνθειστήκει ἐναντίον μου). 

γον. 1, 

σδιεῖ ργίηςσθβ, σᾶπλς ἴο Παὶρ πιὸ; δηά 
Ιτοπιδίηθά ποῦ νὰ τῆς Κίηρβ οὗ 
Ῥεγβὶδ. 

Μπραεί, ὁπό οΥ 186 οδίοῦ ῥγίπεο, ἄς. 1, 
(866 τΏΔΓΡ.) οὔθ οὗ [6 ἢγχθί ὑγίῃοοβ ;---ο]] δὰ 
8150 “ὙΟῸΣ Ῥυίποε᾽" (τ. 21: ἡ. . ᾿ Δ η16}}5 ργίῃοθ, 
Δηὰ 50 4͵30 ἴθ ργιποθ οὗ Ὠ δηῖθ]᾽ 5 Ῥεορἱθ), 
δηὰ “ἴδὸ στοδῖ ῥρσηςθ᾽" (χῖ. 1) ΤΡ. [6 ἀρρ]ςδ- 
Ὀοη οὗ {86 ννογὰ ““.ϑε" ἴῃ βϑῆβε οὗ "ἢ 6} 
ἴῃ τα το. χυ!ὶ]. 17)),----ὐαῖ 1655 [84η [Π6 Ῥυίηςδ 
οὗ ργίηςος (111. 25). [πη [υἀδ (νυ. 9, οΡ. εν. 
ΧΙ, 7γ) ἢ 15 οδ]]ϑὰ “16 ἀγοῆδηρεῖ." Ὅ8ε πιοδη- 
ἱπξ οὗ 186 πᾶπιθ ἐ'ψῈΟ 5 κὸ σοἀά (Ε)"-ἃ 
ΠΔΠΊῚ6 ἔγαιηθδὰ δῆοσ [6 5ΔΠΘ ΤΏΔΠΠΟΙ 845 Μὶ- 
5ῃδοὶ (Εχοά. νἱ. 22), Μ|ςδίδῃ (8ο ἰ5 |ἰκὸ 
γπ 0 τπὶ {15}. ὙΕΙ͂Σ ΒΌΓΝ Ραβϑθαρθβ 85 
χοά, χνυ. 11, 5, Ιχχχῖίχ. 8 (Α. .). Ὅς 

ΠΆΤῚΘ 5 ποῖ ΟἿΪΥ ἃ [δ5ΕἸΠΊΟΩΥ ἴο ἴδ6 ἱποοπι- 
Ῥάγαῦϊθ δηὰ “"Ἰποοπιρσγεῃεηϑ: 016) (ὑριγηιθησι) 

ὙῸΓ οὗ {πὸ Οοά οὗ δηρεῖὶβ:; Ὀυξ «50, 85 
ΟΥΠΘ ὈΥ δῃ δηροΐ, 15 ϑυρρεϑέινο οὐ ἴδ ἰονν]]- 

Π655 Δη4 ΠυΠΆ ΠΥ τ ΠΙΓ ἢ ἄνθη δηροὶὶς ΡΟνΟΓ5 
σουηξ 1ἴ ἃ βίοσυ ἴο δοκηον)οάρο, ἤθη {ΠΕΥῪ 
ἃτὸ σοπιρατορά ψ ἢ Ηΐτὰ Ὀεοίοσε σγῆοϑο ὑγθὸ- 
Θ6Π06 ΤΟΥ ον (πεῖν ἔδοοθ. ὙΠῸ σοποορίοη 
οὗ ἃ ᾿εδάεσς οὔ ἴλ6 δηρεῖῖς ποδί νγᾶβ ἀδερὶΥ 
τοοίεά ἴῃ [πε πιϊπά 5 οὗ (6 [οἷν (7]ο5ἢ. ν. χ4 
1: 15 τρ θὰ ἴθ σσεη. χχχῖϊ 1, 2; 2 Κ. νἱ. 17), 
δυϊ Ὡᾶπηθ5 ἴοσ ᾿ἰπὶ ΟΥ οἴδεσ δηροὶς ἀο ποῖ 
ἄΡΡΘᾶσ ἴο πᾶν Ὀδοοπηδ ςοτησηοη {1}} [πὸ ΒδΌν- 
ἰοηΐδη δηὰ ἰδίου ρετοόβ. ὙῊ15 15 νυδδῖ ταϊρας 
Ὀ6 οχροοϊοά. [{ νψουϊά Ὀ6 ἡδίωγαὶ ἰδ ποῖ πϑοθ5- 
ΒΑΙῪ Ὀοΐϊδ 45 ἃ ὑγοίεδῖ δηὰ 85 ἃ ῃσγοϊοοϊοη 
δρδϊηθέ 106 Ὡδηηθ5 ρίνεῃ ΟΥ̓ ἴ[Π6 ΒΑΡΎ ]οη Δ 5 
δῃηὰ Ῥεσβίδηϑ ἴο {ποῖσ σοάβς δηά ρϑηΐ. [ἰ ν}}}} 
Ὀε ποϊιοοὰ {πὶ Τϑδηιϊοὶ σῖνεβ ἢ πάη ἴο ἴῃ6 
“Ῥγηςοα οὗ Ῥουϑία,"" ΟΥ “Ῥυποθ οὗ Οτεροο:" 
(ἢ σᾶιι56 15 5οἰξ-ουἀθηΐ (566 4]5ο Εχουγβυϑ οἡ 
“ΑΠΡοΙοΪορΥ,Φ᾽ Ρ. 348). 

1] γεριαϊπεά ἐδέγε «υἱἱὖι δὲ ζίπε 9 Ῥεγεἰα] 
ἼΒο Α. Μ΄. ολιτῖθθ οὐ ἴΠ6 ἰἄδα σοηνεγοά ὈΥ 
[815 τοηἀοτίην ΌΥ σοιηπλθηςίηρ ἴπ6 Ὠεχί νϑῦβα 
(νυ. 14) νὰ “πον: Ὀυϊ--- που συρροτίοα 
Ὀγ ἴΠ6 ὅγγ.,  υϊραῖς, δῃηὰ βοπιὸ τηοάδγῃ ἰοχῖ- 
ΠΟΚΤΑΡΠοΙ9---ἰθθ σοπ θυ 15 ποῖ 54 {|5ἔδοίοσγ. 
ΤῊ Οτεοῖς νογϑίοπβ ἴλκα 1 ὙΕΙΥ͂ αἰ ΓΘ ΠΥ: 
“|| πἰπὶ (Μ|ΊςΒΔ461) ἴΠογθ,. δη ἂπὶ σοπις,᾽" 
ἄς. (οΡ. ΧΧ. «πὰ ὙΤπεοοά.). Απὰ 1}|15--- 
τουρῃ ποῖ ἃ 1164] ἐγδηϑ] [10] ----ἶἰθβ τοσο ἴῃ 
δοοοσγάδηςς ἢ [86 δοίϊίΐοη ἴο Ὀ6 ρῥγεάϊςδίοα 
οὐ {πΠ6Ὸ ρατί οὗ [πὸ δηῆροὶ. Ηδρηςςθ, ο] νης 
186 Ὠἰπὶ οὗ ἴῃς ΟΥ̓ΘΕΙΚ νϑυβίοῃϑ, ΤΔΠΥ͂ πηοάογῃ 
ςοχηπηοηΐϊδζοΥβ ἴδια ἴπ6 ννογὰ ἰγδηϑιδίθα “" στὸ - 
ΤαδΙηοα  1η ἔΠ6 9θῆ86 οὗἉἨ “"σεπδιηἰηρ οὐοῦ δηὰ 
δῦονθ," 2.6. οὗ Ὀεΐηρ βυρεγῆιουβ. ὙΠ6 5656 
ψουϊὰ {Ποη Ὅδ6: τὨγουρῃ ΜΊΟΔ6]᾽ 5. μεὶρ “1 
νν5 ϑρογἤσου5 (1 νγαδβ ποῖ ννδηϊο) στ ἢ 
1ὴ6 Κίηρβ οὗ Ῥοσϑίδ, δῃᾷ 1 πὶ ἌἼοπηρ," ὅζα. 
ΟἾΒΟΓ τοηάοτηρϑ--ουςἢ 25 (παὶ οὗ Γι Ποὸγ “1 
ξαϊποὰ [Π6 νυἹοίογυ " (1ὴ βυρροτγ οὗ νι ἢ ἴδ6 
“σῶς εγόογιρη ἴῃ Οεη, ΧΙΧ. 4 5 φυοίοά, Ὀυζ 

ΑΑ 
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14 Νον [πὶ σοπγε ἴο πιᾶῖς πες 
υπάἀεγϑῖδηά τγῆδί 5841] θε 8] ΤΥ ρεορὶ 
ἴηι τῆς ἰατίεγ ἀδγϑ : ἔογ γεῖ πε νἱϑίοῃ 2: 
ἔογ γιαρν ἀἌΥ5. 

Ις Απά ψβεη ἢς δὰ βροΐκεη βυςἢ 
ννογάβ ὑπο της, 1 8εῖἴ ΠΥ ἴδςε τονγαγά 
της ρστουηά, δηά 1 θεςάπιε ἀυπ)ῦ. 

16 Απηά, ῬεΠο]ά, οπδ {κε τῆε 51π2}]}- 
τυάς οὗ τῆς 80η8 οὗ πηδη ἴουςπεα ΠῊΥ 
11ρ5: ἴμεπ 1 ορεπεά στὰ πιουῖῃ, δηά 
δράκα, δπά κΞαἱά υπίο ἢἰπὶ τπδὲ 5ϊοοά 
Βείογε πιὲ, Ο πιγ ἰογά, Ὀγ τὰς νἱβίοηῃ 

ΒΟΥΓΟΥΒ ΔΓ6 τυγηδα προη πιε, δηά 

ΘΑΝΊΙΕΙ͂, ΣΧ, [ν. 14---20. 

ΤΑΥ͂ -Ἰογὰ τ] τυ 118. ΠΊΥ Ἰογά ὃ ἔοσ 
85 ἔου πΊ6, 8[ΓΑ ρ ἢ υνΑΥ ἴΠΘΓΕ γαπιαϊπεὰ 
ΠΟ 5{Γεηρτῃ ἴῃ Π16.0 ΠΕΟΙΌΠΘΓ ἰ8 Πα 
Ὀγεδίῃ ἰεΐς 'π πΊε. 

18 ἽΠεη τπεγα ολπια ἀρδὶπ δηὰ 
τους εα πιὰ οπδ {κε [ἢε ἀρρεάγδηςε οἵ 
ἃ πιλῃ, ἃπΠα ἢς 51Γδηρτπεηεά πι6, 

Ι9 Απά 514, Ὁ πηδῃ ργεδῖν θε- 
Ἰονεά, ἔδαγ ποῖ: ρεᾶςε ξ υπῖο ἴδε, 
δε 5ἴγοηρ, γεᾶ, ὃς βίσοηρ. Απά ψῆεη 
ἢε ἢδά βροΐζκεῃ υπΐο πης, γν ϑῖΓεηρτἢ- 
επεά, δηά 5844, [,εἴ τὰν Ἰογά βρεᾶζ ; 
ἴογ ἴμου Παϑῖ β᾽ γεηρτῃεπεά πε. 

20 Ἴδη 5414 δ. Κπονγεβὲ ἴδοι 
". ΠῚ 

"Οτ, “4: ] ἄνα τεϊδίπεά πο 5ίγεηρτῃ. 
ΨΠοΙοίοσς 1 σοπὶα τπῖο ἴῆθο ἡ δηά κὐβῳ ἐμὲ μὲ 17 Εογ ἢονν οδηῃ 'τῃε βεγναηξ οὗ (ἢ 18 

τὶ πουξ δι β]οϊοπξ γοάϑοη), οὐ “1 πιδιπίαιηθὰ 
ΤΩΥ ρίδςθ,""----σο ποῖ 580 ῬἘ]]ΟΪΟ  Ί Δ ΠῪ δοςιγαία. 

ἢ ρίἴυγαὶ “" Κίηρθ οἵ Ῥεγβίδ" ἀἄοθβ ποῖ γὸ- 
Ῥτεβοηξ Βυτῆδη ΡΟΎΨΕΓΒ ΟΠΪΥ, 4.9. Ογτὺβ δηὰ 
ἮΙ5 ϑισσοββοῦβ, 2.4. [86 Ῥογβίδῃ ΟὙΠΔΘΟΥ͂ ἃ5 ἃ 
ὙὨοΪα, ΟΥὁΎ Ογτὰ5 (1 ρῬαγίίσι]41) δηὰ ἢ15 συδγ- 
ἀϊαη- οηπίυ5, Ὀὰξ [86 δεῖΐνθ ρονγοῖβ “ρίγιμαὶ 
απά εαγιδίν ννϊ ἢ μδὰ [πὸ Κιηράοπι οὗ Ῥεσξία 
ἴῃ εὔαγρθο. Μ|ιοἢδ6]}5 νυἹσζοσυ ονοσ “ἴΠ6 ρσίησα 
οὗ ἴῃ6 κΚιηράοπι οἵ Ῥεγϑιδ᾽᾽ ννᾶβ ἃ ΥἹΟΪΟΣΥ ΟΥ̓ΕΣ 
ἢ6 Κηρ5 οὗ Ροῖϑβία:" 1 νγὰ5 1Π6 υἱςίογσυ οὗ 
Οοά ονοῦ ἴδ ροννεῖβ ἡδίυγαὶ δηά ϑιιρογηδίισαδὶ 
ὙνΠΙΟἢ τοϑιϑίιοα Ηΐϊη. ΕῸΓ {Π|5 δηϊαγροά ι156 
οὗ (6 ννογὰ ““Κίηρϑ᾽" σρ. 541. ν1}}. δὲ; 5. 1]. 
2, Δπά [ογ ἃ δῦ μου ρΐ 58]. χχῖν, δι; 
Ρ5, ΙΧΧΧἸΙ. 6, 7. 

14. Μὸν γε 1δὲ αἱοῖοπ ἱς ὯΡ' »ιαη Ἅ4}.] 
ἡ. ξ.γ) ἃ5 ΓΈΠΟΥ ἢδ8 ρΑγδρῆγασοα ἰ{:--  ἔοσ 1ῃ6 
ν]ϑίοἢ 58.411] Βάρρθῃ (Ὁ 0] 61164) δῖοσ πιδη 
ἀλγ5." ὙὍῶ[δ ϑθηϑθ νοι] βθοαὶ ἴο Ὀ6 (ν] 
Ἀδϑη δηά οἴμοῦ ἈΔΌΌ15) ἐμδξ δποῖδογ νἱβίοῃ 
νγὰ5 ἴο δ ρτδηϊεά ἴο οχρίαϊη ννῆβαῖ δὰ ποῖ 
Ὀεεη οχρ]διπθά. Ὁ μεῖμοῦ ἴῃ6 "ΠΛΔΠΥ ἀ4γ5᾽" 
ἴῃ 115 εἶδιιϑε οὐ [Π6Ὸ νοῦϑο 15 ἴῃ6 ϑδπὶθ 848 “"ἴΠ6 
Ἰδίζου ἀδγ5᾽" οἵ ἴῃδ ρσονίοιιϑ οἴδιιϑε οὐ ποῖ, 15 ἃ 
ἀϊδρυϊοεα ροϊηί. ὙΠῸ ςοπίεχε 45 νγ6}} 85. [ῃ6 
ΠΟΤΕ 5 π|ρῖ6 τποάθς οὗ ἱπίογργείδ! θη ἅτε ἴῃ 
ἕδυουγ οὗ ἔμεὶγ ἰἀεηγ. Οἡ [86 ρᾷγαϑα “"ἴΠ6 
Ἰδξίον ἀδγβ᾽" 566 11. λϑ. 

16 5.05. Τῆσιοε ἴῃ [ἢ|5 νἱβίοῃ "'" Δῃρ6}5 “2 Π|6 
δηα πηϊηϊδίογοα " ὑπίο [ἢ6 5εγνδηΐ 45 ἰδοΥ͂ 
“ἐτηϊηϊδίογοά ὑπο Ηἰπὶ οὗ ψνβοηλ 6 ϑρᾶκθ 
(Μδξ. ἵν. 11); δηὰ {πὲ βιιοςεβϑῖνο εἴοςῖβ οἵ 186 
νἱϑίου ὩΡοη Γλᾶπίοὶ ἃτγο νου οὗ δἰζοπίοη: 
(α) ςρΡ. νυ. 8 ἀηὰ ο; ἔδοτε 6 εἴδεϊ ννὰβ ἴο]- 
ἰονγεὰ ὈΥ Ῥαγίί] γεβίογαοη ἴο βίγεπρί : (ὁ) 
“τς; ἴῃο ἀυμηθηοβα ποΐθα ννᾶ5 σεϊηουθὰ (υ. 
16), Ὀυΐϊ ννᾶβ δρδὶῃ [Ὁ] οννεὰ ὈΥ υαἱΐον ὑγοϑ" 
ἰγαϊίοῃ: (ὦ) συ. 18; ἃ [δϊγά {ἰπι6 [6 “5 Γεπρτἢ- 
Θηΐηρ ἴοι ἢ" τγᾶβ δάπιιηϊκίεγοά, δπὰ δηιεὶ 
σχργεββοὰ ἢΐβ δὈ ΠΥ ἴο Ἰἰδίδη (ν. 19). [{ ννᾶβ 
1Π6 τοσορπιίοη οὗ [815 {Γ} 0]6 τη πηι ϑίγυ ὙΠ ἢ 
Ἰπάπιςρα 5οπ)ε οὔ δε δαυ]ν Ομ γδιίδη Εδίμοῖβ (85 

ἘΡΉγαῖτη 5015) ἴο ἔγαςθ ἴῃ ϑδοῦ ϑοραγαΐο δεῖ 
[86 ψοτκ οὗ ἃ βεραγαῖθ Ρεζβοῃ οὗ ἴῃς Τ ΠΠΙγ. 

16. ομὸ ἤξζεἐῤδε αἰρε ἐμάς ΟΣ δε τοη: ο γ»ιεη] 
Ορ. [6 5:ΠΔΠΔῚ ΡἢΓαβο5 ν᾿. 18, Υἱῖ. 11. ΥἹΠ6 Ως. 
[1 ἀοε5 ποῖ ἔοϊϊονν {μὲ [15 ννγὰβ ΟδΌσγοὶ, Ὀυῖ 
{Πότ ἰδ ποίπηρ ἀρδίηδὲ [π6 ἰἀοπε βοδίϊοη (566 
-. .). ὙΠΕΊΧΑΧ. τολάς ἼΚο (δ 5 π Πτυὰθ 
οὗ ἰῆθ ἢδηὰ οἵ ἃ πηδη. ΕῸΥ [δ6 ΔηρῈ}}5 ἂςῖ 
ΟΟΙΠΡΑΙῸ 450 ἴχ. 21. 

Ο νην ἰογά...»ιν σογγοαυς αγὸ ἐμγπεά μροπ »η6] 
11 “ΑἀοηΣ᾽" (βίη. ποῖ “" Αὐἀοηδὶ,"" Ρἷατ.), 
οΡ. χὶϊ. 8; (ἢ 145ὲ ἰδϊζεσ 1) 15 ἢαγάϊγ {86 σοη- 
ποςσίηρ οδυπά τ ϊοἢ 80 ΓΕ] ΘΠΓΥ οσςσιγβ ἢ 
[815 ννοσχὰ (6. ζ. ἴῃ ΡΎΟρΡΟΓ πᾶτηθβ, Αἄοη!- 6 ΖΟΚ), 
Ὀυΐϊ ταῖμεσ ἴἢ6 ππλγκ οὗ [6 Ῥγοποῦη “7 
Ἰοτά." Ηδνίηρ τεραγὰ ἴο [86 δἰ γτηοίοργ οὗ [ἢ6 
ψοσά, 2... ἴο (Π6 σἰγοησίῃ Ὡς ἢ ἃ νγᾶς 186 
ΔηΡΟ]᾽5 ἴο ψίῖνο, (6 ἘΠΙΘ ὁΤῊΥ σι γοηρί ᾽ 15 σΟΓΥ 
βίη δοδηῖ σῃεη ἴδκοη ἰπ σοπηδοῦοη ἢ [Ὲ6 
ςοηίοχῖ, Τὴ ἐβοϊτοννβ᾽) ἅγὸ 11. ραΐηβ {κ 
ἴΠοϑ6 οὗ ἃ ννοιῆδῃ ἴῃ ἔσανδι] (1 5. ᾽ν. 19). ΤΒ6 
νογά 15 υϑοὰ ἴῃ [6 54Π|6 ΨΨΑΥ͂ ΌΥ͂ [8818 (ΧΕΙ. 
8, χχὶ. 2) ἴο ΟΧΡΓΕβ5 (μὲ ονεγροννοσηρ δτιεῖ 
ΒΓ πηδϑίοσβ σηϊμα 35 νν6}} 45 Ὀοὰγ. ὙΒοοά. 
δοςορίβ ἴδ οὔρίηδὶ ϑοιροννῃδί πιοῦε ᾿ΠΈΘΓΑ ΠΥ, 
ἐστράφη τὰ ἐντός μου ἐν ἐμοί: 50 1αἰδποῦ 
δ πηρίης (Οὐεἴδηκο Ὀθῦδθη τΐγ.᾽" 

17. ὙΠῸ ϑβεοοπά οἴδιιϑα 15 ἰδκθῃ ὈΥ̓͂ ΠΊΔΗΥ͂ 
τιοάετηι σομηπηδηϊδίοιθ 8ἃ5 Δὴ δροβίσορῃθ οὔ 
186 ρατί οὗ Τδηϊοῖ, δηὰ ποῖ ἴο Ὀε σοηπϑοιάογεά 
Ῥαγὶ οἵ 15 γεπλδσκβ ἴο 186 δηρεὶ; διιῖ [Π6ΓῸ 15 
ὯΟ ΠΟΟΘΘΘΙΥ ἴογ ἰπἰσοάποϊηρ, συ ἢ 8ῃ “" 4ϑιἀ6.᾽" 
ΤΠΘ γεῦθα ἰ56 δεϑὲ υπάετβιοοά ἰξ σοηπεοιάἀεγοὰ 
{ΠῚ ΤᾺ με ἀπά Εννδὶά) δὴ ἱπΐίερταὶ ραγῖ οἱ 

6 Ργοόρεῖδβ [] οτηρ Βρθθοἢ. 

40. ΤΠα βεῆβθο οὗ (8 ἀϊβῆςυ]ε νοῦθο 15 
Τηδάο οἰθάσογ, ἰδ τὸ δ6 Δ] ονγεὰ ἐπὶ [ἢ ““ργίηςθ 
οὗ Ῥεγβί᾽" δηὰ (6 “ργίῃοθ οἵ Οτεςῖδ᾽᾽" δῖα 
ποῖ ςοποοίνοα 45 Πρῆζιηρ δρδίηϑδὶ βὰς ἢ οἴπεσ, 
Ὀυϊ 45---ἰῃ ϑυςσοοϑϑίοη οὐἨ ἘΪΠῚ6---ροννοῦβ (Ρ ΙΓ, 
566 ποΐδ οἡ “ἴῃ ἴῆθϑο {πὶ ηρ5᾽" ἴῃ ν. 21) πρῃί- 
ἴῃ δραϊηβξῖ [ἢ δῆροὶς ρόοννογβ οὗ ἴϑγαθὶ. Τἢδ 
“ἰ ΒρὨτηρ," ἀραίη, δβοιὰ ποῖ Ὀὲ ἰδκθὴ ἴῃ 



4Η:εδ. 
“ἐγεπ]ί 

ν. 21---2.} 

πον ΨΜ1] 1 τεΐυγη ο ἄρῃς ψ ἢ τΠε 
Ργηςα οὗ Ρεγϑβίἃᾷ : αῃά ψῆεη 1 δπὶ ροης 
ἴσῃ, ἴο, (ἢε ργίηος οὗ τεςίᾳ 5841] 
ζοπηα. 

21 Βιυεὲ1 ν]]}} 58ενν τῆεε τμλῖ νῃϊςἢ 
ἰ5 ποῖεά ἴῃ [ῃς βογίρίυγε οὗ {τ ἢ : δηά 
ἐῤεγε 'ἰς ποης τῆδζ 'Βοϊἀειἢ τυῖτ τὴς 

σά ἀύν. ἰὴ τἴῇ656. Π]ηρ8) ας ΜίςῃΔ46] γουγ 
“ὖ Ρτίπςα. 

ὍΑΛΝΙΕΙ, Χ. ΧΙ. 

ΓΗΑΡΤῈΚΒ ΧΙ. 
Σ 77:2 ουεγίλγοιν οΥὙ ἢ εν σία ὁγ δε ἀδΐηρ 7 Ογεῖα. 

5 δεαρσμες αμπα κογ Ἔα ὀείηυεορε 1ἦς Ζίησε οὗ 
“ἦε «ομἵά αμπά 97 ἐλε πογίά. 40 7122 ἐπυασεῖοκ 
σμα ἐγγαμην ο7 1ἦε Κοιπαρε. 

Γλῶ Ι ἴῃ τῆς ἢγβε γεᾶγ οὗ ᾿δγίυϑ 
τς Μεάς, ουεη 1. 5ἰοοά ἴο 

ςοηῆγηι δηά ἴο 5 τεηρίῆδη ἢ ΪπΠ1. 
2 Απά πον ψ}} 1 ςῃενν τῆες τῆς 

ἔα. ΒΟ] 4, τπογα 5}41]} βέδηά τρ 

ἴῃ 5εῆϑε οὗ ἀϊςρυϊδίίοη οὐ ψγογά-ϑ. 6 ἀτποης 
[86 ““Ῥυποαβ,᾽" δ 'π [ἢ6 τηογὸ {Π|6Γ8] δηὰ τιϑιιδὶ 
86η56. ἼΤ6 “ποίη ἔογῖ" ΙΔΔΥ {πεγείογο 
τηθΔ ἢ ΘΟΠΊΘΓΒΙηρ τόσο [δ 5: ΠΊΡῚΥ ἰοανίηρ ΟἠΘ 
Ρἶδοθ ἔοσ ἀποίδογ; [ἴ ΠΊΔΥ ἹΠΊΡΙῪ τῆδί {Π6 σοϊηνς 
ἔοσῖ 15 ἔοσ [86 ριγροβε οὗ ννᾶῦ, 48 νοι ὰ 4150 
θ6 {πῸ σοπηίηρ (Τρ. 1. 1) οὗ [86 ““ρῆηςε οὗ 
Οτοςῖδ.᾽" ὙὍΠδ νϑῦϑθ ΣΔΥ ἴθ Ὀ6 ῬΑΓΆΡ 
{δυ5: “1 ὙΠ] τεΐυσῃ ἴο ἤρῃϊ ουἢξ (πὸ ἤρῃξ 
νὰ [86 ὑπο οὗ ογβϑῖα, θερη (υ. 1τΆ 
Ὀυΐ ποῖ εηάρά; Ὀμῖ ὮΙ 1 πὶ σοίηρ ἔοτί 
(1πε νεγὺ 5 186 ργεβ. ραγί. ἴῃ {π6 οτὶζ.) ἔοτ 
(815 σοηΐεϑξ, νυ] 6 1 15 51}}} σοηεπαϊηρ, (Π6 
ΡΠηΟδ οἵ Οτοςοίᾷ σομηείῃ (ρτεϑ.) δπὰ ἃ πὸνν σοη- 
[εϑῖ νΧ7}}} Ὀδρίη " (ςρ. [6 Οτεοκ νογβίοηϑβ, νῃϊο ἢ 
πονγενοῦ ἰγδηϑίδίς [ἢ νογὺβ ἴῃ ἴῃς ραϑῖ [θη56). 
ΟὐὯ2Ζ γεΐειβ (πὸ ““ροϊπρ ἕο ᾽" ἰο πε δἂςὶ οὗ 
Οαῦπεὶ σοίηρ ἴο Ὀγηρ Δηοῖ ννοσά : δηὰ σοη- 
βἰάογβ [Π6 σοπηπηρ οὗἩὨ ἴὴ6 ““Ργίποθ οὗ Οτεςίδ᾽" 
ἴο Βαανα ἴδκϑη ρίδοθ 816 Οδοτῖθὶ νγᾶ5 δυϑοηξ 
ου {Π]15 Πλ]55οη. 
ΤἼΣ ΒοΘΏ ΠΥ ἰονναγάς (οά 5 ρϑορὶθ Ὡς ἢ 

(Π6 “ργίηςθ οὗ Ῥογβϑία δηὰ τε ρτγίποθ οὗ 
Οτθοα " δμενγεά, 15 "Πυϑιγαίοα ὨΙ5[οΥγΊ ΑΙ ἴῃ 
[86 ορροδιοῃ δηά Ὠἰπάγαδηςοθβ οπάυγοά ὈΥ 1Π6 
εν δὲ [ογυβαίθπ, ποῖ ΟἹ ἀυπηρ [δ6 τεῖστβ 
οἵ λαῦῖι5 Ηγϑίδϑρίϑ, Χοῦχοβ δηάὰ Ασίδχογχοϑ 
Εζτὰ δῃηὰ ΝοἢοπΊ, ρΡ8551π1}) δυΐ 4150, 1 ἢ ἃ 1655 

Τοο, 1ῃ ἴρδί οὗ ΑἸοχαπάοσ δηὰ ἢ]15 1 σθϑϑοσβ. 

4]. 2δαὲ «υδίοῦ ἐς ποίεά ὶ5 ἐδ σεγίρίωγε Οὗ 
ἔγι 42] ““Νοίεοα"" 15 οἰϑευνῃογε γεπάογοα “ὁ νντῆῖ- 
επ᾽" (ν. 24) δπὰ “"5'ρτι " (ὙἹ. 8): ἴῃ ἸΙάδα οὗ 
ΘΏΡΤΑΥΙΠΡ, ΘἰὙτηΟἰΟΡΊΟΔΙΠΥ σοπηρφοίϊοα νυ {86 
τοοῖ οὗ [86 οΥἹρΊηΔ4], Ξυ  εϑί5 186 1πά 6110} οὗ 
ὙΠαΐ 15 ““ ποίοά.᾽" 
Τῆδ ἐἐϑεγιρίυγο οὗ {π|{Π 5 {π6Ὸ {Ππ||6 ἔοσ 

[86 φησ ϊηρ σοσίίοη. [ἴ ποῖ ΟΠΪΥ ΟΧργεβϑοβ [Π6 
ἀἰνίης στεςσοζά (5. σχχχίχ. τό, ςρ. Ἀδθν. νυ. 1), 
ὙΠ ο56 σὨδυδοίοσιϑίς 15 Δ Π 1 Π655 ἀπά “ἴσα ἢ," 
ῬΑΓΕΓΟΌΪΑΥΙΥ ἴῃ σεϊδίίοη ἴο σοὶ ρου {ἢ δηά 
1Π6 ἔσιιδ ἀπηουηορηηεηΐ οὗ (Π6 διΐζυτο (55. χχν. 
5, ΟΧΙΧ. 141; |[6γ. χχυϊ. 19); Ὀυῖϊ [ἃ 15 ΠΕΙῸ 
υϑοὰ ὙΠ δη ᾿πιρ] Θὰ σοηίγασε ἴο ἴπΠῸ τοσογάϑς 
δηὰ Ὀοοῖπβ οὗ Βαθγίοηία δηὰ Ῥογϑία ἔτ ΔΓ 
ἴο ἴδο ρῥγορμδοί---- ποῖ ΠΟῚ ἸΊρ ΓΙ 54 Ὁ]6 ΠΟΥ {Πι|6; 
δηὰ νυ] ἢ ἐνιάξηϊ γοΐοσοποο ἴο ἴπ6 “πιὸ {πη 6" 
(νυ. 1) ἀπά “πὸ {τ} " οὗἁὨ ρῥγονίουϑ υἱβί οῃϑ8 
(ὙΠ. Σ2, χ. 12). 
ΤΠ6 “Ὀυῖ᾽" ννςἢ ᾿πίγοάιισος ἔπθϑο ττοτάς 

ἷ5 ΠπΠῊῈ οτἱρῖη4]) δῃ δάάνεγ οὗ ρϑου τσ ἔογςθ. 
οΟ τεπἀογοά ὉΥ ναί ([Π6 ἐγεριο ὕεγο οὗ 1,8- 

ΕΠ), ἰῈ ΟΧργόβθος ἴπΠῸ ἤσπὶ δϑϑιιγαποα οὗ ἃ 
(Πρ ΠΟ τρις Ὀ6 ἀουδίοα. 80 ΠοΙδ; ἰοϑῖ 
᾿ΔΏ161᾽}5 ποατί 5Ξῃουϊὰ ἕδιηΐ ἀρδίη δ [6 (πουρῃς 
οὗ {λ6 στεδίηοθς οἵ πε Ἴσοηῖοϑδὲ πιηϊθα δἱ (υ. 
20), ἴδ6 δῆροὶ ἐποοιγαρθα Ὠἰπὶ ἰπ ἰδηρσίδρο, (ἢ 
ἢγϑὲ οσὰ οἵ νυν ῆϊοῃ ννοι]Ἱά ϑἰγεηρίδθη ἢπ]. 

μοῆφ δαὶ ῥοίάείρ «υἱὲ πιο ἐπ ἐῤέθε ἐῤὶπρι 
Βεῖῖοσ 845 ἴῃ τηλγρ. 5 ΓΘΠσΊΠοποίἢ ΠἰπΊ56} Ὁ" 
ἢ πιὸ. ΤῈ ψογὰ 15 σοηὰ (ρ]ΑΥ [ἢ6 
ΤΩΔη᾽ ἴῃ 2 5. Χ. 12. 
ΤΟ ΑΟΝ. “1π {πόθο {ΠῚ Πρ 5᾽) ἄρτϑοὸς νυν ἢ 

ψυϊρ. (ροσθαρϑ 4150 ἴπ6 Οτθεῖκ νογβιοη5); Ὀαΐ 
1Πϊ]5 ἀοδβ τοΐ ρίνο ἴῃ6 ΠΡἢΐ 5βθοῆϑο. ὙΠῸ ννογῆϑς 
16 ““δραϊηβέ [ἢ 656,᾽) 2. 4. ἀραῖηβδὲ τῆς ““ῬΓΏΟΟ5 
οὗ Ῥογϑία ἀπά Οτζοοῖδ.᾽" 
ΤΠ ΟΡοηΐηρ σεσβα οὗ σμδρ. χὶ. 5. 508 }}Ἐγ77 

ςσοηποοίοα τ] Χ, 21, ταῖπου (ἤδη τῇ χὶ. 2. 
Το ἀϊνίϑίοη ἱπΐίο σμδρίεγθ χ., χί., χὶϊ. 15 υἢ- 
ξογίυηδῖο ἀπ ᾿πσοηνοπιθηΐ. ΤἢΘ νν ΠΟ]6 βθοϊΐοη 
ἔοττηϑβ οὔδ σοῃηηθδοίοα νυν ῇο]ο, δηὰ ἴο ὃὉδ υὑπάογ- 
βἰοοά πιυϑσὲ Ὀ6 τεδά σεζαγάϊοςς οἵ {π6 ουὐγτοηῖ 
αἰν! 5 οῃ5. 

ΟΗΑΡ. ΧΙΎ;. 1. :πίδο 3γιΐ γεαγ 90, Παγίμ... 
ευερ 1, “1οοά...δί»!] ὙΠῸ ΧΧ. (Δηἀ ὙΠεοά.) 
τοδά αγτζιι5, συ θην ἔγοτῃ χα: δι (ἢ6 δ - 
ςορίοα τοδάϊηρ "" Πδγῖιι5᾽) 15 σοηϊοχίι δ} } ν [Π6 
σοττοςΐ οὔθ, ΤὉδο “" Ὠϊπὶ 7 15 ποῖ Ῥδγῖιι5 Ὀυὰῖ 
Μ|ςοδδοῖ (χ. υ): πἴ, (Π6 νϑῦβθ τπη5 “"ΤῊΥ 
βίδηϊηρ νν45 ἴο ςοπῆστῃ,᾽ ὅς. ὙΒΕΓΟ 15 ὕγο- 
ὈΔΌΪΥ δὴ δἱἹυκίοη ἴο 86 {Πε6η---ἰ ἴῃ [6 ἢγϑί 
γοᾶγ οὗ Ὠδγίυ5," δῇϊογ 186 [21]] οἵ Βαῦγ]ου--- 
Ὀποογίδιη ροϑιτιου νος Πλατῖυ5 νου ]ὰ ἰδκο 
1 τοραγὰ ἴο με ρεορὶε οὗ ἰ5γδθ]. Τμδ 
Βιδίοσυ οἵ εἶδαρ. υἱ. ϑῃενγβ ΠΟῪ ΡῥΓΘΟΔΙΊΟΙΚ 
νγἃ5 ἴπ6 Ῥοβιί[οη οὔ [6 στεδῖ τηθῃ οὗ ἴδῸ 
7ενν δὰ τὰςο: Βογὸ ἰξ 15. ἱἹπεϊπιδῖθα ἔμπαῖ [ἢ6 
Δηροῖς ρόνγεῖβ οὗ ᾿ϑγδοὶ ϑἰγοηρίμοποαὰ δδςοὶ 
οἴδεσ δραϊηϑὶ [Π6 “" ργίηςε οἵ Ῥεογβίδ " (ογ Μο- 
14). Αηροῖϊὶς ἱπίεγξογοηςθ τνᾶ5 ὀχογοιϑοα [π 
ὈΘΠ ΔΙ οὗ Τδηϊεὶ (νῖ. 22), ἀπά δὰ Ἵοπεπιιοά, 
δηὰ υνου]Ἱὰ 5}}}} οοπεϊηιο, 

4. ἐδενε “δα)} σἰαπά ωῤ γεῖ ἐδγεε ἀἰπσε] ἰ. 6. 
δῇἔεγ Ογτὰβ (ορ. χ. 1). Ὺμο νεῖ ἔπεβϑα 
ἴῆσοο, δπὰ (86 ἐουτγίἢ τίσμοσ, ἄς. ἢ [ΙΕ 186 
ῬΥΪΏΓΟΙΡΙΟ οὗ ϑεἰεςϊΐοη ὍὈ6 δάἀπιηίῖεά, οὐ [86 
ΠΟΠΉΌΕΥ ἔουγ 6 δοσορίδα 85 βυτῃθο 4] (45 ἴῃ 
ΥἹ]]. 6), 1ζ 15 ποῖ ὨΘΟΟΘΘΑΤΥ ἴο ἴπ6 ἱηϊογργείδι!οη 
[δὲ 1Π656 5ῃου]ά τοργεϑθοηῖς ἔουγ Κιίηρθ νγνῆο 
διιςςοοάθα οθ ἃποῖμεσ ἴῃ ϑἰγῖςὶ σὨγοποϊορίςδὶ 
ογάοσγ; ποῖ ποῦ σδῃ (ἢ 15 Ὀ6 54 ἴο Ὀς6 γοηυϊγοὰ ΕΥ̓͂ 
186 οὔρίμδὶ οὗ ἴῃ ννοσὰ “" ϑσἰδπά ὑρ᾽" (Βεγὸ δηὰ ἴῃ 
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γεῖ τ(ἢτες Κίπρβ ἰπ Ῥοτβία ; δαπὰ (6 
ἔουγτἢ 5}|4}} ὈῈ ἃσ τίσῆεγ τΠὰπη ἐῤ έν 
4}1: δηὰ Ὀγ ἢ18 βίγεηρτῃ τῆγοιρῇ ἢ 18 
τσ 68 ἢς 5}4]} 51 ἃρ 811 δρδίηβε τῆς 
τοδὶπὶ οὗ Οτεςίδ. 

2 Απά ἃ πιρῃς ἰπρ 5118]1} βίδπα 
ὉΡ. [Πδῖ 5}2]] γι ]8 συ ρστοαῖ ἀοπχίπίοῃ, 
Δη4 ἀο δοςογάϊηρ ἴο ἢϊ5 τν}}]. 

4 Απά ψῇεη ἢδ 5411 βἰδπά τρ, ἢ [8 

ὈΑΝΙΕΙ,. ΧΙ, ἵν. 3-.5. 

Κίπράοπι 5112}} δ6 Ὀγόίεη, δηἀ 5}.4}1 θ6 
αἰν!ἀεἀ τονγατὰ {πε ἔουγ νη 45 οὗ Π6ά- 
γεη; δηά ποῖ ἴο ἢ158 ροβίθ ΠΥ. ΠΟΙ 
δοςογάϊηρ ἴο ἢἰ5 ἀοπηπίοη ΨῃΙςἢ Πα 
γυ]εὰ : ἔογ 8 Κιίπράοπι 5814}} ὃς 
ΡΙυςΚοά ὑρ, ἐνεη ἔογ οἵδμειβ δεβί 6 
[Πο86. 

ς 4 Απά τἢε Κίηρ οὗ [ῃς βουτῃ 5Π4}} 
δε βίτοηρ, ἀπά ομδ οὗ ἢ5 ργίποαβ; δηά 

Ὁ. 3). Ὑε ἀεβοπρἕοη βίνεη οὗ δε ἔουτίῃ, 1 
ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ἴο Χογχοϑβ, ἰ5 ποῖ 1685 50 ἴο ἢ δγι 
Οοάοπηδηηυ9---ῃ ἰδϑῖ κιηρ οὗ Ρεσϑία; δηά [ῃ6 
ῬΑγα θ᾽ 5πὶ οὗἉ υἱ]}. 7 15 ἴπ ἕδνυουσ οὗ τγεξοσσίηρ 
“6 ἐουγτίῃ ᾽ ἴο 115 αἴθ κίηρ. [ΙΓ 80, δπά 
πορὶος τς 5 ΠἸ ΠΥ δυςοοβϑῖνο ογάοσ, “16 ἴἤγοο 
Κίηρϑ᾽" ψουἹὰ Ὀ6 ἴδοθο, δῇἔξσ Ογσχιιβ, πιοϑσῖ 
τοπονσδά, δ. Κ. Οδιῆργϑοβ, Πατυ5 Η ἱ 
Δ ΧοΥχαβ (566 ἢοΐα Υἱ1]. 4). Οἡ ἴῃς οἰδιοῦ 
Πδηά, [ἢ ἃ 5. ΠἸΓΕΥ ϑυισοοϑαῖνο ογάογ θ6 δάορίοά, 
{6 “1γεο Κίηρϑ᾽" νου ]ὰ Ὀ6 Οδιέδγϑοβ, ρϑοιάο- 
διποά!5, αηά ᾿δηυ5 ΗἩ γείδϑρίβ, ἀῃὰ ἴῃ6 ἕο ἢ 
---Χοῦχοθ. ὙΠ15 ποοοϑϑιίδίεβ [86 βυρροβιεοη 
οὗ ἃ ἰοὴξ [ἰηΐογναὶ Ὀοΐνσθθη ἐδ σοῃοϊυάϊηξ 
ουεηΐβ οὗ υ. 2 δηά (ἢ6 Ὀοριηηΐηρ οὗ Ὁ. 4 :--οἴ 
961 ποῖ ἰῃδά τη ϑϑι Ὁ]6 ἴῃ ἃ ὑὈσγορδείὶς ϑϑςίοῃ, 
ΠΟΓΣ ΡὨΠ]ΠΟΙο Δ ΠΥ ἱποογτοςῖ ; δυξ 1 [Π6 ἱπῖου- 
γδὶ 15 ἴο Ὀ6 ρῥἰδοθὰ δῆγννθογο 1 15 1655 ΔΟΓΟΡί, 
1655 ἀἸδοοπηδςίης, ἰΕ ρἰδοοὰ Ὀεοΐνσοεη [ἢ6 {Ὠϊγτὰ 
δηὰ ἐουτίῃ Κιηρθ οὗ Ὁ. 2. ὙΤΠδ ᾿ἰδησιάᾶρο οὗ 
[π6 νογϑε ἀοθβ ποῖ ποὶρ ἴΠὸ γοδάδθσ ἴο ἃ ἀδοϊϑίοῃ 
Ὀεΐννοθη ἴῃ 656 ἴννο συγτεηΐ τηοάο5 οὗ ἱπίογρσο- 
ἰδιίοη. “(ΕΑ σίσποσ 18 ἴδον 411,» Βα “" 5} Γ5 
ὋΡ 411) (.6. πδίοηβ, τπλθη, δηά ἔπε τνεϑῖ τὰ 
νυ ΒΓ ἢ ΠΟῪ τεργοϑοηΐϊθα), ΑΥῸ Ὄχργθβϑίοῃβ {ΓῸ1 6 
(4) οὗ Χεγχαβ, 86 ἱπποίοσ οὗ [Π6 σθϑ ἢ οὗ 
ἢϊ5 ἔδῖμον Ἡλασίυ5 Ηγϑίδϑρίϑβ, δ ἴῃς μβοδὰ οὗ ἢ15 
ΟΣ ἴο ἔοτγίγ- 6 πδίϊοηβ (Ὀεϊνγθθη ομο δηά 
ἔνγο τ ]]Ἰοη5 οὗἨ πιθη), ργερατθὰ ἴο Ἵγοβθ [δ6 
Ἡδο]]εβροηΐ, δπὰ (ὁ) οὗ ἤαγιιιβ (οαοπηδπηιβ 
ΤΑΔΙΞΏΔΙ Πρ 15 δυπάτοάϑ οὗ [πουδαπάς δ [55115, 
οὐ ἢ15 ννεηϊγ-ἤνο πδίϊομϑ (ἀῦονε ἃ πλ]] θη οὗ 
ΤΏ6η) δὲ Αὐεϊδ, δῃηὰ γεβέηρ ὕροη {Πδΐ σουηξ- 
1655 ἰγϑαϑυσγο νυ Ὡς ἢ δὲ 8115 [611 ἰηΐο {Π6 μβδηάς 
οὗ Αἰεχαπάογ (Οτοῖο, " Ηἰϑὲ. οὐ Οτ," ἵν. τό, 
Ὡ. 1). 

83,4. « »ρδίγ Ζίησ, ἄς. ἢ ῬὍΤῇο ἀϊνογϑῖῦ 
οὗ ορ!πἴοπ 85 τοψαγάς Ὁ. 2 σβᾶϑεβϑ ἴδσσθ. Οὔο5 
ΔΓῸ δρτοοὰ ἴῃ σοίσγσιηρ [Π15 ἴο ΑἸἰοχδηάοσ (ῃ6 
Οτοδῖ. [ νη]. )η ἀοϑογῦθ5 ΕὙΡΊ Δ ΠῪ δηὰ ἰογϑοῖν 
ἢ]9 ςσοπάυςϊς ἴο εγβίδ, ἴῃ 6 ἰδησιιαρὸ οὗ [ἢ 15 
ΨΟΙΞΘ ἰ5 ποῖ 1655 ἃ 5: ΠΊΠΊΔΓΥ Οὗἁ (ἢ6 σμαγαςίογ οὗ 
1π6 “ΤΩ ΚΗ " (ερ. ἴπ6 Ῥῆγαϑθε ἴῃ [5δἱ, ἰχ. ς, 
Χ. 22) Κιῃρ οὗ Οτσδεοὶ ἀπά οὗ ἴδε ἔογίυπος οὗ 
5 ΚΆΤΩ. ΤΠ “συ ηρ ἃ στραῖ σε "ἢ ((δς 
4] ογαϊοη οὗ ἴδε ογίρίηδὶ 5ῃοι]ὰ Ὀ6 ργεθεγνεὰ 
ὮΟΓΘ ἃ5 ἴῃ ν. 9) 5 ἃ δἧιηρ ἀεδετιρίίοη οἵ (86 
Ρονοσ Ὠι ἢ, μανίηρ 5 δ] υραϊοὰ {πὸ Ηε]]εηΐς 
νου, πιδάθ 1196} [ΕἸ οὐ (ῃ6 Ιαχαγίος δηά 
οὐ {6 ΝΙΘ, οἡ (6 Ηγρμαϑὶβ πὰ οἡ πο 
ΤΙςτῖβ : ἴδ6 “' ἀοἱπρ Δοοοσγάϊηρ ἴο ἢ 15 νυνυῖ}] " 15 

ποῖ ΟὨΪΥ ἀεδογρίνο οὗ [6 σμαγδςίοει----Ἄσοτα 
νἱἀοοδίυγ ροπτδυ5 αὐάυ!ά ρῥἰαςοοδαῖ "---ς- 
βίξηῃεά ἴο πἰπι ΟΥ̓ Ουϊηίι5 Οὐγί5 (Χ. 5, 35)» 
Ὀιξ αἰδοὸ ἂῃ δχδδιιϑέῖνε ἀοἰ πεδίου οὗ (παῖ 
ΠΆΓΟΣ ὙΨ οὶ ΟὈϊΔΙηοα ἔογ [86 σοηαηύογοῦ τΠ6 
{Ππ|6 οὗ ““ ΑἸεχδηάογ, ([ἢ6 5σοὴ (ποῖ οὗ ῬΆΠΠΡ οὗ 
Μαροράοη, Ὀυ1) οὗ Ζευβ Ατημοη." Απὰ [ἴ νγᾶϑ5 
ἐν θη ἢ6 δἰοοά τ, ΟΥ, 85 ΥὙἱ}}]. 8 ἜΧργαβϑοβ 
1, ἐν Ποη ἢ νγᾶ5 Ξίγοῃρ ᾿" (4 τοδάιηρ Ογάϊζ 
ΜΟΙ] δάορι μετα ΌὉῪ ἃ σῆδηξα ἰπ {πε Ἰεϊίεγ 
οὗ (6 ννογά ἴῃ ἴΠ6 οὔ ΏΔ1).----ἰη ἴῃς [Ὰ]} Ρ]εηϊ- 
ἴμάε οὗ ἢῖ5 ρονεσ, ἰδαΐ ἢ5. ἀθδίῃ οἼσυγγοά 
(“1. 32, Β.Ο. 2232); δπὰ ἰμαῖ Κιηράοπι ΜΒ ο ἢ 
ΟΠΪΥ ΑἸἰοχαηάογ σοιϊά μάνα Ὠ6] ἃ τορεῖῃοῦ ννᾶ5 
“ Ὀγόκρη ἢ ἴῃ ρίθοος. (Οτοῖε, ΧΙΙ. 133, 142). 
115 ὑπ} νγᾶ5 αἵ δῃ ϑπά, ἴ νγᾶβ ἴο 6 "" ἀϊνι θά 
ἰονναγὰ {πε ἔθου νη 5 " ((ρ. νἱῖ!. 8, 22). Ηἰϑ5 
κΚιηράοπι ἀϊά ποῖ γοπιδῖῃ 1η ἴμ6 {ἰπὶ6 οὗ ἢ]5 
ἐ( ροϑίετγ " {τ (Ὡ6 ψοζγά Ἂρ. [6Γ. Χ]ϊ, 17; 
ΑΠΙΟΒ ἱν. 2; 5. οἰχ. 11: [86 Οτεεὶς νϑγβ ἢ 5 
τοηάοσ ΕἸ ογεηἘ1γ7), Ὀμὰξ ἴο ““οΥμεῦβ Ὀεβι 65 
{Π656.) Αἱ δῖἴ5 ἀδαῖῃ οὔθ ἱΠορῚ τπηδίθ 5ου--- 
Ἡόγδςοΐοβ, ννα5 αἷϊνα ; ἃ ἔξνν τποηῖῃ5 δῆεσ, ἢ]5 
ξανουτῖο το Ἀοχδηδ μάνα Ὀἱγι ἢ ἴο ἃ ροβίδιι- 
ΤΊΟΙΙ5 ΟΠ} 4----ΑἸοΧαπάογ ; ὈΟΐΒ νγοσα ονθηζδ}}ν 
τηυγάογτοά δὲ [π6 ἰηβίϊραϊΐοη οὗ ἴδοϑθθ ψῆο 
ἐἐγροίοα 0." “ΡΙυςκεοά ὉΡ,᾿ 45 τοοῖβ ουξ οὗ 
[Π6 στουηά, ἴδ6 Κιηράοπι οὗ [δὲ δ ροσοῦ ἡνἢο 
δὰ γσαϊϑοὰ ἴδπὶ ἴο ροννεσ. ΦΤδ6 “' γϑδ]πὶ οὗ 
Οτοοῖϊδ ᾽" ννᾶβ ὩΘΥ͂ΟΣ ἈρΡΑ1η ὁ“ Δοσογάϊηρ ἴο [Π6 
ΓΘ τυ ῖς ἢ πο (ΑἸοχδηάογ) τυ], ὙΠῸ οαϑίογῃ 
βδίγαρ᾽θϑ νοῦ Ἰοῖ δ ἴῃς τἰπὴθ ἴῃ (ηὴ6 Παπάς οὗ 
(Ποῦ μοίάογβ, θὰ ἐπ γοῖκὸ οὗ ἴδ ογείσ ΤῈΣ 
νγ5 ἴἤγοννιι ΟΥ̓́ 85 βρϑεα υ 845 εἰγοι πιϑίδηςες 
Ρειτηϊ θα ; ννεϑῖ, ποσίῃ, δπά δοιτἢ, {π6 σὨϊθΣ 
οἰ οΥ5 ἀμ οὐρὰ 1ῃαῖ ναϑὲ ἰηϊοϑϊδίθ ἰορᾶςῦ 
ὙΠΙΟὮ ἴῆθ τ ΡΥ Κίηρ μβδὰ ψοη ΟὨΪΥ ἴο ὃε 
ἀϊϑηηειηδεγοά, 

δ. νι [Π15 νόῦϑα Ὀθρίης ἃ 501| οὔ 
ἴδε Ἰεάριιεβ δηὰ Ἴςοηῇι!ςί5 Ὀείννεθη “186 Κιηρς 
οὗ [Π6 βου(ἢ δηὰ οὗ [ἢθ πογίἢ :᾽ 1" ΓΑΙ, [ἢ 6 
ἘΠ|65 ἀσὸ (86 ίηρ οὗ ἴδε ““Νερθῦ " (5ε6 σξῃ. 
ΧΧ, 1)}.---Δ ΞΘΟΡΤΑΡΠὮΪΟΔΙ Ἔχργεβϑιοη ἔοσ ἴΠ6 ἰδηὰ 
ἔτοπι βουΐδοσῃ δηδδῃ ἴο Ασα Ρείγαδ δπὰ 
Ἐργρί (οΡ. 1534]. χχχ. 6, ))---πά {πΠ6 Κίῃρ οὗ 18ε 
ἐς ΖΑΡΠοη"".-.--α βοορυαρῆϊοδὶ ἴογπὶ οὗἩ υθγυ νυνὶ δ 
85 Ὑ6}1 ἃ5 ΠΑΙΤΟΥ 5:51 ἔσδηοθ, ϑοπηθε  πλθ5 ἰΆ ΚΘ η 
ἴο τείεσ ἴο Αϑϑογγία ([6γ. 1. 1.8), δοτῃθίπιοβ ἴο 
ἴδε Ἰληὰ οὗ [πε (Πα άδδης (76γ. νἱ. 2, χ. 22), 
βοιηθίπηεβ ἴο Βδυγίοη (Ζεςδ. ἰϊ. 10), ϑοπΊε- 
Εἰπ|ὲ5 ἴο ϑυτίδ ([ϑᾶὶ, χὶν, 31), ϑοιῃεί! πο ἴοὸ 



πε ΠΑΝΊΙΕΙ. ΧΙ. 373 
ἢδ 5881} δ6 βίγτοηρ ἄρον ἢἷπὶ, δπά ἴ584}} Ἰοΐπ τῃαπιβεϊνοβ τορθίμεῦ; ἕογ ἸῸΝ 
ἢδνα ἀοπλιηίοη ; ἢ15 ἀοηῃχίηϊοη “ῥα ἑ ξ 
ἃ στεδλῖ ἀοιῃ!ηίοη. 

6 Απά ἴῃ ἴδε επά οἵ γεᾶτβ {ΠῸῪ 

(ἢς Κίπρ᾽5 ἀδιιρῃτεγ οὐ [86 βουεῇ 52] τροίαα 
σοπῖε ἴο δε Κίηρ οὗ {Π6 ποιῖῃ ἴο μένε. 

: ἐΗ6δ. ΤΊΔΚα ἴδῃ Δργβαεπιθηῖ: θυῖ 58:6 5821] ,ωδες 

Μοάϊδ δπὰ Ῥεσγϑῖα (154]. Χ]ὶ. ἂς; ΖορΆ. 1]. 13). 
ΎῪΠΟ6 βου 15 ρἰδοθὰ ἤόσε Ὀοΐοσε {ῃ6 πὸ 
ΤὨ15 νγὰ5 ῬγΟΔΌΪ ([Π6 ΒΑΌΥΪοηΐδη υϑᾶβο ἄτι 
ἴο ἴδε βᾶτη6 ἰάδα ἃ5 ἰδὲ δπίοσγίδι ποὰ ΟΥ̓ {Π6 
Ἐςγρείδης (Βιίγος, "Ἴσδηβ. οὗ δος, οἵ ΒΙ6]. 
ΑτῸΒ.᾽ 11. Ρ. 42.5)---νΖ. 18αἱ {πε εἰν] ΖΔ, οη 
δηά οτηϊργαίίοη οὗ [6 δαυ ΘΓ βοί ]ογβ δὰ Ὀδθθη 
ἀϊγοςοα ἴο 186 δου ἔτοσι {Π6 ποιῇ, 

ΒΥ ἴπο ““Κιῃρ οὗ ἴμ6 βου" 5 πιθδηὴΐῖ [6 
Ῥτίησθ ἱπίο ἤοϑο δηάς ἴπῸ κιηράοσῃ οὗ ἐδ 
βου ἢ 611 Αἔῖοσγ (Π6 ἀθαῖῃ οὗ ΑἸοχδηάοσ, Ἐρυρί 
ννᾶ5 σοπαυογοά ὈΥ̓͂ ΑἸεχδηάεῦ ἴῃ Β.Ο. 222 δῃὰ 
Ῥλοθὰ υπάογ {Ππ6 ᾿Ιου ΘΠΔΏΟΥ οὗἩ Ριο ον (1.). 
ΔΘ ἐχρδηδίοη πιοδὲ οὐγτεπί τοῖεγβ ἔῃε96 

ςοηῆϊςοί5, ἅζε. ἴο ἴῃοβα νυ ἢ ΠΙΒίΟΓΥ τεοορ- 
ὨΐΪ2Ζ65 85 πανίηρ' οσςυγτοά Ὀδέννοθη [ἢ 6 Ῥ(Ο]ΘΠΊϊ65 
διὰ [Π6 δεϊθιςιάϑ ; Ὀὰξ [6 ὙϑγῪ ναριιθηθϑθθ οὗ 
[6 ἰοπτηϑ ““ ποῖ ᾽) δηὰ “"ϑοιἢ,᾽) 45 ννῈ}] 85 
1Πε τευ ςηΕΥ ἰἀ64] σαί ποῦ ΤΠ Δη δ: ΠΟΕΥ Πϊδῖο- 
ΤΊΓΔΙ] τεορσγοβοηϊδίίοῃβ, ποοθϑϑιίδίθ ΟΕ ΠΊ65 
σδυξίοη, βοπιθίϊηιοϑ Ὀγοδάςῃ οὗ δρρ]οδίίοῃ, δπὰ 
ῬΔΥ 050 ΠΥ [Π6 ΡυΓρΡΟΚΒΟΙΥ σἤόβϑοη ᾿πάεἤη!ῖθ- 
655 ὙΠΙΟὮ ΠιΑγκ5 (ἴῸσ ἰηϑδίαηςθ) [86 Βοδάϊηρς 
οὔ τῆς Α. Ρ. 

ἐδε ἀἰπρ ΟΥΚἹ ἐδε “ομὴδ «δα δὲ σἰγοην, απᾶ 
οπὸ ΟἹ δὶ» ῥγίπεο; απά δὲ “ῥα] δὲ εἰγοης αδουε 
ῥὲη] ὍΠδ6 “"5ουτῇ ᾽ 15 ([γουρῆου) τοπάογοα 
ΒΥ 186 ΠΧΧ. “ἘΕρΡγρι" (ἔτοπὶ σ. 8), Ὀυΐ 
ποῖ ὉΥ Τπεοά,. ΙΓ ὈΥ {πε “βοι ἢ" 15 ἴο ὃὈ6 
υπάοτγβίοοά μεῖὸ Ἐγρῖ, ῬίοϊθπιΥ νου] Ὀδ6 ἴῃ 
Κιηρ αἰ υὐρά ἴο, (Παξ ρΡογίίοη οὗ ΑἸοχαπάογβ 
ΟΥΏΡΙΓΟ ὈΕΙηρ' 511} σονεοσπθά ΌΥ μἰπὶ δἱ [ἢ 6 {1Π|6 
ΟΥ̓ [Π6 οσηρεσοτβ ἀθαΐῃ. ΗὌδ δϑϑιπηράὰ ἴῃς Ἐ|6 
οἵ Κιηρ δῦοιι Β.6. 204 (Οτοῖο, ΧΙ]. 203). 

ΤΉς ἰἀοηπβοδίίοη οὗὨἨ ““οπα οὗ [15 ργίποεββ 
'5 ἀπ πσυϊο (ἔοσ {π6 ρῆγαϑο, ἃ ρασξ εἶνε υ56 οὗ [Π6 
Ρτγοροϑιίκίοη "" ἔτοτη,᾽" ορ. υ. 7; Εχοά. νυἱ. ἃς; 
Νεῆ. χι. 28). Ασςοογάϊηρ ἴο οπα ἱπίογργεία- 
οη, ἰξ πιθδῃβ ἴῃδί ομϑ οὗ ἴπε ῥσγίποθβ οὗ 1π6 
Κίηράοπι οὗ (Π6 βου νγᾶ5 ϑίσοηρ αῦονθ {Π6 
κίηρ οὗ (δς βοιῖῃ : δῃ ᾿ηϊογργοίδίοη ἡ ϊςἢ 
᾿πνοΐνθϑ {πὸ πορίθοῖ οὗ {πὸ νογϑα- ἀἰν: 81: οη5 ἴῃ 186 
Θχ βίης Ηεῦγτεν ἴοχί ((ΠΘΥ ἃτῸ σοττοςιν ρίνθῃ 
ἰη [86 Α. Ν.), ἀπά {πὸ δάορίίοη οὗ ἴποϑβθ ἔο]- 
Ἰοννεὰ ὈΥ ἴῃς Οτεεὶκ νϑγϑίοῃβ, δ. “ἼΒ6 Κίηρ 
οὗ [ἢ βου ἢ 5}.4}} Ὀ6 ϑίγσοηρ ; δπά οπδ οὗ ἢ ϊ5 
ΡΓΐης65 584}} Ὀ6 βίγσγοηρ αὔονβ ἢϊπι,᾽ ὅζο. (80 
ἴῃς ἘΔΌΌ. ᾿πιογργοίδίίοη ἴῃ {Π6 ἀρ φάι μοὶ 
δηᾷ [ἢ15 15 δι ρροβεὰ ἴο γοῖεσ ἴο δείδυςιϑ, ννὯΟ 
Δοϑυπηθὰ [Π6 {π|6 οὗ Κίηρ ἤθη πὸ ὈδΟΔΠΊΘ 
τηδϑῖογ οὗ Βαδυ]οηΐδ, Μεθοροίδτηηϊα, ἀπ 5 γγία 
(Οτοῖσο, 1. ς.)ἡ6. Ὑῆθ ρτεδί οδ)]θοξίοη ἴο {15 15, 
ἰῃλί ϑείδθιισυβ ΠΟΥ νγᾶ5 οπθ οὗ Ῥιοϊθηγ 5 
ΡΠ ποεϑ--ἰη [Π6 βθῆβα οὗ εἰ ν8558] ΟΥ̓ 5} Ὁ- 
ογάϊηδίθ οὗ δΔηΥ κὶπὰ, [Ιὶπ τδ6 βύεδαῖ 4]]1}Δηοθ 
δοΐννγοθη (δϑϑαπάογ οὗ Μδοράοηία, 1 γϑτηδοῃι5 
οὗ ΤἬτγαςο, ῬιοϊοπιΥ, ἀπά δείεαςιι5 ἀραϊπϑῖ ἴῃ 
οὐεγυνθθηΐηρ ΡΟΥΡΟΓ ἴῃ Αϑὶὰ οὗ Απιϊξοηι5--- 

8 4]}Π|δὴςθ Ὡς ἢ επάδά ἰπ ἴΠ6 ἀοίθδέ οὗ Απτϊ- 
ξοπυϑ5 δὲ {πε Ὀαϊῇς οὗ ρϑὺ8 ἴῃ Ῥηγγρία (Β.6. 
300) δηά ἱπ ἴΠε ἀϊϑοοϊυ!οη οὗ μὶ5 Αϑίδῖϊς 
ἀοπηηίοη ΤἙὨΙΘΗ͂Υ ἴο ἴδε τὉὉγοῆξ οὔ δείδυςι, 
ὙγΠοϑῈ ἀγπδϑίΥ ἔσοπὶ μδὶ ἀδῖε Ὄχογοιϑοά δ0- 
τΠποΥΓΥ ΠῸπι ἴδε σοαᾶϑὲ οὗ ϑγσία ἴο ἴε (δϑορίδη 
Βαΐοβ, Ῥαυίηϊα, δηὰ οὐδ ὩΡΑΙῪ ἴο {δε [πάϊι|5--- 
[πὸ ἔουγ ςοπέραογδϊοθ ἀρρθασ αἰνγᾶγβ οἡ δι] 
ἴοσηβθ. Το οὐναία [Π]|5 ας Ὑ, Γυϊδοῦ 
(Δπὰ 5οπὶθ το Γ5) [Δ Κ6 “οἠ6 οὗὨ ἢ]5 ὈσΙησ65᾽" 
ἴο ΤΙηϑδὴ οὔθ οὗ ΑἸοχδηάογ᾽β ὑυίησθθ. ὉΤἢΠο 
ΟΥ̓θοῖκ νουβϑίοῃϑ ἅΓῸ 50 ἱπάεβηϊο (ἢδὶ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ 
Ὀε οἰαἰπιοά ἰπ ϑδυρροτί εἰἴπεγ οὗ [15 οἵ {π6 
Ῥτθοδάϊηρ Δρρ]!]ςδῦοη. ὉΒΟ ἰγαπϑίδίίοη νοι 
ΔΟσΟΓΑΪΠΡΙΥ Ὀς, δάορίηρ 4150 ἴδ6 ϑοριιυδριηίδὶ 
αἰν!ϑίοη οἵ [δ6 νϑσϑὸ: “ἼΒ6 Κίηρ οὗ {Π6 ϑοιτὴ 
5}4}1 Ὀ6 σἴγοηρ, δηά οπϑ οὗ ΑἸοχδηάοσ᾽β ὑυῖποθ5 
588} Ὀδ6 βίσοῃρ δῦονθ ἢϊπὶ :᾽) 4 τγδηϑίδτ!οη 
ὙΠΟ Μ|] 4150 δάπιξ ἴπῸ τσοίεσγθηςθ ἴο 
δοίθυςυ5, 816 ΞΕ ΠΟΥ ἴῃ δοοοσγάδηςθ τ ἢ 
ἔαςῖ, δϑεϊευσυβ δηὰ Ῥιοϊο ΠΥ νεσὸ ὈΟΓ᾿ Ρθπ6- 
ταῖβ οὗ [Π6 στοδξ ΑἸοχδηάογ; δηά [86 Ῥοννοῦ 
ΠΕ ΠΊΔΙΟΙΥ δοαυϊγοὰ ὈΥ 1ῃ6 ἔοττηοσ νγὰβ ἕῶσ 
δτοδῖοῦ ἔἤδη (Πδὲ δοαυϊγοὰ ΟΥ̓ (ἢ Ἰδίῖοσ. ὍΤὴδ 
ΒΡ ροϑιίοη (ἐσ. ὈΥ ΟτδῖΖ) [πᾶΐ ἃ ϑθηΐδθηςθ 
(αἴοσ ““οπο οὗ ἢΠ5 ὑυῖποοβ ᾿᾽) δυο ἢ 85 “" 5}8}} 
δίδηά ὕρ ἕτοτῃ [Π6 ποτίῃ " β5ῃου]ά Ὀ6---οσ [6 
βᾶῖθ οἵ οἱιυοϊάδίςιοη ---- ΒΡ] ὦ (ἔτοσὶ Ὁ. 6, 
ἐς {ΠῈῪ ᾽), 15 ἴῃ δοσογάδηοθ 1 [815 νἱονν δπὰ 
Οἷοαῖβ θΡ της ἀϊβηςσυϊγ, ΤὍῆθ ρταιηπηδίοδὶ 
ΟὈ]θοϊίοηβ ἴο ἢ15 Υἱοῦ ἅγὸ ποῖ ἱῃπϑιρογαῦϊο ; 
δηὰ {πΠῸ Ὄχρ δηδίίοη 5 ργοξογδ Ὁ ]6 ἴο [Πδῖ ἢγϑϊ 
πδιηοθὰ οὐ ἴο ἃ ἰπιτὰ ϑοπιοίπιο5 οἴογοά, “16 
κίηρ οὗ ἴπ6 βου 58.411} 6 βίγσοηροσ ἴἤδη [86 
Κίηρ Ὀεΐογε ἢἰπη, οὐ [Δ 815 Ὀσίηςοϑ." 

6. ἐπ δὲ ἐμά ο γεαγ: {δεν “ῥα! 7οἱπ ἐδερι- 
“εἶυε: Ἰοσείδεν, ὅς. ΑἸ] ϑίοη 15 βόγὰ πιδάς ἴο 
[Π6 ΡοΟΪ ΕΓΔ] ΟΥ̓ τηΔΊΓΙΠΊΟΠΙΔ] “6 Ἰεαρθ5 Ὀοΐνγθθη 
86 Κιηρδ οἵ [δε δουτἢ δηά πουίῃ,᾽ νηοῦ ἰοοῖς 
Ῥίδοθ δέϊοσ βϑοπὶθ ἔχη (ςΡ. ἴδε ρῃγαϑο ἰὴ ὦ Οἤσο. 
ΧΥΙΙ. 2). 

19 "παῖε απ ἀργεθριθη}} συνθηκαὶ (1.ΧΧ.) 
θαϑορὰ ὕὑροὴ “στρ 5᾽" (5866 σηᾶγρ.) δηὰ (Π6 
Ῥυπςοῖρ]65 οὗ αι γ (Ρτον. :. 3). ΤΕ 5δηϑβθ οὗ 
ἴδιο ο]]ονσίης ψνογάβ οὗ [Π6 γεῦϑο ΠΊΔΥ ἴδιι5 Ὀ6 
ΡΑσγαρἢταβϑοὰ : Τὴδ πηλττίαρο (ςΡ. ἴδ6 ρῆγαβθο ἴῃ 
]οβῃ. χνυ. 1:8, [υὰξ. 1. 14) οὗ ἴῃ ἀδυρηΐοσ οὗ 
[6 Κίηρ οὗ ἴῃ6 δου ἢ ἕο ἴπ6 Κίηρ οὗ [6 ποιίῃ 
5881} ποῖ Ὀ6 αἰζοπάδαά ὈΥ τγεϊεπίίοη οὗ ροννοσ ου 
ΒΕΓ ρατί ποῦ ου 818 (86 Κὶηρ οὗ (με βου), 
(Π6 ρτοοηθηῖ Ψ01}} [411] [σουρὴ ΟΓΥ ποῖ Ὀδ 
οὐβοσνθά, δηὰ [Π6 ρος] σι ρηιἤσδηςο οὗἩ 16 
Ὀπίοηῃ σοπὶς ἴο ποίπιηρ ; ἴπε ροννογ οὗ ἴῃ6 κίηρ; 
οὗ (ἢ6 ποτ νν}}} 5111] τογηδιῃ [6 βτραῖοσ. 

11 15 πιο ἀπ πῆσυς ἴο ἀείοστηϊης ἴπ6 τρδξ 
τοηάογίης οὗ ἴῃς ννογάϑ (ποιηϑεῖνοβ, δηὰ {Πεῖσ 
τεΐεσοηςθ, [ἴ ἰ5 τειαδγκδῦὶς (Π4ὶ ἴδ τἰοχὲ [0]- 
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ΕΟ τ, 

δῆοκραι 
Ὁ] ̓ 

ποῖ τεΐδίη τῆς ροννεγῦ οὗ ἴῃς ἅγηὶ; πεῖ- 
(ΠῈΓ 5}4]1] ἢ6 βῖδηα. πού ἢ15 ἀγῆὶ: δεῖ 
8η6 5}4}1} Ὀ6 ρίνεη ὑρ, ἀπά τῃ6Υ τῇδέ 
Ὀτουρῃς Πεῖ, ἀπά ᾽πε τῇδε θεραῖ ΒΕΓ, 
δηἀ ἢς τῃδῖ 5:ὙαπρτΠεη6α Παγ τῃ Ζῤέεε 
ἘἸΠ168. 

Ἰοννεά ΌΥ (πὸ ΧΧ, πλαῖκοθ ὯῸ πηρηϊίοη οὗ 
ἐ{ἢρ Κιηρ᾽5 ἀδυρδίογ;" {Ὠγουρδοιῖ, ἴῃ δοίϊίοη 
15 Ὀεΐννγθοῃ {86 Κιηρ οὗ ἴη6 βοι τῇ δηά (ἢ6 
που νυδοιιξ ΔΩΥ τεΐεγθηςε ἴο ἃ [Ὠϊγά ρϑύξοπ, 
5 115 οὐνἱηρ ἴο (Β6 ἀ! ΕΠ Ό  Υ ἔπ] ἴῃ ἸάἀθπῈ- 
ἔγϊης 1815 ὁ Κιπρβ ἀδυρῃίογ᾽)}) 

σῥε “ῥα ποὶ γε αὶ ἐῤο ῥοαυεν 97) δε ἀγηι; 
μοὶ δον ραΐ δὲ σἰαπά, πον ῥὶς αγηῇὶ 1.1ἴ, (το. 
ἰδίῃ δἰσγεηρίῃ " (85 ἴῃ χ, 8, 16), ἃ ρῇγαϑθ ΠΟ Β 
ἔγομη [15 ΟΥΙΠΑΤῪ υ86 (566 Σ ΟἾτο. χχῖχ. 14: 
2 αἶτο. 11. ς, Χὶ. 20, ΧΧΙΙ. 9) ϑυρξεβί5 [ῃδὲ 
[Π6 Ῥγοίογδ 6 γδηϑίαϊτοη ννοι]ὰ Ὀ6 ““ [6 διττὰ 
541] ηοΐ τοϊδιη βίσθηρίῃ ᾽" (6 ἌΓτᾺ ἢ 15 ἃ ἴδῃ). 
ΠΟΙ Ὀ5ΌΔΙΪΥ, δηκ {π6 νοῦ 15 ἔδπι, ; 50 ΧΧ. 
ὁ βραχίων αὐτοῦ οὐ στήσει ἰσχύν). ΤΕ Ξοσοηά 
αἴδιιϑθ θείης σοηποιἀογοα ἰδιυϊοϊοριοδὶ, ΤΙ βοοά., 
Ψυϊρ. ἀπὰ "νυ μεσ, ὉΥ ἃ ἀϊβογοηξ ρυποιυδίίοη 
οὗ [Π6 οτἱρίηδὶ, γοδά “" ἢ 15 “οεά 5041} ποΐ βίδηά," 
τοίογπηρ (86 ννογάϑς ἴο (Π6 ““Κιηρ᾽5 ἀδιι ρου ;" 
Ὀυῖϊ {}15---ἰΠοὺ ἢ τεπιουϊηρ {πὸ αἰ βῆςσυ]1γ ---ἰβ 
ὈΠϑρροσίθα, πὰ [Π6 αἰδιι56 15 Ὀθϑδὲ (Δ Κθη 85 
ΟἿδ ἰάθα Ἀπ] |ῆδά, ἐ. 4. ποῖ ““ἢ6᾽" δἃ΄ίοῃθ ποῦ 
ἐς ἢϊς ἀγπὶ ᾽ δίοπθ, Ὀὰΐ "" 6 δηά δὶς Ἄστη,᾽ οσ [ἢ 6 
Κίηρ δηά {παΐϊ ροννοσ ὨΙΟΒ Π6 ΒοΙα δ5 Κίηρ. 

σδο «ῥα δὲ χίυεη τ, Κα. Α εἴδιβο, {π6 
ΒΘΠΘΓΔΪ 56η56 οὗ νν ἢ ἈρΡΡοδσβ ἴο 6 πο 51:11- 
ΤΌΠΟΥ οὗἉ 4}} ννο μδὰ ἰδίκοη ραγῖ ἴῃ [π6 Ππιδγ- 
ΤτΔθῈ οὐ Ιδασιιο; Ὀυῖ [15 ναγίοιιβ Ἔχργοββίοῃϑς 
ΔΥῸ 5{1}} τηδτίογβ οὗ ὑποογίδιηυ. ΕῸΓ ἰηϑίδηςθ, 
ἰπϑίοδα οὗ “ἢ (δαί Ὀοραὶ Ποσ,᾽ ὙΤποοά. τοδὰ 
οὐμήνενο Ροϊηθης ἀἸΠΓΟΠΕΥ, 566 Α. Κ΄. τηᾶγρ. ; 

ὈΓΠΟΥ, “δὰ. Ψυϊς. ρἷυτν. ; τῆ 1ΧΧ-. 
ΟΠ 5 (ἢ6 ννογάβ5. “δε (δὲ Ξἰγοηριῃοηθὰ Πογ"" 
15. ΟΥ̓ ϑοηδ γεξεγγθά ἴο μεσ μυβθδηά, ὈΥ οἴοῖβ 
ἴο Ποῖ ξαῖ μεσ. “Ἴη ({Π656) ὈΓΔ65᾽) 15 ΌΥ͂ ΤΠΔΠΥ 
Μϑ85. οὗ Ὑπεοά. ρδοεά δὲ ἐμὲ Ὀεριππίηρ οὗ 
1Π6 ποχί νϑῦβε δηά γοξοστοά ἴο οἵποσ Ἔυθηΐβ ἴῃδλπ 
1ῃοϑθ σοπηεςοϊοα νυ] (ἢ6 Ἰοαριι. 

Ιηἀερεπάοπέ οὗ {Πε56 αἰ βΊςυ}165, {ΠΟΤ 15 [Π6 
δτοαῖοσ αἰ ΠΠσΟΪΥ : ἴο νΒοπὶ ἀοο5 {1115 σοΐογ ὺ 
ΤΩ ΙΧΧ,---αβ 45 Ὀθθη βἰδίοά---ἰρῆογοβ “ἢ 6 
Κιηρβ ἀδι ρον") Ὀυῖ, δοσορίηρ {π6 υϑιιαὶ 
τοδάϊηρ, ἴο οπι 15 4]}υ}δίοῃ ᾿ηίοπάρὰ ἡ ὙΒ6 
1.5114] ἱπηίεγργοίδίοη 15 85 ἔοϊ'οννβ. Βεΐνϑε 
ΜΕΙΘ65 ς Δπὰ 6 ἃ ϑρᾶςδ οὗ ἃ σεηίι ΓΥ ἀπά ἃ ΠΑ] 
αἱ Ἰραϑῖ 5 588 ἴο εἰαρ56---ἃ Ἰοηρὶ οὗ {πὸ 
ΙΓ ἢ ϑουησνν ῃδξ βου γον ἴΑχθ5 {Π6 ρἤγαϑα "ἴῃ 
της οῃηά οὗἉ γεδγϑ" ΕΝ τοῖ.). δεϊειιευβ 1. (ΝΙςᾶ- 
ἴοΥ) νγᾶ5 βϑυςοθδάθξα (Β.0, 281) ὈΥ Απεοςδι 1. 
(δοίοτ) ---ἃ ρῆπος ρᾶβϑθα οὐδὺ ἰῇ [Π6 Ῥσορβεου, 
δηα δὲ (Β.6. 262) ὈΥ Απείοςδυ 1. (ΤΘο5). 
ῬιοΪοπιΥ 1. νγᾶ5 βιισςρεάθὰ (Β.6. 284) ἰη Εργυρί 
Ὀγ Ριοϊεπιν 11. (ΡΒΠΔάδΙρἢ 5) ; ἀπά νυ 115 
Ρῆποθ Απεοςῆυβ [1. (ΓΠδο5) πιδάθ ἰδᾶριιδ 
(8.6. 247) Ὀγ τορυαϊδίίης 815 ἢτϑὶ γε (1.2ο- 

ΘΑΝΊΙΕΙ, ΧΙ. [ν. 7. 

, Βυῖ ουξκ οἔ 4 Ὀγδηςἢ οὗ Ποῖ τοοῖϑβ. 
501] ογδ 5δἴδηἀ ὑρ [π᾿ ἢ15 εϑίδία, νῃς ἢ 
8.41} σοπια νυ Δ ἈΓΠΑΥ͂, Δπὰ 5}2]]} 
Θηῖογ ἰπῖο ἴῃς ἰογίγεβϑ οὐ τῆς Κίηρ οὗ 
τἢε ποιῇ, δηὰ 5}]] ἀβαὶ δραϊῃϑβιὶ {Π6Π|, 
Δη4 5}4}] ρῥγενδιὶ : 

ἀϊςο)ὴ δηὰ δπεῦ οι] άγοη, δηπὰ ΟΥ̓ πιδιτγίης 
Ῥιο οπ 5 ἀδυρῃίεῦ Βεγθηῖσθ. Οὐ ῃ6 ἀδδῖῃ 
οἵ Ῥιοϊεταυ (Β.Ο. 246) ΑπΕοσμιβ ἴοοῖς Ὀδο 
1,δοάϊοθ, ψῆο ροϊϑοηθά Ποὺ ἢυθδηά, δηά 
οδυβοά Βογεηῖοα δηά μοῦ οἰ]ὰ (8 ὈΟΥ) ἴο ὃὈ6 
ταυγάογοαά δὶ Ὀδρῆηθ. 

ΤῊϊ5 ἰηϊογργοίδίοη ννουϊὰ 6 ἰοριεἰπχδίδ 
1 τοῖο ψεῖο ἢὸ ἀοιιδὲ οἰἴμοῦ δῦουϊ ἴδ6 
τοδάϊηρ ΟΥἹ ὀχρδηδίϊίοη οὗ δυΟΥῪ ϑεηΐθησα Πὶ 
ἴΠ6 νεῦβθ, Βιι εοποιάσγιηρ [πδὶ ον εσΎ οἰδυ58 
5 ορϑη ἴο ἃ νδυϊδίγ οὗ ἱπίεγρτοίδίοῃβ, απὰ [παῖ 
{ΠοΓὸ οχιϑίοα 4 ἰοχῖ ([Ο]Ἱοννθά Ὁ. {πὸ ΧΧ.) 
ψΠΙΓἢ ἀἰϊετεὰ 50 σεηδγκΌΪΥ τοσῃ [παῖ π5 Δ} 
τοοοίνοά, 1 15 Ὀοΐἢ νυῖϑοσ δηά πιοτὸ οὐ σαὶ ἴο 
566 ἴῃ [18 ὝΕΙΘΟ ἃ ρΈΠΟΙΓΑΙΪ Γαΐ Ποὺ [ἤδη βρεςιῆς 
Δ]Πυϑίοη ἴο ἴπο56 ἰθαριιος δηὰ 4 }]}4ηο65 Ὀοίν θη 
ἴΠ6 Κιπρβ οὗ [6 ϑδοιἢ δηά πούίῃ, ΙΓ ἢ ΤῸΠι 
{πεῖν ννυδηῖ ΟὗἩἨ σοποβίοῃ δηὰ 4551} !οη δηθὰ 
ἴῃ ποίμιηρ “'ΘΥΘῃ 85 ἱσοῦ 15 ηοΐ πὶχοὰ νῈ ἢ 
αοἰαγ ̓ " (1. 42). ὶ 

7. Βμὶ οἱ οΓ α ὄγαπερ 97) δῦ γοοίς “ῥαϊ] 
ογδ οἰαπά μρ ἐπ ῥὶς εεἰα16] ὍὙΠ6 ῥγθρ. “ἴὴ ἢ 15 
ΒΌΡΡΙΠΙΘαὰ μοτο τοπὶ 186 ρῆγαθο ἴῃ οὖν. 20, 21, 
48 (ἸἸῸ “6 Ἰὴ ἢ]5 ρΙαςθ,,) 566 υΧΧ,, νυ. 2ι, 28). 
ΤΠ νογάς ἐἐουἵ οὗ" ΔΙῸ ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΙΥ : ἴΠ6 
ὈοΓοΓ τη ουηρ (Δπδίορουβ ἴο ““ομδ οὗ ὨΪ5 
ΡῬΙΠΟο5,᾽" συ. 9) ψουϊά Ὀ6 ““Απά ἃ Ὀγδηςἢ οἵ 
ΒεΓ γοοῖϑβ᾽᾽"" (με οπβ 0 σΟπΊ65 ἔγοπι [86 54Π|6 
ΟΥ̓ ΡΙη), ἄς. Ογίςβ ἀγὸ ἀἰϊνι θὰ ἴῃ (ΠΕΣ ἃρ- 
ῬΙΙσδίίοη οὗ ἴπ6 ννογὰ “" τοοῖϑβ.") ϑοπῆθ ἴδκο ἱξ 
8ἃ5 τοίου ρ ἴο ΠΟΙ ραγθηίβ, οἴπουξ ἴο ἤογϑοὶε, 

«υδίοῤ «ῥα! εογη «υἱέ απ ἀγηιν, δς. ΤΠ 
ΑΟΝ. ἀξζτοὸβ ἢ {Π6 Ψυϊ. δηὰ Πυτῃογ, Ὀυξ 
1ῃ6 ῥγοροβιοη ἴῃ [86 οὔ ρίηΔ] ἰ5 ποῖ “" ψ ἢ," 
Ὀυξ ““ἴο ;"" δπὰ [6 τοῦδ φΌΠΟΓΑΙῪ δοςερίοα 
νίαν 15 ἴο υπάογϑίδπα ΌΥ 186 ““ ΔΙτΩΥ " [Πδϊἱ οὗ 
{Π6 Κὶπρ οὗ 6 πουίῃ. Ὅὕῇῆε βδοῆϑα ψοιυ]ὰ ἴπ θη 
Ὀ6, “ὁ νυν ἢ 5841} σοσὴδ ἴο {6 δττηγ,᾽ ἐ.6. ἴῃ ἃ 
ΒΟΒΈ]Θ σρὶξ (οΡρ. ὅεη. χχχίϊ ο; 154]. χχχυ. 
4 3» εἰ δΔηᾷ ροηζογ᾽᾽ ἄζε. 

δ ““ ζογίγεβϑ " Βοσὸ 15 δοϑί [δϑη ἃ5 ἃ ςο]- 
Ἰεςῖνο ννοσά (ςρ. ἴπὸ δέμεγ, "" 5841} ἀεδὶ ἀραϊηϑξξ 
ἐδο»ι᾽,)}} οἰϑονμεσε [Π6 ῥ᾽ Όγαὶ ἔοστη ἰ5 δορὰ 
(ω 19). [115 νοσῪ ἀουθίξα] τὲ οἰΈ μοῦ δοϊευςῖα 
ΠΟΔΓ ΑΠΕΠΟΟἢ) ογ ΟδΖΆ σδῃ Ὀδ βαἱά ἴο 6 Ὠδθτα 

ΡΑΓΕΓΪΑΥΙΥῪ βρεςοϊβεά. 
Το ΧΧ. μὰ5 Ποῖα δραΐίη ἃ σϑιδλυκαῦϊο 

νΑγδί!οη ἔστοπι 1Π6 εχ γεσερί; ΤΟ “ Κιηρ οὗ 
[06 ποσί " 15 ποῖ ἃ ρϑηϊινο Ὀυξ ἃ ΠοιΠΔΕΨΟ : 
δης 86 56η56 ἱπιρ θὰ 15 [μδὲ 1 15 {86 Κὶπρ οὗ 
(δ6 που ““ Ὡς 50.4}} σοπιὸ ἴο (ἀξαϊηϑῖ) [86 
ΔΥΤΩΥ ̓ οὗ ἴΠ6 Κίηρς οὗ [Π6 δου ““1η ἢϊ5 οὐσῃ 
ΤΑ ἢζ.. δηα 5Π4}} ργενδι]," ἄζς. ; “. 8 15 4͵9ς0 
ΔΡΡΙ δα ἴο {86 Κὶπρ οὗ (ἢ6 ποιῖμ, δι ποῖ υ. 9. 



ΌΑΝΙΕΙ, ΧΙ. 

9 80 {δε Κίηρ οὗ τῆς βουτἢ 582]]} 
ςοπλα ἰηἴΐο ῥίς Κἰηράοπι, Δπὰ 9}2]} τε- 

ν. 8---το.] 375 

8 Αηά 5}]] 4]5ο ΟΔΓΓΥ σαρίϊνεβ ἱπῖο 
Εργρε τμεῖγ ροάβ, νυ Ἐπεὶ ργίποαϑ. 

ιΗὸὸ, ἀπαᾶ νυ ᾿ΓΠΘΙΓ ῥγασίουβ γεββεῖὶβ οὔ τυγῃ ἱπῖο ἢΪ5 οὐγῃ ἰδπά. 
αὶ ΔΓ ΦΉγΟΥ ἀπά οὗ ροϊά ; ἀῃά ἢξ 58.411 σοη- 10 Βιυὲ Πδ βοῃ8 [584] θς 5είγγεά ὑρ, 1 ον, ελαὰ 
εἶνε, : 

τἰπιι6 γη0 78 ΥΕΔΓΒ ἴδῃ ἴῃς Κίηρ οὗ [6 δπά 5}4]] δϑβϑειιῦ]ε ἃ παυϊτταάς οὗ δτεδλῖ 
ποίῖἢ. ἴοτοεϑ : δηά ομδ 504} σεγιδίη]  σοπλς, 

8. Το 5ροϊδίϊοα τηοπίοποὰ ἤοτο νγᾶβ 
ῬΓΔΟΈΟΔΙΥ ἰδπίαπιουπε ἴο δὴ δάπικίβοίοπ οὔ 
ἰοΐ] ἀοῖθαϊς οὐ ἴῃ6 ρατγί οὗ ἔποβϑε 50 ἱγεδίεὰ 
(φ. ἰ. 2, ν. 2; [54]. Χὶνί. σ, 2; 6γ. Χίνη, 7, 
ΧΙΙΧ. 3). ὙΠῸ νογτὰ (Ναβαλ) τεηάογεά 
“ΡΙΠΟΕ5 " (50 ἈΔ5}}1) 15 (γδηϑίδίϑα ΟΥ̓ οἴ εῖβ 
“τη ο] θη ἱπιαρο5") (τὰ χωνευτά οὗ ἴδε υχΧ Χ, 
δῃά Ὑπεοά. ΜΝυΐξ. ““ 5ου1Ρ1114... ὙὍΤῆδ ἴῃ- 
ΞΟΠΡΌΟΩΝ ι.56 {π6 ᾿ὑνοσγά πίϑιὶς ἴῃ [Π6 ϑθῆϑθ οὗ 
“ὁ (τχρᾶϑυγο,"" οὐ ὁ" 7εννε 5, δηὰ πδϑῖκα ἰπ (πδὲ 
οἵ ““ Ρτίπος " οἵ “" ςμϊεξ," ϑαγάδηδραϊυβ 5ρθΆκ5 
οὗἉ ΠΙ ΠΊΕ 85 σοηνυθυ ηρ' ἴο ἢ15 ΟΥ̓ ΑΞϑὺγ 118. 
Ναϑὶκ οὗ [ρε, ἢ ἢ15 ϑοϊάϊοσα δπὰ γοκοὰ 
σδαγοίβ (Νουτῖβ, " Αϑϑυσ. Ὠ1ςξ.᾽ 111. τοῦς ----} ; 
Ο. δηπῖι, ! Ηἰϊςε, οὗ Αϑβϑυγθδηὶραὶ," Ρ. 226: 
Ργαίοσγι5, ὁ Ζοιϊδτοῆ, ἃ. Ὁ. Μ. Ο᾽ χΧχνυιἱ]. 
514). ὝΠΟ “ροάς᾽" δηὰ “Ἰπλᾶρθ5᾽) ΠΟΙῸ 
νοι] Ὀ6 Πο56 οὗ ἴῃε ἀοξεαλίοα Κίπράοχῃ. 

δὲ εὐα]δ σοπείπμο γιοῦ γεαγς ἐῤαη 1ῥε Αἰ οὗ 
ἐδε ποῦ] Α ἰΥὙδῃηϑίατίοη ΠΟ ἢ 15 ΒΑσάΪΎ οοτ- 
τεςί. ὙΠροά. δηὰ ἴῃ6 Νυ]ρ. ““ ἴρϑο ργανδθθὶξ 
Δάνουϑιιβ ΓεβοπΠΊ 461] ΟΠ 15 ̓" Γοργοϑθηξ ΟΠ6 σοπὶ- 
ΠΊΟΠΪΥ δαοορίοα ἰγαηβίδίίοῃ : διιῖ ἃ δοίίοσ 511] 
νου ά 6 “6 584}} βἰδηὰ "᾽ (ϑᾶπιε 85 τ. 2, 2, 
4, 6) (ϑοπη6) ““ γοδῦβ (Ανναν) ἔτοπὶ ἴῃ 6 Κίηρ οὗ 
16 πογῖἢ," ννῃοῖθο ἔγοιη δχῃδυβίίοι ΟΥΣ 
1γοῦ ἢ ῥϑᾶςδ στεπιδιῃ5 τηϊο]ά, 

9. 80 ἐδὲ ἀπο 97 ἐδὲ “ομΐ «ῥα ]] οονριδ ἱπίο 
δὲ δἰπσο»"] ὙΠῸ ΑΟΝ. δηὰ 1ΧΧ.- ἀγὸ Ποῦ 
ἴῃ ορροσϑίτιοη ἴο {π6 οἴδεσ νεγβίοῃϑβ (δπηὰ ποδί 
Ποπηηδηΐδίοτϑ) : "" Τῆς Κίηρ οὗ ἴδε δουῖῃ ᾽ 15 
ὈΥ ἴδεϑθθ ἰαϊίοσ ἰδίκθη 85 ἃ ρβοηϊξίνθ, δπὰ ἴῃς 
{γληϑἰδίου ῥτγείεστεά 15 “' Απά ὃς (πὲ Κιηρ οὗ 
πε πογί ἢ} 584}} σουπὴθ ἱπῖο 1ῃ6 Κίηράοιῃ οὗἉ [86 
Κίηρ οἵ ἴς 5ουῖζ,᾽"" ἄς. ; [η6 βυάάθοηῃ σῆδηρα 
οὗ Ξυῦ]οςξ Ὀεΐηρ σοπϑιἀογοὰ 1655 υἱο]θηΐ ἴῃ 1ῃ6 
ΟΥΡΊΠΔ] ἘΔ 1ἴ 15 ἴῃ {Γαῃϑ] τ οῃ, 
ΤΠΕ Ὠϊδίοσγιςδὶ δυθηΐβ δ πἀθὰ ἰο ἴῃ συ. 

-π-τῷ ἃτὸ βυρροβεά ἴο 6 16 βἰδπάϊηρ ὑρ οὗ 
Βεγϑηϊοθ᾽5 ὑτοίμοῦ ("86 Ὀγδηςἢ οὗ [μ6 τοοίβ᾽) 
Ῥιοϊεσην 111. (Επυεγρεῖοβ, Β.Ο. 247) δραδϊηϑὶ 
δεϊδυςσυκ {1. ((Δ}}1πίςιι5, Β- 6. 243), γγῆο δά 
διςσεοάοα Απιϊοςσῆι5 (ἼΒβθο5). Ριο]επηγἾβ 
ΟἾΓΘΕΥ νγῶὰβ τηλγκοὰ ὈΥ͂ ᾿πυδγίδῦ]Ὲ 50 ςο655, 
ΤΕ ἔογίγεϑϑοϑ οὗ (Ποῖα δηά ἴμε βίγοηρ μίαςθβ 
οὗ 186 ϑυσγίδῃ ΡΟΥΕΙ ἃ5 ΔΓ ἃ5 ἴμε Τί ρτῖβ ἀπά 
ΒΔΌΥΟΠΙΔ σγογδ οηΐογοὰ ΌΥ Πίπι, ἀπά 1, δοάϊςς 
ν͵ὰ5 Ρυΐ ἴο ἀραίἢ [ῸΓ ΠΟΥ 5ῆδγε ἴῃ Βογοηϊςο᾿β 
τηυγάεσ. Ης τεζυπιεά ἴο Εργρὲ ἢ ἃ ὈΟΟΙΥ͂ 
οὗ 4ο,οοο ἴδίεπίβ οὗ 5ινοσ, ργεοϊουβ υθβϑοὶς οὗ 
ξοϊὰ «πε ϑἰϊνοσ, δαπὰ Ὀγιηρίηρ Ὀαςὶς ἢ Ὠϊτὰ 
ἴδοθε σἰδίιιεβ οὗ 1ῃ6 πδίίοηδὶ ἐἰο [165 ὑνῃὶςἢ 
Οδλεῦγϑεβ μδὰ οδιγιθὰ δυνᾶῦ ἴο Ῥεγβὶδβ. ὍΤῊ15 
ἰαδὶ ἃςῖ ρσοςυγεὰά ἴοσ μῖπι ἢ15 ΒΕ οὐ Επογρεῖοϑ, 

ΤΌΘ [ΟΠΊΡΟΓΑΙΥῪ ϑυϑροηϑίοη οὗ δοϑιι 165 ννᾶς 
Ὀχόίθη ὈΥ ἃ ςοπηδϊποα πᾶνδ]ὶ ἀπά πὰ ὄχρϑάϊ- 
[ἴοη αραϊηϑδί ῬίοΙΘῚΥ οὐ ἴΠ6 ρα οὗ δείδιςιι5, 
ὙνΒΙ ἢ τοϑι] θά ἴῃ [ἢε ἀϊπρογβίοη οὗ ἴῃς δεῖ ὈΥ 
ἃ βίογτῃ δηά ἴδ οἱ] ἀείθδι οὗ {π6 ἰδπά ἔοτςορ, 
ϑεϊθυςιιϑ ἐϑοδρίηρ ν ἢ ΙΒ σα ἴο Απηκϊοςἢ. 

ὙΠΟ 5ΔΠ|6 ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΙΥ τηλγκβ τ 5 ἜΧρ]ΔπΠ8- 
ΠΟη 845 ννβ8 ποίθα ἴῃ υ. 6. ΘΠ σοιμαγκαῦὺϊ!ο 
ἀϊἔογοηςο ὀχ δα ἴπ {Π ΓΧΧ',, {86 ἀΙΒΠ ΠΥ 
οὗ ἀδοϊάϊηρ, γγῇο 15 δἰ] υἀραὰ ἴο ἴῃ {Π6 ““ τοοῖϑ5, 
(Π6 (πλ!ηογ) Πϑίογ 4] ̓ πδοσιγαοΥ ννηϊςῆ ἀ6- 
βού δε5. ῬίοΟΙΘΠῚΥ 85 ὈΣΙΏΡΊΠρ θάοκ ἴο Εργρί [86 
ῥιασες ΠΑΡ[υγεδ ΟΥ̓ (απηῦγϑοβ, Ώδη 8ἃ5 ἃ 
τηδῖίον οὗ ἔδοξ (Ηεογοά. 111. 27) δ6 ογάογοά [Π6 
ἰτηᾶροβ (ε. 5. οἱ Μεῃρμῖ5 δηὰ (δθεῖγὶ) ἴο Ὀ6 
Ὀυγηΐ (566 ΝΘ ἢ, "]μοςῖ. οη Αης, Ηἰπι. οὗ 
Εδϑί,᾽ ΠΙ. 294), 411 σῖνε Ῥσγοπιίηθησε ἕο οἴμοῦ 
νἱονν5 ἀϊδσγοηξ ἔγοπι ἴποϑα Ὁ50.4}} Ὁ δοοορίοά, 

10. ΜΒμὲ ῥὶς “οπε «ῥα δὲ «ἐἰγγεά μΡ} 1.6. ἴο 
ὈαῖῈ]6 (νυ. 25). ΔνΠοθο βοηϑὲ Ασςςοσάϊης ἴο 
[}6 τοηάογηρ οὗ Ὁ. 9 Δηα στατϊηχηδίϊςδὶ ΒΘ] Θης6, 
τῆς ΑΟὟ. (πὰ 1ΧΧ. ν»ὴο τεδάβ “" ἢἰ5 5οη,᾽" 
σἰηρ.) ταυβὲ τηθδῃ ἴθ βοῦβ οἵ (86 Κιηρ οὗ {π6 
βουίη, ὙὝὙΠοθῈ ΝΟ τοποῦ τ. 9 αἰ δγοηο!} Υ 
{πε [Πδξ ν6γ56) σγϑῖθσ [86 ννογάβ ἴο ἴῃ βοῃϑβ οὗ 

6 Κιηρ οὗ [6 ποσίῃ. 
ΤΟ οὐἹρίηδὶ οὗ [6 τυογὰ ““ ἔοσοθ5᾽" σογγο- 

βροῃάξ ἴο [86 ννοσὰ υ5θἀ ἴο ἀδβοῦτῖο {πε ἸΓΟΟΡ5 
οὗ Βαῦγίοῃ (Νοιτίβ, "ἄβουσ. Ὠ1ςοῖ.᾽ 11. 419). 

ορδ “ῥα! εεγἐαϊπίν εοριο, ὅς. Ὑδδ νογὺβ ἴῃ 
Ὧδε ῥγονίουβ ρατί οὔ 6 γεῦϑα ἅΓδ ἴῃ {6 ῥίυΓΑίὶ, 
ΠΟΥ (ΠΟΥ οὔδηρο ἰο ἴδ6 βἰηριϊαγ. Οπθ ποὰθ 
οὗ ἐχρ]αἰηίπρ; [15 15 (δὶ ρίνεπ ΕΥ̓͂ ΑΟΨ. (ἀπά, 
ῬΓΔΟΌΟΝΔΙΥ, ὈΥ Τ οοὰ. εἰσελεύσεται ἐρχόμενος); 
Οἴθοῦβ σουϑιοσ {86 ““ τη] 6 ̓) ἃ5 ἴΠ6 ποπτ- 
Ὠδίϊνα ἴο [ἢ 656 γϑγὺβ ἰη (86 βεοσοηῃὰ οἶδυϑο, δηὰ 
τόπον “16 τ τ ἀ6 5}.4}} σοηηο,᾽" ἄς, 

ΎΠΟ ἀἰνοϑ Υ οὗ οχρίδπδίίοη, ἂπὰ ὄἼοῃϑο- 
4ΌΘΠΕΥ οὗ ἀρρ]οδίίοη, οὗὨ 115 γϑῦβα 15 ἴῃ ὩῸ 
5141} ἀσστοο ἀν ἰο {Ππ6 νδγίοιιϑ γοδ!ηρ8 (966 
1)6 ἀἰ ξογεησο ἴῃ 1Π6 οτρίηδὶ Ὀδίνγθθη [ῃ6 ΚοΣὶ 
δηὰ Κοίἢ10). 

(α) Τὸ ξεῖνε ἢγϑξ [6 νἱενγ υ5101.4}}}7 δάἀορίεά. 
δείδυςυ {1. (( Δ] πίσυ5) ννὰ5 βυςσθοάςα (Β.Ο. 
212.5) ὉΥ δεΐθυςι5 {Π1. ((δσαυηο8) 1ἴπ ἴπ6 Κὶπρ- 
ἄἀοτῃ οὗ ἴδ6 ““ πουῖῃ." δὲ [ϑγοπὶὸ δϑϑογίβ [μα 
δ ἱορείμοῦ τὰ ἢϊ5 ὈΓΟΙΠΟΣ Α πιίοςσῆι5 (πεπεξ 
“5005, 2 μ7.) οαγοὰ [ῃ6 ννὰσγ ἱπίο Ἐργρῖ 
δραϊηϑὶ ῬιοϊοπιΥ [11{. (Επεγροίεθ). Α5 1815 
156 σιυοϑεϊηδοϊε, οΟἿΠΟΥ οὐτϊο5 οχρίδίη (ἢθ 
ἐς ΒΕΓΠηΡ ὑρ᾽ ἴο δαί(ἰε ἴἰο Ὀδ ἃ 5ι1|- 
ΤΩΔΣΥ πιοὰθ οὗ ἱποϊυάϊης Ὀοΐ πη δἰΐδεϊκ οἡ 
Αἰίδ! 5 οὗ Ῥεγρδπιοβ ὈΥ ϑεϊδιιου} (4. 224---2} 
ἃηὰ τ86 ἰδίοσ. (ΌΥ ϑόπλδ γεδῦβ, 220---Ο2) ννΑΓ5 
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Δπ4 ονογῆον, πα ρᾶ85 [πτουρῇ : {με π 
8Π4}} εκ τεΐιγη, δηά ὃς βειγγεά ὑρ, 
εὐέηπ ἴο [5 ἐογίγεβϑ. 

ΓΙ Απά τἢς Κίηρ οὗ ἴδε βου 5}4]]} 
δε πιονεά νυ} σΠοΪοτ, δη 3}4]] σοπλα 
ἔογῃ δπὰ ἔρῃε νὰ Πίπι, ουε ἢ 
(ἢς Κὶπρ' οὗ τς ποιῇ : δηά ἢδ 5}2]] 
8εῖ ἰογτῇ ἃ ργεαῖζ πχυϊτιάς; δας (6 
τλυ τἰτυἊς 5}|}} Ὀς ρίνεη ᾿πῖο ἢ 18 Ββαπά. 

12 “μά σβεη ἢ μαι ἴἌκεη ἀννΑΥ 
τῆς τπαυ]πτιιάο, Π18 ἢεαγὶ 584]} θὲ 1|Ηεἀ 

ΠὨΑΝΙΕΙ͂, ΧΙ. [ν. 11-ἥ 4. 

ὉΡ ; 4πά ἢς 5141] οδϑὲ ἀόύζῃ σισμν ἴδῃ 
(Πουβδηἀ58 : δυῖ Π65}4}} ποῖ "6 δίγθηρτῃ- 
απο ὁγ ἐΐ. 

12 ογ ἴδε Κίηρ οὗ [6 ποτ 5}2]] 
τεΐιγη, δηά 5}4]] 8εῖ ἰογῃ ἃ πιυτιις 
σιελίεγ ἋΠ2Πη τῆς ἰογπιεσ, δπά 5}42]]} 
ΠΟΓΌΔΙΠΪΥ Τοοπὶς ἴδῆευ σογίδίπ ὙΘΑΓΒ ΓΗ 
ΜᾺ ἃ ργοαῖ ἈΓΠῚΥ͂ 8πὰ νὰ τυ ἢ δε ώκεν 
ΓΙ ἢ 68. 2“ 

Ι4 Απά ἴῃ τἢοβε {ἰπ|ὲ5 παῦε 5}2]] 
ΓΊΔΩΥ 5[λπά ὑρ ἀραϊηβδῖ [ῃς Κίηρ οὗ (ῃ6 

Ἂ Απθοςδυ5 (111. ολ]1οὦ “ἴΠ6 στοαί ἢ ἰπ 
ΕΥΡὶ δραϊηϑδὲ Ῥιίοϊοσηγ [ἵΝ. (Ρμιϊοραίοτ). 

ΤΆΣ μι οπε ἤ}ὸ " «μα ἢ τῶν όϊηε" Ἂ 
[ἢ15 Απεοςοδυ5 (ἢ6 Οτοδξ, ννῆο σενινοὰ τῃὸ 
[οσίυποβ οὗ ἴῃς ϑγσγίδηῃ οηρίγο δηὰ ἴοοϊ ἔγοτῃ 
ἴῃ6 ννεὰκ ἂπά δυὐεοξ ῬίοϊεπιῪ ΡῃϊΠοραίος 
(8. σ. 222) Ρῃαηίῖςῖα, (αὐἸο-ϑγτία δηὰ ρατί οὗ 
8:15 Ῥοβϑθββϑίοῃϑβ ἰη Αϑία Μίποσ ; “" ονεγῆοντηρ " 
[Π6 σουπίγυ |{κῸ ἃ Ποοΐ δηά σεϊυγηΐηρ ἴο “ ἢϊ5 
[ογίΓεβϑ " δὲ ϑεϊδιςϊα οπ ἴδε ᾿γοηΐοθβ (οἴμειβ, 
ἴο Ἀδρῆϊα ἴῃ Ἐσγρῖ; οἴδετβ, ἴο (428). 

(ὁ) ὙΠῈ τείσσεποα οὗ ἴῃ6ε “"βϑοῃβ᾽) (οσ 
ἐ50η.) ἴο [6 Ἑδιάγοη οὗ πὸ Κίηρ οὗ [ἢ6 
ΒΟ. ἢ, σῖνοϑ δὴ δ [οροίμοσ ἀἰβογοηΐ Ἔχροβιεοη. 
ΤΟ ὁοΠ6" 15, δοοογάϊηρ ἴο [115 νἱον, 
ΡῬιοΙοπιΥ ῬΠΠορδῖογ [ἢ6 ϑοη οὗ Ευεγρεῖοϑ, δπὰ 
[(Π6 ΘΧΡΓΘΘΘΙΟἢ5 1 [Π6 γοῦθθ 8.6 Κ,ῬΘΠΟΓΑΙ ἀ6- 
5 Ρ[0η5 οὗ ἴΠ6 ΠΟΞΘΈ 1165 ννδῖοῖ πηά Πα ΠΟΥ 
ΘΧΡΔΠ5ΙΟη 'πῃ Ὁ. 11. 

Βοῖῃ [686 ἱπιογρσείδιιοηϑ-- συ ρρογίοα ἃ5 
ΠΟΥ ἅτὸ ΟΥ̓ Δ0]6 πηθη---οδηποῖ Ὀ6 Πρ. ὙΠῸ 
ὨδίιτιΓΑ] σοΠΟ] ἰϑοη πλυϑῖ Ὀδ, ἴο ἰοαᾶνὸ ἴῃ6 νϑῦϑθ 
ἴῃ [μαΐ ἰπάἀοἤηϊΐοηθθθ ἩΝΕΙς [ᾶ5 σηδγκοά τμ6 
ψΕΙΘ65 ργεσοϊηρ 1. 

11,1Δ. Το ἀϊδεγοποο Ὀεΐνοοθη {6 1,ΧΧ. 
ἃηά [Π6 οΥρίηα] Ἴθᾶϑες ἤσγε, ὃιυΐῖ ποῖ [86 
ΟὈΒΟΌΠΙΥ οὗ [ῃ6 τϑίθγθησοϑ, 

11. δὲ «ῥαἱ].ε! γι α σγεαὶ νης, ὅς. 
(ἢ 6 15---οσογαϊης ἴο ΟοΠἠ6 νἱϑυν---ῆθ Κιηρ οὗ 
(ἢς σουῖῃ, δῃά ῃ6 ρῆγαϑθ “" Ὀυὲ (Π6 πλι τ 6 
5841} Ὀ6 φίνϑῃ ἰηΐο ἢϊ15 πδηά " ἰηττηδίο5 τἢδὲ 
{86 πὶ] ϊτυ 6 50.411} 6 ρίνθη ἱπίο [86 μδηά οὗ 
ἴπ6 Κιίηρ οὗ ἴ[ῃ6 ποῖῃ. Ασςοογάϊηρ ἴο ἃ ϑεςοηά 
γἱδνν, ὁ" 86 15 ἴη6 Κιηρ οὗ ἰδ6 ποσγίῃ, δπά 186 
ΤΑ 6 15 ρίνθη ἱηΐο ἴἢ6 παηάβ οὗ {86 Κίηρ 
οὗ ἴπ6 ϑοιῖῃ. Ασοογάϊηρ ἴο ἃ {πϊ|τάὰ, ““ 1ῃ6 
τη 6 " οΙοηρ5 ἴο {Π6 5πι6ὸ Κίηρ ἴῃ Ὀοϊῃ 
αἴἶδιιϑθ5, ἀηά [86 ρῆγαϑθ "" 804} Ὀ6 ρίνθη ἰηΐο ἢΐ5 
μδηά ᾽" 15 δηιίναϊθηϊ ἴο δῃ αϑϑυπιρίίοη οὗ 16 
σοπιπιαηπά ὈΥ 1ῃ6 Κίηρ, ΟΥ̓ ἴδμ6ϑ6 νἱοννβ, (ἢ 
ϑεσοηά---συρρογίοα 85 1ἴ ἰ5. ὈΥ̓ υ. 12---ἰβ [86 
τηοϑέ ἴῃ δοςογάδηςο νυνἢ (ἢ6 σοηϊοχί: Ὀυξ ἴῃ 
ςοπηηοῃ ἢ [Π6 ἤἢγϑι νἱονν, 1 ποοοϑϑι δίοβ ἃ 
σἤδηξα οὗ βιιῦ)]οςξ ἴῃ 186 πιά 416 οὗ [Πδ νϑῦβο. 

12. α«ὐρέπ δὲ δαὶ ἑαξεη σαυαν ἐδὲ »ιωϊἑἐμάρ, 
ὅζς.} 2.6. ννῆδη πο, {Π6 Κίηρ οὔ πο βοιυΐῃ, ὅς. 
ΤὨΘ ΑΟΝ, ἰ5 ϑ βίη ἘΔ} ἰπ ἀρτθοπιοηΐ ν Π [86 

γογϑίουβ. ΜδηΥ πιοάθγῃ σομπητηδηίδίοσβ, πονν- 
ΘΥΟΓ, τοηάοσ [15 “" αηά ἴῃς τυ! υἀ6 Ε.5 ἃ 
1.561} δηὰ [158 μοαγῖ,"" ἄζς,, ἃ τοπάθπηρ Ποοθ5- 
διἰδίοα ΌΥ ἴπδ γτείοσοποθ ἀϊϑεονογοὰ ἴῃ ἐδ6 
Ῥγενίουβ ὑεῦβε σαίμεγ ἴπᾶη ΟΥ̓ ἴπε ἐσὲ σεγ- 
δογιργι αἸϊοροὰ ἔγοπι [54], Χχχῖμ. το. 

ΤὨο Ὠἰδίοσιοδὶ 15 ΓΔ Οη5 οὗ [ἢδϑ96 νϑῦϑεβ 
ἃτὸ.---ἀορίηρ ἴῃ6 5θοοῃπὰ νἱενν δρονο---ῆρ 
Χο Ο5 πηδάθ ΌΥ Ρίοϊθιη ῬμΠοραῖοσ ἴο 
νυ Πδίαπά Απδοςῆυβ ἴῃ6 Οτοαὶ, ὀχοσίοης 
ὙΒΙΟἢ ἰϑϑυθά, Ὁγ ἴῃθ αἱὰ οὗ (τγαϊποὰ Οτεεῖ 
ΤΠΘΓΟΘΉΔΓΙΘ65, ἰη [ἢ ἀδοϊδῖνο ἀθέοδί οὗ Απέοοδιυς 
δῖ Ἀδρηϊδ. ἜΠδ6 δυγίδηβ ἅΓὸ δὰ ἴο ἤδγυο ἰοϑδὲ 
Ὀρνγᾶγάϑ οὗ ᾿ο,οοο θη δεϑιθβ φοοο Ὀ ΓΙ ΒΟΏΘΓΒ. 

18, ἄς. ἔο!]οννα οὐἱ ἴδ6 ἔδεϊ δηποιπορὰ 
ἐῃ [Π6 ῥγονίουβ ννογάβ, “" Βὸ ([π6ὸ ἰείΐηρ οἵ 1η)6 
5011) 5841] ποῖ Ὀδ βιγεηρι βοηθά ὃγ 1) (Ψ υἱξ. 
ΠΟ ργαυδ] Ὁ 11). 

αἼεν εεγίαὶπ γεαγε Τἰῖ, ἐι δὲ {86 επὰ οὗ 186 
Ἐἰπηθ5. (ον 6 η) γοαῖβ᾽" (16 ΧΧ. τοδὰς “8 
γϑατσ ᾽)). Ῥιοϊθιηγ ῬΒΠορδῖοσ ἀραπάοηρά ἢϊτη- 
5618 αἰϊογ (ὴ6 δαῖτ οὗ Καρδία ἴο ἃ [ἴδ οὗ 
σοᾶγβο ᾿ἰσθηςἰουϑηθθθ. Α5 Νιθθυῆσ ἢλ5 ϑαϊὰ, 
“Π6 ρονογημηθηΐ οὗ ΑἸεχαπαχία νγὰ5 845 ὑδάὰ 
δηά εἰἰβργαςθ! 45 παῖ οὗ (86 (οιηίοεος 
ΒΑΙΓΥ ὑπάοῦ 1 οὐἱ5 ΧΙΝΨΝ." Απιοςσμυβ οα- 
οσυρίοά Βἰπηθ6 1 ἔοὺγ ἃ {{π|6Ὸ 'ἰῃ γχεβίοτίηρ 186 
δγγίδη οτηρίγε ἔγομι ἴπ6 Ηδ]]εθροηΐ ἴο Βαςίσιδ, 
Βιιῖξ ἰονναγάβ ἴΠπ6 δπὰ οὗ ἴη6 ἩδηηΙΔ]]14ῃ ντᾶσ, 
ἃροιι ἔουγίθοη οὐ πἤδοθη γρᾶγβ δϊοσ ἢ15 ἀδέθαϊ 
αἱ Ἀδρηΐα, Ῥῃϊοραῖοσ Ὀοίηρ ἀεδά, δῃά ἢΪ5 508} 
οὗ ἤνοϑ γεϑαῦβ οἱά, Ριοϊίοταυ ΚΝ. (Ερίριδηθβ, Β.6. 
204), ρἰδοθά οἡ ἴδε ἴἤσοῃθ, Απεοσῆι5 εηϊογοαᾶ 
ἰηἴο 4]]᾿ἰδηοθ ἢ ΡΏΠΙΡ 1Π1. οὗ ΜαἼοοάοη, δηὰ 
1)6 ἴνο ρίϊηοεϑ, μαυϊηρ ἀρτεεὰ ἴο ραγοη 
Ἐκγρίῖ, αἰϊδοκοϑά 1. 

«υἱὲ »ιωμεῦ γἱοδει] ἘΛΔΙΏΟΥ, νγδγσΤ δίοσιδὶ, 
Ὀαρράρθ, οὐὁἨ σδρ. ΤῊΣ ᾿πϑοσρ(οἢ5. 56 (86 
ςοιτεβροηάϊηρ ψνογά ἴῃ ἃ τ] ΠΑσῪ 56η56, δηᾶ 
ΟΥ̓ ὯΔῃ Δ5ϑθπιῦϊασε οὗὨ τθῇ (ϑᾶγςε, "Ἴγαπβ. οὗ 
ϑος. οὗ ΒΙ0]. Ατοδ.᾽ 11. 129, Ὡ. 2; Νοιτίβ, 
ΑΞουγ. Ὠ1ςοϊ.᾽ Π|. 86). 

14. ΤΉ ΪΚ5 νϑῦϑὲ ἱπίσοάδιιοδθϑ ἕοσ ἴπο ἄσϑε ἘΠῚ 
16 “Ρεορ θ᾽" οὗ Τ4η16}᾽5 παΐίοη. Ετοπὶ ἴδ 
Ριενυίουβ νεῖβος ἴἃ ψοι]ά δἰπιοσῖ ϑοθπὶ ἰπδξ 
[ΠΟΥ Ππδά τεπηδιηθα σου ραγΔ ΝΕ ππαῆες(οὰ ὈΥ͂ 
186 Ιεράριτιο5 δηά ςοηῆϊςοϊβ Ὀεΐνγεεη [δ Κίηρβ οὗ 
[6 δοι ἢ δηὰ οὗ ἴδε ποῖ. Α ϑ'χῃξς βκοῖς ἢ 
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ΤΗ͂ΌΡ. ἐᾷσ οι Τἢ : 4150 ἢ τοῦ 6 Γ8 οὗ [ᾺΥ Ῥβορὶε 15. 80 τῆς Κίηρ οὗ [π6 πογίῃ 5}4]] ΤΗΝ 
ψ' γούδενς. 8.1] ΕΧΑΪΌ {ΠΘΠΊ5εἶνεβ ἴο δβίδθ ἰδ [6 οοπια, ἀπά οᾶβί ΠΡ ἃ πιοιηῖ, ἀπά ἴδε κἀκ εν 

νἱβίοη ; δυῖ {Πεγ 584}} (8]]. πα πιοβὲ ἔεηςεά οἰεἶεβ : ἀπά τὴς ἀγπὶβ ΚΣ 

οὗ ἴῃς ΠΞίοΥΥ οὗ [π6 ἴονγβ ἀυσηρ ἴΒ6 Ρετοὰ 
οἵ ἴδ ϑεϊθευςϊά δηὰ Ῥιοϊεπιδὶς σοηΐοϑίβ ῸΡ ἴο 
τς ἔπις οὗ Απίϊοσμιι5 ΕρΙΡμδΔη65 ΤΏΔΥ ποῖ Ὀ6 
οὐ οὗ ρἷδςοθ. 

Ου ἴδε ἀδαῖ οὗ ΑἸοχαηάογ, ᾿υάδρα σΑπὶθ 
ἴηΐο [ἢ ροϑβϑοβϑϑίοη οὗ [,δοτηθάοῃ, οὔθ οὗ ἢὶ5 
Βόπογαὶβ. [ἢ Β.6. 321 ΡίοίθΥ 1. σοπαμπετοὰ 
ΤΙ λοτηθάοῃ, ἀπά ἀββδυπῃρ [εγυβαίεπι οἡ ἴΠ6 
δα δίῃ -ἀΔΥ, οἼσςυρίεα ἃ σπου τοβϑίδηςθ. 
ΑΠΟΥ ἀδρογίηρ ΤΔΠΥ ἰπουβδηὰ οσαρίϊνες ἴο 
[86 ΡΑΤΠΥ [Θὐν]ϑἢ σο]οηΐο5 δ ΑἸοχδηάγα δηὰ 
αγτγοης 6, Π} ΓΘ ΡΟ Εἰς Α] ̓ πϑεέϊηςί, τυὐτηρὰ 
ἴο δοοσοιηΐ (Β6 ραϊτ]οἱ5πὶ παΐυγαὶ ἰο (ἢ 6 [6 νν 15} 
σδμδγαάςίοσ, δηά δηἰσυβίοα ἴῃ6 ΠὨϊοῖ σαστίβοηβ οὗ 
16 Ιαπὰ οὗ ᾿υάδᾶ ἴο Δῃ ΔτΥ οὗ 210,οοο ΤΏ Θη 
ςοιηροκβεοά οὗ [ονγϑ. [Ι͂ἢ {ΠπῸ ννᾶγβ Ὀεΐνγθεη [ἢ 6 
ΒΘΠΟΓΑΪς δηὰ συςσςεβθοῖβ οὗ Αἰοχδηάεσ, [6Γ138- 
Ἰ6πὶ 11961ξ-- -σονογηθά ὈΥ̓ βιιςἢ 40]6 ὨΙΡῊ ρτοϑίβ 
8ἃ5 Οπηϊαβ δηά ϑδ᾽πιοη [6 [ι5ϊῖ---οοοδροά [Π6 
ΒΟΙΓΟΙΒ Οὗ νγαῦ ; ἴῃς ἴοννῃβ οπ [ἢς 564-οξϑῖ, 
Β0Οἢ 45 Ἴγτο, ἴορρα, δηὰ ΟδζΖα, Ὀείηρ (86 
οδεξ οδ]οςῖβ οὗ σοηίοπῖίοη. Οὐ πε εϑί δ ]15ἢ- 
τηοπί οἵ Απίϊοςἢ ὈΥ δείδθυςυϑ [. 45 [6 σδριδὶ 
οὗ (δε ϑγτγο-Οτοοίδη Κίπράοπι, ᾿ἴ ννᾶ5 ἱπεν]ῖ- 
80]6 {παῖ [υάπα 5ῃοιυ]ά ἔδεϊ 115 βροϑιοη 85 ἃ 
Βαῖ(16- πο] ἁ Ὀεΐννθθη [Πς ϑοϊθυςϊὰ ροννεσ ἴο ἴῃ 6 
ΠΟΙ δηὰ (ἢς Ῥιίοϊεπιαῖς ρονγεσ ἴο (6 βουτῃ. 
5111} υπάογ (6 Πιιπίδηθ ρονογηπιοπὶ οὗ (ἢ6 
ἢτϑέ (ἤγες Ῥιοϊοιη!θ5---ἰῆθ δοσοπὰ οὗ ψῃΟΙΏ, 
ῬὨΠΔάοΙρῆυ5, οτάεγορά {πὸ ῥγεραγαίϊοη δἱ 
ΑἸοχαπάγια οὗ ἴῃς ἢἤγϑθὲ Οσεεκ νεγβίοη (ἢ 
1,ΧΧ.ὺ οὗ τς ΟἸΪὰ Ταβίαπηεηΐ---ἰἣ6 δνν8 
επὐογεὰ ἃ αυϊεῖ ἀπά εηνδῦ]α Ῥο ΕΟ] οὐ- 
βουπίγ. ΜΉΘ ννὰσ νγᾶ5 γαρίηρ ἀγουηά {μ6 ΠῚ, 
1ΠΕΙΓ σουηίῪ Πουτϑῃθὰ ἱπ ῥχγοΐουπμαά ῥϑᾶςο. 
ἍΝ [86 συποῆσοποιβ τοῖρηϑ5 οὗ ΡιοΙΘΥ Ρ. 
(Ρμ]οραῖοσ) δαπὰ Απίοοπυς [(ἢς Οτοδί {815 
Ῥθᾶςθ οπηθ ἴο 8ηὴ οπά. Απίοοδυ5---Ῥτονουϑ 
ἴο δ΄ῇ5 ἀείεαὶ αἱ Ἀδρῆῃϊ-- -᾿δὰ ϑεϊζοὰ [υἀ5:8. 
Ῥιοίεταυ ἹΝ΄. δέϊεσ ἢ]15 υἹσΐοσυ εηϊογοα [οτυ5ᾶ- 
Ἰοπῃ, δηὰ οἴεγθὰ ὉΡ ϑδοσιῆςθ δὰ {πδηκθρίνιην 
ἴῃ [ἢ τετηρὶς ἴο {ῃε Οοά οὗὨ 5γδοὶ. Βυΐῖ νυ ]5ἢ- 
ἴπρ' ἴο Ροποῖσαίο ἴο ἴΠ6 βϑδῃοίιδσΥ, δηὰ ρογϑιϑῖ- 
1ηᾳ---ἰῃ ϑδριῖθ οὗ π6 σοπηοηβίγδησεβ οὗ δ5:ΠπΊοὴ 
1} ΒΙΡἢ ρυγοβῖ (δοη οἵ Οηΐ85), δηὰ οὔ δ οσίδϑβ οὗ 
16 ρεϑορίο---ἣθ 15 βαϊὰ ἴο ὕδυθ Ὀδεῃ βίγιςκ ὈΥ͂ 
80 υπηδοσουηίδοϊε ἰοτοσ. Ηθ ννᾶ5 οαστϑὰ ουῖ 
5ΡΟΘΟἢ 655. ΝΥ ΠοΠου (ἢ15 γα [86 σδιιϑε οὗ 
ἣ!]5 δι ϑοαιθηΐ σοηάιιςεϊ οΟΓ ηοΐ, ἔτοπι [ἢδΐ ἀΑΥ͂ 
Ῥιοϊετηγ ἐχμιθ θὰ [Π6 τηοβὲ σγι6] ΔΗ ΠΟΙΟΥ͂ 
ἴο ἴ86ὲ [|εἐνγ8. Αἱ δῖ5 ἀδαῖΐῃ Απίοςδυ5, ἴῃ 
αηΐϊοη ἡν ἢ {86 ΜαἼθάοηϊδη ῥτηςθ, ἀρϑίῃ ἰη- 
νδοθὰ [υἀπξὰΔ. ὙΤΠῈ [ονν5, ΔηΡΤΥ ψΠΠ [86 
ἔΆΤΑΙΪΥ οὗ {π6 ῬΡιοϊοπιίθϑ, μδι]ϑὰ ἢϊπὶ ἃ5 ἃ 
ἀεϊίνοτεγ ; δηά 86 ϑγγίδῃ Κιηρ---ἰῃ βρίίθ οὗ 
1δς ορροβιοη οβεγοὰ ὈΥ ϑοορδβ ἴ6 Ἐργρίίδη 
ξεπογαὶ----ἢχοὰ Ἠἰπηβο] ε ἤττη]γ ἴῃ (ἢ6 ἸΟΙΤΊΟΤΥ, 
δῃρὰ χεϑίογτεα ἴο 7εγυβαίοπὶ 411 115 δηςίεηξ 

ῬΓΥΠΟΡΕ5. [{ 15 δὲ {π|5 ροϊπί μδῖ---οσογάϊηρ 
ἴο {Π6 βοοοηά νἱονν τηθηϊοηθὰ ἴῃ ὖ. 11---ἰὰρ 
ονοπίβ οὗ ν. 14 ὈδΘΟΟΠΊΘ ρΥγΟπϊποηΐ. 

σδαῦ γιαὴν σἰαπά τ ἀραϊμαὶ ἐδὲ ἀἰπρ Ὁ 
ἐδε “οἱ δ) ὙΠ6 “ΤΏΊΔΗΥ 15 ϑι ρροβδὰ ἴο γοῖογ 
ἴο ἴποβθθ ννῇο σοϑα ὉΡ δρδίπϑδὲέ Αγραΐμοςϊος δηά 
(86 συδγάϊδηβ οὗ ἴπ6 γοιηρ Ῥίοϊοπιγ Ν. (Ερϊ- 
ῬΒαπεέ, βοὴ οὗ Ρῃ)]οραίογ) ἢ δὰΐ {μῖ5 τιβίπρ 
νγ5 ποΐ δρδίηϑβε ἴῃ ΚΙπρ ; οἡ [δε σοπίγατυ, ἰξ 
νν85 ἴο 5θουτο Ἀ1π| ΠΙθοστίγ. Ηρδηςθ (ἢ6 “ΤΩΔΗΥ͂ 
15 ἴδίκεη ΕΥ̓͂ οἴ οῖβ ἴο γϑίεσ ἴο ἔποβο δ ἀρὰ ἴο 
ἴῃ {πε βοςοηά οἶδιιϑθ οὗ [6 γεσϑθ.0 ὙΠῸ 1 ΧΧ. 
τϑί δᾶνὸ ἔο]]οννεὰ ἃ ἀϊδβογοπηξ ἰοχῇ : [1 τοδάβ 
(ΒοΙΡ (5, ἰποϊοδα οὗἉ “ πηδηγ.᾽ 

δὲ γοδδδγε οὗ 1ῤν ῥεοῤίε ῥα] Ἄχαΐὲ ἐδοηις 
“εἶ. 1.1ῖ. ϑοη5 ((παΐ ἅγ6) γοῦοσβ οὗ (ΠΥ 
ῬΘΟΡΙΘ (ποῖ 85 'π τηδγρ. ἤογα, ΤὨδ βίην. οὗ [86 
ΟΥ̓ ΡΊΠΑ] οσσΓβ ἴῃ ΕΖοῖκ. ΧΥΠΪ, το). ΤῈ6 ρἤγαθ6 
5. Ἰ5ΌΔΠῪ ἴάκοη ἴο ἀδβογῖθο ἴΠο56 νγῆο 5εῖ ἰὰνγ 
δηὰ σίρῆῖ δὲ ἀθῆδηοθ νγβθη ἔπ656 σοπδ ἴῃ σοη- 
ΒΙει νν τΠοῖγ οὐνη βυρροϑβοὰ ἱπίογεβϑίβ (ορ. 
Ῥ5. χνυ]ϊ. 4; ἘΖΕΚ, Υἱῖ. 22 ; [54]. χχχυ. 9). [ἰ 
5 ᾿ΠΠΡΟΘ51:016 ἴο ἴδκα π6ὸ ρῆγαθθ 85 ΘΙ: ΩΡΙΥ͂ 
Θαυϊναϊοηΐς ἴο [26 4" πγοϑῖ ροννογῆι,,"" δηά.--- 
Ἰπιγοάυς!ηρ᾽ ἃ ἰάρθὲ οὗ γϑατβ δεΐνγθθη {π6 ἢγϑὲ 
Δηά ϑϑσοπά οἸδυιϑε5 οὗ [6 νϑῦϑε---πἀογϑιδηὰ 
186 ννογὰ 5 Ὁπάοσ σοηϑιἀογδίίοῃ ἴο δ6 ἃ ἔογθοδϑεῖ 
οὗ ἀθθάβ ρογέογτηδά ὑπάθσ Απίοςδυβ Ερὶρἢδ- 
65. [{ 15 ποῖ 1655 ἀϊβῆου ----Ῥδοδιιθο σΟΠΊΓΑΓΣΥ 
ἴο ἔδοϊ (8 ροϊπξ {Π6 βιιρρογίοιβ οὗ [Π6 νἱδνν ἃζ6 
σοπρο Ἰοὰ ἰο 4ἀπι}1)---ἴο ὑπάογβίδπα ὈΥ {Π686 
“( ΤΟΌθΕΓ5 " [Π6 [εἐνγν8 Ψηο 5ἰἀθδὰ σὰ Απε- 
οοἤυ5. “ὁ ΚΟΌΘΘΟΙΓΒ ᾽ οὗ ““Ἰανν-ὨγθαΚΟΙΒ ̓, [Π686 
τήθη οουἱά ποῖ δε ςΔ]16ἀ, ννβεπ [ἢ τηδίῃ οὔ]θοξ 
οὗ {Πεῖγ υπίοη ΜΙ ΑΠΈοςΟἢι5 ννᾶ5 ἴο οὈϊδίη 
[ἢ6 τεβι κου οὗ {μοῖγ τἱρηΐϑ, φηὰ (ἢ χοϑίοσα" 
[ἴοῃ οὗ [μεῖν ἰθπιρὶο δηὰ ννουϑῆΐρ. 

Α αἀἰδγεηϊ ϑθῆϑε 15 δἰίδοῃποά ἴο (ἢθ οἷδιιϑδ 
ὈγΥ ἰῃς Οτεοκ νογϑίοηβ, ΤὴῈ 1ΧΧ.., ΓΟ] νης 
ἃ ἀϊεγοηΐ τοδαϊηρ, γοηάθγβ 1ἴ: “86 ̓" (δὲ Κίηρ 
οὗ ἴδε βου) "’ 5411} Ὀυ11ἃ υρ {δ ἔΔ]Π1Θὴ ἘΒΙηρ5 
οὗ [ΠΥ Ῥεορῖθ᾽" (ἀνοικοδομήσει τὰ πεπτωκότα 
τοῦ ἔθνους σου). ΓΠοοά. ξινε5 [Π6 νϑτῸ ἃ ρᾶϑϑῖνθ 
56η56 (“ἴδε 5οη5 οὗ ἴΠ6 ρίαψσιιθβ οἵ [ΠΥ Ρθορὶθ 
584}} Ὀ6 ρυβεὰ υρ:᾽) Ψυΐξ. ἐχιο]]θηΐγ). ὙΠ6 
τοπάοτηρ οὗ ΧΧ.. ᾿ηἀϊοδίεβ. ΠΟΥ ὙΘΓΥῪ ΘΔΥΪΥ 
ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΙῪ οχ σία 85 ἴο ἴΠ6 ἰηϊογργείδίοη ἀπά 
ΔΡΡΙΙοδίίοη οὗ ἴμ6 οὐξῖπαὶ. ΤῸ γαπϑίδίίοη 
(ἐ ΣΟΌΌΟΥ5 ᾽ 15 ἴῃ ἕαςϊ τπϑ58{Ἰ5Δοΐοσυ ἀπά ρεῖ- 
ΠΔΡ5 ἱποοῖτοοῖ. Ὑπὸ νγογὰ (ρδγΖιπ1) 15 υϑοά 
ἴῃ ἃ ΒΑΌΥΪοηΐδη 5εη56 δηἃ σογγεβροπάς ἴο [86 
ἐς σαρίδιη5᾽ δηὰ ἰθδουβ (ραγΖζὶ : Νουτῖβ, " Αϑϑυσ. 
Ἀιοῖ.᾽ 1. 123) πιθητοηθά ἴῃ [ἢ6 Ἰηϑοτιριϊοῃϑ ἴο- 
ξοίδεῦ ψν [86 Ποδά τθη οὗ ἴῃ σουπῖσγ. ΤΠ6 
οἶαιιϑα νου ἔθη δ ὁ“ 45ο {Π6 “ σδρίδι ηϑ᾽᾽ οὐ 
.Π6 50η5 οΟὗἩ [Π6 σδρίδιπβ᾽ οὗἉ [ΠΥ Ῥδορὶθ 5}}8]} 
δ ἴδίκθη ΔΥΨΔΥ͂.. δηἀ 5}4]1 [4]1,) δπὰ (ἢ 8}}1.5- 
δίοῃ νου] Ὀ6 ἴο ἔοδϑε σουγίοσ ἀπά σόπορδάδ 
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οὗ ἐπ6 βοῇ 5841} ποῖ νυ βίδηά, πεὶ- 
ἐπον ς, ΠΥ ΒΙ5 σβόβεη ρεορΐε, πειῖπον ἐῥα 
ογλς ἔἐῤεγέ δὲ ὧν βἴτθηρτῃ ἴο τυ] Πβἴδπα. 
ς ΓΝ 

16 Βιυῖξ Πα τῃπδῖ σοπιδῖῃ ἀρδίηϑε Π1πὶ 
5|8}} ἀο δοσογάϊπρ ἴο [8 οὐσῃ ψ7]}, 
ΔΠ4 ποηδ 5}4]] 5εἴδηά Ὀεΐογο ἢϊπὶ: δηά 

ἐν ψἘο, )οἰπὶπρ {πετηβεῖνος υἱτ ὁ“ [ἢ6 Κιηρ 
Οὗ 186 βου "ἢ 1 ἢὶ5 δοῖβ οὗ 116 ρα} Ὑ πὰ 
ΟΥΌΘΙΕΥ, “ δι ]οά "ἢ δηὰ [Ε]]. 

ἰο εεἰαὐίδεὐ ἐδο υἱδίο] 1,1. “ἐ8 νἱϑίοῃ," {86 
ἀοῆπιῖο ἁγίίοῖθ Ὀείηρ δϑϑοπξ : ΟΥ̓“ υἹ βίο 
ΒΌΠΟΓΑΪΥ. ὙΠῸ ρῥαγάρῆγαθο οὗ [ΧΧ., τὴν 
προφητείαν, ἴδοι (ορεῖμοσ 8 ἴΠ6 νογὰ 
ἰγδηϑίαϊθαά “' ἐβ[ Δ} 15} ((" πιδλκθ ἴο κἰδπὰ Ἶ), 
τλᾶκοα [ἢ6 5656 οἰθᾶγ, δῃά γοπάρφγβ 1Ε υπηθοθο- 
ΒΑΓῪ ἴο 566 1 [6 ΡὮΓΑΘΘ ΔΥ 5ρθοῖδὶ δ᾽] υϑίοη ἴο 
ΔΏΥ 5Ρ6ΟΙ14] ““ νἱϑίοη " διςπεγίο τοσοσαθά, ΤΕ, 
Ποννόνοσ, σἢοῖοθ ἰἴ5 ἴο Ὀδ6 τηδάθ, ἴῃ6 “" νἱβίοῃ ᾽ 
ν}}}} Ὀ6 [Βαΐ (χ. 1, 7, 8) ἢ νυ ΒΙς ἢ [Π|15 σμαρῖοῦ 
15 οοπποοίθα σαΐϊμοσ ἤδη ἢ ἰΠδῖ οὗἉ ςἢ. ν]}]. 
ΟΥ (ἢ. ἴχ. Τῆε 5κιιργεβίίοη, (Ππδΐ τεΐίδγοποε 15 
ἰηϊοηἀθαὰ ἴο βοπὶα οιγσγοπὲ ὈΟΟΚ οὗ ΡΓΟΡἤΘΟΥ, 
Ὧ45 ποῖ 50 ΤΙ ΠΓἢ ἴῃ 115 ἔλνοιιγ 845 ἀποῖπεσ 5" 
ξεϑίίοῃ, παῖ ἴῃ6 ννοσὰ5 ἀγὸ βρόκεθῃ ραγοηςῃεί!- 
ΟΔΠῪ ὈΥ ἴπ6 δῆξεὶ (566 1π6 δοσδηϊυδίίοη οὗ [86 
Ρτεβεηΐ ἰοχί). 

16. εα!ὶ μὸ ἃ »πομῃῈ}ῇ Ορ. ἘζΖοῖκ, ἵν. 2; 
76. νἱ. 6; 2 Κ, χῖχ, 32. 

ἑαᾷζε ἐξέ »πουΐ εποεά εἰ 041 1.1ἴ, (566. πηδτ. 
Τεη Δ.) “44 οἰγ οὗ ἔογβοδέϊοηβ." 1Ὲ {πε ἐχ- 
ΓΕΘΘΙΟΠ 6 Ποηδιάογρα ἃ Το] ]θοῖνθ ΟἿ ΤῸΓ 4]} 

(6 ἐογβεοα ρίδοος οὗ [86 Κιηράοπι οὗ ἴπ6 
βουίῃ, ἰ σογτεβροπάϑ ἴο ἴΠ6 τεπάδσγιηρ δἀορίοά 
ὃγ ἴῃς Α. Ν., Τποοά., Ψαὶρ., ΓΠΠΟΣ δηὰ 1)6 
νεῖῖϊο, ΤΟΊ ΧΧ. τοπάσυϑ ᾿ξ ϑηρι αγ ἐπ 6 
ΒΊΓΟΩΡ ΕΥ̓" ἢ τη1ῖ5 ἴξ 15 ἔοϊοννοά ὈΥ͂ 
ΤΊΔΏΥ πηοάστῃι σοχηπηδηϊδίοῦβ, σγῆῇο δΓΙ ΠΟΥ 
ἀεῆπο [86 ΟΥ̓ ϑρεοιϊβοά ἴο θὲ διάοῃ. ὅϑοορδβ 
(δεε ὖ. 14), δίζογ μῖ5 ἀοίοραί δί Ῥᾶπθᾶς ὈΥ͂ 
Απίοςοδιι5, ἴπγονν ὨΙΠπιοΉ}  ἱπῖο [παῖ ἴον: 
ενθηςι δ} } ν ἢ6 νγᾶ5 ογοδά ὈΥ πυηζοῦ ἴο σδρ τ" 
ἴλῖθ. Βιυῖ 1π6 ψ Βοὶα ἴθποσ οὗ (Π6 γεγϑθ 15 ἱπ 
ἕάυουγ οὗ [6 πιοσο ξθηογαὶ ϑθηθὲ δάορίθα ὈΥῪ 
Δ.ΨΝ. ἌΤβε ἔοπιβοά ἴοννη οὗ διάοῃ ΠΊΔΥ παᾶνα 
Ὀδεη, ἀπὰ ργοῦδΟΥ νγᾶ8, ἀπιοηρ ἴποϑ6 σδρίγοά 
Ὀγ 4 “"Κίηρ οὗ 1[πΠ6 ποσί " οἡ ἢ5 νγνᾶῦ ϑουίῃ, 
Θ5ΡΘΟΪΔΠΥ 1 οσςυρίοά ὈΥ̓͂ ἀπ ΔΙΠΗΥ͂ οὗ ἴΠ6 δου ἢ; 
δυΐ διάοπ ψψουἹά ἢᾶνθ Ὀδθη ΟὨΪΥ͂ Οπ6 δπιοηξ 
ΤΑΔΏΥ͂ ἔοτγιποὰ οἰ(65 Ὡς ψνουϊὰ θᾶγ τἢ6 
ΠΟΠΑΙΙΘΙΟΥ 5 ὈΓΟΡΊΟ55 Ὀοΐοτο ἢ τρδοποα Εργρί. 

απα ἐδε αγηην ΟΥ 1δέὲ σομἱό «δαὶ ποὶ «αυἱἱῤειαηά, 
πο δογ ῥὲς οροσόη ῥεοῤίε, ἅς. ὙΠῸ ϑθπθε 15 
ΒΑΡΡΙΪΥ ρίνθη ὈΥ 16 ΠΧΧ.--- Ὡς, ἰΕ Ψν}] 6 
566ῃ, Οπγϊΐ5 οὴς ορϑῖνα ἴῃ (Π6 ργοϑθηΐ ΗΘΌΓΟΥ 
εχ; “ἴΠ6 ἀττὴβ οὗ [6 Κίηρ οὗ Ἐφγρί 5841] 
βίδηἀ νἹἢ ΠΙ5 ὑτίηςοβ, απὰ ἴπογοὸ 5411 ηοΐ Ὀ6 
βδίγοηρί ἴο διπὶ ἴο νυ Ππίδηά Ὠἰπι.᾽" ὍΠ6 ννοτὰ 
ἐἰ ΑΥΤῚ5᾽" (45 ἴῃ σὺ. 22, 21) ἰ5. ([Π ΠΑ ΠΙη5) 
ἐαυϊναϊοδηΐ ἴο Δῃ ἀγπηθὰ ἴΌσος ΟΣ ΔΙΤΗΥ͂. 

106. Α ἀἀὐοβογιρίίοη Δἰγοδαν ἀρρ θὰ ἰο [86 
“ΡΒ Κιίηρ οὗ Οτεςοία " (υ. 2) δηά ἴο [86 

ὈΑΝΙΕΙ,. ΧΙ. ν. τό, 17. 

ἢς 5}}] βέδπά ἰῃ ἴῃς " ρ]οτίουϑ ἰΔηά., 1 Οἱ, πιὸ 
νν Ὡς ἢ ὈΥ Πἰ8 μαπά 5411 δε σοπβιυπηεά. ΤΒώ, 

17 Ηε 5}]] α͵βο 5εῖ ἢ!5 ἔδςε ἴο δῃηΐεγ ἠκά ρος 
ἢ τῆς βίγεπρία οὗἉ πὶ πο οὶς ἰεϊπρ- ἐπα 
ἄοπι, ἀπά ᾿πρτγίρῃς ομα8. Ὑνῖτῃ ΠΙΠῚ 5 πε αὶ 
(ἢ. 5}}8}1 ἢε ἀο : δηά ἢ 5}8]] ρῖνε Ηϊπὶ δῶν 

(ἐ χατα "ἢ (11. 4); ᾶἂπα σοῃϑθα 6} οὗ ξέπεσαὶ 
᾿ππροτί, 

δὲ “ῥαϊὶ τ«ἰαπά ἐπ ἐδε σίογίοιΣ ἰαπά, «υδίεδ δ᾽ 
δὲς ῥαπά “δαὶ! δὲ οοπσμπιε 1} “Ἴἢς βοπου 
Ἰλπά,᾽" ἐ.6. Ῥ]θβέῖπο (866 Υἱ}}. 9). Ὑπεοά. ποτα 
(πὰ ἰῃ συν. 41 ἀπά 4) τεργοάμιοεβ {πε οὐἹβίῃ δὶ 
ψογάὰ υὑπάογ [ἢ6 ἕογτῃ ἐν γῇ τοῦ Σαβεί (8)]. 
Σαββείρ, Σαβείν, -εἰμ). εἶν [15 6 τηοδῃξ 
{πὸ ἰαπὰ οὗ (6 δαθξδηβ, ἴΠ6 τοδάϊηρ ννγὰ5 ὕτο- 
ὈΔΌΪΥ δάοριεά Ποση (ἢ6 ἀ  ΠσῸ Ὑ οὗ ἀρρὶ γης 
ἴο Απίϊοοδυβ {πε Οτοδὲ ἰἢς σδατγαςίεγ οἵ σοῃ- 
ΒΕΠΊΘΓ ΟΥ̓ ἀεϑίσουου οὗ ἴη6 ἰδηὰ οὗ ἰϑστδεὶ. [Ἃἢ 
ἔαςϊ 115 αἰ συ] μᾶ5 Ἰεά ἴο ἃ νυϊάδβ ἀἰνουϑιῦ 
ὙΠ τοϑροοῖ ἴἰο [86 ννογάβ ἰγδηβίδίθα ὉΥ ἴῃ6 
Α. Ν᾿ ΟΘΌΥ δ᾿5 δαπὰ 5841] Ὀ6 ςοπβυπιρά 
(Ρεγμαρβ Ὀδείοσ “δηά Ἴοπεοιτηρίίοη [.4. ἀ6- 
βί Γαι ]Οἢ] 5141} θ6 ἴῃ 815 Βαηα ᾽). ὙΠῸ 5θῆϑδ 
οἵ ἀοϑίγιοιίοη 15 πα ἀογινοά ΟΥ̓ 186 ΑΟΝ. 
ἔτοτῃ ἴῃ Οτεεκ νεγβϑίοῃβ δπά δάορίϑα ΌΥ πιδην 
Ποπιτηδηϊδίοιβ ([ἢ6 νγογὰ θείηρ ἴδίκθῃ ΌὈΥ βοῃὶδ 
ἃ5 ἃ ΥΕΓΌ, ΟΥ̓ ΟἴΠΕΙ5 85 ἃ βιιϑίδηςίνε)  Ὀυΐ ἴὲ 
5 ἔε] το Ὀ6 ἱπδρριςδῦϊὶα ἴο Απθοσδυ5 [86 
Οτοδῖ, νυ ῆοϑο ννῆο]6 σοηάιπςῖ ννᾶ5 [6 τόνοσϑο οὗ 
ἀεβίταοίίοη ἴο Ῥαϊοϑῖίπθ. Ἡδηςθ ἴΠ6 “"ἀσϑίτιις- 
Κἰοη "ἢ Πᾶ5 Ὀδθη Δρρ]οὰ ἰο Εργρῖ, οἵ ἴο ᾿ποϑὸ 
“ἐτΟὈΌεΓ5 οὗ [Π6 ρθορὶς" (υ. 14) ψ8ο 5 θὰ 
ψ 1 ῬΟΪοτΥ ἀρϑιπδὲ Απίοςῆυ5. Ηδηςο 4͵50 
τῆς νογὰ [δδ5 ὕδεὴ ροϊηϊοὰ αἰ βγη! δηὰ 
τοπαογοά “ (1Π6 ἰαπα) 15 ἐπεέίγεὶν ἴῃ Ἦϊ5 μδπὰ :" 
ΟΥ̓, τοΐδίηης [86 ρυποίϊυδίίοη, ““ ἰοΙ Δ }γ " δηά 
“ἰ ρογεοϊοη "ἢ 1π δὴ δάνογθίαὶ βεῆϑε ἢδ5 Ὀδθη 
555 η6α (ο [ἴ ΜΠ ργΑΟΓΓΔ}}γ [Π6 54ΠΊ6 πηθαπὶην 
ἃ5 ἃ τοβϑ]ϊ, ὙΠο ἢγϑῖ οἵ {ποθ δ᾽ εγηδῦνεβ 15 
ΡΌΓΟΙΥ ΔΥΙ ΓΑΓῪ δηά πησυρροτίοα, 1Π6 βοσοπά 
(βουρῇ ποῖ νψιπουΐ ἃ ραγα]]οὶ (ερ. Οσοη. χνυπῖὶ, 
21; ἔχοά. χὶ. 1) 15 ορροϑεὰ ἴο ἴῃ ὥς τεγ- 
δογμηι οἵ Ἰ)δηῖοὶ (566 ’χ. 27, ΗθΌ. : δπὰ ορ. 
76γ. ἵν. 27. ν. το; ἘζΖεκ. ΧΙ. 13}; δῃᾷ Ὀοὶῇῃ ἃγὸ 
σοηξοββθάϊυ τπλθδῃ8 οὗ Ἔβεᾶρε ἔγοπι ἃ αἰ συγ. 
Τηδὶ αἰ συγ, ἰορεῖποσ νυ ἢ τυςῇ οἶσθ ἀυδ 
ἴο 1π6 ἀϊνίηε παΐυγτο οὗ ἴῃς σοτηπιυπϊοδίίοη ἴο 
ΔΠ1Ε], 15 5111 υηϑοϊνϑά. 

17. Ἧξ «ῥα ].. ἐπίογ «υἱὲ ἐδὸ σἰγεπσὶ οὗ 
ῥὶς «υδοὶφ ἀίηφάο»!}) 8ὃ0ο Ὑποοά. Ὅῆο Ἰάδᾶ 
Ρτοβδοηϊοα 15 ποῖ 50 στηυςἢ ἴΠ6 ῥγορτοββ οἵ ἃ 
ΠΟΠΟΌΘΙΟΣ 85 Οὗ οπ6, 0 διανίηρ σοπαμεγοά, 
δάνδπορβ ἴῃ ΡοΟῚΡ ἀπά τϊρῃξ (οΡ. ἴν. 19) ἴο 
ςειηθηΐ ροᾶσθῦι] 4}}Π|4Ππο65. 

απᾶ ὠῤγίρ δὲ ὁπό: «υἱέῤ ῥίγει; ἐδως σδα]] δὲ 40] 
ΤΠῈ Α. Ν. ἀρρϑᾶῖβ ἴο Ὀ6 δίοπϑ ἰῃ {15 τεηᾶοσ.Ἅ 
ἵηρ, ἰδουρῃ Ὑμοοά. δηὰ ἴδ ΨΝυὶρ. τείδϊπ 
ϑοπιοίίηρ {Κὸ 1ξ, “6 5Π4]} ἀο δνογγιίηρ τ[μδὲ 
Ϊἶθ ὉρΠΡῆ τ ἢϊπ|.᾿ Τὸ ἔγυοσ τοηάοσιηρ 
(ροϊηίοα οὐδ ὉΥῪ ΧΧ., “6 5118}} τηδκο 
ΔΕτεοτηοηῖβ νΠΠ ἢ1πι᾽)}) Μου]ά 6 “ δΔηά ἀρτεθο- 
τηθηῖ5 ΝᾺ Ἀϊπὶ᾽" (ςρ. ν. 6 ἀπά τιᾶτρ. τεηάεσ.- 



Βεῦ, 
» ΟΥ̓ ΜΚ 

 ΚΟΓΤΏΡέι δέ} 

ν. 18.] 

, ἴδε ἀδιιρβῖεῦ οὐ ψόπηθη, ᾿ἰσογγιρτίηρ 
ἽΒεῦ: δῖ 58η6 5411] ποῖ βίδπά οη ῥίς 
σἱάδ, ΠΕΙΓΠΕΓ θὲ ἔογ Ἀϊη,. 

ἴῃρ8 Ποῦ δηά {πογθ), [86 ραϑδῖ πδίυτο οὗ [86 
δρτθοσηθηΐ Ὀεοϊηρ ἀσοπηρά ἴῃ [ῃ6 ποχὶ ϑδϑηΐθηςθ 45 
ἃ ὈΟ]ΙΕΙ͂Ο4] τηδττίαρθ. 

ὅε «ῥαϊ ξίυε δίπε ἐδ ἐἰαιρ δε 9.7 «υογιξη, 
ΤΠ Ὀστίάθ 15 50 Ἷδ)᾽δὰ (ᾶςς. 

ἴο ϑοιῃθ) Ὀδοδιι56 οὗ Ποὺ γοιίῃ, “.6. “ἃ γοιηρ 
δχγιὰς ;᾽" οἵ (δες. ἴο ΟἴΒΕΓ5), οἡ δεςουπί οὗ ΠεΥ 
ΒΟΙΕΓ, ΠΊΟΓΟ [ἘΠ ΠΙΠ6 σμαγδοίοσ, ΤὨ6 ΡἢΓα56 
“ἰ φροΟΙΤυρ[ηρ ΠΟΙ ᾽ ἢ 15 τῇς ἢ το ἀπ ῆς]ς, 
ἮΝ ΒΟ [5 σείοσσοά ἴο ΌὈΥ “Βου "") Ασςοτάϊηρ ἴο 
δε Ψεγβίοηβ, (ἢ6 Ὀγιάθ.. δοοοζάϊΐης ἴο πηοβῖ 
Πιοάογῃβ, Εργρῖ. Ὁ ἰδέζοσ ᾿πεγργοίδίοῃ 15 
οί δογυρί ἴῃ 115 ἱπετυιβίοη οὗ ἃ ποὺν οὐ]οςῖ, 
Διὰ ἰ5 ΡΑΓΕΥ ἀκ ἴο {π6 τηϊϑίδίσθη σγϑίογοποθ οἔ 
ἐἸτηράοπιλ᾽" ([π {πὸ ἢτϑί οἰδυ56) ἴο 186 “"Κίπρ- 
ἄἀοπὰ οὗ ἴδ βοιτ." [{ ἰ5 Ὀεϊζοῦ ἴο δάορί ἴδ6 
ζοττηοσ, δηὰ ςοηβίοσ {μῈ νγογάϑ “" σοστιρεπρ 
Βετ" (βδσαϊ!γ, 85 ϑοπηδ, ἴῃ οσάδγ ἴο σοσγυρί μοῦ) 
ἃ5 ἃ (ΟὨΘΟΠ]Π ΘΠςΘ οὗ [Π6 τηλττίδρο. ΤῊΪ5 σοηϑ6- 
αὔσπος ἰ5 ϑβυπηπθα ἘΡ ἴῃ 1Π6 ἔΟ]]οννπρ νγογάϑ, 
οὐ 56 5}2]} ηοΐ Ξἰδῃα ᾽" (“Οἡ δι15 5ἰἀ6᾽" 15 δῃ 
δα άϊίοι ὈΥ Α. . ; 1ἴ 5 ποῖ ἴῃ ἴδ οὐ ρίηδ]), 
ἐς Πρ ΓΠοΥ Ὀ6 ἔοσ διπὶ᾽) (Ἰ1ἴ, “" δηὰ ποῖ ἴο ᾿ἰπὶ 
5114}} 516 6). [Ιἰ 15 Ὀεϊζογ (ἢ {πὸ Οτθοκ 
ΥΟΙΒΙΟΠ5) ἴο τοίου {πό56 ννογάβ ἴο [Π6 βᾶπὶδ 
οδ)εςΐ πγουφδουῖ --- 16 ἀδυρβίονῦ οὗ νγοσηδη," 
[Ώδη ἴο «αἰΐδοῦ Δῃ ᾿πΠΡΟΓΘΟΊΔΙ 56η56 ἴο ἴΠ6 νϑγὺβ 
πὰ τεπάθγ "ἐυΐ 1 (1Π6 ρἷδῃ οσγ Ἴσοιπηϑεῖ---- 
ἘΔ5}}}) 588}} ποῖ 5ἰδπά," ὅζο. (867), 2.6. 
186 κίηρ οὗ [Π6 πογίῃ 5}4}} ποῖ Ὅ6 Ὀοποβίθα. 

ΤΠς Βιδίοσιςδὶ ΔΙ ΒΙ πος οὐ 1815 νϑῦϑθ 15 
ἘΞΌΔΙΙΥ ἰδίῃ ἴο θὲ ἴδ τηλγτίαρο οἵ (]δοραίγα, 
ἴὸ ἀδυρηίοσ οὐ Απθοςδυβ [86 Οτεδί, νι 
ῬιοΙ τυ ΕρΡΙρθδηο. Τ ἰ5 νγᾶ5 ποῖ ἔογοθά, 85 ΌΥ͂ 
ἃ ζοΠαυετοσ, οἡ ἴῃς Κίηρ οὗ Εγρί. [{ ννᾶβ ρσοὸ- 
Ῥοβεά, ἰοξείμοσ τ  Οαἶο- ϑγγα 85 ἃ ἀοντΥ : 
διμὶ [86 πιλυτῖδρο ἴοοῖκ ρὶδςο (Β.6. 198--- 4). 
ΤΟ σόϑ οὗ [15 τηδγτίδρο ννᾶβ πη: ΔνΟΌΓΔὈΪΘ 
ἴο Απίοςδυ8. Το ΡΟ ΕΓΔ] σιιρρογέ Β6 δηξὶς!- 
ρος ἔτομῃ [86 υηϊοὴ ψγὰ5 ποΐ ργδηϊοα ἢ] ΠῚ, 
ΕΥΡῖ Ἔνοσ ἐπι ρου ηρ 115 ἀηςίοηξ 81}Π|δῆςς 1} 

Ἀοπιο ἔογ ἴῃ6 ρυγροθθ οἵ ργχοϊοοϊϊπρ [56] 
ἃραϊηοῖ ϑγτίδ. (Ἰεοραίτα 15 5Ξδὰ ἴο δνδ βοηΐ 
ΠΟΥ σοηρτγδίιυϊδίίοηςβ ἰο (ἢ6 Κοιμδπς οὐ ΤΠΟΙΓ 
ἀείολί οὗ εν ἐδίποσ δὲ Τ βουτηορυὶα ὙὮΙΓἢ 
Βα ννᾶὯβ ἀπίνθῃ οι οὗ Ευσορο) δῃὰ δὲ Μαρηθϑίᾷ 
(ΌΥ ν]οἢ Π6 νγᾶβ σοιῃροϊ]οά ἴο σοὰδ ΠραΥΪῪ 41} 
Β15 ΡΟβϑεβϑί 5 ἴῃ Ὗν ἐϑίθσῃ (5318). 

11 15 οὐνίουπβ {π4ξ {π|5 ΟΧρ δηδίίοη 15. τἢ- 
ἁΠἰεδοϊοα ὈΥ ἴῃς ἵνο τηοάθθ οἵ δρρίγιηρ ἴΠς 
ἐς ΠΟΥ ἢ ὁ ΠΟΙΤΌΡΟ ΠΡ πο." ὙνΒείθοΣ ἴο [86 
Ὀσιάδ οἵ ἰο ἴδε κιηράοτῃ ἰο Ὡς ἢ 586 γθηΐ 85 
ἃ ὑγθ. Βιι [ῃ6 οχρ δηδίίοη 15 ἀϊδπγθί ΓΙ ΘΔ] Ὺ 
ορροϑεά ἴο δηοΐμοῦ Ὡς ἢ πηάἀογβίδηάϑβ ἴῃ ἰδϑῖ 
εἶδιιϑε οὗ [15 νοῦϑὸ 845 ἔΌ]ΠΟΥΨΒ :---- 56 5} ποῖ 
δε δοοθρίδοϊθ ἴο δεσ Ὠυβθδηά, δηὰ 586 ν}}}} ποῖ 
δὲ Πρ ἴο 6 18 τνϊδ. 

18.ὈὡὈ “232εγ δὲς “δαὶ δὲ ἐωγπ δὶ" ζαεο ὠπίο 

ὈΑΝΊΙΕΙ͂, ΧΙ. 

ι8 ΑΠεγ {Π]15 5Π4]1] ἢδ ταγη ἢΐ8 ᾷςςβ 
ππῖο τῆς 5165, ΔπΠὰ 5}4}} [8 Κ6 πιδῃγ : 

ἐδε “ἰκ}] 1. “πά" δα 5}}4}} ἴὰτπὶ: ἴῃ (6 
ΟΥ ΡΠ 4] [ποτα 15 ἢῸ σοπ] ποξοη βίγσοηρ ἐποιυρῇ 
ἴο ννατταπί {Π6 ἰγδηϑίδίοῃ οὗ {π6 ΑἹ ΚΝ. (μποῦν 
ἔαγπαερ). ὙΤὨΘ σοδάϊηρ “" ἢὸ 5841} ἰυχῃ ᾽ ᾿5 186 
“- ΚΕ" (8εῈ6 τ. 19) δηὰ ἰ5 δάορίοἀ ὈΥ͂ 
Ὑμεοοά., Νυϊς., Γυΐδεγ, ὅς. ; ἀποίΐδοσ χοδάϊης 
---ἰῃς “Κεγι᾽" (566 σ΄. 17)--:5 "Β6 588]] δςῖ -"" 
δηὰ 15 δάοριοα ὈΥ ἰῃ6 ΧΧ΄ ΒΟ Β 150 τὸ- 
Ρίδοοβ “ἐ {π6 5165) ὈΥ͂ “ἴΠ6 568." 

Ω ῥγίπος 9 δὲς οαυη δεῤαϊῇ, ὅς. ὙὌβοοά.᾿5 
τοηαογηρ οὗ [15 γεΓῪ αἰ ςα] ράββαρο, "’ἢθ 511} 
ΤΏΔΚΟ [Π6 ΡΓΠς65 βῖορ ΠῸΠπι {Βεῖσ τορσγοδοῖ, δῖ 
5 ΟὟ ΓΕΡΓΟΔΟΝ 5881} ἴὰστὶ ΠρΟὴ ΠΙπιβο  " (ςρ. 
ψὰυ]ρ.}), ϑθβέπῃβ ἴο ρῖνε {πε δεϑῖ βεῆϑθ. “" Ῥγίποθ᾽" 
([541. 1. 1ο, 1]. 6 ; Ῥγονυ. Χχυ. 1 ς) ἰ5 (ΆΚθῃ 85 ἃ οοἷ- 
Ἰεςξῖνα πουη, ἰγαπϑἰδίθα ἴῃ ἐμ ρ] υγαὶ (ἄρχοντας), 
ΔηΑ 15 Δῃ δοσυβαίνα ἰηδίοδα οὗ ἃ ποπηηδνο, 
{π6 ποπιϊηδίϊνο ἴο ἴῃς νεγὺ Ὀείηρ “186 Κιηρ οὗ 
ἴη6 ποῖ." Ὑπὸ ΑΟΝ., Πυΐδογ, Βοηϊβοῇ, 
ὅχα. ΟΧΡΙΓΕ55 [6 Ιάθα : “ἃ ὈΓΠΟΘ 804] σᾶϊι56 
ἴο σραϑθ [86 στθργοδοῖὶ οἤεγοαὰ ΌΥ ἐμὸ Κίηρ οὗ 
[86 πογίδ, δηὰ 5411] σδιιϑα γσορσγοδοὴ ἴο ἴυγη 
ὌΡΟΠ Πἰπηϑο 5.) δηά ἴμὸ Ὠϊδίογιςδὶ "Πυ5ἰγαίϊίοη 
ἰ5 ουηά ἴῃ [Ὠς ονεηΐβ ννἢϊς ἢ Ὀσουσς Απᾶο- 
σμυ5 {πὸ Οτοδί ᾿πΐο σοηῆιϊοξ ἢ 1μ6 ΕΒ Οπηδη8. 
ΎΠ6 ϑγγίδῃ ἰίηρ μδὰ ϑῃμαγεὰ νὰ ῬὮΠΡ οὗ 
Μοράοη ἴ86 Ἐργρίίδῃ ροβϑοβϑίοῃβ οὔ Ααϑβδίᾶ 
Μίποσ. ΑἹ] [ῃ6 ρογίβ οὗ Αϑία νος ἢ δά Ὀδοη 
Εἰνεη ἴο ῬΆΠΠΠΡ ἴῃ ἐμαί αἰϊνίϑίοη δὰ Ὀθθη 
ςράρά ἰο ἰδο6 Κοπιδηθ, ἀπά ψεῦο ἴο Ὀδ6 ἔγορο ; 
Ὀυῖ Απείοςμυ ἴοοκ ροβϑεββϑίοη οἵ ἴῃ Τ᾽ γδοίδη 
ΟΠΟΊβο 505 δηα 5ΘΥΟΓΔΪ ρΐδοθα οἡ ἴπθ6 Ἄοοαϑί 
οὗ Τῆγαςοθ. Τὰ Κοπιδη5 ἀοιηδηπάθα ἰπδς ἢθ 
5βου ὰ ρίνο ὋΡ [15 ροβϑοβϑίοῃβ ἰῃ ΕἾἼΤΟΡΟ, 
δάάϊηρ (μδὲ δὴ Αϑίδίϊς ἰὴρ δὰ πὸ σὶρῃϊ ἴο 
βανθ ποῖ; δηὰ (μδὲξ ἢδ σῃυϑὲ ϑυστοηογ [86 
Οτεοκ ἰοννῃϑ ἰη 4.54 Μίποσ Ὀδθοδυϑο {ΠοΥ ἢδά 
θδθη ἀθοϊαγοὰ ἔἴτεε Ὁγ ἴδε Κοπιδηβ. Απίϊοςδιι5 
δησννογοά, [Ὁ τς ΕΟΠΊΔΠ5 νυν ΕΓ ΓΟΔΙΪΥ 50 Ζοδίουβ 
ἴῃ {Π6 σάυ86 οὗ {μ6 ἐγεθάομπιῃ οἵ Οτξοςο, ΠΟΥ 
5ῃοι]ὰ ἢγϑί ϑδοί ἥτε Μαρῃὰ Οταεῖδ, δηὰ μαῖ 
ἴδοη 6 νουϊὰ ἴαϊκο ἴπ6 πχδξζοσ ἱπέο σοῃϑβίδγδ- 
ὕοη. Ετοιι [815 πιοπηεηῖ θΟΪἢ ΡΑΓΕε5 ργεραγοὰ 
ἔοσγ ψγᾶσ.0. Απίοςδι5 ἰδηάθὰ δ [επί για5 ἴῃ 
Μαρπαβία δπὰ ἴοοὸκ (ἢ δ]ςΐθ, οπ]Ὺ ἴο ΡῈ ἀπίνεῃ 
Ὀδοκ ἴο Αϑ54 Μίποσ 'π δε [Ὁ] οννηρ γεᾶγ. 
ΤῈ Ἀοπιδη5 [Ο]]οννοὰ ὑρ ἔδποῖὶγ δαάνδηΐδρο : 
δἰάορά ὈγΥῪ ῬὨΠΠΡ (Απεοςσδιι5᾽ ἔουτηοσ 4]}γ)), 
{πε Ἐογλδη βοοῖ ὑπάογ ἈΘρΊ]5 ἀεσίγογοα (ἢ 6 
δγυγίδη ἤδοξ πεᾶγ ΕΡρἤοϑιιβ, ψγὩ 116 ἘΠΕΙΓ ΔΙΤΩΥ͂ 
ὉΠ6οΣ Τυςί5 (ΟΥΠα 15 ϑοίριο (οδ θὰ πὶ {πὸ 
.Ἐλ5 ᾿ Αϑ5ἰδῖῖςι 8), 1Π6 γουηροῦ Ὀτγοῖδοσ οὗ 
Ῥυθ 5 Οογποίιυ5 δεῖρίο {π6 Οτοδῖ, ραϑϑοὰ 
ΟΥ̓ ἱηΐο Αϑία Μιίποσ, δηὰ ἴῃ (ἢ Ὀαδίτθ οὗ 
Μαρπαβία ἴῃ 1. γάϊα (Β.6. 190) ἰοίΔ!}} Ὁ ἀεξεαϊοὰ 
ἴθ Ὠοπῖβ οὗ Απίίζοοδυθ. ὙδῈ ἴεπῃιβ αἰςίαϊοα 
ὈΥ 186 ςοπαυετγοι--- δ “' ρσῖποθ᾽""-- σοῦ {Π6 
ΒΌΓΓΕΠ ΕΓ οὗἉ Δ1]1} Εὐγοροδη δοαι 5 ἰοη5 1 ἢ [ἢ 6 
ΡΓΙΟΠΊ1896 οὗ ποη-ἰηἰογέογθηοθ ἴῃ Επτορο, ἀπά οὗ 

3579 

Ἐφ. 
ἀΐ»ε. δυξ ἃ ῥγίπος ᾿ἰοσ ἢ15 οὐνη Ῥεἢδὶ Γ 5}8]]»ν 



280 ΠΑΝΙΕΙ, ΧΙ. [ν. 19, 20. 

ἐΉΟν, λέ ̓λιϑε [6 Γεργοδοῇ οβεγεά ὉΥ Ἀἰπὶ τὸ δε 588]] βιπιθὶε ἀπὰ (811, ἀπά ποῖ ὃς 
ἰουπά. 

20 ἼΒεη 8841} βίαπα τρ ἰπ ἢ 8 δϑίδί ἘΡτΝ 
Ἢ ᾿ : ( ἃ ΓΑιβοῦ οὗ ἴΆχεβ 1: ἴῃ ρίογυ οὗ τῇς ΞΑΝΝΝΤ ἫΝ 
Κίπράοπι: διυῖ ψΠὴ ἔδνν ἀδγ8 δ ἅπες δον. 

σοδβ6Ὲ ; χποιιζ Πἰθ οὐνῃ τεργοδοὴ ἢς 
5Π4]] σδιι56 2} ἴο ἴση ὑροη Πϊπι. 

Ι9 Τεη Πα 5}4]1] ἴὰγῃ [ιἷ8. ἔδεε 
τονναγὰ τς ἔογι οὗ ἢΪ8 οὐνγῃ ἰδηά : διι 

411 Αϑιδἴ!ς. ροβϑοββίοῃβ νγοϑί οὗ Μοιηΐ Τδυσιβ 
(οΡ. Νιοδυῆγ, “μος. οα Αης. Η!51.᾽ 111. 297 
---403 ; δηά “ ἱ,εςζ. οἡ Εουῃθ,᾽ 11. 17ς--τ΄ιϑ8, 
Επφ]. Τι.. 

ΤὨο Δ᾽] υ5]0ῃ5 ἴῃ ν. 19 ἴδ τείοσσοα ἴο [Π6 
ΒΔ Π|6 ὉΓΙηΓο, ὙΠῸ “ογί οὗ ἢ15 οὐ ἰαπά 

1ῖ. “ξογῖβ᾽)) δῖ (86 βίγοπρῇῃοϊάβ ἴο Ὡς 
ΠΕ ος ἢ 5 βοὰ ποθὴ ἀγίνεῃ οὐ οὗ 1 γϑισηδοῆϊδ 

ἴῃ ἴπ6 (Βογβοηθβυβ, ἰο 1 γάϊα, δηὰ ἰἤθησθ ἴο 
ῬΗγυρῖα, Ηΐβ ““ἰυγηΐηρ ᾿ἷ5 ἴλοθ ἰονγαγὰ " 
1ῃοπὴ ννὰβ ἴῃ ΠΙρ ς : [Π6 ΘΧργθββϑίοῃ 15 ποῖ Ἰγοηΐ- 
ςα]. “Ηὀδ 5841}} βίασιῦὶο, 1[41]},| απηὰ ἢοΐϊ ὮὉδ 
ἕουπα" 15 ἃ ργθάϊςξοη νογιβθά, 1 15 βδἱα, ΌΥ 
᾿γῖ5 ἀθαίῃ, τορθίμοῦ ἢ (Π6 ἀοοίγυςτοη οὗὨ δ18 
ΔΙΤΩΥ δὶ ΕἸγ ΤΠ Δ15. 

ΤἼς οχρ δηδίιοῃ, οὐὨ ὨθοθϑϑιΥ, ΓΘ] 1Γ65 πιὸ“ 
ἀϊβοδόοη ΕΠ τεηάεσίηρ οὐ Τ Ββεοάοίϊοη (ν. 18) 
6 ῥτεξοσγρά: δηάὰ ἴπθη 11 πηυδὲ 6 σοησοάορά 
[δῖ (6 ρῇγαϑθθ “ἴθ 5411] σϑιιϑῈὲ ῬΥΠ Θ5. ἴο 
Π6856,᾽) ὅζε. τηυδί Ὀ6 ἸΟΙ ἴῃ 115 νᾶριιθηθβϑ: [ὲ 
γᾶν τοῖετ ἴο 1ῃ6 “ρυης65᾽) οΥ ἰοαάοτβ ἡ ΠΟΠῚ 
Απίοςσδυβ δὲ ἢγϑί ἀοίοαϊοα αἱ Ῥῃιηοίβ, (Π4]- 
ςεἶ5, δῃηὰ οἴϑεννδοσθο. Βιιΐ, νναΐονογ δρρ)ςδίίοη 
6 δάορίεά, ρατέ οὗ . 19) "δ 5841} ποῖ Ὀ6 
ξοιηά,"" πιυϑῖ σογδ η]Υ 6 ἰος ἴῃ [Π6 ἱπάεἤηϊξο- 
Π655 πδίυγαὶ ἴο [6 ἰδῆσυαρο. [{ ἱπιρ]165 186 
Θχτποζοη, ΡΟ ΠΕ ΠΥ ϑροδκίης, οὗ τὴς Κίηρ 
οὗ ἴπ6 ποτίῃ; Ὀυϊΐ 1ἴὲ σαπποῖ δ ῥγοϑϑοά ἱπίο 
ΔΎ ΓΠΙηρΡ τῆοτο. ὍΠ6 δοςοιηΐβ οὗ (δι ρογοὰ 
ΔΙῸ 50 σοηῆιθοά;; {πῸ δῇίεγ.ονθηΐβ οὐ [86 ΒΙΒΙΟΥΥ 
οὗ Απέϊοςδιι5 ἴθ Οτσϑαῖ ἅγο 50 ἰοβί 'π οὈϑου ΓΙ Υ 
-ἰῇὸ ϑᾶπιο κιπὰ οὗὨ ἀδαΐῃ, ἔοσ ἱπβίδηςθ, δοίην 
ἀϑϑρηθα ἴο πὶ δηά ἴο Απίϊζοςσδιι ΕΡΙΡΠδΠ65 
---᾿ὁ ἰἸἤῃδξ ἴἢ6 Ιδηρύάαροε οὗ [6 νϑῦβα ϑῃου)]ά ποΐ θὸ 
δίγαϊποά ἰῃηΐο βδαυϊηρ τόσο ἴβδη ἰΐ δοϑοϊαζεὶ Υ 
(065 5ΔγΥ. 

20. « γαϊεῖ' 9 Ἰαχει ἐπὶ ἐδὲ σίογγ οΥ ἐδὲ 
ἀϊηάο»!] Ηον ἀϊβογοης τὸ 1πῃ6 σε οσῖπρ5 
οὗ 1Π6 οΥρίπαὶ ΠΙΔΥ Ὅδδ 56 ΟΥ̓ ΠΟΠΊΡΑΓΙΡ; 
(ΠὩ.ὼ ΑΚ. νὰ τὸ 1ΧΧ. ΨΜυΐξ. ““ν|}}5- 
51Π]5 οἱ ᾿πάϊρηυβ ἄθοογὸ στερῖο." (ὔρ. 4150 
ΙΏΔΓΡ. τοδά. ὉΠ ἰδϑὲ 15 ἴο 6 ῥχγοίοιτοά ἴο 
186 ρῥιοδοηΐ ΑἹ. .. (5ο Βθῆῖϑοῦ δπὰ ΖιηΖ). 
ΤΠ ἀν υϑ γ οὗ Δρρ] ]οδίϊοη 15 ΘΠ Δ Π}Υ πηαπίξοϊά. 

Απεοςοῆυ5 ἢ Οτοδῖ ἰοεξ νχο σοηβ, δείθυςιϑ 
ΙΝ. (ΡμΠοραῖοσυ) δπὰ Απίοςοδιιβ ἘριΙρἤδη68, 
ὙἼὟΠε ἴοπποῦ ϑυςςθοάθα ἢϊπι, πὰ 15 ἀθϑοτθοά 
Ὀγ Νιεδυῆγ (Ἰμδςςί, οα Α. Η.᾽ 111. 445) 85 ἃ 
ξοοά-ηαίζιγοά τη δηά ἃ Κἰπάὰ ὑσγοΐμεσ, Ὀυζ 
οἴμογννῖθο νοακ δηάὰ ἱποὶρηϊβοδηῖ.Ό ἴὕπηαοῦ 
δὶπὶ (π6 δπλρῖγε οὐ 186 δεϊθιυςἀς 061] ᾿ηἴο 
5111} στεδῖοσ ἄθςαῦ. ΑὔΕΥ ἃ ρεδοθῦ!} δηά ἴῃ- 
δ βηβοδηΐ γοῖρῃ οὗὨ ἔννεῖνο γϑαγθ (Β.6. 187.-- 
176), ἢ6 νγαβ πιυγάεγοά Όγ Ηε]οάογι5 (1ἱν, 
ΧΕΙ. 19, ΑΡΡ. 5.01. Χυν., ορ. Ενν]4, "σόϑςῇ. ἀ. 
ΥΝ. Ι5γ86],᾿ 1ν. 3231, π. 2); ἃ ἀεδίῃ, 1 “ποΐ ἴῃ 

Ὀαι6,") ἄυο ΡΟ ΔΌΪΥ ἴο ἐΔῆρον᾽" δηᾶ γουθηρθ 
ςοηθοαιθης Ὡροη δίδπιθ ἔοσ ἢ15 ζἔδί]υστε δἱ 
]ογυβαίθπι (566 Ὀεϊονν). 
ὙΝ δῖ ουθηΐβ δβαρρεηδὰ ἴῃ ἢἷ5 ἀδὺ ἴο ψ ὩΙΟὮ 

[86 νϑῦϑθ ΔΥ Ὀ6 δρρ οὐ ὍΠοθα ψγΠ0 ἴγδηϑ- 
Ἰαῖθ ἃ “"σὑδίϑοσ οὗ ἰαχϑβ᾽" οὔ θχδοίοσγ πὰ ἴῃ [86 
γΟΥΘ6 ἃ τεΐογθηςθ ἴο [Π6 Ιηξεσίϊπο 5 ΓΙ δ, ν ΒΙΓΒ, 
ἴῃ {1Π6 τείρῃ οὗ δοϊθυισυβ, ρυΐ δὴ επά ἴο [86 
Ἰοπρ ῬΓΟΒΡΟ ΓΙ Υ͂ οὗ [86 [νυν ]5 ἢ} Ῥεορῖὶς (ἔοσ [6 
ἔλεῖβ ορ. ΜΙπιαη, “Ηἰοῖ. οὗ [6 [Θνν8,᾽ 1. 
45 ς 5.4.; Ῥαδϊηλογ, " Ηἰβέ, οὗ ἴῃ [ον δῇ Νδίοη,Ἶ 
Ῥ. 139). ΑΑ αυδιτεῖ ἀῦοϑε Ὀεΐνεθη Ο]Δ8 11], 
{86 ΒΙΡΏ ρῥτγίϑβδί, ϑίπιοη ἰδθ ςο]]οοίογ οὗ [6 
ΤΟΥΑ] σευθηῖμθ, δηά πὸ ουθόσγηοῦ οὗ ἴΠ6 ἰοσωρὶθ 
δά οὗ [5 ἰγρᾶϑυγυ. δίπίοη, ἴῃ γουθηρο, τεροσί- 
οὐ ἴο Αροϊϊοηΐυ5, δεϊδυςι5᾽ ξονθγπου ἴῃ (κα ]6- 
ϑγτία, (δὶ {Πογ6 ὑσόγα ἱποδ]ςυ 0 ]6 τσ θ5 σιοσοά 
ἴῃ 186 δπιρῖθ δἵ [εγυβαίοπι. Ηεοοάοσιιβ, {86 
ΤΟΥ͂ΔΙ ἰΓΘΑΘΌΓΟΥ, θγ45 ἱπηηθάϊδίοῖΥ ἀοσραίςμοα 
ἴο ἴ4Κ6 ροϑϑοββίοη οὗ {815 ννεϊσοιης διπὰ, Αἢ 
ΔΡΡΑΓΟη----ἰπυπιογ δ ἰϑοὰ ΟΥὉἩ ἴῃ6 ρβϑηϊι5 Οὗ 
ἘἈΔΡἢΔΕΙ.----ξἰογοθὰ Ηἰπὶ ἔτομι [86 βδησίυδσυ Β6 
μὰ αἰϊοιηρίοα ἴο ἀεῆ 6. ΑΒοῖϑε, τηοιηίοὰ 
ὈΥ ἃ τίάθγ οἶδά ἴῃ ροϊάθῃ δϊτήοισ, βίγαςὶς δὲ 
Ἀϊπὶ ἢ 15 δοοῖβ: ἴννο γουῃρ πθη οὗ πιδγ- 
γα] ]ου5 ὈΘΔΕΥ͂ δηά βιγεηρῈ βοουγροά πὶ Ε] 
ἢ ννὰβ8 δθηϑοΐεβξβ. Ηδ ἰδ [86 οἰ Υ ἴο ἀθοϊαγο 
ἴο ἢ!]5 ΓΟΥΔ] τηδλϑίοσγ ἢ15 ΠΑ ΌΙ]ΠΥ ἴἰο τοϑὶσὲ [6 
Ρονογ οὗ ἴπ6 Οοά ψ8οὸ ρῥτγοίοοϊορά ἢ. Τὸ 
7ΟΒΈΓΥ [815 ἀρρ!!οδίοι πε νεῖβα 15 (γαπϑδιοα 
85 1ῃ ΙὩΔΓΡ.,) δηὰ [πε ρἤγαϑα “6 ΡΊΟΣΥ οὗ [86 
Κιπράομη"" 5 ἴδκθη 85 ἃ ἀεβογρίίοη οὗ 186 
ΟὟ ογιβαίθπι (ΥἹ}}, 9 “186 ρῥ]εαφαπί ᾿ἰδπά " 
δεὶπρ ᾳυοίοά 45 ἃ ἐετμαα πίοι υπδίοὶν 
[86 ἀὔῦονθ ΒἰβίοσυΥ οἵ Ηεϊοάογιβ τγεϑὶβ οἡ {μ6 
ΨΟΙ͂Υ ἃ .)4] ἰοϑΕ ΠΟΥ οὗ 2 Μδεος. 1311.- 
δηὰ [Π6 νἱοϊθης ἀθαῖῃ οἵ δείδευσυς 5 υἢ- 
ποίοοα ΕΥ̓ [Ὀϑϑρθυ5, ἀπά ραβϑοά οὐὸσ ἴῃ 
51:]6ῆσθ ΕΥ ἔῆοϑα δι Ποῦ ]65 ἡνῇοϑα ἐσ πιαΐθ οὗ 
ον άθησθ 15 ΟΠ οὗ τεθρεοῖ (ε. 5. ΝΘ ΌΝσ, 
Μηπιδη, δπὰ Ῥαϊπιοσ). Τὸ τἱπάἀογοίδηά “ἘΠ 6 
ΒΊΟΓΥ οὗ [Π6 Κίπράοπι"" οὗ [658] 6πὶ 15 ΒΑΓ ὶγ 
νναιτδηϊοά ΟΥ̓ [86 ργδ δὶ δ]ορθά: δηὰ ἰξ ἰ5 
Ὀεξῖογ ἴο ἴακε ἴ (σι Οεϑεηΐυ5) ἰῃ ἃ νοῦ 
56η58 ἔῸΓ Ῥ ΔΙ βίπηθ, οὐ (45 ΧΧ. δῃὰ ΤὨςοά.) 
Ὧ5 ΒΥΠΟΠΥΙΉΟΙ5 8 “ἴΠ6 ΒΟΠΟῸΓ οὗ [86 
κιηράομι" (υ. 21). [ἔ 186 νεῦβο {]Πιϑιγαίοβ 
ΔΩΥ Θρ᾿ϑοάθϑ ἰη {86 116 οὗ δείθυςιι5, 1 ἀοθ5 50 
ΟΠΪΥ ΟΥ ἃ γεπεγαί 4] υδίοη ἴο [86 οἴοτγί5 δ 
τηδάθ ἴο ῬΑΥ͂ ἴῃε ἰηϑίδἰπηθηίβ οὗ ἰγδιυῖθ ἀϊδ 
ἴο 1Π6 Ἀοπιδηθ δον {πὸ ἀθαίῃ οὗ Απεοςδυς 
(ῃ6 Οτοδλῖ. [ἢ [δῖ ϑθῆϑθ δὲ ννᾶβ (45 Α. Ν.) ἃ 
ΤΑΙΘΕΙ οὗ ἴᾶαχϑϑ, Δὴ οχδςίογ, ὅς. Βιιΐ δον 
ἀῆσυϊε [ὴ6 Δρρ]Πςδίίοη ἴο δοϊθιισ5 ννὰ5 ἔοϊξ 
ἴο Ὀ6, ἰ5 566 ἴῃ ἴδε ἕδοΐϊ (Πδί δϑῆϊ Ἔχ ρίδιης 
τς νοῦϑθ οὗ Μαιδίῃιδλα 6 Μδοςδῦθε : οἵμοῖβ 
ΔΡΡΙΥ ἴ ἴο Απεοςμιυβ με Οτεαῖ; οσγ (45 ΟΚ. 



'Ηεὃ, 

Υ. 21, 22. 

881} 6 ἀοβίγογεά, πεῖ Ποῦ ἰπ ἸΔΏρΈΓ, 
ΠΟΥ ἴῃ ὈΔῖ|6. 

21 Απά ἰπ ἢ 8 δϑίδῖε 5}8]] βίδπα τρ 
ἃ ν1]ὲ ρεβοῃ, ἴο Ψγῇοπι {ΠΕῪ 5314}} ποῖ 

ὙΟΓΞΙΟΠ5) ὈΠΙΠΗΡ στ΄. λὸ πὰ Δ: ΔΡΡΙΥ 86 
ἀἰεἰλ1]5 ἴο οπὲ δηὰ {Π6 βᾶπηθ ρείξοῃ. 

4]. ΤΠ Ἑοοηδιβίοη ἀπά νδριθποθα ΠΙ[Ποτο 
Το Δ κοῦ ἢ τοΐογοπος ἴο [πΠ6 Κίπρε οὗ 1ῃ6 
ΠΟΙ δηά βοι ἢ οθᾶϑοβ ἤοσθ. ΕἼΟπὶ ἴἢ]15 νο 56 
οηνγασγὰ ἴΠ6ὸ ὨΙΞίΟΥΥ Οὗ οπε ἱπάϊν! ἀυλ] 5 Ὀσουρἢξ 
ῬτΟΙΩΪΠΘΠΕΥ ἕογννασγά; δηά, ἤονγενεσ ἀιβῆςσυξ 
Θοπιο οὗ [πὸ ἀοίλι]5, οὐ ἶςθ. ἅΓῸ Ὁ50.4}}}7 ἀρτοϑὰ 
ἴῃ ΔρΡΙ γίηρς ἴδ ἀεσϑογριοη---ἰπ (Π6 ἤτβὶ ἴη- 
ϑδίδποο---ἰὸ Απίοςῆυ5 ΕΡΙΡδπθϑ, (86 Ὀτοίμποῦ 
οἵ δεἰευςυ δηά ἴ86 γοιπροῦ 5οὴ οὗ Απίοςπυβ 
ἴδε Οτοδί. 

α οἷο ῥέγσοη, 10 αυὐδονη ἐδεῦ “δαὶ ποῖ σίσε ἐδέ 
ξοποιγ, ὅζς.1 ΤΠ ψογά ““ν1]6 " νγᾶ5 υϑοὰ Ὀγ [86 
ἐγαπϑϊδίουβ οὗ ἴδ. Α. Ν'.. ἴῃ ἃ ϑθηϑε αἰβογίης 
ἕτοπι 115 ποτ τηοάσγῃ τ156.. “ΓΑ γἱῖδ η᾽ 
ΤῊΘΔΠ5 ΟἿΘ {116 ὀβίθεπιοά, πο] Ὀι σποαρὶν δηὰ 
50 ἀοδβρίϑοα : δηὰ 15 ἰη (δὲ 8θῆϑ6 δὴ δοσιγαίθ 
τταηϑἰδίίοη οὔ ἴῃς οτρίπαὶ (ΧΧ., εὐκαταφρό- 

ς). ΟἸΈΟΒ ξΈΠοΓαΪγ πὰ μ6 οχρ δηδίϊοη 
[πε ἴοστα ἰῃ ἴπ6 »πογαὶ σῃαγδαςίεσ οἵ Απί- 

οΟοἴυ5. Το ϑυγηδληθ ΕΡρίρθδηεβ (“πο Ὀτ]]- 
114πῈ᾽}) νγὰ8 αἱϊοσεάὰ ὈΥ ϑοπὶὸ ριυηϑίεσ ἰηΐο 
ἘΓΡίπιδηθ5 (“ἴμο τηδάπηδη)}) ἴο ἀδϑοσὶθθ ποῖ 
ΟἾἿΪΥ διὶ5 “ΠΟ ΠΥ Ὀυῖ 4150 [15 θοσθῃιΓς [168. 
ΤΒε τπδὴ ψγν8ο ““αηἰϊοὰ ἴΠ6 φυϊςκ δηὰ νϑυϑβδί!]θ 
σδαγαςῖον οὗ ἃ Οτεοκ ἢ (6 5ρ᾽επά!ὰ νοϊιρ- 
Γυουβθηθθβ οὗ δὴ Αϑίδίις.," σψγῆῇο νγᾶϑ δῃποῖθοσ 
αΓάδηΔρ4}115 ἴἢ ἢ5 ᾿Ἰυχυ ΓΙ ουϑη655, δηὰ νἹΠ 4] 
ἃ Ὀϊξοῖ Δηϊπγαϊρα ΌὉΥ ἴΠ6 βογοοβῖ το] σίου ᾿ηΐος 
Ἰοσγδηςο.----ννὰβ ἃ ΠΠΔΠ ἀἰοβοσνθ ἢ σοηίοιῃρί!Ὁ]6. 
ϑοπῖο δ] }υβίοη, Βονγονοσ, 15 ὈΓΟΌΔΟΪ ἱπιοπά θά 
ΌΥ ἴῃς ἰεπῃ ἴο {Π6 “ἐφ εί Ὠογπ" (Ἱ]. 8, νἱῖϊ. 
9) δηά ἴο {π6 ἔδςξ (παι ποῖ Απίοοσοδυβ, Ὀυῖ 

ἴι15, (Π6 δοὴ οὗ δεϊδιςυβ, νγὰβ (δε σῆξ 
Βοῖγ ἴο ἴπὸ ϑυσγίδη [ΒγΟηο. 

δὲ “ῥα! εονιδ ἐπ ῥεαεεαδίγ, σπά οδέαϊπ ἐδὸ 
δεηόονε ὁ βαιογ 5] ῬἘὸγ ἴΠ6 ἤτϑὶ οἶδιιϑθ ςρ. 
“.. 24 πὰ Υἱῖ!. ἃς; ὁ ΡΕΔΟΘΔΌΪΝ,," 2.6. ἴῃ [86 
ταϊάσξί οὗ βου ΓΙ, νυ ἤθη τη ΜΕΓῸ Ἰἰνίηρ᾽ ολΓΟ- 
ἸΕ55ν (1}ἐγ. χχῇ, δὲ; ΕΖεκ, χνὶ. 49; [οὐ χν. 
21), ἃπὰ 50 “Ὑποχροοίθα γ᾽" (ορΡ. ΕΧΧ. ἥξει 
ἐξάπινα): ἴογ ἴπ6 ϑεοοηά ςρ. σ΄. 34, Βαϊ ΠηρΣ 
ἀεοαϑ 85 ννὲ]] ἃ5. σογάβ. ΤΟ ΓΧ Χ. Ὁγ ἃ ἀμῆἔογ- 
τ τοδάϊηρ 845 ἴδ ᾿ηϊογοϑζίηρ υδγιδίίοη ἤΟΓῸ 

ἴῃ ὖ. 34, κ᾿ ΕΥ̓͂ ἱπμου δηοθ᾽" (ἐν κληροδοσίᾳ). 
Τῆς Βιϑίοτίς 8] τμήεῆςε ΓΛΔΥ ἐ ἴο Ὁ ἢ Αελὼ 
οσϑϑίοης δηὰ “Βδίζογοϑ᾽" ἂ5 δῖ ποῖορά ἴῃ σὲ 
Μδος.].1.1---:ς, ῃϊ ἢ νου] δἰΐδος ἴο πἰπὶ (ἢ6 
ἩεΙἸοηϊ Ζίης ρΡΑΓΥ 1Ὲ ΠΟῪ αἰϊοπδί θα ἔπε ραίτοἱβ 
οὗ [ογυϑαϊοτη, ογ ἴο (δὲ 11πὸ οἵ οοπάπιςϊ νν Ὡς ἢ 
τηδάθ Πῖπὶ ΔΚ δϑι δ ἢϊ5 γουδὶ ἀἰρη! Υ δηά πηῖχ 
ΠΑ ΥΪΥ στ [86 Ἰονγεδὲ οὗ ἴπ6 Ρεορῖὶθρ, ἔγο- 
φυεηϊ [ἢς ουδ]ιο Ὀδῖἢ5 δηὰ ἀδηῆςθϑ, ἀπά δεῖ 45 
ὈΓΡΙΓΟ ἴῃ [Π6 ΡΘΕ Υ ἀϊθρυΐοβ οὗ {πὸ ὈυγΟΓ δηὰ 
86] 1π (Π6 πηλυκοῖ-ρίαοθ. Η:5 ““ βαϊίογθβ," 
ἃφξλίη, ἴῃ {Π6 5ῆδρο οὗ (6 ὀπηδαϑβδᾶρο ἴο ἈΟΠΊΘ, 
18ὲ δυπ οὗ ἴδ δλάάγεϑϑ, ἀπιρὶθ Ῥγοχηΐϑεϑ, 

ΏΏΑΝΙΕΙ͂, ΧΙ. 

Εἶνε τῆς Βοπουγ οὗὨ ἴδε Κίπράοπι : δυξ 
6 51]] σοπια ἴῃ ρεδοθδῦϊγ. ἀπά οδίδι 

τῆς Κίπραοπι ΕΥ̓͂ βδίζετίεβ. 
22 Απὰ νι πὰ δγπι8 οὗ ἃ βοοά 

Δηά 5111} τιοσὸ ὅτ Ρ]6 Ὀγῦ65, βοοιιγοὰ ἔοσ ἃ {Ππ|6 
᾿ἷ5 Ῥοϑβι[ἰου ἰῇ ἱπροσῖδὶ ἔδνουσ. ὙΠ6 τηδίη 
τοβαϊο ννου]Ἱὰ Ὀ6 ἴο ““σι56 ἴο θὲ Ξἰγοὴ γ᾽" (ῃοῖ 
ἐἐρδίδ᾽η)) [86 ἰἰπράοτῃ ἢδ δὰ ἰγεδαῦ σοτθ 
ἴο. 

Δ. “κά αὐ 1δὲ γ» 9 α Μοοά, δις.} 
Βείζοσ, ""δηά (ἢ διτὴβ οὗ ἃ βοοά,"" ἄζς., 2.4. δῇ 
ονεγβοννίηρ ΔΙΤΩΥ͂ (8εῈ ον. 1ο, 15, 26, 31). 
ΑΥΤΩΥ ἃξδιηβὲ ἈΓΤΏΥ; δηὰ ἰπ ἴῃ6 τεϑ]ῖ, (μαΐ 
ΟΡροϑίηρ ἢἰπὶ 5βοι ]ὰ 6 Ὀσοόκοη: δηὰ ποῖ ΟἹΪΥ͂ 
5Ββοι ]α {Π]15 άρρθη ἴο ἢϊ5 δπεῆηε5 Ὀυξ 4150 ἴο 
[86 “Ῥγίηςο οὗ ἴδ σονεηδηζ."" 

ὙΠΟ γοΐοσξηος ἰητοπἀ δὰ ὈΥ {Π]5 1λϑῖ ἐχργεβϑβϑίοη 
--οἰἋ(Δηδίοροιυβ ἴο 5:}1}12. ῬὮΏΓΑϑοΒ ἴῃ Οση. Χὶν. 13; 
Οὐ δα. η)--ἰϑ γ ΎῪ τωυςἢ ἀϊδριυῖοά: [Πς Ὀδᾶποθ 
οὗ Ργο δ ὈΠ]ος Ὀδίηρ ΞΙΓΟΠΡῚΥ ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἰάδῃ- 
Εἰγίηρ ἴλ6 ρογβοη δἰ υδθὰ τὸ ἢ Οηϊδλ5 {Π.; 
δηά ἔοσγ ἴῃς ζΟ]ονσίηρ τοάϑοῦθ. (4) ΤΟΥ͂ 
ὙΠΟ αβϑοτέ (ἢδί ηοὸ δ] υβίοη ἴο ἴ6 Ἐφγρίϊδη 
ὑγΑΥ5 οὗ ΑΠΈοΟδα 15 ἴο Ὀ6 ἔουπηά Ὀοίογο Ὁ. 24, 
ἴλκ νυ. 22 δηά 23 845 ἃ ξΌΠΕΓΑΙ ἀοβοπρίίοῃ 
οὗ ννβδῖ ἰ8 ὈγοΘΟΠΓΥ γσίνοη ἰπ ἀείδι] (1ς--- 
47}. ἀπά ἴῃς “Ῥγίηοθ οὗ [6 σονθηδηῖἶ ἃ5 δῇ 
ΘΑΌΔΙΪΥ ξοηογαὶ Ἔχργοβϑίοη ἔοσ 411 στ νἤοτῃ 
Π6 πιδάθ σονθηδηῖ. δ γί»ιᾶ ζαεῖς ἴς “ργηςεξ οὗ 
(ἢ6 οονοηδηΐ"" 15 ποῖ ἃ 4.251- {16 δῃὰ ἃ ρβϑπεγδὶ 
ΘΧΡΓΕΞΒΙΟΏ (866 ἶχ, 25): δηά ᾿ξ τψνου]ὰ 56ὲπὶ 
ἔτοπι [15 ροβιίΐοη ἴῃ ἴδ6 βοηΐίθηοθ ἴο Ὀδ6 50ΠῚ 
ῬΕΙΞΟη ΞΡΘΟΙΔΙΥ βἰηρὶοὰ οὐ. (6) δ ἴογθεβ 22--- 
24 ἅτ λϑη ὈΥ οἴδιοῖβ ἴο δυὰς ἴο ΑΠΈΟΟδιι5᾽ 
γε Ἐξγρτίδη ννὰσγ (1 ς---- »} Ὀοηρ τοεστοα ἴο 
{Πε “εοοπαδ), ἀπὰ ἴπ6 “Ῥηηςθ οὗ ἴπ6 σονεηδηΐϊ᾽" 
ἴο δος οὔθ ὙΠῸ ἴῃ ςοηίοδί ψ ἢϊπὶ νγᾶ5 
“ΡΣΌΚεοη ἢ (Ὁ. 22). Απίεοοπαβ Οοἡ ἢ]5 δοοθϑ- 
βίοῃ ἔουπα Ηἰπιϑοὶ  ορροϑοὰ ὉΥ Ἠεϊοάοσι, 
δΔηά νγᾶβ ἍἽδ δὰ ὕροὴ ἴο χγεϑίϑὲ δὴ δἰϊοπιρί οἡ 
[Π6 ραγὶ οὗ {86 Ἐξγρί[λη5 ἴο γαὶπ (α ]6- ϑγτίδ. 
ΗΘ νγἃ38 ϑιιςοθβϑῆι] ἴῃ ὈΟΙῊ σᾶϑο5, ὍΤῊΘ σορῃ- 
ἴῃ τηοπᾶγοῇ οὗ Εξγρί νγᾶ5 Ριοϊειηυ ΡΝ]. (ΡὨ1- 
Ἰοπλοίοσ), γγῆο 15 ἱπογεΐογο ἰάθηςιβοά ΌΥ βδοπιὶα 
ἢ [Π6 ρηηςς οὗ ἴπ6 σονεηδηΐ.᾽"" ΠΟ τοίογ- 
Θποο οὗ [86 νοῦϑοϑ ἴο (6 ἢγϑθὶ Ερξγρίϊδηῃ ννᾶγ 
ΤΩΔΥ Ὁ ἴδίκθη ἴο Ὀε σοττεςΐ, Ὀιξ [815 Ἰάεπε!ῇ- 
οδίίοπ οὗ ἴδ6 ρὑγίποθ 185 ρθη ἴο ὑεγΥ να] ὰ 
ΟὈ]οςοη5, δ... (1) ἴῃς ἀθϑοποθ οὗ Δ ἢ]15- 
ἰοσῖςοδὶ ἀδία τοϊδίινγο ἴο δὴ ““σουθηδης " Ὀ6- 
ἔνοοη Απίοςμυβ δηὰ ῬΒΠ]οπηείογ; ἃ αἰ βη υ Υ 
ποῖ ονεσοοπιθ ΟΥ̓ [Π6 ᾿ποοηρτιοιβ χοίθγοησθ 
οὗ 15 ““σονοηδης 7 ἴο [Π6 πιδγγίαρὸ ςοηΐγδςϊ 
ἴῃ Ὁ. 1γ1 (4) ἴδε αἰ ΒΊσΟΪΥ οὗἉ εχ ρ αϊπιηρ ΕΥ̓ 
ἃ πᾶνν {Π|6, ᾿πϑιοδὰ οὗ [ὴ6 υϑυ] “ Κίῃρ οὗ (6 
50. ἢ," 15 οπηρίογοά; (3) ἴ6 ὦ νεγδογιρη, 
ὙΠΟΣ νου] 5θοπὶ ἴο ᾿πάϊοδίο (ςΡ. νυ. 28, 20, 
421; ἃηὰ ΙΧ. 22) 5016 οὔθ σοῃποοῖοα ἢ 
{μ6 Ηδεῦτενν ἐμθοσζάογ. ΤᾺ 15 ἱπάϊοαδίίοη ἰοδάϑ, 
ἴῃ ἕλςΐ, ἴο ἴΠ6 σἱονν (δῖ Οπίδϑ {ΠΠ. 15 ἴῃ ρεύβοῃ 
τηοδηῖ;---ἃ Υἱοῦν ἱπάορεηάρηϊ οὗ [Π6 σοῃβίογὰ- 
Ὀοη ΒΟ ΒΟΣ οὐ ποῖ ἴδε βγϑὶ οἵ ϑοοοηά Εξγρ"- 
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588} {πεν δὲ ονογήονγῃ ἴτοπι δείΐογε 
Ἠϊπη, δηά 5}41]] θ6Ὲ Ὀγόκβῃ ; γεϑᾶ, 4Ϊ50 
τῆς ρηποε οὗ ἴῃς σονεηδηζ. 

23 Απά δῖίϊεσ ἴῃς ἰδάριια γισαάφ νχίτῃ 
Ἀπ ἢδ 514} ννοῦίκ ἀεδςοιίι ]γ : ἰογ Πα 
5.1] σοτῃδ τι|ρ, 4π4 5Π4]] Ῥεοοπηε βίτοῃρ 

ἣν" κίας, Ὑγτἢ. ἃ 5Π181] Ρεορὶε. 
αόίς απὰ 

͵ζΖζαὲ, δ’ -. 24. Ης 5811 εηΐεσ ᾿ρεδοθαῦΥ ἐνεῃ 

εἶδη νγᾶσβ ἃτὸ Ὡ]υάοά ἰο. ὙΠ Εκ|6 [ἰβεϊ 
νουὰ Ὀ6 ἃ ίϊπρ οὔθ ἴοσ ἴῃ ἢοδὰ οἵ ἐδπ6 
ῬθορΪδ οὔ [6 σονθηδηῖ; δηὰ ἴδθ ἀθροβιείοη ἴο 
ὙΏΙΟΒ Οηϊᾶς ννᾶ5 βιιδ)]οςϊοά [Ὠγουρ [Π6 ρσοϊάὰ 
οὗ δὶς Ὀγοίβογ [45οῃ, ἀπά δνθηΐζιδιν ἢϊ]5 ἀθδίῃ 
(ΜΙπιδη, 1. 4:8; ῬΑΪΠΊΟΥ, Ρ. 140), ἅτὸ [ἴῃ 
σοηδοηάησα ἢ [86 ἰδησυάᾶρο οὗ [ἢ νοῦϑο. 
ἈΔΞΉΙ:, ἔτπιὸ ἴο {π6 ἰπϑίίηςς (μαΐῖ [86 {Π1Ὶ6 15. ἃ 
τῃοοοτγαίς οπο, ἰάθη! 1ῆ65 [Π6 ὁ ργίηοθ" ποῖ 18 
Οηΐδ5, δυὲ νν ἢ ἴῃς Ηγγοδπιβ ([1.), ἴπ6 ορρο- 
πρηΐ οὗ ἢ]5 Ὀγοῖμεσ Ατ᾽ϑίοθυ δ; ἔΠπ}5 σΑΥΓΥ- 
ἴῃ ΟἹ ἴΠ6 τεΐδγθηοθ οὗ ἴῃ νϑῖϑο ἴο Ἰαῖοσ δυδῃΐβ. 

28. αὔεν ἐδ ἰεασμο»ιαδε «αυἱὁ δ» ΨΥ ῈᾺ 
ὙΠοπὶ} ΜῈ Ὠἰπιβ 1 (Απίϊοςἢ. ἘρΙρἢ.); 566 
[1Π6 Οτθοῖὶς νογϑίοηβ. ΤῊϊ5 ἰσ πΊοΟΥΘ πδίυγαὶ 
πη ἴο τείοσ 1ἃ ἴο “ἴπ6 ῥσίποο οὗ {Π6 σονθηδηξ"" 
)υδὲ πιεπίἰοπεά (50 1υυΐμεῦβ νεγβίοη); δ6- 
σδι158 [Π]15---1 Οηϊα5 {ΠΠ.----ννᾶϑ ἱπηροϑϑιὉ]6, ἢδ 
θείης ἀοδά; οΥ, 1ξ [45οῃ, νεγὺ αἀὐννκνασγά, [86 
ἹπΓοδυςξοη οὗ ἃ ποὺ σμαγαςῖοσ Ὀεΐηρ ἀΟγαρί. 
ἼΠ15 δΟγυρίηαββ ἰ5 ποῖ οὐ ς Δ} Θχουβοά ὉΥ͂ 
(86 Βικίογιςδὶ ἕαςξ μὲ “"ἔγοτῃ [86 {{ππὶὸ (Παΐ 
Ἰεαριθ ννᾶ8 πιδᾶθ νυ} [45οη, Απεοςμι᾽ 
ςοηάυςὶ ννᾶ5 [πδὶ οὗ ἃ πὴ ψγο πιεῖ ἀδςεῖ 
στ ἀθοοῖῖ, |450η}5 υὑπάογμδπά ἀθδ]ης ἢ 
Οη]45 νγᾶβ σογί δ ΠΥ, δὐῖοσ ἴἤτθο γϑᾶγβ, σβοοκα 
τηδίοα Ὀγ [86 Θαυ Δ }}} υπάογμαπά ἀθα]ης οὗ ἢ 15 
Ὀγοΐμοσ Μομποίδιδβ, 'ἴπ ουΈσΥ οᾶϑο ἴο {πῸ6 ρϑου- 
ΠΙΑΓΎ δάνδηΐδρε οὗ ΑΠος 5 (ςΡ. 2 Μᾶδος. ἷν.). 
Βιυ (Π15 βοϊαϊοη οὗ [πΠ6 τεξογοποα οὗ (πὸ ὑγο- 
ΠΟΙ 15 ΠΟΙΈΠΟΙ ὨΘΟΟΘΘΑΓῪ ΠΟΙ ΔΙοροί μοῦ 58 15- 
ΣΔοΐοτΥ ; ̓δουρ ἰζ ἰ5 ποτὲ 50 ἔβδη ἴπδῖ νυ ἢ 
[Δ Κ65 “Ἀ1π1᾽ (0 5ἴδηά ςο]] δον Εἰ Ὺ ἔοσ 411 ἢ 
ὙΠοπ σονοηδηΐ νγὰ5 πιδάς [566 Ὁ. 22 (4)7, ΟΥ 
ἴδῃ [μαΐ ννΒῖς ἢ ἴακαβ “"Πϊπλ᾽") ἴο τεῖεσ (4150 
ΒΘΏΘΓΑΙΥγ) ἴο [δὲ Εργρίίδη δάνογβαγιοβ οὗ 
Απποςδ5, ογ (145{1γ} ἔμπας ὙΠΙΟΝ 9665 ἰῃ [Ὡς 
Ῥγοηουη δῃ 8] υϑίοη ἴο Ῥιίοϊεπιν ῬμιΠ]οραῖοσ. 
Το ἰδἰεσ ρα οὗ υν, 22 5 ὨΙϑζογι δ! ῦ πη 54{15- 
ΣΔοίοΥΥ 1 ἀρρ]ϊοὰ ἴο {Π6 ἔνγο 14ϑὶ σείεγθηοαβ. 

δὲ «“ῥαἠ εο»ριὸ μΡ, απά «ῥα}] δεεονγιο σἰτοηρ «υἱἱ 
4 «πιαὶ] ῥεορ ] ἐ.ε. (85. ἈΔβ ΐ νγ6}} Ἔχ ρ 5 
10) δ Ὀδοᾶπηθ δἴσοηρ ἴῃ ἴθ σουηΐτοβ στοιπά 
δῦϑουΐ--- [άΔἢ, ἙΕάοπι, Απιπίοη δπά Μοδϑ. 
7υάδῃ μεῖρεὰ μϊπὶ, δηὰ ὉΥ͂ βυς ΠΟΙΡ Απιο- 
ΓΠἢ5᾽ 5Π18}} ἡδίϊνα (μοδίἢθη}) ἔογοβ νγᾶ5 5υ}ῆ- 
οἱοηΐ, 

24. Ἧι :δα]] επίον ῥεαεεαδίν ουεη ὠρορ ἐδ 
ὕαλον ρίασει 9. 1δὲ ῥγουϊπεε ΤῊΪΒ 15. 186 
Ἐ50.4}}Υ δοοορίοα τοηάθπηρ; δηά ἴδε ρῥἷδςθβ οὗ 
[δὲ ῥσγονίποθ (ςρ. 11. 48, {.. 2, οὐ Ἰαπὰ, ΕΖΟΚ. 
Χῖχ, 8) ἃγε ([Ὁ]ονσίηρς ἀροὴ ἔμ6 δρρ)]οδίοη 

ὍΑΝΊΙΕΙ͂, ΧΙ. [ν. 23---2 5. 

ὭΡοη ἴτε ἐβίζεδι ρίασεβ οὗ τῆς ρῖὸ- 
γίπςα ; δηά Πα 5}4]] ἀο ἐῤαέ ννῃϊςῃ Π18 
[λῖμοῖβ πᾶνε ποῖ ἀοῃθ. ποῦ ἢἰ5 ἔδι Πογθ᾽ 
Δι ο 8 ; ἢθ 5841] βοδίζογ δπηοπρ ἴῃ πὶ 
{πε ῥΡγαγ. δπά 8ροῖ], δηά τίς μ6β : γε, 
Δηά ἢδ 51] ᾿ξογεςσδϑβῖ ἢ5 ἀθνῖςθβ ἀρδίηβξ ' ΗςΡ. 

ἑλέρι Αἱ 
ἑἐλονράξ:. 1} 5ἴγοηρ; Πο]ά5, Ἔνβη ἔογ ἃ {|π|6. 

25 Απά δε 8141] 8Ε1Υ ὩΡ ΠΙ5 ρονχεγ 

Εἰνθῃ ἴῃ ὖ. 3) υπάογοίοοα ἴο θὲ (6 οδοῖσε 
δὰ τς ἰγαςοῖβ οὗ σα -σγγία ἀπὰ Ῥδιθϑῖπα 
(Ρ' (806 ρῇγαϑθο ἴῃ Οεη. ΧΧΥΙ )8, 29). Βυῖζ 

6 ψογάβ “ δηλοηρ (0) ἴδοπὶ" ἰῃ (6 ἰδξζοσ 
Ρατί οὗ [86 σεσβθ, ἤλυθ βυρροϑίοα {86 [Γ4η5]4- 
οῃ: “Ηδ 5881] δηῖοσ Ῥϑδοθδ ΪΥ (566 ν. 21) 
δηά σὴ (Π6 ῥσῖποῖρα]! Τθη (ΟΥ̓ ννδιτΊ 5) οὗ 
[86 ργονίησο," δἵϊογ [86 δηδίοροιϑ 56 οὗ [86 
ΟΣ ξίη8] τνογάὰ ἰπ 1538]. χ. 16: 5. ΙΧχυ", 3. 
ΤΠἼο συρρεδίίοη Ὧ8458 {Π6 τηϑτῖς οἵ Ὀείηρ σὺρ- 
Ῥογίοὰ ΟΥ̓ 16 Βιδίογι αὶ ἔἕδοξϊ στεοογάθὰ οὗ 
Απθοοδυ5 (1: Μάδος. 11]. 30). 
ΤῊ Ιαγροβϑο, [86 ργοξιθθηθϑϑ, [6 “' Βοδίξογ- 

ἴηρ,᾽) Βοζὸ ποϊοὰ οὗ [6 κΚίηρ οὗ ἴπ6 ποτίῃ, 15 ἱπ 
Τηλσκοὰ σοπίγασὶ ἴο 86 Ῥσγδοίϊΐοε οὗ δ]5 ὑγθ- 
ἀδοοβθοῦβ. ἼΤοο οἴρη [6 ὁ ὈΥΟΥ δηὰ 5ροῖ 
δηα τς 65 νγεστὸ δεβίονυνσεα Ὡροὴ ἴΠ6 βϑησγαὶς 
Δηἃ 50] 1615 οὗ [6 ΠΟ Πα ΊΘΓΟΓ : ποῦν ΤΠΟΥ͂ ὑΤΟΤΟ 
δεβίονσοά ὑροη {86 ρϑορῖὶθ δηὰ ἴπὸ ὑγίποαβ οὗ 
(πε 5:0] οἰ -ἰαηά. [{1ἴ νγ85 "' Παϊίογυ " (Ὁ. 21) 
1 νγαβ Παϊζοση 1 ἃ Ρο]ςΥ. 

ΎΠΟ βάπηθ σεβις τνουἹὰ 6 αἰἰδιποὰ ἰξ τὸ 
ἐς ργονίησθ ἡ 6 υπάογπϊοοά ἴο ὃὉε Ἐργρὶ (566 
ποχί ποῖθ). ϑοἢ ἰάγρόβθο τπδυκεὰ ΑΠΠοσ 5᾽ 
βοοοηα Ὄχρϑαϊοη ἴο {μαΐ σουπίγ, ἃ ἔδεϊ 
νος ὙΝΊΡάοτθοΙ (ΤῸ. ΓΤ θο]. Ουατίδ ΞΘ ἢγ.᾽ 
Ῥ. 584, 1874) ἴΔκο5 ἴο Ὀ6 5Ξἰβπιῆοδηϊ οὗ νϑδὲ 
86 ΤΏΔΥ πᾶν ἀοηθ οἡ ἢϊ5 ἢγξὶ οχροάϊξίοῃ. 

δὲ «ῥα! ὥογεεαΐ ῥὶς ἀδυΐςοι ἀσαϊπσέ ἐδ 
σέγοησ ῥοίά!, φυόη 70 ἂα 11»γ6] 8.66 τᾶ. Γοηά, 
Τμοοά, [μᾶ5 ““ ἀραϊηξὶ Εργρί " (τοδάϊηρ “"" Μ1Ζ- 
ταὶτλ " ἰηϑσίοδὰ οὗ ““ ΜΙ Ζασγίπη)); πὰ τὲ ἰ5 
ῬΙΟΌΔΟΙΪΥ [815 Ὡς ἢ Π45 συρρεοσίοα [86 δἀρρ0]1- 
οδίϊοη οὗ τ. 22, 23) δηά {πὸ ““ (λ[[ε5ῖ ρΐδοθβ 
οὗ (Π6 ρῥγονῖποο ̓, οὗ [ἢϊ5 νεσβο, ἴο 1μδῖ σοιπηγ. 
Ῥγείδσγεησθ θοίηρ ρίνθη ἴο {Π6 νίενν ἄῦονε (υ. 
43) οὐ ψδῖὲ 15, δῆτοσ 411, 4 υσϑϊίοη οὗ ᾿ἱπῖοσ- 
Ῥτγεϊδιίοη σγῖμοσ ἰμδη ἃ ροϊηϊ οὗὨἨ πηδίογιδὶ ᾿π- 
Ρογίδηςθ, [δε “" βίσοῃρ-" "0145 (ρΙυτγ.) αἰ ἀρὰ 
ἴο νουϊὰ, ἴῃ 411] ῥγοθδΌ ΠΥ, ἱποϊυάθ {πὸ 
ξογίγοβϑοβ οὗ Ἐργρῖ, σις. Ῥεϊυκίυπι (ορ. ΕΧΧ, 
τὴν πόλιν τὴν ἰσχυράν), Ναυογδῖ5, ἀπά Α]6χ- 
δηάγια, Ὀυὰϊ σιουΐ οχοϊυάϊηρ οἴπεν βίσοηρ- 
Βιο]ἀ5 νος ἢ ἸΔΥ οἡ ἔπε γοδά ἴο [πδὲ σουπίσγ. 

ἔυεη 70 α 1Ἴ»6} ἰ.6. ἃ5 Οοἀ ρεγηῖ5 (ε. σ. 
8ἃ5 ἰῃ νυ. 417.) 35, ΥἹἹ. 17, 10, ὅζς.) ; ἴξ 5824} 
ποῖ 6 ἔοῦ ὄνεσ; ἃ5 [ΧΧ. ρῥαγαρῆγαθοβ, οἱ 
λογισμοὶ αὐτοῦ εἰς μάτην. 

45 15 5δὰ ἴο ἰπίγούποθ {86 ϑοςοηὰᾶ οὗ [86 
Ἐργυρἕδηῃ νγαγβ ἕοσ ἢ ῖο ἢ Απέοςσῃι5 ΕΡΙρΏδπες 
15 Κποῦνῃ ἴῃ Ὠϊδίοσυ. Ῥιίο]οαυ (ΕΡΙΡΠΔΠ65) (866 
“Ὁ. 17) Ὑγῶ5 δίδυοα δ δῃ θα Ὺ ἃρθ. Ηἱΐβ ἴσο 



ν. 26. ὍΑΝΊΙΕΙ͂, ΧΙ. 

δά 8 σοιγαρε ἀραίπϑί [Π6 Κίηρ οὔ τπθ δυῖ Πα 82]} ποῖ βίδπά : ἔογ {Π6Ὺ 5}8}} 
8ο (ἢ ἢ ἃ ργεαῖ ΑΓΓῚΥ ; ἀπά ἴῃς Κίπρ ἰογεσδϑῖ ἀδθνιςἐϑ αν: ἢϊπ,. 
οὗ τῇ6 βου 5411 Ὀ6 5:Πτγα τ ρ ἴο θαῖ- 
τἰ6 ἢ ἃ νεγῪ ρταδξ ΔΠ4 πλΙΡΉΓΥ ἈΓΠΊΥ ; 

26 Ὗε8. {πεγ ἴπαῖ ἐεεά οὗ τῆς ροῖ- 
ἴοη οὗ ἰδ πηϑδξ 5}4]} ἀββίγου ἢἰπὶ. 

5ΟΏ5 (ΠΊΪΠΟΓ5) Ρ(ΟΙετηΥ ῬΗΙ]οπγοίου δηὰ ΡΟ ΓΩΥ͂ 
ῬΠγΘΟΟΩ ὙνῸΓῈ ἴο σοῖρτ τοροῖθοῦ τυ ἘΠΕΟΙΓ 
5ἰϑῖοσ. (]θοραΐῖσα. Απίοςδυϑ 5οἰζοὰ [86 οσοδϑίοη 
αἰοτγάθα ἢϊπὶ ΌΥ͂ ἔθ ννᾶσγ οὗ {ἴπ6ὸ Ἀοπηδηβ ἢ 
Ῥοιβεὺβ (ὙἘῃοῸ Πδά πιδιτθὰ ΑπΕοςδι5᾽ ἀδιιρῃ- 
(67) ἴο δίζδοκ {πὸ Ἐργρίίδη ὑγίποεθ. Ηδ ἢτγϑί 
ἀεσηδηάοὰ (αἾἶθ- δ γγίδ, δηά, ἐνδάϊηρ ἴΠ6 ἀρρϑαὶ 
ἴο ΟΧΙΒΕΩΡ ἰγϑδίϊθθ, σοπαιυογοὰ 1ἴ, δηὰ ἰἤθη 
δἰιιδοκοὰ Εργρί. Ὑῆδξ σουπίγΥ ννὰ5 ἴπεη ἴῃ 
ἴπ6 πηοϑέ ΡΙΈ 1] σοπαϊτίοπ. ΤῊς τογδὶ] Ὀσοῖμοῦϑ 
ὙΕΙῸ αΟΔΙΓΈ Πρ. Μέρη, βοιὴθ οὗ {ποπὶ [ἐννβ, ἀθ- 
βθϊζυςο οὗ ρο ᾿ς 4] οὐ πιο] τεσ τἀ6, ἀπά Ὀοηΐ 
ὈΡΟΠ 5ΘΟΌΓΙηρ {Π6 ΙΓ ον δάνδηΐδροϑ, “"" ἀθϑρθος- 
Εἰϑϑπηδ ῬᾶΓ5 5ογυ Ἐπὶ," ποιὰ (ΠΡ τοὶπθ οὗ 

νεῖ. ὙΠ σόϑ]ξ οὗ [ἴῃ6 ϑθοοπαᾶ ννᾶγ ννᾶς 
ποῖ Ἰοηρ ἀουδίξι] (566 π. υ. 26) ; [δῖ οὗ τΠ6 

1γά--4ἃ5 τεραγὰβ ἴΠ6 ρόννοσ οὗ πὸ γοϑιβὶ- 
8Δης6 οὗ {Π6 ““Κιηρ οὗ ἴπ6 δου ἢ "--τννᾶς ποῖ 
ἰε55 φυ ςΕὶγ ἀεεϊάρά, ἰΒουρα {πῸ Ὀγοίβογα μαά 
ΠΟΠΡΙΟΠ σοὰ ἰΠΟΙΣ ΠΙΒΟΥΔ ὉΪ6 Πυδγγοὶ δηὰ 
υηϊεα ἴο ΟΡρΡοϑβὲ {πὸ ἰηνδάδσ. Εδοίοῃϑβ σδ]]οά 
δαιηλγδη5 δηὲὶ Ηογοϑοὶ Υπλπ5 αἰνὰ [86 
ςουτῖ, αηὰ γτοηάεγοὰ οβεςοξινο ππίοη ἀρδϊηβί δῃ 
ἰηνδάοσ ᾿π ροβϑὉ]6. Ηδηςθ ΑΠΈΟΟΒ5 5ροΘα "γ 
ἀείοραιοα ἴῃς Ἐφγρίίδη ἔογοθ. ορροβεὰ ἴο ἢἰπὶ, 
ἴοοῖκ Ῥεϊυπίυπι, δάναποοὰ ἰο Μειηρῆιβ, δπὰ 
5 ὈΓΔΟΙΟΔΙΥ υὑπορροβϑοά {1Π] πὸ τϑδςῃοά 
Αἰοχδηάσια. ῬμΠοπιεῖοσ δρροαϊοά ἰο Κοχηθ. 
Μ. Ῥορ!]υ5 1, πᾶ5 δυτινθά Ἰῃ δΏσνο ἴο {86 
ΔΡΡεΔ.. Τμὸ οιηδὴ πιοὶ Απίοςδιιβ δὶ ἃ 
ἀϊδξίδῃηςθ οἵ ἔουγ (Κοπιδη) πλ|}65. ἔγοση ΑἸἰοχ- 
δηάπδ. ΗΘ ρἱδοθὰ ἴῃ (ΠῸ Κρ 5 ῃδηὰ, κιγτεϊο πο 
ουΐδ ἴο στεοῖ δίπι, ἴπ6 υἱεπιδῖτιιιὶ οὗ Ἐοσηο, 
Απέοςδιι5 ἱπεπηδίοαά (Πδὲ ἢ6 νου] σοηϑίἀοΥ 
᾿ἴ Δ Βῖ5 σουης!]. ῬῬορὶ]]5 δὲ οὔθ ἄγον 
ἢ Πϊ5. σι ἃ εἰγοῖθ σουημὰ Αηΐξοςδι5 δηὰ 
σοΙηρΕἸ θα Ὦϊπὶ ἴο ἀδοίαγο, θοίοσε αυϊείηρ ἴΠαῖ 
αοἴγοῖο, ταὶ 6 νουϊὰ ἐνασυδίς Εργρί. ὙΒῸ 
ΘΥΓΔΠ ΚΙΠΡ νγὰ5 ἕοσγοθεά ἴο οὔδΥ (ςρ. ΡοΪγὉ. 
ΧΧΙΧΟΥΣ ; [ΙΝΥ, ΧΙΝ. 12). 

δὲ “δαϊ ον μρ ῥὶς ῥοαυεν, δίς. “6ἢ6,᾽) 2.6. [86 
“Ἰκίην οὗ [8ὲ ποσΐῃ "7 “ρονγον," 11, ἢ15 Ξί γθηρίῃ 
(νυν. 1) δῃὰ ἢ᾽5 ποατέ ([86 ϑοδῖ οὗ σουγζαρθ) ; 
ΑἸ] 5 Ὀείην ἱπίοπάθα ἴο {πὸ δου 65. δά 
οτποϊΐοης οὐ πὸ ᾿πάινιἀα] ἃ5 ἀἰδερ υἰκῃοά 
ἴτοπὶ 86 ““ ΔΙΤΩΥ͂ " ΡΥΘΘΘΠΓΥ͂ τηρθητοπθά. ΤῊΘ 
ὙΟΓα ἰγδηβίδίοα “" ΒΕΓ" (ςΡ. Ὁ. 2) δηά δρρ]ϊεὰ 
ἴο ἴῃς κΚιίηρ οὗ ἴΠ6 ποῖ ἰ5 ἃ ἀϊξεγοπί ποσὰ 
ἔτοπι 1Π6 “511 γ᾽" (ςρ. στ. 10) δρρ θὰ ἴο {δ6 
Κιηρ οὗ δ6 βδουῖϊῃ. ὙΠῸ ἔΌΓΘΥ ννογὰ 5 γαῖ 
ἴ6 βστηρ ΠΙΟἢ τόϑυ 5 ἔτοση ἀννακὶηρ ΟΥ̓ 
δεουβίηρ ἃ Ῥεῦϑοῃ ἴο δηγτ πίῃς ; [ἢ6 Ἰαϊΐοσ ἴΠ6 
5Όγτιηρ ὙνὮ] ἢ} τόϑυ]8 ἔτοπὶ ἱπτι δι οη δηά 
ΔῆρΡΟΓ. ὍπΠο ΟΠ πα] ἰοχὶ Ὀγοϑθηΐβ ἴῃ ἃ Ὠϊϑδίοσι- 
ΟΔἸγν {πι6 ΠΡ ἴθ ἔλοϊβ οὗ {6 ςᾶ56 Ὀδΐννθθῃ 
Απᾶοςδιιβ ΕΡρΙρθαπος δπὰ Ρίοϊδεπηγ. ὉΤ8δὲ 
Ἰπάοϊοηξ γεῖ διηδιτίοιι5 Αϑίαῖϊῖς “" σγοιιϑοὰ " ἢ]5 
οουγάγο ἴο δείίοη; [δὲ Εργρίίδη, γι δίθὰ 

αἱ (η6 ὈγΈΔΟΒ οὗἁ ἐγθαῖίεβϑ, νγᾶβ βεϊγτοὰ ὑρ ἴο 
ὙΨΑΓ. 

δὲ “ῥα! ποὲ :Ἰαπ4ἢ (ςΡ. “. 1ς ἀπά νυἱῖ. 4, 
7); “86,) λέ, [86 Κίῃρ οὗ [86 δου, ὙΝ ΔΙ ἢ οὗ 
{πὲ Ὀγοίμοτβ ἡ στ Μδος.]. τό---το δηὰ [οϑορῆυβ 
ἐπα, ΧΙ. ς) ὃ 2) 5ηρῖίς οὐυΐδ Ρ(ΟΪΕΙΩΥ 
ΠΠοπιεῖογ ; ΤΟΥ ννουϊὰ ἢανα Ὀρίογο ἔμοῖὰ [86 

Ράββαρθ οὔ ἴθ θοοὶς οὗ ΤΠ δηϊοῖ. ὙΠα ὄχργοο- 
Βίοῃ 85 υϑοα Πογδ, ἴῃ [Π6 ἀϊνίπο σοπιπληϊςᾶ- 
[ίοη, 15 ἃ σϑπογαὶ οπθ, ἱπο! υἀϊηρ ὑπάογ [ἢ ἴοτὰ 
“Κη ρ ὅν ῃδίονοσ σοργεβοηϊθα σουδ]γ. 

26. εἐδὲν ἐδαὶ Μεεά ὁ δὲ ῥογίδοπ Ὁ δίς 
»ιεαὶ, δίς. (ορ. δάά. Ν. ἴο 1. 5). Α ρἱθοη- 
517 ἴῸΓ ΘΟΙΓΕΘΓΒ ΟΥ̓ΡΤΙΠΟΙρΡΑ] ΟΠΊΓοΓΒ (ςρ. ἔοσγ 
16 [μουρῆῖ 5. ΧΙ]. χο). 

Τῆς δρρ]οδίίοη οὗ νυ. Δς, χό ἴο Απίϊοςἢυ5 
ἘρΡΙΡἢδηθθ᾽ ἢτοὶ Εργρίίδη ννᾶσγ, δῃηά ἴο {π6 
ἀεϑίγισίίοη (οΥΓ “ὁ Ὀγεδκίηρ ᾽.) οὗ Ριο]επιγ᾽β 
ΔΙΤΩΥ͂, ΡΓΠΠΊΔΠΙΥ ἰπγοιρῃ {Π6 ἀἰϊκαβδοίίοη οὗ 
1Π6 σουχίϊοῦβ πα πη [ΓΟ ΡὮ ἀοίδαϊς ἰπ [Π6 
ΠΒοΙά, 5 ΔΤ ΠΊΟΓΕ ΘΆΞῪ ἔμδη ἴο [Π6 βοοοη νυϑζ. 
ΤΙ ΨΠΟ]Ὲ ραϑϑᾶρθ 15 σοῃξεβθθαϊγ αἰ θῇς : 

ἜΠος βεοιπάμπι Ἠιδίογίδπιὶ ἀδπηοηϑίγασὶ πο 
Ῥοίεϑί," 5αἱὰ δὲ Ϊεσοῖηθ, ὙΝδὲ ἢἰβίοτγῃ [6}15 οὗ 
[15 ϑοσοηἀ νγᾶσ ἰ5 ἴῃ15. Ῥιο ον ΡΏγϑοοη Πδά 
ςοηίχνοα ἴο Ἔχροὶ Ῥιοϊθηυ ῬμΠοσηθίοσ Ότα 
Βῇδγα ἴῃ Ρονοσ, δηὰ Απίοςδιβ τηδάθ [5 ἃπ 
ΟΧΟι56 ῸΣ ΠΊΔΟΒπρ οὐ Εργρί. ΗὀὌ υυἱϑμοά 
ἴο θὲ Κίηρ οὗ Εργρί (: Μδαςος. ἱ. τ6). ΒΥ 568 
᾿(μθᾶσ Ῥεϊυβίιπι) δπὰ ἰαπὰ ἢ νγᾶβ βυσοθϑσίαὶ 
δραϊησὲ ῬίοϊεαΥ Ῥμγβοοη, ϑιυισοῦβθεβ τῆ ἢ 
οροπϑὰ ἴο ἢϊπὶ 411 ἴπὸ ἔοσγίγοσϑος ὀχοερὲ ΑἸδχ- 
δηάγία, ἴῃ ὨΙο ἢ Ῥηγθοοη δά ἴδκθη σεῆιρο, 
Αἵ {Π6 54π|6 ἔπι Απποςδυδ ργεϊοη θὰ ἐγθηά- 
5Π1Ρ ἔοσ, δπὰ πιδάβ οἔξεγϑβ οἵ ρεᾶςε ἴο, Ῥί(οϊ ΤΑΥ͂ 
ῬΒΠοπιεῖοσ (υ. 272). Ὑ86 ΒοΙ]ονντιο55 οἵ [ῃ6 
ΓΘ ἀβ81}0 δπὰ ρεᾶσθα Ὀθοδηθ Δρρδαγεηΐῖ δῇῆοσ ἃ 
ὙΆ16 το ῬΒΠοπιοῖοσ, ὑγ 8, πιοοίίηρ ἀθςοῖς 1 
ἀδοθιξ, δνβηϊυ δι! ςαπΊθ ἴο ἰογπὶ5 ἢ Ῥἢγ9- 
σΟη ; δηῃά {Πὲ ἴννγο Ὀσγοίμεῦβ υπϊοὰ ἰῃ ορροϑβίηξ 
ἘΠΕΙΓ σοτηπΊοη ἔοσ. ' 

126 ἀἰ συ Υ σοπηροίοα στ ἴπ6 Δρρ]οδίοα 
οὗ (Π6 νοῦϑεβ ἴο ἴπῸ βδοοοῃᾷ νγᾶσ 15 [τη Κὶγ οοη- 
ἔοϑϑοὰ ΌῪ ΝΝ Ἰθάοσθμοῖς , ““ δεσοσγάϊηρ ἴο ῃ6 ρῥγὸ- 
Ῥμοῖ, ἴῃ6 ἰκῖϊηρ αἰίδοκοὰ ὈὉΥῚ Απίοςοδυβ 15. Οἢ8 
δηὰ [Π6 βᾶπηθ ρείβοῃ ΜΠ 1Π6 Κιπρ ν8ο 5115 
ὙΠ} Ὠϊπὶ βρϑακίηρ 1165: Ὀμζ ἢδ ἰηϑιϑίβ [δῖ 
{Π|5 15 ἢοΐ ΓΕΔ ἴπ6 οᾶ56. Ης δοοοιιηΐβ ἔοζ 
[86 οἰαδίθηχοηΐ ἴῃ ἴΠ6 (οχί 45 πλδυίκίηρ [Πη6 ἀΠ ἔτ - 
δηοα Ὀεϊννθεη ἃ ρσόρῃοί δηὰ ἃ ἢιϑϊογίδῃ. Α 
Βικίοσίδη ψουϊὰ ἰδκθ Ἴστε ἴο ϑρεακ οἵ ἐφυο 
Ὀτοΐδεῦθ; δηὰ μιδὰ ἃ ἔογσξεσ Ὀθεη δἱ ψοσκ ου 
{Π1|5 ραβδδϑὲ ἢ ψοι]ά πᾶν ἄοπὸ ἴΠ6 54Π|6: 
Ὀυΐ [06 ῥγορῃεῖ ζδηϊοὶ νγὰβ ποῖ Ὀθουπὰ ὉγῪ 
ΒΌΟΙ Γοβί στ σοη58. ὙΠῸ γθ]] νος ςονογεὰ 
(86 ἔυΐυγε νγὰθ5 ΟὨΪΥ ΡΑΓΓῪ ταϊϑοά, δηὰ {πὸ 
ογοηΐῖα οὗ ἴ86 διΐυτε ονοτίαρρεα βᾶο ἢ οΟἵμοσ 
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᾿ Ἠοδ. 
ζἀείγ 
ἀσανέξ. 

Δῃἀ ἢ]5 ΔΙΤΏΥ 5Π]] ονεγῆονν : ΔΠ4ἃ ΠΊΔΠΥ 
8}]] (4]] ἀοννῃ 5]4ϊη, 

27 Απὰ ὈοΙΒ (Π686 Κἰπρβ᾽ ᾿μεδγίϑ 
τδα ἑ δὲ ἴο ἀο τηϊβο εξ, δηἀ {Π ΕΥ̓ 5841] 
ΒρΡΕΔΚ [168 δ οὔς 180]6 ; διιῖ ἰξ 5}4]]} 
ποῖ ΡΓΟΒροΥ : ἔογ γεῖ πε πὰ «αὶ δὲ 
αἵ τῆς τἰπ)6 ἀρροϊηϊεά, 

28 ἼΠΕΠ 5Π4]1] ἢ6 σεΐζυγη ἱπῖο ἢΪ8 
Ἰλπά σι ἢ ργεδῖ τ ἢ 65; δηά Π|5 Ὠελγί 

δηᾶ ἱπιογϊδοοά. πάρ ἴδ6 ψϑηήρσγαὶ δηὰ ποῖ 
ΘΡΘΟΙΔΙΠΥ ἀοδηϊθ ἔοσπι “" Κίπρ οὗ πε δουτὰ᾽" 
᾿ς, 85 ἃ ρυορμοί, τεσογάδα ννβδί διβίοσυ ργονοὰ 
ἴο ὃ σῖνδὶ Ὀγοίῃοσϑβ. 

47. “4πά4 δοιῥ ἐδειε ἀἰπιρ" δεαγίς, ὅς. ΤΛλξ, 
ἐ Απά (85 ἔοτ) ἴπε86 ἔτσο Κίηρβ, {μεῖς μθαγίβ,᾽" 
ζεο. Το τοίογθησο 15 ἴο ἴδ Κίηρβ οὗ {Π6 
ποτί δηὰ οὗ ἴπθ βου ἢ ΡΟΠΟΓΑΙΪ, οσ ἴο (ἢ6 
κιηρ οὗ ἴῃ)6 πού ἢ ομθ οὗ [6 Ὀτοῖδοῦ 
ἰϊηρβ ἀραϊηϑδεὲ {π6 οἴμεγ, οἵ ἴο ἴδε δεΐίοῃ οὗ 
Ἡγτοδηὰβ 11. ἀρδίηϑὲ Ασιβίορυ]5 (Β 4581); ἰξ 
5 ποῖ ἴο [δε ἔννο Ὀγοῖμοσ Κκίηρβ οὗ ἴῃ6 βουίῃ. 
ὙΝδΒαῖ 15 τηϑδηΐ 158 οἶθᾶσ ΘηοιρΡἢ :---ἀδοθῖνοῦ 
ρδϊηδῖ ἀδοεῖνθι.--- τ 5 ἢ] 6 πὰ [165 δραϊιηϑῖ 
ΤῊ Ἰ5ο εἴ δηὰ 1165 ; θυΐ 1 ((Π6 Ρ]4η) 5}4}1 ηοΐ 
ῬΙΌΒΡΟΓ: ορ. 186 ΕΧΧ. 
γε 1δὲ ἐπά «ῥα δὲ αὐ ἐδὲ ἐἶριο ἀρῥοϊπίεα] 

Ορ. στ. λ4 ἢ ῥγοβροςῖνο γοίεγθηοο ἴο συν. 
49, 335,),.40. ἐ1ρε πὸ ἀρροϊηϊοα ᾽ Αγτῖνοϑ νυ ῃθη 

νν 1115, (4) ἰῃ πὸ Ἰπουγβίοηϑ ἴο (Π6 δου ἢ οἡ 
ῖ8ο ρατί οὗ (ἢε πρὶ οὗ [Π6 ποι (υν. 29, 40), 
Ὁ ὨΙΟΝ ἤδνθ δη “"δηὰ  (υ. 45) : ἀπά (δ) ἴὰΥ 
θεγοηά βυςἢ ἰεπλροσαὶ ονεηίὁ---ἰη [ἢ τἰπὶς οὗ 
ἐγου Ὁ]6 νυ Οἢ ἰ5βι65 'ἰπ (Π6 ““ ἔτηε οὗὁἉἍ {π6 οπὰ" 
(Σἰϊ. 4).- ϑδυςῇ ρδγίοιϊαγ δρρ]ςδοπϑ οὗ {86 
ψογάβ, 85 ἴπο ΓΟ Ιπηοπε οὐ (Π6 {Πγϑόϑοοσο 
ὙοΚ5 (Κ δ5ῃϊ ; ορ. ἰχ. 25), οὐ ἴ86 συδ)]εθοξίοη οὗ 
ἴϑγαοὶ ἴο [8 Ἀοπιᾶηβ8 (Αδεπ ΕΖΓΔ), ἃζὸ 
ἸΠΙΘΓΟΒ ΩΡ ἃ5 ἃ σδυιῦοη ποῖ ἴο ἰῃϑίϑξ ἴοο ρᾶγ- 
ἘΠΙΟΌΪΑΣΙΥ ὈΡΟῚ ΔΠΥ Ργϑοῖὶδο ϑροοϊβοδίίοη οὗ 
ὙΠδῖ 15 ρΡυΓΡΟΘΕΙΥ ἰοῆς σοηοΓδὶ. 

28. ῥὶς ῥδεαγὲ ρα δε ἀρσαϊποΐ δὲ ῥοῖν 
εουεηα!} ὙΠὲ νογάβ ἱπίγοάυσοθ αραὶπ ἴο 
ποῖίςε ἴΠ6 Ῥθορὶθ οὗ ἴῃς [οννβ, δηὰ σμαγαςίεσζΖα 
[86 ᾿ἴπὸ οὗ οσοπάιιςϊξ ἔο]]οννοὰ Ὁ Απέοςδυ5 
ἘΡΙΡἤδηθ5 ἰονγαγάς πε. Εσομῃ με Ὀερίη- 
ΠΙΏΡ οὗ δ΄]5 τοῖρῃ δὲ δά δἱονγοὰ δηά δη- 
κουγαρος ᾿ηἔΠηροπηεηῖβ οὗ [ΠΟΙ͂ στρ ἀπά 
ΘΧΟΪυϑίνοποθθ. Ηἰ5 οὐ Ὀοηΐ, νγὰ5 ἑοννγαγὰςξ 
ἨΕΙἸΙεηϊ5πὶ: δηά [Π6 ϑυγοσῖ ΨΑΥ͂ ἴο ἢ15 ἔδνουσ 
ὙγΔ5 ἴῃ ΓΕ ΡΊΟι.5 πιδίζεγβ ἴο ἀξογυ {πὸ ἰανν5 δηά 
(ΕΓΕΠΊΟΙΪ65 οὗ Μοβοβ, ἀπά ἴῃ εἰν] πδίζογ ἴο 
Θποουγᾶρα {π6 βγτγηπδϑίιπι ἀηα ΟἴΠΟΓ ἔογοῖρῃ 
ἱπιτοδυςοης (2 Μδος. ἱν. το, ζς.). Ὑδε 
Ῥαϊποίϊς [οννβ νγοῦε σοπλρο θά ἴο υυνἱίποϑϑ {Π6 
Βοδη Δ), διὰ σηα5}} {ΠοΙΓ ἴδοι ἢ ονοῦ νπδί [ΠΟΥ 
Πλὰ πὸ ροόονοσῦ ἴο ργονθηῖ. Οηίδα [1]. δὰ 
Ὀδδη σοπιονοὰ ἔσο 186 Πρ ῥγιθοϊμβοοά ὈΥ ἴπὸ 
ὈΠάογΠδηα ἀδαϊπρ ἀπὰ ὈΓΙΘΥΥ οὗ Π8 ὈΤΟΙΠΟΓ 
ἸΆϑοη. |4ϑοη, ἴῆγθο γϑᾶγβ ἰδίθσ, μδά ἴο πηᾶκο 
ὙΑΥ͂ ἴογ Μοηοίδυβ, γμο ὑγιθοὰ ΑπἝοσδυ 51} 

ΠΑΝΙΕΙ. ΧΙ. [ν. 27---2ο. 

σφαὶ δό δραϊηβδῖ τῆοε ΠοΙν οονεπδηῖ ; 
δπὰ ἢε 54] ἀο ευρώῥοέίς, ἀπὰ γειγη ἴο 
Ὦ18 οὐσῃ ἰδπά. 

29 Ατ τῆς τίπιε δρροϊηϊεα ἢδ 5}4]] 
Γοΐυγη, ἀπά ςοπὶς τονγαγὰ ἴῃς βοικῇ ; 
διυε ἰτ 88}411} ποῖ Ὀς 45 ἴῃς ἐΟΓΠΊΘΓ, ΟΥ̓ 25 
ἴῃς Ἰδείεγ. 

40  Εογ {πε 53}105 οὗ ΟΠ ΙΕ πὰ 5}4}]} 
οοπῖς ἀρδίηβέ Ὠἰπὶ : τπεγαίοσα μα 5}4]]} 

ΒΙγχῆον, ςοπηίσινοξ ἴο ἢδνο Οηϊᾶς πιυτάογρά, 
Ῥἰυπάοτγοα 1Π6 ἴοπηρὶθ, δηὰ ἴδθη ἰγδηϑίοστοά 
ἴῃ Ὀϊαιο ἔτοπι Πιπλβοὶ  ἰο 186 [ετνΈὸ ψ8οὸ δὰ 
τίϑοη ἴο ἀοίοπα {πεῖς ϑαποίυδγυ δπὰ μδὰ δρ- 
Ῥοδιοὰ δρδιηϑδὶ ἢϊπὶ ἴθ [ἷ8 βδοῦϊορο ' ἜΠΙ5 
Τδηρ γγὙὰβ πηδρηῆοαά ἰηΐο ἃ ρΡο] Ἐς 4] τπονδ- 
τηοηῖ δηὰ υϑοὰ 45 ἃ πιϑδῃς οὗ ἔοβσίοπηρ Δῃ»- 
ἰοοΒυ15᾽ ΔΠΡῈΓ δραϊησὶ ἴπ6 ραΐϊτοῖβ οὗ ξεγυϑᾶ- 
Ιεθ. Απίϊοςῆυβ πα ΑΤΩΪΥ γεδοποὰ Εγρί ἴῃ 
ἢϊ5 ϑεσοπὰ Ὄχρϑάϊοη (Β.Ο. σό9) Ὀείογο [86 
ΓΟΠΊΟΙΓ ἢἤλϑῃοα (σγουρὰ [υάπεα [μι ἢ ννὰβ 
ἀεδα. |ά53οῃ ϑοἰζεὰ [6 ὀορροσίιπιυ, δηὰ ἀδϑὶ- 
ἴῃ αἵ (16 οἰ ἴοοῖκ [ετπιβα]θπὶ νἢ 4 μβαπά δι] 
οἵ πιδὴ (1οοο), δυὲ ἔλι]εὰ ἴῃ μἰ6 οὔ͵εοςὶ οὗ 
ΟὈἰδΙηης ἀραὶ {πὸ ΒΙρῇ ρεοϑίμβοοά. ὍΠ6 
πονν8 οὗ ἴῃς τεόνοὶξ στρδοποὰ Απίϊοςδιις, ἀπά 
ἰηβαπηεὰ ἢ ΕΌΓΥ 4 πιϊπὰ δἰσοδάν οὐ} ἀ15- 
Ῥοσοά. Ηθ οἤοβε ἴο σοῃϑβίθσ 1ῃ15 ἢδνν ΓΙΒΙ ΠΡ 
ἃ ΡΟΪΔ] τηονθηιθηΐ οὐἨ {Π6 σγανοϑῖ ἱπηροτῖ- 
8Π06 σγαΐμον [ἢδῃ δῃ δεῖ οὗ βδοοσγάοίδὶ διιθοη. 
“ὙΝΙΝ ἃ στοαί πλυ!τυάθ ἢθ σεηΐ τρ ἀραϊηϑὶ 
ἴ5γ86] δηὰ ογιιϑδίθπι :᾽" ἔοσγ ἴἤγθθ ἀδγβ νυν ϊθ- 
5816 Πιάϑϑδ 6 ὙγὙ45 Ροιτηϊ(ἀ. Ηδ ““φηἴογρὰ 
Ῥτουάὶγ ἰηῖο 186 ϑβαποζυδλγυ,,, ἀδβροι θὰ {πὸ 
επλρΐε οὗ 115 νϑϑϑοὶβ, ἀηὰ ἔθη, “" βρϑδικίπρ ὙΟΣΥ 
ῬτοῦαΪΥ ᾿" οὗὨἨὨ [656 Ἔχρ]οϊῖθ, τεϊυσηθὰ ἰηῖο ἢϊ5 
ον ἰαπάὰ ἴο Απίοομία (ορΡ. τ᾿ Μᾶδος. 1. 2ο, 
δῖίς.;  Μᾶδςος. ν. 1---2.1)., ὙΤῊΪ5 15 [86 ονοπί 
ϑυρροβθά ἴο 6 αἰϊυάθαὰ ἴο ὈΥ͂ ἴ86 ργορδδὶ ἰῇ 
ἴῃς ἰεχί. 

40. ἐὶ δα] πο δέ α' ἐδεὲ ζογριθῦ, οὐ α. ἐδεὲ 
ἰαγ}] ὝὍΠὸ ποὸνν οἵ [ἰγὰ ὀχ ρδαϊ θη 5}18}1 θῸ 
ΡΙδηποά, δι ποῖ 45 δἵ (πΠ6 ἢσϑί {1π|6 5841} 1 Ὀ6 
δ 186 βοοοηὰ ([μἴποσ, ΖαηΖ, ορ. (ἢς οπῖρ. ἴῃ 
1ο5}. χῖν. σὰ ; ΕΖοκ. ΧυἹῇ. 4), 2.6. ΠΟ 5 σοεβ5 
5: ΠΊΠΔΥ ἰο {Π6 Βῃτϑὲ 514]} δἰἰοπὰ ἢϊπι. Ὁ 15 ἰ5 
(Π6 ΟΧρδηδίίοη ᾿ι50.8}}}7 ρίνεη, [{ [ῃ6 (Γλη9- 
Ἰδίίοη οὗ ΑἸ. (ςΡ. Οτὔθοκ νϑυβίοῃβ) Ὀ6 ῥτὸ- 
[εγτοά, [86 “" ξοστῃόγ᾽" νν}}]} σοίοσ ἴο ἴδ δυςσσοϑς 
ἴῃ οὖ. 24, {86 “᾿δέζον " ἴο [Πδΐ 'ἴπ σ. 28.- ΤὮΘ 
γὰ οχρο του σουϊὰ πόνοῦ Βᾶνθ γϑϑι] 5 
5: ΠῚ 114γ ἴο ἴῃοϑδ ἴῃ {Π6Ὸ ἴννο ΤΌΣΤΠΟΥ οᾶ965. ΤῊϊΘ 
ΘΧρθάϊ!οη ννᾶ5 υπηάογίδκοη ἴο Ὀγθακ ἃρ {πὸ 
ἔτεϑῇ δ] δῆςθ Ὀεΐννθοη ΡΕΙΠ]οπιεῖοσ ἀπά ῬΏγϑοοη. 
[15 τϑβϑ 5 πᾶν Ὀδθη ἰδία ἴῃ ἴδ ποῖς ἴο 
Ὁ. 25. 

80. Σὸν 1δὲ σῤίῥ᾽ 9,7 ΟδΙ έρη, ἐν: (ϑες 
Ὥη. οὐ ΌΟξεη. χ. 4: Νυπιῦ. χχῖν. 24.) ὍΤΠῸ 
ΑἸ] ]5! ἢ 8 οχρί δηθὰ ὉῪ ἴ6ὸ ΕΧΧ.., ἥξονσι 
“Ρωμαῖοι (εΡ. Νυϊξ. νοηϊεπὶ ἔτίογεβ (οἴ) ο- 
ΤᾺΔΠΪ). ἴῃ 1 Μᾶδος. ἱ. 1, ΥἹ]. ς,) 86 ΟΠ τς 



ν. 31, 32. ὈΑΝΙΕΙ. ΧΙ. 385 
Ὀε ρηενεά, δηά γεΐυγη, ἀπά ἤᾶνε 'ἰῃ- ραγῖ, δηά {Π6Ὺ 53}]] ροϊ]υῖς τῆς 88πο- 
ἀϊρηδίοῃ δρδιηβί τῃ6 ΠΟΙΪΥ σονεπαηῖ: τυΔΓῪ οὗ βἴγεπρτῃ, δπὰ 341] ἴᾶκα ἄννᾶῪ 
80 5Π4]} ἢε 4ο ; ἢδ 5}.4}} ὄανβὴ τγϑῖυτη, τῆ6 ἀΔ}Ὺ «αογίβεθ, ἀπά {ΠΥ 5841] ρίδςε 
πὰ πᾶνε ἱπίε]ρεηςοε ὑγτῃ τῆεπὶ τμας τῆς ἀροπιϊπδίίοη τῆδῖ ᾿ πιδίκετῃ ἀεβοϊδίε. " Οτ, ας 
ἔογβακε ἴῃς ΒΟΙΥ σονεπδηῖ. 22 Απὰ ϑ81ςἢ 83 ἀο νυ] Κα ]γ ἀρδιηβῖ Ι Οτ, ἐαμεε 

ζο ἤξεξένε. 21 Απὰ δπὶβ 88}4]} βίαπά οὔ ἢ18 [Π6 σονβηδηῖ 511] ἢς 'σογγιρέ ὉΥ ἢδι- δλ. 

ἅτε Μδοδάοηίδης, πὰ [Π6 {Π{|16 15 σοῃϑθα ΠΥ ΤΠΟ ἰδζογι δὶ 1]υϑίγαϊτίοπβ οὗ ἴπθϑθ νοῦϑεβ 
πλιτοννγθὰ Βοσα ὈΥ͂ 5ΞοπΊ6 σοιητηθηϊδίουβ ἴο δαὶ (20ο--- 35) υδυλ!γ δάἀάυςοά τὸ ἴπμεϑ6 (ςρ. 
φοορὶε : Ὀυΐ [δε [πιϊξαζίοπ 5 ποῖ ἴῃ δοσοογάδποβ σ Μᾷδος. ἷ. 29, ὅζο.;  Μᾶος. ν. 24, ἄζς.). 
ἢ ΒΙΡ]1 4] υϑᾶρε (866 τοῆϊ. δθονο). “ΑΠΟΥ ἔνγο γοαγβ᾽᾽" ΑἸΈΟΟΒιΙ5 βθηΐ “ (Πδΐ ἀ6- 

δὲ «ὐαὶ! δὲ στισυε] ῬοΙΝΔΡ5 Ὀεϊζεῦ (45 ἐσϑίδο]α στ ηρίολάον ἡ ΑΡο]]οηΐι5 ἴο [ετιιϑδ]οπὶ 
ΤΠοοά., ταπεινωθήσεται) “Ὧδε 5}4}} ὈῈ υπ- ὙΠ ἀπ ΔΥΓῚΥ Οὗ λζίοοὸ πιϑῆ, δηὰ υὑπάογ 
ὈΙοὰ .᾽" 566 ἱηίγοάιπςίονῦ, ποΐδ ἰο σ. 2ς. [ξ δβθηογαὶ ΟΥάοΓ5 ἴο 5140 ἴπ6 τηδ]6 δά δηὰ 96]} 
ψ»5 Βυγλ Δ] 85 ννοὶ! ἃ5 στίεξ ἕο Απίίο- [με νσοπηθη δηὰ ομϊ]άσεη. Αρο)]οηΐυ5, “" ρσὸ - 
ςἢυ5 ἴο Βᾶνο ἴο Ῥονν ἴο ἴπΠ6 σοιηπιδηᾶ οὗ ἴΠ6Ὸ ἰοηάϊηρ Ρϑᾶςθ,᾽"" νναϊϊοά {11 (Π6 σα θαι ἢ"-ἀδῪ 
Κοπιδη ϑεηδία, Ηε ἰθῆ Εργρί δηὰ νοηϊθὰ 815 δηὰ [θη “" [6}1] βυιάάδηϊγ ὑροῦ τ86 ΟΥ̓ ΜΗΝῚ 
βρίθε:ῃ: (ἢ μῈ δὰ ἱπάϊρπαίίοῃ ) δραϊποὶῖ ἴπε ἀεβίγογθα τηιο ἢ ρεορίε." Ηδς ἐγδηβέοιτηθα ἴΠ6 
ἰδνβ (“1δα ΒΟΙΥ σονεηδηῖ")) δηά ἰδδὲ ρϑορὶς δΟΙΥῪ ΟΥ̓ ἱπίο ἃ “" βίγοηρβοϊά ᾽" ἔογ ἈΪΠπ156}} δηὰ 
Ψ80 σουϊὰ ποῖ ορροϑὲ δΐπη. ὙΤἼΠΘ ὈΓΟΥΠῪ ἢ 8158 ϑοϊἀιοσβ, “"ϑῃδὰ ἱπποοοηΐ Ὀϊοοά οὐ δυο ΥΥ 
ΜΠ ςἢ ἰδὲ Ὀγοργοβθ δηὰ τϑϑιϊὲ οὗ [15 {πἰγὰ 51:46 οὗ [ῃς βϑαποίιασυ, δηὰ ἀεβ]θὰ 11. [πη τδ6 
ἐχρο!οη---50 ρτερηδηΐ ὙΠ} 1055 οὗ ποποιγ δυΐαπιη οὗἉ [Π6 βᾶπηε γεᾶγ (Β.6. 167) δε δἀϊεῖ 
ἴο ΑπΕοοβιθ---ἰ8 ἀεβουθθα οσ ἃ υἀθὰ ἴο, 15 νγᾶβ ἰβδιιϑὰ νυ οι ἔστη! ἔογυδα ἴο ἴμς [ἐνν8 
Ῥετῆαρα ἀυς (ο {πὸ δεῖ 1πδῖ 186 Ῥγορῆθξ [δ Ὄχογοῖϑε οἵ ἱπεὶσγ σοὶ! σίοη δηὰ τμοῖὶγ Ὡδίοηδὶ 
πεοάοὰ ἴο τοσογὰ ἴ ΟἿΪΥ̓͂ ἃ5 ἴπὸ ϑ'ρῃ οὗ οἰίοτηβ8. ΤΏὍδ ἴορ]ε νγᾶ5 ρο] υἱοὰ, [ῃς “40ο- 
ἴπ6 ἐἰπιε5 σης βῃου]ὰ (611 [Π6 [εν ἴδ πιϊπδίοη οὗἁ ἀοϑβοίδίίοῃ ϑεῖ ᾧρΡ ὕροη ἔπε δἱίασ," 
ἦε ἀδὺ οὗ ἐποὶγ {Ὑ14] νγᾶβ σου. μα δηά ἰάο] 5ΠΓη65 γεγα οσεςίεαὰ [πτουρμουΐ [86 
τὸ Ὀοίογο 'ἰπ Απιοςιι8᾽ “ὁ Πελγί " δραϊπδσὶ |δηά. 
ἰδεπὶ (τυ. 28), δ δὲ δὰ ρυγροθοὰ δι ἀ6- ΤΠε οσσυρδξίοη οὗ [εἐγηβαίοπι μδα πιδάε {ΠῸ 
{εττοὰ ουἱ οὗ ςοηϑείοι5 βίγοηρτῃ μα Βὸ σου ϊὰ 76νγ5 ρονγοσ θββ ἴο γεβὶϑσῖ. Αηποσδιβ (Βουρδῖ 
αἱ ΔΗΥ͂ Εἰπλε σΔΓΓῪ οὐΐ ᾿5 ρυγΡΟβα, ποὺῦ ἔουπὰ [δμιαὲ Ὀγ ἀεϑβίγογίηρ ἴδε τεϊρίοη οὗ {πε [ϑνν5 6 
γεηΐ τῇ δεοίίοη (Ὁ. 30 566.). Βῃου]ὰ 4͵50 ἀδβίγου ἴδε στουπά οἵ {μεῖγ μδίσεὰ 

ἐδένε ἐδα! ζογταῖζο δὲ ῥοΐγ εουεπαη) (ΟΡ. συ. ἴο πὐήρρμε ἡάδρὰ Υ δῃηὰ ἴο ἢ15 “ δίγδηρε ἰδνν5᾽ 
14. 21} ἐ.ε. ἴδε “πο κοα τη," [6 “Κη 8. δηά ἱπίγοάἀιςοηθ. ΨΝΏΣ 6 ϑόπῆθ “ ςοηϑοη(εὰ 

Ἢ ἐἐὙὙΠ0Ὸ ἔογσβοοκ ἴΠῸ ΠΟΙ οονεηάπὶ ἰο ἴῃς γεϊϊρίοη οἵ Απέοςδυβ, 5δοσ ποοὰ αηΐο 
δὰ ἰοϊποὰ τποπιϑοῖνεβ ἴο {πΠ6 μοαΐδοη, ἀπ γετα ἰάοϊς͵ δηὰ ῥγοΐδπθά {πε βδ δι," ραίΐτοίβ [ἰΚὸ 
βο]ὰ ἴο ὅ3“ο πιῖϑο!6 7 (α Μᾶδος. ;. 11---ῖς, 11, 18). [86 5δοῃ5 οὗ Μαιδιϊδϑ, Ε]θαζᾶσ πὰ {πὸ “"ϑενυθῃ 
1 τνᾶ8 ΌΥ ἴδε διά οὗ {πεϑὲ τοπορδὰς [εἐνν8 1π2ξ ὑσγοίμοσβ," Τουφῇϊ, σοπαιοτοά, οἵ ϑυβοτοὰ ἀθδίῃ 
Απθοςδιβ νου] σΑΣΤΥ οὐϊ Βἰ8 ριγροϑεβ (9.65 σδίδεσγ θδῃ ἤϊηο ἔγοπι Ἐπεὶ γ δι. Ἐὰνν Ὠἰδίοσίοβ 
[0]. γοσϑεβ, 41--3 5). ΔΙῸ ΤΟΝ ̓ὐεῤουπ ούθρθ νας [δ πξϑε δέ Ὅν 16 

πὰ ᾿ ἣν ΒΓ ]Θ ΤῸΓ το! ρίουβ ᾿ΙΟΓῪ δηὰ ρο  Ἰς Δ] ἰη.- 
ἘΠῚ (ΓΡ γϑθρ λας τρῖ, ἢ Ρ ἀοροηάεηος ἕουρδὲ ὈΥ ἴπ6 “11{{|6} απ] οὗ 

ἔοιτα ἔοτ ΔΙΓῚς5" ἤογο ἱηδίολα οὗ ἐπ ὑφ] ἢ π ραϊησὲ [ἢ ἀττηθὰ Ἰορίοηβ οὗ Απεοοδι5. 
. - - Ετοπὶ [ἴΠ6 ἀΑγΥ [δὲ Μαιδι μίας κίγυςὶς ἴο ἰῃς ἔετη. (νυ. τς, 22) ἰ5 ἐχρ δ ποὰ ΌΥ̓ δϑῆι οἵ (δ : 

Ρῦποῦβ δηὰ ΡΈΕΙ Οὔθβ ὍἼηΟ Μοτο βοπί ἴο δ 9 πὰ [μὲ εν γῃο μδά ἀαλγεά ἴο ΩΝ ἴο 
Ἰοετυθαϊεη. ὙΒΕΥ σψουϊὰ 6 ““οη ἢἰ5 5:6" Ἰάοἶβ, {11 ἴθ ἀδῪ ψγβοη 86 “Ποη" [υἀδϑ5 

» Ὁ ἃ . .. Μδοοδθδιυϑβ ργδος οΔ}Υ ϑοσυγοά σεβρεςὶ ἔογ ἢ 15 
 Ὸ σορ μὐτᾷ Ἀν εν κα ρΞ τοῦ: πὰς ῬΘΟΡΪΟ ὈΥ τ ἀείδει » ΝΙςδποσ, ἴδ δι[οπίϊοη 
(ΤΙμβοά.) ε ἠδ νὰ οὔ γ᾽ Ῥοοκ5 ἐν πὸ Μαςοδῦθεϑ Ἢ 

μάν ΟΥ ἰπδῖοαά ΌὉΥῪ ἃ “" νδίουγ " ὙΠ ἢ πόνο σοὺ 
ΔῸΣ χὐβρ 77 ΠΕ ἐλ προ δον δοκηον θοάρο ἀείεδλί, ΟΥἾἩἮ ἃ ““ΠΘΟΓΠ]η655 ἢ 
Ὑ ποβ τε: ἜΡΈΒΕΝΥΣ 5 ἔξω, χὸ πηδᾷ ΜΑΙΟΝ τγὰβ ἱπβρίγά ΟΥ̓ ΡΓΆγΕΓ ηὰ ἔμε ᾿οη- 
ει ἐοχέγεβα :Ὁ βδῆζθ βοπὶς ἤᾶνθ βιιρροθοὰ μεῖεὲ ὃ 15 ΠΉ35 οὗ ἃ 75 σᾶυϑε, 
8η Δ]]υδϑίοπ ἴο ἴπ6 ἔοι βοδίίοηβ ἢ ϊο ἢ τ ΟΓΟ 84. ΤῊΙ5 νοῦϑο Ὄχρ δι η5 νρῆδί νν}}} θ6 Π6 σοη.- 
Ρἰδεοὰ γουπὰ ἴδο ἰοπιρὶς δῆεν [86 Ὄχι (ορ. 5δθηυδηρο οὗ {πὸ δοιοῃ5 ἑοτοίο]ά ἰῃ νυ. 31 οη ἵψο.. 
1 Μδος. ἱν. όο, γΥἱ. 7); Ὀυῖϊ ἴδ τεπάοσίηρ οἵ οἶλ5565 οὗ πε ρθορὶς οὗ [5γδεὶ : (4) ""ἴβοϑο νγῆο 
(ἢ οἱὰ νϑγϑίοῃβ 15 ΙΏΟσα ϑδιϊϑέδοϊζοσυ, ἱπηρ᾽ γηρ ἀο ψ]Ο Κ αΪγ δραϊηϑὶ [6 ςονεπδηϊ,""---ἃ ἀεβογρ- 
ἃ5 ἴὶ ἀοο5 (ςρ. ΧΧ. τὸ ἅγιον τοῦ φόβου) ἴδ [ἴοπ Δρρ !ολῦ]6 ἴο ἴποϑ6 ῃο πᾶνο ϑυπὶκ ἰοντεῦ 

“} δῃηά δηοϊθηΐ σοποσρίου οὗ ἴδ βαποῖΐῃ- ἴδιδη ΞΠΊΡΙῪ “Ὃ ογβακίηρ [6 σονθῃδηΐ " (υ. 20), 
ΟΥ ἴσηῖρὶο 45 ἴδὸ ἀν! ]ηρ-ρίδος οὗ Ηἰπὶ ---50Δ}} ΒΘ ὉῪ 5 βδίζοσιοβ βοάιυοο ἰο ΒΥΡΟςΥ5Υ 

Ὗ Βο τυδβ [5τ86}}5 τοςκ, ἐοσίγεββ δηὰ ϑίσεησίἃ πὰ δολίδοηϊσῃῃ. ὙΒΟΥ Ὑ}1}} 5ἰηὶς ἰοννεσ δηάὰ 
(τς. Ῥ55. χν, 3) χχχὶ. 3). Ἰοννεσ, [1] Ὁγ [Ὡς ρεγϑιιδείοῃ οἵ ἤδίζοσίηρ ττογάς, 

Νοσ:σ.. Υ1Ι. ΒΒ 



[6γ68: διῖ τἢε ρεορὶε παῖ ἀο Κποῖν 
τῆεῖγ (ὐοά 8841} θὲ βἴτοῃρ, δηά ἀο ἐκ- 
»έο!ἐ5. 

23 Απά " τἢδιῖ υπάἀογβϑθληα διηοηρ; 
τῆς ρεορΐε 541] ἰῃβίγιςϊ πηδηγ: γεῖ ΠΟΥ 
8}}8]] (}1} γ ἴῃ βϑυνοτγά, ἀπά ὈΥ Ηδηγε, ὈῪ 
σλρενιγ., ἀπὰ ὈΥ 8ρο]], γιαην ΕΣ 

24. Νονν ννῆδη ΤΠῸῪ 514}} (811, {ΠῈῪ 
8.1] θε Πποίρεῃ ἢ ἃ ΠΠπ||6 Πεὶρ : θυ 

ῥγοπιῖϑεβ ἀπὰ γονγαγὰς (ορ. σ Μᾶςος. ἱ. 42, [1]. 
18), ΠΟΥ Ὑ01} ὈδοοπηΘ ΟΡΘΠΪΥ ἱπιρίουβ. (ὁ) 
[6 ““ρεορὶς ψῆο Κπονν Οοά ἢ" 5841} θὲ Π6 
ΤΆΟΣΘ ὁ ΠΥ σοϑοϊνοὰ δηὰ Ἴοηπδιτηοά." {ΠΟΥ 
νουϊὰ ““ἀο" (Κεεὲρ [ἢ ἴανν, 25}1), ἀπὰ Ἵοδοοϑθ 
ἀσδδίῃ γδῖμοσ [ἤδη ργοΐδῃθ “16 ΠΟΙΥ σονθηδηϊ᾽" 
: Μδος.]. 62, 63; 2 Μᾶος. νγἱ. δηὰ υἱϊ.}), οσὕ 

ἱἰκθὸ Μειδίας δηάὰ ἢ5 ϑοῦϑ “"ἢδε ἴο [86 
τηουηίδίη5 ᾽" δης ἴΠ6ΓῈ Γαῖϑ6 106 Ὑγᾶγ ΟΥΥ “ὁ ΖΕΔ] 
ἴοσ {6 ἰᾶανν δηὰ ἴδ6 Ἴονεηδηῖ " (1 Μδος. 1], 
27) 50). 

83. ἐῤεν δαὶ ἐεσιάεγείαη4}] ἱἰ.Φ. ἴῃ6. νῦῖϑο 
(85 ἴῃ χὶἹ. 1ο), οἱ συνετοὶ λαοῦ (Ἰ Βοοά.), (6 
οἰ ἀος ") (Ν].) ἀπιοηρ ἴδε ρεορῖὶε (ςρ. ἱ. 4, 
17. ΙΧ, 13) 22). ἴῃ Ο. Τ. ΡΠ γΑϑθοΪ ΟΡΎ νυ ]ϑάοπὶ 
δὰ υπάογοίδησίηρ ἅτὸ σογτεϊδίῖνο ἢ Ριεῖ 
δηὰ ἴῃς ἔδξαγ οἵ Οοά (5. χὶν. σ ; ]οὉ χχυῆι. 
48). ΤΕ ““ἸΏΔΗΥ " ᾿ἰπϑιΓυςίοα ἱπεϊπιαῖθς {παῖ 
[86 Ἰαγροσ ριορογίίοῃ οὗ ἴμοβο ἰοπιρίθἀ δηὰ 
πο νν}}} τεϑίϑὲ 1Π6 “« βαϊί(ογίοβ .,) ἃ ἕδεΐ ςοῃ- 
Βιτηθά ὈΥ σᾧ Μδςς. ἱ. 62. 

δεν “ῥα ΞεἰῆΠ ὝΠΟ 418 6Υ) 15 σεξοστοὰ 
. ΒΥ͂ Ἱπεοά. δηὰ οἰδεῖ ἴο “ΠΟΥ [πδΐ ὑπάογ- 

βδίδπα,᾽" Ὀυϊ 1Π]15 τηυϑὲ Ὀ6 ἴδίκθη συ ἢ [86 Γόβοσ- 
νδίίοη δά ἀυςοὰ ἴῃ Ὁ. 3ς. ΟἸΠΟΙΒ γεΐοσ Βογ" 
ἴο “ἴδε ρεορὶθ." ὉΠ ργοθδὈ ΠΥ 15 δὲ ὈΟΪᾺ 
οἶ45965 δὲ ᾿ῃοϊυδθα, Ἴδε ἀγοδάδι! ἐθδίῃς ἴῃ 
1 Μάδος. 1. ς7, όο, όΣ τὸ ἱ]]υκίταϊίοης οὗ [86 
ἴογος Υ ῥγθαϊοϊοά. 

84. τδὸν “δα]] δὲ ῥοίροπ «αυἱὴδα ΠΗ ἦς δε[ρ] 
“1.||6 Ὁ 1ῃ σοπηραγίϑοη ἢ ἐμ Ποῖρ ἀτον 
ννδηϊοά, γεῖ το ἶγ ρταηϊοὰ ὈΥ ϑυςῇ ραϊγοῖβ 
ἃ5 Μαιδιῃ!δ5 δης ἢϊ5 ϑ0η5 (1: Μάδος. 1]. 2 564., 
111. 2 564.) ; δηά “116 ἴῃ σοπηραγίϑοη ΜῈ 
[6 ΠοΙρ νυν ῃιςἢ μου] “δὲ (6 {{π|6ὸ ἀρροϊηϊοά" 
6 αἰἴοτάοά ἴο ““ἴπ6 νυῖϑε " δηὰ ὌΝΩΝ (Παξ 
ἴυτη ΠΊΔΩΥ ἴο τ δου 5η655 ᾽ (ΧΙ!. 3). ΜΝ |ο- 
ἄεγθοῖι Φ' 6ο8.) ροϊηϊβ ουΊΟ {μαξ {Π6 Ἄ“δοῖςε οὗ 
ἴῃς νογὰ ἐ}π||6᾽ 15 ἃ βίσοηρ ργοοῦ οἵ ἴδ 
ΒεπυηΘΠ 685 οὗἁ [Π15 ράϑθᾶρε, Νὼ [ον 5} νυ ζευ, 
ννῆο δὰ Ὀδδη ἃ σΟΠ ΘΠΊΡΟΓΔΓΥ οὗ ἴῃ6 Μδςοδ- 
Ὀαδῃ ῥγίποοβ οὐ μδὰ ἰινοά δέϊτοσ ἴδ ὀνθηΐβ ἔοσ 
ΜΏΙΟΘΙΒ ΤΠΕΥ μαδὰ ὕὈδοπ 50 οεἰογαϊθα, νου] 
μᾶνο ἀδβουι θὰ ἴδ6 ρ]οσίοιιβ Ὀδι165 ἀπά βίγυρ- 
ξἰε5 ἕοσς ἔτεοράοπι οὔ ἴη6 βρ)θπαϊὰ νἱοϊογιο5 οὗ 
]υάδ5 διὰ [15 Ὀγοίμειβ ὉῚ πὸ ἴογπλ “ {|{|6 
(8ε6 ποίο δηὰ τϑῆϊ. υηάοῦ ν. 21). 

»παην “ῥα! εἰεαυε}] πὰ ἴδοβδο ΜαἼοδλθβθδη 
Ῥογοάς νΒεῃ ἃ δἰ θᾶπὶ οὗ βιισοθϑ5 ΤΟ] ονγοὰ προη 
16 «. Βεῖρ,᾽᾽) “᾿ἘΠΙΠΊΠΊΟΓΞ "ἡ γεγο ἴο Ὀ6 ἔουμπά, 
ὙΟ ἔτοτχ ἡπίεγοσίο σηοϊζίνοβ ““οἰοανθ " ἴο 

ΘΑΝΊΕΙ, ΧΙ, [ν. 332-36. 

ΤᾺΔΗΥ 814] οἶεανε ἴο τπ6πὶ ἢ} 8ῖ- 
ἴεγίεϑ. 

25 Απὰ φοπῖς οὗ τῃεπὶ οὗ υπἀογοίδπά- 
ἵηρ 5841} []1, ἴο ΕΓ 
Ρυΐρε, Δπ4 ἴο πιᾶκε ἐξεηι ννῆϊξε, εύδπ 
ἴο ἴδ τἰπ|6 οὗ ἴῃς επά : θεσδιιδε ἐξ 25 
εἴ ἔογ ἃ {ἰπι|6 δρροϊηιεά. 
26 Απά {δε Κίηρ 5Π4]] ἀο δοσογάϊηρ: 

ἴο Π|8 ||] ; ἀπά ἢε 5121] εχδὶς ῃἰ 56], 

8 υἱοϊογίουβ εννβ, δηὰ ἀοϑεστίοἀ {Πθπ 85 ϑοοῦ 
85 186 ἀδ ἰυγηοὰ (τ Μδος. ἱϊ, 44, 111. ς, ΥἹ. 
4:1, ΥἹἹ, 6, ἶχ. 23). ; 

86. “ο»6 ΟΥἹ ἐδενι οΥΓἹ μπάργεαπάίπς τα] 
αἰ ἐν. 6. (88 ἴῃ ο. 33) “Υ {πε ϑυγογά,᾽" ἄς, ; 
1δουρὰ τ 15 Ῥγο ΔὈΪΥ :πιρί θὰ (ἢδξ ἐνεη ϑοπθ 
οὗ [ἢ656 5}4}} “" 121} ἴῃ ΒΡΏ56 ΟΥὗἩἨ ἀδηγιηρ 
ἴδε Τιοτὰ Οοά οὗ ἴποῖν ἔδίμοτβ (ορ. Τδοοά. 
ἀσθενήσουσιν). ΕἸΠΕ νναγ, ἴδ6 πιδγῖγτβ 
ἀθδίἢ οὗ βοπὶς (6.5. σ᾿ Μδςς. ;. .7, όο; Ηοδ. 
χί. 26--- 48), οΥ 86 ὈΪΈ ΕΓ τερεπιοαὰ ἀθηϊδὶ οὗ 
Οἴμεῖβ (ςρ. 186 ῥδγα!!εὶ ςᾶϑε οὗ 81: Ῥεῖεσ, 
Μαγκ χιν. 21; ΪΙοδη ΧΧΙ, 1ς---19), "γᾶ5 {Π6 
ἐς {{1ἃ] " ((Πὲ Ρυγρη 845 μοϊὰ ἃπὰ Ξϑῖῖνοσ ἰ5 
Ῥυγροάν), 186 ““ρυγγρίης "ἡ (6 ρυπνπρ δηὰ 
οἸεδηβηρ), δηὰ ἴῃς “τηδκίηρ νυ ἢϊτ6᾽ (86 σεϑυϊῖ 
οὗ [6 ψΒΟΪ6 ργοοθββ οὗ ρυγβοδίοη), ΒΙΟΒ 
ἔουπά 4 ΙΙΒΙπχεηΐ ἴῃ [πὰ ἀλγ8 οὗ Απῇοςσδι5 
Εριρδδηθβ, δπά δῃ ἐπά δ ἢ15 ἀθδίῃ ; Ὀυϊ νυ] ἢ 
--είηρ, ἰγρίςδὶ οὗ ονοηίβ σορεδίοα βίπος τπδὶ 
ἘΠπ|6 ἰῃ {πὸ Πἰδίοῦυ οὗ ἴ86 σμηκιδη ΟΠυτοῆ, 
δηά 511} τοροδίθα ἴῃ {86 [ἴνὲ5 δῃηὰ ἀδδῖῃς οὗ 
ἴς “ΑΠΠ.],᾽".---ϑῇ8}} ΟΥ̓ πὰ ρετίεςϊ ἢ116]- 
τηοηΐ ἰη ἴῃς οηὰ οὗἉ {ἰπὶς (ςρ. ἈδΥ, 11], 4, 5, Υἱ. 
ΖΙ, ΥἹΊ, 14, χῖχ. 8). 

86---ΧΙ. 8, Οὗ. ΥἱΪ. 8, ΣΙ} 25} ΥἹΙ. 8 564.) 
Ἶχ. 26, 27. 

86. ε6ε Ζίπσ] Τῆς ἀεῖ. ΔγΌςΪς “ ἐδε Κίηρ,, 85 
Ὑ7611 45 ἴῃς δὐϑοηςθ ἴῃ ΤΠποοά. οὗ ΔΠΥ ἔτγεβῃ 
Ποπληδῆνο ἴο ἴπ6 νογὺ ““ 35Π4]}} ἀο,᾽ ὅζτς., ᾿π|1- 
τηδῖοβ [Πδ( {Π6 κυ δ]εςῖ οὗἉ [ἢ 15 δηὰ {πὸ ξο] ον ς 
ΥΟΓΘΟΒ 15 ἴΠ6 584π|6 Κίηρ οὗ ἴπ6 ποῖ ννῆο δὲς 
Ὀδδη βροκθῃ οὗ 'ἰπ υν. 11---25. ΤΠϊς 15 ἴδ 
ΟΡἰπίοῃ οὗ ΠΊΔΩΥ οὗ ἔπε δηςίεηῖ δηὰ οὗ ἴδ 
ΤΩΔΙ ΟΣ οὗ πιοάογῃ ᾿οπιπηεηίδίουβ ; πὰ 15 
ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἰο θὲ ῥγείειτοά ἴο ἴπὸ νίενν παῖ δῃ 
ἰπίογνδὶ οὗ {πὸ (ἸΠἸΟπρ οὐ 5βῃοσῖ 'ῃ δοοογάδησε 
τ (η6 Ἔχρ᾽δηδίϊοη) 15 ἴο Ὀ6 ρἰδοϑὰ Ὀείνγθθῃ 
“τυ. κς δὰ 26, ἀηά "ἴῃς Κρ" υπάετϑϊοοά ἴο 
Ὅε (οπείδηϊίπο ἴ86 Οτεδλὲ (Αὔθη Εζγα, Αθαγ- 
ὈᾶπΕ) οὐ [86 Ἀλλ ΟΕ ρΙγΟ τοργοϑεπῖθα ὉΥ ἃ 
ΤΟΥ ρεύβοη (Κ δϑδὶ, (δὶνη) οἵ (δε Νὲν Ταϑῖ. 
Απες τίσι ([Ἄὁποπῖο, [ψυϊῆον, ὅζο.). Αςςοορθπες 
ἴδε ορἰπίοη ἤγβε παπιρά, ἰξ ἰ5 δἷ ἴΠ6 βᾶπιθ ἘΠπῚ6 
4υϊῖε ρειτη ββιὉ]ε ἴο σοπβίἀεσ [86 βεπεσαὶ ουῖ- 
Ἰπὸ οἵ νυ. 326-19 (μαγάϊγ, 411 [πὸ ἀεῖδ:}5) 
ΔΡΡΙΪςΔὉ]6 ἴο οἴδιετβ Ὀεϑάε Απθοςμυβ Ερὶ- 
Ῥηδηθθ. 2 ὙΠ655. 11. 4 (ορ. αἷϑο Μαῖί. χχῖν. 
421) 5 Δῃ ΘΑΓΙΥ ᾿πδίδηος ἰῃ ΟΞ δη {1{π|65 οὗ 
[πο δάορ[ίοη οὗ διιςἢ ἃ ρῥγϊπεῖρίο οὗ δρρὶ)οδέου. 
ΤΟ δηρεὶὶς ςοτηπιυηϊοαίίοη ἴο ὨΔη}εὶ τοοοῖνοά 

"ἢ επιὶ, ἀπά τὸ ἔτ, 
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Δηα τηλρΡΉ ΕΥ̓ ἢΠ᾿π1561[ αῦονα ἜναγΥ σοά, πΊεΠ, ΠΟΓ γερᾶγά ΔηΥ ροά : ἔοσ ἢ 3}2]]} μας 
ΔΠηΠΔ 541} βρϑαὶς πγᾶγνε!]ουβ τληρβθ πιλρη Υ Πἰπιβ 6] αρονς Δ]]. αὐπείγλίν 
ἀραϊηδῖ τῆε (σὐοά οὗ ροάβ, ἀπηἀ 584]] 248 Βυὲ ἰἴπ 18 οϑβϑίδῖε 5}4}} ἣδ ἠβρεον 
ΡΓΌΒΡΕΓ {11 τῃ6 ἱπαϊρηδιίοη ὈῈ ἀσοοπι- ποπουὺγ ἴῃς ΟΟά οἔ " ἰοτοςϑ : δηά ἃ ροά ἦε “ῥα 
Ρ]Ι5ηεά : ογ {παῖ τῇδε ἰ8 ἀεϊεγηγίπεά στβοπὶ ἢΪ8 Δ Ποῖ8 Κπὸνν ποῖ 5841} ἢς για, ἀε᾽ 
8Π4]] θὲ ἀοῃθ. Βοηουγ Ἡγ τ ρο] 4, Δπὰ βἰἤνεγ, δηὰ νυνί τῇ ἄσασν» ἃ 

27 Νείτπεγ 5841} ἢε τεραγά τῆς σοὰ ρτγεςίοιιϑ βίοῃμεβ, δά 'ρΙεαβαπὶ τπίηρβ. κα πῖσνο 
οὗ ἢἶ8 Δ(Π6ῖβ. ποῖ (86 “τες οἶνο- 409 ἼΠυβ 5Π4]} ἢς ἀο ἴῃ τΠ8 'χπηοβὲ 'Όγ, τς 

ΕΗεδ. “έαμεεύκ [ΗοὉ. “έύερε ἀεεώνά, 1 Ηεῦ. Μργένεεκρε φ, νεμιἐίσε, ὦ 

115 ἢγϑὲ δηὰ ποαγεϑῖ νου ποδίίοη ἴῃ [δ Ἠιϑσίζοῦυ 
οἵ Απέοοσδυ, 115 145 δηὰ ἤ}]}δϑὶ ἄσε γεῖ ἴο Ὀδ 
“ἿἋῺἢ [Π6 Ππιὸ οὗ ἴδ εηὰ ᾽ (ΧΙ. 4). 

ἐδε ἀὶπρ «ῥα! ἀο αεεογάες ἐο δὲς «υἱ]} Α 
ἴγαι: οὗ (815 Κίης δ5 ἰἴἃ νγαβ οἵ ἴπ6 “' γδπὶ᾽ 
το 4) δῃὰ [86 “τσ Κίηρ οὗ Οτεςῖδ ᾽" 
ΧΙ, 2): συ) τορίο, 115 οἱ σοῖο." 
δὲ «δαΐ! ἐχαΐ ὀῥρισοίῦ, απά ὑπαση δίνη 

αουε εὙΕΡ 5οά, απά ῥα} “ρεαξ πιαγουε οι 
Ζδίπφ: ἀραϊπεξ ἐδ Οοά οΥ 304] ἦ.6. ““ΔΌονα 
ΕΥΕΓΥ ΕἾΡῸ, κα δραϊησί ΕἸ-ΕἸ᾿πλ "ἢ (ορ. 1. 47; 
Ῥξ, 11. 1). [ιὶνγ (ΧΙ. 20) 54γ5 οὗ Απείοςβι: 
“Ἶη αἀὐδθι5 τηδρηϊθ Ὠοηοϑι ϑαυθ στο θυ}5 {ΈΓΟ 
Τοξίυ5 εγδί δηϊσηιϑ, ἰπ ὑγθϊυπλ ἀοπ!5 οἱ ἄσογωρε 
ΠΟΥ͂Ν “πε αἰϑο ΜΙ|]πηδη, " Η. οὗ {Π6 [ὐν Ι. 
457). [1 νγᾶ58 σμαγδείογιξίὶς οὗ Απίοοδυς [παῖ 
Βὸ 5ῃοι)]ϊἹὰ πιλρηὟ δἰ πιϑο]ξ ἀῦονα σἢδὶ πο γεῖ 
οἴη δβοῃοιυγεὰ ἴῃ (86 τηοϑὲ οβίθηϊδίίοι τηΔη- 
ΠΟΙ, ΙΓ αἱ Πεἷοβ πὸ ὀγοςίθα πυσήθγοιβ Δ᾽ ἴα Γβ 
δηᾷ 140]-5ἰδίυεβ ; 1 δ Αἴδεηβ δηὰ Απηίοςῖ ἢ 
Ὀ01Ὸ βριεηάϊὰ βαποίυδτγιεβ ἴὸ Τ᾿ ριτεγ ΟΕΡΗΙΝ 
Δϑϑισηηρ ἴΠ6 τορος δὲ [ογυβδί πὶ ἴο ἴΠ6 584Ππ|6 
Ραίσοῃ ἀειίγ, δηὰ (δὶ δὲ σογζίηι ἴο [ρος 
᾿εΐδπδου ( Μᾶδεος. νἱ. 2): δε ψουάὰ γεῖ 
ΡΙυηάογ [86 στιςἢ οπρ 165 1Σ ἢ15 ἤπδῆσεβ ὑγοσῸ 
ἴονν οὐ ἴῃ6 τησεῖὸ ᾿ἰυῖ οὗ 5001} ἱπηρε! θὰ μππ 
{ Μᾶςς. νἱ. σ, ἃς. ; 2 Μᾶςς. ἰχ. 1, ἄς. ; 
ΟἾΥΌ. ΧΧΡΝῚ. το). ὍΏς ομοῖοθ οὗ (Π6 νοῦ 

Ργ να νοσγὰ “Ὁ Ε]"".--ῆὸ οἱὰ ϑουνς ΠΔΠλ6 
ἴογ 16 ἀογ τ ΒΙοἢ ἄἀρρθᾶσθ ἴῃ Ὀγθ- διβίογις 
ἘΠπ|65, [6 ““Πυ᾽" οὗ ἴμ6 Βανυ]οηίδη---ἶ8 ποῖ 
σῇ ουτ 5 ρη! ἤσδηςθ 85 8ΔΠη ὑπάοϑρηδὰ ποῖδ οὗ 
ςοττοοΐηοϑθ οὗ Ἔχργεβϑίοη οἡ ἴῆε ρατί οὗ [δ 6 
ΒΑὈΌΥ]οπίδη ργορβεῖ γῇο τοῖο ἄόνγῃ [86 γὸ- 
γεϊδίϊοῃ. 

411} δε ἱπαξρτιαίίονι δφ αεοορηρδ δε ἐ.6. 11} 
Οοά 5 δῆρογ 5ῃουϊὰ ὃ [υγηδὰ Αὐνάν ἔσουλ [53γδεὶ 
(2581) : ςΡ. 58], Χ. 23, 2 ζ. 

᾿ς 987. γεσαγά ἐδὲ Οοά 9 δὶ ζαἰδεγ: ἘΒεῖίον 
(8353 ΟΚ. νεγβίοῃϑ) “"1ἴηε ροάϑβ οὗἉ ἢ8 ἔδίΠοσς.᾽" 
1 ΝΙΕΌΟΝΓ 5. νιον οὗ Απίοςδιι5᾽ ΡΟΪΪοΥ 6 
σοττεςῖ---" ἢ8 υΪἷδλὴ νγὦ58 ἴο Η 6] θηϊ56 ἜυοτΥ “- 
Ἐπῖηρ " (Ἰεςξξ. οη Αης. Η!5[.᾽ 1Π|...4.52 
οχρ δηδίοη οὗ [5 ῬἤΓαΑϑθ, ἃ5 [21 ἃ5 ΑπΌοςοδυ5 
᾿ς ςοηῃοογηρά, 15 [δὲ ἢ δεῖ δϑίάθ ἴπ6 ϑυσγίδῃ 
ξοάς ἴπ ἴάνους οὗ {πΠ6ὸ Οτθοκ Ῥαηέποοη (ςρ. 
1 Μδος. ]. 43, 44). Ὑεῖ, ποῖ ἔογ “"δὴγ ροὰ,᾽" 
ποῖ εὐδῃ [ῸΓ ἴδε Ὠιρῃοοί---Ζ605--- δὰ δε “Τὸ- 
Κατὰ :᾽) “6 τηλρηβοα Πἰπιβο ἢ ἀὔονο 8]}, 
ξοάβ οΥΓὁ πη. ΤΒὸο ἐϊβετεηςο (ἴῃ συν. 26 ἀπὰ 
47) Ὀδεῖνγοεη δὲ “ϑροκο τλλσνο] οι {πη 5 

δϑαϊησξὲ (6 Οοὰ οὗ χοάς᾽" δηᾶὰ πὸ “" "δὰ πὸ 
τορατὰ ἴογ ἴῃ6 γοὰ οἵ δὶ5 ἐδίμοιβ " Ξβῃῆοιυ)ά δ6 
ποίρα, ὉΠ ἰδζοσ 19 Δη δοσυγαῖο ἀδϑοτρέοῃ 
οὗ ἃ τηϊπά ψὩΙΟΒ τηρδϑυγοά συςὶ ροάς αἱ (Ποὶσ 
ἰσυς ττογίἢ : (δ6 ἔοστηοσ {παῖ οὗ ἃ τη ΜὨοἢ 
ὈΙαορῃειθὰ Ηἰπὶ νΒοπι ἱξ ἔδαγεά. Ηδ 
“ΡΥΟυΟΙΥ (Βουρῆϊ οὗ δ᾽ πιϑοὶε ἃ5 1 μὸ σετο 
Οοά" (2 Μδος. ᾿ἰχ. 12); 6 δ᾽ οννθὰὰ ἢ πγ56] 
ἴο 6 580 δἀάγεβθοά ὈΥ ἴθ ϑαγιδγιίδῃβ (0- 
ϑόρῃυ5, “Δη[4.᾽ ΧΙ]. ς. 4). 

ἐδε ἀεεῖγε 97 αυονιε} [ΒΘ τηϑδηϊηρ οὗ Πΐ9 
ΡὮΓΑΘΟ .15 511} δὴ ορθῆ σπυσβδίίοη. ΘὍΤδὲο οἱά 
γΕΙΞΙΟἢ5 δηὰ σοχη ΘΓ Δ1|65 υηἀογϑίδηα ἰΐ [16- 
ΤΑΙ, Ὑἢ δυςΐ ΠΪΠΟΥ ναγ Δ Οη8 85 ἰαννίῃ] 
σοη͵δαὶ υπίοῆ, ΟΥ̓ΒΟΠΘΌΔΙ ΠΥ. ϑοῖὴθ τηοάσγῃ 
υτίΐογβ, σοι)δγιειηρ ἴπδί [ἢ6 ΡὮΓΑΘΘ σΟΙΏ65 ἴῃ 
Ὀεΐνγεεη [86 πχεπίιοη οὗ “ξοάϑ οὗ ἢ5 δῖ ῃοιβ "" 
πὰ ὀΔΩΥ βοά,᾽" ῥγείοσγ ἴο ἴδκε 1 845 ἃ πηοάθ 
οἵ ἀορογιθηρ ἃ βοάάοβθβ, δηὰ ϑεΐθεοῖϊξ [86 
Νδηδᾶ οὗ ἴδε ϑυγτίδηβ, οσ [86 Απδιί5 (148) 
οὗ ΕἸγπιδῖίβΊ. ὙΠοτα σδὴ Ὅς ΠΟ αιοβίίοη οὗ 
[6 οχίϑίσηοθ οὗ δυο ὑΟΒὮΡ (ορ. 7εγ. 
ΥἹ]. 18), ὙΠΕΙΠΕΥ οΥὐ ποῖ οὔθ δηά [86 58ΠῚ6 
ἀοΥ γγὰβ νγοσϑηρρεὰ ἴῃ ἀϊβετεης Ἐδϑίεσγηῃ 
ΠΟΙ Γ65 ὑπάογ ἴδ πᾶθ οὗ Βδδ] 15, Αϑίδγίο, 
ΙΞῃΐασ, οσ ΑρῃγοάιἝε ; δηὰ ἐπογείογο ἴΠ6 βρῇ γαϑθ 
δαἀάτεσθοα ἴο οὔθ ψῆο ψουϊὰ σοηϑιογ 1 ἔγοτι 
ἃ ΒΑΌΥ]οπίδη ρΡοϊηΐ οὗ νἱθνν, τὺ ννῈ}} τεῆθςξ 
(6 ἀορταάοαά ϑθηβδ! Ὑ Ὁ ΏΙΟΝ ---αὐοσ {86 
ΠΑ οὗ ἃ τεϊϊρίουβ ἀιγ.---νγὰθ ὑγας ἰϑοά δὲ 
186 5δγιπε οὗ Βεϊ5, Ενναϊὰ ῥγεΐογβ ἃ π|δ]6 
ἀεϊϊγ Βεῖα δηὰ υπάετϑίδηβ (ἢς ογάβθ. οὗ 
ΤασπυΖ, Αἀοηῖβ. ΤῈ [ἀθὰ ςοηνεγοὰ ὉΥ͂ 
[πὸ ψΒοΐο νοτϑο---ἰηἀ ογοησθ ἴο οΥὁὨἨυ (ΟΣ ἐδ- 
ἤδηοο οὗ ἴηρ ἀϊνίηθ οὐ ἢ 24}---ΓΕΙΏ Δ] 5 
υμαϊτοτοὰ τυ βισβενεσ οριπίου Ὀ6 ργοξειτοά. 

88. ἐμ δὶς ὁεἰαἴε “δαἰ! δὲ δοποιτ' ἐδ Οοά οΚ 
γε] “1π 815 (ἐ. 2. ἔδι6 Κη 5) “ εβϑίδίε ἢ 15 
ἴο Ὀ6 [ἀΚδῃ ἴῃ ἴπ6 54Π|6 5656 85 ἴῃ συν. 7, Σὲ 
(ΧΧ. Ποτὲ ἂῃὰ ἴῃ τ. 21 15 {π6 5416) ; δηὰ 
ἀοεβ ποῖ γεαυΐγε ἴδο ἱπιγοάυςοη οὗἩ ἃ πονοὶ 
ΔΡΡΙ Δ ΌΟΠ “ὁ Οἡ 15 ροάσ5ιΔ],᾽" ποῦ [Π6 τηϑδηΐηνς 
ἐη ἴῃς ρἷδορ οὗ" ἴδε ἠϊ ξοά. 
“ΤΠ σοὰ οἵ ἔοτγοσβ᾽" (οσ, Ὀείίοσ, "" ξουΓΕ5565,᾽" 
866 ΤΊΔΓΕ. τοδὶ, δηὰ ςρ. υτν΄. 7. 1ο, 19, 24) 15 
ῬΙΟΌΔΌΪ ἃ φόπεοσαὶ δηὰ ρυγροϑεὶγ ἰηάοβηϊία 
ἘΠ (ςΡ. ω Κ. χχ. 23, 28). Οπεςβ, ὑπδῦ]6 ἴο 
βηὰ ἃ ϑυτίδῃ ρσοὰ Θχργοβϑὶῦ 50 οδϊθά, ἤᾶνα 
Βούγουοῦ τ ΚΘΉ ᾿ξ ὙΑΓ Οὐ 5} 85 ἃ ΞΥΠΟΠΥΤΙΏ [ῸΓ 
Μᾶτϑ5, οὐ Τυρί τες ΟἸγτηρίυβ, οὐ υρογ (δρὶ- 
τοϊηυ5, οὐὁ Μεϊκασῖῃ (86 Ηδστγοιεβ οὗ Τγτε). 

ΒΒ82 



ΏΑΝΊΕΙ, ΧΙ. [ν. 4ο---42. 

ΠΊΔΩΥ 838|108; Δ4η4 ἢδ 5}4]1] δηΐϊεσ ἱπίο 
[Π6 σομπίγεϑ, ἀπ 5}4]1] ονεγῆονν δπά 

ΟΥΕΓ. 
41 Ηε 5}8}} δπίεσγ αδἷβο ἰηῖο (ἢς 

ΕἼ ρ]ογίοιβ ἰαπά, δηὰ τρδηΥ εὐμπέγίες ' Οτ, 
808}1 θὲ ονδγίμγονγη : δας ἔμπεδα 5841] ζακα 
εβοᾶρε ουξ οὗ 5 Παπά, εύεη Ἑάοι, μμσο 
δηά Μοαῦ, δηά ἴδε ςίεἴ οὗἩ τῆς ςἈ}}- “κέραέ, οἱ, 
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βίγοηρ Πο] 45 νυ ἢ ἃ βίγδηρε ροί, σῇσι 
ἢ 5ῃ4}} δεϊςπον]εάρε σμα Ἰηούεᾶβα ν]ἢ 
Ρ]ΟΙΥ͂ : ἀηά ἢε 5841} σδιιβε ἴπεπὶ ἴο γὰ]ε 
ΟΥ̓́Θ ΠΊΔΠΥ͂, πὰ 5}]] ἀϊνϊἀς τε ἰλπά 
ίογ Ἰραίη. 

40 Απά δἵ δε ἔπιε οὗ τῆ ἐπά 53}41] 
τῆς ἰτπρ οὗ τῆς βου ρυϑῆ αἱ ἢϊπὶ : 
δπά τῆς Κίηρ οὗ τῆς ποιῇ 58}1] σοπὶς 

ἘΉΗ Ὁ. 
4« φγίζε. 

᾿ΦΡΩΊΠΦ. 

ἀραίηϑε δῖπὶ κα 4 ψιγννπά, ἢ 
ςδαγίοῖβ, ἀπά νυ ἢ Πογβοηεη, δη ἢ 

ἄγοη οὗ Απιπιοη. 
42 ες 8.}4]} 'βέσεῖςἢ ἔοσίἢ ἢϊ5 μαπά τ νὰ 

Τμοοά., υΐξ., δηὰ Γυΐβοῦ ἴακο ἴΠ6 οτἱρίηδὶ 
ΟΣ 85 ἃ ὈΙΌΡΟΥ ὩΔΠῚ6 (ε.. Μαωζείμ : 566 
ΓΊΔΓΡ. [γη5].). [ἢ ϑυιςἢ σοηῆϊςοϊ οἵἉ ορίπίοη, 1 
ἷ5 δεϑέ ἴο ἰοᾶνς [86 Ἐ{|Ὶ6 ἢ ἢ0 οΟἶΒεΣ σαβίτις- 
(ἴἸοη 4 15: ἃ νγᾶβ [μαξ οὗ βοιθ βοὰ ἐ15- 
Ἐηρυϊϑμοαά ἔγοπι [86 ““ ξοὰ ποῖ ἢ5 ἔα Πα 5 
Κηονν ποῖ," ἀποῖβογ ροὰ θαυ] υπάοδηρά. 
ΤἼΠδ ΠΊΡΔΠΙΠΡ 15 ὈΓΔΟΈΟΔΙΠΥ : Ηδ Μ11}} ΒΟ ΟυΓ 
ὙγΑΓ, Ὀγυΐϊδὶ ἔοτοθ, δηὰ (μδὶ ροόοῦγεσ ψοἢ ἃ 
ἔογίγοϑϑ σοργοβθηῖβ ἃ τποάθ οὗ βρϑϑςβ [δο- 
ΤΟΌΡΕΙΥ ᾿πι6}} 1 10]6 ἴο οπο |ἰκ ζδηϊοὶ σοηγογ- 
5δδηΐ ΜῈ} ἃ ΡοΪγ μείβιϊς ϑγϑίεπι 80 εἰδρογαίβ 
δῃὰ γεῖ 50 ἱπάϊνιάιυι)ϑεῖς 85 {πδξ οὗ ΒΥ ]οη. 
Οη ϑ5ιςἢ ἀοίεϊδα δ6 νν}}} Ἰανίϑηι ἢϊ5 5001], φοϊά, 
δῖνεσ δπὰ “" ρἰεδϑδηΐ {πὶ ηρ5᾽" (85 ἰῃ Χ. 3, Ἰχ. 
23) ΧΟ ΙΙ : ῬΟΣΏΔΡΘ ον ν 65). 

89. Το 8δηϑὲ δοοοσάϊηρ ἴο ἴπ6 ΑΥΟΝ. ἰ5, 
ΒΥ [86 Ποῖρ οὗ [μὲ}5 δἴγδηρε ρμοά---ῃθ ροὰ 
Ὑγμοσὴ 5 ἐδίμοῦβ πον ποῖ---ἢο 504} ἀο (εχ- 
ΡΙοΙ8), ραὶπ ἂπὰ ΟσουρΥ 5ἰγοηρβοϊάς: [86 
ΒΊΟΣ οὗ {}15 σοὰ ν}1}}} δ6 ΓΠοσ ΌΥ ἱπογεδϑθεὰ : 
δΔηά [ΠῸῚ ΨΒῸ Ἰοίΐη 1 Πϊπὶ ἴῃ δοκηον- 
ἰοάκίηρ δὰ ςοσγίης ἴῃ [815 ροά ν1}} ὉὈς 
τενναγαθά: “ἐσθ ΟΥ̓ΣΡ ΣΊΔΗΥ" Ὑ{111 Ὅς 4]- 
Ἰοϊϊοὰ ἴο {δεπὶ, δηὰ ἰδηὰ 848 ἃ σενναγὰ (οσ 
“ΡΣΙΟΘ,,) τηᾶτῖρ. τεοδά., νγᾶροβ: οΐ 45 γυΐξ. 
“( ταῖι πο ἢ). 

40--46. ΤΠ τοϑὲ ργοῦδῦΐο τεΐοσεηςθ οὗ 
Ὧδε “Κη οὗ ἴδε ποτ᾽" δηὰ οἵ ἴπε ψὰγ 4]}ἀ- 
οὐ ἴο ἴῃ ἴπδϑε γϑσϑοβ 8 ἰο ἴῃ6 Κίηρ ὙΠ οθ6 
Ἠἰδίοσυ νγὰ5 θεση ἴῃ τ. 21, ἀπά ἴο ἴπε (Ὠϊγά. 
ἘξΥΡΌδΔη νγᾶσ. Α ΡυΓεὶγ ἰγρίςδϊὶ γεΐθγοησο ἴο 
 Ἰολυ ἐμά τα 15. Ὁη5λ 5 ΔοΐοσΥ ; [δ6 ἀββϑιταρ- 
ἴοη οὗ ἃ ἔουγβ ΕΣΥρΡΈδΔη ννᾶσγ, ὑηκπονσῃ ἴο 
[86 νυτῖζεσ οὗ ἴη6 ἔἢτϑβε Βοοῖς οὗ Μδοοδῦεεβ οσ 
ἴο Ϊοϑερδιϑ οὐ ἴο ἴΠ:6 ΘΑΣΙ͂Υ͂ Πἰδίοσίδηβ, 15 πο 
658 50. 

ΤΠΟ ορεοηὶπρ Ῥογάϑ, ἐδ ἐπε {πιὸ οὗἨ ἐδπ6 
οηᾶ,᾽" τϑοδὶὶ! νυ. 27, 29. Ἦοῖβεβ 30---29 ἔο πῃ 
ἃ 56σίοη ἱπίτοάιυοϊην πὰ ἀεϑο δ πρ ΞρΡΟςΙΔΙΥ͂ 
[86 Κιηρβ δοίίοῃϑβ ἴο ἴδε ρεορῖἬς οὗ σοά, Ἵεοῃ- 
ϑοαυσηΐ Ὡροη 815 σοπηραγαῖννε νγαηΐ οὗ ϑιιοςθβ5. 
Ψψοῖθα 40 Δ Κ65 ὉΡ δρδὶῃ τὴς οσἰδίειηθηξ οὗ υ. 29, 
δη ἐχρδπάς 1 ἢ τοέογεησο ἴο ἴΠ6 ΕΡΥΡίΔ:5 
δηἀ βοπὴς οὗ ἴΠ6 σδιι565 νΠΓἢ Ἰοὰ τὰ ἴο δηά 
ἔτοπι 1ΠΕΙ͂Σ ΓΟΠΠΟΥ, Ἄν δεη (6 Ἀοχιδηβ δαά 
σοπΊρο ο Απεοςδυ8 ἴο ξῖνε υρ 5 σοπαιοϑῖβ 
ἴῃ Ἐφγρί ἴΠ6Ὺ Ἰοθς πὶ υἱππιοίοϑίοά, Ὀυτης 
ἢ15 Ἰποτίσηθ [ΠΟΥ ἱσπογοὰ ἢἰδ5 ποπ--ο βογνδηςθ 
οὗ ἰγϑδῖίεβ δῃὰ ἢϊ8 ἀθῆδπος οὗ ἴδ ᾿π|1ἴ5 νυ Βὶο ἢ 

βδὰ Ὀδθεη ρἰδοοά Ὡροὴ ἴδ6 πιυπιῦοῖβ οὗ ἢϊς 
Εἰερῃδηΐβ δηὰ 5ῃὶρ5 (ΝΙ εδυμγ, “1νεςξϊ. οη Απς. 
Ηι!ϑ5ι.᾽ 1. 455). ὙΠ 5 ΟΝ Ηϊπὶ ἔσγος ἴο ροῖξε- 
οὐ [6 Ϊεννγ5 δηὰ ΟΔΙΤῪ [5 δἰτὴβ ἱπίο [ἢ 6 
ἙἘδδεὶ. Τἢδ δῆροὶῖς σοτηγημηϊοδίίοη ἄοος ποῖ 
ἐχβδυβὲ [86 ἀείλι]ς οὗ ἔβοϑα δνεπίβ (ορ. ἴδ6 
Ὀτεν Ὁ οὗ Ὑ. 45}, Ὀυϊ 5ἰδλίεβ ἴδε δεῖ. 

40. εοριὸ αραίν»ΐ ῥίηε δξε ὦ «υδίγίαυϊμά... 
ἐπίεγ' ἑπίο ἐδε εουμεγὶ 5} ὙΠῸ ἤἢχϑι ρῆγαϑο (ςρ. 
ΗΔὉ. 1. 14) 8 ἃ ἔσο θ]ε τεπάσοσγίηρ οὗ {πὸ 
ὑοσὰ ἴῃ ἴΠ6 οτριπαὶ, ἀπά ροϊηΐβ Ὀοῖὶ ἴο {Π6 
ΠΟΤῚ ΔΙΟἢ ἴπ6 αἴΐδοκ πνοι]Ἱά οχοῖϊε δηά ἴδῸ 
᾿ηροί 51 Υ ἢ ν Ὡς ἢ 1 νου]ὰ θ6 πιοί. ΤῊΘ 
“ρου Γ65᾽) ἃ] ἴο σουϊὰ ΡῬτγοΟΌΔΌΪΥ 6 
ἴδοϑο Ὀείνγθθῃ ὁ ἴἢ6 ποσί" δηὰ ““ἴδὸ βου," 
ἑ. 4.---ΞΟἸ]]ονσίηρ (οδΙοΗγ} (ἢ σοαϑί-]1πε----Οα]ο- 
δγτία, Ῥμοηίςϊα, δηὰ Ῥα]οβίίηθ. 

41. (ἿἾΒΟ ρἱοσίουβ ἰαπᾷᾶ," 2... ῬΑ] ΞΈη6 
(υ. τό, νἱῖ!. 9) α ΒΕΔ ΠΥ Ῥαγαρηγαθοα ὈΥ 
ΧΧ. ΟΜΥ "-- ἃς 1 Οσοὰ ΗἸ!ΠπΊ56] ννεσε 
(δ ϑρϑδῖίκοσ, οὐ (6 δηρεῖὶς βρθάκει ννᾶ5 ἴο ὃῈ 
ςουηϊοά 85 Οοὐδιτοργοβεηίϊδινο. ΤῊΘ ὁΤΊΔΠΥ ᾽" 
5 ὉῪΥ ΑΟΥὟ. (ΧΧ.) εχριαϊποά στρ οὗ ἢς 
σουπίγιεβ δἰ ἀθὰ ἰο ἰῃ Ὁ. 40. ϑυςῇ οοπ͵θο- 
ἴυγεβ (ΌΥ 5] χζῆϊ αἱϊογαϊίους ἱπ ἴπ6 οτἱρίη4]) 845 
ἐἰἕρῃ ἰΒδοιυβδηκ ς᾽") οὐ“ ΚΔΌΙ15᾽") ἃγθ ππηθοθα- 
ΒΑΓ, Εὐθῃ 1Ε πδοοσοπιρδηϊεά ΕΥ̓͂ ΔΩΥ νυν]δ ἴο 
ἀἰβοουοσ ἴῃ [Π6 Ἔχργεβϑίοῃ δη ἱπάϊσβδίϊοη οὗ Ἰαῖο- 
Ὧ655 οὗ σοπΊροβι τοι. 

ἐδε ἐδίεῦῦ 9 ἐῤεὲ ερίάγεη Ὁ “ἄνμποη) 1,1. 
“Π6 Βγο  ηρ5᾽") (ΟΡ. [6γ. χΧἸῖχ. ,ς; Απιοϑ νἱ. 
1), ΕΙΟΒ ϑοπὴθ σοπηηδηϊδίοσβ ἴδια δ͵σὸ ἴο 
ΡΥ 4]}ἰιϑίοη ἴο ἈΔΌδΑΝ, [86 «ἰοῦ «ΠΥ οὗ 
ΔΑιησθοῃ. ϑοῖῆδ ἃ ΗΠ ΕΥ̓͂ 18 Δϑϑοςϊαῖοαὰ ἢ 
ἘΠ15 νοῦϑο, [ἴῃ 1 Μᾷξος. ἷν. 6:, ν. 41---8, Εάοτῃ 
ἃη ἃ Απιπιοη--ἰξ ποῖ 41}165 ἰο Απίοςπιι5--- ἂν 
ἐποηῖοβ ἴο [45 ΜΙ δοςαῦαιβ δηὰ ἴδ ραϊγιοιὶς 
18. [1 πὐΐσδὲ ἐδογείοσε θὲ εἐχρεοϊοὰ τῃδὶ 
δου νουϊὰ ποῖ του “᾿Ἔβοᾶρθ᾽, οὐ “" ἀο]νοτ- 
δῆς 6 ἔγοπι [86 μδηά οὗ (6 Κιηρ οὗ (86 πογίῃ. 
ΤΒ6 ννογὰ “ἐθβϑολρο᾽" 25, ἰΐ 15 ἔπιθ, θθθῃ ἴδκθη 
ἴῃ [}}15 56ῃ96.:--- ἼΠ656 5.81} Ἔϑοᾶρε ἢ15 ΤΥ 
ἃπὰ ΔΩΡῸΣ ἴἢ σομϑεηιδηςο οὗ {ΠῚ ΒΟΘΕ ΠΥ ἴο 
ἢϊ8 ἀπά {δοῚ. σοχῆσηοη δηϊδροηϊβίβ."") Βιυϊῖ ἃ 
ΤΏΟΓΕ ἡδίμυγαὶ ἱπιογργείδίοη 15 85 ΤΟ] ονγϑ: ΑἿΥ 
Ἰπυδάου οἡ ἢ15 νυΑΥ ἴο Εργρί [σου Ῥαϊοϑιηθ 
ὑγου ἃ ἰεανα υπέουςποὰ {πὸ ἐγιῦεβ ἴο πὸ δαϑξὲ 
οὗ τ1μ6 ογάδῃ, Ὄβϑρεθςίϑ!ν 18 ταρι ἃ ργόρτεββ νγεσα 
δ]5 οὔ)θςΐ (566 81 [Ἔγοιηθ, ἰῃ ἰοςο). 
ΤΟ ρῆσαβθα “" Ἑάοχπῃ δπηὰ Μοδὺ ἃπά... Ατὰ- 



ν. 43--.45.] 

Αἶβο Ἰροη [Π6 σουηῖτεβ : δηά ἴῃς ἰλπά 
οὗ Ἐργρῖ 5411 ποῖ εβςᾶρε. 
.43 Βυξ Βα 5Π4}1] ἢανε ροννεσ ονεῦ 
τς τταϑυγαβ οὗ ροϊά ἀπά οἱ ειϊνεῖ, 
ΔηΔ ονεῦ 411 τῆς ργεςσίοιιδ 1Πηρβ οὗ 
Ἐργρῦ: δηὰ τῆο 1ἰργδηβ ἂπὰ ἴῃς 
Ετβϊορίδης τῤαϊἑ δὲ δὲ Ὦ]5 βἴερϑ. 

ῬΑΝΊΕΉΝ,. ΧΙ. 

44 Βυι τἰάϊπρβ ουΐ οὗἁ τἢς εαϑξ δηά 
οικ οὗ τῆς ποτγίῃ 5841] ἴγουδ]ς Ἠϊπὶ: 
τβεγείογε ἢ 5Π4]} ρὸ ἔοστῃ τυ ρτεδῖ 
ἔΓΥ ἴο ἀεβίγσου, δηὰ υὑζίογυ το τηλκα 
ΑΥΑΥ͂ ΤΆΔΗΥ. 

45 Απά δε 5841] ρίαπε ῃς τλθοῖ- 
ὯΔ0]68 οὗὁἨ ἢΪ8 ραΐαςε Ὀεΐνγεθεη τῆς 5628 

ΤΩΟΠ.᾽) 45 βϑροκεη ΕΥ̓͂ ἴδ6 δηρεὶ ἴο δηϊοΐ, 15. ἴῃ 
1156} οἵ ναΐιιο 25 δὴ ἱπάϊοδίίοῃ οὗ ἀδίθ. Ὁν σϊ- 
Εἴ5 βίδίε [ἢδὲ ἴῃ ροϑί- εχ !ς {ἰπ|65 ΜΟδθ᾽ 5 ΠΔπΊ6 
ςοαϑοὰ ἴἰο 6 χῃηδπίοηθα 85 8δῃ ἱπάοροηάοηξ 
πδίοη οὐ 1ΠΌ06, δά (δὶ ἰπΠ6 Μοδθιΐεβ ἢδὰ Ὀ6- 
ςοπιδ πιογροα ἰηΐο ἴἢ6 βυτγουηάϊηρ Ατδῦς ὈῪ [ῃ6 
{{π|65 οὗ ἴῃς ΜδοἼοςδῦθεβ (566 ΖόςκΙοσ, δηά ςρ. 
ΒΙΔυ, "ΑἸ ΑΓΔ ΌΙσο ἢ Θργαο δι! η᾽ Ἰη ὁ ΖοΙ 5Ο ἢ, 
ἀ. Ὁ. Μ. Οὗ χχν.». ς6ς). 15 Ὀεϊηχ τῆς σᾶ96, 
[Π6 τηοάθ οὗ υβίηρ [86 ΠΑΠῚΘ ΠΕΙῸ 15 γαῖ νγᾶβ ἴο 
Ὀδ ὀχρεςϊοα ἔτσοπι [6 σοῃἝοιΡΟΓΑΓΥ οὗ ΕΖΕΚΙΕΙ, 
ὅτε. (εΡ. ΕΖΕΚ, χχὶ. 2ο, 28, χχν. 8, 9, 11; 
76 γ. 1χ. λό, χχν. 21, χίν!!, ρ455.); ΠΟΤ 15 ΠΟ 
4υσσΌοη ἃ5 ἴο ἴδε οχίβδίοηςς οὗ π6 ῥθορὶθ 
ἀυπηρ ἴπῸ οχῖϊο, [ἰ 5ῃοι!ὰ Ὀ6 οὐϑογνθὰ (παῖ 
πε ρσυόρδεῖῖς 5:5}: οδίοη υ50}4}}γῪ διδοίη ἴο 
[6 πηρηϊΐοη οὗ ἴμοϑο {σι ρεβ, υἱΖ. ΠΟΘΙΣ δηΐδ- 
δοηίϑιῃ ἴο “186 σβοϑθη ῬθΟρὶθ," 15 ΡΥΟΌΔΟΙΥ 
ἱπϊεπάθα Ποτὲ 4150 (ςρ. ἴῃ δά. ἴο ἴῃς ον 
το. Ῥϑε, χ, 1ο, ΟΧΧΧΥΪΙ. 7: 54]. χὶ, 14, Χχχνυ.; 
1, ΑΓΔ. ἵν. 21), 22; ΕζΖεῖς, χχχνυ., χχχυϊ. ς; Μδὶ. 
Ι. τ-- 3); δηὰ ἴμ6 βοΐ ραϑβᾶρθ 15 {μογεΐογθ 
ΤΙΣ ΒΥ ἴδκοη ἴο πᾶν ἃ ἔχ ΠΕΣ δηὰ πιοτὲ ἴου - 
νι γὰ δρρ ϊοδίϊοη [ἤδη {πὸ ἔπη οὗ Αποοςδι5. 
ΙΕ (ῃ6 δποηϊθς οὗ Οοὰ “Ἔβοδρο᾽" πον {86 Γ 
Ῥυπιϑμπηθηῖ, ἰξ ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 ἔοσ ενεῦ. ἔνε ἱξ 
--ῶἂ5 Ὁ. 41 5 ργεβϑϑὰ ΟΥ̓ ΞΟΠΊ6 ἴο 5:5 1|1γ----ΠῸ 
ἅΓῸ Τουηά, 45 οςοδϑίοη δηὰ βοΪ οΥ δυρρεβῖ, οἡ 
Οοὐ δ 5:46 ἀπά Ὄχροβοὰ ἰῇ Ἴσοπιῆοπ ἢ [ἢ 6 
ἘΠ] ἴο Ρεγβεοσυζίοη, γεῖ ἴῃ {πὸ πὰ {πεῖς 
ΤΟΔΙ πχοΐῖνοβ ἀπά σοπάιϊςϊ νν}}} Ὀ6 πιδᾶθ οἶδαγ: 
ἐς 90ΠΊ6 5Π|8]}} ἀννᾶάκα ἴο βῇδπιε δῃὰ δυο δϑ! 
ςοπίετηρτ᾽" (ΧΙ. 2). 

42. δε ἰαπά 9 Εφγῤὶ “δα]ϊ ποὲ ἐπεαβε6] 80 
τοοϑσὲ δ Βου 165, ϑθοῖηρ ἴῃ {Ππ6 Θχργοϑθίοη ἃ 
ςοηίγαᾶοῖ ἴο ννῆδῖί 15 5416 οὗ Εάοπη, δία. (υ. 41), 
δηά ἃ ἴεγβε πιοές οὗ ἀδβουθίηρ [Π6 ΡυΠΙϑῃτηθης 
ςοπιίηρ ὑροη ἔξγρί. Ὑπεοά. ξῖνεβ δποίμεγ 
ἃπὰ (1π 115 ψνΑγ) ἰπίεγοδιίηρ πηθαπίηρ: γῆ 
Αἰγύπτου οὐκ ἔσται εἰς σωτηρίαν; ἴπε ἰδληὰ 
οἵ τεῆιρε δηὰ οὗ δΒεὶρ ϑῃουϊ ἃ θὲ Εξγρί πὸ 
ΤΏΟΓΕ, 

43. ἐγεασμγες. βγεοοις ἐῤίησε, ὅς. ΤὙὍ8ΒΕῈ 
ννογὰ {τγαηϑιδίθα “ὁ Γεθ γαβ᾽" 15 Δη ἀπ. λεγ.» 
ὉΠ ἃ ΘΡΘΟΙΔΙΠΥ τεῖοεγβ ἴο γῃδῖ 15 πἀάδη δηὰ ἰδἱὰ 
Ὀγ. Το παίυτε οὗ ἴΠ6 ἰηνδϑίοη, δηὰ [Π6 
Ῥίυπαεν νυ ῃς ἢ [6}} ᾿ηΐο [6 ἢδηάς οὗ [ἢ6 Κίηρ 
οὗ [ῃ6 ποιίῃ, 15 τηδάὰθ πΊΟσΟ δπηρμδῖῖς ΟΥ̓ [15 
ολϑιαὶ μη, Ὑπεοά. δπὰ [,υϊμογ, πορί ες 
[86 ρῥγϑϑοηί ἀϊν ϑςίοη οὗ {μὸ Ηδθῦγενν ἰοχί, τοδὰ 
“ἐῬχγοςοίοιιϑ {πίηρϑ οὗ ΕΕΥ { δηά οὗ ἴδ6 {10 γ8Π58 
δηὰ οἵ ἴδ ΕἸΒΙορίδπ5 "ἡ Ὀυΐ {πὸ Α. Γ΄, [Ο]]ονν- 
ἱπρ [6 1ΧΧ', 15 διιρροσγίεα ΟΥ̓ πιοσῖ τπηοάεγῃ 

ςοτηπηρηϊδίοῖβ. ὙῈῸ {ἸὈγδης δπὰ ΕἸΗϊορίδης 
ὁ ΠΣ) ΑΓ Βροϊθῃ οὐ δεΙΘ 845 4}1165 ἴο. 
εγρί (7]εγ. χὶνὶ. ο; ΕζΖεῖ. χχχ. ς; Νδῆυπι 

1]. 9). ὙΔεθο ψοῖα ἴΠ6 πδίϊοηθ υ50.8}}7 50 
ςοηπίεοτγοὰ ἴῃ [2 4η16}}5 πιο. Ηδὰ ἴδ ϑοπίθηοθ 
Ὀδθη ςΟΠὶ ἴῃ {6 Ῥιοϊοπιαῖς οσ Μδςοδ-: 
Ὀαδη Σ γύην [26 ὙΓΠΟΓ σουϊὰ ΒΑγάϊγ ἢᾶνδ 
οπἰοὰ [86 ἔὰσ πῆοτὸ πηρογίδηξς μοῖρ ΒΓ ἢ 
γρσγιυβ αἴογάδα ἴἰο Εργρίῖ. 

δίηςς [86 πιὸ οὗ [Π6 ἘΠΗΙΟΡίΔη ἀΥμαςῖυ ἴῃ 
Εςγρί (8.6. γ2ς---66ς), ἴμο πιυϊυαὶ μοΙρ νυ ἢ 
Ἐργρῖ δηά 115 πεϊξῃθοιτα σουϊά γοπάογ ἴο Θδοὴ 
οἴδοσ δα Ὀδθη πῆογὲ οἰ βου ἔεὶς  δηὰ ἰβουρῇ 
Ἰηἰογτυρίοα ποῦν δηὰ (ἤθη, (Π6 ῥγίηοοβ οἵ {ΠῸ 
ϑαϊῖο αΥ̓ΠΑΞῪ (Β.Ο. όςο---ς27)., δος ἢ 85 [86 
[γθῖδῃ ῬϑΑγηπηθις---ὈΥ τη ΓΙ ΠΟ 4] 4]11Δ 66 
---“αῃὰ Απιδϑῖβ, ἑοιιηὰ ἰξ ἴο ἴΠοῖγ δάνδηϊαρο ἴο 
οί ἰορεῖίβεσ; ἰδουρῃ {ποῖγ υπηϊϊοά ἔογοεβ, 
Ῥοννογίεββ δρδίηϑὲ [Π6 Κίηρβ οὗ Ῥεογϑίδ, ὑγοῦα 
ΘΩ]ΌΔΙΪΥ 50 ἁρδϊηϑσὶ [15 Ἰηγοδά οὗ [ἢ ““Κίηρ οὗ 
186 ποτίῃ.᾽" 

αἱ δὲ: “σ(2}41 1.6. Βφαυγαίι νον, ὁ“ Δπλοηρ ἢ 15 
[ο]οννεῖβ᾽" (ΧΧ.. ἐν τῷ ὄχλῳ αὐτοῦ), ορ. ἃ 
δἰ} ]ὰγ ἤρσυτο ἴῃ [τὰ ρ. ἰν. Ιο, Υ. ς΄. ΤΠ6 
{ἰογηβ ἀπά ΕΠΠϊορίαπβ 'ῃ σοπιπιοη ἢ (δ 6 
Ἐκυρθδηβ νου ον ἴδ6 πηρ οὗ [86 που 
ἔμεῖν πιδϑίογ. 

44. [ἰἀϊπρ. ομἦ οΥ δὲ σαι ἀπά ομὲ 97 1δο 
μον “ῥα! ἰγομδίο δ) Ῥοτρῆγτυ (ᾳυοίεά ὈΥῪ 
Τ]ογοπηθ) ἀθῆηοϑ [Π15 ἴο Ὀ6 ἴπ6 ἢδνν8 νυν ς ἢ ̓εά 
Απιϊοσπυβ ΕΡΙρἤδηθ5 ἴο αἰΐδοκ [π6 γεϑιϑίηρ 
ΑΥ̓ΔΑΙΙ δηὰ ἰδΥ νναϑῖθ [6 δπίγε ᾿οσγαὶ Ρτὸ- 
νἷηςο οὗ ῬΒοηϊςῖδ, νθηςσο ἢ ψοηΐ δαςινν αγὰς 
Δραϊηϑδὶ Ασίδχίδϑ, κίὶηρ οὗ 186 ΑἸπθηϊδῃβ. 
ἼΕΓΕ 15 ποῖ !ῃρ' ἱπιροβϑὉ]ε ΟΥΓ ἱπῃργοῦδ Ὁ ]ε ἴῃ 
(Π15 βἰδίοιηθηϊς ; Ὀυζ 1 15 ὀρθὴ ἴο [6 οὐδ]οςοη 
Ὡς ἢ δἰϊδηάς Πὶ5 τοπιδσκ οὐ τ. 4ο; 1ἴ 15. υῃ- 
διρρογίοα ὈΥ ἢιβίογίδηβ; δηά ἢ15 ἀδβοτρέοῃ 
5θθη5 ἴο ἴᾶγθ Ὀδθη βυρρεκίθα ΌὈΥ 1ῃ6 Ῥᾶβ85ΑρῸ5 
ἰη ζδηϊοῖ. Ἡδησθ οὐϊτϊοα ὑγείοσ ἴο 86ὲ6 ὑσὸ- 
ἀϊοϊοα μεσ [ῃ 6 λϑὲ ἸΟΌγΠΕΥ εἀϑινγαγάβ οὗ πὸ 
ἰηρ (Β.σ. τόδ; ω Μᾶδος. 111. 37.) Ν1. 1 564.; (ρ. 
4 Μᾷϑος, ἰχ. 2 564.; [οβερῆυ5, “Απίᾳ. [ιἀ, 
ΧΙΙ. ο; Τρ, “Ηἰβι,᾽ ν. 8; Αρρίπηβ, “ὅ5γι." 
ΧΝν., ΧΙΝ].). 

46. δὲ «ῥα! ῥίαπ!... ἐπ δε κίογίομς δοὶγ 
»ποισιαμ"] ὙΠῸ Δηδίορυ οὗ συν. τό, 41 δηά 
ὙΠ. ο ἰεανθβ ἃ ψ]Βουΐ ἀουδέ {πδξ τεΐδγθηςα 15 
Πεγα Ἰηϊοηάοὰ ἴο ἴπ6 ΗΟΙΥ ]1,δηὰ δηὰ 186 ΠΟΙΪΥ 
τιοιπηίδίη οὗ ἴδε ἰοτρῖθ. Τῆς ξοοργαρἢ]οΔ] οχ- 
ῬΓοβϑίοῃ “δεΐνγοθῃ [Π6 9685. 15 ἴο 06 ὑπάσγ- 
βἰοοά ΠῸΠ) ἃ ΒΑγ]οηίδη ρΡοϊπὶ οὗ νίενν. [1 15 
ποΐ ἃ Ρορίοδὶ ρ]υγαὶ (ςρ. οὉ νἱ. 3), ἀθβοῦρ- 

389 
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ἴον... πῆς " ρ]ογίοιιβ ΠοΙΥ πιουπίαίπ ; γεῖ 
ΓΗ δ, ἜΘ 584]1] σοπιε ἴο Π|8 επά, δηά ποπα 
δ δεκάς 58}8}1 Πεὶρ Πἰπι. ἐπι Ἰλὲ ' 85 ΕἸΡ ἢΙ1Π| 

(ἩΑΡΤῈΕΚ ΧΙ]. 
ᾶ. Μελαεῖ ςλα1] ἀεἰένεν 7γαοἱ ονε ἐλοῖν ἐγομεδἧδε. 

5 2α»έε ἐς ἐμ οννεοά (77 “ἀξ “έσιε:. 

ΝῺῸ «δ«ἕ τηδὲ εἰπε 3Π4}} Μι|ςδδεὶ 
(ΓΔ 5βἰδηά ὑρ, ἴῃς ρτγεδῖ ργίπος ὑν] ἢ 

ἴἰνο οὔ ἴῃ6 Μοάϊξοσγδηθδη, οἵ ἐχργεβϑῖνο οὗ [86 
Πελὰ 864 ίο ἴδῃ ϑαϑὶ δαπά μ6ὸ Μεαϊοειταηθδῃ 
ἴο ἴΠ6 ννοβῖ ; Ὀυϊ δὴ δ᾽] υβίοῃ ἴο ἴΠ6 Μοαιϊΐοστα-. 
ποδῃ ἀπά {86 Ῥογβίδῃ Οὐ], 

ἐδε ἑαδεγηπαοίδε Ὁ δὶ» ῥαίαεε)ν" ΤῊ οτἱρίηδὶ 
οὔ [86 ννογὰ “" ραΐδοθ᾽" (αρρδάδῃλ) 15 Ὁ τπεοιι 
(Εφαδανῶ), Ννυὶε. (ΑΡδάπο) ᾶπὰ ῬοσρΥ͂ 
(Αρθάῃο), τλδάδ ἃ ὑγοροσ Ὡᾶπ|6 δηὰ ρἰδοθὰ ὈΥ͂ 
ἴπ6 ἰδὲ παπιθὰ “"Ἰπΐεσ ἄσο [δ ϊδϑίπια βυπιηᾶ, 
Τίετπι εἰ Εὐργδΐο" (Βοηςς ὁ“ εΐννθθη ἔνγο 
5615). Ὑδὲ νοτχὰ 5 ἃ ἰγαπϑοσρί οὗ [6 Ῥεσ- 
5ίδη δρδάάπδ “"(6Π1ρ]6..) [Ι͂ἢ 8η 1ηϑοτιρίοη οὗ 
Αγίδχεγχο 11. (Μπεηλοη, Β.. 4ος--- 161), 
ἰγδηϑδίοὰ Ὁ Ορρετί (' Εχρέά. ἀθ Μέϑορ. 11. 
Ρ. 194), ἀρδάδῃδ 15 ἴδ "νογά υϑοὰ ἴο ἀοβοσθα 
[6 ραΐδοθ 11 δ ϑυϑα ὈΥ [15 στοδί-ταηά- 
ἔαῖμεῦ ᾿αγίυβ ΗἩγϑΐδϑριβ. Ὁ δηϊεὶ υιϑοα ἃ ννογὰ 
ὙΒΙΟἢ νγν88 υηάδοτοίοοά ἴῃ ἢϊ5 ἔσγμδ: Ὀυΐ (ἢ 
δἰ πὶ ἤσᾶποθ οὗ ΒΓ ἢ νγ85 ἰοϑὲ ὈΥ {86 Μδςοδ- 
Ὀαδη ρεποά, [Ὁ [86 τεΐδσγσεπος Ὁ6 Ἴοηϑιἀεσοὰ 
ῬΓΠΊΔΥΙΪΥ ἴο Απίοςδι5 ΕΡΊΡἤδηθβ, ἴΠ6 δείίοῃ 
ἀεϑοθοα ννουϊὰ 6 δὴ δ]] δου ἴο νγῆδῖ νγᾶς 
ἄοῃθ δἱ [επιϑαίεπλ ἴῃ [6 σουγος οὗὨ ἢ]5 ΡΓγοὸ- 
Βτεββ πουίνναγάβ δηὰ δαϑίνναγάβ: ᾿οανίηρ τὲ ἴο 
θὲ ᾿πξοιτεά (25 ΠΊΔΥ͂ ΟΥΓ ΤΥ ποῖ δὲ ᾿πρ]1οἀ ἰῃ 
[6 θὲ εἰδιιδα οὗ υ. 44) ἴπδῖ ἐδαΐξ ρῥἰδηξπηρ οὗ 
5 ἰεπί νου ]ὰ ποί 6 υῃδοσοιῃραηϊθα ΟΥ̓ δοῖβ 
ὙΠ} ΒΟ ἢ15 ΠᾶΠΊ6 ἰ5 δϑϑοςιδίθα, 

γεέ δὲ τῥα]] εονιο ἴο δὶς εη4 Οτ, “"δηά," 
ἄτς., ἐ. 6. ἴο ἢϊ5 ἀεδίῃ (δεξίεγ μδη “ἴο 5 ροῦ- 
τίοη,᾽ Τβεοά., ογ ἴῆδη “" δὰ ϑιιπηπηδίθηι 6}115,᾽} 
ψυϊε».). ὙΠ συάδάδηῃοθβ οὗ ἴδ ἀθδίῃ 15 γὸ- 
ῃ ἴῃ [86 δυτυρίησθβ οὔ ἴθ οἴδυϑθο. ὍΤΠα 
ΓΟΡΠΘΟΥ Ὀγοᾶκ5 ἡ υὑποχρεοίοαϊγ. ὙΠΟ τνογάς 
Υ͂ ὯΟ Πη6Δ}5 ποοοϑϑιίδία [δὶ (86 ““δπά" 5ῃοιυ]ά 

ἴλκο ρἷδοθ νυῆογε [86 ““ἴεηΐ νγᾶ8 ρ᾽δηίθα ̓̓  ({. δ. 
πῆς ΗοΙγ 1.4πά). [τ ἴδ6 δηγοῖ!ς σοππληϊςδ- 
ὕοη [Πδ ονορηΐβ νυ Ὡ ἢ ὑτοςσοάρα ἴπδλΐ “ομ" ἃγο 
ποῖ ἀείδιϊθὰ , [Π6 ἕαςϊ οὗ πὸ "δηα" 5 δοῃβ 
Ρτγεάϊοϊεα. ᾿Απεέοομυβ ΕΡΙΡμΔπα5 ἀϊά ποῖ ἀΐε 
ἴῃ ἴπ6 ΗΟΙΥ 1,4πὰ, Ὀυξ ΡΓΟΌΔΟΪ ἴῃ (6 Ρεγ- 
δίδῃ ἴονῃ οἵ Ταδαὶ (ορΡ. σ Μδος. τἱ. 4, 8; 
4 Μδος. ἴχ.; Ϊοβερλ. "Δ ητ4.᾽ ΧΙ. 9; ῬοΪγ ὶυ5 
ΧΧΧΙ. 11). ὙΠΟΓΟ νοῦ ὁ’ ΠΟΠΘ ἴο ΠεΙρ Ὠϊπι᾽" 
(οΡ. 2 Μδος. ἰχ. εἰς ΤἼδ [ἐν ]ϑἢ δηὰ Ἀοπιδη 
᾿ἰϑσίοτδη5 ἄζτοθ ἴπαΐ ἢὶ5 ἐπὰ νγᾶϑ5 πΊ] 9 γα ὉΪ6. 
ἌΝ ΏΠΟ μαϑϊοπίησ Βοπιονγασγά, ΔῈ ἃ τορυ]ϑο 
Ὀοέογο ἃ τῇσἢ ἴδηλρῖθ ἴῃ Ῥογεῖα, δηὰ ἢ}}} οὗἁ 
ἔΥ «αἱ ἴῃ6 ἀϊδασίσουβ πε ψῃϊοἢ δὰ 
τοδοποὰ πὶ ἔτοπι Ῥαδϊθϑίίηθ, ἢ νγὰβ 961Ζϑὰ 
ἢ δὴ ἱπουγαῦϊα ἢ πθ55. Α σοτηραγίϑοῃ οὗ 
186 δγηρ]ς ραῖβοβ οἵ ἴδε Ὑυγῖοσ οὗ 186 πδιταῖῖνο 

ϑίδηθιῃ ἴογ [6 ΤὨΠ]άγεη οὗ τῆν ρεος 
ΡΪε : δῃά {πεύα 5312} Ὀ6ὲ 4 τἰπγς οὗ 
(ΓΟ Ὁ]6., ΒΟ ἢ 48 ΠΕνεΥΓ νγ88 δίποα ΠΟΓς 
νν23 ἃ πδῖίίοηῃ εύφῃ ἴο [παῖ 84Π|6 {{Π1|6 : 
ΔηᾺ δὲ δῖ τἰπιθ (ΠΥ ρεορὶβ 5}2}1 θὲ 
ἀε]ίνεγεά, δνεῖν οὴς {παῖ 5841} δὲ 
ουπὰ τὰ7ῆτέεη ἴῃ τῆς Ὀοοκ. 

2 Απά τηδηγΥ οὗ τΠεπὶ [Πδῖ 5]εθρ ἴῃ 
ἴἢς ἀυβέ οὗ τῆς εδαγίῃ 53}.4}} δννδῖίκα., 

ἴη σα Μδςς. ψ ἢ (ἢ6 ἀτγασηδῖῖς ἐχαρροσγαίΐοῃ οὗ 
ἴΠο Ιαΐοσ ϑεοοηὰ Ὀοοῖ δι 565 βιιηςιοηίς ἀδ- 
[4115 ἡψ 8116 Π]υϑίγαςπρ ([)6 στον οὗ ρορυϊδὺ 
ἘΓΔαΙΠΟΠΔ] ἢἰδίοσυ. Ὅλο ποσὰ ὁ" ὉΠ]114π| οὗὨ 
[86 δγγο- Μδοράοηίϊδῃ κίηρβ ἀϊδὰ ἰη (Π6 πιουη- 
ἰΔιη-ἴονγῃ, σοηϑιιπηοα ἰῃ ὈΟΑΥ͂ ὈΥ ἃ Ἰοαίϑοι6 
υἱοοῦ, Δ Ποῖα ἴῃ τϊπαὰ ὈΥ ΠοττιΌΪΈ ἀρραγιϊοηϑ 
Δα τοπιοῦϑο οὗ σοπϑοίθηςε (ΜΙ τλδη, "Ηἱϊϑέ, οὗ 
]οννβ,᾽ 11. 9; ῬαϊπΊογ, Ρ. 146). 

ΘοΙη6 οὐ ς5, Πουγένοσ, ρΓθ55 [36 βθαῦθηςδ 
οἴ (Π6 ννογάς, “"γεῖ ἢθ 5841} σοπῖθ ἴο ἢδὶ5 θηά,᾽ 
ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ ἰπαΐ πο ἰηΐογναὶ οὗὨ {πὸ οὐ δυξηζϑβ ἰ5 
ἴο Ὀ6 δάπιτϊοα Ὀεΐνγθθοη ἴἢ6 οἶδιιϑο οὔ {πὸ 
ψεῦβθ, ὍΠὸ ψογάβ σδηηοῖ, ἰῃ {δΠοῖγ ορίπίοῃ, 
ΔΡΡΪΥ ἴο Απδοςδυ5, Ὀυϊ μᾶνὸ ἃ ἔτ Ποσ τηοδη- 
ἴηρ: [6 γ ροϊπὶ οηνναγάβ ἴο (δί οπὰ ἤθη ποῖ 
ΟἾΪΥ 5 ἢ ἃ5 Απίοςμυβ Ὀὰϊ ΑΠΕςἢγιοί---τἰὴθ 
Ιλϑῖ τεργεβϑεηϊδίϊνε οὗ [86 νου ἀρονγοσ ἀρδϊποῖ 
(ἢς ἀἰνίηο--- 584}} σοσὴθ ἴο δὶβ οηά δηὰ ἔδοσθ 
5841} Ὀ6 ποπὲ ἴο Ποῖρ ἢϊπι᾽) (ορ. ΕζΖεϊ. χχχῖχ. 
41 Ζεςβ. χίν. 2, 2). 

ΟΗΑΡ. ΧΙ]. 1. “π4 αἱ ἐδα! “;»6] ΤῆΘ 
ἐἐ δῃά ᾽" σοπηροῖβ {815 οἰοβοὶγ ἢ ἴΠ6 ῥγοςθά- 
Ἰπρ' νϑῦβα (χὶ. 45). ΤῊ ᾿πτογέεγεηςο οὗ Μ|ΊςΝδοὶ 
(οποο Ὀεΐογο ἐχογοϊϑθα, ορ. Χ. 13, 21) ἴῃ ὈΘΒΔΙΡ 
οὗ “186 Ἑομ]άγεη οὗ [ΠΥ Ρϑορὶθ ᾽" 15 ἀππουπορα 
85 5ΥΠΟΠγοηουβ ὙΠ ἴδῈ ενθηΐβ Ὠἰηίθα δὲ ἰῃ 
ΧΙ. 40---4 ς- 

Δ τἴριο οΥ᾽ ἐγομδῖρ, ἃς. ἢ ὟΎΤΠΟ ψογάς ἐββουϊᾶ 
Ὀ6 Ξκ(υάϊοά Ὀγ 186 Ἰρἢϊ νη ὕροη ἴδ6πὶ ὈΥ̓͂ 
5.0} ραϑβαρῈ8 85 Εἰχοά, 1χ. 1:8, 24; 0εῖ 1]. 2: 
]6γ. χχχ, γ)η; Μαῖίξ, χχίν. δὲ; ΜῈ τῃς 
εἐ Δ]! νεγᾶηοθ , 15 ἐογοβδάονγοα δηὰ ἱ]]υϑιταϊθα 
ὈΥ νυἱῖ. χϑ, 22, 26, 27) ἶχ. 24, 8.0. ΤΠῸ 
εἰ 46] νογάηςα ᾽" 15 ποῖ στουρῃξ ΔὈϑοΪ υἱεῖν Ὁ. 
Μιοδδεὶ : δθ 15. Ὀυΐ ἃ πιθᾶῃβ ἰῃ Οοὐ᾽δβ Ββδηάς, 
ΟἿΘ ὙὮΟ “Ἢ τλϊηϊθίοσβ υηΐο ἴδ6 δηςϊοηΐ οὗ ἀδγ5᾽»" 
(Ἷϊ. το) ; ἱξ 15 ἴδε δοῖ οὗ ““οῃς {[πκ6 ἃ ϑοῃ οὗ 
ΤΆΔΕ ᾽ (Ὑ1]. 13, 14}. 1 μοῦ ΜΊςδοϊ ἰ5 ποῖ 
ἴο ὃὈ6 Ιἀφηε θεά. 

«υγέἑεη ἐπὶ ἐδο δοοξῇ Ορ. νυἱΐ. σο, ἐ.6. ἴδ 
᾿ἰςὶ οἵ ἴβοϑϑ νγῇο 5411 ““ἀννᾶκὸ ἴο δυουϊϑίίηρ 
{|| (“. 3), ἡγῆοβα πδπλθβ ἄγε ἴῃ "ἴδε Ὀοοΐ οὗ 
116 (ΡΒ1, ἴν. 3). 

Ὡ. ““"οηῦ Οὗ δορὶ ἐδαΐ “ἰρεΡ ἐπ ἐδό ἀμ17] 1.1}. 
κέ βἴθερειβ οὗ (1π) ἴδε εαγί ἢ 5 ἀιιϑῖ ;᾽" δῃ εχ- 
ἔπ ἀοβογιρίνε οὗ 5ἰθορὶπρ ἴῃ ἀθδί (ςρ. 

5. ΧΙ. 4; [0Ὁ 11. Σ2; |6Γ. 11. 29, 57) δπὰ 
(ὃς Ν. Τ. κοιμώμενοι, Αςἴ8. νἷ!. 6ο). Τῆς 
τοσὰ “ἐς ΣΏΔΠΥ,᾽ Βογο “. 8]} 7 τηϊσῆϊ δα Ὀδδη 



ΤΠ  ΝΝ ῬΑΝΙΕΙ͂, ΧΙΙ, 
“Μὰ ἀβοῃῖα ἴο ἐνευδβεϊπρ' [1{Ξ, Δπα βοπὶθ 
7ολῃ 5. 29. ἴ 5Π4π|6 σμαὶ δνευδβτηρ σοητεπιρῖ. 
[ον 2 Απά τῇῃογ τπᾶῖ δὲ ᾿ ννῖβε 512]]} 
ὁ Μα, ὅϑῃϊῃε 45 ἴΠ6 Ὀυρῃίπεθβ οὐ τῃ6 ἢτ- 
55. χῃρπιεηῖ; ἀπά {ΠεῈγ [παῖ τυγῃ ΤΠΔΠΥ͂ 

ἐχροοϊοα, ἢΔ5 Ὀδοη Τοοηῃδίοτοὰ ἃ αἰ ΠΠΌΪΕΥ ὉΥ͂ 
τοοάοσῃ (ποῖ ΟΥ̓ ἴδε οἱάετ, ἐσ. Ἐ45}1) ςοπὶ- 
τηρηϊδίογβ, Δηἀ [45 Ὀθθη νδυοιϑ Υ οχρ δ πθά, 
[1 μας Ὀδεη 5δαϊὰ ἴο σϑίεσ ἴο [Π6 “" τηΔηγ ᾽ ἴῃ 
ΧΙ. 4141 ἴο [86 ““ΠΊΔΗΥ ̓ (ουἽξ οὗ [πε 411) ψῆο 
58}4}} Ὀ6 «αἰϊνε δί 1Π6 1δϑὲ δύ ; ἴο βίδπά ἔογ 
ἐς 1} (Οτοεὶς νογβίοῃβ, πολλοὶ, 85 644] ἴο 
οἱ πολλοὶ, πάντες) ; ΟΥ ἴο Ὀ6 ἜΧΡΓΕΒΘΙΥ υϑοὰ 45 
ἸῺ [6 “ὁ τΔηΥ " ἴο (Π6 ρΡεορὶο οὗ ᾿δηϊοὶ. 
ΨΕΙΥ τῆς ἀοροηάθ ὑὉροὰ ἴπ6 δρρ]οδίοη 
δαορίοεά. Τὴδ νεσϑα ἐν ϑοὺ ΡΥΠΊΔΥΙΪΥ ἴο [86 
ΒΔΠῚΘ στοαΐ δυθηΐῖβ ὙΠΙΟΝ πᾶνο δΙΓΠοτῖο Ὀδθη 
ςοηϑιἀργοὰ (566 ποῖος δ επὰ οὗ συ. 2). [ἢ (86 
ἤστος ςοηίεβί ἔῸΣ ᾿ΙΡΟΓΥ ΤΏΔΗΥ͂ [οὐν5 ψοι]ά 
αἰ βίδιιποῦ δηά ἔγδ, την ψουϊὰ 6 ΔΙ ΕΠ]655 
διά {τη ρ. [πὸ ([Π6 ΒοὺΣ οὗ τοβυττθςςίοη 
ΤΟΥ ννοιἹὰ ἀνγάκο ἰο ἴπε σενγασὰ “116. οὗ 
6. 5ῃ4ΠΊ6.᾽) ὍΤΠ15 ΡΓΙΠΊΑΙῪ τοΐθγοησε δοαυϊγοὰ, 85 
ἔἰπι6 ραϑϑοὰ οἱ, ἃ ἰἄγροσ δηὰ ἰδίοσ σείογθησα ἴο 
186 αϑὲ δηά βεποσδὶ γοσυσγγοσίίοη οὗ (ἢ6 ἀσδά, 
ἃ τείδγοησθ δϑϑιρηιθὰ ἴο ἃ ΌΥ ουὖῦ Τογὰ Η]π- 
56] (866 ΤΔΓΡ. τοίδσοπμοαθ). Αὔεῃ ΕΖΓΑ᾿ 5 
ΟΡ πίοη δαί ἰῃ6 τνογάὰβ ἅσγὸ “'" ΤΏΔΩΥ οὐΐῇ οἵ," 
δζς. ἐ.6. “ἃ ἔενν,, 15 ρεσυ Αγ [Ο ὨΙΠΊΘΟΙΣ, (Που ἢ 
δταπιπιδίϊ δ ἀείθηϑι θα. 

εἐυεγ ααπηρ ἰϊγε.. οὐεγί αὐεηρ εοπίο ἢ 16 
Δηα ““5Π)ΔΠ16 " Δ,6 ΠΟΠ5 ἴῃ ἴΠ6 Ρ]υΓᾺ]; 85 1 
ἴο δάά ᾿ηπἴεηβιγ ἴο {πε τδουρῆΐ : οςρ. ἔοσ {μὲ 
ΕΧΡΓΟΞΘΙΟΠ5 58]. ΧΧΥ͂, 19 δηά ᾿ΙχΥΪ. 24; Ιοῇῃ 
γ. 29 δηά εν. χχ. 1ζ4. 

8. δὲν ἐδαὶ δὲ «υ“4] Ιὶ ἰ5 ἴο Ὀ6 τεστειοα 
(δλί {Π6 Α. ΝΥ. Πᾶς ποῖ τεϊδϊ ποὰ πόσο ἴδ [γδη9- 
Ἰλϊίοη βίνεη ἴῃ χὶ. 23, 3ς (“ἴπὲῪ τδᾶῖ ὑπάετ- 
βἴδηά ᾽)), οἵ τερἰδοθά [Π6 ννογάβ ἴῃ ἴῃ 656 νϑῦϑοβ 
ὈΥ ἰποϑε υϑεὰ πογο. ὉΠ χεξεσεησο 15 ἰῃ ὈοΓἢ 
(Ὧ365 ἴο οπα δηά ἴδ 54Π|Ὲ οἶδ55 οὗ ρογϑοῇβ, 
ἐς ἼΠΟΥ ἢᾶνο {πεῖν γενναγά," τυ μοίθοσ [ΠΟῪ ᾿νοὰ 
ἴῃ ἴΠ6 {{πι65 οὗ ἤοη τεΐογτοὰ ἴο ἴῃ χίὶ. 
2435) ΟΥ δῖ6 ἴο δοςορίοα 45 ἴγροβ οὗ ἃ]} 
“ἰ πη ἀογϑίδηϊηρ " ομθα ὙΏΟ 5}2]} 5ιηἔοσ ζοῦ' 
ΣΡ οουϑη655᾽ 58 κ6, 

“ῥα τϑίπε, ὅς. ὙΠ ᾿ΠΊΔΡΌΓΥ νου σΟΠη6 
Βοπιο ἴο οὔθ 80 ἔδυ δῦ ὈΟΐᾺ ΜῈΝ ϑοστιρίιγαί 
δὰ Βαρυ]οπίδῃ ρᾶγα  ]εῖὶ 45 δηϊοῖ. Τμδῖ 
εἸεᾶγ, υησυ βῆοα ΞΚγ, Ὀεποδίῃ νυ] ἢ ἢ 5 ΠΠἴο μδὰ 
Ὀδεη Ξρεηΐῖ, ῃδά ἰδιιρῃξ 5 (δϑάθο ργϑάδοθβθουβ 
ἃ Ρὑτοσορίογθ ἴμ6 δϑι ΓΟ ΟΤΊΙΟΔΙ δηα δϑῖσο- 
Ἰογίςδὶ ἰοῦ ψν ἢ δὰ πιδάθ {ποπὶ ἔδπΊοι8, 
δα ᾿ηϑρτοά ἃ ροϊγί πεῖσις οτεδὰ δῖος δά 
τηδὰδ {Πόπὶ ᾿ἰπέδιηουβ. Τ ΒΘ ΥΟΓῪ ““ Ἀγπιδηηθηΐ ἢ 
ΟΥ ““Ποάνθῃ ᾽᾽ νγᾶϑ ἃ ἀθΥ οὗ [Π6 ΠΙρΒοϑὲ στδηκ : 
Ὧ15 “" ὈΥ μέ Πο55 ̓  [86 βρἰεηάουγ οὗἉ {86 ἙὨϊοξ οὗἉ 
186 ροάβ. Τὸ ““ Ξἴδιβ ̓̓  ἀπά ρἰδηδῖς σγοσὸ [ἢ 6 
ἴπ|6 ΟΧΙΟΣΙΟΥ τηδηϊ οϑίδοης οὐ (δαὶ αν] 6 
δοίην, δοηυϊγίηρς Ἰυπῖγο ἔγοτμῃ Ηἷπὶ δηὰ τπουρίην 
ἴξ οὔοδ δρδὶη ἰῇ πιπὶ. Βυΐῖ Ὠϑ4Δηΐο}᾽5 [νυν ]88 
παϊηΐης δά ἱδυσῃϊ ἷἰπὶ μον ἴο Ρυγχε δηὰ 

ἴο τρῃϊεοιϑηε88 ἀ8 [6 5[218 [ογ δνοῦ 
Δηἀ δνοῦ. 

4 Βιυῖ τδου, Ο αηίεῖ, 5διξ ὰρ 
(ἢ6 νγογάβ, δηὰ 864] τῇς θοοϊΐζ, δύεμ 
ἴο τς τἰπηθ οὗ τῆ6. δηά : πιδῃΥ 5}8]}" 

εἰεναῖο {πεθῈ σοποορίίοῃϑβ ; [πδί “" ἡπιδπηθηΐ ἢ 
νγ5 Οοὐβ ογσοδίίοη (Οσῃ, ἰ. 6; 5. χίχ. 1); [ἴ5' 
ἐς ΠΡ Π655᾽) ἃ ΕΘ ΠΠΟΩΥ ἴο Ηἰ5 ρστεδίποϑθϑ 
(Εχοά, χχίν. σο; Ἴρ. ἘΖεικο] 5 σοησερἝοη, 
ἷ, δ 5664.) ἴδε ὁ" βίασβ," ψεῖὸ οὗ Οοάβ 
“( ργάϊηδηςς,᾽ {Ποῖὶγ πιγαθοσ “ὁ (οἷά 5 ὈΥ Η] πὶ, 
{ΠΕΣ Ὡδπλο8. “ὁ «8 ] 16" ὉΥ Ηηι; ἐἐ1π {ΠΕΙΓ 
σουγϑ65 (ΠΟΥ ἤουξμς" ἀραϊπϑὶ Η!5 ᾿δηοηῖο8 δηὰ 
ἐἐχῃδλάδ οΟὈοίβδηςς ἴο ᾿ Η]5 ϑεγνδηΐβ (5. υ1}}. 3: 
Οεη.]. τό; 5. οχΙν!!. 4; [υάξ. ν. 2ο ;. σξεη. 
ΧΧΧΥ͂ΊΙ. 9). 
ΤΟ ψοσγάβ ἰο Ὁ δηΐοῖ τεῦς δἤεγνγαγάς 8Ρ- 

ΡΙΙεὰ ὈΥ οὖν Ἰνοτὰ Ηἰπιϑο1 ἴο [ἢ ““ τ δου ̓" 
(Μᾳῖξ. χῆ, 43), δηῃὰ (6 ἱπλαροΓΥ ὈδΟΔΠῚΘ 
βδηοίβοὰ ἰο (ΟΝ γϑίίδη 086 (Σ ὕο. χν. 40; 
Κδν, 11. 28). 

ἐδεγ ἐδαὲ ωγ »παηῦ 10 γίὶρδίεοι πε. 1,6. 
ΠΟΥ ψγῆο ὈγΥ ἴδ ὀχαπιρὶθ οὗ (ποῖ οννη τρἢϊ- 
δΟυϑηῆθθα οι 586 Οἴδοῖβ ἴο 6 τἱρῃίεουβ (τΡ. 
54], 1. 11). Ὑὴ15 15 πιὸῦ ἴο [Π6 ςοπίοχί 
(ΧΙ. 32, 25) ΧΙ]. το) [δὴ ὙΠοοά.᾽5. “" δηά ουἍἭἴ 
οὗ 186 ἸΔηΥ τὶρῃΐϊοοι5 ((ΠΕῪ ; φώεγγ, “186 
᾿νῖβο ᾽}) 5411 θ6 45 ἴῃς ϑίδσβ," δζς. 

Το ψῆοπὶ δπὰ ἴο τ δὲ ἀο ποθ σϑῦθος 
(α--Ξ3) τοῖο ' ὙΠα ῬΓΙΤΊΔΓΥ ΔρΡρ]]οδίϊοη 566 ΠῈ5 
οἰοασ, ὙΠ ρὥγαθος “δἴ ἴπδξ {Ππ|6,᾽} “' 4 {ΠΠ|6 
οὗ ἰγσουῦ]θ,,) “16 156) οΥΎ “’ υπάογϑίδησιη 
ΟΠ65,᾽) ΟἸΟΘΕΙΥ σοηποοΐ ἔπ696 νοῦϑεθ 1 ἴῃ6 
ργενίουβ Ἅσμδρίες (χὶ. 40). Ὑμεγεΐογε 1 {πὸ 
Ἰαϊζοσ ρογίίοῃ οἵ οἤδρ. Χί. γθίοσβ ὈΓΙΠΊΑΓΙΥ ἴο 
δυθηΐῖβ ςοηποςίοα ὙΠ (Π6 ἰαϑὶ ἀδγβ5 οὗ Αἢ- 
Ὀοςδ5 ΕΡΙΡΏδηθβ, [86 ὀρεηϊηρ νεῦϑεβ οἵ σἢδρ. 
ΧΙ. ΤΏΔΥ Ὁ ἴδκεπ ἴο σείεσ ἴο {86 βᾶπιδῈ ρετίοά, 

Βιυξ τὲ 18 ξδοῖς [πδὲ [815 Δρρ]:οδίίοη 18 (Γὰς ἴῃ 
ϑέπεγαὶ οὐἰ]πε8. ΟὨΪΥ. [( 158 ἱπδάεδαιιαίε ἴο 
"Πυσίγαῖθ [ἢ6 ἀοίλ115, δηά ᾿ηϑυβῆςϊοης ἰο 6χ- 
Βαυϑῖ (86 5ρ᾽ γι} }. οὗἹἩ 186 γεῦβοβ, Ηδρηςβ ἴξ. 
15 ΓΙΡΠΕΥ οοποεϊνοὰ {παῖ {86 αἀἰνίπο σοπηπληϊ- 
οδίίοη μεσ πιδάς ἴο ᾿Ὠδηΐεὶ νγᾶ5 ἰηἰοπά θὰ ἴο Ὀ6 
ΔΡΡ ΘΔ 0]6 ἔογ 411 εἰπηε8 οὗἨ ρεγβοουϊίοη : δῃά 

ε τὺ ὉΥ ἰδ6 ᾿νπϊ ψ ΠΟ οὐ 
Ι,οτὰ μᾶ5 ἄγον ὑροη 1 (οΡ. Μαῖζ, αχίν. ; 
Ματγὶς χὶΐ.; [κὸ χχίὶ.).---ἰβ σερίοία ἴο (μὲ 
Ο γι βιίδη τηϊπὰ 8 Του 5 οὗ σεβυγγεςίοη 
δηὰ Ἰυάσηηρηΐ, 

4, ιδιὶ ὡὧρ ἐδὲ «υογάτ, απά “ταὶ ἐδε δοοκἹ 
Όρ. υἱῖϊ. ,6ὅ. ὙΠο ““ ννογά 53." ἂζὸ (86 ννογὰβ 
οὗ ἴῃς ψνΒο]6 τενοἰδίίοη (Χ. 1 564.), ἀπά “186 
Ὀοοϊ᾽) (Π6 βᾶπ|6 ᾿πηϊξοὰ βοςϊίοη (ςρ. ἴχ. 2; 
]εγ. 11. 62; Νεῖῆ. 1. Σ). ϑοπὶθ ὑγοίοσ ἰδκὶπρ, 
{πὸ ὈοοΪκ᾽" ἴο χηθδῃ [Π6 ΘΠ Εγο “’ Ὀοοὶς ᾿Ὠδηϊοϊ,᾽" 
Ὀυΐ ἴῃς ἔουτηοσ υἱὸν 5 ῥγείεσαθϊθ. ΤΠ 
οἴαγρο ἴο (Π6 ῥγορδεῖ 15 ομδ οὗ Ἵσδυϊίοη, ποῖ 
οὗ «αὐϑοϊυϊε γεϑογνυδίίοη ; ΠΟΥ͂ ΟἿΪΥῪ δοιὰ 566 
[π6ὸ νογάβ ννῆο σοῖς δὲ ἴο 566 {πεπὶ (ΑΌΘΩ 
ΕΖτΔ). 
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ς εἴαρ. το. 
π. 
᾿ ον, ,γορε 
ἀόουε. 

ΤὰΠ ἴο ἀπά ἔτο, ἀπά Κπον]εάρε 582]] 
Ὀς ἱπογεδβεα. 

ς 4 ἼΠΜεη [ Ὠλδηΐεὶ Ἰοοϊκοά, απά, 
ΒαΠοἹ]ά, μετα βἴοοά οἵμεν ἴνο, ἴῃς 

ΤῊ 6Ὁ. 23. ὁη6 οὐ 1} ]15 5146 οὗ τῆς ᾿ Ὅδηκ οὗ τῆ 

γῖνοι, δηά τῆ6 οἵδεσγ οἡ τπδῖ δἰάες οὗ 
τῆς Ῥδηκ οὔ τΠ6 τίνοσ. 

6 Απά οπμε 5αἰά ἴο τῆς πιδη Ἅἱοι δά 
ἴῃ ᾿“]πθη, νγῃς ἢ τᾶς ᾿ ἀροη ἴδε νν- 

»αη «αὶ γισι ἰο σπάὰ 507 Τῃὸ ΑΟΥ. 
ἰγδηβ] δῖος ΠΠΟΓΆΠῪ (ςΡ. ̓ ΩΣ ΥΟ 1; ΑΠπΊοΚ ΥἹ]]. 
12; ΖΕςΟΒ. ἵν. το; 2 Οἶτο. ΧΥ͂. 1); πιρίδ- 
ῬὈΟΤΓΙΟΑΙΥ 1Π6 Ρῃγαϑὸ πΊθδη5 “ἴο χσοδά [σου ἢ 
ΘΑΥΓΠΟΒΟΪΥ δηὰ ἱπογουΡὮΥ " (ςΡ.,) 45 τεραγάβ 
(Π6 τϑϑι]ῖ, ΤΠϑοά.᾽ 5 “6 πῈ}} {πεν 5ῃουϊὰ Ὀ6 
ἴδυρ ς᾽). ΒΥ 50 ἀοϊηρ ἴπ60 Κπον]οάρο οὗ βυςὶ 
ρασγηδαὶ σοδάοής νουϊὰ Ὅδ ᾿πηογοδϑοά, ᾿ν ΠΟΙ ΠΟΥ 
ΠΟΥ νγεγὸ ἴο 06 ἐουπά ἴῃ Π 4η16]}᾽5 ἀδγΥ, ἴῃ ΟἿΓ 
ΟΥ̓, ΟΥἩ ἴπ ἴπ6 πΐυτο. 

δ. οἱῤεν ἑαυσ] ἱ.ε. ἀϊβογοηξ ἔγοπι ἴΠ6 δηρεῖ 
νγῆο Παά Ὀδδη βϑρεακίῃρ (Χχ. 4, ὅζς.), δηά ννγᾶϑ 
γεῖ ἴο 5σρεᾶκ (νυ. )). ὙνΊωο ἴΠεϑε δὲ νὰ δὅΓδ 
ποί ἰο]ά ; 1ξ 15 πιόγὸ σοπ)εςζαγο---ααἱο ΒΔὉ- 
ὈΙΠΙςΔ] ἴῃ οαϑὲ ἰπουρἢ ποῖ ἴῃ ογὶ ρίη----ἴο ΞΡ ροβθ 
{πα4ἴ {ΠΟῪ ννεγε ἴΠ6 συδγάϊδη Δηρ6}5 οὗ ἐπε σουη- 
{Π|65 Οἡ ϑᾶςἢ ἰδ οὗ πὸ ΤΊΡτΙ5, ΟΥἩἨ ΔΏρ6]5 511Π|- 
πιοποὰ ἴο δ6 νυν] Ππο5565 ἴο (η6 οδῖἢ! (υ. 7, δέῖοῦ 
ἴΠ6 Δπαίορυ οὗ Ὠδυΐῖ. ΧΙΧΟ 1ς; 2 ΟΟΥ, χἰϊ. τ, 
ὅζς.), οΥὗἮ Οδῦγοὶ δπὰ Μ|ςομδεὶ, οτ δηροὶβ οἔ 
ἸΠΙΕΓΙΟΣ γάηϊ,, οὐ [6 “( βαπί5᾽ (11. χΧ2), ἄζε. : 
ας ἤρτηοηίδ ϑιιηΐ Ποιαϊπυπῃ, ἰοχίι5 διιςζοτ- 
ἰδῖθ ἀεβετυΐα" (Οὐεἰοσ). 1 15 δάν ϑδθὶθ ἴο 
ΓΕ ἴο 16 58π|6Ὲ ἀοπ)αὶπ οὗὨἨ σοπ]δοΐαγο {πὸ 
ὙΟΠάΘΓΗ͂ΙΪ Δρρ]οδίϊοη νν ὨΙ ἢ 5οπΊ6 μάν οἱ οἰ οὰ 
ἔτοπι ἴῃς νγογὰ μεθ ἰγαηϑβίδίθα “Ἅ γίνου." Ὑ8αΐ 
νογά---ἃ ἀἰογθηΐ ννογά ἔγοπὶ [ηδΐ υϑοὰ ἴῃ χ. 4 
--ἰβ 9Π6 15.141} Δρρ]δα ἴο ἔθ ΝΊ]Θ : ἤρῆςο.--- 
δοσογαάϊηρ ἴο 50πλ6---ῆθ δηροὶ ““ ψ ὩΙΟἢ ννᾶϑ 
ὍΡΟΩ {Π6 νυδίεγβ " 15 1π6ὸ συδγάϊδη-Δηρο] οὗ 
Ἐργρὲ (ἀπά {π6 σοπιριϊοῦ οὗ {6 ὈθοοΚ οὗ 
ΤΔηϊ6] δὴ Ἐχγυρίίδη) - οσὔ ἔμογο ἰς ἃ βιιδι]6 
ΔΙ] υϑίοη ἴο 5πηεηρ οὗ [ἢ6 ννδίοσβ οὗ (6 ροννδϑῦβ 
οὗ {Π6 τνογ]ά 45 οὗ οἱὰ {ΠῸὸ νυδΐοσβ οὗ ἴῆς ΝΘ 
ὙΟΓΟ 5πι|τίεπ. Νοῖ ΟἿΪΥ ἀο Ηθῦσον ἰοχῖςος- 
ἘΤΆΡΠΟΙ5 Πιγηϑἢ ὑσχοοίβ [δῖ [Π6 ννογὰ ἰ5 ποῖ 
ἴο δδ Ἰιπηοὰ ἴο {πὸ ΝΙΪῈ (866 Οεβοπίυβ δηάὰ 
Ἐθτϑβῖ, 5. ν.), Ὀυΐ δοφυαδϊπίδηςθ ψ] ἢ οὐποϊξοσπι 
ἀἰβοουθῖν δηὰ ρἐ ἸΟῪ δπονβ ἃ ἴο δθ 
Αςοδάϊδη, ἃ 5οῦγος ἔγοπι Ὡς ἢ Αϑϑγτία δηά 
ΒΑὈγ]οηα δογγοννθά τηυςῃ (566 ϑάγοοθ, ὁ ΤΠΘ 
Οπρίη οὗ δευλες Οἰν]]Ζαϊοη,᾽ “ΤταΠ5. οὗ δος, 
οὗ ΒΙ0]. Ατοδ." 1. Ρ. 308). 

Θ. “1πώ4 οπε ταἰά, ὅς. ἐ. 5. ομθ οὗ ἔδο 
“ οἴμοῦ ἵνο "ἡ (Αὔεη ΕΖγα). Το 1 ΧΧ. δηά 
γυὶρ., ΕΥ τεδάϊηρ “1 ϑδια,᾽" πλλῖκα [Π6 4 οϑ Ομ οΓ 
1. Δη16] Β πι56 1}. 
σαν ἰρην, ὙΠ 1... ὍΠΕΙ ἤθη 15 {πὸ οπὰ 

οὗ (δὲ τννοπάογέι! τΠϊπρα ἔοσοίοϊ  ὍΉθθο 
“ΟΠ ΔΘΓΒ ἢ ἀγῸ ἴΠο56 ΔΙγεδαν δι μάθά ἴο (χὶ. 
30 584ᾳ. (. Υἱ1]. 24), ΧΙ, 36). 

ΏΑΝΊΙΕΙ, ΧΙ! ἵν. 5--ἴ. 

ἴεγβ οὐ τῆς τίνεγ, ον ἰοπρ “ὁ σ᾽ ἐΐ δὲ 
ἰο ἴῃς επά οὔ τΠε8ὲ νγοπάεσχϑ ἢ 
 Απά 1 Βελγά ζ{ῃε τπδη οἰοιμεά ἱπ 

Ιἴπεη, ψῆϊοἢ τῦας ἀρὸπ πε ννδῖεγϑβ 
οἵ τπ6 τίνοσ, ψῆεη ἢς “με 4 ὕρ ἢϊ5 “ εν. να 
τρῃς μαπά δηά ᾿ἰβ ἰεῖξ μαπά ὑπο ὅ 
ἤεδάνθῃ, δηά βδυγᾶγε ὉῪ ἢϊπι παῖ 11ν- 
οἴῃ ἰοσγ Ἄνοσ τῃδλὲ 1: τῤῥαί δὲ ἴοσ ἃ 
Ἐἰπι6. εἰπ165, Δη4 1 δὴ μαὶῖ; δηά ψἤδη 0: ὅτε 

7. δὲ δείάά εὖ ῥὶς γισδί ῥαπά “πᾶ δὶ: 
ῥαπΠἢ ὝὙὍΠὸ δείίοη οὗ μοϊάἀϊηρ ΠΡ ομε Βδηὰ ἰ5 
(Ροθάοδιγ) δϑϑογίοά οὗ Οοά ἩΗϊπιϑοὶε (θεούς. 
ΧΧΧΙ, 40; ΕΖΟΚ. ΧΧ. ς, 6, 20, 23), δηὰ οὗ 
Μοϑεβ δηά ἄδγοη (Ἐχοά. υἱ]]. ό, χίν. 26, 27). 
ἼΠ6 ὈΡΠΠΙηρ δολρ παπᾶ 15 ἂπ δἰστυάθ Ὀοίἢ 
οὗ ΡγΑΥοσ δηά οὗ δά]ιγδίίοη, ϑίΓΟΠΡῚΥ 5 ρτα- 
οδηΐ οὗ ΟΠ ρΡἢ 55 δηὰ ἔδε!ηρς (ςΡ. 55. χχυ. 
2.) [ΧΙ]. 4) οχχχῖν. 2; [,ἅ1. 11. 10). 

απά “αυαγε ὧν δὲ» ἐδαὶ ἰξυεῖδ ὃν ευεγ ᾿δαΐ 
ἐξ σῥα! δὲ 2" ἃ τἱγο, ες. Ἐογ ἴδ6 ΠῈ]6 ορ. 
ἵν. φι; Ποαῖ. Χχχὶϊ. 40 (ννῆεποθ 1 ἢΔ5 ρϑϑϑθοά 
ἴο δον. χ. 6). Α 5ἰ πη {Π|]6 ἢδ5 δυο τόρτγο- 
βοηϊθα {86 ““ ἔθ] πρ αἴοσ Οοά " ἀπιοηρ μοαῖμοι 
Ρθορΐε: οΡ. ἴδ ἀείζωος θεός οἵ ἴῃ δομακκα 
[πϑοπρίοη, ἀπά ἴΠ6 Πτολεμαῖος αἰωνόβιος οὗ 
1Π6 Ἀοκοξίᾷ βίομε (Ζδςκ]ογ). 

Ἐὸγ ἴπ6 ρετοά σρ. Υἱῖ. ἂς; Βεῖδ 1 Πᾶ5 δη 
δἀάϊοη ννῆϊςἢ ἀθῆποθ ΙΏΟΓΘ ῥ γος σε Υ ἴΠ6 
Ιοδαϊηρ ονθηξ οὗ (πὲ ρεῦοά : δι. “' 411 5841} ὃ6 
Βηϊ5Π64.᾽" 

αὐῤόπ δὲ «41] δασσε αεεο»ιρ]ῥεά, ὃς. ΤῊΘ 
ΦέΠΟΓΑΙ 5θῆϑε 15 οἶθαῦ : {86 {πὸ οὗ ἴη6 οπά 
504}} 6 νῆδη {ΠπῸ6 ““ Θοδίο ΠῊΡ "ἢ (ςρ. [58]. χὶ. 
125) ΧΧΥΪ. 9: 67. ΧΙ, 14, 11. 2λο, 22) ΟΥ̓ 186 
ἀϊπρεγβίοη οὐ ἴῃ6 ΠΟΙ ρθορὶθ 15 βηϊσποὰ (ςρ. 
ὙΠοοά,); Ὀυΐ [86 πιϑδπὶηρ οὗ ςογίδιη ὄχρτοϑ- 
βίοηβ δηά ἴθ δρρὶιοδίίοη οὗ [6 ρᾶββθαρε ἰ5 
τῇιςἢ ἀϊθρυϊοά. ΤἼ6 νοτὰ γοηάεγοὰ “Ὁ ρον "ἢ 
(. “μαπὰ," ορ. ΧΧ. χειρῶν, Μυϊὶξ- 
ΙΠ3Π015) 15 ΟΥ̓͂ 506 ἴφοη ἴῃ [ῃ6 ϑδῆβθ οὗ 
“ἐρατί; ") υξ “ρον ᾽" (8581) Βᾶ5. πυυοῇ 
16 ΠΊΟΓΟ ϑυρροτγί ἔὥτοπὶ δῃδίορουβ ρἤγαϑοϑ, ἀπά 
[86 986 Π86 “" ραγί ᾿ 15 δου ἀθπΕγ ργοίοσσρα ἴον [15 
δάδρίδθι  Υ ἰο 4 ςογίδίῃ ὄχρίδηδίίἼοη. ΤῈ 
“( βΟΔΕ ΘΠ [6 ΡοΟΥΟΥ 15 ἴἌΚθη ἴο πηϑδὴ ζδδὲ 
186 ροννεσ (οὗ (Π6 ΠΟΙΥ ῬΘΟΡΪ6) 58.8}} 6 υτίοτ! 
ογισδδοά. Τῆηῖϊ5 νγουά οὗ ἰἴ56} Ὀ6 οὗ ΠπιῈ6 
οσοτηξοτέ ἴο [Π6 ᾿Ιβίδηϊηρ ργορδεί, ἀπά ᾿ἰ5 φυΐϊΐε 
ορροβϑά ἴο 186 νϑενν ἰδίκεῃ ΌΥ {Π6 δδυ]οβε οοπι- 
τηεηἰδίουβ (5ε6 ὙΠεοά.). 

45 τοραγάβ ἴΠ6 δρρ]ιοδίίοη, ἴξ ἰ5 Ὡδίυσγαὶ ἴο 
Βηπά ἴῃ ἴπεῈ ψογάβ ἃ σγεΐοεγεποο ἴο δῃ οῃά ἴο 
ἴΠ6 ἔγοιῦ]ε5 νος ἰῃ  Δη16}}5 υἱβίοη δὰ 
δαϊπεγθὰ 80 {ΠΟ ΚΙΥ δοὺξ [Π6 ΒΟΙΥ Ρεθορὶο. 
Ηδηοδ ϑιιοῇ ρΑ55ΔΡῈ5 ἃ5 : Μᾷδος. ν. 223, 45, 53 
866.; 2 Μδος. νἱ11. 564., ψΜΠΙΓἢ [6}} ον {86 
Μδοοδῦθο Ὀγοΐμουβ δίπιοη δηὰ [υἀδλ5 Ὀγουρὰξ 
θΔοΚ ἀραὶπ (Β.Ο. 169) ἴο ἴπ6 Ἰαπὰ οὗ [υάπα 
{μεῖς σαρᾶνε ἔε!]ονγ οουπίγγπιεη ("ὁ ΡατΈ" οὗ 
(ῆ6 ΒΟΙΥ͂ ΡΕΟΡΪ6), ΒΌΡΡΙΥ ἃ ραγίιαὶ δοςοπι- 
ΡΙἰϑμπηθηῖς οὗ ἴῃ6 νεῦβε, Βιυΐξ ἰξ σου Ὀδ 



ν. 8---α2.] ΒΌΑΝΙΕΙ͂, ΧΙ]. 

ἢς 5811 ἤᾶνξ δοσοιιρ  ϑῃ6ά ἴο 8ςοδίζογ 
τῆς ῥρονγογ οὗ τῆς ΒΟΙΥ ρεορΐςε, 411 {μεβ8εὲ 
ἐῤδίπρε 58.411} θῈ βηϊβηδά. 

8 Απά 1 πεαγά, διῖ 1 υπάετγοϊοοά 
ποῖ : ἴδεη βαἱὰ 1, Ο πὶγ [νογά, ψηδὶ 
“ῥαϊ! ἐε τῇς ἐπὰ οὗ πεβ8ε ἐῤίηρε ῥ 

9 Απά ἢε 514, ὁ τῇγ νναυ, [)- 
ΠΙ6] : ἰοῦ τῆς ννογάβ ὅγε οοβεά ὑρ δηά 
δ δὶ βά {1}1} τῆς εἰπιε οὗ τὴς ἐπά. 

3923 

τλδάς ννἢϊΐε, δπά ἐγὶςά ; θυς τῆς τίς κ- 
δα 5}4}} ἀο νγιοκεάϊν : ἀπά ποης οὗ 
16 νυϊοκεοά 5841] υπάεγϑιδηά ; Ὀυϊ τῃ6 
γνῖϑε 51.4]] υπάοτγϑίδηά. 

Ι: Απά ἔτοτῃ {πῆς τἰπις ἐσέ τῆς 
ΟΠ «αογίβεο 58.411} 6 ταῖζεπ ὍΨΑΥ, 
Δηά 'τῆς δροπιϊηδίίοη (πὶ " πλδίκεῖῃ ' Ηεῦ. Ἦν»: 
ἀεβοϊδῖα βεῖ πρ, ἐδόγε «ῥαϊ ἐξ ἃ τῆου- ΣΝ 
8βΔπά ἴψο πυπάγεά Δηἀ πίπαῖν ἀδγβ.0 ἔον, ρο 

Ιο Μάδηγν 5}4}} δὲ ρυτγιβεά, δηά 12 ΒΙεββεά ἐς μα τῃδι νγδιζεῖ, δηά 

ὈΓΟΣΙΥ ἴο τιϊϑοοηςεῖνε [ἢ ἔξ Σ ΠΟΥ δηά 5ρί γιξυδὶ 
ἀορίη5 οὔ ἴῃς ἀϊνίπο σονοϊδίϊοπ,---υαὐτουῖν ἴο 
ἴξῆοτα {πΠῸ Βορεβ δηὰ δϑρίγαϊίίοῃβ οἵ ἴδε ρτοὸ- 
Ρῃοῦς νυ (ορ. 581. χί, 12; [6γ. 11, 2ο 
564. ; Ϊοεἱ 111. ς 564.; ΑΠΊΟΒ Χ. Ισ, ἄζς.)--- 
ΟΙΟΥΪΥ ἴο ρᾶγε ἄοννῃ ἴο ἴπὸ πιοϑὲ Ὀάστοη 
᾿Πτογαὶποϑ5 οἵμοσ [ΠΟ Ρ ἢ15 ἴπ [ἢ ϊ5 σπαρίοῦ (νυ. 
45) 37) 10)---ἰξ 1815 [εηροτγαὶ δηὰ ρα] ἢ18]- 
Ἰηθηΐξ ψΈτο ςοπϑιἀογοὰ ὄχἢδιισίινο ὟΝ δῖ 
ςᾶπιο ἔσθ ἴὴ [6 ΜαἼοςαῦζδη ρετοά ἢ85 γεῖ ἴο 
Τοσοῖγο 115 ἰλϑῖ δηὰ πιρμοϑὶ νογι βοδίίοῃ ἴῃ [6 
ἀδλὺ ἤθη (6 βεδίϊζοσης οὗ Οοάβ ρϑορὶς ἀπά 
1δοῖγ “ὁ {θυ ] δ οη ἴῃ [6 νου] ᾿ 5ὴ4}} Ὀ6 ἔοσ 
ΘΥΕΓ ““ Δοςοιηρ 1568," 

8. 7 κηπάεγεοοά ποὶ δες ΠΥ, “6 {π|6, 
{ἰπιε5, πὰ 4 Π41" (ΟΥ̓Χ. ΚΔ5}}) ; δῃά βεπε- 
ΤΑΙΥ, 106 το ]6 δυο. 

«υδαὶ «ῥαϊΐ δὲ ἐδε ἐπέ οΥ ἐδεις ἐδίηρ: ἢ 1.11, 
106 ἰ5ϑιιθ, 1ῃ6 ΠΕ ΠῚ (τῷ. “1ῃς Ἰδέζοτ," χ. 
14). ἴῃδὲ νυν] ἢ 5841} Ὀ6 {Π6 δὲ οὗ ἴπεϑ6 (ἢϊηρϑς 
-ἰ ννοηάεσθ᾽" δηὰ νόοσγὰβ δηά ργορῆθοῖθϑ--- 
Ὀείοτο ἐόε οηὰ σοοπια (Ἰ Προά. τί τὰ ἔσχατα τού- 
των;). “ἼΒε οηά ᾽ ΠοΙδ 15 ποῖ {Π6 βϑάῖὴθ ψογὰ 
85 “1δο οηά " ἴῃ υ. 6, δηά 115 Ῥγορμοῖς ι.56 
δηὰ 5:5 τι ἤοᾶπος βῃου]ὰ ποῖ ὃε πορ]οοϊοά (ςρ. 
ΧΟ Ί4:; Ὅδεη. χΧ]ῖχ. α : Νυπι. χχίν. 4 ; [54]. 1]. 
4; Μιίοδ ἵν. 1). ΤΕ ΠΧΧ.΄-. ρκίνοϑ ἂπ ἰηΐογ- 
ἐσ Ὑδγίδ Ο ἔγομπι, ΟΥ̓ Ῥαγδρῆγαθε οὗ, [6 
Ριεϑεηΐ Ηοῦτεν ἰοχῖ: “1 5414, “μοτὰ, ννῆδῖ ἰ5 
[δ8ὲ Ξο]υοη οὗ [815 νογά, δῃηὰ ννῆδί ἅσὸ [Π696 
ῬαγδὈ ες)" 

Θ. ὙΠΟ δηρε} 5 ΣΟΡΙΥ 15 ποῖ ἴο 6 υπάοτγ- 
δίοοα 845 ἀἰβοουγαρίηρ. Οοὦ [ΠΥ νυν" ἰ5 
ΠΟΙ Ποῦ δαηυΐναϊοηξ ἰο ““ ἀϊ6,᾽) ποῦ ἴο “ἀο ποῖ 
δἰδη πο ἜἘχρεοῖηρ 8η δῆϑυνοσ:" Ὀυῖ ἃ ρἤἢγΑβο 
Βδιὰ κιπάϊγ (ὙΠοοά. τοδὰβ ἤεσὸ δηὰ συ. 12, 
δεῦρο), δῃρὰ ᾿ηϊοηοα ἴο σοτηξοτί (Π6 ργορδεί. 
Πδηϊοὶ δὰ Ὀδθη ΔΙγοδν οδαγροὰ (συ. 4) ἴο 
δῃυϊ τρ ἴΠ6 νογάβ, ὅζο. : ἢδ 15 πονν οἱ] ά---ἰη 
ΔΉ σνΕΤ ἴο ἢΪ5 4ιισϑίίοῃ (νυ. 8)---ἰῃαὶ Οοά δὰ 
ἄοπο (Πϊ5; [6 οροπίηρ δηᾶὰ ὑπ564]}πρ νουϊὰ 
Ὧδε ἴῃ Οοάϊ {ἰπ|ὸ; δηά ἱπ ἰῃδὲ δϑϑιγαησο ἢ6 
ννᾶ5 ἴο τοϑὶ (υ. 13). 

10. ΑἥΦΦ νεῦϑὸ νης ἢ ἣδ5 ὈδΘΏ ἔτγεοὶν τορτο- 
ἀυςεὰ ἱῃ δν. χχὶ!. χα, δηὰ τ Ὠ]ςἢ ἰ5 ἃ γτοῆσοτίοη 
οὗ (6 ἐβουρῃί οὗ χὶ. 2ς, [Π6 ογάοσ Ὀεΐπρ τὸ- 
νογϑρὰ - Ὀυϊ (Π6 δοίίοῃ οὗ ψ Ὡς ἢ 15 ποῖ ἴο Ὁδ 
οοηῇβηαά ἴο “" 16 ἔπιε οὗ ἴῃς πὰ." ““ Μδηγ"" 
-- ἴτοτῃ "ΤΠ Δη16}}5. {{π|6----ὐνοῦ ἃ ρ455 (Πγουρἢ 

ἐς ρυγιβοδίίϊοη,᾽" δηὰ “" δεΐπρ ταδάδ ννῃ θ᾽) πχοεῖ 
ὙΠ “{Π2]} Ὀεγοηὰ ; ““ τηᾶηγ᾽) τὸ ἀοίηρ 50 
[Π15 ἀδγ ; ἰξ νν}}} Ὅ6 (ἢ6 ἰοὲ οὗ ““τηδηγ " 30 ἰοὴξς 
85 ἴπ6 ρῥγοϑεηΐ ογάευ οὗ (πϊηξβ σοπέίηιιο5. Βυΐ 
1Ὲ [ΠΟῪ ἅτ “ἐννῖ56,,) “ἐπ άἀογϑίδηάίηρ οπεβ᾽ (τς. 
ν. 3) ΧΙ. 34), “1Π6Ὺ «ῥα ἀπάογείδηά,᾽"" ἃ ρῥγο- 
ΤΆΪϑ6 ΜΏΙΟ νγᾶβ αἶϑοὸ ἴ8ῃ6 δῆϑδυνοσ ἴο [ Δη16}}5 
τειλδσκ, “1 σδηποῖ υπάοτϑίδηὰ ̓" (υ. 8). 

11,15, «4 ἐδοιμαμά ἰαυο ῥωπάγεά ἀπά πὶπείν 
4αγ....1δε ἐδοισαηά ἐῤγες ῥωπάγεά οπά ἥἔυε απά 
ἐῤίγίγ 447.5] ΤὙὍΠὲ δ]])υβίοηβ ἴο {π6 ““ ἀΔ]]γ 
ΒΔ ἔς Θ᾽ δηᾷ ἴδ “δοπηηδίίοη " τὸ θυ θη ΕἸῪ 
ἴο [6 58Ππ|6 85 ἴᾶνθ Ὀδθδη πηθη Ποπρά ἰη χὶ. 21 
(Ρ. ΥἹ1]]. 13). Μοβῖ σοτηπηδηϊδίουβ βάνθ {βεγα- 

ΤῈ τοίεσσοα ἘΠ 686 νϑῦϑοβ ἴο {π6 δεῖβ οὗ Αηϊο- 
οὔυβ Ερίρθδηεβ. Τὴ πυπηθεῖβ, δοννενογ, 
διἰδομβοὰ ἴο ἴῃ6 “ἐ ἀλγ8᾽") μετ ἴᾶνθ Ὀδδῆ 85 
Ετεαί ἃ ΟΥΌΧ ᾿πίογργεῖιπὶ 85 ἴπ6 ΠΌΤΟΥ 2200 
δἰδοῃοά ἴο 86 “ἀδγ5᾽" ἰπ Υἱ}}. 14. Α ἔξν 
ΡΟΪπίβ ἀίοπε βεὲπὶ οἶθᾶγ: ἐς... (4) {μαὶ [86 
1290 αδγϑβ οὗ υ. σὰ 876 ἱποϊιάἀθα ἴῃ [Π6 Χ12ς 
ἀδγβ οὗ νυ. 12, ἴ6 δῆρεὶ ἀνγοι πῦρ οὐ (ἢ6 
εἰ Β]ββθάῃθββ᾽" οὗ ἢϊπὶ γῆ 5ῃου]ά σοπλθ ἴο {86 
ΤΟΥ -ἦνθ ἀδγ5 ἴῃ ἐχοεβϑβ οὗ ἴπ6 σ29ο ; δηά () 
(μὲ ἴῃ6 1290 δηά [ῃ6 112ς ἀδγβ ϑἰδιί ΠῸΠΣ 
1Π6 5άπὴθ ὈΘ ΣΙ ΠΠΪἢΖ ΟΥ [οττηπι5 ἃ 40. Ὠ1ΗΠ- 
οὐ] Ἐ|65 Ὀορίη Βεη ἴπὸ εἢοσί 15 τηδάδ ἴο βρες 
δῖ 15 ἴπ6ὸ οηά οὐ [6 τοιτηΐπιι5 δά αυθσπ. 
Ατὰ [ῃ6 1290 ἀδγ5 Ἰάἀθηςοαὶ νυν ἴῃς ὁ“ ΠΓΩΘ, 
Ἐ{π65, δηὰ ἃ ἢδ] γ᾽" (χί!. 7, νἱῖ. 5), δπά Ὀοίῇῃ 
ΜῈ [06 220. Πδιξιάδγϑ ΟΥ ττςο ἀδλγϑὶ [5 [6 
ειτηΐηι5 δὰ αισπὶ οὗ ἴΠ6 1290 ἀδγϑβ ἴῃς Γτὸ- 
ἀεάϊοδίίοῃ οὗ ἴμ6 ἴδπηρὶς ὈΥ [υἀδ5 ΜδἼοοδθειιβ 
(Ε.σ. τό4: τ: Μδος. ἶν. ς2) ἡ ἰ5 ἴ ἴῃ ἀθδί οὗ 
Απθοςοδι5 ΕΡΙΡΒΔΠ65 ἡ Ογ 5 ἴΠ6 ΠυΤΊΕΙ Τηγ5- 
{1ο4] δῃἀ στη  οα] ἡ Αραΐῃ, 15 με [θγτλπι5 
δὰ υοπὶ οὗ {Π6 132ς ἀδγϑ5 ἴῃ ἀδίο οὗ Απῇο- 
συ 5᾽ ἀθδῖῃ ἡ οὐ ἴδε διτῖνδὶ οἵ ἴῃς πονν5 οὗ [Πδῖ 
ἀρδίῃ ) οὐ ἴΠ6 διτγῖναὶ οὗ ἴδε ἰεϊζοσ ϑεηξ ὉΥ͂ 
ΑΠΕΟΟΒιιδ᾽ 50η ἢ ΟΥ̓ 4150 ἃ τηγϑίϊοδὶ πὰ ϑγτή- 
ΒΟΙΪο8] πυπηθοσὶ ὙΠοβα δηά 5 ΠΊ 1] ᾳυθϑίοης 
ἢδνθ Ὀδθη σαὶϑοά, ἀείηάοα, δηά σοηίοσίοα νὰ 
Δ ΔΌΪΠΥ νυ ΒΙ ἢ πάππος ἴΠ6 στοαῖοσ ρογρίοχι 
186 πιογὸ {ἢ ϑο] 1] ΟΠ 5 ργοροϑοα ἀγὲ ὄχδηηῖη 
ΤΟ τρδύοσ 8 δεκοὰ ἴο δοοθρί Ὄπ ΓΕ ΠΟ 
ΤΙχοάθ5 οὗ γι ππιθίῖς 8] οδ]οιυϊατίοη, δηὰ οὗ 
Πδηα Πρ Ὠἰϑίουιςδ] ἀδίεβ δῃηά ρουβϑοῃδβαβ. 
Ἦφρηςο, ἴποτε 15 ροοά σχεάϑοῃ ἔογ [86 σοῃς]ι- 
βίου ἢ ἶο ἢ ΤΔΠΥ οὗἨ {Π6 Ὀεδὲ σοπηπηθηΐϊδίοῦβ 
ᾶνθ δἰγεδάγ δάἀοριθά---ἰῃδὶ ἴξ 15 ᾿πιροββὶ Ὁ ]6 
δῖ Ὀγεβοηΐ ἴο εἽχρίδίῃ 54 {|5[Δ 0 ΟΓ]Υ {π6 Ραβδαδα 

Ι Ου, α:- 
ὥονέελε 
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ςοπγοῖῆ ἴο ἴδε τῃοιυβαηά (ἔτεα ἢυπ- απὰ δὲ: ἔ{ογΓ ἴδοι βδιαὶς γοϑῖ, δηά ΤΌΣ απαῖ 
ἐγεά δηά ἔνε δπά Ὠ]ΓῸΥ͂ ἀλυ8. 

12 Βιιῖ ρο ἴδοι ΠΥ ὙὙΑΥ {{]] 186 
δίαπά ἴῃ (Ὦγ ἰοῖ δὲ τε δπά οὗ ἴδε 
ἀλγ3. 

ἴῃ αυσδίίοη. ΒΑΟΥΪ]ΟΠ ΙΔ ἀἸΘΟΟΥΕΙΎ ΠΊΔΥ, δἱ 
Βοπὶθ ζαΐυγε ἔπιε, δηθὰ ᾿ἰρς ἀρο ἴ86 ῥγσο- 
Ποῖ ̓ 5. υϑὲ οὗ πυπηθοῖβ δηὰ πηοάς οὗ ὄχργεϑθ- 

τὴ {ἰπι6, Ὑὴδ υϑγ αἰ ου 165 το δη- 
Ποπιρᾶ55 ἴπΠ6 4υιοϑίοη ἃ. Ρομδρ5 διποηρ [86 
το ἔογο!α ὑγοοῖβ οὔ ἴδε δῖ ΠΕ ΕΓ ΠΥ οὗ 
186 σοπηροδίτίοπ. “Ὁ Δη16}᾽5 φιεϑιοη " (υ. 8), 
58γ5 Οδίνίη, “ἐνγ)ὰδ ποῖ ρῥτγοπιρίεα ὈΥ̓͂ ΠΟΙ 
ΟὈΠ ΒΥ, γεῖ 6 οὐίαϊποά ποῖ {86 δῆϑνγοσ ἢς 
Βοιυρῃϊ: Οοὰ νυἱϑμδὰ δϊπὶ ᾿Ἰπάθοά ἴο Κηονν δηά 
υπάοτοίδπά ρα οὗ ψμδί ννᾶ5 ἑογεϊοϊὰ ; Ὀυξ 
Ρᾶγί αἰϑο νγᾶβ ἴο τϑηδίῃ “ ϑϑα]οὰ ̓  [1}} [πῸ Ἐπ|6 
οἵ }} τενεϊδίίοη 5βοιϊὰ Ἴοπβ.᾽ 

18. ἐδομ σῤαῖ! γε ὶ, ἀπά εἰαπά ἐπ δ ]οὶ, ἄζε. 
Ἴ.4. ἴδοι. 5Π4}} τοϑὲ ἴῃ ἴῃς ργᾶνα ([58]. ἵν1]. 2) 
ψ ἤδη {Π6 οηὰ οὗ (ὮΥ 1ΠῈ μ45 οοπιθ, δηὰ 5ῃδ]ῖ 
δανὸ ραγί ἴῃ 1π6 Κἰηράομῃ οὗ [Π6 5αἰπῖβ οὗ ἴῃ 6 
Μοβὶ Ηἰρβῃ (ςρ. Υἱῖ. σ8, 27; Κον. χχ.' 6). 
Ταηδί ἴΠε6 ννογάβ σοηΐδιπ ἃ σείεγσεηςς ἴο δηὰ ἃ 
ὈΕΙΙΟΥ ἴῃ ἴῃ6 Γεσυγγοσίίοη 18 56] εν άθηξ (566 
Εχουγβιιβ δὲ θῃὰ οὗ ςἢδρ.) : 15 “"Ἰοῖ ἡ νου]ὰ 
111] ἴο Βῖπι ἴῃ [Π6 Ποανθηὶν Οδηδδῃ. 

εἰ Β]εβθθά ἀγὸ {ΠῸῪ παῖ" νγογκ δηὰ “τναὶ τ 
{κ6ὸ Τ᾿ Δη]ο] : {ΠΟΥ 541} ““ οηΐεσ ἱπῖο [6 Ἰου " 
οἵ πεῖς Τογὰ δηάὰ ““ γεβῖ δπὰ 5ἰδη " ἴῃ Ηϊς 
ὈΓΈΒΕΏςΘ “'δἵ {86 εηά οὗ ("6 ἀΔγ58.) Απιρῃ. 

ἘΧούξκοῦς ΟΝ ΤΗῊΕῈ ΒΕΙΙΕΕ ΙΝ ΤῊΕ ἘΕΕΞΌΟΚΕΚΕΟΤΙΟΝ. 

[τ ΠὩᾶ5 Ὀδοη ἀγγιιοὰ [Πδὲ ἰάδδς5 οἡ (ἢ}5 (ἴο 16 
γε ίδη) στοαὶ ἀοοῖϊππο γεγα ὑπίζηοννῃ 1{1]] 
τε Βαδγ!οηίδη Ρογοα : δηά ἰμδὲ [ΠΟῪ οου]ὰ 
ποῖ ἢδνο Ὀδθὴ τηου] δα ᾿ηΐο ἔΠ6 5ῆαρο ργοϑεηϊοα 
ὉγΥ ἴῃ6 ὈοοκΚ ““4η16]᾽᾽ 611 δἴτοσ. ἰοπξ οοπίαςξ 
ὙΠ} Μαζάοδη ἘδϑομαϊοϊορΥυ. Ἂἀσςογάϊηρ ἴο 
ΝΙςοΪδ5,, ἰῃ6 ἀοςίτης “ ἀιὰ ἠοῖ σοπιθ 5υἀ- 
ἀθη]γ ἱπίο οχἰϑίθηςο : [15 τοοΐβ ρεποίσαίε ἀθθρὶΥ 
ἱπῖο ἴπ6 ραϑβῖ :᾽" γεῖ 115 ἀδνεϊορπιοηΐ ἀϊά ποῖ 
ἴακο ρἴδοθ {Π] τὴ 6 ὕπο οὗ Απείοςδι5 ΕΡΙΡΔΠ65 
ἃηἀ ἤδη ΟἿΪ τπγουρὴ (δ6 5οῆοοὶ οὗ ἴῃς 
ῬΠδγῖθθοβ. (ΟἸΠΟΙΟΥΠὶ αἀἰΘΟΟΥΟΣΎ, ΠΊΟΓΟ ΡῬΟΥΠΔΡ5 
18 δηγτθηρ᾽ εἶ56, ἤιγη 565 ἃ ΠΟ Δ] γοίι8- 
τἴοη οὗ βυςἢ Ροϑ᾽ ΠΟη5. 

ΟΥ̓ΤΠ6 πυμηογοιυϑ δηά νδῦουβ Ορ᾿ πίοἢβ ΡΟη 
[86 οτξιίπδίίοη οὗ [ἢϊ5 ἀοςί 6, ΟἿΘ, [ἢ ἔΟΥΤΉΟΥ 
{{πι65 πο ἃ ἴῃ πλυςἢ οπίθοτῃ, 845 ποὺ νγ6 }1- ΡῈ 
σραϑρα ἴο Ὀ6 σηἰοτίδποά. [{ σῇ 20 ἰοηροῦ Ὀ6 
Ῥτοϊοηάδα (ῃδὲ {πὸ ἀοςίτπε νγᾶϑ ἴ6 ρσγοάιυςΐ 
οὗ [Πδ ϑδρεσυϊδίνε βρίΐ οὗ (ῃ6 Ἰδίεγ [νυν 5 ἢ 
βοῇοοΐς οὗ Ραϊδβδίϊηθ, ὙμῈ ἀοςίσϊηθ οἵ (ἢς 
Γοσυστοοϊίοη οὗ ἴπῸὸ ὈΟΟῪ οχίϑίοα ἴο 9016 
ὀχίοηξ διηοηρ [ἢ6 “σῃοϑθη ῬΘΟρΪΘ᾽" Ἰοηρ Ὀοίογο 
[Π6 σαρ ιν οὗ Βαῦγίοη. ΤεθδίδΌ ]ο ἰοχῖσ, ᾿ξ 
ἱποδραῦϊο οὗ φγονϊηρ ἰδὲ {πὶ ἀοςοῖγπθ νγᾶς 
ΓΑΙῪ ἀπά ἀθβηϊεῖν μοϊά, ἀο γεῖ ὈΘΑΓ νυ] 655 
ἴο ἴῃ συΓΓΕΠΟΥ͂ οὗ {6 ορὶπίοη. ὙΠΟΥ ῥσουο, 
δἱ ἰοαϑῖ, (δὶ (Π6 ἰάθα οὗ ἃ γϑϑισγθσίίοη νγᾶβ 
ποῖ τορυρηδηΐ ἴο [Π6 ἔξε! ρα οὗὁὨἨἁΤΠ6 δησϊθηΐ 
Ηοῦγονν, Ὀυΐ ταῖμοσ οοϊηςϊἀοα ἢ οχροςΐδ- 
ἰἰοηβ ἔοϑίογεά ὈΥ [15 Ὀε]ϊοξ ᾿ῃ Οὐ 8 τοἀοεηρενο 
ΤΊΘΙΟΥ. ΕῸΓ ὀχδιηρίο, ἴδ6 νυογὰϑ νυνὶ σῇ ΤΠ δηϊοϊ 
15 Βυρροθοά ἴο δᾶνὸ νυυγτοη ὑπάογ [Π6 5ρΙΓγὰ- 
[ἴοη οὗ [Π6 Ζοτγοδϑίγίδη Ἴγοοά, ἃσὲ ἰῃ ρεσγίοςϊ 
υηίϑου ἢ ἴΠ6 ἀροϊαγαίοηβ οὗ ϑαδῆ ἔνο 
Πεηίτῖο5 Θ τ]ὸ γ. [1ΠῸ Ῥτγορδοῖ οὗ ἴπ6 ὑδρ- 
Εν! γ ροϊηῖβ οηννασά ἴο [ἢ6 δνοπία} ποὺγ θη 
6. ΤΏΔΗΥ ΟἵὗἉ (ἢδπὶ [Παΐ 5166 'π (86 ἀμϑὲ οὗ [6 

1 7) ες ἀοοίγη65 τεσ. ἀ65 Τυϊ 5, Ρ. 330, ἄς. 
ὙΠ15 νυυον 15 αυοίοα 45 ἃ τεργεβθηϊαίίνα οὗ ἴῃς 
ορίῃπίοῃϑβ οἔ [18 βοῆοοὶ. Ηΐξ ἰδηριιᾶρα 15 ΠΟΥΟΣ 
ἰαἰημϊεά ὈΥ ῬΕΙΞΟΏΔΙ 65 ΟΣ Δθυ.56, 

δαγί ἢ 5841} ἀνγαῖκὸ " (Χὶϊ. 2), [86 ὑσορβεῖ οὗ [ῃς 
τεῖξτι οὗ ΑΒδ2 πδὰ δἰγεδαγ ἀθοϊλσγοὰ [δὲ “"τῃ6 
Ιογὰ 5841} ϑυναι ον ἃρ ἀοαίῃ ἱπ νἱοΐογυ " 
([381. χχνυ. 8); ἰδηφιιᾶρε τεῖ οὗ διιθι ιν ὉΥ 
(86 ἔυΓΒΟΓ οχρ δηδίίοη, “Ἢ ΤΥ ἀεδά πηδῃ 584] 
ἰῖνθ, ᾿ορεῖβοσ ἢ ΤΥ ἀεδά θοΟΥ 5}4}} ΠΟῪ 
ΓΘ : ἄὐνδκο δηὰ ϑίηρ, γο [πὲ ἄννε}} ἴῃ ἀπσῖ... 
ἴογ [Π6 φαγὶ 5141} οαϑὶ ουἱ πεῖ ἀεδά," ἔδιν 
οδῃ γοδὰ βυςῦ ννογάϑ, οὔ {πΠ6 νγ6}}- πον ρΡ859-» 
5808 οἵὗἩ Ὠδη 6} 5 σοῃίοιηρΡοΟσΑσΥ, ἘΖΟΙΙΟὶ (Χχχυ!. 
1---14), τ δουΐ ἔδοὶηρ (Π6 υἱζοῦ Ἰηδα θη ΔΕ Υ͂ 
ΟΥὗἨ 5.0 ἢ} δὴ δχρίδηδίϊοη 8ἃ5 ἴδε ζο] ον : 
ἐς ΓΉΠο56 ΡᾶΞΘΑΡῸ5 ΟΧΡΙῸΘ5 ἴῃ ΓΕΔ] ΠΥ Ὀμὰΐ {6 
ῬΓΟΠΊΪ56 οὗ ἀεἰνογδηςθ ἴο [δ6 σὨ] άτγεη οὗἉ [5γδεὶ. 
δυςἢ δη ουθηΐ βϑθοτηθά, ἴῃ [86 παΐυγαὶ σοιτϑθο οὗ 
ΤὨΐηρβ, ῸΣ ΟΥΟΥ ᾿ΠρΡΟΘΘΙΌΪΘ  δηά ἰο πιᾶγκ 115 
ἸπΊΡΟΘ5: Ὁ] ΠΥ, 11 15 σοτηραγθά ἴο ἴδε γεσυγγοςίίοῃ 
οὗ ἴμ6 Ὀοάϊεβ οὗ {86 ἀεδα 3.) ΤὨε (μη ϑβίίδη 
οο5 νγῈ]] ἴο Ὀεϊονα [δδὲ 1 νν5 (ἢ γιϑῖ ἀπά οὶ 
Μοϑοβ Ἐο Ὀγοιυρὰξ ““11ἴ6 δηα ᾿πππλογ Δ γ ἴο 
Ἰισῃῖ:" θυ ἢδ6 4150 Ὀ6 ονοβ [Πδὲ [5γαοὶ σου]ὰ 
ποί πᾶνο βο)ουγηρδὰ ἴῃ ΕρΥρί 4οο γεᾶγβ νΠουῖ 
Κηονίηρ ψνμαὶ (86 Ἐργρίίδῃ “Βοοῖκ οἵ {86 
ελά᾽᾿ ἀδοϊαγοά ου [15 ουδ]οςῖ, δηὰ (πδί ὑποσς 
τυ5ῖ ἤᾶνο Ὀδθη ἃ τηϑδηϊηρ δδοῆιηρ [56] ἔγοστῃ 
ἘΠ6 νεῦῪ ἤτϑε ἴο {6 ρῆγαϑο “1 δηλ ἴῃ Οοἀά οὗ 
ΑὈγαμδπὶ δηά (ἢ6 Οοὰ οὗ 58δς δηά ἴδ Οοὰ 
οὗ Ϊ4ςοὉ." δ ΝΟ βραᾶκοὸ 85 Ὡευοσ πῃ ϑραϊκὸ 
οοχηπηοηϊοα ὑροη ἰξ, “Οοά [5 ποΐ [6 σοὰ οὗ 
16 ἀοδά, Ὀυϊ οὗ ἴῃ ᾿ἰνηρ᾽" (δΈ [μπΚὸ χχ. 37). 

ΤΠε (δοογυ, οἴδετοα ἴῃ [δ6 ρἷδος οὗ [ἢϊ5, 
ἰ5 Ὀαϑοὰ Ὁροπ {Π6 ἱποοττοοῖ ϑυρροβιτίοη τπδὲ 
(δὲ υυγιῖοσ οὗ ἴπ6 Βοοῖκ οὗ [λαπιοὶ νγα5 4 ῬαΪθ5-: 
(ἰηἷΔπη [ον ῃο Ὀοττονγοὰ ἔοι Μαζάεσπι: 
δηάδ (παξ δυο Μαζάειβπι νγὰβ Ὡοΐ ροβϑὶ 6 
ἴο ἴδε 1εἐνν8 οὗ Ῥαϊοβδέῖπο ἘΠῚ [86 Μδουδῦσδῃ 
εγδὅ. 
ΤῊ ργοοῦ οὗ [ἢ]5 δέξου. σφι ρροϑβιοη τοϑίβ οἢ 

[Π6 ΤΟ] οννηρ στουηάβ. [{ 5 δεϑογιὰ [δὶ ποῃὸ 
οὗ [Π6 δηοίθηϊ υυσιτἰηρβ οὗ (Π6 Ζεηάϊς 1Πτογαῖατδ 

5. ΝΙΊοοἾας, ΡὈ. 313, 314. 
8 ΝΊοΟΪΔ5, Ρ. 345. 

ἔσω, ὦδε. 



ὈὍΑΛΑΝΙΕΙ, ΧΙ]. 

ςοηΐδίη πε ἀοςίτίποῖ, ὙᾺπῸῈ ρᾷββαρος οὗ πὸ 
“Ψεοπαϊάδα ᾽ς ἢ ΑἸ 60} Πα Ῥοττοη τοηοχοὰ 
461] [δ τεϑυγγοςίίοη," γεαυϊγοὰ ἀπ μανὸ γὸ- 
Τοεἰνοά ςσοττοοίίοη ; Βυγποι 3 ̓δλ5 ργονθὰ {Πποπὶ 
ΤΠολραῦὶς οὗ δος ἢΒ 4 ἰγδηϑίδίίου, ὍΤῊ18 μδ5 
ἴγονσι ἀἰδογοάϊς ὑροὴ ἴπ6 δηθαυ ν οὗ (Π6 
δε οῦ ἀπηοης ἴῃς Ῥεγβίδης, δῃηἃ σοῃϑο]  ΠΈυ, 
ἴξ 5 δά ἀθά, δπιοηρ ἴ86 [εἐν8. Βυξ [86 51} 
ἰλῖοσ σεϑθάσοθοβ οἵ Ηδιιζ, ἮΝ ̓πα ἰϑομτηδπη, δηὰ 
ϑΡΙΘρΡῸΙ ἤᾶνθ ργονθὰ [πδΐ ποῖ ΟἹ]Ὺ ἰ5 ἴμ6 ἄος- 
ἔπηο ἔουπὰ ἴῃ [6 “Ζοηά-Ανοϑίδ,᾽ Ὀυζ Αἰϑὸ ἱπ 
ἃ ἀενοϊοροα 5ἰδίθ, ἀδία:]ς δηα πδπιθὸ5 Ὀδὶη 
ἔτθεὶν εἰνθηϑδ. [η (ἢ “Ζαιηγδὰ ὙΑϑιϊ,᾽ ἃ σοπ᾿- 
Ροβιοη σοίοιτεά ΟΥ̓ Ηδιυρ ἴο δρουΐ ἴπ6 Β5ἢ ἢ 
ΟΘΏΪΚΌΣΓΥ Β.0., ἴπετο 15 οοϊεγαϊοά ἴῃ ρῥγαῖβα 
οὗ “4 ΤΩΙΡΏΧΥ Ὀγρηϊηθθθ ῥϑουϊγ ἴο ἰδθ 
Καν θ᾽") (ογ [86 ομιεῖβ οὔ [86 ᾿γαπίδῃ ςοπ- 
ΤῊΌΠΙΥ͂ 1π δηοϊθηξ ΕἸ Π165):---ἃ ὈΓΡ ἢ Π655 σοη- 
διἀογθα ϑϑϑοηςδ] ἔῸΣ οδιιβίηρ (86 ἀδδά ἴο Υἱβὸ 
αἴ [86 οπά οὗ {πὸ νοσ ἅ, ὌΠ “451 σοη- 
1Δ1Π5 ἔἴνγο ρᾶϑϑαροϑβ οἡ ἴΠ6 5Ξιιῦ]οςξ οὗ [Πε ἄος-» 
{ππὸθ. ὙΠῸ ἰγδηβίδιίίοη οὗ (86 ϑϑοοπὰ ἰ85 85 
ἔοΠονυϑ: “ἼΠ15 ϑρίοπάουσ δίίδομεθ 1156} ἴο 
(δε Βοῖὸ ΠΟ ἰ5 ἴο χίϑα ουξ οὗ ἴπ6 Ὠυτ θοῦ 
οὗ ργορδοῖβ, δηὰ ἴο ἢὶ5 σοιῃρδηΐοπϑ, ἴῃ ογάθῦ 
ἴο τηᾶκο {π6 116 νει δϑιϊηρ, ὑπάθοδγϊηρ, ἱπὶ- 
ΡΟ ΓΓΕΘΟΙΌ]6, ἱποοσγαρε 6, ἔοσ ἐυοῦ Ἔχ βεηρ, ὉΓ 
ευοῦ νἱξοζουβ, }}] οὗ ρονγοσ, δὲ [6 πιὸ ἤθη 
ἴδε ἀεδὰ ν»1}} σῖϑο δραὶπ, δηά ἱπιροσ δ] ΘΠ 655 
οὗ 11ἴ6 51}8}1 οχὶβέ, τρδκιης ἴπ6 11 Ἰλϑεϊηρ ὈΥ̓͂ 
5615. ΑἹ] [π6 νου] νν}}} τοπηδῖῃ [ῸΣ δἰἴογη Υ 
ἴῃ {δε 5ἰδίε οὗ ρυγν ; [Π6 ἀ6ν}} ψν1}} ἀἰβάρρθαγ 
ἔτοτη 411 [ἢοϑο Ὁ]. 65 νβεηςθ δ υϑεα ἴο αἰίδοϊς 
[ἢ το] ρου σηθη 1 ογάοσ ἴο Κὶ}} {πόπλ: δηὰ 
411 ἢϊ5 ὈὉγοοά δηά ογεδίυγος νν1]] Ὀ6 ἀοοπιοα ἴο 
ἀεπισυςίοη." ὙὍΠ6 ἀοοίππο μέγ δηυηςίαίοα 
ῬΓΕΒΘΌΡΡΟΘΕΒ ἃ ὉΓΙΟΣ Οχ  σίθηςθ 1π ἃ ἰθϑϑ- θσυοὶορ- 
οὐ 5ἰαίο: δηὰ 115 οτἱ βίη 18 ἐπογοίοσγο στρ ΒΟΥ 
μαβθα ἔα Ὀεέοσο [86 αζὸ οἵ [6 σδρινγ. 
Βου σὴ ἴῃ [Π6 51} δα] οσς Οἀΐηδς ἴΠ6 δε] εξ 

ἴη (06 γχεβυγτοςοη 15 ἐπουρϊ ΌΥ ϑοῖηθ ἴο 
Ὅδ ποῖ π5ἰαίοά 'ἴπ 80 ΠΊΔΠΥ νογάβ, γεῖ ἃ 
ΡῬὮῆγαβθο 15 ἔμοσο υϑοὰ ὙΠΟ νγᾶ5 αἴεγνναγάβ 
ΔΙ ΑΥ5 ΔΡΡ]Ιδὰ ἴο 55} ἴῃς Ἐπιὸ οὗ {Π6 γαϑυγ- 
τοςοη δηὰ {π6 χεϑιοσδίίοη ἴο 1" οὗ 411 (μα 
δά οὔςο ᾿ἰνοά, “1,εἴ υ5 Ὀ6 5 ςἢ 845 Πεὶρ (Π6 
1 οὗ [Π6 δυΐαγο,,, 15 [06 ῥγαυοσ οὗ Ζογοδϑῖοσ 
ἴῃ ἴθο “Ολΐδ4 Απυηανδῖι",᾽ [Π6 γεαϑοη Ὀοίπς 
δἀάεά, 6 ἢΠ6 νυ ῖ56- ἰνῖηρ σρί 5 ἀγὸ [86 δτοδίοσὶ 

1 14, ᾿. 342. 
3 4Τουτη. αεἰαὶ.᾽ οῖ. Χ. Ὁ. 7 54.; ϑρίορεϊ, 

« ΖεϊίΞοῖτ, ἅ. Ὁ. Μ. (6. Μοὶ. 1. ρρ. 26ο, όι:; 
“Αγνοβίδ, 1, ΡΡ. 15, 248, ἢ, 2; Ἠδγάνοκ, 1Ἱ. 

. 425. 
Ῥ Ἤλυρ, “Ὡϊς Οβϑίδας ἃ. Ζαγαιμυκίτα,᾽ Ετϑῖ. 
ΑΒ. Ρ. 1ο0, 112, [,εἶρ5. 1858; “Εξβαγϑβ, ὅζο, 
ῬΡ. 195, 6, 2114; Δ ἸΠαἰϑοτηδηη, “ Ζον. ϑιυά,᾽ 
ῬΡ- 221 54.; ϑρίερεϊ,  Ανεβίδ,᾽ 111. Ῥ. ᾿Ιχχυ. ; 
ΕΑ, ΑἸτΟΣ Β.᾽ 11. ΡΡ. 158 54. 

4 «ας, ΧΧΧ. 9; Ηκδυρ, “ῖ6ε Οβίδα5, 
τ 5. νν.᾽ ὉΡ. 9, 109---12, ΨΠεΓα ἴμ6 ἰγδηβ]δίοη 
δ ἱπ ἴῃ. Ἐββαγβ, ἃς. Ρρ. 143, 266. 
ϑρίερεϊ 15 ποσς ροβίνε ς “αἷς Οδίῃαβ 5ρίεϊεῃ 
Ὡδυϊς ἢ αυΐ ἀΐοεθε 1,δἶσο δη.᾽ “Ετϑη, ΑἸτοτι.᾽ 
ΣΙ. Ὅ. 158. 

δυρροτίοτς οὗ 11.) Ουΐ οὗ [86 ρῆγαθθ τ 
ὙΏΙΟΒ 115 ραβϑᾶρρ Ὄρϑῆβ, ἃ 83: ϑίδηενο 6χ- 
ἀήρ “ἐρεγρεξαδίίοη ΟΕ] 6" 85 ὕθεη ἔγαπχεά, 
Υ Ὡς Ὦ, τη 4}} (Π6 Ἰδίογ Ζεηά Ὀοοῖκ5, [86 ννβοὶθ 

Ρετοἀ οἵ τεδυσγεοίίοη ἀπά Ρ4) ΠΡ Ώ6515 15 ἁηάογ. 
βίοοάδ, [ξ ἰ5 ἴῃ (15 δεηβθο πὶ {86 (ρθηΐϊᾷ 
ΑἸΆΔΙῚ ἰ5 ἱηνοκαϑαά ἴῃ [πο νεηα!αἀ δα δ᾽ ἴο τοβίογθ 
“(δῖ [Π6 ΒΔΡΡΥ {ἰπιὸ οὗ ρεγρεζιιδίϊοη οὗἉ 18 1Π6 
δϑϑάϑς Ἰοϑβέ, δηᾷ τηδῖθ οἵ {μοπὶ ἃ ὑΐοιιβ Ζοζοδϑ- 
(ἴδῃ ννῆο Κποννβ ἴμ6 Οἀΐδδϑ, [6 Ὑαςπα, δηά 
[86 ἀϊνίπο σοηνογβδίοηϑ.") {ὁ ΕἸΌΠῚ ἴμοϑο ἀϊ- 
τοςΐ ργοοῖβ," ςοποϊυάδς Ῥτοΐξεθοῦ συν, “ΤΠ ΠΟΓΘ 
οδηῃ δ ὴο ἀουδὲ (πὲ [Π]5 ἱπηροτίδηξς ἀοοίσί πο 
185 ἃ ϑθηιΐπο Ζοιοδϑίσίδη ἀορηδ, νυ] ἢ ἄσνθ. 
Ἰοροὰ 1156} ἔτοπι Ζαγαϊμυσϑῖγα ϑ0112}8᾽5 58 γ- 
ἷηρβ. [ξ ἄρτθθὸβ ὙΏΟΙΥ σι (6 5ριτις δηά 
ἰοηάσπου οὗ 186 Ῥάαγϑθὸ το ϊρίοη. ΑἹ] 16 οὗ 
[η6 ροοά οτοδίίοῃ, ἼδοΗὟ {δαὶ οὗ τηδη, ἔῃ 
ὈΟΟΙΥ 85 Μ1Ὲ}} 85 [86 5ρ: ΠΌΔΙ, 15 ἃ ϑδοσοά ρᾶνγῃ 
Θηἰτγιβίοά ΟΥ̓ Οοὰ ἴο πιᾶπ, ψῆοΟ τηυϑί Κοὲρ 
οθαη [86 ὈΟΟΥῪ ἔτοπι ἱπιρΌΣ Ὕ δηὰ [86 501] 
ἔτουι 5'π, [ξ ἀθδίῃῃ ἀδβίγουβ (86 ΟΟΥ͂ (Ἰὴ 15 
Πδίαγαὶ σου γϑο) ἰξ 15 ποῖ {πὸ ἔδυϊξ οὗ τηδη, νγῆο 
1115 ἰο 8πῃ ἱῃοχοσγαῦϊο ξδΐῖθ; δὰ [ξ 18 ςοηϑἰογοὰ 
85 ἴπ6 ἀυτγ οὗ Οοά, Ν͵ο 15 ἴῃ6 Ῥσέϑεσνεσ οὗ 
411 116, ἴο τοϑίογο 411 116 (Πδὲ [45 {21]δη ἰο 1ῃδ 
ΡΓΕΥ͂ οὗ ἀφαίῃ, ἴο ἀδϑίγου (815 ἀγο β-δηά οἱ 
δυηδηὴ [1ἴθ, δηὰ τπλκὸ τὴς 118 ονοσ δϑίπρ. 
ΤΏὨΪϊ5 15 ἴο Ὀ6 ἄοπο δὲ {π6 τὴ6 οὗ ἴδ στδηὰ δεῖ 
οὗ τοϑυστοςίοη:Ἶ ἃ Ρτοοεβ8 ἀοϑοσί θά ἴῃ ἀοίδι] 
ἴῃ [86 «“ Βιιηἀοῃ 6587. 

1 ἀπο {15 ἀοοίσίηθ ἀδίος ἀτηοηρ ἴ86 Ῥὸγ- 
Β1ΔΠ5 245 ΖΔΥ Ὀδοῖς ἃ5 Ζογοδϑίεσ᾽ 5 οὐγῇ δρὲ, ἴΐ 
ὙγΑ5, 85 ἃ ΠΊΡΓ ΙΔ[(ΕΓ ΟΥ̓ Ὠἰϑίογ!ς ῬΟβϑ: ὈΠΠΥ, 
υϊΐο νη [86 Ῥόννεσ οὗ ἃ ᾿ἰεασηθά οχῇ]θ οὗ 
ἴδε σαρ νὙ ἴο Ὀδοοπλθ δοαυδίηϊοά τ [86 
ἴομεῖ οὗ 815 ᾿ἰροσγαίοσβϑ, Νοίδμιηρ, οἡ (δαὶ 
διουμά, 15 ορροϑοδ ἴο Ὁ Δη16}}8 ργοϑυγηθὰ 

δ “ἘἸ ΑΞἢ δ. Ἰκοτεῖ;,"" οτι (ἃς γῆγαϑο “"1ταϑθοτι 
ἵκεσαῆδο δῃῇπι:" [6 ψογὰ “ἔγάββοτα ἢ μ45 Ὀθεῶ 
ἀετίνοά ἔγοτῃ ἔνο τοοίβ: "ποὺ ἀδγ δγβίεῃ ἢοῖβϑῖ 
ἀκ ΝΥοτί Ετασε, Βείγαριηρσ; πδοῦ ἄδὺ Ζινεϊίεπ 
[οτϊάδυοτηὰα Ηοευβοθδῆ οὐεν Εοτγίάδυο ἔἰροτ- 
Βαυρί.᾽ Νειοβοηρἢ 5 ϑαῃβοτὶὶ ἰΣΔ 5] Δ Οἢ, ἄρτδα8 
τὰ [6 Ἰαϊίετ; 50 [υδι}. (6 16 αδιδιαο,᾽ Ρ. 100.) 

6 Ἑαγραγὰ ΧΥῚΙ]. 51. 
Ἷ (ἢ. χχχὶ, δ εβιεγραασγάᾶ, ὈρΡ. 70---ΞἼ; 70}, 

ῬΡ' 40---43. 866 ἴδε ἀεία!]ς ἴῃ Εχουϊϑιβ ΟἹ 
οϑϑδῆ, αἱ ἴδ επά οὗ οδδρ. νἱὶ, 
8 Ἑταῃοῖς, " Ειυάε5, ἄς. Ρ. 2188. ““Οὐδηά οἡ 

Βοῦρα 486 16 ᾿ἷντα 4ε Παηϊεὶ ἃ ἐἰέ ἐστί δὰ ρὶυκίδὲ 
ἃ Δ ἔπ ἀδ 1᾿εχὶς ἀβ Βδγίοῃθ, ς᾽ εδἰ-ἃ αἶγα ἄδηῃςφ 
6 ἰετὴρς οὐ Ζοτγοαβίσα δοσοιῃρ] ϑϑαὶϊ 58 σα ϊβϑίοη, 
ΟΠ πὸ βδυγαϊ: ἀουΐϊεῦ 40} η6 586 5οἷϊ ἰπβρῖγέ 
ἂς ἴα τεϊ σίου ἄες Ῥοσϑεβ, αυὶϊ οοτηρία δὰ ποι τα 
ἂς 9ςε5 ἀορτηεβ ἰοπάδτηθηίδυχ...ἰα τεϑυττοοίίοη 
ππίνουϑοο." 1 εἰς οἴπος νοσῖς, 1ῃ]8 δυΐῃμοσ 

Βῖτηβ οὶ ἔγουιλ τϊϑδοοηβίσιςςοη ΕΥ̓ ΔΙΓη- 
ἸῺ δἰ ΓΟΩΡῚΥ [δὲ ἴδς “““ομγες οὗ [6 διηθηίαὶ 
ἀοοίτίηδ5 "" σουγηοῃ ἴο ἴδμεϑα ογεεᾶς ““τηῦδὶ ὃς 
ολτγίοὦ το δρμεν᾽" (Πδη ἴτἴῃ6 ἂρ οὗ [ἢ 
ολριϊνιγ. “1,Δ Καθῦ.᾽ Ρ. 359 56. . Ετδθοκ 5 
ΟΡ᾿ηΐοῃ ὉΡου Ζογοαβίετ᾽β σέ 5 ἴδαϊ οὗ ἴε ἀδΥ 
ἴῃ ψἘΙΟΝ ἰς ψνοσῖς τᾶ ρα] ἰ5ῃεα, Τμδῖ ἀδῖε ἰ5 
511} ἃ τηδίίοσ οὔ υποοιϊδίηὙ (ϑρίερσεϊ, " Ετβῃ. 
ΑἸτοΣΙ ἢ," 1. 673 54.) 
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κηονϊοάρε οὗ ἴ. Βυῖ ἴξ ἰ8 ποὺ ἢο Ἰοηρβεσς 
ὨΕΟΟΞΘΔΓΥ ἴο δεοουηΐ ἔοσ [πὶ Κηον]θαάξο οἡ 
[ες στουπὰϑπ ΠΙΠογίο σοηϑίἀογοά. Α ννυτιοσ οὗ 
ἴπ6 ΒΑδγ]οηίδῃ ροποά, διιςοῖδ 45 Τ Δη16] 15 ἃ5- 
δογιοα ἴο Ὁδ6, τνοι]ὰ ἰοᾶστὶ 45 τῦςῖ, 1ξ ποῖ ἔὰσ 
ΤΏΟΓΟ, Πσοποογηΐηρ {Π6 ρτοδίέ ἀοοίι πο ὑπηάοτ 
4ιυεβίίοῃ ἔτοσῃ 86 Βαγ)οπίδη δε] οΥ πη τμ 8 
Μαζάορδῃ. ᾿ ΤῊΣ ; 

[{ 5 ΒΑΓΑΙΪΥ ΠοΟοβϑασΥ ἴο ἀοίεηα ᾿Ὠδηϊεὶ ἔγοπὶ 
(πὸ οἤάγρό, --- ν δὶ ἢ Κπὸνν 6 Ὀοττοννοα, 
Νο οὔθ ποῦν σηδιηϊδίης (ἢ]5 οὗ ὄνθὴ ἴδε ἰδῖογ 
16 5 ἀοςΐοτβ. Νιςοϊαϑὶ οδη ἀϊβοονεῦ ἰηάϊ- 
σδί!οη5 ΟὨΪΥ δαὶ Μαζάεϊϑπι οχογοϊϑθα ἃ οογίδι πῃ 
ἰπβυρηςο ὕροὴ Τυ αἰδπὶ ἴπ {86 ἔοιτηδίίοη οὗ 
1815 ἀοοῖπο. ὅδ τηδὶῃ εἰεπιθηΐ δί ὑνοσκ νυ 89 
ππάἀουδίεαν ποῖ ἐχίεγμηδὶ Ὀυζ ᾿πίογ 8] ἈΡΈΠΟΥ. 
ἴῃ ἕδςοῖϊ, 811} σμαγρο οὗ Ὀθογτοννίηρ, ψνμϑῖποσ οὗ 
ΩΝ ἔτοπι Βαδγυ]οπίδη οὐ Ῥεγβίδῃ οὕ οὗ Βδῦγ- 

Ὠΐδη ΟΥ Ῥεγβίδη ἔγοπι [εν 15 ὑπτνοσίγ οὗ 
ΤΟΔ] ΟΥἹΠΠςῖσπλ. “1 οί {Π656 ΤΕ  ΡΊΟΏ5,᾽" 54 γ5 
Ηδυρ3, “"Ἰάἀδηζίοαὶ ἀοσίγίηεϑ βρσδῆρ ὉΡ ἰηάθ- 
Ῥεηάθητγ." ἨἩἰἰϑἰοσι 8} ϑρεδικιπρ 1ἰῈ σᾶ πὸ 
Ἰοῆζοῦ Ὀδ σουηΐοα δ ἱπρΟΘϑ Ὁ] ΠΥ ἴῃαἴ [86 

Ἰοὰ οὗ [Π6 σΑΡΕ ΝΥ σμουϊὰ πᾶν Ὀδθη 565 
Θοϊοὰ 8ἃ5 ἴῃ δίϊεσι ϑθᾶϑοῃ ἔῸσγ ἱῃςου]οδίηρ 
αἀἰνίπο Ἰοβϑθοῃβ ἐσ! συ 5ηθαὰ ἔγοπι, ἐμοῦ ἢ ποῖ 
ορροβοὰ ἴο, ἴδοβε Ἴςοϊηχηιηϊςαίθα ἢ ΘΑΣ]ΠΟΓ 
Εἰ πη 65. 

[115 ᾿προβϑι 0163, 845 18 ννουἹὰ 6 ἀϊβῃοπεβῖ, 
ἴο ἀδηγῦ [μδὲ βί Κίηρ ράγα] 6} 15π|5 ἀο οχίδὲ Ὀ6- 
ἴἔνγθοη ἀοςίγπ65 ρτεβογνοὰ πη ἴῃς οχίδηϊ βδοσγοά 
{πογαΐαγε οὗ ἴπ6 Ηδεῦτενν, ἴδ ΟἸτϑιίδη, (Π6 
ΒΌγυ]οηΐδη, δηὰ ἴπὸ Ῥοιβίδη; δυῖΐ ΨΒεη ἃ 
ΓΟΪΥ δησὶδθηΐ σοι! οπβηϊρ ἀοο5 50 ργοϑθηΐ τἰ56] ἢ 
ἴξ Ι5 ηοΐ ἴο Ὀ6 ἜΧρ]αϊηθὰ οὐ ἴῃ6 Ὠγροίμεοϑὶβ οὗ 
(Π)6 ἀογναϊίίοη οὗ ἴἢ6 ομδ ἔγοπι ἴπ6 οἴδεγ, δυΐ 
Ὀγ {Π6 ἔτι δηὰ ἀθοροῦ σδιι56 οὗ ΟΠ ΊΠ4] πη}. 
ἼΠΪ5 ΓΠΘΟΓΙΥ 15 ποὺν τεραγάθα ΟΥ̓ ΠΊΔΠΥ ὙΠΟ 5 
οὗ οὖσ οννγῇ δηὰ οἵδπεσγ σουπίγοβ 85 {παῖ σῇ 
ἔα 5ῃ65. {Ππ6 ΚΟΥ ἴο φϑηυίπο ΔβΠΠ |65; {Π656 
ἃτὸ ργοάυςϊς οὗ ἴῃ6 οὔρίπαὶ ἔπ ψΒΙΟΒ 
Ηδεῦτονν, Βαδυ])οπίδη, δηὰ Ῥογβίδῃ ἃ11κὸ ἴἢ- 
μοι τοὰ ἔγοπι τῆς βδί μετα οὗ 186 Πιυιπιδη ἔτι "γ. 
“1 ἃ ἰγυῖἢ,᾽" 5 ἃ στοδΐ (δπιῦγι ἀρ ρῖὸ- 
ἔεβϑογι, 1655 ἀενεϊοροά ἴῃ ἴμ6 Μοβαὶς 5γ5- 
ἴοπι, Ὀ6 ἔουπά τιΐδουΐ ἀογναίίοη ἔγουῃ [Π6 
19 γδο] 65 διηοηρ {πε δα πογοηίβ οὗ Ζογοδϑίοσ, ᾿ξ 
ἰδ ποῖ 1πογοίογο ἔο δ ςοποϊυάεοά [δαὶ {86 
ΔΌΪΒΟΓΙΥ οὗἩἨ 1Π6 δποίθηϊ σενϑίδιοη 15 ἴῃ Ἶθοὸ- 
Ῥαγάγ. ΤὍΤς πιοβῖ στενογρηΐ τορασγὰ ἴο 1ῃ6 ἴη- 
ν] οἶδ ]6 βϑδογοάηθθϑ οὗ ἴῃαϊ συ, ψνΠἰς ἢ 
ἀπε ἔλί μοῦ οὗ {πὸ Ῥγογηϊϑοά βεθὰ δηὰ ἢϊ5 ἀ6- 
βοοπαἀδηϊβ νγογθ ρθουν οηςΓιβίθα, σοποὶϑίβ 
νν6 11 στ [86 6 ΘΕ πὶ [Π6 ργοβοσνυδίίοη οὗ πη ἢ 
οΟΥ̓ΡΊηΔ] ἰγυτἢ οἰϑοννῆοτο Απά [ἢ βυςῇ 15 ἑουπά 
ἴῃ παίϊοηϑ πγοϑβί ἰηξεοϊοα ἢ ροΙγ  Ποἰϑεὶς Ἔστου, 
ΤΑΌΚὮ ΠΊΟΓΕ ΠΙΑΥ 1 6 νν}}] σοποεῖνοα ἴο δᾶνὸ 
οχὶϑιθα 'π οπθ Ὁ. ψ ϊοἢ ἐπ6 σγόβϑοῦ ἔοσγπιϑ οὗ 
ἸάΔοἸδίΓΥ ὑγογα Ἔνεσ μεϊά ἴῃ βϑοι δῦ Δ Βοστέπος ; 

ΤΡ. 346. 
3. Ἑροαγο;,᾽ ὅς, ἢ. 2. 
ὃ Ἠατγάνςοκ, 11. Ρ. 408. 
4 ΜΙ], “Οπ τς Μγιβίοαὶ Ιηϊεγρτείαϊίοη οὗ 

ἰῃς Οο5ρεῖ]5,᾿ ΡΡ. 128, 9. ᾿ 

ΒΑΝΙΕΙ,. ΧΙ: 
ἃ Ὡδίοη ψϑῆοϑο στοδίοσξ ῬΥποΘ 18 5. ΚΔΠΥ 
δΒοπουγοά ΟΥ̓ ἀϊνίης ῬΓΟΡΊΡΟΥ ἰπ Ὀεΐπρ παπιοάᾶ 
85 ἴΠ6 διιΐυγο σεδίοτοσ οἵ σσοαάΐβ ρϑορὶθ ἴο {δβεῖστ 
Δηςϊδηΐ 56, δηἀ ννῇοβο 5Αβθ5 ῬΕΙ͂ βιιπιπιοποὰ 
ἔτοπι δἴδσ, Ὀδθέοσε [86 στοδῖ δῃὰ ννῖϑε οὗ [53γδεϊ, 
ἴο δάοτε (ἢ ἰηξδηΐ Ἀδαδοπλογ." ΟἾ ΓΙ ΞΕ 18} 566 
ΠΟΙΓΒΟΣ βοδηάδὶ ποῦ σοῃηςγδαϊςξοη ἴῃ δα Πρ. 
ἐἰφἔχοηρ ὨἰσίΟΥΓ Δ] σοβϑοι ἰδπςοθ δ." ΠΟΥ ργὸ- 
ἴδϑξ ΟἿΪΥ ἀραϊηϑὶ σουηΈηρ πιο ἢ ΓΕΘ ὈΪΔη 6 
ἸΠΟΧΡ Ι 8 0]6 βανα οὐ ἴδ6 βιιρροβί(ίοῃ οὗ σοῃ- 
β6ίοι 5 ἐπι Δοη οἡ ἴθ ρατί οὗ (ἢν [ἐνν; ἱπ]- 
(αἰίση, Ὀε ἴξ τεπιεπιρεγεά, αἰνγαυβ ἀρρταναϊθα 
ἴπ ἱπϑοΐίθηος ὉΥ {πὸ δϑθιχίπρ ἴο 1ἴ ἃ 5 ρροβὶ!! - 
[Ιου 5 {Π]Ὸ οὗἩ δοπὶδ σβοόϑθῃ βεγνδηΐ οὗ Οοά, 

ἼΠ6 ὈεΙΙοΕ οὗ ἴη6 Βα Υ]οηΐΔη5 δά Αϑϑυτίδης 
ἴῃ ἴῃ εχίϑίθηοθ δῃα ἱτητλοσίδ ΠΥ οὗ [86 βϑου], 
ἴῃ τοϑυστεσιοη, ἴῃ ἃ ξυΐυτο ΠΠ|6, δηὰ ἴῃ Βοάνθη 
ἀπά ΠΕ6]], 15 πο ἰοπροσ ἀϊδρυϊοά δ, [ἢ (δ6 Ας- 
Ἄοδάϊδη “πηδρὶς ̓" (86 ροτίγαι τὸ 15 845 ΞΟ ΓΟ 
δηᾷ ἱπϑιιῆςϊοηξ 85 ἴῃ ἴπ6 τυ Πποϊοριοαὶ ἀοςι- 
τηοηῖβ οὗ [6 (Πα) ἀζδη- Βα υ]οηΐδη ἢ, 
ΤΠΕ ρῥγίοϑίβ δῃὰ ργοΐδβϑϑοιϑ ϑᾶνν “"1Π6 δηά ἱπ|- 
ΤΩΟΥΙΔΙ ΠΥ ἴῃ ἃ ρ͵455 ἀλγΚΙΥ; (ΠΟΥ Κηονν {{{|6Ὸ 
ΟΥ ποίϊδιηρ οὗ ἴῃδΐ ϑρὶγι4] σοπϑοϊδίϊοη δηὰ 
Ῥυγεῦ ϑριγιίιδὶ Ὁ]155 νυ] ἢ ἃἀγὸ τοβθοϊθα ἴῃ {86 
τενεϊδίίοη ἴο [δηϊεὶ (χὶϊ. 3), δηά σγμῖοΒ ἡγεγα 
Ὀγουρῃί ἴο “ΠΡ δ." Ὁ Ηιπ ΝΟ δρο]σμοά 
ἀδθδῖῃ (2 Τίπι. ἱ. σο). 

ΤὨο ἔν  ΒῊ δηὰ ἰδϑὶ (δεῖ οὗ 6 βοοά ϑοσῖες 
οὗ Ἰερεηὰς ϑρεᾶκβ [5 οὗὨ [6}} δῃηὰ ἤοᾶυθῃ: 
Ηδάεϑ ἰ5 

“Πε Βουκε οὗ ἴδε ἀερατίεά, ἴπ6 5βεαὶ οὗ ἴῃς ροά 
Ι5κακα; 

(ἢ  Βοιιβα ἔσοσῃ Ὡς ἰ5 πο οχίΐ ; 
[86 τοαά, [ἢ6 σουζδε οὗ ψ ῃϊο ἢ Ὡδνοῦ σείστης 2 
πε ρΐαος, τη τ ΒΙοἢ ἴΠῈΥ Ἰοηρ ον Ἰιρῃϊ ; 
ἴδε ῥίαςς, σβεγε ἀπὲ ἰ5 1πεὶγ πουγϑῃηηεηὶ δηᾶ 

(Πεὶν ἰοοά πιυά. 
Τίς οἰϊοῖς, πκὰ Ὀϊγάς, ἀγὸ Ἕοἱοιί πο τἱτἢ τὶ 
ΠΡ 15 πεν οσ βθθη, ἰὴ ἀδγκηδββ {πε Ὺ ἀνε}}.ἢ 

Ηξάνθη, οὐ {86 ΠΟΠΙΓΑΓΥ, ἰ5 

““1τἢς ρΐδοε οὗἉ 56615... γεατηρ ογονγηβ, ὙΠῸ ἴσόσα 
ἀδγ5 οἵ οἹ]ὰ συ ]εὰ [μ6 δασγίῃ. 

Το νοι ἴμδῈ ροάβ πὰ δῃὰ Βεὶ δδνὲ σίνεη τὸ- 
πονηθα Ὡδηιδ5. 

Α »ἷδοα ψῆεσε νγαΐοῦ ἰ5 αδυπάδηϊ, ἄγαν σοτὶ 
ῬΘσθηη δ] σρτίηρβ. 

ΤῊ φΐασε οἵ ομιείβ ἀπά ἀποοηααογοὰ οἕαϑ; 
[πε ρίαςε οὗ Ὀατάς δῃηά ρτεδῖ πίε; 
ἴπς ρἷδεος οἵ ἰπίεγργείεβ οἔὗ ἴδε νἱϑάἄοτῃ οἵ ἴδῃς 

ατεᾶὶ ρσοὰΞ7:" ἄς., το. 

Τα ποϊΐοη οὗ Ποάνθῃ Βεῖὲ 15 [ῃδί οὗ ἃ ρίδοθ. 

δ ΤΉῊΪΞς ἰ5 ΘΟΙ]ορο 5 ΡὮγαθθ, " ῬἢΙΠΪΟΞΟΡΩΥ οὗ 
Ἡ!ἰβίοτγ, ΡΡ. 173, 4, αὐυοϊοα Ὀγ ΗἩαγάνιοκ, 11. 
Ρ. 493, Π. 2. 

Ροσῖ, “1 Ιππτλογία τέ ἀα 1᾿3πι6 οἶ 62 165 
ΟΠ] ἀδθηβ,᾽ ΡΡ. 354. ; οποιτηδηῖ, “1,4 Μαρὶς;,᾽ 
ῬΡ᾿ 153 54., 176, ἀπὰ Ιπάοχ; Εοχ Ταὶροῖ, " Οη 

εἰϊρίουβ Βεϊϊεῖ οὗ {π6 Αϑϑογυτίδηβ, ἴῃ “ Τγδῃβ. 
οὗ 8ος. οὗ ΒΙὉ]. Ατοδ.᾽ 1. 11.; α. διαί, “ Αϑογ- 
τίδη 1) βοονογίθβ,᾽ ΡΡ. 183, 4, 205, 210---21. 

7. 6. διλ, "Α. ἢ).᾽ Ρ. 202. Ὧ 



ΒΑΝΊΙΕΙ, ΧΙ]. 

ἴον ἴῃ 5ἰσοηρ, ἴπ6 στοαί, δηὰ ἴῃς ϑιισσθϑϑῆι 
διποηρ πηθη: {δδῖ οὗἁἨ ἢε]]---τοργοάιςοά ἰῃ 4]- 
ταοϑβὲ ᾿ἀθηίοδὶ ἰδπριδρο ἴῃ ἴΠ6 ἀδβοθηΐ οὗ [5 ἢ- 
ἴδσ ἴο Ηδάςοϑ 1---ἰς (δῖ οὗ Ὧῃ δροάθ οὗ [Π6 
τοῖς ἀηὰ υἱηϑιιςοθϑ5 1}, (1 1} 1655 τυῖνος δπὰ 
Κι [1655 μυβοδηάϑ, ἀἸϑοθοάϊοης οὨ] ἄγθη, 5ἰανοβ 
δηὰ οσδρίϊναϑβ. 

ΤΠ6 (δ ]εῖβ ΤΌΣ ΠΟΥ σρεαὶς οὗ ἃ ροά--- 6 
ξοὰ οὗ ἀεβίηγ (Ορρειῖ), Ναπιίαγ ([μεποτ- 
Τηδηϊ)---- Π0 ξῖνεϑ [5 τασ ἀσπὶς οὗ [86 νυδίειβ 

Σ ὅ66 Ορροτΐ, Ρ- 8; ϑιηνῃ, Ρ. 22ο0.0.. Ὀϊθβετ. 
Θῃς65 ἰῃ ἴΠ6 ἱπίεγργείδτίοη οὐ οευδῖη οσάβ ἀ0 
Ὡοῖ δῇεοϊ [86 σόπογαὶ σοποϊυϑβίοη, 

οὔ "δ δηά 80 σγεΐδαϑεϑ Ποὺ ἔγοπι Ηδά653: οἵ οὗ 
τε ροὰ Ηρδ, ψψῇο 5: }}}}ΑΥΡΓΓ} τείθαϑος ΗἩθαραπὶ 
Δηἀ γδῖϑοβ ἢϊπὶ ἴο ἤοανθηϑ; οἵ οὗ ἴπ6 βοὰ 5:11- 
του ϊου-ΚΗϊ, 80 Ροβϑθβθοβ [Π6 βάπηθ ρονγοῦ 5. 

ΤὮ15 ἰδυ]οί-[οδομίηρ οὐ [86 ἀοςσίτηο νγᾶβ 
ΟΡΘη ἴο ἔδο “ἐγυῖϑα πιθη᾽" οὗ [μ6 Βαδγυ)]οηίΐδηβ ἴῃ 
δῃῖο] 5 Ἐπλθ. [1 ποοάβ ἢο ργοοῦ δον ἱπὶ- 
ΤΩΘΔΘΌΓΑΌΪΥ Ξ5ΌΡΟΙΟΥ ἰῃ ϑρὶιυ δ] γ ἰ5 [Π6 
{τ} τονοδὶθὰ ἴο ἀπά στθοὸ ὈΥ ἔδιο ἰηϑρίγοὰ 
Ῥτορμοί. 

Ἧ ΕΡΕΞΟῚ Ῥ- 20. 
8. Ὁ. ϑυλί, ΡΡ. 201, 221- 
4 866 ποΐε ΟΣ Ρ. 2068. 
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ΠΡ 5. ΕΑ, 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΘΚΞ 

Ἡοιεα᾽: αριε, Ονξἰπ,, απά ΟΝ ο 
Μιπίεγ. . 0 398 

Ῥεγὶοά Ὁ δὲ: Μιηΐετγ ὁ τ . 399 
Οπερριβογα Ἡμίον» οΓ' ἐδε ᾿Νονγίδεγη 

Κιπσάορε 401 
Ἀείαιίοη ΟΣ δὲ Ουπέοπεν μ φβιδε ὁ δοοῖ ἴο (δὲ 
Ἡμιον 402 

᾿οσεα» ίανιο, Ογήρί, απα ϑῤλεγέ οὗ 
ἤν. 

ΓΕ Ὡδτη οὗ Ηοβαϑᾶ (1 1,ΧΧ, Ὠσηέ; 
Εοι. ἰχ. 25, Ὥσηξ; ἴῃ ἴῃς γυϊς. 

Ο56Ὲ) 15 Ῥσορε ιν Ἡοβῆθα, “4 βαἸνδίοη." 
[τ 15 ἴῃ 6 58Ππ16 ἃ5 7838 ΟΥἹΡΊΏΔΙΥ ὈΟτας6 ὈΥ 
7οβῆυα (Νπι. ΧΙ, τό ; Πδυξ, χχχιϊ, 44), 
Ἀπὰ ἴῃ Ηοβεδβ οὐγῃ ἘΠῚ ὈΥ [ῃ6 ἰαΔϑ5ι 
Κιηρ οὗ Ιβῖδθὶ (2 Κι χν. 20). Νοϊδιηρ 
ψῃδίενεσ 15 τεοοσάςα οὗ μ15 ἔδίμεσ Ββετὶ 
(εἶ. 1. 1, Ὡοῖ6); ΠΟΙ ἱπάθεα οὗ (Π6 
ῬΤΌΡμοΙ 5. οὐ ΡδΊβοηδὶ ὨΙ5ίουυ Ὀογομά 
1η6 5ἰδίθηθηΐϊ ἴῃ οἢ. 1. 1, οὗ ἴῃ6 ἴδ οὗ 
Ὦ]5 ΡΧΟΡὨΘΙΙς ΤΩΙΠΙΒΌΥ ; ἴοσ [πΠ6 δοσουηξ 
οὗ ἢΪ5 τοϊδίίοηβ 1 (ΟΟΠΊΘΓ σίνθῃ ἴῃ (ῃ6 
γα ἢϊβὶ σμαρίοσβ 15 1ῃ 41} σόα} Υ 
ῬΌΓΟΙΥ ῬΑΙΔΡΟ]ς4] ; 566 ποῖθ οὐ οἢ.]. 2. 
Α ααάϊάοῃ, ἀδίηρ ἔᾶσ οἡ ἴῃ ἴῃς (Ἠσ5- 

[ΔῊ εἴα, Δ5ϑρηῃ5 Ηοβϑᾶ ἴο ἴἢ6 {Π06 οὗ 
Ι5ΘΔΟΠΑΓ; ΙΔ ΚΙηρΡ ΠΙπὶ ἃ Ὡδῦνο, εἰ 6 Γ 
οὗ ἃ ρἶδοθ, οἴμογννδα ὑρκηονῃ, ὙΠΙΟΝ 15 
Ὡδιηθα 45 Βεο᾿ οοτ ἢ ἡ, οὐ Βοοιο ἢ ἦἶ ; ΟΥ 
85 Βοιἢ- ΘΠ οι 5} Δ, ψΒΙΟΝ 15 τηοηςοησὰ 
7οϑβῇ. χῖχ. 22.0 ὙΤΠ6β6 βἰδίοτηθηῖβ ΔΡΡΘδᾶσ 
ἴο Ὀ6 οὗ 20 ρτεοδῖ διιῖμοσιίγ. ὙΠΟΊα 15, 
δονανεσ, βυ Ὀδίδη 18] στουηα βαρρ]!εὰ ὈΥ 
Ἰηζοσηδὶ ον άθησς ἔοσ ἴπ6 σοηνίςτοη, (Πα 
6 νὰ8 ἃ ὨδΔῦνε οὗ [η6 ΝοΙίδεπι Κιηρ- 

1 ΘΟδοΙϊίουῦ Ῥτεῦχοδ ἴἰο [86 (Οοσωσηθηίδεῦ οὗ 
ἘΡΒταίπι ϑ'υτι8. 

3 Ῥεευάο-ρὶ Ἦδη05 “ἀε Ῥτορπεῖῖε,; ΟΔΡ. Χί.; 
Ἰεἰάοτ. Ηἰ5Ρ. “"ἀὰ ν)α εὲ ΟὟ. δδῃς,᾽ ςδρ. χὶΐϊ. ; 
ςἰϊεὰ Ὁγ ΥΥ ὕπεςδα. 

8 Τετοιως, ἪΟοτακα,᾿ ἴῃ Ος. ἱ. Σ. 
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ἄοῃω. Τδυβ: Ἐορεοαϊεα τΟΡΟΡΤΑΡὮΪΟΔΙ 
Ποίοα5 Ὀείοκοῃ ἃ ΡῬΡδίβοῃδὶ ἔδυ ΑΓ 
ἢ [6 σουηΌγ : οἷ, οἢ. ν. ΣΙ, ν]. 8, 9, 
ΧΙΠΙΣ, χὶν. σ, 6. ΤΠ6 ῥσορῃοῦς νἱεῖν 
566 ΙῺ5 ὨδίυγαΙ]Υ ἴο σοϑίσιοϊ 11561{ ἴο [5.86], 
ΤΒΟΓα 416 ἔτοαυθηΐ ὩΟΙς65, 11 15 ἴπι6, οὗ 
Τυάδῃ : Ὀυὰξ τ Πδη δυο οσςιγ, [ΠΟ Ὺ ᾶνα 
1η6. δἱἷγ οὗ θείῃ οὗ δὴ ἱποιἀθηΐδὶ ςἢᾶ- 
ΤΑοῖοσ, 85 1 ἴΠδῪ τεϊαϊθα ἴο τηδίζεβ ᾿γίην 
ου514ς6 ἴῃς τηδῖη Ἰηϊεγαβῖ οὗ ἴῃς βρεάκεσ. 
“ὍΤΗς ᾿ἰαπὰ " (οἢ. 1. 2) 15 [π6 ἰαηὰ οὗ ἴῃ 6 
Το Τῆρ 65. Τῇδ σομηλοην θα! ἢ ΜΉΘ Ὴ 
15 ηδροὰ ὉΥ ΟΟΠΕΙ δηᾶ ΠΕῚ ΤΠ] άτϑη, 
ἐγ γοΟυ τοί Ποσ᾽ οὗὨ οἢ. 1]. 2, 15. ἴῃ 6 σοτὰ- 
ΤΩΟΆ ΘΔ 1 οὗ ἰῃ6 Νοτγίμοση Οοηίδάεογδου. 
Τῆς “Κίηρ δηὰ ὑπησοβ," ἴῃς “γρπεβῖβ," 
[ἢ6 ““ΡΘΟΡΪ]6," 411 Ῥεϊοηρ ἴο [5γ461. Νο 
ΟΡεη ἀεδηϊία τοίοσθησθ 15 οὔσα τηδάδ 
ἴο 6 5416), ΟΥ ἴοὸ 115 βονεσεὶρῃ δηὰ 
σουγῖ, ΟΥ ἴο 115 [ΘΙΏΡ0]6, ΟΥ ἴο [ἢς 6ν1}8 
ΠΟΙΕΙ͂ σοὶ] ρου ΟΥ οἰν}}  ὨΙΟῊ οἰυκίοτοά 
τουηά τς δουϊἤοσγη σαριῖ8]. Τῆτγουρδους 
6 ΔΓ6 ρίνϑηῃ ἴο ἴδε], [μας [ῃ6 [5γ86] οὗ [6 
Τεὴ ΤΊΡε5 15 δῇ οςσα 6 Ποπλα οὗ τῆ 6 
ῬΙΟΡ οὐδ ἢοατί δηά [6 ὑσΤΟΡΕΥ 5ρῆοσα οὗ 
ἢ15 δοῦν" 165. 

“Ἰηάδεεὰ ᾽ (45 Επνα] ἃ οὔ βεγνε5), “1 15 
ῬΓΙΕΟΙΊΒΘΙΥ (ἢϊ5 αἰτουτϊηδίδηοα ΨνΠΙΟἢ σοη- 
δ πἴε5 1[ἢ6 Θββθη 1841 ρϑου αγγ οὗὨ (ἢὶς 
ὍοΟΚ, ρινίηρ 1ἴ, νἱεννεὰ 845 ἃ ἢ βίογοδὶ 
ἀοουχμηθδηΐ, ΠΟ ΟΥ̓ ΏΔΙΥ ἱπηροτίδηςθ, δηὰᾶ 

{4 Τα 6 ἰῃ οἷ. 111. 5 τοίοτϑ ἴο δηοῖποῦ 
οσάογ οὗ [Ὠϊηρϑ δἰ ἰορείδου, ἰῃ ἰδς ἰατγ.οῦ πιΐυτο, 



ἹΝΤΚΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΗΟΞΘΕΑ.. 

ὉΥ Τολβοη οὗ ψῃοἢ 1 βἰδηᾶς πηϊᾳυοὶ 
διηοηρ 811 ἴ1ῃ6 Ῥγορῃεῦοδὶ βοπρίυσαβ ; 
ΠΔΙΏΘΙΥ [ἢ]15, (δὶ 11 15 τῆς ΖΞ λγαϊ»ιξζξα 
Βοοκ οὗ ῬΙΟΡΒΕΟΥ, ἴδ6 τηοβῖ ρεπιης δηὰ 
([ὴ6 Ιηπειτηοϑδὶ υἱίοσδηοθ ἔπεσα οὗ ἴδ6 
Βινίης νοῖοα ; Ὡοΐ ΤΩΘΙΟΙΥ͂ 8Δὴ υἱίοσαηςθ 
ὙΏΙΟΝ Ιρλκο5 11561{ Πεασά ονεσ τῃ6 
Νογίβεση Κιπσάομῃ, Ὀπξ οὔθ ψὩ] ἢ 15 
στρ ἔοσ ὈΥ [ἴῃς ϑριπὶ ουὖἱ οὗ [παῖ 
Κιηράοτηβ οὐ Ὀοβοτι; δὲ [6 ῬΓΟΡΟῚ 
)υμοίυγα, ΏΘη 115 ἰαϑὲ τροσίδὶ [ΠγΟΘ5 
ὝΕΙΘ ΔΙΤΟΔΑῪ ἀγα Οἢ, ὩΟΝ Ὀδίοτε 1ἴ 
Βῃοι]α Ὀ6 ἴοο Ϊδῖθ, ουξ οὗ 115 ΨΕΙῪ πάει 
ἴο πάρα δηὰ οοπάδθμῃγῃ 1, Αἰἴηοϑβ, ἰΐ 18 
ἴτις, Πᾶ5 4150 σῃυοῇ ἴο ϑΘΑΥ͂ Σεβρθοῖηρ 
1815 Κιηράοιι ; θυΐ Ατλοβ ἀοε5 ηοΐ Ὀεϊοης 
ἴο 11 ὈΥ ὈΙΓΓΠ ΟΥ ΒοΙηθ, ὨΘ Πογ ἄθεος ἢ6 
ὙΠ 6 1 1ἴ ΔΙΟΏΘ, ΠΟΥ ῸΓ 1ἴ 8]ὁ9η6 ; ΨΜΠ1]|6 
ΘΥΘΙΥ βοηΐθηςα οὗ Ηοβοα τᾶ ῖκ65 1.5 ἴξε], 
(Πα Π6 Παδά Ὡοΐ τ]ΟΥΟΙΥ ΟὔσΘ ὉΡΟΩ ἃ 
ὈΠ16 τηδᾶς [Πἰ5 Κιηράομι 4 ραϑϑίηρ νἱϑὶζ, 
8ἃ5 Αὴοβ ἀϊά, υἱὲ Κηονδ τ ἢ [ἢ6 
Ἰητηοϑὲ σΟΠσΟΙ ΟΊ 5η655 οὗ ἢϊ5 ποατί, δηὰ 
[Ὁ] 5 41} 115 ἀεεάς δηᾶ οβογίβ δηὰ 
ἰουΐιηοβ ψιτ (ἢ6 ΕἸηοΙΟῺ5 οὗ 5ιιοἢ ἃ 
Ῥιοίουμα ϑυτραίῃυ, 85 15 ΟἹΪΥ σοηςοὶν- 
ΔΌΪΕ ἴῃ [6 οᾶ56 οὗ ἃ ηδίϊνε-Ὀοση ῥγορῃεῖ 
οὗ ἴδε σουπγ᾽." 

Ουτζ νίενν οἡ (ἢϊ5 ροιϊηΐ, πδογανοσ, ουἹά 
τοί ὈῈ σοπρϊεῖο, 1 τὰ ἀϊὰ ποῖ ἴαΚα Ἰηΐο 
δοσουηΐ τῆς τα]ρίουθ ϑυτραῖῦ ΜΠΙΟΒ 
Ὧ2 ἄουδεέ π5υρϑιϑίθα, δ5 Ὀδίνθοῃ [ἢ6 
Ἰ4οἰαδίοσβ οὗ ἴῃς ἴννο βδενοσαὶ Κιηράοχῃβ, 50 
αἶξο Ὀεΐνεεη ἴῃς Ὀεῖῖοσ τη δα 1η Ὀοίἢ, 
ΤὮῖϊς 6] ον-δο ηρ ἀηηοηρ ἴῃ6 ΡῬὶουβ 
ΤΩΔΩ6 11 ἡδίυχαὶ, (μὲ [η6 ῥσορῃεὶ βῃουά 
οςοδβίοῃ Δ] ν, ονθὴ ΨΏ1]16 [ἢ Τοα] Ὑ ἀ164]- 
ἴῃς ΜῈ Π15 Οὐ ΡΕΟΡΙΟ, γεῖ ἀατὶ ἕοσίῃ 
ΘΧΡΙΟΘΒΙΟῺ5 οὗ ἰοηρίηρ οἵ οὗ τορτεῖ, οὗ 
ὮοΡε οἵ οἵ ἴδϑαυ, ἴἢ σεδρεοὶ ἴο 815 ἔε!]ον- 
βονδηίβ οὗ ᾿ ἐῃονδῇῃ ἴὴ [υἀ4ἢ. ϑυοὴ τα 
δηᾷ "ο Ὀ6 [ἴῃ6 οᾶ56, ῬδαιΠΟυ ΑΥΪν 1ἢ [Π6 
ἔουπῃ, ΔΙ δηά ἰχίῃ Ἵμαρίογϑ; δηά οὐ 
ΟὯΘ ΟΥ ἴὑοῸ ΟΟΟΔΒΙΟΏ5, 5ΌΟΝ ΘΧΡΓΘΟΘΒΙΟῺ 5 
οὗ 1Ἰηἴογαβί ἰὴ Τυἄδῃ [ἀκα ὄἜνεὴ [6 ἔοτῃ 
οὗ Ἔχμοσγίδιοη οσ ἰῃγεαϊθηϊηρ δα ἀσγεβϑϑθὰ 
ἴο ]υἀΔἢ. Βαϊ βυςῇ ραββϑᾶρεβ 4ο ποῖ γγὰΓ- 
Ταῃΐ 1ῃ6 ᾿ηίεγθηςο, {Πᾶΐϊ, ΟΥ̓ΡΊΏΔ4}1γ, [6 
Ῥτορ μοι 5. τηϊβδίοη οχίεηδεα Ῥογοηά [5- 
Τ86]. ὙΠΕΙ͂Σ ἰουτὴ 15 χοῦ Ϊ ἴο ὉδΘ Τ6- 
ρατάἀρᾷ 45 ἃ ροεῖϊοδὶ οἵ τῃείογιοδὶ ἤριγα 
οὗ 500}16, ϑυςῖῇ 85 15. υϑ8] Ἔνθ ἴῃ [Π6 
τωοϑδὲ ἡπατίῆςϊαὶ σοπιροϑιτοη5, δίῃ ἃ 

Σ ΤΠ οὔβογνδίΐοῃ Τιλῦ τοαυΐγα ἴο 6 5οῃλθ- 
“ἶιδὶ 4υΔ11Πεἀ ἴῃ νῖενν οὗ (ῃς Βοοκ οἵ ]οηδῇ. 

8 ΦῬχορβείεη,᾽ Ὗο]. 1. Ρ. 172, 116 ΑὔΞΡΑΡΟ, 
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Ὡδῖυταϊ ουΐοσοϊηο οὗἩ ἴἣ6 δηδοανοιῦ δοσ 
εβοοϊνοησβα δηα ροϊηῖ. [{ 15, Ἡενοσίθ- 
ἰε55, γεῖ ΠΟΥ ΟΡξα 10 ὡς ἐο δυσχρλλοδ, 
[Πδἴ ἀνθ τῃουρῇ 1η ἴῃ6 δτδὶ 1ηβίδῃοθ, 
Δηά τη 115 ΟΥΑΙ υἱέογαησοο, ἴῃ6 ὑσορμοῦβ 
Μοτὰ νὰϑ δ ἀγοϑθοὰ ἴο ἢὶ5, ονῃ σοιῃ- 
Ἐγτηθη, γεῖ ἤθη ἢ Ι5γὰ8] 411 τγὰϑ8 
οΥοσ, δῃὰ Ηοϑβοα νγὰ5 Ἷο ]δοῦηρ 15 ῥτο- 
ῬΠΟΘΥΩρΒ ἴῃ ἃ ψτὶτῖδη ἔοστῃ Ἰηἴο ἃ ῬΟΟΪΚ, 
6 ψὰϑ ἴδῃ δὰ ἴο δὰ ΞΠρῃς τους ἢ 685 
ἤοῖα δηά {Ποσρ, [Ὠσουρἢ Πανὶηρ ἴῃ ἢ15 
ΥἹΟῚ 50ἢ τεδοτθ ἃ5 ἢ6 τηϊρῃΐ Πορα ἴο 
δηά 1η ἴῃ6 Κιηράοχῃ ἩΏΙΟῊ 51}}}} Ξιιγνινοά. 

Τὰε Τρνὶρα ὁ ἴρτοαῖς Αηρείνν. 
Ἡόοβεοᾶ 15 5ἰδίθά ἴἢ ἴῃ6 :ηἰτοάμποίοσν 

γΕΙΒ6 ἴο πᾶν ὑσορῃεοϑι θα “1η ἴπ6 ἀδγϑ 
οὗ ΖΖίδῃ, Τοΐδατη, Αἢδζ, αηὰ ἩδζΖεκιδῆ, 
Ἰηρβ οὗ υἀδΔἢ, δηά ἴῃ τη6 ἀδγ5 οὗ 76τοὸ- 
Ὀοδπηλ [6 5οὴ οὗ 7οδϑῇ, Κίηρ οὗ 15.86].᾿ 
Αςοογαϊηρ ἴο ἴῃ6 ἀδίε5 σίνθη ἴῃ ἴῃ τηδῖ- 
δὶη οὗ οὔὖγ Εηρ]5ἢ ΒΙΌ]6, ΤὐΖΖίδῃ ςοπι- 
Τηοηςοα ἢ]5 Ἰοηρ τεῖρῃ οὗ πἤγ- ᾽ς γεϑδῚ5 
ρους [Π6 γεοδσγ 81ο, δῃά 7εσοῦοδζῃ 11. 
οηαεά ἢ]5 ζε 41 γε815) ἴῃ ἴῃ 6 γϑαῦ 784; 
[16 ἴγο Κίηρθ [8 τσεϊρτηρ Ποπίειω- 
ῬΟΓΔΏΘΟΊΒΙΥ ουΐ ὑγεθηΐγ-51Χ γεδῖδβ. 
Ἡοβθα, τχὰ πλυδὲ ΞΌΡΡΟβο, σοϊημηθησοδὰ 
Ἦ]5 ΠΗΙΠΙΒΌΥ 5ΒΟΙΊΘΜΉΘΓΟ 1η ἴΠ6 ἰδίίοσ μαζὶ 
οὗ 115 ρεποὰ ; δρουΐ 790 δοςοτσάϊηρ ἴο 
[1Π6 ϑ81ὴ6 ΟὨσΟ Ιου. ὙὍΤῃῈ ΟΕ εχ- 
ἘΓΘΙΏΣΥ οὗἉ 115 ἀυταῖίοη. Ὀτηρ5 115 ἱπίο τη 6 
τοῖρῃ οὗ Ηβζοκίδῃ; ὑσοθδθὶυ (566 Ὁ. 405) 
ἴο ἃ ἘΠῚ ΒΟΙΔΘΉδί ἰαΐοσ [ἤδη (ἢ σδρ- 
ἴυτε οὗ ϑδιηδχία, ΒΟ ἢ ἴοοκ ῥΪδος 72:, 
ΒΥ τῃ15 σορυϊδῆοῃ ψὰ ρϑὶη ἴῸΣ 115 
ἀυταῦοι ἃ Ῥεποά οὗ σηοσὰ ἴδῃ εν ΠΥ 
γοατῖθ. [11 τγβ ῬΧΣΟΌΔΟΪ τς 655 ἴλη 
1η15Ὁ; Ῥυξ ἀνθ 1{ 1 γεγο ἴῃ ῥτοϊτδοϊεά, 

8 ΤῊΣ ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΥ͂ ρίνοῃ ἱπ ἴῃ 6 τηαγρὶπ οὗ οὐῦ 
ΑΟΨ. γτεϑίβ, ἔογ ἴῃς σπιοβὶ ραγί, Ὁροη Ὡυπιετίοαὶ 
βίδίοτηθηῖϊβ ἰῇ ΟὟΓ ῥτγεϑδεηί Ησδῦγεν ἰεχῖ, Ψ ΒΙΟΒ 
δΔ΄ῖ6 1ποσηβοῖνος, ἢ ΘΕΈ ν ΓΑ] ἱποίδηςοβ, ΠΑΡ δ ὉΪ]6 
οὗ Ὀεΐηῃρ Βαιτηοηϊζοα 1 ομς Δηοίῃοσ, τ οαζ 
ἴῃς αἰὰ οὗ νατίους οοπ)͵εοίατοβ, εἰμ οὗ ᾿πίοττορο 
ἩῸΌΣ)8 ΟΥ Οὗ ΘΟΥΕρΡΤΙΌ ΤΩ ΟΥὨ οὗ τερεδίςα δοςεϑβίοῃβ, 
ἴον ψ ὮΟ ἴθοσα 15 Π0 οὐϊάδηος ὄχοορί {πεὶσ ΘΟ. 
γδηΐθηοα ἴοσ [Π]5 ῬΌΤροσα (5ες "ἱοϊοπαῖν οὗ 
ΒΙΌΙ6,᾽ ΝοΪ. 1, ῬΡ. 324 δῃὰ 900): δῃὰ ἰΐ ας ΠΟῪ 
Ὀεοοτηα ἴῃ 8 βεγίουβ ἃ ἀϊδογεαϊεὰ Ὀγ [89 
τεοογάβ οὗ Αβϑβϑυσγίδῃ ἢἰϑΊΟΥ ὙΠΟ ἤανο ἰαῖοὶῦ 
οομα ἴο ἸΙρμς, ΤΉΪ5 βυῦ)εοῖ οατὴς ὑπάθγ ποῦςα 
αῦονα (Νοΐ. 11. 480) ἰῃ ἴῃς Ιπιτοἀυοϊίοη ἴο [8 
Βοοκϑ5 οὗ Κίηρβ. Μοζε τεοθηῖγ, ἰτ ἢδ5 Τοττηβά 
(16 βυρ)εοῖ οὗ 4 Ὀτίεῖ “ ΟΒγοποϊορίβοποσ Εχ- 
ουγουβ᾽ ἀρρεπάεὰ ὉΥ τ ϑοῦγααοσ ἴο ἢἰβ να]ὺ- 
ΔΌϊΪα ψοῦκ, “1ς Καὶ οο τ ἤθη υπὰ ἀᾶ5 Α.Τ.ἢ 
Ὧγ ϑοιγαάοσ (Ρ. 299) Ἵχϑῖθὶϊ5 τὰς ἀἰδοσεραῃοῖεξ 
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1: γου]ὰ θὲ βαθὺ ἴο δηὰ διηοηρ ΟἿΣ ΟὟ 
ΟἸΕΙΡΎ, δηα Διηλοηρ ΟἿ τϑοθηΐ ὈΙΞΏΟΡΒ, 

Ὀείΐνεεπ ἴπ σὨΓΟΩΟΙΟΡΥ οἵ Κίηρς [48 ἱηϊογρτγείεὰ 
ὈΥ ὕὕδετ) ἀπὰ (μαὶ οἱ (6 Αϑϑεγτίαῃ σῃοηυτηθῃϊδ, 
ἷπ ἃ Ὀτίοξ ἰδ 0]6, ΒΟ Ὰ 5] ΏΠΥ ταοάϊβεὰ ΤΑΥ͂ 
δίδῃα {Ππ95 : 

᾿Αϑϑογγίδη Μομιυπιθηῖβ, 

ΑΒΔΡ. 844. ἘΒαί(ἶε ἴῃ ἰοῦ 5}4]- 
᾿ς ΣΏΔΙΘΘΕΥ ΠῚ. ἀείοαϊοἃ Αδαῦ δηὰ 

Βεημαάαά (““ Βεημι τὶ ") οὗ Πδ- 
τρδϑουβ (ε΄. Βοπγαάει, Ρ. 97; 
ἹΜέμδηϊ, ᾿Δππαϊος ἀες ΕοὶΞ ἀ᾽Α5- 
ΒΥΤΙ6,᾽ Ρ. 112; ἘΔ] ηΞΟΩ, ᾿Αης. 
ἹΜΜομδσοῖες,᾽ 11. Ὁ. 103, 31 εα.). 
Βοηἀτὶ τηοηϊοποὰ ͵ἴασὶ 843 
(Μέη. Ρ. 115 ; ϑ'.ἢγσ. Ρ. 103)- 

]εδυ. 842. ΘΠαϊπιδηθϑοῦ ἰοῦσα ἢ 
Ἡδζϑοὶ, δπὰ στοοεϊνοά ἐπ δυῖς οἵ 
]ελυ (ϑοδτ. Ρ. τοῦ ; Μέη. ρΡΡ. 
1οο, 104; δ παρ ἢ 104, 105). 

ὈζΖΖίαῃ. γ38. [ἴῃ οοπῆϊοιϊ ψ ἢ Τὶρ- 
11} ῬΙεβοῦ ΙΝ. (Θπι, “45- 
δυγδὴ [ἰϑοονοτίεβ, ἢ. 275; 
Ἐδν]. Ρ. 130; Μέηῃ. Ρ. 148, 
οοτηραγοὰ τἱ ἢ} ΘΟὮγσ. ΡΡ. 114--- 
Στο). 

Μπέη, ν38.. Βηηρίησ ἰτἰρυῖϊς 
({(σψιὰ Ἐδζοη) ἴο Τρ Δ 8. ΡΙΊεσον 
(“Ῥυ1᾽ (ἡ) 2 Κὶ, χν. το; 85). 
Ῥ. 278; Μέη. Ρ. 146; ϑοῆγ. Ρ. 
120; ορ. αν]. Ρ. 123). 

Ῥεῖκα. 734. Μεηίιοηεά ἰῃ ἔτγαρ- 
τηθηϊ οὐ Τρ αι ἢ - ΡΙΊ]Θσοσ (9. 
485; ϑ΄.Ὦγ, Ρ. 145). 

Ἡοβῆοα. 734. Μαάε Κίηρ Ὁγ Τίρ- 
1Δ1}- ῬΊ]εβοῦ (5. τ, Ρ. 145; 8ηι. 
ῬΡ. 186, ἢ). 

11 15 ἃ οοῃεϊἀογδαίίου οὗὁἨ γε Ὺ στοαὶ ὑεῖρς ἴῃ 
εϑιϊτγαϊηρ ἴῃς σοχηραγαῖνε δυϊ που Υ οὗ ἴδ6 
Ἡδξῦτονν δηὰ Αϑϑυγδῃ ΟὨΤΟΠο]ορίοβ, ἴπαὶ ἴοσ 
ἴδ. ἰαιίοΥ ψγ ἤλνα ΠΟῪ ἰπ οὖσ δηὰς (ἢ6 νΟΙΥ, 
οτίψιπαὶ ἰπϑουρίίοῃϑ, ἃ5 ἴΠΟΥ οτα ἰηδοσ θα 1 
1ῃ6 τεῖρῃϑ οὗ ἴῃς βονεσαὶ Κίηρβ ψοβε ἀοϊηρϑ 
ΠΟΥ τεοοσᾶ ; δῃηὰ παῖ ψὰ αν ἵποσθονοῦ 
δεύθῃ Τοορίε5 οὗ ἴπε Αβογηίδη “(ἴδποη οὗ ἔρο- 
ΠΥΠ15,᾽ ΔΘ ΠΠ ἴο ἴ6 σΟΏΒΟΪΑΓ [1515 οὗ 
Ἐοιμδῃ ΤὨγοποίορυ δηὰ ἴδε 1155 οὗ ΕΪροηγτηδὶ 
Ατοδοπς ἰη ΑἸ οπ δ, σινίηρ ἴ[Π6 ΕΡΟΊγτΩβ γεασ 
Ὀν γεασ. Τῆς ίουν τοὶ οὗ [ἢε56 σορίεβ (85 ψγὰ 
Ἰεατη ἔτοη Μτ Θμλ ἢ ̓ 5 ποῖος οὗ 1,6ρϑ5:υ5᾽5 ἰγ6ᾶ- 
(56, “ὕεδον ἄδῃ ΤὨγοηοϊοσίϑομοη Δ εσὰ ἀδγ 
8455. ΕΡο;γτηθη,᾽ ἱπ ἴπ6 “ ΝοΙι Βυ  ςἢ Βδν.᾽ 
ΜοΪ. 111. ῬΡ. 220, 221) ΤΊΘΓΕΟΪΥ ρσῖνε ἴἢς πδτηεβ οὗ 
16 ἘΡοηγτηβ, {ο]]οννγεὰ ἴῃ βοπὶθ οδϑόβ ὉΥ ἴΠ6 
{6 “ Κίηρ οὗ Α55γτῖα," σβδη [δες Κίηρ Ἀἰπιςο} 
ΠΙΙεὰ ἴῃς οὔῖοε; (86 οἴδεῦ ἴπτοα γίνε ποῖ ΟἿΪΥ 
1.6 παῖηδ5, Ὀὺὶ 4150 ἴδ 6 {11165 οἵ 411 (ῆ6 ΕΡΟΏγΤΙ5, 
δηὰ [ἢς τ ΠΟΙΡΑΙ ἐνεηῖβ Ὡς ΒΑρρεηεδα ἀυπηνσ 
ποεῖν ρεποὐβ οἵ οϊςο. Ὑμὰ ψποῖο ρεποά δπὶ- 
Ὁτ 5 ἔτοιῃ ἴπε ΕΡο ΥΩΥ οὐ Ψαυ]-ηἰγαῦ 1]. 
Κίησ οὗ Αδβϑγηδ Β.6. ΟἿἹ1Ἱ, ἴο παῖ οὗ ΑΚἢ - Δ πὶ 
(ομα οὗ ΠΟΡΥ͂ 3) Β.Ο. ὅ649ς. ΤΕ δατ]οβὶ σορίος 
ὙΠΙΟἢ τγὸ ρόοβθθθς ΨΈΓῈ ττϊτοη ἴῃ [86 τεῖρτι οὗ 
Θεμμδομεηρ. ΘΟ σου, ΡΡ. 308, ἄτο. σῖνεϑ Ξοπιε οὗ 
ἴλ68ε ἰ5ί5, θεσιππὶπρ ἢ Β.Ο. 893 : γγὲ πᾶν ἴπθὰ 
δἰξο ἰῃ Μέηδηϊ, δππεχοά ἰο ἴδε δῃηα]5 οὗ δδοὶ 

ὈςΠον. 
Ῥεγιοά οὗ 

οιϑ.. 808, 

810---758. 

γ7λ--οὺδιο 

759-739. 

730-721. 

ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ΘΟ ΜΏΟ ἤᾳνο δοϊθα ἃς οσάἀαϊησρα ζηϊ- 
ὨΙΒίΟΙ5 δρουΐ 85 ἸΟηρ. 

τεῖστι. πῃ ΤΩΔῸΥ ολςοβ, ἰπ6 ἰηδοτ ρους οὗ 186 
Κίπρϑ, Ῥαγι οι ]αΣ]ν οὗἨ ΘΒ δ᾽ λδηθβοῦ 11. (Μέη. ρΡρ. 
χοϑ, ἄς.), πᾶτε 16 ΕΡοηγτα (““1.1πλπγι᾽Ἶ οὗ ἴῃς 
γελᾶν ἴῃ δνεηῖβ οὗ νυ Ὡοἢ ΤΟΥ τεοογὰ ; ἴπ6 ἰπ- 
δογιρίίουβ απὰ ἴῃς σᾶποῦ ἴῃ5 Πσοπβττληρ ΟΠ 6 
δηοίμοσ, Οἱ ἴδε οἴμοῦ Παηά, ἴῃς πυτγηῦδῖς ἱπ 
ἴμ:6 Βοοΐς οὗ ΚΙ ὙΕΙΟ, 85᾽ πχοηϊϊοηοα δὔονα 
ο]. 11. Ῥ. 480, ἴῃ 4}1 ρῥγοῦδῦ! γ οτρί πα! ν 
δίνεῃ δἰ ΡΥ ἱπ ΠυΠΊΘΓΔΙ Ἰεἰζοτβ, ψΙΟἢ τηϊρδϊ 
ΘΑ σΙΪγ σεῖ οοττυρίςά ἱπ οοργίηγ, ἀπᾶ νγιϊοῖ, ἢαν- 
ἱῃρ 185 σοῖ ἰπίο σοηδιβίοα, ΤΑΥ͂ Ὅς ΓΕΑΞΟΠΔΌΪΝ, 
ἀπ υδλξν οὗ μανίην Ὀεδη τηδηϊρυϊαϊοά, ἴῃ οσάοσ 
ἴο Ὀγηρ ἴΠπαπὶ ἰηΐο τηυΐμα] δρίεειηοης, ὈΥ (δε 
““Ογραὶ ϑυπάρορις,᾽" αὔοσῦ ἴῃς Ἐοβιοσβοῃ, 
Α 530ῃεπγθ οὗ Ἵπγοηοίορυ ἱδογεΐοσα ψῖο ἵνσὰς 
Τουπάοα 50]εἷ 7 Ὡροη ἴμεϑς ἀαΐα, πιυκῖ, ἰῃ νἱενν οὗ 
οοπῆϊοϊίηρ ἀαΐα (ὑγη5ῃ δα πον ἔγοτῃ οἴδεσ βοῦσγοςϑ, 
Βῦτηϊ ἴο Ὀς τηοάϊβεά ; δηὰ [ἢϊ5 ἰ5 ἃ ἰαϑοῖς ψὩΟὮ 
ἂἴ Ῥγεβδηΐ ἰην ες ἴΠπ6 αἰϊθηϊτίοη οὗ ΒΙ0]1οΑ] 9. ῃο- 
ἴατβ. Α βοδεπηθ μᾶς θδεῆ γε θη ρτορουηάεά ὈΥ͂ 
Ἡεῖτ Νείεϊεσ ἴῃ ἴῃς Τυρίηροῃ " ΤἠεοΙορίοις 
Οὐὐδιια]ϑο τ᾿ οσ 1874 (ρρ: 389, ἄς.) ὙΠΊΟΒ 
ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τηϑσιΐ οασεῖι] αἰϊοητίοη. ΤῊϊΪϊς τα ῖκος 
ἴδε ἱπίογναὶ Ὀεΐνεεη ἴπ 6 ἀδαίῃ οὗ ̓ ἐσοῦοδμι (740) 
δπά τῃς δορεββίοη οὗ Ηοβἕδα (709) ἴο Ὀς 40 γεᾶγξ 
ἰηδίεβδα οὗ 54, ἴδ σοηβί ΓΑ ὈΪΥ ᾿εβϑθηϊπρ ἴδ 6 
Ἰεπρτῃ οὗ Ηοβδδ᾿β ργορμειὶς παϊηἰβίγγ. 
1 ἃ κεἰυάεπὶ οἱ ϑοηρίατα ἔεεϊς ἀἰϊςροςοά ἴο 

ΤΣεβθηῖ ΔΗΥ͂ 554} τηδάδ, ἴτοσῃ ἴπΠε στοιπὰ βξὰρ- 
ΡΙΙεὰ Ὦγ τῃς ἴδ τοοογάς, ρου ἴῃε Ξγϑίετη 
οὗ ὈΙΌ]Ιςαὶ οὨγοηοὶ ὙΠΟ τὰ μᾶνα θοοῆ 
δοσυπίοτηδά ἴο ι.56, 8ἃ5 111 ΘΙ Δ 8.5584]1 τηδὰδ 
ὍΡΟΙ ἴδ ΟΥ̓ ΡΊΏΔ] σὨΓΟΠΟΪΟΡῪ 89 ἰΐ ἢτϑϊ σαπηα ἔτουῃ 
{πε Ρεὴ οἵ ἴδε βδογεά δῃῃβ]Ἰϑβῖ, -- ἢ] ἢ 1ξ 15 νΟΥΥ 
ενϊάεηϊ ᾿ξ ΣΔΔΥ ποῖ ἴῃ ἴδε Ἰεδϑὶ Ὀς,---ς τᾶν ἴεοϊ 
τεδϑϑυσοὰ ΟΥ̓ οομϑίἀογπρ ἴῃς ὙΕΙ͂ βυροίδης 4] 
διὰ ἱπηροτίαπί σοηβητηδίίοη οὗἁ βδογθὰ Ὠἰβίουυ ἴῃ 
ἀβραζον ψΒΙ ΟΝ ἴῃς Αβεογτίδη τποηυτηεηῖβ αβογά. 
᾿ς [85 Ὀδθῦ ΔΙΏΡΪΥ 1Πυκιγαϊοα, ἴῃ τείεγεπηος ἴο 

ὙΕΙΥ͂ ΤΏΔΩΥ ᾿πϑίδηοες [Ὠγουρδουΐ ἴἢ6 ΟἹὰ Τεκίδ- 
τηθηῖ, ΌῪ Ὦτ Θογαῦοσ ἴῃ ἴῃ6 ὈΟαγ οἵ Ηὶς ψγουκ 
δῦογε χείειτεα ἴο. []ῃ τείθγεποε ἴο [86 Ἡ βίοι Υ 
οἵ Κίπρε, ες τυτϊεβ ἴῃ ἴῃς " Εχουγϑιις᾽, ἃ5 {0]]1οσϑ : 
“Αρατγί ἔτοτῃ ἴῃε σῃσγοποϊορίοδὶ καἰ οπιθηῖς, ἴῃς 
ἰδίου οὗ ἴλε ΒΙΌ]ς ἰ5 (ἀσουρμουῦϊ δυϊπεηκοαϊοὰ ; 
ΟἿΪΥ 50Π16 5118} ἰπϑίδημοεβ οἱ ἱποχαοίϊυἀθ ἤδνυα 
ψε δὰ ἴο ποίϊςϑ ; ἐ. δ. 45 ἴο παῖ σωγες [ἢ πδτὴθ 
οὗ ἴπε Τσαρίοσ οἱ ϑαπιδγία ; 566 οἡ 2 Κ. χνὶϊ. 6 : 
85 8150 ἴπ6 πᾶτὴς οὗ Ρυ]- ΤΊ ρ δι ἢ. ῬΊ] ΒΟ; 566 οἢ 
2 Κα χν, 1, 17,19. ΤΗΪβ μοϊὰς ροοά εβρεϑςίδ!ν ἰπ 
τεϊδιίοῃ ἰο [6 σοπίοτ ροσδ Ὑ οὗ οεγαϊῃ μδ8τ- 
(ἰουϊατθ.Ό [Ι͂ῃ ἴΐ6 Βἰ0]6, Αμαῦῷ δηὰ Βεοημαδάδα 
ἜΡΡΕΑΣ ἂἃ5 ΠΟΙ ΕΠΊΡΟΓΑΤΥ ὨΥΠΟΘ5: ΘΠΔΙΓΠΔΏΘΘΟΙ 
11. ἴῃ ἢϊ5 ἱπθοῦ ριοη5 Ἴ :Ξ {Πθ ἴο Οὖγ νἱενν 
τορσεῖποσ. εἶ δηὰ ΗἩδζαοὶ ἄρρϑᾶσ ἰῃ ἴῃς ΒΙΌ]ς 
8.5 σΟΠΙΘΙΏΡΟΥΩΑΓΙΟΘ ; 50 ἴῃ [6 τηοηππιοηΐς. [02- 
ζίδῃ δηὰ Μεῃδῆοιη τεῖρσῃ δοοογαϊηρ ἴο ἴῃς ΒΙΡ]ς 
αἱ ἴῃ 54πι6 {ἰπ76, ΟὨΪΥ ὕὐσΖίδῃ ἰ5 ἰῃς οἱάεν οὗ (ῃ 6 
ἔνο: Ἔχδοῖν 50 ἀο ἴπε ἰηφογ ρίΐοπς οἵ Τίιρίδιἢ- 
ῬΊΊΟθοσ Ἔχ  Ζζίαῃ δἀηὰ Μόπδῆοπὶ ἃς οοῦ- 
ἴΕΙΩΡΟΓΑΤΥ ΤΌΪΘΓβ, Ὀὰὲ τὰκ δαγ] ογ τηθηζίοη οἵ 
ἴῃς ἔοττηοῦ [ἤδη οὗ ἴμε Ἰαϊζεγ. Αοοοτάϊηρ ἴο 6 
ΒΙΌ]ς ΑΒΖ δπὰ Ῥεϊκαὴ γεϊσηιεά δὲ 16 βᾶτης [ἴτης, 
αἴϊες ἴδε Ἰαίίοῦ οὗ συ ποση Ηόϑῆδα δϑοοηάς ἴα 
ἴπγοπα: ἴῃ σοττγεϑροηάεπος πεσε, Τιρίδιῆ- 
ΡΠ ϑοσ ἴῃ ἢ Ἰαϊεβί ἰηβογιρίίοη, σοπιροβοα ςοῦλα 
Δ1Ὁ γε Ὀείοτε ᾿ἷἰς ἀςαίῃ, σῃεπιϊουβ [δῆυϊ μασὶ 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ 

Ορμέονιογα»» 10») οὗ τλε Λογίλεγς 
ΝΕ ΚΟ ΧΩ 

Το ρεποά οὗ ἘΡἢταϊ μα Ὠιβίοτυ, ἢ 
ὙΠΟ Ηοβοαβ ΣΟ ΙΒΌΥ γὰβ σοηϊοΠῚ- 
ῬΟΓΔΑΙΥ͂, νγὰϑ οὗ ἃ οἤδσδςοῖοσ ἴο δῇιοϊ (6 
τηϊηἀ οὗ δὴγ Οοά-δασὴρ ρδιτοῖ ᾿π ἴπ 6 
Ὠρμοσὶ ἄερτεθ. Τῇ 5Ποσί, ρίθαση οὗ 
ῬΓΙΟΒΡΟΙ ΠΟ. τηατκοα -Ἰῃ 6 τεῖρῃ οὗ 
7ετοῦοδπι" 11. τὰ ᾿τ αἸαῖοῖγ δηᾶ 
ΔΌΓΟΡΕΥ [Ὁ] ον α ὈΥ ἃ ρίοοπι οὗ υἱζοσ 
ΟΟΙΪαρθθ, Μυοῆ οΟὈΒΟυΠΙΥ τοδί ὕροη 
16 ΔΙΞΙΟΙΥ αἱ [15 ἔτηθ. ϑοῖῃθ {ΠῚῈΚ 
ΠΟΥ͂ ἀἰξοοτη 8 ρε ποῦ οὗ δδγοῦυ [Ο]]ον- 
ἸῺ ὉΡΟΩ 7 εγοροδτηβ ἀδδίῃ ; νοῦ, μον- 
Ἔνοσ, οἴει (45 Εν δα δηᾶ Ἐδυ]) 50) 
Δ16 Ὁ ]]}1ηρ ἴο δάπυτ, Βυϊ ῬΓΘΒΘΠΕΥ 
ουῖ οὗ ἴ6 οὈδουσ ρίραπῦς ρῥυδ]ὶς 
ΟΠΙ65 ΟΘλεῖρο ἰηΐο αἰδιηοῖ νἱον ἰἸῃ 
αυϊοκ συσοοβθίοη. Ζϑοθαη δῇ σου ηΐβ ἢῚ5 
[165 (τους ἴο Ὀ6 ΥΘΙῪ 5ΠΟΙΟΥ δ[οΓ 
[τὶ ἀονγῃ δηὰ τυγάογεα ὈΥ 584] πὶ ; 
ὝΠΟ 1Π ΠῚ5 ἴπτ ΔῸΣ ἃ 5ἰηρίθ τη η ἢ 5 
ἴδηῦσα οὗ ρον 15 ἀεἰ χοηδα δηά ριιϊ ἴο 
ἀεδίῆ; ὉΥ Μεμάβεω, Μοηδἤθηι, ἱξ 15 
βία, τεϊσρῃεα ἴδῃ γϑδῦβ, δηἀ νγὰ95 40]6 
ἴο Ὀοαιυσδίῃ ὮῚ5 ῬΡΟΝΘΙ ἴο ἢ]5 βοὴ Ρεϊζᾶ- 
ΒιΑἢ ; Ῥυϊ [Π6 ἴοσοθ, ΟἵΓ σδῖμοσ (5ε6 2 Κ. 
χν. 16) ἔετοςοῖγ, οὗ σμασδοῖεσ πῃϊοἢ ἀ15- 
ἘΠρι 5ῃ6α Πϊπ), γγὰ8 ἴῃ 411 ργοθδὈ ΕΥ̓ 
δοπεηθὰ ὉΥ 0 βυσἢ ΡοΪ Ὡς τβάοπι 88 
τηὶρῆς Πᾶνα τεάἀγοθβεα τῃ6 ἀϊβοσγάθσβ οὗ 
1Π6 σοτηηοηνεα ἢ. 11 ψὰ8 (ἤδη (Παΐ 
τῆς τοιζο Πρ ΤΟ ΠΔΙΟΏΥ γγὰ8 45541]6 6, ὉΥ 
ΔῊ ΑΞΘΥΤΙΔῚ ΔΙΤΩΥ͂ [ΟΥ ἴΠ6 ἢτβε μηδ 8ρ- 
Ῥοδυηρ ἱπ 76 μονδὴ 5 οὐ ἰδπὰ: δηά 
ΜοηδὮθηι νγὰϑ δ η ἴο βανα ΠΙσηβ6] Γ ἴτοσω 
Ῥείη ἀειῃτοηεά, ἱπ ἔδνουῦ ῥσόρ οὗ 
506 ΟΟΙΏΡΕΙϊοσ, ὉΥ̓͂ Ρχγοβοηϊης [86 

οὗ ]υάδὴ ἂς δὶβ ἰὐἱυίΐίατγ, απὰ οἰ ϑονἤοσα τοοοσάβ 
ἴδε δἼοοεββίοη οὐ Ηοβπεα δἰϊεσ (ἢς ἀδβδίῃ οὗ 
ῬεκΆΉ. ὙὍὨς οοἰποίδοπος οὗ ἴα Αϑϑυτίδη δηὰ 
ΒΡ] ΑΙ δοοουηῖς τεσρεοϊϊησ (δ6 οοηᾳπαβὶ οὗ 
ϑασηδτία ἰ5 οἰ, ΤὨα πίἰαϊειηεηῖ οὗ ἴ᾿6 
ΒΙΌ]6Ὲ διὰ οὐ ἴμε οὐποϊίοττη ἰπβογριοΏ8 σὸ- 
δρεςῖπρ Θεηηδο ον 5 ἐχρθαϊτου δηὰ ἴπ6 ἰῃ- 
ναξίου οἵ [πε οοττοβροηᾶ, ἱπίερται τη Θδ ἢ 
Οἴμοσ ἴῃ (δε ΤΏΔΠΠΟΙ τηοβὶ ἴο Ὀ6 νἱϑῃεὰ. ἾΒαϊ 
ὶ5 οἷά ἰπ ἴπς Β’0]ς τεβρεοϊϊησ Μδμαπςς ἢ 5 σθ- 
Ἰλίου ἴο Αϑεγτία δὰ ἴπς ἀδοίσυοιου οὗ Νο- 
Ασωσοου, σδαΐῃβ ἴτοῖῃ δὴ ἱπϑουριοη δὲ οὔςα ἐΐς 
δυϊπεηι οαϊϊου δηὰ Ἰρἢϊ ἴῃ τεβρεςὶ ἴο ἴῃς σἤτοπο- 
Ἰορῖςδὶ δτταησετηεηὶ, ἄς.᾽ (ϑομγαάοσ, ΡΡ. 303, 
394- 
ΤΏς ἩἰςἰΟΥΥ δὰ σὨγοΠΟΪΟρΎ οἵ (Πἷἰς ρετοὰ, " 

Ῥτεβεηϊεὰ Ὦγ ἴδε Αβϑογτίδῃ ἰπβοσί ρί]ο 5, ἄγ βἰδί 
ἴῃ ἃ Ῥοριυΐδγ ἴογῃ Ὁ Με Ο. δι ἴῃ μ8. 1{||6 
ποτῖς, “ Αποίεηι ΗἸΞοΥΥ αι ἴῃς Μοῃυχοοηῖδ : 
Δεεγτεὶα.᾽ 5. Ρ. Ὁ. Κὶ, 1874. 

γος. ΥἹΙ. 

ΟΕ ἩΟΘΒΕΑ. 

ΑΞϑυτδὴ Κιηρ (οΥ ῥγεϊδηθσ,), ψῆο ἰ5 
πΑτηΘα “Ῥι], νι δὴ δηοπηουβ 501} 
οὗ ΤἸηοΊ6Υ, τ ῃϊοἢ Π6 οουϊὰ ΟὨΪΥ ταῖβα ὈῪ 
ἃ βηπαϊηρ δϑβϑεβϑιηθηΐ ἰονϊθὰ ὑροῦ 4]] 
ἢ5 θα! Π]εγ βαρ ͵]εοῖ5. ΑΠἶοΓ δρδίη Ῥδᾶυ- 
ἴῃρ' ἰπρυῖα ἴο 1Π6 Κίηρ οὗἩ Αϑϑεγτγῖδ, ἰῇ τῃ6 
Ῥούβοῃ οὗ Τιρ δι ἢ-ΡΙ]Θβ6σ, υ1}1655 “ Ρὰ]} 
νψὰ5 ἴῃ 5δῖὴθ Κιηρ (Δ᾽) ηβοη, τ σωῤγα, 
Ρ. 130), Μεμδμοτὴ 1ἴ 15 ἴπι6 αἸθα ἴῃ ἢΪ5 
δε ; Ὀυϊ (ἢ τεῖρῃῃβ οὗ 15 βοὴ νὰβ8 εὺὐϊ 
5ῃοσέ ὈΥ υἱοίΐεῃςς ἰὴ 115 βδοοηὰ Ὑϑᾶδγ : 
ἢδς νὰβ τηωυγτάοτοα Ὀγ Ῥοκδῆ, οὔθ οὗ δϊ5 
ΤΩΣ ΑΥΥ οὔοοῖβ.Ό Αραϊῃ 'ὴ [πϊ5 τοῖρῃ 
Παά [ῃ6 ἘΡὨγαίϊσηιία Κιπράοτμῃ ἴο οπάυσο 
ΟΠ6, ΟΥ̓, ΙΏΟΤΘ ὈΣΟΡΔΟΪΥ, νο ᾿ἱπναβίοηβ οὗ 
ΑϑϑΥτΔ ΔΙΤΏ165 ἰεα ὈγῪ ΤΙρ Δ ἢ-ῬΊ ΘΒοῚ ; 
[ἢ6 ἢτβῖ, ηεηποηδά 2 Κ. χν. 29 (γΠΟΓα 
οἷ. πηοῖθ), βρρίηρ οὗ ἰἴ5 ρορυϊ]αϊίΐοῃ ἃ 
σου ϑιἄθσαθ]α Ῥογίίοη οὗ 115 πουίμοσῃ 
[οιτιοῦγ. Ιτ νὰ ΠΟ ἴαϑὶ νεγρίηρ ἴο 
αἰίεσ ἜἘχῃοίίςοη. Ὠυχίηρ δἰ5 ταῖρι, πῃ] ἢ 
15 βίαϊε ἴο ἢᾶνε ἰαβϑίθα 20 γρᾶσβ, Ρεκδῃ 
Βουσῆς ἴο βο ρΊ ΠΏ Π5 ΡΟΥΤΕΙ ΟΥ̓ ἔοση- 
ἱῃρ δὴ ᾿ηττηδία 4]]}|8Δης6 Ὑὴῖὰ Ποδίῃθη 
ΘΥτῖᾶ ; ΓΑΙΩΡ ηρ ὑπηάοσ ἔοοϊ 411 [168 οὗ 
ὩΔΊΟΙΔΙ ταὶ Πρ δηά 411 σονοῦθῆσο 
ἴογ ἴῃ6 δῃοιθηΐ [ΠεοοσδοΥ, ἢ6 Ἰοϊηοὰ τ} ἢ 
ἘρΖίη, ἴῃ ἢοϊ ΟἿΪΥ ἀσρενίηρ [6 ϑουῃ- 
Ἔτη Κιηράοῃπι οὗὨ 115 ἱπηροτίδηξ βθαροῖὶ οὗ 
ἘΖΙΟΏ- ΘΟ ΡΟΣ οα ἴῃ6 Βδα 868, ψὨϊοΐ γᾶς 
Ἰηδᾶβ ονοσ ἴο ϑυτια, Ῥυΐ ἴῃ Ὀδδϊερίηρσ 
7επιβαϊθτα 1ἴ56] 6, ἢ τ[ἢ6 Ῥυγροβα οὗ 
ἀεοιῃγοηίηρ Πᾶν 5 ἀγηδϑῖνγ δηά ϑυῦ- 
5 Π Πρ 88 Κίηρ ἃ οτοαΐυγα οὗ {πεῖγ ον 
(13αϊ. ν11.).. Βυΐϊ [ἢ6 δηξοσρσίζα ΟἿΪγ τὸ- 
βυ]εα ἴῃ ΕΡΉγαϊπν᾿ 5 ΚασῖΠῈΥ ΘΙ ΘΟὈ]Θηθηϊ. 
Ῥοκδὴ πὰ ἴο νὶῖπο55 16 ἐπυβίταϊοῃ οὗ 
9 βομογηθϑ δηὰ τἢ6 ογνεσίῆσον δηά 
βἰδυρῃζϊεσ οὗ ἘδζΖίῃ ὃγ [ἢ 6 Ιῃητογνοηϊτίοη οὗ 
ΤιρΙΔΙ ἢ ῬΙΊΘθ6Σ; νι ἢο, δισίθοσ, ἰῃ 8} ᾿ηνᾶ- 
βίοη, ΜΏΟὮ ἸΟΟΚ ῥἷδοα ἰονγαγὰβ [ἢ 6 οἷοβαε 
οὗ Ῥοκδἢ 8 τσεῖρτι, ἴοσε διΌΑΥ ἴοστὰ (δε 
Κιηράοτῃ οὗὁὨἨ Ιβτδ6ὶ [ῃ6 ᾿ημαριδηῖς οὗ 
1ῃ6 1Πδη (ἈΙΟΙΥ ἱπμαριεὰ [τδη5- οὁσάδηϊς 
ἀϊπετςῖβ (: (το. ν. 26), δῃὰ Ἴοτῃρο] δὰ 
Ῥεκδἢῃ ΠΙτΊβ6ΙΓ το τεραὶγ ἴο [6 ἀϊἰβηηδη- 
Ἐἰοἀ «αρὶϊ4] οἵ Πὶ5 ἰαῖα δ᾽}γ, δῃ!ὰἃ τζδκε ἢϊς 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ συ 1155]. ἴο [6 ΑΞϑγγίδῃ σου- 
αυστοσ, ἴπογα πο] ἀϊηρ ἢ15 οουσί ἴο τεοοὶνα 
ἴὴ6 ποηδσο οὗ 15 ναϑϑαῖϊ95. ΤΠ ΟΥ̓ 65 
δΔη ἀἰϑαδίειβ οὗ [ἢ}]15 σεῖρῃ Πἰκουσίϑ6 ΤΟΓῈ 
οἸοβϑᾶ ὈΥ ἃ βοδῆδ οὗ χηυγάθσοιυβ ἴΓΈΆ50Ὲ ; 

4οι 

1 866. Οδηῆοῃ Ἐδν]ηςοπς “ Απῃοίεπὶ Μοπδι- 
Οἰϊεπ,᾽ ΝΟ]. 11. ἢ. 123. ϑοξιγαάδσ, Ρῃ. 121---ξ.32, 
ΔΙῸ 65 ΒίΤΟΙΟΙΥ ίοσ ἰῆς ἰἀοηιἰδοδίοη οὗ Ρυ] πιὰ 
Τρ Ια ΡΊ]εβοσ. 

ςς 
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Ῥοκαῆ, [6 δςϑαϑϑη οὗ ἢ15 σδϑβίεσ, ΠΙῚΠ]- 
561 ροπβῃϊηρ υπάογ ἴΠε βινοσά οἵ Δῃοίθεσ 
ὈΚΌΓΡοσ, Ηοβῃδδ᾿. 
ΤὮ5 πον βονοσοίρῃ 15 ἀδβο οα 1Ἰῃ 

2 Κ. χυϊ. 2, 85 “" ἀοϊῃρ 6ν}} ἴῃ [ἢ 5!ρῃῖ 
οὗ ἴῆα ΤΙΟΒΡ, Ῥυΐ ποῖ 85 ἴῃς Κίηρβ οὗ 
15:86] ταὶ γε Ὀοίοσγα ἢϊπι;" Ὀυΐϊ 1ῃ 
δῖ τοϑροοῖβ ἢ6 ψϑ 1655 6.1] 15 ποῖ 
βἰδίεο, Ῥοιῆαρβ [Ὡς ἀἰδβοσοηοθ 1ῃ ἢ]5 
ἔδνουῦ ΔΥ ΟἿΪΥ ἰῃ ἢ15 ὩοΟΐ ΡῬΓ͵ΙΟΥΙΏΡ 50 
δείίνο!ν ἀδῆδηϊ οἵ ἴῃς ἀἰςϊαϊοβ οὗ ὨδίΟη 4) 
Δα [Ποοοσδίοδὶ ἔδοηρ 845 βοῦς οὗ ἴῃ 6 ΠΏ, 
Ζ.5., ταοϑὲ στϑοθηῖγ, Ῥεκδῆ, μδᾶ Ὀδβη. 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ αἷδο ἴπεστε ψεῖα σιϊηεβϑοὰ Ἰἢ 
Ἦ]5 ΣαΙρ 5016 οὗ ἴῆοβ6 ἡπραίογυ αβοσίβ 
ἴο Ρῥτγοριαίϊςα ἴῃεὲ στα οὗ 76ῃπονδῆ, 
ΜΠΪΟὴ Ηόοβοϑᾶ σείειβ ἴὸ ἴῃ ἢ15 ΝΠ δηὰ 
βουθηίῃ ομδρίοσβ (οἢ. ν, 6, 15 ; Υἱῖ. 14); 
Ὀυΐ ἴῇοτα θη ΠΟ ταδὶ, ἀθαρ- 5θδγοῃης 
τοίοσῃῃ, ἴῃ 6 σοι ΙΔ ΝΟΥ 6556. ἄσρτοα 
οὗ Ηοβἤθδ᾿ϑ εν] -ἀοιηρ οουἹὰ Ὀ6 οὗ 0 
ἀν] ἴογ ανουίίηρ (ἢ 6 υἱίοσ σα ΒΟ. 
ψγἃ5 Οἷοβα πηρθηάιϊηρ, δηὰ ΜΏΟΒ ποίῃιηρ 
οοὐἱά ἀνοτῖ, θυ βιοἢ ἃ φοηοΘΤαὶ δηά 
ΠΘΑΙῪ 0 τηϊδδίοη ἴο [εμονδὴ ἃ8 γἃ5 
ΠΟΥ͂ ΠΑΙΪγ ἴο Ὀ6 Βορρᾶ ἔοσ, Αδϑουΐ ἴῃ 6 
ΥΟΑΣ 727 Αβϑυτδῃ ΔΙΠΏΪ65, ὑπ 6 Γ ἃ ΘῈ 
ΒΟΥΟΙΟΙΡῺ ΘΒΔΙΤΏΔΏΘΒΟΙ ΙΝ΄., ηοῸ 85 δἱ 
[15 Ὁτη6 δηραρίηρ 1η ἃ Ἰοηρ ψατίατο Ὑ]1ἢ 
ὙἼγτε, ονεῖταῃ [Π6 πογΐμοτῃ Ῥογῇοηβ οὗ 
Ἡοβἢθδ᾽ 8 ἀουαϊηϊοηθ τι βυςῃ ἃ τη6- 
πδοΙηρ ἀἰβρίαν οὗ ον ΠΕ ΠΡ ΡΟΥΕΙ, ἃ8 
σοιρο θὰ ἢ ἴο Ὁπηρ πη [6 {πΡυϊςα, 
Μ ὮΝ ΟἹ τ[ἢ6 δΔοςσδϑϑίοη οὗ {Π|8 παν Ἰοτά- 
Ῥδγδατηουηξς ἢ βθεῃ8 ἴο πάνθ δἱ ἤχβί 
με] ἃ, ὙΠΘη βοπῖα [γα ΟΓ Ἀ ἔουγ 
γϑδῖβ Ῥᾶϑβε(Ἶ, δῃὰ Τγτὸ γεῖ Πποὶὰ ουΐ; 
ὍΡου τ ἢϊοἢ [Π6 ῬΑΙῪ 1ὰ ΕΡἤγαϊτη, Ὡς ἢ 
δά αἰογείϊηθ Ἰεδηθα ἰονατβ Ἐργρῖ, 
ΡῬΙοναι θὰ ὑροῦ Ἠοβῆθα ἴο δάορὶ {ποὶσ 
ἰανουπίθδ 1Ἰη6 οὗ Ῥο]ογ. ΙΕ 18 ὑῬσοῦΌΔΌ16, 
ἴηι Ἐργρὶ ρῬοβϑεβϑϑοα ἃ οοῃϑίδηϊ δί[τ80- 
οι ἴο ἴῃ6 ἔδεε! ηρβ οὗ [5Γ86]1165, 1η Ῥεΐπρ 
αἰγοδαγ [86 Ποιηθ οὗ ὨΌΤΊΘΙΟΙΒ δαί ρτδη 5", 
Ψψὴ0 μαὰ δεά {πεν τοσὰ ἴμ6 ἀἰδίσδο- 

1 Λεμα υὐϑδοις οΠσοῃοΐοσυ, ἴῃ ἴδ 6 δηδοανοῦνῦ 
ἴο τῆδῖκα ἴδ Ὠυτ θεῖ ρσίνθη ἴῃ ΟἿΌΣ Ῥγεβεπὶ 
Ἡδῦτεν ἰεχὶ ἄρτεα τορεΐπεσ, ἱπίογροϊαῖεβ ἰδῶ 
ΤΏΟΙΘ Οοοπ͵δοϊθτα ἃ 5έβᾷβοὴ οὗ δηδίοῦ: δαΐ 
Ἡόοβῆθα, ψτῦο αἱ 411 Ἔνεηῖβ δρρεδῖβ δἵ Ἰεηρτἢ 89 
βουδγοῖζῃ, 15 ἘΧΡγεβΒῪ πδιηςὰ 85 ἰαΚίπρ' ἴῃς ἰεδὰ 
ἐπ ἴῃς ἀσοιτυςίίου οὗ ἰδ ργεδεοεβθοῦ απὰ [1ζ 15 
ΟὨΪΥ͂ ὨδίυΣΑΙ ἴο ξῦρροβε ἴπδΐϊ δἱ ἐπε βδᾶτὴβ {{π|Ὲὲ 
ας 5εἰζεὰ Ῥοββθββίοῃ οὗ μὶ5 ἴἤσοῦθ ὙΤὨϊς ἰῃς 
ἔεγδεῃμος 15 βυκίαἰηθα ὉΥ͂ Δῃ Αϑϑυγίδη ᾿ῃϑου ΓΟ, 
ΘΟΒγδάο, Ρ. 145. 

3 8ὅ66 Οδποη Οοοῖϊοβ5 “"1ηϑοτριίου οὗ Ῥίαηςὶ 
Μεζγαπιθη,᾽ [ηἰτγοά. ἢ. 15. 

ΙἹΙΝΤΕΚΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

Ποη5 οὗ οι ἴη6 Ηοῦτον Κιηράομῃβ, δηὰᾶ 
γ0 νου] βοσνα ἴοσ σοηνθηϊθηΐ ΟὨΔΠΠ6]5 
οὗ ᾿ηἰοσοοσησηηϊοδίίοη. Απηά δὲ {ἢΠ15 
Ῥδιτοῦασ ᾿υποίυσα, 16 νἱροόσοὺβ δῃηὰ 
ΒΌΟΟΘ55}11 σαὶ οὗ 80 (ϑενθῦ, Θῃμαθ ΚΔ), 
οὗ ἴὰς ΕΒΙορίδη ἀγηδβίυ οὗ Εργυρίῖ, τα ρὩϊ 
566. ἴο Ῥτόσηϊδα οἰποϊθηῦ συ ρροσῖ. Αο- 
οογαϊηρίὶγ, ἴῃ6 Κιηρ νὰ5 ᾿πδυςοσά ἴο οοτω- 
ῬΙΌΤΩΙΒΘ ὨΙΏ56ΙΓ ὈΥ 5θοσοῖ δηραροσηθηῖβ 
ἴο ἴῃ6 Εργρἔδη οουτί, Δηά ἴο ἀραϊὴ ψιῖἢ- 
ΠοΙά ἢϊς τπρυΐϊς ἴτομι ἢἰ5 Αϑϑυτίδη 5..Ζ6- 
Ιαὶῃ. Βυϊΐῖ 1 ψγὰ8 80 ὈΠΑνΔ,]Ιηρ ῬΟΪΙΟΥ, 
ὙΠΙΟΝ ΟἿΪῪ Ῥῥσγεοιριἰδιθὰ συμ, ϑῃαϊτηδη- 
Θ56Γ Ὀδοδηθ ΔρρΓβοα οὗ ἴῃ6 νδο Δ οι 
οὗ ἢ]5 να558], δῃἃὰ 1ῃ 724 ῬΤΟΙΏΡΙΥ βυσὰ- 
τιοηδαά ᾿ἴτ, ἃ5 Εν ἃ Ρ]δυβιΌΥ σοη- 
Ἰεςεΐυχοβ, ἴο ἀρρεᾶσ Ὀδίοσε ᾿ϊπὶ 1η ρεβοῃ. 
Ἡοϑῆθα, Ὀῃρσοραγθά ἔοσ σοϑιϑίδῃςθ, νγᾶϑ 
σομ ΡΟ ἰοἃ ἴο ΟΌΘΥ ; δῃᾷ ου ῥγεβεμηρ 
᾿λη561Γ θείοσα Εἰτη νγὰβ οδϑὶ ᾿ηἴο οἤδίης 
ὉΥ τΠ6 ᾿Ἰποθηβθά τῃοηδσοῦ, δηα {ῃθῆςο- 
ἰουνατα ἩΠΟΙΙΥ͂ αἸσαρροδΥβ ἔγοσα ΟἿΥΓ νἱ ον 
κ45 ἃ ὈυΌΌ]6 ὕροὴ ἴδ6 ἔδοα οὗ [π6 
ναῖε" (Ηοβ. χ. 7).) Αβϑυτίδηῃ διτηΐαβ 
ΠΟΥ͂ ΟΥ̓́ΟΙΤΔῚ ἴῃς τοσηδίηἰηρ ρατίβ οὗ ἴῃ 6 
ἘΡγδϊταϊῖα τοστιοῦγ, δηα (Ἰπ ἴἢ6 βονθηῖῃ 
ΥΘ δ, ἔσοῃ ἨἩβἢ θα 5 Δοσ655100) 5δὲ ἀονῃ 
Ὀείοτε ἴῃ6 σαρι]. ὙΠ τῆς βάτης ἀ6- 
Βρδιηρ ΤΕΒΟΪυὔοη, 8Ἃ5 ἴῃ6 65 δίοι- 
ῬγΑΙας. αἰβρ᾽αγεά δὲ 7επιβαίθτω, θοῖἢ ἴῃ 
115 ἢχϑὶ βιερα ΌγΥ Νερυςμδάῃοθζζασ δηά 
Δραὶῃ 1 118 βεοοπμά ὉγΥ Τιϊι5, ἀϊὰ ποὺ 
ἴῃς ΕΡΉτχαί 1165, 1ὰ {ΠΕΙΓ 1Δ5ὲ τα! ἰὴ 
Ὀυζ ΞΤΟΙΡΙΥ 5ἰτυδίεα ξοσίγοϑβ, εσηάυσγα ἴῃ 6 
ΒΟΙΤΟΙ͂Β οὗ ἃ βίερε ρῥτοίγδοϊδα [γουρῇ ἵτο 
ὙΘΔΙΒ ΟΥ ἸΏΟΙΘ. Τἢδ οΔρΡίοσ οὗ ϑδῃηδηα, 
ΜΔ5 ΘΑΙρΟοη, ΜΏῺΟ ΒΕΓ ΔΡΌΘΑΙΘ 45 σα- 
Ῥίδοὶηρ ΘΠ ΔΙ Δῃ 6 βοσ, οἰ ΠΟΣῚ αἰτεδάνυ, ροϑ- 
Β0]γ ἃ5 οο-σεχ, οἡ ἴῃς ἄσομῃε οὗ ΝΠ νυ ῇῃ, 
ΟΥ̓ δἱ 1ϑᾶϑέ 1η ἴΠ6 σοτητηδηά οὗ [ἢ 6 ΔΙΤΏΥ. 
ΤὮῊ15 νγὰ5 ἴῃ 45ἴ σοηνι βῖνα ἴσος οὗ ἴῃ 6 
ἜΧρῚΠηρ ἰηράοπι; ογυβῃθά δηά με ]ρ1655, 
186 σουηγ οὗ 6 Το ΤῊΡ65 δά ἴο 
ΒΌΡΤΣΣ ἴο 50 ἢ βυσςσδβϑῖνο ἀδροσίδιοηβ οὗ 
115 ῬΡορυ]δίοη 85 1 βυϊ6α ϑαῖροη᾿β οου- 
ψνΘΏΙΘησ6 ἴο ΤΏΔΕ, δηα ρτδάυ δ! οδηγα 
ἴῃηΐο ἴῃ6 οσοσυρδίίοι οὗ μεδίμεη βοιίοτϑ. 

Τ᾿ είαδον οὗ ἐδλε Ορμέοείς οὗ 1756 Βοοξ “0 
4λ6 ΜΠ ρίον». 

ΘΌΟΣ, νἱουγοὰ 1 115 σου αν ἀϑρθοίϑ, γᾶ 5 
ὈΠΟΗ͂γ [6 ΠιΞίοιγ οὗ ΕΡὨσαῖτὰ ἀυπηρ ἴῃ 6 
τ{ἰπη6 οὗ ΗἩοβοδβ ὑσορῃοϑυίηρ. [15 ἴῃ 6 
ΒίΟΙΥ οὗ ἃ 5ῃοτί ρεποὰ οὗ ὈΠ|]|ΠΙδηϊ 5υςο- 
(65565 86 ὈΓΟΒΡΟΠΙΥ, ΓΟ] οννεα ὈΥ ταρὶὰ, 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

Πεδαϊοηρ ἀδοδάθησα δηά συΐϊη. [Ιηάϊοδ- 
ἢ 5 οὗἉ [ἢ15 Δρσιυρὶ ἰγδηϑ᾽τομ ἔτοπι ρτϑαῖ 
ῬΤΟΒΡΕσ ἵν ἴο ἀἰβαβίοσ ἀτὸ δρραγζεηΐ ἴῃ [ἢ 6 
[0Π6 Οὗ ΠῚ5 ῬΡΤΟΡ δ οΙ65 [πειηβοῖνεβ. “ ΤὴΘ 
Ὀερσιηπίηρ οὗ ἴδ Τιοσά δ σοηνοσβο ἡ] 1ἢ 
Ἡόοβοα, ψΙΟΝ 15 ρίνθῃ 05 1π ἴῃς [ἄγος ἤχοῖ 
οἤδρίογϑ, βίδη ας ἴῃ τηδυκοά οοηίταβδὶ ἢ 
ψῆδὶ 6 Γοδα 1η ἴΠ6 5 οςοοαϊηρ σΠδρίοσβ. 
ΤΠ5 ἢγοὶ Ῥογοη ὈῬεγοπὰ ἀουδὲ ἀδῖοβ 
ἢ τὴ6 πγ6 οὗ 7 τόθοδτη : [6 ποσζάϑ, 
ἐγεῖ ἃ Π||6 τ ἢ116 δηὰ 1 ψ1}} ἀνθῆρε [ἴῃ 6 
δΙοοά οὗ 76 Ζτεαὶ Ὡροη [Π6 Ποιϑ6 οὗ 7680} 
(εἢ. 1. 4), 5σῆενν (δὶ 7εδυΐβ ἀγημαϑίῦ 51}}}" 
οσουρίοα τῃ6 ἴἤσομπθ, [Ἷ}0Ὦᾧ«π.ἴδδ56 [τἢχοα 
ΟΠδρίοιβ νὰ ἢδᾶνα, [ἃ 15 ἴτι6, τοιϊοταϊοά 
δηα ταοβὶ ἀἰσηςς ῥγθιοοη5 οὗὨ {ἰτηθ5 οὗ 
αἸΞαϑῖεσ (1ο ῬῈ [Ὁ] ουγεὰ Ὀγ σοϑιοσδοῃ ἴο 
7εΠοναμ5 ἔανουτ); ὃδυΐ (ΠΟΥ δ16 σοτη- 
ΤῊ ΔΈ ΟΩ5 οὗ πιΐυγα 6ν}}5 ψ] ὯΟ Γοίδγθηοθ 
ἴο Ρῥγδβθηΐζ του Ὁ]65. ΤΏ σοτησηοηνθϑί ἢ 
5 Χμ εἀ 45 δὲ ρσγεβεηΐ ἴῃ 4111 δη]ογ- 
Ἰησηΐ οὗ “Ποῖ Ὀχεδά δηά ΠΟ γδίοσ, ΠῸΥ 
ψῸΟΪ δηἃ ΠΟΙ Ηδχ, ΠΟΙ ΟἹ] δα ΟῚ ἀσὶηΚ5᾽ 
(ςἢ. 11. 5): 586 15 τενϑῖ!Πηρ ἴῃ ἰἀοΙαίτουβ 
ἔεβᾶναὶ ; οἷδά ἴῃ {εϑίδ] δίγα 586 15 ροϊης 
Δἴεσ “μεν ἰονεῖβ," τῆ6 140] σοάξπ, ἐ5ρ6- 
ΟἸΔΙΠγ Βδδὶ, ἴο γῆοβα ἰονε 5ῆ6 {πη Κ5 586 
ΟἾ65 ΠΟΙ Ὁ] οσϑίηρβ (εἶ. 1..11,13ώ). Νοῖ ἃ 
5Υ|140]6 Πότ Ὀσοδίῃθβ οὗ ρσγθβθηΐξ 5ΟΙΤΟΥ͂Ν. 
ΤἼΘ Ρσορῇοῖ ΡΠ 41 ΟΔ]}}ν ἀδηουηςθ5, [ῃδὶ 
1 586 Ὑ111 Ῥασβίβί 1π ΒΕΓ ἸἀοΙ]αἴτ65 (δπὰ ἱξ 
15 δἰτηοϑί Δ Κθη ἔοσ ρταηϊθα [ῃδὲ 5ῆ6 σ1]}) 
ΒΟΙΤΟΥ͂Β ΔΙῸ ΠΟΙ ΩΡ : 586 5}4]] ΞΕ 8: (ἢ 6 
ὀΠΌΓ͵Ο 1055 οὗ 411 ΠΕΙ βου αν Ὀ] βϑίηρβ (οἢ. 
1.3, 9), Δπα οὗἉ 411 Π6Ὶ σοὶ ρου 5 5 ΕΟ 5 
δηὰ οὗ ΠΟΥ τηοηδυοῦν (561 (οἢ.1. 4, 111.4); 
ἢ 15 ἀνθ ἀδυκὶγ δηᾶὰ ἱπάϊγοοῦ Ὠϊηϊοά 
τῃδί 5806 5}}41}}] γοὸ Ὅδοῖκ ἴο Ἐρυρῦδῃ οδρ- 
ἘΤΥ (οἷ, 1ϊ. 14, 15): Ὀυΐ 85 γοῖ 411 ἴ656 
ΒΟΙΤΟΥ͂Β 116 ἴῃ ἴῃς διυτα δηὰ δγὰ ἴῃγοαῖ- 
Θηδα ΟΠἹ]Υ ἴῃ οᾶ56 οὗ ΠΟΙ ρογϑιϑίθηςϊ 140]- 
ΔΌΓ (ςοἢ. 1,. 2, 3). ὙΤΠα 5016 ϑυῦ͵οςξ οὗ 
ΤΟΌυΚα ΒΟΙΟ 15 15. 6}᾽5 Ὁη Δ} ἘΠ 1] 655 ἴο 
7οθονδῃ μοῦ Ηυβραπαὰ ἴῃ του ΡΡΙ ΠΡ 
οἴδϊεσ ροάς : (ῆς οχιβίθησα οὗὨ [ἢ]15 υηξα!τἢ- 
{]η655, 115 σΠΔϑ:]5θιηθηῖ, δηὰ 5 τοτηονδὶ. 
Βιιϊΐ 'ῃ (ἢς συρβοαιοηξ οΠδρίογβ, ἴῃ 6 ἀϊ5- 
οτάουβ, ὙΠΟ 416 του ϊοά, ἀτὸ οὶ ἑοσίἢ [ἢ 
Ῥτοδίοσ νϑι θῖν δηὰ ἢ ἃ συ οἢ ἸΏΟΙΘ Ρὕτο- 
ΤῊἸΒΟΌΟΙ8 ΤΩΔΏΏΘΙ, [τητοσα 168 οἵ 4]] 
Κιπάς ἴῃ ρὑηναῖα 16 (στοβ5 ὉΠΟΙ]ΘΔΏΠ655, 
ἀγυηκοηη 6585, ἰγίηρ, ΕΠ ΌΓΣΥ, ἀΙΒΠ ΟΠ 6517), 
Δα ῬΟΌ]Ις οἤτθς (πυγάογ, ὈυτρΊΑΓΥ, 
ΠΙΡΉΝΑΥ τοΟῦΡεῖν, ἴτοάθοη δραϊηϑδὶ ἴπα 
βονοσεῖρῃ, τερὶς! 46), ἅτε ἴορίοβ 5ΌΡΟΙ- 
δἀάεαά Πεῖα ἴο [ἢ6 σοῃβίδ Εν τοουτηη 
ἀσδηπηςαιίοη ηὐιηίατιαίοα ᾿ἀοἰαίτι65, ἢ6α- 
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{ΘΗ Ι5ἢ). ργδοῖςοϑ, δηᾷ Ἰοοκίηρ ἴο Ὠοαϊῆθη 
βίαϊθ5 [0ΓΥ ὑγοϊδεοϊοηῃ. [Ι͂ἢ ἴῃ [ΟΥΤΩΘΓ ΡΟΙ- 
Ὠοη τὸ ΤΟ ΟΡΏΪΖΕ ἴΠ6 ῥσδβεηςα 511} οὗ ἃ 
βίου, ζονοσγησηθηῖ, τ ΠΙοΟΐ οὐγ5 1Δνν}]655 
Ἔχοθβ5565, [που ρἢ ΔϑϑθηΠηρ ἴο δηἀ δησοι- 
Ταρσὶηρ ἴαϊαὶ 5'πς δραϊηϑδὶ 106 [ΠΘΟΟΙΔΟΥ : 
1ῃ [ἢ15 Ιατίοσ ροτγίοῃ, ἴῃς τεβίσαϊηϊ οὗ (ἢἰ5 
ΠΟὨΤΟΪΠρ ΡΟΥΟΓ ὈΘΙηρ 'ῃ ἃ ρτεαῖ ἄθρτεα 
νὴ πάγανη, ργναῖα 5105 δηα ρυὉ]1ς ΟΠ Π)65 
(οπ16 ἴο ἴπ6 ἐοτορτοιηά, δηα τὶοῖ 1η υἢ- 
ΔΡρΑϑηδα δῆδσοῦγ. ἘΡἢγαϊ τη σοῃαϊοη, 
ἃ5 Ταργοβοηϊθα ἴῃ Ηύοβοθᾶ, 15, Ὀοϊῃ τηο-᾿ 
ΤΑΙ δῃὰ ῥο ΠΟ}, Ῥγθοῖβο νυ τῆδὶ τὰ 
τρῆϊ ᾶνο ἰηΐειτοά 1 νουϊά Ρὲ ἴτοιαὰ 
[ῃ6 Ὠ5ΙΟΙΥ. 

ΙΓ νὰ βϑᾶσοῃ ΔΙΓΙΠΟΥ [Ὸσ ἱηΐοσηδὶ δν]- 
ἄδηοθ, βῃθνηρ ἀρτϑοθηΐ ΟΥἨ ἀϊβᾶρτοο- 
τηθηὶ ψιἢ [6 5ἰαΐειηθης οἵ Ηοϑοδ᾿ 5 σὰ 
δἰνθη οὔδρ. ἱ. 1, γὰ τηϑοὶ νι τε- 
[εγθῆσοβ ἴο ταρραϊεα δοῖβ οὗ σϑριοθ 
(οἢ. νἱ. 7, “ὝΠΕΥ δῖα 8411] Ποῖ 845 δη 
ονθῃ, δηᾶ δανε ἀδνουτχοά {Πεἰγ Ἰυᾶραϑ; 4]]} 
(Ποῖγ Κίηρθ σὲ 16 η.), δηὰ οὗ ὑρνδγ-: 
ΙΔηϊοα ἰγαηϑίεσ οὗ ἴῃ6 βονθγεῖρῃ ῬΟΤΕΙ 
(οἢ. νι}. 4, “ὙΠΟΥ αν δεῖ Ὁ Κίηρϑ, 
Ὀυΐ ποῖ ὈΥ τΏ6 ἢ). ὙΠεβ6 [Δ] πὰ} ἢ 
Δ εΓ4 ἀυπηρ ψὨϊοῆ ΖΔοθαπδῃ ψγὰ8 ἀε- 
Ῥοβϑά δηά πγυγάογοα Ὀγ 5}! τ᾿, ΘΠ Δ] ]Ό ΓῺ 
ΌΥ Μεηδδοω, Μεμδῃθιη 5 5οὴ ΡΟ ΚΔ Δἢ 
ὈΥ Ῥεκδῇ, δῃᾶ Ῥεκδὴ ὈγῪ Ηοϑῆθδ. 

ΟἸ]οδα 5 ὕνίος σοίοισεά ἴο ; νἱζΖ. οἢ. 
νυ]. 8, “ΑΟἸοδά 15 ἃ οἰἵϊγ οἵ (ἢδπὶ {παῖ 
ΜΟΥ ἸΠΙΘΌΠΥ δηα 15 τηατκοα ἢ ὈΪοοάΥ 
ἰοοῖ-ΓΔοῖκ5,» δηάᾶ δραὶῃ οἷ... ΧΙ ΤΙ, “15 
ΠΟ, ἸπΙαυ ΠΥ ἴῃ αἸ]εδὰ ν᾽ ΤΏ ἰοπηεῦ οὗ 
ἴπε56 Ὁγο Ῥαϑϑαρβθϑ 15 ΒΌΡροβϑϑα ὈΥ τηδηγ, 
δηὰ ποῖ σψιουϊ ῬγΟΌΔὈ ΠΥ, ἴο Ῥοϊηΐξ 
ἴο ἴῃς ΠΕΡ Ὡς ΟἸοααϊε5. ρᾶνα ἴο 
Ῥεκδῆ, ἰὴ τωυτάεπηρ Ρεκδἢίδῃ, ἤθη σ᾿ 
[6 Κιηρ, Ὡ0 ἀουῖ, ΤΊΔΗΥ͂ ΟἴΠΕ͵Β γΕΤα 4150 
Ὀυϊοβοσθᾶ. ΤΏΘ Ἰαϊίοσ σοίοτ ἴὸ ἃ ὕγο- 
ψϑ] θεῆς οὗ ἹΔοΙ τ ἴῃ τὲ ἀϊδίτιςῖ, Βοίἢ 
οἵ [ποτὰ μούγονοῦ ᾿ηἀϊσδῖα ἃ ἀδΐα ὉΣΙΟΥ ἴο 
[6 οἱοκίηρ ρατὶ οὗἨ Ῥεκδὴβ τεῖρῃ ; ἴου ἢ 
γγὰϑ ῬγΓΟΌΔΟΪΙΥ τΠ6η {πᾶξ ἴῃ6 ΑΒΘΥΤΔη 5 
δορὶ ΔΎΔΥ ἴῃ6 ᾿ΠΠΔΡΙΔη[5 οὗ ΟἸ]οδὰ 458 
15 ϑἰδιδα ἴῃ σ (το. ν. 26. (866 Ὠοΐε οἢ 
2 Κ. χν. 29.) 

Μαοηποη 18 τοροδίθαϊΥ τηδᾶάς οὗ {πε΄ 
το ΠἀθηοΥ 5βῆσνγῃ ὈΥ ΕΡ γα ΠΣ), δηα ἱπαάδοα 
ὉΥ 7υάδῃ 458 ψε]], ἴο ἰοοῖκ ἴο Αϑϑυτία ἴῸΣ 
αϑϑιϑίδῃςθ. Τῆυβ: (4) ἢν. 12,14: “ὙΉΘα 
ἘΡἨγαΐτα 84νν 15 βίο κπθθα δηὰ 7υἀδῃ ἢ5 
νψουηᾶ, [πο σεηὶ ἘΡἤγαΐϊηὶ ἴο ΑϑϑῃυΓ 
δηᾶ δε [7]υἀ4}] 5εηΐ ἴο Κίηρ 7ατθὉ : γοῖ 
οουἱά 6 ποῖ [68] γοῖι, Ὡοσ ουτὸ γοῦ οὗἁ 
γοὺσ ψουῃά; [ὉΓ1 Μ}}} 6 ἴο ἘΡὨγζαὶπὶ 498 
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8ἃ ἸοΠ, ὅζο.᾽" (δ) εἴ. ὙΠΕΣΙ, 12 : “ΕΡΏΓΤΑΙΤα 
15 πκὸ ἃ 5} ἄονα ψιουϊ 56η56 : 1[Π6Ὺ 
811 ἴο Εργυρῖ, ἴμεν ρο ἴο Αβϑῆυγ: ψῇοσο- 
ΒΟΘΥΘΥΙ [ΠΟΥ ρο, 1 Μ1}} σργοδὰ Ὡγ ἢξῖ ὉΡΟῺ 
ἴδ, 1 11 Ὁπὴρσ ἴδηι ἀοπη." (ὦ (ἢ. 
ν. 9, 10: “ὙΠΟΥ͂ δῖ6 ζοῇθ ὕρ ἴο 
Αϑϑῆυγ, ἃ ψ]Δ 8558 σοδηὴρ 50] 1ΑΤΥ ; 
ἘΡὨσαίτῃ μδίῃ Ὠϊγεᾶ ἰονεῖβ, Υ68, ἱπουρῃ 
ΤΠ6Υ ἤανα Ὠἰγθα δηγοηρ [ἢ6 ὩδίΟΏ 5, ΠΟῪ 
ΨηΠΟΠΙ,φΗ ραῖμοσ {Π6πλ," ὥς. (4) οἢ. ΧΙ! α: 
“ ἘΡΏ γαῖμα ἔδεάειῃ οἡ π]ηά, δηα ομδϑοίῃ 
[86 εαϑὲ νη: [ΠΟΥ ἀο πιᾶκε ἃ σονεηδηῖ 
ἢ Αϑϑῆυσ, δηᾶὰ οἱἱ 15 οδιτ θα [1ηἴο 
Ἐργρὶ." Οὗ ἴἢεβε ἴουγ ρδϑϑᾶρθϑ, ΝΟ, 
ὙΠΙΟΣ τοίεσ ἴο Αϑϑῆυγ ΟὨΪΥ, νἱΖ., Υ. 13, 
14. Δα νἱῖϊ. 9, 1ΙΟ, Ιηϊδῖ Ὀ6 ῬὉΠῸΥ ἴο 
[86 Ὄσηδ, ἴῃ τ Βιοἢ Ηοβῆσδα Πδᾶ Ὀτουρῆϊ 
ἄοσῃ ὕὉροὴ ἢ Αϑϑῆυγβ σταῖῃ 845. 15 
Τεϊαϊθα 1η 2 Κὶ, χυὶ]. 4. ΤΟΥ ἀσδοῦθα 
5.0} ἘΔ Κρ ὙΠ ΑΘΘΠῸΣ [ῸΓ ἢ]8 
ΘΒ ἀβη!ρ ἃ5 γγὰβ οὗ ἃ νοϊιηίατυ Κιηά ; 
δηά {Ππογοΐοσο ἀο ἠοῖ δὲ ἴῃ ἢ Η 5 ἢθ6δ᾽ 5 
ΤΟΙ οη5 ἢ Αβϑῆυσ δἵ 4]}; ἴοσ 1ἴ 8Ρ- 
ῬΟΔΙ5 ἔτοτι 2 Κ,, χν]ϊ. 2,4, ἴδαϊ [ἢ195 Κιηρ 
αἰά ποὲ οὗ 15 οὕγὴ ἔγδθα ψ1}} οουσῖ Αβϑῆυτ 5 
ἴανουτ, Ὀὰϊ ὄνθὴ δὲ {πε ἄγβί ΟὨΪΥ ραϊά 
ἘΠΡυΐϊΘς Ὑἤεη πὰ ἔουηαὰ ὨΙτηΞ ΙΓ ὑη8Ὁ]6 
ἴο τεῖιβε 1, ὙΤΠῈ ρμάᾶββθᾶρα (4) στ ρῆϊξ 
ῬΟΞΒΙΌΙΥ Ὀ6 ΞΡΡροβεά ἴο ἄδβοῦθε ΗΠ οβἤθδ᾽ 5 
ΤΟΙ Δ Οη 5 11 Αβϑγτία, ὑστονιἀθα τὰ σοη- 
Βπο ἴῃς Ἰαιζοῦ ρατὶ οὗ 11 ἴἢι18 : “τπουρἢ 
ΠΟΥ πιά ἃ σονεηδηΐ 1 Αϑϑῃυτσ [ἴὸ Ὀ6 
ἢϊ5 5076 ςἴ5], γεῖ ΟἿ] 15 οαττεα ᾿ηῖο Εργρὶ 
ἰῃ 501]1Ο] Πρ 8ῃ 8]Π|Δῆςα ἢ (Πδΐ Κιηρ- 
οἵ]. Βαϊ [ῃ15 ἸΔεποβοδίοη οὗὨ ἔἰπι6 15 

Τοϑιϑίθἃ ΟΥ̓ νῷδὶ μᾶ5 Ὀδθη ΔἸτοδ αν οὔ- 
ΒΟΙνΟΩ ὩΡΟΣ ἴῃ ὕ. ΣΙ Τασρθοϊηρ αἰοδὰ ; 
ἴοῦ 1ὴ Ηοβἤθαβ πη6 (Ἰ]εδα πο ἸΟΏΡΟΙ ἰΔΥ 
γΠ 1 [Π6 ΘΟΟΡ6 οὗ Ρῥσορῃβίοδὶ σοῦυκο. 

ἼΠ6 οᾶ86 ῬιΌΡΔΡΪΥ σἰοοά ἴῃυ5. διζίυ- 
δἰοα 45 Ὀοΐῇ ΕΡρδγαιτη δηὰ [υἀδἢ τοῖα 
Ὀεῦνθθη [6 ὕγο Βοβϑί!]θ σοηδσο 8. οὗ 
Αϑϑγυτία δηἀ Ἐργρί, δηάᾶ 114}0]6, 8ἃ5 τῃ6 
ὨἰδίΟΙΥ 5ῆονγϑ, ἴο Ὀ6 ΟΥΘΙΤ ΟΥ̓ ΟΠ6 85 
611 8ἃ5 Ὀγ ἴΠ6 οἴποσ, [ῃοβ86 οὗὨ {ΠΕῚΡ Ρο]!- 
τἰοίϊδῃ5 ψο ἀϊὰ ποῖ Βοϊά ἴδϑε ὈΥ (ἢ6 
[Ποοογδῖς ὈΠΠΟΙΡΙς οὗ δδηΐηρ Προ 76- 
Βονδὴ---ηᾶ [Π656 ἢο ἄοιδι ἰοππηοὰ [ῃ6 
ναϑὲ ΤῃΔ)ΟΥΠῪ ἴῃ ὈοΙῚ Κἰηράἄοτῃ5---νουἹὰ 
πδῖυγα!γ Ὀς αἰν!ἀεα, εἰς ὈΥ Ῥσθά!]θο- 
τίοπ5 δῃα σοσταρὶ τηοίνεβ, οὐ ὈΥ͂ ποπεβὶ 
νίενγβ οὗ Ὡδίοηδὶ ἐχρθάϊθῃου, ᾿ηΐο ΝΟ 
ῬΑΙΠ165---ὯΠ ΑΞΞΥΓΙΔΉ 5 ηρ ΑΙ δηὰ δῃ 
Ἐργρδηϑίηρ, ραν; δηὰ οὗ ἴ[ἢθ86 ἴπνο 
ἰΔοϊΟΩ5 ὩὨΟ ΟἿΘ 8η4 ΠΟῪ [6 οΟἸΠΟΥ 
ψοῦα ρσαϊῃ ἴῃ6 δϑδοθηάδηογ. ὙΥ̓ΏΙ6 
ἹΠογείοσε Μὰ ΤΏΔΥ υπηάοιβίδηα ν. 13,14 
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δα νἱ]. 9, 1ο ἴο ροϊηΐ ἴο δρρ᾽]οδοης 
δοίιδ!}}ν τηδάς ἴο Αβϑγυτῖα, Ἧὸ ἸΏΔΥ ὑπάο1- 
βΒίδῃα Υἱῖ. 1Ἱ, 12 8Δηά ΧΙ]. 1, ὩΟῖ 50 ΣηυΓἢ 
οὗ πηθᾶϑιγο5 οὗ ῬΟΪΟΥ͂ δου! Π γ οδιτιεα 
ουΐ, 2. 4. οὗ ΘΙ θ455165 οί! ν ἀδϑραϊομοά 
οἰ Γ ἴο Αϑϑογτγία οὐ ἴο Ἐργρίῖ, 85 οὗ [δαὶ 
Βδηκοπηρ Δἴοσ 5.0 ἢ σηθαϑιγεβ Ἡ ΏΙΟἢ τγᾶ5 
εηζοσίδϊηδα Ὀγ ἴῃς ἔτνο βϑνεσαὶ ραυίῖ65, ὈΥ͂ 
ὙΠΙΟΣ 1 [ῃ6 Ῥσανδιηρ ὑῃὈ6]16Γ ΠΘΑΙΪΥ 
411 τὴς ἘΡΗταϊ το 5 ΕΓ σοταργβθά. 

Τὴ ἴῃ Ἰδίζεν ρατὶ οὗ Ῥεῖκαὶ 5 τεῖρῃ, ἴμαῖ 
ῬΠηος ποιὰ Ὀ6 Δηχί 5] Υ Ἰοοκίηρ δρουΐ 
ἴοσ βοῃθ ᾿θθδῃ9 οὗ ῥτοϊδοηρ Ὠϊη56] ἢ 
δραϊηβὶ Αϑϑγτία, [πε η σοπηηρ ἀἄονῃ ὕροὴ 
Ἀϊὰ ψ ἢ ποτ 11] ἔοσοα ; 116 αἷϑο δὲ (δδὶ 
ὕπλα ἴἢ6 ΕἸΠΙοΡΙΔὴ ϑθαθακα, ὙΠΟ ΠΊΔΥ͂ 
Ὀ6 Βυρροβεά ἴο μάνα δἰτεδν Ὀδοοῖὴβ 
ΤΩΔϑΙΟΙ οὗ Τονεσ Ἐργυρῖ, ΠΑ πᾶν ὈδΘἢ 
Κηονῃ ἴο Ὀ6 ποῖ ἀἰβ: πο] η6α ἴο εηζεσίδη 
βοἤθτη65 οὗ ΣΙ ΒοΣ σοηαααϑῖ τονγαγάβ ἴῃ 6 
Νοιίῃ-αβὶ. ΤΉΘ56 οἰτουτηβίδηςοϑβ νουἹὰ 
βίηυαῖα [ῃ6 δοῦν οὗ [6 Ἐργρίδῃ 
Ρδσίγ, ἤόσο τοίοισθα ἴο ἴὴ Ηοββϑᾶ (ν]1. 11,12) 
ἔον ἴλ6 γϑὲ ἔπη6; δηά [ποποείοσνγασζα (ῃδὲὶ 
ῬΑΙΓῪ σομ πιο ἴο ἀϊν!άς ρυ ]1ς συμ ρα 
ἀονῃ ἴο [6 ΥΟΙΥ δπὰ οὗ ἴῆ6 ΣΩΟΏΔΙΟΝΥ, 
δΔηά αἱ (ἢ 1αϑῖ ῥχεοιριϊαϊθα 15 τυ ϊη. 

Ἧνε δῖ ὩΟῪ ΘηδὈ]οα ἴο υηδογείδηά 
ἰῃς Πιβίοτγιοαὶ θϑδπηρ οὗ οὔ οἴπεσ ρΡᾶ5- 
βᾶρθ ἴῃ [86 Ῥοοϊκ τοϊδίϊηρ ἴο 1815 ροϊηΐ, 
ΥἹΖ. χῖν. 3, ΑΒΘ ΠΣ 5}4}} ποῖ βᾶνα 115; 
γὸ ΜΠΠ1 ποῖ τάδ ΠΡΟῺ ΠοΥΙβ65 ; ΠΟΘΙΙΠΟΣ 
Ὑ11 μὦ 58 ΔΏΥ ΤΊΟΓΕ ἴο [6 ποτΐ οὗ ουῦ 
Παηάᾶϑ, Ἧε δὲ οὔῦ ροάϑ : ἴοσ ἰὴ ἴῃ66 [6 
(Δ 6 1655 δη ἀεί στ οτογ." 10 [ἢ15 ραϑϑᾶρθ 
τοϊειτεα 5016]} ἴο Αβϑογτία, ἴῆθσε σου Β6 
ἃ ἀΠ ΠΟ Ό ΠΥ τη αβϑισηίηρ ἴλ 6 ἘΠ πη6, ἴῃ  ὨΙΟἢ 
[6 ῬΓΟΡΠΟΘΥΪΏΡ ΠΟΙ ΔΙΏΪΏΡ ΒΓ ἢ ἃ Ῥᾶϑϑαρθ 
οουϊὰ πᾶνε Ὀδθὴ βροόοκθῃ. [5 ὑΪδοθ ἴἢ 
ἴῃ6 ῬΟΟΚ δίχα! γ ἰοδὰς ἴο ἴῃ6 ςσοηοΐυ- 
βίοῃ, [δι [15 Ῥσορῃ θυ 5 ἴῃς ἰαϊοϑὶ 
οὗ [ῃἢοβα ψῃϊοῆ Ηόοϑβοα ἢᾶ5 τοοοσάθά, δηά 
τ(ηδι 11 Ῥεϊοηροά το ἴῃς σεῖσῃ οὗ Ἐοβῆθα 
δηἀ [Π6 σοτησηθηοοιηθηΐ οὗ [6 τοῖσι οὗ 
ἩδεζΖεϊκίδῃ. Βαυῖ, αἱ (δδὶ ἄτηθ, Αϑϑῆυγ 
Ταυβῖ αν οσδαβοα ἴο ἀρρθᾶγ ἴο ΕΡὮΓΑΙ ΤΩ 
ἃ5 ἃ ΡΟΝΕΟΙ ἴο {πιβῖ ἴῃ ; ὨΘΙΠΟΓ, ἀρδῖη, 
(ἴο τοίεσ ἴο δῃοῖθοσ ἱηιοσρτείδοῃ ΒΟ 
ΤΑΙ ἢ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ὈῈ φίνθῃ ἴο ἴῃ6 μΡᾶ55466,) 
οουὐἹὰ ΕΡὮγαϊ πη), ἤθη συ βοΠηρ 50 τυςῇ 
ἴτοτῃ ἴῃμαἴ ρόνεσ, βάν Ὀθθὴ ρῥχοιηρῖβα ἈΥ͂ 
ἴΠ6 ΡῬσορδδῖ ἴο ι156 115 ὨΔΠΊ6, 85 ἃ ροπεγαὶ 
ἴοτα, ἴο ἀδηοΐθ ΔΩΥ Ῥοβϑῖῦ]Ὲ Ποδίῃεῃ 
ΑΙ; 45 1 1 γοτο, “Νο Αβϑῇυγ οὗ ἴθπι 
811 5841} ΔΏΥ τΏοτα Ὀ6 οὔὐγ Πορϑ. Τῇβα 
ας υ 15 βοϊνθά, 1 τὰ Κα [6 ποχὶ 
οἶαυ56, “γὸ ψ11 ποῖ ἄδ Ὡροὴ ΠοΥβ65," ἴο 
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Ῥοϊηῖ ἴο Β:οοουβ ἀτάνῃ ἴτοτα Ἐργρί. ἘῸΣ 
11 ννγαβ τοῖὰ Εργρί [Πδι Ῥα]δϑίϊηθ νγὰ5 ψοηΐ 
ἴο ΡῈ 5ῈΡΡΙΙΘὰ ᾿Π Ποῖβεβ (οξ Ὀειΐ. 
ΧΥΙΣ, τό; Σ Κ. χ. 28); δηά ψἤδῃ ἃ νε 
11π||6 Ἰδῖου ΘΟ ΔΟ ΟΠ ἰδ ΠΩρῚΥ οετχεοά 
ἴο ἩδεζΖοκίδῃ τῆς γῆ οὗ ἴνο τπουβαηᾶ 
ὨΟΥΙ565, [ἢ ΟἿΪΥ ἢ6 ΟἹ 15 ρατί οου]Ἱά 500- 
ῬΙΥ τιάθῖβ ἴοσ ἴθ (2 Κ. χν. 23, 24), 
ἢ ῬΓΟΌΔΟΙΥ τεΐειτεα ἴο δὴ Ὄχρθοίδιοη 
ὙΠΟ Β6 βυρροβεά Ἠδζεκίαῆ νᾶ5 1ῃ- 
αυἱρίηρ, ἴηαἰ Ἐργρὶ νουϊά αβογά ἢ]πὶ 
Βοῖὴδ Βεῖρ οὗ [ῃδι Κιπά. Ὦε τῇδὺ [Πογε- 
ἴογο :ηΐοσ, [παῖ τη [Π656 ψογάς ἢονΝ ὈΘίοΓΘ 
ι5 ΕΡΉΓΔΑΙΠΙ 15 ῬΤΟΙΩΡΙΘΩ͂ ἴο ΟΧΡσθ55 ΠΕΟΓ 
ἀοιοσταϊηδίοη, [ποποοίοσιψαζα ἴο ἰοοῖϊκ ἴῸὺγ 
Β6ΙΡ ὩΘΙΠΟΣ ἴο Αϑϑυτᾶ ΠΟΥ ἴο Ἐρυρὶ, 85 
ἸῺ ΠΟΙ 4] ΓΔ ΠὩΡ ῬΟΪΙΟΥ οὗ πο] εἶ 586 
Βαά διϊῃοτίο Ὀδθὴ ἀοίηρ, Ὀιξ 5016} ἴο 
Ηΐἴτὰ ἴῃ βοτὰ [6 υἱέου!ν Π6]Ρ]655 ΤΠΔΥ͂ 
Βηὰ 4Α Ἐδίμοῦς ἰονα δηᾶά ρτοϊβοϊοῃ. 
γιονοα τῆς [ἢ6 ρῬαβϑᾶρα ῥζδϑθηΐβ 0 
ἀἸβηου γ ἴῃ [μ6 νὰῪ οὗ οὖζ βυρροβίηρ 
οἢ. χὶν. ἴο σοῃίδιῃ ἃ Ῥγορῃοϑυίηρς δά- 
ἀτεϑϑθά ἴο ἘΡὮ σαι) βου Ὀείοσε ΔΕΓ 
πὶ ουδγ ΣΟΥ. 

ὙΠΒΟΙὸ δῖ ἵνὸ ὙΕΙῪ ἀιδπος Ρῥσεάϊο- 
Εοηῃβ οὗ σουηϊηρ ἀνεηΐβ, ΠΙΟΝ δέοι ὈΥ 
{ΠΕΙΤ ὙΘΓῪ ΔΡβοϊ υἴδῃθ55 δΔηΩ ῬδγΠ υΪ]ΑΥ 
ἴἰο Ὀεΐοκοη [ἢ6 Ὠδάγηθθ5 οἱὗἱ ἴπ6 [Π]ηρϑ 
ἔοτοῖοϊά, ΟἿδ 15 1ῃ οἢ. χ, 5, 6, ψῇοΓα [15 
Τοστεϊοϊ ἃ ἰπαΐϊ τῆς Β6.ἢ-Ε] Το] ἢ 5Π4}} Ὀ6 
οδττιεα ἴο Αβϑυτὶα 85 ἃ ργθδεηϊ ἴο ἴπῈ Κιηρ 
(566 ποῖε ἐμ δραιμ). ΤΒε οἴδιοσ, τεϊδιηρ 
ἴο ἴδε ἀεβιπισίοη οὗ [Π6 οδρὶί], 15. ἴῃ 
οἷ. ΧΙ]. τό: ““ ϑαῃηδγία 5}}4}} δηα ουὖϊ ΠΟΙ 
τυ]θηεϑ5 ; [Ὁ 5ῆς Παίῃ σεῦε!εα δραϊηβῖ 
Ποῖ σοά: {ΠΕΥῪ 58.411 [411] Ὀγ τῃ6 ϑνοσά: 
πεῖν ἰηΐδηῖβ 5141} Ὀ6 ἀδϑηθα 1ῃ Ῥίθοσ5, 
δΔηᾶὰ τπεῖῚ ποθ νὰ ΟἾΔ 5841} Ὀ6 
τιρρεά υρ. Α5 ἴδε56 ρσεαϊοοηβ πγιβῖ 
Βανα Ὀδθὰ τηδάθς Ὀοίοτε ἴῃ6 δνθηίβ σϑ- 
ἐειτεὰ ἴο, δηὰ 5ἴποβ (85 γὰ βᾶνε 566}) 
τΔρ. χὶν. ἴῃ 411 ὑγορ 1 ἀδῖε5 αἴ βοτλς 
Ὄπ16 Ῥχϊοσίο [ἢ τηϊΔα]ς οὗ Ηοϑἢθ88 σεῖρτι, 
Δηα ΟἾΔΡ. ΧΙ]. δὲ βοπλα ἔτ ὉΠΟΥ͂ ἴο ἴῃς 
Ἰατίου γεᾶτβ οὗ Ῥεκδῇβ σεῖρτι, οἕδρ. Χχι]]. 
ὙΩΔΥ ΨΘΙΥ͂ Μ{6}} Ὀ6 δϑϑιρῃεά ἴοὸ ἴῃ Ὀ6- 
Εἰληϊηρ οὗ [Π6 τεῖρῃ οὗ ΗἩοβἢ 68. 

ἙἘπάδανοισα πᾶν Ῥθθὴ τηδάδ (45 ὍΥ͂ 
ἽὨαυτοῦ δηά Η:1ΖΙρ) ἴο δϑϑῖρτι ἴῃ 6 βενθσαὶ 
Ῥοσίοῃ8 οὗ ἴῃ βεοοῃηὰ ράσϊ οὐ [ῃ6 ὈΟΟΚ, Ὀ6- 
δἰπηϊηρ ΜΠ σΠΔΡ.ἷν., γεῖ ΤΏΟΓΘ ἜΧΔΟΙΥ ἴο 
1Πεὶγ τεϑρθοῖνα ἀδίεϑ! 1π ΕἸ ΓΑΙ τ 5 ΠΙ5ίΟΣΥ. 
Βυῖ, Ὀεγοηά νῇῆδϊ ἢδ5 ΠΟῪ Ὀδοη Ὀτουρῆϊ 
ἐοτνατά, ἴποσα ἀρρθᾶσ ἴο Ὀ6 ἢὩ0 Ῥτο 40 ]6 
ἀαῖα ἴοσ ΔΩΥ͂ ΟὨτοΠοΙορίοδὶ ἀπε υὔοη. 
Ἦν ε Βᾶνα δεδὴ ἴῃ ἴῃς οοῃίοηϊβ οὗ [ῃ6 ὈΟοΟΚ 
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βυβηοίεπι τοκθηβ οὗἩ 168 Ῥσορδθὶβ {τα οὗ 
[86 σΠτΟΠΟΪορΊοΑ] βἰδιεπιεπὶ ἴῃ ΟΒΔΡ. 1. 1, 
1ὴ τεϑρθοῖ ἴοὸ Ὀοΐὰ ἴῃ6 Ὀαριηηϊηρ δηά (ἢ 6 
ομὰ οὗ [ἢς6 ἴεττα ἴποετα ἀεβησα; ἔοσ [Π6 
ἴπγεε ἢγβί σμαρίεγβ, θεγοπά 4]} τΕΑΞΟΠΔΌΪΘ 
ἀοιιδι, οοηϊδίη ἃ Ῥσορμδϑγίηρ ἀδ]νοσαά ἴῃ 
ἴδε τεῖρῃ οὗ Τεγοροδηι 11.; δηᾶ [π6 ἴπτο 
οἰοβίηρ Ομ δρίειβ Ῥτορβεβγίηββ αἱτετοά ἴῃ 
1Π6 δασῖοῦ ρασὶ οὐ τονασγάς ἴῃς τη α]6 οὗ 
Ἠοβἢ δ᾽ 5 τεῖρῃ, (Πα 15, ρους [86 [ηγ6 οὗ 
ἩδΖοκία μ᾽ 5 δος Θββιοῃ. 

1{ Πονανοσ, μοϑιδέοη ᾿ς 51}}1 [6]: ἴῃ 
τοίεσεησα ἴο ἴῃς ἔμπης δὶ ψῃ]οἢ (ἢ ο]οβίην 
ῬΙΟΡΠΟϑΥΩρ9 ΕΙΘ ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΥ ἀο]νοτσθά, 
{Π6Ὶ6 15 ὯῸ Τοάϑοῦ ΜὨδίονοσ ἔοσ ἀουδί- 
1ηρ, (ἢδέ 1 νψὰ5 ἴῃ Η6Ζο ΙΔ ἢ 5 τεῖρῃ [τἢδὶ 
Ἤοϑβοδ οοἸϊοοϊοά ἴποδ86 οὗ δὶ5 ὑσορἤθϑυ- 
Ἴηρς ΠΟ. ἢ 58 δξ ἴο 5ε]θοῖ, 1ὴ [86 
ΤΙ ΘῈ ἰοστ ἴἢ ΠΟ. νὰ ὩΟΥ ἢᾶνα ΠΟΘΙ. 
Ἐνεηΐβ ἢΔα ποῦν, 10 ΕἸΡΏσδι τ) 5 τοί] ονϑῖ- 
ἴῆγον, Ὀυϊ ἴοο τηουση ἢ} γ δυϊῃοποδίεά, 
Ῥοῖ τηῆ6 {ππἰἢ οὗ 5 τῇοσαὶ τοδοῆϊηρ 
δηά [λ6 Ὠινίηθ ΟΠΡΊΩ οὗὨ ἢ15 ῥγεαϊο]οη8. 
ΤΠἼΕ οἱοβίης νεσβ6, οἢ. χὶν. 9, 15 ΘυνἹ ἀ  ΕΥ 
ΔῊ ΘρΙΪΐοριδ, ἴῃ ΜΒ ΙΟἢ [ἢ6 Ῥτορῃοῖ, ΔΟῪΣ 
ΒρΘαΚΙΏΡ 85 δὴ διίμοσ, ἀσταννα οὐδ 106 
ΤΩΟΙΔΙ οὗ ἢ15 ψΠοΪῈ Ὀοοΐκ, 1 ἃ τοὴ6 οὗ 
ἄδερ ρδῖδοβ 5 γιηρ ἴῃ 6 τννὰγϑ οὗ αοά 1η 
{86 ρτοοθάμτγεβ οὗ Η]5 ρσονιάβηςθβ ΒΥ 7ε- 
Βονδῃ᾽5 ἀδαδ!ηρβ νἢ ἘΡἢταϊπ,, Ἠοβϑα᾿ β 
ον Ραϊποί-οατὶ δὰ θεθῃ ψουπάδά ἴο 
115 ΝΟΥ σοΙα; θυϊ Ὥοπα [6 655 11 6 
Ὀοιὰ Εἰπιβο, ΤΕΟΟΟΡΏΪΙΖΘ, Δηα αΑ'5οὸ ἢδᾶνα 
ΟΠ ΠΟΙ Το ορΊ ΖΘ, ἴῃ {τ (Πδῖ, 45 αἰτνᾶγ5 
80 δἷἰ5ο ἴδεσο, σοα νὰβ μοῖγυ, 7υ5ῖ, δηὰ 
βοοά. 1 566πὶ8 ἱπιροββίυϊ]ς ἴο χαβίβὶ 
τοοοινιηρ ἴἢὶς ΠΏΡγοϑϑίοη ἤοῖὰ ἴδ6 
οἰοϑβίηρ ψοσας ; ΠΏΡΟΘ510]6 {Πογείοσε ἴο 
τοῆιδα ἴο αὐτηϊί, (μα Ηοβθὰ ν8 α]59- 
οματρίηρ ἈΪ5 Ρσορ ἢ ΘΠΟΔΙ τηϊηϊβίτυ, [ΠΟῸΡῊ 
ὩὨοῖ ΟΥΑΙΪΥ γεῖ 85 8ῃ δυΐῃοσ, 85 ἰδῖε ἃ5 ἴῃ 
ἴῃς τεῖρτι οὗ Ἠεζεϊθδῃ; ἀοίηρ 50 δῇεγ 
δν θῇ β8οῖὴ6 ἰηΐοτναὶ ῃδά εἰαρϑεά δῖποα (ἢ6 
οδρίυτα οἵἁ ϑαζηδσια ; 50 ἢ δῇ Ἰηΐοσγναὶ 85 
Ὑγου ά 4||οὐὖν 5ρᾶοβ ἴον δὲβ δε] ηρϑ οὗ 1ῃ- 
ἀϊρηδίοῃ δηά ρτίεῖ ἴο βοῖδῃ ἄονσῃ, δῃηά 
186 ἀρεὰ 56εσ ἴο Ὀξοοῖὴθ 806 ἴο σευιεῦγ 
{πε ρᾶϑὲ ἢ ἃ οαἰπὶ δηὰ ἀε!ογαΐς αγα.᾽ 

σιν ζν 2γωζέοζσε. 

Τῆς Βοοῖ οὗ Ηοϑβεϑα Ὄχῃὶριῖθ ἴΠ6 πϑυδὶ 
ομάγαοίεῦ οὗ ρσορῃεῖς ἀϊδοουτβα ἴῃ Ῥεϊηρ 
ΤΩΔΊΏΪΥ Βου]θἴο ταῖμοῦ (δὴ ῥγβαϊοῦνε. 
ΤἼὮΘ 50} 6, 11 15 {Π|6, ὙΘΙῪ Οἴἴθη 551 68 
16 ἔοστα οὗ ργεάιοϊου ; θυϊ [ἢ}}5 ἔοστῃ 15 
ΡῬΙΟΌΔΟΌΪ ἴος ἴ8 τωοβὶ ρατΐ δαορίοεῶ, 
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ΤΑΙΠΟΙ ἃ5 δῇ ᾿ϑηρίηθα οὗ ρεχβιιδδίοῃ, [ἤδη 
85 δῇ δυϑοϊυϊα {οσθίο! ]ἰὴρ οὐ τ ῆδὶ τνᾶβ 
δουξ ἴο ἢάρρεῆ. Βαυϊΐ {πεστα ἃσθ ὄὌὄχοαρ- 
[ἰἸοη5 ἴο [Π]15: ἴΠ6͵ΘῈ ἃ΄Ὸ Ῥᾶϑϑᾶροβ ἴῃ [ἢῃ6 
ὈοοκΚ, ψὩΙΟἢ οδηηοῖ Ὀ6 ΤΟΞΟΪ να ᾿ηἴο ΤΟ ΓΟ 
Πουλ]οῦς ἩΑΥΏΙηΡ, ΟΥ Ἔν ἢ 1Ἰηἴο [ἢ6 ΤΘΓΟ 
[οσεοδϑίης ὈΥ ἃ ἰπουρδί]} τη οὗ ψμαῖ 
ταὶρῆς ΡῈ δηξοϊραίεα ἔτοσλ ἴῃ6 ρεηεσαὶ 
ῬΠΏΟΙΡΙ65 οὗ ἴῃς 1ΠΘοοσδογ. 866 οἢ. 1. 7, 
μιὰ ποίρ, δηά (Π6 (τὰ οπαρίοε, ΏΟσα 
566 ῃοΐα ΟΣ ἴδ 41} νεῖβο. ὙΠῸ 1ἢ15 1η- 
βίδῃηςς Ὀσίοσα υ5, οὗ ἴῃς Ὠινίηθ ΘριΠ 8 
ΤηΔη Π} πιο ρῥγονιϑίοη οὗ διΐυγα ἸσίΟΥΥ, 
να [66] νατισδηϊθα 1ὴ 1 ΓΟΥΡσ ηρ᾽ 45 Α050- 
ἰυτὰ ῥγεαϊοϊοη α«ἷϑο ἴῃς δρονε-οἰ δα τοὸ- 
ἴδγθηοθβ ἴο ἴ86 δία οὗ ἴῃ6 σοϊάδη οδ]ἕ 
Δα ἴο ἴπΠ6 σδρίυτα δηα 580 κ οὗ ϑαιμδγία, 
Νο ἀουδὲ [15 ἰαϊζεσ, πκ6 Το, Δ ἢ 5. ῥσχε- 
ἀϊοῦοη οὗ [6 ονοσίθσον οὗ ΝΙπονεῇ, 
ταϊρῆς μᾶνα Ὀδοη πους] Ζο Ὀγ τορθηῖ- 
8ΔΏςΕ : Ὀυΐ, πονογῃ6 1655, ἴηαῇ ἴῃ 6 διΐυγ 
νου Ῥυϊ ἔοσ 15γ86}}5 σορθεηΐδησε ἴδκα 
ΒΌΟΘΝ ἃ 5ῆαρε 85 15 ἴδμεσε ἀβοϊασεά, ΟὨΪῪ 
Ὠινίηθ Ῥσθβοῖθηςα οου]ά δῇβἔττη. 

Οὗ βιηςνγ Μεββίδηϊς ῥχεάϊοιϊίοη ψῈ 
δᾶνθ γε 11Π6. ὍΤῊΘ Ράββαρβεβ (ἢ. ἷ. 1ἱ;, 
1], 15--ς22, 111. δ, ΧΙ, 10, 11) χῖν. 4---8, 
ἄἀεδοθε 8 ϑβίδίες οὗ [δίηρϑ, 1ὼ ψὨΙΟΝ [6 
ΒΊοτα5 δηᾶ {δ]οἰτ65 οὗ ἴῃ6 [ΠδΟΟΙΔΟΥ 
ϑ5ῃου]α Ὀ6 ΠΙΠῪ τεϑίογεα ; δηᾶ ἴΠ656 ψγῈ 
Ὦᾶνθ ροοά τϑάβοῃ ἴο τερασγά 85 τγϑἰδί!ηρ 
ἴο ἴδε Ομηβίδη ἀἰϊςρεηβαοη. [Ιἢ ἔδοϊ, 
τῆς ραβϑᾶρα οἢ. 111. Καὶ σοῃῃδοῖβ [Π15 ὈΓΩῚΘ 
ΨΕΙΥ ΧΡ] ΠΥ ψ] ἢ “ Θανιὰ τῃεὶγ Κιηρ," 
ἦ.«. ἴ(ῃῆς. Κιηρ οὗ τεϑιηϊοαὰ [βγα6]. Βιεϊΐῖ 
ΜΏ116 [Π15, ἃ5 ΜῈ ΠΟῪ ῬΘΊΟαῖνα, ἰ5 ἃ Οἶδα 
Τοίεσεηος ἴο ἴῃς ρ»τϑαῖ ““ϑὅοῃ οὗ Ὠανια,᾽ 
ἱϊ 511} ννουϊὰ ποῖ οὗ 11561{ ἢδνε βυβηςεά 
ἴο ἀεοῆης ἴο [6 Ῥσγορῃοῖβ ἤδάσοσβ [ἢ 6 
ῬΘΊΒΟῚ 5ροίθῃ οὗ 85 θεὶῃρ ΟἿδ 1παϊνΙάτ4] 
Τεργαβθηίδενα οὗ Πᾶνας ἀγηαβϑίγ. 866 
Ὠοΐεβ οὐ ἴῃ6 ρᾶβϑβϑᾶρεὲ. ἘΝ στοϑρεοῖ ἴο 
ἴῃ6 Μεββίδηϊο σείεγεῃος ψΏΟἢ Ὑγ8 ΤΩΔΥ͂ 
ΤΘΟΟΡΏΪΖΘ ἴῃ «ἢ. ΧΙ. τ δηὰ (ἢ. ΧΙ]. 14.) [ῃ 
τοδάθτ᾽5 δἰἰθηςοη 15 τοαιοϑιθα ἴο ἴῃς Οὔ" 
δεσνδίίοῃβ ἰουηά υηάοσ ἴΠ656 ράβϑαρ68. 

ΚΚοαδίοι ἐο 156 Οεπέγε οὗ 106 Το αΦ. 

ΑἹ [ηἰογοβίηρ δυδ᾽]θοϊ οὗ τεβεοίίοῃ 15 
Ῥτεβεηϊεὰ Ὄγ ἴδε ροβιου ἡ οι Ηοβεᾶ 
85 ἃ ῬΙΟΡἢΠΕῖ Πο]ά5, ἴῃ τοϊδοη ἴο αν] 5 
ἀγηδϑυ δηὰ ἴο [πε [ερὶε αἵ }6 5416 Π}, 
ΤΒουρὰ Ἀ6 ΠΕΓΔΙΏΙΥ Ῥτεάιοῖβ ἃ {{π|6--- 
ἃ. ἴμοῃ ἔασ ἀϊξίδηϊ {ἰπ|6, ον 6 }1}γ.----ἰὴ 
ΨὮΙΟΝΒ 411 Ιϑγαθὶ 5ῃου]ὰ βεσνε οὔθ Κιηρ, 
δΔηᾷ (δῖ Κίηρ ἃ χεργεϑοηίδίνε οὗ Ὀδυϊα, 

ἹΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 
γεῖ πονῆοτα ἄοοθϑ 6 δη͵οίῃ 1 Ὁροὴ [ἢ 6 
Το ΤΊΡ65, 45 ΠΕΣ ΟΝ Ὀγοβδεηΐ ἀπ, 
ταὶ [Π6Ὺ 5ῃουὰ σείυγῃ ἴο μεσ 4] ρίαπος 
ἴο ᾿ανι δ ἴἤχοηθ, οὐ Ῥοϊηξ ἴο {πεὶγ 
Ῥτεβοηΐῖ δι τυαἀδ οὗ βθοθβϑϑίοῇ ἔγοιῃ ἰμδῖ 
ΔΙ]ορίδησα 48 ἃ 81:ῆ.:- Νονοσο, ἀρδίη, 
ἄοε5 ἢξδ βυτησῆοῃ πε ἴο ἀρδηάοῃ {Πεἰγ 
σελέν»ηαζαζ ΟΥΒΏΙΡ (Δ που μ6 ἀδ- 
ΠΟΙΏΟ65 15 ζδγείέεα ἴοττη, ἃ5 σΔ] ςἸΥΟΣΒ ἢ) 
ΟΥ 081} προ [Πϑλ ἴο τορδὶσῦ ἴο [Π6 ρΐαοα 
ΜΟΙ 16 Τιογὰ μά οἤοβθθῃ ἴο τρᾶκα 
ΗΙ5 πᾶῖῃῆβ ἀνε}! ἵπεγα." Οἱ (6 οοη- 
ἘΓΑΤΥ, 8ἃ5 ἢ6 ΤΕΟΟρΡΏ]Ζε5 ἴπε {πηοοη οὗ ᾿ 
{Πε Κίηρ, 50 ἢδ 8150 ΓεοορΖ68 [ΠΕ ἐϑβία- 
ὈΠ5ΠΘα ῥηεϑιμβοοα (ςοιηρ. τ᾿ Κ. ΧΙ, 32) 
85 Ὀείηρ ἃ ρῥτιεβδίβοοά οὗ 7εῆονδῃ"β, 
ΟὨΪΥ [Ὠγεαιεηϊηρ δ 1 τε] οΟἢ ἸΏ ΟΑ56 
οὗ {μεῖγ δρυδβίηρ ἴβεὶσ ροβίοῃ ἴοσ [86 
[τ Πογάησα οὗ δὴ (οἢ. ἵν. 6). Ιὶ 15 
ῬΑΓΠΟΌΪΑΥΙΥ 5 κίηρ ἴο οὔϑεγνε, ἴῃδῖ 
ΏΘη 6 [85 Οσοβϑίοῃ ἴο ταΐεσ ἴο ἴῃ6 
Αβϑυγίδη ἱηναϑθίο ἃ5 ρρσόδοῃϊηρ ἴο 
8.558}} Τυἄδἢ, 6 ἄοεβ ποῖ πᾶγτης [6 πιβᾶ- 
Ι6πλ, Ὀαΐ ἰηἀ!᾽οδίεβ ἴῃ 6 σαρὶῖα] ΟὨΪΥ ὉΠῸΟΣ 
[6 ἴεστ “ Βοη)αζαϊη " (ν. 8). 

115 ψοσ ψΏ16 ἴο οσοπιρᾶτα Ἡοϑϑδβ 
ΤΏΔΏΠΟΙ ἰῃ ἀρα] ηρ ψ1 [Π6586 τηδίζεσβ, 
ὙΠ τΠδὲ οὗ Αἴηοβ ἢῚ5 ΠΟ! ΘΙ ΡΟΥΑΤΥ, ῆΟ 
ἴῃ ἴῃ6 ροϑ!!οη ΜΏΙΟΩ ἢ6 ΒΟΙα5 85 ἃ ζτὸ- 
Ὀυκοῖ οὗ ἴῃς Νογίβεσῃ οοηΐεδάογαου τῃ 6 
Τηοβὲ ὩΘΑΣΪΥ ΔρΡΡτόδομα5 ἢ. ὙὍῆδ Καγ- 
ῃοῖα οὗ [18 ῥτορβμεῖ οἵ Τεῖοα 15 δουμάεά 
Ἰῃ 15 ΨΕΙῪ ἢγϑοίὶ ψόοσάϑ: “ὙΤἢΘ Τοχὰ σ|]]} 
ΤΟΑΙ ἔτοπλ Ζίομ, δηὰ υἱΐοσ ἢ15 γοὶοα ἔτοῃῃ 
7 ἐπιβα!επι." Αἀορίηρ (᾽15 45 ἢϊ5 βίδηά- 
Ῥοϊηΐ, Αἴμοβ σευ Κο5 ἴῃ6 ΠΥροσ ΠΌ68] ψγοῦ- 
βῃΐρ δ [6 τθιρ]ς οὗ } ἐπιβαίθλ (οὮ, ν. 21 
--23, ΙΧ, 1), 85 ΝῈ]] ἃ5 [86 ὙΟΙΒΏΙΡ οὗ Βειἢ- 
Εἰ (εἰ. 11. 14, ἱν. 4, ν, 5, 6); Πἰ5 πποῦοῃ οὗ 
Ῥτθδοεῦ ἐπι γαοίηρ {πε οηδ Κίηράοπη 88 
σΟΙΏΡΙ ΘἰΕΪγ 85 (6 οἴμεν (οἢ. νὶ. . Οπ 
τῆς οἴδεῦ Ββαηᾶ, Ηοβϑα δᾶ5 βοίμιηρ νμαῖ- 
ἜνῸΣ ἴο 40 νὴ [ἢ6 ῬΟΥΒΏΙΡ οὗ [6ππ|58- 
Ιε; 411 [δι 6 μδ5 ἴο 54Υ ἴο  εῃμῃονδῇ᾽ 5 
Βοῖνδηῖβ ἰὴ [υἀδἢῇ 15 ἴο τψάστ [μο 
δραϊηϑβί ἰδδηϊηρ πΚὸ ἘΡὨγαϊμὰ ΟἹ ἔογαεῖσῃ 
Δ] ΠΙΔΏςο5, δηα ἀραϊηδί ἀΘΆ]ηρ [Πετηβεῖνεβ 
μι (Π6 ουἱϊ8 οὗ ϑαηδτα. Μοσϑουου, 
ΜΉΠ6 [6 Ῥχσορμοὶ οὗ Ἐρῃγαϊπα ἀρρθδιβ 
μα γοῦν ἴο ἰοϊοσαῖς ἴθ σουβῃὶρ δηά 
ΡηΠεβιμοοά οὗ ἴῃς Νογίμεγηῃ Κιηράοσα, 89 
θείης, ἢ Ἡπδίθνεσ οοιτυρίουβ, 58} 
τὴ6 ΟΥΒΏΙΡ δηά ὑηδβιῃοοά οὗ ΤΠονδῇ, 
ΑἸἴοβ νἱϑδὶῖβ Βεῖ-6] σὰ ταθββᾶροβ οὗ 
Ὠινῖης Ἰπάρτηδηῖ, ΠΟ. ἀε4] ἢ 115 561. 
Υἱο65 85 ὈΘΙῺΡ ΟἿΪΥ 51}; τ 55αρθ5 ΨἘΟὮ 
οδυβεά Ὠἰπλ ἴο Ὀ6 τερασάςβα ᾿γ 115 ὑηϑϑῖ- 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

Βοοά (οἰ. νἱῖ. 12) 85 δίῃ 85 Ὁποοῖη- 
ἘΣΟΙΑΙΒΙΩΡ Δ δάνογβαιυ οὗ τῇς ““ Κιῃρ᾿Β 
Ομαρε1" δ5Ὲ “16 τωὰῃ οὗ σοά᾽ ἔτοιῃ 
Τυάδῃ, νῆο νὶϑιεὰ Βοίῃ-6] 4 σθης 
δηά 4 Πα] Ῥείοσε ἴὴ ἴῃς ἀδγϑ οἵ ἴῃς ἢγϑβῖ 
7Τετοροάῆ. να βθεῖχὰ ἴο ἤδνε Ὀείογαε 018, 
οὔ ἴῃ6. ομδ Ὠδηά, δὴ δος ἐϑδϑῦοδὶ (ου- 
ἰοιτηιϊῖν, ἢ Ῥσορῃοίβ, τεβϑοϊναα ἴο 41|1ὁΨ 
οὗ πο ἀεοραζίυγα ἴτοτι ἴΠ6 σι]ο ἢγχδὶ ῥγσο- 
Βοθ6ἃ ; δῃὰ ου (Π6 οἰδεοσ, 4 ᾿ 55 ἀθ ΠΟΥ 
Ῥοβϑοδβϑίηρ 115 ὑσόορῃοῖβ 885 Μ6}}, ἔγοῃ 
ΕΠ) Δ ἢ ἀονηνατάβ, πο, οὐνπηρ ἃ Ὀινη6 
.Δ]1, ἀο Ὠονανοῦ ἰοϊοσγαῖθ 6 ν}}15 οὗ ἴόσῃ, 
ΠΟ ἢ τὸν ἴῃς Ῥγονίάδηςσε οἱ (οἄ δἱοηα 
βεσῃγχρά 40 ]6 ἴο σείηονθ, δῃὰ 1ηβῖσῖ ΟἿΪΥ 
Ὁροη [Π6 6556 η0}8ἃ] ἀυς65, οὗ οδϑθηρ οἱ 
4}} τηλρο- ΤΟΥ δηά 1Δο]δῖτυ, απᾶ οὗ 
οὐναῖϊηρ, ΙΏΘΙΟΥ δηὰ “τε Κηονϊεάρε 
οἔὗ σοα,;" 

Ζρνῤῥεγανκεηξ οΥΓἹ Ἡοϑέα. 

ΤΠῈ βρὶπὶ οὗ Ηοβεα δ5 ᾿παϊοαίθα ὈΥ 
ἢϊ5 Ῥτορμθϑυρθ ψὰ5 Οὗ ἃ βδηρυηθ 
[ογαρογδιηθηῖ, Θαϑν τουβδεα ἴο δσζάβφηϊ 
ΕἸΔοΟοΏ. [11 βἤθνβ [56] 85 βυοἢ ἴὴ 8]} 
116 5θνϑσδὶ τηοοάϑβ οὗ ἔθδϊησ, ΠΟ ἢ (ἢ 6 
ΟὈ])οῖβ ργεϑθηϊθα ἴο ἢ]5 ΥἹῸΝ δ ΘΟ 55Ιν ΟῚ 
ἐχοῖῖθ ἴῃ ἢ15 τη : [Ώ6Ὺ τ τηδυϊοα Ὁγ ἃ 
ΒΘΏΘΓΑΙ οὨαγδοίετβίῖς οὗ ᾿ηἰθηβγ. ἘΕῸΓ 
ἜΧΔΙΏΡΪΘ, ἴῃς αἰπρ] άσυσα ΠΟ Ἦδ ἴ66]5 
αἱ 15:46] 5 510 ἴῃ ἀδρασγίηρ ἔγοτῃ οὸσ σοά 
ἴο ΟΙΒΏΙΡ ΒΑ], οἱοί 65 1156] 1ὴ [ἢ 6 ἔοστηῃ 
οὗ ἃ Ἰονίηρ Ὠυβδηα᾽ 5 (δ! ηρ5 ἰονψαγάβ ἃ 
ϑτοϑϑὶυ δαυϊίοσγοις υἱέας ; ἔβα ηρβ, ψ Βοἢ 
816 ΕΓΔ 05 δἴ οὔῇσθ ἴῃ6 τηοβῖ Τηϊχοά, δηὰ 
186 τλοϑὶ διττόν ηρ, ἩγΠΙΟΣ 1 15 ῬΟΒ51Ό16 
ἔοτ ἃ τηδὴ ἰο ὄχρεήξβηοθ. Νοῖ ΟἿΪΥ 15 
1015 σερσεβθηϊδίοη ρίνεη 1 [86 ΤΌΠΏΔΙΪΥ 
σοποεϊνοα ράγαῦϊα ἢ τ ὨΙΟἢ [ἢ6 Ῥοοϊς 
ΟΡδΏ5, Ὀυΐ 1ἴ τοοῦϊβ ἀρδῖη δηαά ἄρδίῃ : 
Ηροβεα ἴδι5 ρσινίηρ [86 Καεγ-ποία ἴο (ἢ6 
ΙΩΔῺΥ Ῥάβϑᾶροθ, ἢ ὙΠΟ. τῃ6 Ῥτορἢεῖβ 
ὯΟ οδηλα δῇου ἢϊπὶ ἢᾶνα δαοριεα δηά 
ΒΟΙΔΘΙΙΩ65 ΔΙ.Ί01|Π6 ἃ [ῃ6 5ϑδ:ὴ6 ἱτᾶρθ. 
ΤὮς χϑϑοηϊθηϊ τουθϑε σὴ Ὠϊπὶ ΟὉΥ͂ 
ἴῃ νἱοθ5 δηά οὔτηθβ οὗ ἴῃη6 Νουίἤοσῃ 
ὩΔΌΏΟΠ 15 ΟἿΘ οὗἉ ραϑϑιοηδία ΔΏΡΕΙ; ΔΏΡΟΙΣ 
ΒΙΟΣ ἢ ΟἿΘ ΓΟ ΔΥΚΑΌΪῈ ρᾶϑβᾶρο δβηάς 
1 ἃ σζῃϊθοιιβ ρυμιβῃμδηΐ, (πδι [86 ρορυ- 
Ἰλίου βῃουϊα οθᾶφθ ΔῪ ἸοΏρΟΙ ἴο ΣΟρσο- 
ἄυςθο 15εἰ (εἰ. ᾿χ. 14). Βιϊΐῖ ἢ]5 ᾿Ἰμάϊρηα- 
Ἐίοη 15 ποῖ (ἢ6 Βατά-ῃολγίθ ἃ σθηβοσϑρ 
οὗ 4 Ἐουιδῃ βαϊζτὶβὶ : (Π6 βᾶϊὴβθ σηηά, 
φῦ οἢ 15 δρὶ ἴο ἤδῃ)β ἔοσι ἢ ἴῃ Ἰοδίμην 
ΔΌΒοιτεμος δπᾶ ἤξσος ττδίῃ, 15 ΤΕΥ δ 
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ΔΏΥ τοοϊηδηΐ [0 Τ6]} ἰηΐο τδδ ἰδηἀοτζοϑβί 
Ιηοοα οἵ οσομηραϑϑίοη. ΝῸ ἔδίμεσ (ςἢ. 
ΧΙ. 1) ἔδοϊβ σῆοσθ δηρυ θῇ ἴῃ Ῥυη5ῃϊηρ 
ἢϊ5. τεθϑ]]ουβ οὨ114, ἴδ [Δ6 Ῥσορῇῃβθὶ 
[6568 ἴῃ [ῃ6 ῃδῖὴθ οὗ ἢϊβ. ἀοὰ ἢ 
Τοίθσαπος ἴο σοῦ 6] ]ου8 5.461. Απᾶ οἡ 
116 οἴδοσ Ὠδηάᾶ, ΠΟῪ ἄδορ 15 1ὴ6 οοι- 
ῬΙΔΟΘΏΟΥ, ΠΟΥ͂ βίον ἴδε γοασηϊηρ ἄ65,116, 
ἢ ΤὨΙΟἢ Ὧ6 ροθβ ἔοσίῃ ἴο πηϑθϑῖ ΔΗΥ͂ 
βῖρτι5 οὗ πδϑδοθηΐ τερθῃηίδησα ’ ΤὮδ οοιω- 
Ῥ855 οὗ 811 ᾿:τοσαῖυσα ΒΌΡΡ]165 ΠΟ Ῥᾶ558ρ65 
οὗ τῶοσο [Πρ Ραΐῃοσ, [ἤδη ἴποβ6 ψῃιο ἢ 
816 ἴἢπ8 ἀγάνγῃ ἑοσίῃ ἔγσοτι ἴῃ 6 50] οὗ 
Ηοϑοα. Βιῖΐ 1 ὐςἢ [ἢς Ποασί οὔ ἢ 15 ρσο- 
ῬΠαῖ ϑθθῦηβ ἴο Ὀθδῖ 1 5υτρδῖῃυ ἢ [ἢ 6 
Ἡρατσῖ οὗ [δ6 ] μονῇ ψο βθηΐ ἢ. 6 
866 Ὠεῖα 50 Ηδρῦτον Ζεαϊοῖ οοπληρ ἔοσί ἢ 
ἴῃ ἤδῖοα στο] θη |655η685 ἴο Ἔχοουῖϊα νϑῃ- 
δθδῆσα ΟἹ ὉΠΡΟΟΙΪΥ ὈΓΔΏΘρΤΈββΟΥΒ ; [ἢ]5 15 
Ὡοΐ δἱ 411 Ἡοβϑδβ βριγἴΐ: 15 15 σδίῃευ 
[Πς 5ριπ| οὗ οὔθ νῆο ἔδε]5 δηά 5ρθδῖκβ ἴῃ 
πιθοῦ Ὑὑἢ 15 Οοά; δἵ οὔςθ Ἰοδιμίηρ 
ΠΟΙ Ηδς Ἰοαί65, σΟβοΠρ Ώετα Ηθδ 
Τοβθηΐβ, δΔῃηα 4]50 Ἰονίῃρ ἃ5 Ηδ ἴονεβ; 
ΤΟΙ ΠΡ, ΘΟΙΏΡ ΑΒΘ] ΟὨ ΔΙ, ΤοΟΙρΊνΙηρ, 85 
Ηδ τεϊθηῖθ, σοϊῃραβϑιοηδῖθθ, ἔοιρῖναβ. 
Α5 ὕτπαρζγοιῖῖ οὔϑοσνοβ : “ἢ τῆϊς ᾿π|τηδῖθ 
δηὦ οἤεημθτηθα δρβοϊυῖεὶν ἱττηεαϊδίδ 
ὈΙοηαϊηρ τοροῖθοσ οὗ ἴῃ6 ἔτεα οὗ Ὠ νη 6 
ΕἸΖὨϊοουβη 655 σ 1 (η6 ΠΙρμξ οὗ ΕζΟΓΩΔ] 
Ιονς, 15 ἰουπὰ [ἢ6 ῬΧΟΡΟΙ δηά Ῥϑου λγ 
ἔοουβ οὗ Ηζοβεϑδ᾿β 5ρ' π|. [Ιπ [18 5656 
ἴοο ἅτ ἴῃς πψοσάϑβ οὗ οὔυγ ρσορδεῖ (οἷ. 1χ. 
8) ἴτιο, τ ΏΘη ΔΡΡΙΘα ἴο ΠΙτη5ο]ζ: “16 
ὙΔιΟὨτηδη 15 1 ἢ15 οὐ," 

κνῶ. 

Τῆθ Βοος οὗ Ηοβοα πδίυγα! γ [4]}ς 
Ἰμῖο πὸ αν] 5] ΟῊ 8 ; ἃ 5ῃοσίεσ οῃϑ, ἰδ κίηνς 
ὉΡ ἴδ [ἄγος ἢγβϑί σμδρίοιϑ ; δῃηά ἃ ΙΟΏΚΟΙ, 
σου ρτϑίηρ [6 Ταχηδιηΐηρ οἰενοη. ΤῈ6 
ΤΟΥΤΆΘΓ 15 βθυσῃ ΟΥ̓ ἰῃίογῃδὶ ενϊάδηςσς ἴο 
αν Ὀδθ σοχηροβαοά ΘΑΙῪ ἴῃ ἴἢ6 ῥτοὸ- 
ΡὨο 5. ΤΩ] Ι5Έ ΤΥ, “16 Ῥεριπμηΐϊηρ οὗ (6 
1, οταὰβ ἰαἸκίηρ νι Ἡόοβθα ;" δηά 115 
Β[}γ]6 15 ἴῃ ΤΩΔΗΥ ταβρεοῖβ ἀϊνοῦβο ΠῸΠῚ 
τ(μδὲ οἵ ἴῃ6 οἴδεσ ρα. ὙὍῆα [πουρῃϊβ 
ὮΘΙΘ Ῥγοοδθά 1 8 ΤΏΟΣΤΘ οἷἶθαῦ δηὰ Ἵοη- 
πιο σου56 οὗ ἀδνεϊοργηθηΐ, ργθβθηῖ- 
ἴὴηρ θυζ {Π|6 οὗ ἴῃοβ6 βυάάδηῃ ἰγδηΒ: ΠΟ ἢ 5 
οὗ ἴορῖς, δῃὰ οἵ ἰμαΐ εχίσοιηβ τυρρεάῃθβα 
δα οὔβου ΠΥ οὗ ἐχργϑϑβϑίοη, ΟΝ οδδ- 
ΤΑΟΙοΓΙΖΘ ἴῃ6 βΒεοοηα ρογίοῃ, ΤὨδ βοοοπά 
ἀϊνιβίοῃ, οἡ (ἢ6 οἴμοι ῃδηά, 85 ἴῃ δρ- . 
Ῥεάσζϑῆσα οὗ μανὶηρ ὈΘΘΏ ΠΟΙ Ρ}]6α Ὁγ [ἂς 
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δυῖθοῦ οὐΐ οὗὨ υἱἱοτάποο5 δηὰ ἔγαρτηθηῖβ 
οἵ ἀϊδοουζδας ἡ Ὠϊοἢ οτὐαὶν δα Ὀδθὴ ἀ6- 
Ἰϊνεσεα ὈΥ Ὠϊμὰ δἱ ἀϊβεγεηῖ {π͵|65 Ὠσουρἢ- 
ουἱ ἴῃς τειηδι Πο. οὗ ἢ]15 Ἰοὴν ΤᾺΪΞΌΤΥ. 
1115 ἡδίῃγσαὶ ἴο ΒΌΡΡοΞα, ἴῃ [Π6 ἀισδῆρο- 
τηθηΐ ν85 ἸηΔἀ6 ἴῃ ρατῖ ὉΡροη ἃ οὨτοΠΟΪο- 
δἰοδὶ ΡΠ ΠΟΙΡΙῈ; δηαᾶ πο ον άθησα ἢδ5 ὈΘΘἢ 
δι ρβιδηπδιίθα Ἰοδάϊηρ ἴο Δ ορροβίίβ σοῃ- 
οἰυβίοθ. Βιυῖΐ 15 τεϑάδυβ οδῇ ἴδε] 4150 
ἴῃ ἢϊ5 ψουῖς οὗ σοτῃρι]δίίοη [ἢ 6 ῬγθβθῦοΘ 
οὗ δὴ βϑἌίῃεῖς ἡπάρτηθηῖ, ψ ]ο ἢ ΚΗΘ 
Ὦον ἴο ἀἴδροβα 1ἴῃ6 πηδίθτδ]5 δὲ μαπά 
ΔΟσΟΟσΤ ΩΣ ἴὸ ἃ ρΪΔῃ, δηὰ 50 85 ἴο ἴοστι 
{πεῖ ᾿Ἰηἴο οὔθ σοηηξοϊοα δηᾶ Βδιτηοηὶ- 
οὐβ ψῃο]6. ΑΠΘΥ Ρῥσεβθηηρ ἃ 500ς665- 
δίοῃ οἵ ἀϊνεοσβιβεα ἰορὶς5,---ταριὰ ἀ6]1η64- 
Ὅοη5 οὗ οἤπΊθ, ο͵δου δου υἱίοσαησαϑ 
οὗ σϑῦυκο, ΟΥὁἨ ΔΌΠΟΙΓΘΠΟΘ, ΟΣ Σηνοοῦνο, 
ΟΥ ΘΟΙΏΓ ΠΔΊΊΟΙ, ἰητοσηρὶ οὦ ἢ Ρᾶ- 
τποῦς Ἰην! Δ Ὀοηϑ ἴο τερεηΐδηςο, δηᾶ ἢ 
ΔΡΡΘδὶβ ἴο ῥτοοΐβ οὗ 7 επονδὴ᾽5 Ιονα ἴο 
5146] βῇδνγῃ 1 ΠΟΙΓ ῥδϑὶ ὮΙ ϑἴοτΥ,--- 
ἴῃ6 Ῥσόορποῖ δὲ ἰεησίῃ ἔγοιῃ ἃ βίθσῃ ἀθ6- 
πυποϊδίίοη οὗ σοϊηϊηρ ταῖῃ δηά υἱΐεσ 
ΤΌ δ ϑιάθθ, [Ὠσουρ ἃ. ΤΕΙΔΙΚΑΌΪΥ 
βνοοῖ δηά τηοβῖ ροδίιςαὶ ἀδϑοπρύοῃ οὗ 
1ῃ6 τοϊδ!οηϑ ψΙΟ ψουὰ οὈίδίῃ Ὀ6- 
ἔνΘΘη [5186] ρϑηϊζθηΐϊ δηᾶ ἢοῚ σθοοῃοιθὰ 
1, οτὰ, Ἰηῖο 8η δρίρταρῇ οὗ βοϊδιηη δηά 
δ. τὴ6 τοβθοΐΐοη ποῖ υπίηροὰ πῃ 
ΤΩ ΘἸΔηοἤογ. ἥα ᾶνα Ιη [ἢ]15 ἃ σοῃϑυχ,- 
τηδῖθ ουϊοοτηθ οὗ ἡδἔννα γί !ϑί]ς 511]}. 

Ιῃ [86 υἱΐζετᾶησα οὗ 818 τθουρῆίο, 
Ἡόοβεᾶ ἄρρθαῖβ οἰΐζδῃ ἱτηροάθδα ὮὉγ τῆς 
ἸῃςΘΏ5Υ οὗ δ15 ζδο]ηρβ, ἀσρηνίηρ Ὠϊπὴ 
ἴογ [6 τηοτηδηΐϊ οὗ [παῖ τηδδίοιυ ονοσ ἴῃ 6 
Ἰηϑίγατηθηΐβ οὗ Ἔχργθϑβίοη, ΜὨΙΟΝ δ Ὡσηθ5 
6 ῥσονβδ ΠΙπγ56}Ὁ σαρδῦ]ε οὗ ἰῇ ἃ νεῖν 
ὨΙρὴ ἄσρτθθ. Ηἰἴ5 δβεηςπηθηῖθ οἱοίῃς 
1ΠοιβοῖνῈ 5 σοϑαγ τ οἰ ρῃδίς, Ὀυτη- 
15. νοταβ; Ὀαῖϊ ἴΐ6 ρϑῆθσαὶ βίγ]6 15 
τοασκοὰ ὈΥ̓͂ Ἔοχίτθοιῃβθ δὺπιρίμεθθ, ὈΥ 
βδυάάδη (ὑἿ5 1π ἴῃ6 ῬδΙβθοηβ5 δάαἀγοββε, 
ὈΥ βυάδάδῃ ζυχῃ5 ἴῃ ἴῃ 6 Ῥἤδ56 οὗ ἔδε]ϊηρ, 
ὈΥ δυάάρῃ ὑψιδίηρ ἀρουΐ οὗ ομα δηά [Π6 
ΒΔΙΏΘ Ἰπηᾶθ6 ἴο ΟΧΡΙΟ55 αἰ δγοης 1ά685, 
δηά Ὀγζ ἃ ουτί Ὀγχονν, ἢ] ἢ οἴζθη τηδῖκα5 
Ἀ15 ὙΟΙΑ5 ΤΏΟΓΟ ἴο ΤΟ 560 ]6 στ ἀα]65 ἴΠΔη 
7υ5ῖ ἜΕΧροβιοῃβ οἵ ἴδουρϊ. ΗἰἸ59 γϑῇῆθ- 
ΙΏΘΏΟΘ οὗ ἔδο]ηρ ποῖ υῃΣοα Θ ΔΕἾὟ δρ- 
ῬΘΔΓ5 ἴο 5 ρ61]6 85 ἰξ σγεσα ΜΓ} ποσάβ, 
Ὀ1ΠΡ ἴο ἴοσοθ ἴπεα ἴο ἀο τθοσα ἴδῃ 
ὙΟΓ5 οΔἢ Ὀ6 Δ ΓΙΥ Ξυρροβεά οαραῦϊα οὗ 
ἀοϊηρ. [ἢ σοῃϑοαῦθηος, ἴΠ6Γε 18 ἃ τυρροά- 
Ὧ655 οὗ αἰςίου, 1 ἃ ἔγα  ΘΠΕΥ σϑουτ- 
τίηρ ΟὐΞΟΌΓΙΥ, ὨΙΟἢ γορα]β τηοϑὲ σοδθσβ 
ἔγοτῃ 8}} ἜἼχοαερῖ 506 16 }Κ7 ἑδνουχιίθ ρμᾶ38- 

ἹΝΤΚΕΟΘΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ 

βᾶρ68. Ι͂ἢ 4]} ἴπ6ϑ6 τοϑρθοίβ, Ἧὸ ΠΊΑΥ͂ 
ἀεῖοοῖ ἃ ΞΟ ρ σεβοι δος Ὀαΐνγθοη ἴδ 6 
δεοοηά ρατῖ οὗ Ηοβεδ, δῃα ἴποβε ρογ!οῃ5 
οὗ δ8ὲ Ῥαι}}5 ἘΡΊ51165, 85 ἴῃ ἴ[ἢ6 (α]δδης 
δηὰ ϑεοομά ἘΡι56]6 ἰο ἴῃς (οπηιίδη5, 
ἴῃ ψΏ]Οἢ ([Π6 ἀροβί]α σοητοηῖβ ΟΟΟΔΒΙΟῚ5 
ὙὮΙΟὮ ΘΘΡΘΟΙΔΠΪγ ἐχοῖῖα ἢ15 δ  ηρϑ. 

1| 15 σμασγδοίεγβίς οὗ Ηοβθα 5 τ ηρϑ 
ἴῃαὶ 1Π6ΓΘ 15 ΟῚ 1π||6 ἴο θ6 ἰουηῃά ἴῃ 
{Ποῖ οὗ ἴῃμαῖ ἔοσηαὶ δα)ιβδίσηφης οὗ ]δη- 
δυάρε Ἰηΐο ΡάγᾺ]}]6] 15, ΒΊΟΝ 15 ζΘΏΘΓΑΙΥ 
ῬΙΌΡοσ ἴο Ηῦτον ροθῦγ. 1 ρϑγδ] 6] 151 
15 ΟΟΟΔΘΙΟΏΔΙΪΥ 5ΙΤΟΠΡΙΥ τηδικεά, 45 ἐς ρ. 
ἴῃ (ἢ. ἵν. 5, 1ο, 12, 14, Υ. 13, 14, νἱ]. 
4---6, χὶ. 8--12, ΧΙ]; 14, ὅζα., 1 γαῖ ἄοοβ 
ὩΟοῖ ΔΡΡΘΔΣ ἴο βᾶανα Ῥεδϑθὴ ἢ [15 ὙΤΙΟΣ 
ΔῊ ΠΑΌΙΓΙΔΠΥ̓ σοηβίγα! ὩΙηρ ἰδ Οὗ σοτῃ- 
Ῥοβίοῃ. Τῇὴθ ῥτορῃδῦ 5 βρίξ 566 ΠῚ5 
ἴοο δρῖ ἴο 6 δρϑβογρεα Ὀγ [ἢ6 δχοϊθηγθηξ 
οὗ ραβϑιοηδῖθ δε ηρ, ἴο ᾶνα δἵ 4}} ἔπλ65 
ΘΙ ΒΈ ΓΘ [ῸΓ δι οἢ ΔΙΓ5Ός δισδηρϑιηθηΐ, ΟΓΥΓ 
ἴογ (6 {11 ῥ]αΥ οὗ φϑίμες 56 851 }1{γ. 
ΝΟΙΠοσ ἄοο5 [Π6 διτδηρεπηθηῖΐ οὗ ρᾶϑβαροϑ 
Δρρθδαῦ οἴδη ἴο ον ἃ 5ἴορῆις ἀϊ5- 
Ῥοβίοη. Ἐναϊά 1 15 ἴπι6 ἢδ5 ἴῃ ἢΪ5 
᾿ΔΏ5]ΔΌΟΩ (“ Ῥτορμοῖθῃ ἢ οαϑὶ (6 ῥτο- 
ῬὨΟΒΥηρ5 ἰηἴο (15 δῇῆδαρε; υΐ [δὲ 
βτουηαβ [Ὁ 0 ἢ} διτδηροιηθηῖ, [βου ρἢ 
ΒΟΠΊΘΙΙΠ165 ΓΟΟΟΡΉΪΘΔ]6, 45 Φ 9. ἴῃ ἴῃ6 
ἰουσίῃ οπαρῖοσ, ἀγα ἔοσ ἴῃς τηοϑὲ ραγὶ ἔδσ 
ἔτοηλ οΟὈνϊουβ. 

Οπς ἔγσυτα οὗ ᾿ἰαηριαρα, ἴἢ6 ιι56 οὗ 
ὙΠΙΟΙ 15 ΡΕΓΘΟΙΥ σοι ρδῦ]α ὙΠ 80 
Ἰηΐθηθα δχοϊϊθηθηϊ οὗ (δο]ηρ, σϑοὺσς ἴῃ 
Ἡόοβθᾶ γοαυθηῦγ,---ἰῃαΐῖ ὨΙΟΒ 15 οΔ]]οἀ 
2αγυμορῃιασία. Υε οἴϊθῃ δηα Βδσα ομδ 
νοτα ἀγανίηρ δἴοῦ 1 Δποῖῃεῦ ον! θη Εἶν 
βιυρροβίεα ὈΥ 5:Π}}|47Υ οὗ βουηά, ΤῊ] 
15 ἃ ἔδαΐυγα οὗ βῖγ]6 ᾿ψ ΠΟ ΘΟΤΏΓΔΟΗΪΥ 
ἀεῆδς σοργοάποϊίοη ἴῃ ττδῃβἰδίίοη, δηά 
ΜὨΙΟἢ πογείοσα οδηποῖ Ὀ6 οὐβεσνεά ΌὉῪ 
186 τοδᾶδὺ οὗ οὖσ ἘὨρ]15ἢ νϑσβίοι : Ὀυζ 
ἴΠ6 ΘΧΡΟΒΙΪΟΥ Βοιῃθ 65 πηά5, ἰῃδὶ δἰϊθ- 
το ἴο 11 ξαΓΙσ65 τὰ ἢ δὴ προτῖ- 
δῖ οἷα ἔοσ ἴῃ6 ἀείειτηϊηδῦοῃ οἵ ἴῃς 
Θχδοῖ 5686 οὗ ἃ Ρᾶϑ5ϑᾶρθ. 

ΚΑ οαπορΣ 19 164 δας Οαηολ. 

ΤὨς Βοοϊς οὗ Ηοβοα, οὗ ἃ ἀαῖα δηά οὗ 
8 ΔΌΓΠΘΩΠ οἰ γ, ΒΙΟΩ ἅττα οι υηηι65- 
ἘΟΏΔΌ]6 δηά τὴ ἔδοϊ ὑπαιυοβιοηθά, ᾿ς 4 
ὙΠὴ655 οὗ [Π6 υπηοβὶ νά]υς ἔοσ ῥγονίοιι 5 
Ῥοσθοῃηβ οὗ [ἢ6 ΟΙΪὰ Τεβίδιηθηῖ. Α 
ὨσΏΡΟΓ οὗ 4]]υ58]οη5 Ρὰξ 1ξ Ὀαγοηά 41]] 
Ἰανσία! ἀουδῖ, μαὶ οβεα ἴῃ (6 εἰσι 
ορμίΥ Ὀείοσα Ομηβὶ δὰ ἴῃ ἢἷ5 μβαηάς 
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ἃ ἤδρσον ΠΠτοταῖατα ἰἀθηοαἹ] τ τη οἢ 
ΜὮΙΟ. 6 ΡΟ55655 δἴ ἴῃ6 ῥγθβθηΐ ἤουγ. 

ΙΪῺ τοβρεοῖ ἴο (σβῃεβίβ, ψὲ ρέτγοεῖνβ 
Δ] 5 οΏ5, ῬτΟΡΌΪΥ ἰο Αἀδηλβ βίῃ ἴῃ 
Ῥατδάϊβε δηὰ ἢϊ5 δχρυϊβίοῃ τῃογοίγοσῃ, ἴῃ 
οὗ, νἱ. 7; ἴο ἴμ6 ἀεδίσιοίοη οὗ ϑοάοιῃ 
δηἃ Οομλοστῆα, Αὐἀτϊηδῃ δηὰ Ζουοίσ ἰπ 
οἢ. χὶ. 8; ἴο [ἢ6 Ῥτοιηῖβα οὗ [86 τηυἹᾶ- 
Ῥ]ιοδὕοη οὗ [6 ΠΟΙΥ τᾶς 45 βϑαηά ἰὴ (δῇ. 
ΧΧΙ. 7 Πα ΧΧΧΙΊ. 12, ἴῃ Οἢ. ἱ. το; ἴο 
7δοοὈ᾽ 5 Ὀιγῃ, ἢ]5 βεύνιοα ἢ 1,40 4ῃ, 15 
ντε βίη Ὑἱ τὰ τὴ δηρεὶ, δηὰ [86 βεοσοηά 
νἰβίοηυ δἱ Βείῃ- 6], ἴὴ οὐ. χὶϊ, 3, 4. 12; ἴο 
[με νοσὰβ οὗ Ταοοδς Ὀ]εβϑηρ οὗ ἘΡΉταΐπη 
1η οὗ, ΧΙ. 15. 
Εχοάιϊι5 ἰβ δὰ ο, ποῖ τρθγοὶν ἴῃ 

ἴμ6 βξηεγαὶ τε} ]βοθηςα οὗ Μοβθβ δῃὰ 
οὔ [86 ἀε]νεζδηςες ἔγοσῃ Εργρὶ ψηϊ ἢ, οο- 
οὐ ΠΩ Γερεδίςαϊγ, γᾶγ, ΠΟΎΤΈΥΟΊ, αάτοϊε οὗ 
Ὀοῖηρ τερατα 64 85 Ὀεϊοηρίηρ ἴο [Π6 ρτεαῖ 
τδαϊΠοὴ5. οὐ 1πΠ6 Ὡδίοηδὶ ἢϊβίοσγ, Ὀυΐ 
νετΡ ΠΥ; ἴῃ ΟἿ. 1. ̓ αοοτηραγοα ψχ1ἢ Εχοά. 
ἱ, τὸ; ΡεΙδδρ58 ἴῃ οἷ, 11, ᾿7, οοπιρατοὰ 
ἢ Εχοά, χχὶϊὶ, 12. 

ΤὨΘ οὐτβε ἀεηουηοεά ἴῃ 1 ον] συ, Οὗ, 
ΧΧΥῚ, 14 Ε.,, ἀηὰ ἴῃ Πεαϊεγοπόσωυ, οἱ. 
ΧΧΥΙΙ]. Ὁ Ω, 15 ὈΙΔΙΏΪΥ τείθιτεαά τὸ ἴῃ 
Οἢ. νἹ}. 12. 

ΝΌΓΊΡΕΓΒ 15 ταξειτεᾶ ἴἰο ἴῃ [π6 οἰϊδίοη 
οὗ 1806 510 ἴῃ [86 τηδίίεσ οὗ ΒαδΙ-Ῥθοσ ἰὴ 
οὗ. ΙΧ. Το. 
ἸλδυζεΓΟ ΥΩ 5 οἰϊεὰ νεγΡ ΑΙ] ἴῃ Οἢ. 

1}. 1, σοτῃραζβα ψ 1} Ἰευξ, χχχὶ, σᾶ ; 1π 
ἵν. 4(ασοοταϊηρ ἴο ἴμ6 τεοαϊνϑά ἰοχί), ΡΝ 
Ῥασβὰ νι ΤΠ ευς. χν]!. 8---α 3; ἴῃ Οὗ, ν. 1ο, 
οοτιραγθὰ σ ἢ Πεαϊ. ΧΙΧ, 14, ΧΧΥΪΙ. 17) 
10. «ἢ. ν. 11, οοτηρατοὰ σι Πδυξ. χχνη]!. 
43; ἴῃ οὗ. ν. 15, σοτῃρατγοά νὴ Ὠδαΐ. 
ἷν. 29, 20; ἴῃ οἷ. νἱ. 1, οοτῃηρατεά ψιῃ 

. Ῥεαῖ, χχχίῖ, 30; ἴῃ οἰ. ΧΙ], 6, Ταῦτα 
σὰ Ῥϑιξ, ΥἹ11. 12, 14, ΧΧΧΊΪ, 15, 18 ; 
οἰ. νἱῖϊ. σ (“ εαρ]6."), Ἄοοιπρατεὰ ὍΠῈ 
σου. ΧΧΥΙ]. 49. 

7οϑμυδ 15 οἰϊεὰ ἴῃ (ἢ, 11. 15, οοτηραγϑά 
τ ἢ 7 5}. ΨΙΣ. 2, 24. 

7υάρεϑ 15 τεοορηϊζεά ἴῃ ἴμα τείεσεῃος 
το αἴθεδβ, ν μοι οσουτβ ἔνῖςε (οἢ.. ΙΧ, 9, 
χ. 9). Απά [Π6 ΤΔΏΏΕΓ ἴῃ ΜΏΙΟΣ 1 15 τὸ- 
ἐοιτεὰ ἴο, ΔΚδη ἴῃ σοηυποῦοη ψἢ [ἢ 6 
τείθιθηςς ἴο ΒΑ, -Ῥθου, τῇδ κθ5 1 ἱῃοοῦ- 
16 5120 16, τῃαιὶ [86 ῥσορμεῖὶ δα 1ὴ ἴδ τλδῖη 
186 βᾶτηα δοοοιηῖβ ἴῃ ἢϊ5 Ὠδηᾶβ 848 6 
μανθ: ἴῃ βϑδιοῃιηρ Ὀδοκ Ἰηἴο [6 ΠΙ5ΙΟΥ͂ 
οΟΥ ἴμα παίΐοῃ ἴὼὺὸσ ρᾶγδ]]6]5 ἴο ψγῃαΐῖ ἢδ 
6615 ἴο Ὀ6 1ἴῆ6 Θπογηῖοι5 ΜΠΟΚΘΟΟΏ 655 οὗ 
15:86] ἴῃ ἢ15 ον ὉΠΏ6, ἢ6 Δϑίθἢ 5 ὉΡΟ 
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[6 δἰγοο νυ οὗὨἨ αΙδθδὶ ἰῃ ἴῃ6 Βοοΐς οὗ 
7υάρε5, ἀηὰ ἀροῦ ἴἢ6 5ἷη οἵ Β84]-ρθοσ 
ΠΟ 5ἰδηας 50 σοηϑρίουους ἴῃ ἴδ6 
Ὠϊξίοτυ οὗ Μοβεϑ :--ἰἤ 656, δῃὰ ηοηθ Ὀυϊ 
ἴῃε56 ; θδϑοᾶυβε ἴμεβε βίδπα ουἱΐ ἴΠ6 τηοβῖ 
ἰηῖο υἱεῖ ἴῃ ἴῃ6 ὨΙβίουΥ ψαῖὶο μα μδά 
ἴῃ ἢ15 ῃδηάϑβ, ἃ5 4150 [86 } ἀο ἴῃ ἴῃς ἢ}15- 
[ΟΥΥ ὩΟῪ Οχίδῃϊ. 

ΤῊΟ Βιβίοτυ οὗ ϑαγημεὶ ἰβ δ] ἀεὰ ἴο 
1ῃ Οὗ. Χ. 5, ΧΙ, το, τα; ΜὮ16 οἱ. ἱν. 6 
15 ἃ Σόοῦο οἷ 5. χν. 26. 

ΤἼΘ τοἰδύοῃ οὗ (ἢ ΒοοΚ οὗ Ηοβϑᾶ ἴο 
[86 χεϊιρζίουβ δῃηα ρος] σοηάι!θίοῃ οὗ 
5186] δἱ 186 πῆρ, 85 Μ6|1 45 ἴο [6 
σοῦγβα οὗ ἑοσεβοίηρ' ἐνεηίβ Ἰεδάϊηρ ἄοτνῃ 
1ἰῃογεῖο, δι θηθ5 ἃ δῖνα δηά 1ποοῆ- 
ἘΓΟνΘΓΌΡ]6 σοιτοροσαῦοῃ οὗ [86 {π| οὗ 
ἴΠ6 ὨδίουΥ ψοὰ τὰ ἢᾶνα ἴῃ [Π6 ἴνο 
ΒοΟΚ5 οἵ Κίηρθ; ἴοσ ἴῃ ἢ βίουυ 15 1ἢ 
ἐχδοὶ δοοοσάδποα ψ ἢ 4}} ταὶ νὰ τεδὰ 
1 [Π15 σοῃ ΘΙ ΡΟΥΔΤΥ Ῥτοάποξου, δηᾶ ἴῃ 
ὯΟ ΙΕβροοῖς αἰϊνοῖρεβ ἰπογείσοιῃ. Τῆι8 
ὙΠ16 Ηοβοϑα σδηηοῖ Ὀ6 Ταρτεβθηϊθα ἃ5 
Ταίοισίηρ ἴο ἴἢοθ6 Ὀοοΐκ5, ψ οἢ ἴῃ ἔδοϊ 
ἍΕΙΘ τοί ἴδῃ [ἢ Εχιβίθηςθ, θεϊηρ ἰδίου 
ΟΟΙΏΡΙ Διο 5 ἔτοπλ Δηη4]5 16 ΟἿΪΥ ἴῃ 
οοιγ56 οὗ ἰογηδίοΏ, να γεῖ οδῇ 866 [ἢδῖ 
Π6ΓΟ δῖδ σηδίοσιδὶς Ὀδίοσε 0.5 ἔοσ φοῃ- 
ΒίΓῸΟὩρ 8 561|65 οὗ “ υῃηάοκιρησά ςοΙη- 
οἸἀθῃς65,᾽" ἰοστηϊηρ ἃ Ὀοάγ οὗ ᾿Ἰηἀερβηά- 
δηΐ δυϊάθηοθ 5: ΓΟΏΡΙΥ σομῆσπηδίοιυ οὗ 
[6 Ηδοῦσον σεοοζάβ. 

Ιῃ τεϑρθοῖ ἴο οἵβεσ Ῥοοΐϑβ οὗ βδοτεά 
Βοπρίατε, ἴΠ6 οοιτεβροπάθδηος οὗ Ηοϑβ. 
Ψ1Π. 14 ΜῈ Ατηο98 1. 4, ἢν, 10,12, 11, 2, 5, 
δα δραίῃ οὗ Ηοβ. ἵν. 15. ἢ ΑΥΩΟ5 
γ. 5, 11]. 14, 18 ΨΘΟΙΥ τοιάτκαῦ]θ. 
Ῥτοϊηρίβ ἴῃ6 βδυτηῖδο, ἰῃαὶ 48 [2656 ἔνο 
Ῥτορῃοῖβ ὝΕ͵ΓΘ ΟΟΥΔΙΏΙΪΥ ΠΟΙ ΘΙΏΡΟΓΑΓΣΊΘΒ, 
δηά δ5 Αἴῶοβ ΟσΤΘ ἃ ΟΟΠΊΠ5500 (0 
[5146] ἃ5 ΜΟῚ ἃ58 ἴο ΠυἀΔῃ, οης οὗ ἴῃ6 
ἔνο δά ἴῃ βοῃλα ψΑΥ Ὀεοοιηδ δοαυδιηϊοὰ 
τι [6 Ργορμεβυίηρβ οὗ ἴῃς οἴδεσ; 88 
8150, ΟἹ ἃ ΟοΙηράγδοη οὗ 158]. 1]. 2 Β΄. 
ὙΠῸ ΜΊοδῇ ἰν. σ Εἰ, γα δτὸ Ἰθ ἴο βυστηϊβα 
ἴῃ τοίδιθηρα ἴο 158,8} ἀπά Μίοδῃ. 

ΤΎΠΟΙ 16, δ 6, Ἰηβίδηςαϑ ἴῃ ΜΙΟΝ 
υἰϊετάηοεβ οὗ Ἡοβθᾶ ϑρρεᾶῦ ἴο ἢᾶνβ 
Ὀόδη ἴθ ὑΡ, δηᾶ 1ῃ 8016 σΆ565 ΔΙ6 
Ἔν ἱπίεγρτεϊβα ἔογ ὑ5, ὈΥ βυρβεαιθηὶ 
Ῥτορμείβιυ Γῆυβ, 15 Ἰυμίοσ οοηίεπι- 
ῬΟΓΑΙΥ͂ 5818}, ἴῃ (ἢ. 1. 22, 23, ὈΟΙΤΟΥ͂ΡΒ 
Δα ΘὨ]ΑΥρο5 Ηος. ἦν. 18; Δη4 4 ῬπδΙτ]εὶ 
(Ρ5. Ιχχνὶ]. 2}, Ὑῆο ΡΤΟΒΔΌΙΥ γγὰ5 1] ΚΘ σ88 
ἃ Ἰαηΐοῦ ΘΟΠ ΕΙΏΡΟΓΑΙΥ, οἰΐε5 δηα ρῖνε5 ἴῃ 6 
7ιδὲ ΔρρΙ!Ποδοῃ οὗ Ηο5. 11. 18, Τ6Γ. ΧΧΧ, 
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9, ΧΧΧΙ. 12--1 4, ΤΩΔΥ Ὧε οοτῃηραγοά νη ἢ 
Ηον. 11. 5, ΜΠ ΒΙΟΝ 4150 16 τηιϑὲ ὅτοὰρ 
ἘΖΟΚΙΩΙ χχχῖν. 22, 24, ΧΧΧΥ. 23, 24, 
δΔη ΖεοΝ, ἴχ. 17. [7 εγεπιδῃ ΧΧΧΙ. 31 -- 34 
ἸΏΔΥ Ὧδ οοτῃραγοά ψ Ηοϑ. 1]. 19, 20, 
δηὰ 761. χχχὶ, 27, 28 ψ ἢ Ηοβ. 11}. 223. 

Ἡόοβθᾶ 1, 3, 8 ἴῃ κ᾽ ΤΩΔΏΠΟΙ ΔΡΡΘΔΙΒ 
ἴῃ ΔῊ δηϊατρεὰ ἔοττῃ 1η ἘΖΕΚΙ6Ϊ χνὶ. 4, 
ΙΧ, 37, 39. ΖΕΟΒΑΙΠΔὮ ΧΙ], 2 15 ῬΟΙΠΔΡ5 
ἃ ΤΕΙΔΙΙϑοθησα οὗ Ηοϑ. 11. 17; 450 761. 
ΧΙ. 4 δηᾷ Ζερῆ. 3. 23 οὗ Ηοβ. ἱν. 2, δῃά 
761. ἵν. 2 οἵ Ηοϑ. χ, 12. 



Η Ο 5 ΒΑ. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚ 1. 
: 2 ἴοδεα, ἐο ἄξειν Οοά':» γμάρνπεμέ 70» »ῥίγιίέμαϊ 

τυλογεάονε, ἑαξαίδ ΟΟΡΙΦΥ, 4 απ βάγλτ λέγ 
αγωίῖ, 6 2Ζο-γωλα»ᾳπηαὖ, 8 αμαᾶ Ζ2Ζ0-α»εριὲς 
το 7ἀε γεοίογαϊίος οὐ δ᾽ μ͵μάαλ απά 7:γαεὶ. 

ΗΕ νοτὰ οὔ τε ΓᾺΡ τῃ δῖ σπης 
απο Ηοβεα, ἴῃς βὁοη οὗ Βεετσὶ, 

ΟΗΑΡ, 1. 1. {2ε «ευὐογά Ὁ ἐδὲ Σοκ ἐδαὲ 
εν μϑο Ἠσεα] ὮΘ γοσϑο ἔοστῃϑ ἃ μοδάϊης 
ἴο 16 ψγΒοΐὶο Ὀοοΐςκ. Οὐομῃρ. 06] 1. χα; Μ|ςοδῃ 
1 χ; Ζερδι. 1.1, ὙΤδα βρεάϊκοσ ἱπρ] εα π᾿ [86 
ἴεσπὶ ““ψγογὰ "ἢ 5 ποῖ {πε ργορβεῖ, Ὀυΐ [6- 
Βονδῆ. Ὁρ. σϑδηῃ. χν. σἱ, 4: [67.1. 4, 11. 86 
ψοΙβο οἶδιπη5 ἔοσ {86 ἡ Βοῖα Ὀοοῖ 6 δι ΠΟΙ ΤΥ 
οὗ Ὠινῖπο 1ηϑριγδίίοῃ. 

δὲ “οη ὁΓ) Βεεγῇ Τα Δοηπβοδίίζοη οὗ 
“ ΒΘοΣ, 7 νὰ “ς ΒΟΟΓΔῊ,᾽) τηοηξοηδά σ Οἶτο. 
Υ. 6, ἃ5 ολττθά Αυναῦ ὉΥ “ΤΊ ρα ἢ ΡΠ Ποβοσ,᾽ 15 
τεβιϑιοὰ ὈοΐΒ ὈΥ {δε ἀϊβοτεηος οὗ ἔογπὶ δπὰ ὈΥ͂ 
[6 σὨσγοποΐοσΥυ. ἈδΌίπ5 πογὸ ἱπέεστοαὰ (ῃδΐ 
Βεοσὶ νγᾶϑ Πἰἰκονν 56 ἃ ρσορδεοῖ, θθοδιϑ8 ἢἷ5 ὨΔΠῚΘ 
ἰα ΒΟ σίνθῃ 85 Ηοϑοδβ ἔδίμογ; Ὀυϊ [86 ἰη- 
ἔξγεῆςς 885 2Ο 50]14 Ὀδ5ῖ5. 

ἐπὶ δὲ ἀαγ: οὗ΄..ὅἀίης οΥ Τεγαϑ] Ἰυτίης ἴΠ6 
Τοῖψηβ οὗ [86 ἔουγ Κίηρβ οὗ [υἀΔἢ ΠΕΤῈ παπηθά, 
ἴδεγο σχοϊξηθὰ ονοσ [53γαθὶ []εσοροάπῃ 11., Ζαοἢδ- 
ΤΙ, 5841} 1ὺπὶ, Μεηδῆεηι, Ῥεκδι δῆ, Ῥείκδῃ, 
δηὰ ΗσοϑἌδιοα, ὙΒὸ οἷ βρᾶςα οὗ {ππ|6 ἴἢι8 
ταλυϊκοὰ οὐκ πχιϑῖ, δοσοσγάϊηρ ἴο ἔα σὨγοηοΐο- 
ΕἶςΔὶ σἰδιίοπηθηῖς ἴῃ Κίηρθ, βᾶνε Ὀδθθη ΤΊΟΓΟ 
1Πδῃ οἰχίγ γοᾶσβ; ψ 1] (μδὶ ἰαϊίογ ρατί οὗ 
]εγοθοδπλβ τείξη, νος ἢ ονου]ρροὰ ἴδ6 οοπι- 
τηθηοριηοηΐ οὗ [022Ζἰ 845, σουἱὰ ποῖ ᾶνο 6χ- 
οδοάοα ἐννοπίγ-ῆνο. Τ6 τηοβὶ ργοῦδῦ]θ γοάϑοῃ 
ΠΥ Ὡο0 οἴμες οὗ ἰδ δϑονεθ- ῃπαπιθὰ Κίηρϑβ οὗ 
ΙΞγδεῖ 15 πηοηιἰοπθά, Ὀθοϑι 65 [εγοῦοδπι, 15 ἴο θ6 
βδουρδέ ἴῃ (ἢ ἀϊδιίταςίεά σοπάϊξίοη οὗἉ {86 Κὶηρ- 
ἄοπι δἴζοσ [8δί ρυϊποθβ ἀθαίῃ. Τὴ ρετοα νγᾶ8 
80 ΤπΟἷ οδδταςίοσιζοαὰ ΟΥ̓ στ ριο δ] υϑυγραίίοη 
ἃῃ ἃ ΡΟΞΞΙΌΙΥ ἰηΐογναὶβ οὗ Δπάγοῦγ, ἰΒδὲ (ἢ 5βοσί 
τείζῃ5 οὗ {Π6 51Χ οἵ βϑύξῃ σθῃ 700 510 Ε55 6] Ὁ 
δπογζοὰ ουξ οὗ [δ σοπβιβίοη ᾿πῖο ἴΠ6 Ῥοβι(οη 
οὗ ΤΟΥΔΙΕΥ͂ ϑοοιηθὰ ἰο δοσά πο δι ϊϑέδοϊογυ 
0.515 ἦν ςΒγοποϊορίοδὶ γοΐεσεηοθ ὋΓὮ 5, [μεγο- 
ἔοτο, ἴα δοιψῃῖ ἰῃ [δὲ τείρῃβ οὗ αν 8 
οἰρΣ ποι ποιδηάίην (μὲ Ἡοϑβεᾶ ννγᾶβ ἴῃ 
411 ργοῦ δ] ΠΥ ἃ βυδ]εςὶ οὗ {86 Νογίμειπι Κίηρ- 
ἀοπλ υπι}} ἰὲ νγᾶβ ἀεϑίσχογοά, δηά ἰμαξ ἢ15 
ΤαΪΠἰΞΈΓΥ νγᾶβ Ὄχογοϊβοά νυν τοΐεσθηςα ἴο ἴδδὲ 
Κιηράοχῃ ΟὨΪΥ. Οἡ ἴδ οἴμοι ῃδηά, [οσοδοδπὶ 
ἰ5 πδιηϑά, οί θδοδυϑο οὗ Ηοϑβοδ᾿5 σοῃπεσίοη 
ΜΠ} 5γδε], δηὰ 4]5ο, ρεσῆδρϑ, ἴο ἀείοιπηῖμα 

ἴῃ της ἀδγ5 οὗ ΖΖίδῃ, [οἰπδπι, ΑἮΔ2Ζ, 
απά ἘΜ Ζεϊλἢ., Κίηρβ οὐ Τυάλῃ., δηὰ 
ἴῃ τῆ6 ἀδγβ οὐ Τθγοροδηι [Πς 8οη οὗ 
7οδβῃ, Κὶπρ οὗ ἴβγδεὶ. 

2 Τἢςε τΑπηδ κὸν οἔ τῃῆε νοτγὰ οὗ 
τῆς ΠᾺΡ ὈΥ οβθα. Απά τε [ΚΡ 

[86 ἀδῖρ οὗ ἴμ6 ῥγεάϊςξίοη ἱπ οἢ. ἱ. 4 85 ἀο] νου. 
οἀ Ρεΐογο {86 ὄνεηῖ ἴο νυ] ἢ 1ἰ τοίοσβ. ΕῸσ [86 
ονθηΐ ἴδοτο ἔοσοίο] ἱοοῖς ρίδοθ 'π ἐμδὲ οὗ 
Ὁ 22.888 τεῖρῃι, ΕΥ̓͂ νοΐ Βα ϑυγνϊνοα ογο- 
Ὀοᾶπι. [15 ἴΠ6 πιοτὸ οὐυΐουβ βυρροϑίξίοη, [πδί 
1}15 νϑσϑθ νγᾶβ8 ὑγρῆχοά ὈγΥ Ηϑεᾶ ἢϊπηβοὶξ: δεῖ 
16 ̓ ὰ νψᾶ5 ποῖ, 1 885, δὲ 81} ονθηΐβ, {8 βδηςίίοῃ 
οὗ πμδὲ εννῖϑῃ ἰγδαϊ οι οα τνῆϊςῖ (Π6 ἰδϑῖ 
Γευϊδίοη οὗ ἴθ βδοσεά ἰοχὶ νγᾶβ θαϑοά. ὅδ 
τιοηΐοῃ οὗ [86 ἤδιηθ οὗ Η οϑοδβ ἔδίμογ, οἵδοι- 
ννῖδα ὑηκηονσῃ, Ὀεΐοϊκοηβ 8η δοφυδιηΐδηοο ὙΠ ἢ 
Ἡοβοδ᾿β Ρούϑοῃδὶ Ὠϊδίοσυ, Ὡς ἢ, ἸΒβουρ ἢ ποῖ 
ἀες!5ῖνθ, γεῖ βοσμοισηδὲ ἰανουβ (ἢ συ ρροπι(ίοη 
[δὲ Ησοϑοδ ννγὰ5 δἰ πλϑο} Ὁ [86 τεσ. Βυΐ ΟἰΕΠοΣ 
βιρροδβίιοη βιιβῆοθς. ἰο δοοσθάϊε 1[5 ϑἰδίοπηθηΐβ 
δρϑιηϑέ ΔηΥ οὗἉ [86 ξεθῦ]α οὈ)]θοεϊ οηϑ νος ἢ μᾶνὸ 
Ὀδοη τηδάδ ἴο ἴβοπι; δηά ἰῃ ραγίουϊαν δξαίηϑί 
ἴῃοϑ6 πιοβξ ργθοδγίοιβ ἀϊνίπδίίοης οὗ μιϑίογοδὶ 
Τείογεησοϑ ἰῃ [Π6 Ργόρθοςῖοβ ἐμοιϑοῖνοβ, οὐ ἴΠ6 
Ἐς οὗ ψΒοἢ [ἃ Πᾶ5 Ὀδεη δἰϊομηρίοὰ ἴο 
πὰ [Π6 οἷοθθ οὗ Ἡοϑοδ᾽ 8 πλἰΠΙΞΕΓ ὈΥ ἴΠῸ 

τείζηῃ οὗ Μοῃδβθη). 

2. Ἴόε δερίππίηρ οὗ 186 «υογά οὗ ἐδεὲ ΣΟΚΡ 
ὁγ Ησο!εα] (ογ, Ἴ με ὈορΙππιηρ οὗ [πδὶ 
νΒίοι (86 Τιοτὰ σθρακο ἢ Ηοϑρα,᾽") ογ, “οὗ 
[Π6 1,ογαΐβ (ΑἸ κησ ἢ} Ηοϑοδ." ὙΒΟ ρῆγδβε, 
ἐρρακε 1} Ηοϑεδ,᾽ ἴῃ [π6 Ηθῦγονν 15 50Π16- 
Ὑδὲ ΡΟΟυ ΑΓ: [1 566 π5 ἴο ἀδσηποῖθ [ῃ6 ἰῃίογηδὶ 
σοηνψοσϑο νος ἢ ἴΠ6 Ὠϊνίηο δρὶ τς μοὶ γι ομα 
ὙΠΟ νγὰ5 ἱπίεπάραά ἴο ἱπηρασγὲ ἴΠ6 σοπηπλ 08 - 
[ἸΟΏ5 ἢ6 γοοοῖνοα ἰο οἴδβοιβ. Οοιηρατσε ἴῃ ἴῃ6 
Ἡεῦτονν Νυπὶ. ΧΙ, 8; ΗδΌ. 1]. χα; 2 8. χχῆΐ. 
4; Ζεςῆ. ἱ. 9, ἄζο. Τἢο ψῇοΪο βοηΐθηοο, “ΤΟ 
Ὀοφιηηΐηρ... ΗΠ β68,᾽ 15 ρυξ 85 ἴΠ6 μοδάϊηρ οὗ 
[Π6 ῥγορβοδυίηρ ὑπο ἱπιπγθ ἰδίου ξο]]ονν8, 
ἀοννγη- ἴο ἴδ ἐπά οὗἉ {πὸ (Ὠϊγὰ σμδρίοσ. 

ΤΠ15 ΡΓΟρμευγίπρ 15 ἴἢυς Ροϊηίοαϊγ ρυξ ἔοτ-- 
ννᾶτὰ 45 “ἴα Ὀσορηπίηρ οὗ (πὸ 1,οτὰ δ (Δἰκίηρ 
ἢ Ηοϑολ," ἔου ἴμ6 ρυγροθο ὈγοῦδΟΪΥ οὗ 
βῃθνηρ, ὈοΙὰ [Πδῖ ἴΠ6 στάρῆϊς Ἔχ ΒΙΙοΏ ὮοΓα 
Εἶνθη οὗ ἴῃ υπέλι ἢ] π655, {π6 ς ἢ δϑιβοπηθηξ, 
δῃηά {86 υἱ]πιαῖο τεροηΐδῃοθ οὗ [βγδοὶ νγδβ 
δοοοάδηξ ψ ἢ ἢ᾽Ά5 5υνϑοηιθηΐ ἀϊϑοοιΓθοβθ 
ΚὨγουρμουϊΐ 15 ἸΟΩΣ πλϊηἰ5ΕΓΥ ; δης, ἔγί μον, 
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5414 ο ἩσοΞκεδ, ὅο, ἴαΐκα υπίο {πες 
Δ Μιίδ οὐ ψϑογοάοημιβ δαπά οι] άγοη 

ἨἩΟΘΕΈΑ. 1. [ν. 23. 

ςοπιηλιτεὰ ργεδῖ γῃογεάοιῃ, ἀξρῥαγί- 
ἐπ ἴοῦι {πε ΚΟΚΡ. 

2 80 ἢε ψγεηΐ δηά τοοῖς (σουηεγ τῆς οὗ ψπῃογθάοιῃϑβ : ἔογ ἴῇες απ δαίῃ 

{πα| [ἢ]5 Κογ-ηοΐο οὗ 8]} νγαβ κί πιςὶς ἴῃ ἴΠ6 σοὶ κῃ 
οὗ Τοτοῦοδπι [1., βοὴ ἴδ Ῥγοβρογ οὗ [6 
Νοσίμογῃ ἰκϊηράοπιὶ σάνε 45 γοῖ {1{{|6 ργεϑᾶξθ 
οὗἩὨ τθδὲ σομιίηρ συΐη, μος ἢ ἴη6 Ῥσορῃοῖ νγᾶ5 
Τφοχητηϊϑϑϊοηθὰ ἴο ἀθηουηςθ. 

“454 δὲ 1.050] Ὄῆπα σοη]υπούοηῃ ““4π47 15 
υϑοὰ {ρα ΘΠΓΥ ἴο σοπηπηθησε ἃ ὈΟΟΚ ΟΥ ἃ 
βΒοσοῃ. 866 ποΐα οὐ οηδἢ ἱ. 1. 

Οο, ἑαξε μπίο ἐδεξ ἃ «υἱξ Γ᾽ «υδογεάο»»» απαὶ 
εὐ άγεπ οΥΓ «υδογεάο»»] “ΝΕ οὗ ψ Βοτο- 
ἀοπηβ5," (δῖ 15, σμαγδοίοτζοὰ ΌΥ ννυβογθάοπι. 
50 “8 Ἑσοῃίοηξζοι9 νγοπιδη} ἴῃ ῬΙΓΟΥ. ΧΧΥΪ 1ς 
15 {|| 4 ψνοχῖδη οὗ αυάτγτγοῖϑ:᾽ ““Β]ΟΟαΥῪ τδη,᾽" 
Ῥς, ν, 6, ᾿᾿ὰ “πη οὗ Ὀ]οοάς.᾽" “4 τηδῃ οὗ 
Βοστονν5,᾽᾽ [58]. 111,2: δηὰ οὔἴδρη. [{ 15 ρ]αΐῃ 
[δὲ {86 σουγϑο οὗ ὑγοσθοάϊηρ οπ)οϊποὰ ὑροη 
Ἡόοϑοδ, νυ δοῖοσ ἰῃ γϑα! γ οὐ ἴῃ Ῥγορδεῖς ἤς- 
[ΙΟΏ, 15 γεαίεαά 50] 6] νυ ἢ τοίεγθηοο ἴο ἃ 501η- 
ὈΟΪΙ 8] τρθαπίηρ. [{ ἔο]]ονν5 (Πα Οὐ ἰηΐεσ- 
Ῥγοίδίοῃ οὗ {86 ἐδιτὴβ ἴῃ νυ ςἢ 11 15 ἀεϑβοσι θα 
τηυβῖ, νΠογενεῦ ἔθεε ἰ8 ΠΥ ΔΙΏΙΡΌΪΥ, Ὀ6 
ἀείειπηϊηοά ὈΥ με ᾿ἰσμξ Τπγονγῃ ἀροη ἵμεπι ὈΥ 
ἴῃ οὈ͵ος5 ΒΥ. }1Ζοά, ὙΤὴῈ ““ψἴ οὗ πογὸ- 
ἀοπης," ἰδογοίοτο, σαπηοΐῖ ἀθϑοῦῖῦε ἃ νγοπιδῃ 
Βογείοξογε ϑγοϑϑὶν ἰἰοοηέοιβ, δηὰ Ὠοποοῖοσῦ - 
νγδγὰ ἃ σμαϑίο νἱδ . ΤῸΓ του ρἢ 5γαεὶ Ὀείογα 
ΠῈΣ τηάττίαρο ἢ ομουδὴ μαὰ Ὀδοη ἃ 5ρί τῖῖ- 
1.4] μαγὶοῖ ([οδϑῇ. χχὶν. ἃ, 14: [,δὺ. ΧΥΪ!. 7), 
γεῖ Ηοϑοᾶ ποννδοσα σγοίεγς ἴο [ῃ]5 ἴῃ (86 σιιῦϑθ- 
υεηΐ Ργορδοϑυίηρ; Ὀιξ ἀννε}]5 Οχο 5 νον οὐ 
ΠΡ ᾿ηΠ 6] ΠΥ ἴο [ομονδὴ 845 [ἜΠονδῇῃ 5 «υἱ7ξ. 
ΤΠΟ “γδ οὗ ννβοσθάοιῃβ᾽ τηϊϑὶ σοηϑΘα] ΠἸΘΠΕΥ 
ἀεηοΐθ ἃ οηδη ψο τηϊρῃς Ὀ6 εχρεοοϊοὰ ἴο 
Ρζονε δὴ υῃϑϑἢδι} νυῖθ. ὙῈ “ οἰ] άτγθη οὗ 
ὙΒογθάοπβ᾽" ἔοσ ἃ |{κ6 γϑάᾶϑοῃ τῇθδῃβ, ποῖ οἵ- 
ΒΡΓΠΡ Δἰγεδυ Ὀογῃ οὗὨἉ [158 ννοπιδῃ 85 ἴδ ἔγυϊξ 
οὗἉ ἸΙσθη οι 50655----Υ ΙΓ ἢ ΘΙ ρΡΡοϑΙ ἤοῃ 15 διγί Ποῦ 
οχοϊυάοά ΌΥ ἴδε δῦβοηςε οὗ ΔηΥ ϑιιρϑοσυθηῖ 
Γοίογρηςθ 10 βιςῖ---Ὀυ (Π6 οἴδβργίηρ νυ] ἢ 
δδθ ψου]ἃ Ὀθᾶγ δέίοσ ΠΟΣῚ πιδυτίαρθ. Απά ΠΟΥ 
ΔΙῸ 50 ἀεϑισηδίοά, ρα Ϊγ, ρευθδρ5, Ὀθοδιιϑα (ΒΟ σ 
τοί ει 5 Ργ Η ρον σψουὰ πᾶκὸ ἐμεὶτ ἸορῖΈ!- 
ΤΆΔΟΥ ἄρρϑᾶγ ἀουδίδι!, θυΐ, ργοΌΔΟΪΥ, τπαυςῇ 
ΤΟΙ, Ὀδοδιϑ6 [Ὧ6 βεύεσαὶ ρῆδϑοβ οἵ [5086}}5 
δίαλῖϊα Ὡς ΠΟΥ δυο  ζοὰ σνετα σαβ 5, 
ὙΠ ἰςἢ 5ῃου]ά ποῖ ΡχορουΪΥ μάνα δοσσιιθὰ ΤῸ 
1με ἐΠοοσσᾶςογ. 
“0 ν δὲ ἰαμά ῥδαΐδ εο»ι»ι εἶ σγεαΐ αὐ δογ ον, 

ἀεῥαγηπρ οι δε ΠΟΚ.] ΟΥ̓́ ζοΣ 189 1δπά 
πδῃ ὈΥΡΟΣΙΥ κόπ9 ἃ ὝΒΟΣΙΣΕ ἔσοῖα 
ζο!]οτίπα πο Ψοχάᾶ, 1 “ἔγοπλ ἀἔεσ [86 

1 οτά,"" 5 Νυπι. χὶν. 42; 2 Κ. χυἹ. 21, δπά 
οἴεη, Ορ. {6 υ86ὸ οὗ “δέίογ᾽" ἰῃ σ Κ. χὶ. 2, 
4,) 5. ΤὍδάδ οοηποσοῃ οὗ [Ββουρῆϊξ 566 πὶ5 ἴο Ὀδ 
Ὧη15: “Οο, ἰδκο ἔοσ [Ὦγ δ ομθ ψῆο ν}}}]} 
τον ἃ σομηῆοῃ ρῥγοϑίϊυϊο, τπλδκίηρ ἔὔγϑεὶῇ 
5 |Κὸ Μὸ 45 τιδιτίοὰ ἴο [815 πδίϊοῃ ; δηὰ 
ἐπ 866 ψγῆηδί 1} Ὅ6 (86 τεϑυ 5 οὗ ϑυςὶ ἃ 

ἰζοπηθοϊίοη." ὉΠ 8661] δβεννβ ὑγβδὲ (με γῈ- 

5.115. νγοιἹὰ ργονε: {86 πδίϊοη βου ὃδ τιιϊη- 
οἀ ἴῃ [6Ζγϑεὶ; δμουϊὰ οδϑᾶϑθο ἴο ὃὉδ τογαγάθὰ 
Ὑ 1} δβδοίίοη; 5πουϊά οϑᾶϑο ἴο ΡῈ 1εθονδὴ β 
Ῥεορίθ. Ἴδα ρτποῖραὶ ἀθϑῖρη 15 ἴο δηπουποα 
ΡΓΟΡΒΘΈΟΔΙΥ ἴΠ 6 ἀϊϑασίσοιϑ ς Ὀδησο5 Ψ ὮΙΟΒ 
νου] θονν ἔγοπι [5.Γδε}᾽5 ὉΏΣΔΙ 685 ἴο ΒΕΓ 

ϑοπῖθ, Ὀοϊἢ ἴῃ δηςϊθηΐ δηά ἴῃ πηοάογῃ Ἐ{Π|65, 
αν υπάοιοίοοά {86 ἢἤγοι ἴδγοο σμδρίοιβ ἃς 
δἰνὶηρ ἂῃ δοσοουηΐ οὗὨ δοίυδὶ οσσυγγοησθθ 1η 
ἨἩοϑοδΐβ Ῥοϑοῃδὶ ᾿ἰβδίοσυΥ. Α Ἰαγρεσ πυλῦος 
οὗ οΠςσβ ᾶνε [6]: ([Π6 ἀπ ου {165 δι οηάϊηρ 
ὍΡΟΙ [δ]5 νἱονν ἴο δ6 50 ρτοδί, (ῃδὲ ΠΟῪ δύο 
Ρτείοστοὰ ἴο σερασγὰ {πὸ σεϊδίίοη, οἰ ποτ 45 [δὲ 
Οὗ ΟσΟΥΓΓΘΏΟΕΒ 50 ΠΟ ΘΒ γΕΪΥ ργεϑεηϊεά ἴῃ υἱβίοη, 
ΟΓ 85 ἃ 5|ΠΊΡΙΥ ἱΠΊΑΡΊΠΑΓΥ παιταῖῖνα ᾿ηνοηίθα ἴο 
εἶνε [86 ργσορδδῦς δηπουηςἼοπιθηΐ ἃ τῆοσε δτᾶ- 
Ῥῆϊς δηὰ ἱπιργοβεῖνε ἕοσῃῃαβ. Ὅνδο Βᾶνθ ἜΧδΠΊΡ 65 
ΟΥἩ ψνμδὲ ἀρρϑᾶῖβ ἴο Ὅδ ΠΊΘΓΕΙΥ ᾿ΠΛΑΡΊΠΑΤΥ ΠΔΓ- 
ταῖϊνε ἴῃ Κ. χχ. 30, 40, ΧΧΙϊ. 19---22; ἘΖεῖς, 
11, 9---ἰι, 3; ΖΘΟΒ. 1, 8---2ι ; ΑΠΊΟΒ Υἱ!. 1---Ὁ. 
ἴῃ {8656 δηά οἵδποσ {πὸ σᾶϑ65, ἰξ 15 ᾿τησηδίοσιδὶ, 
ἴῃ τοίεγθησο ἴο [86 ᾿ηδρίγαίίοηῃ οὗ σιιςἢ ραϑϑαρθϑ, 
τ ΠΟΙΠΟΓ νγῈ ΒΊΡΡΟΘΟ ἔπῸ βϑοῦ ἴο τεὶδίθ οςοιγ- 
ΓΕΏΓΘ65 ἰῃ ψϊσἢ Π6 ἴῃ υἱδίοη δὰ βεοπιθά ἴο 
ἈΙΤΊΞΕΙΕ ἴο 6 ἰαἸκίης ρᾶτί, βυςἢ 45 15 ἰάκοη ὈΥ͂ 
δὲ Ῥοίοσ ἴῃ {86 νἹἱϑίοῃ χοϊαίϊθα, Αςῖβ χ. 11---τό 
-ὐ τς ἢ ϑυρροϑι οῃ ν}}1}} σεγΔΙΉΪΥ ποῖ ΔΡΡΙΥ͂ 
ἴοι Κ. χχ. 39) 40--ΟΓ ΒΕΙΠΟΓ ψγὸ ΒΌΡΡΟΒΘ 
Ὠϊπὶ ἴο Ὀ6 5ΙΠΊΡῚΥ τεϊδίϊηρ ἃ ἔεϊρηθὰ ϑβἴοσγ, 
ἀεπισποὰ ΌΥ δι πγϑο] ἢ, δηὰ τον υπάοτϑίοοά 
ὈΥ οἴΒΟΓΒ, 85 δὴ ἀροϊοριια σοηνουηρ ργορδεῖ- 
(8] πε πισὔοῃ. ἴη [6 ἔΟΠΟΓ σᾶ96, 6 ἰπ- 
Βρ᾽γαῦοη ψου]ὰ δἰΐζδο ἢ τῆοτε σΟΠΞρΙ ΟἸΟΙΒ)Υ 
(δου οὗἉ σουγϑε ποῖ Ἔχοϊυβίνεϊγ) ἴο {πθὸ ρτθ- 
δοηΐδιίίοη ἴο ἢἰ5 τηϊηά οὗ ἴδ νυἱβίοη Ὑ οὶ ἰς 
τοοογάθα; ἴῃ (Π6 ἰδίζοσ σ856, 45 ἴῃ ἴῆ6 ραγδῦϊος 
οὗ οὖν [,ογά, ἴο ἴδε ὀχογοῖϑο οὗ ἱηνθηϊίοη ἴῃ 
ςοπϑδίσυςηρ᾽ ἴπ6 δίοσυ. ΕῸσ ἃ δΊ]Π]ογ σἰδϊοιηθηῖ 
οὗ (ῆε τϑαάϑοῦβ ὙὨΙοΝ σθοοπηπηοπα [ἢϊ5 Ἰδοῦ 
ἀενα οὗ Ἔχρ δι πῖηρ [6 σν Π0]6 ρᾷϑϑᾶρ 566 Νοῖδ 

Ἰονν. 

8. Οονιεν {δε ἄφες δίεν ἡ ἰδία] ἘΠΠΟΥ 
(((οπῖοσ ἴπ6 ἀδυσμίογ οὗ 10] πὶ᾽" νγᾶ5, 85 
ΒΈΎΈγαὶ [νυ ]ϑ Τοοτηπιοηίδίοσβ ϑυρροβθό, {86 
ΠΆΠ6 Οὗ 5Ξοπι6 ποίογίοι!5 ματῖοϊ, τυ ΒΓ ἢ πῆ 15 
Βοτὸ τηδάθ 96 οὗ (ῃ [86 Ξᾶπ|6 ΥΑΥ 85, ἴῸΓ 
ΘΧΔΙΏΡΪΘ, "ΒΑΌΥ]ΟΠ "ἡ ἰῃ Ἀδν. ΧΥΪ. ς) ἴο ἀθ- 
ποίθ ομθ οὗὨ 5: τ }1γ σμαγαςσίογ: οὐ "" ΟΟπΊοσ᾽ ἢ 
ἀπά “1 ]Αι τ᾽" ἀγὸ οί βρη ποδηΐ ννογάβ, 
σδοόϑθη ἢ ραγεουϊατ τεΐεγεησο ἴο τβοῖγ 'τη- 
Ρογ. Τὶς 5ἰξηίβοδησε μ85 θεὲ ὙΔΓΙΟΟΙΥ͂ 
ςοπδίγοα; Ὀυξ {86 πηοϑὲ σοπηθοη] τεςοῖνοαά 
νἱονν 15, (δὲ ““1Ό]αἰπλ᾽" πλοδῃ5 “δ κο8 οὗ ΤΠ ἢ 
ςοπιρτοβϑοά ἢρ5᾽ (ϑε6 Τγϑίγασῃ, “Ναῖ. Η. οὗ 
Β.᾽ Ρ. 352), Ὀείηρ ἃ ἀυ] ἔοττῃ οὗ ἃ ποι, οὗ 
ὙΠΙΟἢ νγὸ Πᾶν [ἢ6 δἰηρυϊαῦ ἃ Κ. χχ. γ, δηὰ 
[δες ρίυταϊ σ 8. χχυ. 18, “"ςᾶκε8 οὗ ἤχϑ᾽" 
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ἀλιρῃῖεγ οὐ [)16]Αῖπι ; νυ ὶς ἢ σοποεῖν- ΟΔ]] μιῖς πᾶπιαὲ [εΖίβεὶ; ἔογ γεῖ ἃ 
64, ἀπά θάᾶγε ἢϊπιὶ 8 8οῃ. Ππε|6 τοῤῥἑε, ἀπὰ 1 Μ}}}} ᾿Ἄνεηρε {δε ΓΉΟΝ. 
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4 Απὰ τῃ6 ΓΟΚΡ 5αὰ υπίο ᾿ἷπι, δ]οοά οὗ [εζΖγεεὶ ἀροὴ τπ6 Βοιιβε οὗ 

(Α. .). Ας5 ἴδε πᾶπὶὸ οὗ ἃ τῆδῃ, 15 ἔοστῃ 
ΓΟΘΟΤῚ ὉΪ65. “Ἢ ΕΡὮγδιπι." Βιυὲ [ἃ ΤΥ Ὀδ6 ἐμ6 
ὨΔΙΏΘ Οὗ ἃ ρῥΐδςο, 1κὸ [ἢ6 ἴονσῃ " ΑἸσιοη-ἀ 014- 
{μδῖσῃ,᾽" Νιιπι. χχχΐ. 46, οἡ [6 Μοδθϊΐο ϑἴοῃθ 
“ ΒΕΙΠ- Ὠ᾽Ὀ]δΈΒδιτη.᾽"" δίηςο ἴῃ ςἢ. 1]. Σ ἐΚγάρο- 
[το ω (ῃ ΑΟΝ. Βαροηβ οὗ νυ ]η6᾽)) 5γπῖῦο- 
11265 ἸΔοἸΔΓΥ 85 ρυδΕγηνς [.6 5θηβυΔ] ἰΔϑίεβ οὗ 
ἴι9 ἀενοῖοοϑ, 18 15 ργοθδῦϊο ἐπαΐ “" ἤρ-ολκοβ᾽" 15 
υϑοὰ Ποῖα ἢ ἃ 5ἰ πᾶν 4]}15 0 ἴο {16 56]- 
ἱπάυ]ξοησο οὗὨ Ἰἀοϊδίτοιι8 οοἰθγαϊΐοηθ. “" σο- 
ΤΩΟΥ" 5 ἃ ποι, ΠῸΠὶ ἃ νοῦ ἢΙςἢ Ππιοδη9 
“0 φογΐοοϊ ΟΥΓ δοςοιηρ 58." (5. Ἰνῖϊ. 2), οἵ 
ροπΘ ἴο δὴ εηά᾽ (5, ΧΙϊ. σ, Υἱ. 9); 
δηά ἴλυ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ 5: Ση Π6 5 ““σοηϑυση τ δ οη, 
ἐς ΠΟΠΊ ΠΩ ἴο Δῃ δηά :᾽᾽ σοτηρτίϑίηρ (ἰἴ τὰδῪ 6) 
ἴῃ οπο ΒοΙἢ [Π6 ποίίοηβς ψ ϊοἢ Ὀοίοηρς ἴο [Π6 
νογῦ, [86 ρεγίεσςπρ, οὗ νἱοίουβ σδδγαςοίοσ ἢ (ἢ 6 
ςοπληρ ἴο 8η δηὰ ἴῃ τη. Οὐομειρρηριαζοη, ἴῃ6 
ν οὗ (Ηοβοα᾽)) ϑαλυσέίονι, ἈΡΡΘατβ ἃ 51:11" 
ΔΌΪΟ σοπιθὶ πδίίοη ἴο τοργέβοηϊ [5Γ86] ἃ58 {86 
νυ οὗ [ἐβονδῇ. 

«υδίοῦ εοπεεὶυεά, από δανε ῥίγι α “ο" ΜΝ Βαῖ- 
ΘΥΟΣ ηΐοσοηοθ τ ρης Ὀς ἀγάνγῃ οση Οο ο 8 
Ἄοπιαγδσίογ, ἔμ ἕοστῃ οὗ ὀχργεβϑίοῃ ἤεγὸ δ ρίογ- 
εὐ ἀοε5 ποῖ οἔὗὨ 1561 ρῖνε ΔΩΥ γϑάϑοῃ [ῸΣ 51}0- 
ΡΟΒΙΠΡ,, 88 βοὴ ἀο, μαί ἴπ6 οἰ] 18 τηλυκεά 
85 ΠΠΟΡΙἰπιαῖο ; οΡ. Οεῃ. χχὶ. χ δηά Εχοά. ἰ!. 
Ι, Ἅ. Ηεῦγοενν Μ4595., Βονγονοσ, οχηῖξ 
[ὴ6 “ἢἰπη:" 45 4150 [ϑγόπιο δηὰ 5οη]Ὸ ςορίθβ 
οἵ {πὸ ΧΧ.: υϊ [δ ΡᾶγΔ}16] οὗ Εχοά. 11. 2 
51}}} Πο] 5 σοοά. 

4. Ομ]! δἰ: παγιξ ἀμ ἙΔεοΐ οπο οὗ 
ἴῃς ἴὔγες σὨ]Πάσοη σορσεβϑοηῖβ ἴϑγδοὶ υἱενσοὰ ἴῃ 
ΒΟΙῚΘ ΡΑΓΓΟΌΪΑΓ ρἢ456, ὙνΒΙΟὮ 15 ἀοϑοσι θα ἴῃ 
[86 πᾶπιο ρίνεη ἴο ἴμ6 οὨ] ἃ, ὅδ ροϊηΐ ἴῃ [158 
ἰμβίδηςθ 15, ἰμδὲ [5γαοὶ 15. ΠΟῪ τορζαγάθὰ ἢῸ 
ἸΟΏΣΟΣ ἃ58 “ὁ 15:86], Ῥγίέπος «υἱῷ Οοά, Ὀὰΐ 85 
“. Ϊοζγϑεὶ,,) [Π6 Ποπθ οὗ γι γάογ5 δηᾷ ἀΟἸΔΕΓΙ65 ; 
ν ΑΠΔΌ δηά Ϊ|6Ζεῦεὶ μδά ᾿ἱνεὰ, ννῆοβα 
ΕσπΊ65 Πδὰ πηεγιοὰ ἴῃ6 ΒΑ ΠΡΊΠΑΣΥ τεσ δυτίοη 
ἰηβ!Πςιεὰ Ὀγ 7εῖα. (Οπ π6 οἸΕΥ ἀπά γα]]εν οὗ 
Ἱπε οἵ, ποΐε5 οὔ Σ Κ. χυὶ. 46, χχί. 1.) 
δὲ (6 μὰ 15 850 παπιοὰ ἱπιρογίβ (μαΐ 

[5126], 88 σι ]οὰ οὐδοῦ ΌΥ͂ {πΠ6 Βουθδὲ οὗ Ιδϑδυ, 
δλά Ὀεοοτὴς ηὸ Ὀεοίίοσ [ἤδη 76Ζγοεὶ δὰ ; 
[.]1] οὗἁ ΙΔοἸαίσυΥ δηὰ Ὀ]οοάβιμοά, Το Σ᾽ κυβσεεα 
ΩΣ) ἈΡΌΘΑΓΙΒ ΤΊΟΓΟ 5 ΠΠΚΙΗρ ἴῃ [06 Ἡοῦγτον: 
1 [86 οὔθ ΔΙῚ 15 χίνοῃ 85 “"[5γδεὶ,.) [86 οἴιοῦ 
νοι], δοσογάϊπς ἴο ΔηΔΙΟΣΎ, Ὀ6 ξίνθῃ 88 
412γ66}" (1π ἴῆτος νἐκυ ξὴν 
͵)γ γεὶ α δμεἶς «υδίιΐε Ὧ15 ῬΓΟΡΏΘΟΥ νγᾶ5, 

85 ὍὙῈ ΞΌΡΡΟΘε, ἀεἸῖν ἰονγαγὰβ ἴη6 εἷοβϑο οὗ 
ἐγοῦοδπὶ 5 σγεῖρτι. Ζδοβαγδῃ, ννὯο βιιςςεοάοα 
ἴπ), νγῶὰ58 δϑϑδϑϑιῃδίοα οἷἱχ ποῖ δήε ἢ 

δοοοβδίοη; δηά ἴῃ δρουΐ ΗΠΡῪ γοᾶσγβ ἰδίεσ οὐ 
͵|ε55 [86 Νοτίβεσῃ κεἰ ηράοπι νγ28 ἘΠΕ ΓΕΪΥ Ὀγόκοη 
ὭΡ. 

απά 1 «υἱὴ! αυεπρε δε δίοοα 9 εκγεοῖ ρον 

ἐδε ῥοισε οὶ ὕεδιἢ 1 ψΠῚ νἱδιθ. Τ76Ζγϑεὶ 
ἤξυγοθ ῬΓΟΓΏΙΠΟΠΕΥ ἱπ ἴπ6 Πιϑίοσυ οὔ Αμᾶῦ 
δηὰ 15 ἕδη γ, νεῖ οΣ 85 ἀοίηρ ΟΥ 85 βιῆει- 
ἴπ5. Ὑπό ΝΟ ννᾶ5 ἱπιαυ οὐ 9} ρὰξ ἴο 
ἀορδίῃ; ἴογα ννγὰ5 ΝΡ ἢ 8 υἱπογασά (566  Κ. 
ἶχ. 25); ἵπεγε [ογαπι ἀἰθά οὗ μἰ8 γοιπάς, ἀπά 
ΑΒΔΖΙΔἢ ννᾶ8 ΠΊΟΥΙΔΙΠΥ συ ἴοη, δηά [626] 
τισί ΠΟ ΡΠΔΘΕΥ ἕδίο; δηὰ 6.411} [πδὲ σοτηδίποὰ 
οὗ ἴῆ6 πουϑὲ οὗ ΑΠΔΌ ἱἰπ [εΖγθοὶ, δης 4}1 ἢΪ5 
δτεαδῖ πηθῃ δηὰ ἢΐ5 κί Ὡ501}15 δηᾶ ργιθϑίβ,," ἀἱά. 
]οδι ἴδογο 5ἰδυρῃΐζογ: ἘΠΠΠΟΥ 4150, 45 ἴο {Π6 
Ποη ΓΑ] Ροΐηξ οὗ ὈΪΟΟΑΥ͂ ποηγθβῖβ, ὑοῦ Ὀσγουρῆξ 
της ἧκε Ἀ οὗ {πε ΘεΥΘΉΥ ῬΥπΟΟ5 οὗἨ ϑδγηλδσίδ: 
Ὠοΐ ἴο 5ρϑδὶ οὗ ἴῃ δοοθβϑοσυΥ οᾶγπαρὸ οὗ Α 8- 
2145 Ὀγείγεη δηά οὗ ἴπε ὑγοσβῃρροῦβ οὗ Βδδ] 
ἂἴ ϑαπιδαγίὰ (2 Κ. ἼἽἢῆ. ἰχ. δπά χ'). “δε 
Ὀ]οοά οἔὗἔὨ 76Ζτεοὶ" τηδυ ἐδεογείοσε 6 υηάἀοτβιοοά 
ἴπ ἔνγο νγᾶγϑ5: (1) 1{ ΠΙΔΥ δε [Δ Κεῃ, 85 1ἴ 15 ὈΥ͂ 
τιοϑβί, οὗ ἴῃς ἔεστὶῦ 6 πλδϑϑαςτοβ ΟΥ̓ [εῆ. ὅ66 
οη [1η8 νἱονν ἃ 5. κίηρ ποῖος οὗ ὨΓ Ρυβογ. Βυῖ 
(ῃ6 ἔαςοϊ πᾶς [ου, ἰπ [6 σζοῆογαὶ σουγϑο οὗ 
ςοπάμπςξ ψὨΙΓὮ πὸ ἴποη ρυτθυοά, δείϊθα ὑπάογ 
ἃ Τλλνῖπο σοπηπιϑδίοη (2 Κ. ἴχ. 6---1ο0), δπά 
σὰ ἢς Ὠινίπο ἀρρτγοναὶ (2 Κ'. χ. 10), [Ὁ τ 5 
ἃ 5ίγοηρ οδ]εςξίοη ἴο [Πἰ5 ἱπιογργείδιοη. Ηον- 
ΟΡΕΥ ΤΣ] Οἢ ὁ Πἷ5 Ζοαὶ ἔοσ [εμονδῆ,᾽" ΠΟ νγὰ5 
ΡΓΟΌΔΟΌΪ ποῖ δ᾽ ορεῖ ΠΟΥ ἰπϑίποοῦθ, ΠΊΔΥ͂ 566 ΠῚ 
τηδυκοὰ ἴο ΟἿἿΓ εγέβ ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἀπά ἰυϑὲ οὗ 
ῬοννΟΥ, γοῖ 5ἴησο 815 πηϑρᾶσίηρ ἐχϑουζίοη οὗ {Π6 
νη τταῖῃ ὑροπ 186 ἤουϑὸ οὗ ΑΠΔΌ νγᾶβ 

τευναγάθὰ ἢ (ἢ Ῥγοτηῖβο, [δὲ ἢ]58. ΓΔΠΏΠΥ 
5ῃοι]ά 5 ὑροη ἴΠ6 ἴἤγοπο ἴο ἴπε ἔουτί ἢ ρεπο- 
ταῖϊοῃ, 1 σδηποῖ Ὀ6 ΓΔ ΙΓ τοραγάθα 845 ἴῃ σᾶιυ56 
οἵὗἉ Ηἷ5 ἀΥ̓μΑϑῖυ θείης δ (ῃ6 ἰλϑῖ Ἔχ πρυ ϑῃοά. 
(.) Τὸ “Ὀοοὰ οὗ ΪεΖγο οὶ" 15 σδῖμοσ τπδὲ 
ὈΙοοά- υ  |π655 οὗ Αἢδρ, σις Ὀγουρῃξ δυςῇ 
τογτ ὉΪ6 το Πυθα ὑροῦ ΑΒΔ 5 Βοιιϑθ, σοπη- 
Ρυβιης Ὀοΐὰ ΝδΡοΙ 5 πυυγάοσ, νος ἢ ννᾶβ 
80 Θ5ρΘΟΙΔΙΪγ τορασγάθὰ ἴῃ [ε}5 σοῦ οὗ νϑῃ- 
ξολῃοο (2 Κ. ἰχ. δς, 26, 46, 27), δηά αἷ5ο {πδῖ 
ὍΠΟΪθ σουγθε οὗἩἨ ὈΙοΟΩΥ ρεγϑοουϊίοη οὗ |6- 
Βονδῇῃ 8 ΟΞ ΡΡΕΙΒ (1 Κ. χυ] δῖ. 4; 2 Κι. ἰχ. )) 
85 Ὑ76}1 48, ἢοὸ ἀουδῖ, οἴποῦ ορργεβϑῖνο ἴγτδη- 
Πἶδ65, οὗ νος [ΘΖγοοὶ, 85 1Π6 οσουτί- τεσ ἄθηςδ 
οὗ ΑΠδὺ δηὰ 7οζοῦεῖ, μδὰ Ὀδθθη {πὸ οδηΐγο. 
Βυξ πον ἴδια ΕΠ ΟΓΚ5 οὗἨ οζγθεὶ ὑγογα 

Υ ἴῃεὲ ἀγπδϑῖυ οὗ 6δι 

ξε 
οὗ 80] πη ἸΤΟΩΥ͂, ἀοπουῆςοβ, [πὶ (86 ““Ὀἰοοὰ 
οὗ ]εζγεοὶ," σνοἢ Πδά δε νἱϑιιθὰ Ὁ [εἢι 
Ὀροη ἴῃς Βουβεὲ οὗ ΑΒδῦ, βῃοιυϊὰ ἴπ ἴυστι Ὀ6 
γιβιϊοά ὕροῦ 16 ἤουδα οὗ ἴθῶυ 1561, Ἑποτ- 
ΤΟΙ οὗ οὔσηθ {κὸ ἰδὲ οὗἩ ἴθζγθοὶ νγου]Ἱὰ Ὀπηνς 
ἄονγῃ [ἶκὸ ὈΪοΟάΥ νϑηρεᾶποθ. ΤΠΘ σοηπβίἀεγα- 
ἰἴίοῃ οὗ Μαῖξ. χχὶϊ. 4ς,), 26 δηὰ 1υκς χὶ, 
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7εῆυ, ἀπά τν}}} σαυβε ἴο ΄σθαϑεὲ {πε 
ἰϊηράοπι οὗ ἴῃς Βοιβε οὗ 153ΓΔ6]. 

ς Απά [ἴξ 58}21] ςοπὶς ἴο ρᾷ85 δ 
τῃδι ἀδγ. τηδῖ 1 νν}}} Ὀγεακ τ(ἢ6 Ὀονν 
οὗ 1: ἰπ τῆε νΔ]]εῪ οὗ ΪΘΖτεεὶ. 

6  Απά 5ἢε ςοηςεϊνεοα ἀρδίη, δπά 

414 ἵν. 5--7. 

θατα ἃ ἀδιρῃζεγσ. Απά Οά β8αἰά ὑπῖἴο 1τΤπαιὶ κα, 
ἢπὶ. (411 Ποῦ ἤδῖηο " ],ο- ΓΙ Δ Δἢ : ἔοσ ἽΣ 
Ἶ 1 πὸ ποτε πᾶνε πιθοῦ ἀροη τῃ6 οὐῥαίμοά 
Βουβ6 οὗἉ 1ϑγδεὶ; 'Ῥυξ 1 νν}}} υἱεου!γ 1 Ἠεδ, 
ἴλκα {πε πὶ ΔΥΨΑΥ. ἰυυεερῳ 

7 Βυῖ 1 ψ1} Βανεὲ πΊθΥοΥ ὑροη ἤέρε . 
ἔτ, δας 

7 «ἀομζα αἰξοξοίλερ᾽ ῥανΐσν ἑάσνε, 

4η-τ-τ-οῦ ἔυποῦ βυρροβίβ ἴπ6 τδουρῶῖ, παῖ 
7εδυΐβ ἀγπαϑίυ, Ῥογβιϑιηρς ἴῃ ἴμῈ ΟΥ̓ ΠΛ ΠΔΠΥ 
ΜΒΙΟΝ μδά πιλγκοά (86 ποιὸ οὗ Οπιγ, ἴῃ- 
μοι οά, δηὰ [δαί ἴοο 'ῃ δοουμηυϊαϊοα τηθᾶ- 
δυο, [86 Α(ἰέ οὗ {μὲ Ὠουθϑθ. ὙΠΕΥ ΨΜΟΙΘ 
4] πρ ὉΡ [86 πηδᾶϑιγο᾽" οὗἉ {με ῖσγ ργοάθο}ϑϑουβ. 
τ πχυϑὲ ὃὈ6 δἰονγεὰ [ῃδὲ [πὸ Ὠἰϑίογυ οὗ Κίηρϑ 

ἀοεβ ποῖ ἀἰβιποῖ!Υ ἴὰχ 186 ῥυηοοβ οὗ [6μι}5 
ἀγπαϑυ ἢ ἐπ6 οσβμὶρ οὗ Βδδ] ; δυὲ [δ6 
ΠΟΠΙΟΙΏΡΟΓΑΤΎ (εϑΕἰ ΠΟΥ οὗ Ἡοβοα ἰθᾶνος ΩῸ 
ἀουδὲ ἐμὲ ἴθ σουγί, 45 γνὲ}}] δ5 [86 Ῥθορῖϑδ, 
τγᾶϑβ ἀδορὶν ἱηξθοϊοά, θοῖὰ ἢ [ἢδ νγοσβῃρ οὗ 
ΒΑΔ], δῃὰ αἷϑοὸ σῇ [86 Ἴρργεββϑῖνε {ΥὙΓΑΠΩΥ 
ψΜὨϊσἢ δὰ τηλγκοὰ {86 ἤουϑὲ οὗ Οὐλτ. δὅ66 
ΟΒἢ. 1. 8, 12.) ἰν. Σ, 2, 18, Υ. 1) 2. 

απά «υἱ!] ἐαισε ἰο εεχπς ἐδὲ ἀἰπράον»ε Γ᾽ ἐδὲ 
δοιμς οΥ ̓ εγαοὶ ἰ. 6. ἴῃ τογαῖ ϑονθγοι ΚΠ ΟΥῸσ 
Ιϑγδοῖ, 8581 8. χν, ϑ, “186 1 ογὰ δίῃ σεπξ 
6 Κιηράοτῃ οὗ [5τ8θ] ἔγοπι ποθ 1ἢ}}8 ἀδγυ." 
ΤΒὸ ονοσίδσον οὗ [εδι}᾽5 ἀΥ̓ΠΔΘΙΥ͂ 15 ΒΟσῸ οΟἢ- 
πεςίοά συ] ἴΠ6 οεσβϑαϊίοη οὗ ἔπ Νοσίδβογῃ Κὶπρ- 
ἄοπι, νος ἢ, πούνονοσ, ἴῃ δοίιδ] ἕδςΐ ἴοοκ ρἷδοθ 
ΒΟΙῚΘ ΓΙ ΟΥ̓ ΠΑ͂Υ γρᾶσϑ ἰδίεσ. 6 ἔοστηοσ ονεηῖ 
νγᾶ5 ποῖ ΟἹΪΥ ἃ ργεβᾶρὸ οἵ ἴῃς Ἰδίζοσ, βίποθ {κὸ 
δηά ἱπάοοα ἱπογοαϑοαὰ ΟΥ ΓΔ ΔΙΠΥ νου ]Ἱὰ ἱπέεσ 
ὀυθῃ ἃ στοδίογ οδίδϑίισορμθ, δι 4150 ρανοὰ ἰΐ5 
ὙΑΥ ὈΥ ἴδε ἔ μὰ] ἀἰδοτάετβ, ΡΟ  Ε ἃ] ἀπά 
εἶν!!, ὨΙΓ ἢ ἔμεηςοο οηϑυθὰ. [ἃ νγὰ5 ἴπ6 Ὀερὶπ- 
ηἷηρ οὗ 16 οηἁ. Ορ. οἷ. 11. 4, “ουΐ ἃ 
Κκίην." 

δ. αὐ ἐδαὶ 447] ἰ.ε. δὴ 1 Ρυπίθἢ [86 
δουβο οὗ ει δηά ἀδβίσγου ἴθ Κιηράοπῃ οὗ 
Ι5γδοῖ. ὍὙὨὸ οοηίοχὲ ἄοθβ ποῖ ἀείοσπηϊπο [86 
Ροϊπί οὗὨ Εἰ π6 ΠΊΟΓΟ Ῥσθο 56 }γ. 

7 «υἱΪ! ὀγεαῖ ἐδὲ δὼ 9 πγαΠ ἜΠ6 ον 
τνλϑ ἴδο Ὑναυσίο 8 βίγοηρίῆ, δηὰ 1ῃ βόποσγαὶ [ἢ 6 
5ύτηΡο] οὗ ρονγεσ (Οδϑη. χϊχ. 24; ]οὉ χχίχ. 
20). ὍΝΒοη 16 νναιτοσ 5 θονν γγὰ5 Ὀγοίκεη, 
ἢ βίοοά ἀδέεοηςεϊεββ, δὲ (Π6 π᾿ΈΓΟΥ οὗ 5 δά- 
ΜΕΙΒΑΙΥ. ΟΡ. 1 8. 11. 4; 5. ΧΥΠΙ. 34:1 76. 
ΧΙ͂Χ, 45. 

δὲ υαἱΐεν 9 ὕεαγεῆ ΤΆ να]ο οὐ Ἐβάγδεϊοῃ 
οχίοηἀοά, ἰπ οποὸ ἀϊτοςίοη, ἔγοτη Οδιπηεὶ ἴο [86 
αἰνοσ ογάδη οἡ ἰϊ5 ᾿ἰϑϑυΐπρ ἴοσ ἔΤΌπὶ [Π6 568 
οὗ Οδ1|1|6δὸ. δηά, ἴῃ ἴῃ6 οἰδοσ, ἔγοσι [ἢ ἢ1]}}- 
ΘΟΥΠΈΣΥ οὗ ΘΟ ]1166 ἰο ἴθδὲ οὗ ἘΕρἈγαίπη. [ξ 
μιδὰ [18 πᾶπιὸ ἔγοπι ἴθ ἴονγῃ οὗἨ [6Ζγοεὶ δ 15 
ϑου ἢ-Θαϑίοτι σοῦρὸ υηάοῦ [6 πιουπίδίη58 οὗ 
ΟἿ ο. ΤῊ15 ἰᾶγρὸ πὰ πὰ ἘΠ] ν] ΠΟῪ τγα5 1:6 
ταυπίοσίηρ ρίδςος οἵ ἴῃς ΜΙ Δη1 65 (Τυὰς. ΥἹ. 22) 
1η ἴδ ζπ|ὸ οὗ Οἰάδοπη, δπὰ οὗ ἴῃς ῬὮ1]1511Π65 
(5. χχίχ. συ) ἤθη [ΠΟΥ ἀοβοδίοα 580] οἡ [6 
Τηουπίδϊπε οὗ ΟἸθοα; δηὰ ποτα αἷϑο [οβίδῃ 
ἔοι ηξ 5. 88] δαῖτας τὰ 6 Ἐξγρῦδηϑ 

(ὰ Κ. χχι!. 29). ΜδηΥ δῃ ᾿πυδάϊηρ ΔΙΤᾺΥ 4150 
[85 βίποβ πιδάθ 1 115 σδιρὶηρ-ρτουηά. ἘΠῸ 
Ῥτοαϊςὔοηῃ 15 σοσα  ΟΩΪΥ ἱπουρδξ ἴο ρΡοϊπὲ ἴἰο 
ΒΟΠῚΘ ὈΔΙ(]6 ΟΥὁ 56Γ165 οὗ Ὀδ[[1658 ἰο ὃὈ6 ἐουρδξ ἴῃ 
[}158 νδι]οῦ ; δηά ἴῃ (ἢ15 υἱενν ἃ δἰϑίοσι δὶ Ὦγρο- 
1Π|6515 Β45 Ὀδθη Τοποίσιςίοα, ουἱ οὗ ϑοπιοννδαξ 
ΡΙδοδυουβ σαδίεσιαὶβ, ΠΟ ἢ Ὑ71}} σοπιθ ὑη δ 
ποξίοθ δὲ οἷ. χ'. 1:4. [ἐ 15 ροβϑίδὶς [παὲὶ 186 
Ῥᾶββϑαρδθ ροϊηϊ5 ἔογυγαγᾷ ἴο 5οπΊ6 βυς ἢ ΣΈνΟΓΘΟ5 
85 ΕΡΗγαὶπὶ ϑβιιϑίδι πὰ ἴῃ ΤΊρΡ δῖ ἢ- ὈΙ]οϑετ 5. 1η- 
ὙΔΒΙΟΏ Β.0. 723, Βεη Μοριάάο δηὰ ἤοσ οὐ 
[6 οοαϑί ἃσὸ βροοϊδοὰ ἴῃ ΤΊ ]2{}}.-.  Ὶ]Οϑοσ᾽ 5 ἴῃ- 
ΒΟ ΡΈΟΩ5 ἃ5 διδυηρ Ὀδθη πιδάς {τ θυ ΑΓΥ͂ 
(Ἀαν]ηβοηβ ᾿Αης. Μοη.᾽ ΝΟΪ. 11. 132); Ὀυῖ 
1ἴ ἀόθοῦνεβ αδἷϑο ἰο Ὀ6 σοῃβίἀογοὰ ὑμεῖμοσ [86 
ννογάβϑ ἃσὸ ῃοΐ ἴο ὃδ ἴδίκθρῃ τυ ΔΙ γαῖ Ποῦ 
ἴῆδη Ἰἰξογα!γ. ““ἼὨ6 νΑ]]Π6Ὺ οὗἨ [6Ζγοεῖ " τ ΔΥ 
ἀεποίθ ἐμαΐῖ βοϊά οὗ ἰἀοϊδίγουβ δηδ οτιπυηϑὶ 
ΔΟΌνΥ, ἰῃ νος [5Γ861}58 ΘΥΟΣΥ͂ ΘἀΘΑΥΟΌΓ, 
ΡοΙΙοδΔὶ οὐ πλ}]ΠΑΓῪ, ννᾶ8 ἀθϑιϊηθὰ υπάον Ὠἰνῖη6 
Ρτουϊάθηος ἴο πιθοῖ νυ ἐπιϑιΓδύοη δηὰ ἀ1585- 
ἴοσ. Εοσ Ἡοϑοδ᾿β σζῃυϑίςδὶ ι.96 οὗ ῬΓΟΡΟΣ ΠΑΠΊ65 
566 ΟἿ. 11. 14.159 ΥἹΙ. Τό, ΙΧ. 3, Χ. 9) ἃπά ποίο5: 
ἀϑρθο ΑΙ ποΐθ ου οἷ. ΙΧ. 2. 

6. ἀαωυγδίογ] δ 56 Χ Ῥοϑϑι]Υ ᾿πα!ςαἴοϑβ, 45 
7ογοπηθ ϑΌΡΡροϑβεβϑ, ἀδέδβησοιθϑϑηρϑϑ; [[5 ΠΟ ΓΟΏ 
ΠΟΥ δ δα 5 ἔοσοο ἴο ἴῃ ἀεπυποϊδίίοη 1π|- 
Ρ]οά ἴῃ ἴμ6 πδῖθ βίνθη ἴο ἴδ ςΒ]ὰ : ἴδε σταῖῃ 
ταδὶ δ6 ϑἴεστῃ πὰ ὑηγοϊθηηρ ἱπάθοα, ΒΟ Β 
δ5 ΠΟ ΡΥ ὕρου ἃ ἀεέξεῃοοίεβα ρἰ τ]. 

1 ο-γεῤανια 8] ἱ.6. ΟἸΠοσ ““ Ὁποοπηραϑϑῖοῃ- 
αἰοά,᾽" τλκίπρ γαῤαγριαῦ ἃ5 δῇ ΔΟδγενίδίοα ρατίὶ- 
εἰρῖδ ; οσ,, “"" 58ι6-15-ηοϊ-“οτηραεοοηδίοα," τακίηρ 
ἰἴξ 85 ἃ βηϊΐο γεσῦ. Ὑπὸ νοῦ ἀεηοίος ἰδδὲ 
ςοπηραϑβιοηδία γεδτηΐηρ, στοργή, ΕΓ Ὦ,, 6. σ΄.» 
ἃ τοῦδε ῦ ἔδεϊβ ἔοσ μὸσ ΟἸβρσείηρ, 85 ἴῃ 154]. χὶχ. 
14; ΜΏΘΏςΟ, ΨὮ116 ἴπ6 ΠΧ Χ, Πλ5 οὐκ ἠλεημένη, 
51 Ρδὺὶ (Άοπι. ἰχ. 2.) Βᾶ5 οὐκ ἢ μένη. 
ΤΠ ΙΓ δηά παπιηρ οὗ ἰ8]5 ΑὟΙ τηδτκ ἃ 
Γασίποσ ρῆδϑε οὗ ἴδε Νογίδοττι Κίπράοπι : 1Ὲ ἰ5 
Ποῦ Ὀσχοβοηϊοά ἴῃ ἐδθ σδατγαςίοσ οὗ ἃ ἀδυρῆςοσ 
ὙΠῸ ΟΥ̓ ΒΕΓ οὐ 5Π4π|6ῖο55 ῥτο ἢ ΟΥ Βδ95 
υἱτουϊγ ἰοσῖ ποὺ ἐδ μου 8 δεςξοη, 
5 μᾺ 1 «υἱΪ] πο »ογε δαῦδ γι Ὸ ὠῤοη {δὲ ῥοιμδ 

Πεγαεὶ; δωβ 1 «υἱ! «Δἰογὶν ἑαῖς ἐδενε σαυῳ»}] 
Ἐλίποῦ, ΖΟΣ Ὶ ἩὙ111 10 ΏΟΣΘ ἘΔῪΘ ΘΟΙῚΡ 88- 
δῖοι ὌΡΟΣ ὅπ ΒΟῚΒ0 Οὗ 1ΒΣ861 Ὁ 8 Σ 
ΒΙΟΙ]ᾶ ὙΟΣΙῚΥ Ῥασχάοιῃ ὕπθπι. ΤῆΪϊβ 1ἴῃ- 
[ογρσοίδίίοη, νυϑ ἢ ἴῃ 86 τηδίη 15 (ῃδὲ ρίνο ἴῃ 
[86 τηδγρίη οἵ Α. Ν'.., 15 τῆοσο αυουσοά ΌὉΥ ἴῃ6 
Ἡρῦγεν ᾿ἰάϊοπι ἔπδη πδὲ νυ ἱοἢ 15 σίνθη ἴῃ [6 
ἴεχί. 866 ΝοῖἊ θεΐονν. ὙἼΠΟΤΟ 5 50 οἷοϑθο Δῃ 
ΔΙΊ Υ Ὀοΐνγεθη ἴῃ6 ποξίοης οὗ γελγηΐηρ ἴον 
δηὰ ἐογρίνθησβϑ, παι [6 τηεηίίοη οὗ οὔθ ὙΕῚΥ͂ 



ν, 8---1ο.] 

τῆς πουβε οὗ Τυάλῃ, ἀπά νν}}]] 8ανε 
τβεῖὰ ὈΥ τῆς ΙῸΚΡ {πεῖς (σοά, ἀπά 
Ψ}1 ποῖ βᾶνε ἴπεπὶ ὉΥ ὕονν, ποῖ ὈΥ͂ 
ΒΟΥ, πο ΟΥ̓ θαῖι]ε, ὈΥ Ποῖβεβ, ΠΟΥ 
ΕΥ̓͂ ΒοΙβεπΊΘη. 

8  Νον ψῆεη 58πε παὰ ννεδπθά 

ὩΔΙΏΓΑΙΥ ἱπίγοάδυςο5 [η6 ἐπουρῃξς οὗὨἨ [86 οἴδοῦ. 
ΗἩεοτεοίοΐοσταε Το ἤονδῃ ἰῃ Η15 δοοϊοπδίε ἴον 
ἴο ἰστδοὶ Πδά ΣΊΔΩΥ ἃ {ἰπ|6ὸ ραγάοῃδα οἵ ᾿οῃ- 
ἀοπεὰ {μεῖς ἀοίοςτίοη ἴτοθ Ηΐπι: θυ πον 
Η!5 σοχῃραϑϑίοη ννα5 ϑνελσιδά οἱ. 850 ΤἌσριιπι, 
ἈΔΌΡίπ5 εἰϊοὰ ΒΥ ΑΡδη ΕΖγα, Κἰ ποδὶ, (οβϑεη- 
ες ὙΝ θοῦ δηα οἴδβοῦβ, μασηθαὰ ἰπ ἴῃς Νοῖδ 
ον. 

7. Βιιὲ ] εὐἱ] ἃς] ΒἘΒπ προῖΐ ἴ89 
ΒοΟΊδ0 ΟΣ πᾶ 11} ὅδ ΘΟ» δβδίοι. 
ΤῊΪ5 βρεοϊβοδίιοη οὗ Τ᾿ ἀδἢ οἰ ΑΓΙῪ 5ποννβ, (Πα 
186 “6 15γδὲ}᾽" οὗ νυ. ς 15 6 Νογίβοσῃ κιηράοτχῃ. 

απαά «υἱἱ! “ατὺὸῊ ἐδεηε ὁγ ἐδὲ ΖΟΚΡ ἐδεῖσ ΟοαΠ 
ΤΟ υδὸ οὗ (86 ποι ἰηϑδίοδὰ οὗ (6 ργοπουῃ 
(ΟΥ̓ πιῖπε οὐγῃ 561) 5. Ρ] ΔΙ επιρμδίϊς 
δΔη πὸ τηοσοὸ Ἡρθῦγον :ἀΐϊοση. [{ ροϊηΐϊβ ἴο ἃ 
τη γδο ]ου5 ἱπίογυθηῖοη. 4.5 ζυάδαῖν ἱῃ σοη- 
ἰγαϑὲ ἴο [5τγδεῖ, οσσιθὰ δπά ννογϑῃρροὰ Ηἰπὶ ἃ5 
1ποῖγ Οοά, 50 Ηδβ ψουϊά τηδκθὸ 1 τπηδηϊοςξ ἐπδί 
Ηε, {δεῖς δ ἢδι] Οὐοά, ννὰ5 πο ἀσδὰ ἰάοὶ Ὀυΐζ 
[ἢ ΑἸ Ι Εἴογηδὶ, Οοπιρ. Πουΐ. χχχιῖ, 
29. 
τ «υἱἱ! ποὶ “αυε, ς.ἢ ΟΥ, ““δῃὰ 1 υ}}} 

ποῖ βᾶνὸ ἔδοπὶ ὈΥ Ὀον δηὰ ΌΥ͂ ϑιυνοσὰ ἀπά ὉΥ͂ 
ὙΓΑΥ, ὈΥ Βοῖϑεὸβ δηὰ ὈΥ Βογϑοιηθη.," δίηςο [Π656 
ΕΓ [86 ἰδηρ5 Ὠῖοι [Π6 Νογίδογῃ Κιηράοιῃ 
τηδὰδ 115 {γϑῖ, [οπονδῖι, ἢοξ συ ουΐ ἀοτιϑίοη, 
Ρυΐϊβ {δοηλ οὔθ δηὰ 41] δϑιάθ, 45 δοίης δ᾽ ορθίοσ 
Ἱπιηγλίο 2] συ βοη ἢ σδοοβϑοβ ἴο γοσκ, [ἰ 5 ἃ 
πἰηξ οὗ τυδγηΐϊηρ ἴο [5γδε], 85 ννῈ}} 85 δῃ 455 ηΣ 
Ῥτοχηῖϑο ἴο [υὐδἢ. ““ Βα[ΕΟ,᾽ οσ, γαῖ μεσ, "" νγατ," 
ἀεποῖοβ 41} ἴμ6 τοϑουγοθς οὗ νγαγίασε ; ἰᾶγρθ 
δττη 168, Ὀγᾶνο 90] ἀοῦα, 51} σοηοταὶβ, δθυπά- 
δηξ »παἱόγιίεἰ͵ ἄς, ΤΉ οχδαυ ένα ΘΠ ἤοη 
15 δἴϊος Ηοϑοδ᾽β σζδηποῦ : Οἢ. 1. ς, ΣΙ, 22, 11]. 
4: ἵν. 13. Ηδξετε 1 ῥγοιηρίβ ἴπ6 στοδάδσ ἴο δϑκ, 
ΦἘΒΥ νῦδί ἴδοη ᾿" Βιαῖ ἢδ 15 Ἰοξξ ἴῃ ΞυΞΡΘΏΞΟ : 
86 τηδὶ νναῖὶ δηά 566 ἴῃ [86 ουθρηΐ ννϑδὲ [}6 
ἸΏΘΔη5 οὗ ἀοἰϊνεγδηοθ νγὰ5 ἴο Ὅθ6, ὅδ [ἢγοθ 
ἢγϑὲ ραγιουατθ ἅτ βροςι βοαὰ δρδίῃ, Ἂἢ. 11. 18, 
“1 ν“}} Ὀγεᾶῖκ {πθ Ὀονν δηά {ΠῸ ϑυνοσζγὰ δηὰ {ἢ 6 
Αγ." [Ικ {Π6 βευθηϊγ -ϑἰχίῃ Ῥβδ]η), τυτ ἴδῃ ἴπ 
811 ΡΓΟΌΔΟΙΠΠΥ ἴῃ οοτησηθπιοσγδίίοη οὗ 86 Πηη8- 
σδοΣθ᾽5 ονοσίξγονν, [86 νγογάξ ἴῃ Ὁ. 3, “Το 
Ὀγχγάΐκο 6 [86 δἴτοννβ οὗ ἴδε Ὀονν, ἴδ 5816]ά, 
δηὰ [86 Ξσννοτά, δηὰ ἴΠ6 ννᾶσ,) ϑοθπὶ ἴο σεῆθδγθθ 
ἴππ686 ἔνσο ῥϑϑϑ8ρθ5 'ἰη οϑοα, ἀπά ἴο :πάϊοδῖο, 
1ποτείοσο, ἰδδὲ (π6 Ῥβδ] δὶ ἐουηὰ ἴῃ (δαὶ 
ἀοἰνογδηοδ ἃ βίψπαὶ δ ΒΙπηεης οὐ [6 ῥσοχηῖβδο 
ΒοτΟ κίνεθ. αΑπποὴρ ἴδ6 ΠυΙΊΘΤΟυ5 ΓΕ ΠΟΕ5 
ἴο [ῃδὲ τεπηδγκαῦϊο ἱπίογροβιίοη οὗ Ὠινίηθ 

ΟΥ ὙΠΙΟΝ ἅΓ6 ἐουπάὰ ἴῃ {86 ἔογπηοσ ρατὲ οὗ 
ἴδε Ὀοοϊκ οὗ 542} (᾿ 205. 1.---χχχῖχ.), ἴῆοϑα 
ἰῃ οἷ, χΧ. 23, 34) δηά ςἢ, Χχχὶ. 8, Ὑν1}}] βοῦν 
8811 ΣυγίΠον ἴο 1]υδίταϊο [86 Ὀρλγίηρς οὗ Η οϑεα᾿ 5 

ΗΟΘΒΕΑ. Ἱ. 

ΤΙ, ο-τυ απλδῃ. 886 ςοηςεῖνοά, Δπὰ ῬᾶΓΟ 
ἃ 80Π. 

9 Τμοη 5αἱὰ Οοά, (}1 ἷ8 πδηλα 
Ε], ο-ΔΠληλὶ : ἔοῸΓ γὰ 479 ποῖ πὶ ο“- ᾿ Τῆδι ἰς γΥ Υ̓ Ῥέ λίρα 
ΡΪΘ., 4η4 1 ψ1}] ποῖ Β6 γοὺγ Οσοά, 

το 4 Υἵεῖ τῃῆ6 πυπιῦεσ οὗ τπ6 ςἢ}1]- 

ννοσᾶάθ. Απὰ ζΟ]οννηρ, 845 [ἢ]15 συοῖϑο ἄοοϑβ, 
Ὄροη {86 ἀσπιιποϊδείοη οὗ 15γ26}᾽5 γιιΐη, οἴεοςοιοα 
ὈΥ ἴδ6 Αϑϑγσίδη ἰκϊπροπη 50 5ΠΟΣΕΥ Ὀοίοτο [86 
ἀεκιπισοῃ οὗ ϑεοῃηδομοῦθβ ΔΙΤΊΥ, 6 816 
᾿ΓΓΟΒΙΞΈΟΙΥ Ἰοὰ ἴο 566 ἴῃ 1815 δπιρῃδίϊς Ῥγοπηϑ6 
οὗ υἀλῃ᾽ 5 ὑγεβοσυδίοῃ, ἕο Ὀ6 Ὀγουρμξ ἴο Ρᾶ55 
νι Πουϊ ΟΥΑΙ ΠΑΣΥ͂ ἰηϑδιτιπηεη Δ} ΠΥ, ἃ ἀϊτοςὶ 
Τείοσθησθ ΕΥ̓͂ (6 ΡῥτοΟρΒΘΕΟΔ] ϑριγῖξ ἴο ἰ(δδί 
Ραγίουΐϊαν ουθηῖ.0. Βυΐῖ (ἢ6 γχοϑζογαϊϊοη ἔτοπὶ 
Βαῦγίοη, δηᾶ, ἃραῖη, ΕΟ γιϑι 5 Ἀοϑάἀειηρἕοηῃ, 
ΤΩΔΥ 8150, οδςἢ οὗ {πθπὶ ἴῃ 115 ρἷδοθ, Ὀ6 τοραγάδὰ 
45 ΤΥΡΙοΔΙ δ] 6] πλοη 8. οὗἩ [6 54πι6 ζϑηογαὶ ὕγο- 
Τηϊϑθ. Οοιηρ. [54]. 1], το ---1ὰ, δηὰ 4150 [58], 
᾿ἰχ, 16---.ο, ΧΙ]. 4. 

8. 'Ννοεὺ «υδέη «ῥε, Χο. [1ἴ, 6 Απὰ 586 
γυοληρα ποοπιραϑϑίοηδίοα, ἀπά σοποεϊνοα δηά᾿ 
Ὀάᾶτὸ ἃ ϑοη." ὌΤὨδ γχοίδγοηςο ἴο [π6 ννϑδηϊηρ, 
{π ποῖδ οη Όβηῃ. χχὶ. 8) ̓ πΠ1ρ}165 8Δη ἰηΐεγυδὶ οὗ 

ΤΕΘ ΟΥ̓ ΤΟῸΓ γεοᾶγθ Ὀεΐνγεεη (πθ Ὀἰτί οὗἩ [86 
ϑεςοηά ομΠ]ὰ δηὰ (δ]ϊ5. ὙΠῸ ἀοἸαΥ ρεγθᾶρβ 
Ῥοϊηϊβ ἴο [Π6 τεϊυσΐδηςο Ὦ νυν ϊοἢ ᾿ομονδῇ 
Ριοσοοάδα δ ἰθηρίῃ ἴο {86 ἤπδὶ δεῖ οὗ ᾿υἀξ- 
τρθπί. ΜοϑηνὮθ, Οὐοπλοσ᾽5 σοπίϊηιοα Ρτὸ-» 
ΒίρξδΟΥ ἱπιᾶροβ ἕουὮ [5.865 ἱπῃροηϊθηοδ. 

Θ. Ομὶ ῥὶς παρις Σο-α»ρηῇ ἘΔίδοσ, 6 8}1 
Δ15 ὭΔΙΩΘ ΝΟΥ ἸΏ ῬΘΟΡ]0. ΤΠ15 ἀθϑοῦῖθ65 
ἃ [ϊγὰ ρμᾶϑα οὗ {86 Νοσγίβοσγῃ κίηράοπι συ ἢ 
Ὑγᾶ5 ἴο σέϑυϊ( ἔγοπι ΠΟΥ βρί 2] δά υ]ΐετγ. Νοῖ, 
ΤΆΘΓΕΙΥ σψουϊὰ εμονδ τὶς μάγανν ΗΙ5 δῇεο- 
Ἰοη δηάὰ Ηἰβ γεαίηρ οἵ μοασ : Ηδ ψου]ά 
4150 οδϑῖ ποῖ οἱξ υξέογὶγ. 

αηά 7 «υἱἱ! ποὲ δὲ γοωγ Οοα] Ἐδίδοσ, δπά 
ΔΒΤΟΣ 16, Σ Ὑ111 ὍΘ ΠΟΘ Οὗ γΟΌΣΒ. ἴῃ 
186 Ηεῦτενν ἴπ6 ἔοστῃ οὗ Ἔὀχργοϑϑίοῃ 15 [6 54Π|6 
ἃ5 ϑοηξ οὗ 50]. 1]. τό, “ΜύΥ Ὀεϊονεὰ ἰ5 τχΐπο, 
δηά 1 8πὶ ἢ)15.7 80 [58]. Χ]1}}. σ  ΕΖοῖς. χυΐ. 8. 
41 ψ}}]} 6 γουγβ᾽" σψουϊά δνα θδθῃ ἃ [επάρσεγ 
ὙΨΑΥ͂ Οὗ ἜΧργοβϑηρ νυ ἢδί 15 οἰβεύνῃοσε ἐχργοϑθοα 
ὈΥ “1 ν} θὲ γους Οοὐ." (Υε:"" {}]5 
αὈτιρέ δάἀάγοθς ἴο 186 ῥθορὶθε ἰῇ [π6 βεςοηάᾶ 
Ῥείβϑοη ρῖνεβ ἰῃ6 δηποιποοηθηΐ 4 ϑίδυι ϊηρ 
ΘΙ ρ μ4513. 

10, 11. ὙὝδεθε νεῦϑοβ δηᾷ ἴἷ. 1 ἀγὸ ὉΥ͂ ἐϊΐ 
ἔεγεηΐ δυῖμοσε5 σοπηοοίοα τ [6 σοπίοχξ 
ἴῃ ἀἰβογοπξ νσγαγβ. ϑοπιθ, 85 ἴμῃδὲ Ηροῦτεν ἰοχὶ 
ὙΥΒΙΓἢ 18 ἐΟ]]ονσοά ὈΥ Α. Υ'., ἐορεῖδπεν ἢ 6 
Οτθοῖκς νοσϑίοηβ, Γυἱποῦ, ἀπά (δ νίη, [οη 186 
ἢτσὶ ἔτγο σνεῦβοβ ψ ἴῃ6 ἔοσοροίης ρατί οὗ 
εἰδρ. ἱ. δὰ ἰδὲ τηϊτὰ ἢ οΒδΡ. 1. ϑοιῃδ 
ΗἩεῦτονν οορίε8, ἀχαίη, Ἰοΐῃ 411 ἴγθθ σϑῦϑθϑ ἴο 
186 ποχί ομαρίεσ, 80 Μεηάοίββϑομη ἀπά ΗἰΖὶς. 
Α ὐγτὰ ἀὐτδῃ ἴ, νηϊοῖ 15 Το] οννοὰ 
᾿νρμῖ ἘἈοβεητ Π]}1ον, Εννα]ά, τ Ρυϑεγ, Καὶ, 

ὕπεομα δηὰ οἴμοσβ, οοηπες(β δἱϊ [ἢσϑο νόσβεϑ 

4158 
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α Ἔσοπι. 9. 
Ὡς, 26, 
᾿ ον 25- 
δἰεαά οὗ 
“4α2. 

ἄγε οὗ [βϑγδοὶ 5841} Ὀ6 28 τῆς βαπά 
οὗ τῆς 868, ννῃϊς ἢ σδπποῖ 6 πγελϑιιγεά 
ΠΟΙ πιυπιρογοά; “πὰ ᾿ξ 5}]} σοπὴς 
ἴο Ρ4855,Ω. ἐραὲέ ᾿ἴπ τῆς ρἷδος ψῃοσα 
1 νγαὰβ 82:4 υπίο τπε, Ὗς 476 ποῖ 

στ (6 Ὀγοσοϊηρ. ὙΠῸ ἰἤγοθ γϑῦϑοβ ἴῃ 5θη96 
ΟΟΓΙΔΙΗΪΥ δδηρ ἐορεῖμου, 411 Αἰ κὸ ἀοϑου ίηρ [ῃ 6 
Ρογι οὐ ὁΐ γοβίογδίίοῃ. [{ 15 ἃ γοςοπηπηθηάἀδίοη 
οὗ {86 τιῖγά διταηρεγηεπῖ, {πα {ΠεγεΥ {πε 
ἔνο ἢγϑὶ οἰιδρίογβ ἔοσπὶ ἔνσο ϑοςϊοη5 ΠΙΟἢ ἴῃ 
ΒΕΏ36 5ἴδηἀ 5ΥτΩΠΔΕ ΠΌΔΙ ΡάΓΆ}16] ἴο εοἢ 
οἴδοτ. Ὅῆε ἤγϑι βεςζίοῃ (1. 2--ἰἰ, 1) σίνοϑ ἴῃ 6 
δοςοιηξ οὗ ἴῃς δίῃ δηὰ ἱπηροτὶ οἵ [ἢ [Ὦσθο 
ἙὨΙ] άγθῃ ϑυτωθ ]} 1 8] οὗὨ 5 πὰ νγοβ, οἱοβίηρ 
ὙΠ} (Π6 Ῥγόσηῖϑα οὗ [86 ΤΈνοΣΞ8] οὗὨἩ {πὸ [ἢγοδῖ- 
οηἰπρ 15 σοηνεγοά. Ὅθο βοσοηά (]. 2--}) 
τόπον ἴπ6 ἀεηιυποϊδέίοη οὗ [5Γ86}}5 ϑίη δηά 
Ρυηιϑητηθηΐ, ργοσθοάϊηρ ἰΒσγουρῇ ἃ ἀεβεπρίίοη 
οἵ ἴπ6 ργοσθβϑθ οὗ σϑςοης !δίίοη ἴο ἴπ6 βᾶτθ 
ξο8] οὗ ἴη6 τονογβδὶ οὗ [6 σὨ] ἀγθη 5 Ὡδσηδ5. 

10. Α 5υάδάδηῃ ἐγδηβιτοη, 5ιπλῖασ ἴο [πα 
ψ οἷ 15 Βοτο πιδάθ, ἔἕτοπι (Ὠγοαϊοηΐης ἴο Ὁτο- 
Τηΐϑο, γα ᾶγνα δρδίῃ ἴῃ οἷ. 11. ς δηά ςἢ. χὶ. 
8--- ΙἼἸ. 

γεῖ ἐδὲ πωριδεν 9 1δε εὐδῥϊάγεη 9" Πεγαοὶ «ῥα 
δὲ] Οτ, σδίμοσ, Απὰ 1 881} Θοΐὴθ ο »888 
πδῦ 19 ΠΌΣΙΟΣ Οὗ 1:0 ΟὨἸ]άΣΘΩ οὗ 
ΖΕΥΔΟΙῚ 588}]}1 Ὅ6, ἄς. Τὸ Ηροῦτενν [45 
δότε, ἴῃ 186 Ὀεοκίπηϊηρ οὗ [Π6 νεῦϑθ, [86 54Π16 
ἔοιτῃ οὗ οχρχγοβϑϑίοη 85 ψὸ ἢηά δρδίῃ ἰῃ 6 
τη ας οὗ 1ἴ, ἀπὰ ἴῃ «ἢ. 1;. τό, 2ι, ἱν. 9, δηὰ 
ὙΟΙΎ οἴεηῃ. διίησο, ἃ5 'ῃ 1583. 1], 2, ἴ86 ἔοστηυ δ 
Βοῖο ἱπίγοάυςοβ ἃ πονν συ -5οςἰίοη οὗ ὑγοαϊςϊίοη, 
1 15 υἡ ἴο δϑϑῖζῃ ἴο [6 οοηϊυποίίοῃ 
ἐΔηἀ 3 [Π6 56ῆ56 οὗ ""“γεῖ," 

ἐξέ πμριδεγ' ΟἹ ἐδὲ εὐ άγεν οΚ Ἰεγαοὶ «δαἱ! δ, 
ἅς. Τα ὑσορβδεῖ ἰΙσοκβ ἕογνγαγά ἴο {86 ἔπι, 
ὙΠοη [86 ῥτουηγϑε ρίνεη οἵ οἱὰ ἴο ΑὈγδῆδπ) 
δηᾶ ἴο Ϊδοοῦ (σε. χχῖϊ. 17, ΧΧΧΙΪ. 12), δηὰ 
δ] Π]Ποἀ ἴῃ [26 ῬΑΙ ΠΥ ἀδγ8 οὗ ἔπ ἐμοΟΟΓΔΟΥ 
ὑπάες δοϊοιμοη (1: Κ. ἵν. 20), βου! δραίπ 6 
Τα] Π]1οα ἴῃ παῖ τεβίογοὰ ἰδία οὗ ἰῃς {ῃθοςγάοῦΥ 
τ δοη ςγδεῖ δηὰ Τυἀδῃ 5μουϊὰ οποδς πόσο 6 
ὑπάοῦ “Οης Ποδα" (νυν. 11). Ὑδο “' [5γαε]᾽" 
Ὦογε τηδηϊοποά, 85 ἈΡΡΟΔΣΒ το ἴΠ6 ποχί υ., 
15 186 ““ [5γαοὶ ᾽᾽) οἵ νυ. 4,) 5), 6 ἀπά ::. ἴη ν΄. 
γ "6 Τυ 2} 15 δοπθ ἴῃς οὐ]δθσξ οὐ “" ΠΊΘΓΟΥ : "ἢ 
ἴῃ ἴπδὲ ξυΐυγο πιὸ οὗ τπεοςσδῦς ξ6]}1οἸγ, 
ἐς [5γϑε] ᾽ 5411} ἀρδίῃ ἴδῖκθ Ποὺ ρ]δοθ, 85 ἃ Ῥθορ δ 
Ῥοεϊονοὰ οὗ μοῦ Οοὐ, 546 Ὀγ 5ἰάθ υυἹ ἢ [ἢ Ξἰϑίογ 
κιησάοιῃ, υπάοσ ομθ σοπηήοη Κιηρ. 

ἐπ ἐδὲ ῥίαεε «αὐδέγε 1 «υα! “αἱά ὠμΐο ἐφήρα, 
ΟἾδοῖβ στοηάοσ, 85 ἴῃ ἰδ ἴῃ, “ἰηϑἰοδὰ ο 
1:5 θείης 5δἱὰ υπηΐο πο.) Βυΐ ἴῃ [86 ΤΏΔΗΥ͂ 
Ρ ἴῃ ὙΠΙΟΣ [Π6 ρῆγαϑθο ὁπ ἴπῸ ῥἶδοθ 
ἐμαὶ" οσο5 ἰῃ {δ Ηροῦτονν ΒΙΌΪ6, ποῖ οποθ 
οδῃ ἴξ δ 5βοῦνῃ ἴο 5: ΚΠ ὁ’ ἰπϑιοδὰ οἵ." ὙΠῸ 
εἐ μ͵δοε᾽" χείοισοὰ ἴο ἴῃ ἴῃ6 ργεϑοηΐ Ἰηϑίδῃηοο 18 
ποῖ ἴο Ὀδ τεϑίγιςίθα οἰ ΠΟΥ, ἃ58 ΘΟΠΊ6 ΞΌΡΡΟϑο, ἴο 
(06 ΗΟΙΪγ 1,8πὰ, οἵ, 45 οἴδοσβ, ἴο {86 οὔ 
οὭρεινγ. [ἢ ψνμδὶ ρίδοθ 5οεΎεσ ΠΟῪ δοιὰ 

ἩΟΒΘΕΔΑ. 1. [ν. 11. 

ΤΑΥ͂ Ρεορὶα, ἐῤεγε ἴξ 8.41 θ6 βαϊὰ ὑπίο 
1Πεηὶ, 7. αγε τῇς 80η8 οὗ τς [ἰνίηρ 
Οοά. 

τι ΦΎΒΕεη 5}4}} τῆς οἰ]άγεπ οὔθ ἢ 
7υάλι ἀπά τπ6 οι] άγεη οὐ 1βγδεὶ θὲ δ εν 3. 

ἢανο πεοαγὰ πὸ βἴοσῃ βοηΐθηςο οὗ τος οη, Ποτὲ 
1πεῖγ τυγηΐηρ ἴο [ομονδῃ ννου]ὰ ἱπ5 ΔΠΕΥ τὸ- 
νΟΙβ6 {Π6 βδοηΐθηςθ, ἃπά δὲ οὔσθ Ὀσίηρ ἴο ἴδ 
Ῥοηϊΐοηῖβ {ἴπΠ6Ὸ Πᾶρρίηθδβ οὗ δάορὕοη ἴο ὕθ 
ΟοάϊΞ ομι]άτεδη. 

ἐδέγο ἐξ “ῥα δὲ “αἰά ὠπίο ἐδεηι, Τε αγὸ ἐδε 
“οη5 οΥ ἐδὲ ἰμυίπρ Οο] οτ, σαῖμοσ, ἘΠΟΣΘ 
8..81}1 10 ὯΘ δδίἃ πηῦῖο ὍΒοΣΩ, 8018 οὗ 1Ὧ6 
᾿νπε αοᾶ. [Ιη ἴμοβε ΠΑΡΡΥ ἀδγϑ ἔΠεῪ 5}1]} 
6 Παϊ]οὰ ἢ ἃ ἀοεισηδίίοη τπλτκιηρ 4 ιν Π6 
δάορεοηῃ ;--Ἷἐ ὙΒΙΟΝ τγᾶθ ποί δ Ποσῖο {86 
ΟΓΩΟΙΏΠΔΣΥ ἀσεισηδίίο οὗ Ἄνθη Οοά 5 12 
Ῥοορῖίθ. ῬΤϊ5 Ξυγοεὶυ 5 ἃ ἀσϑοτρίοη οὗ (ἢγὶ5- 
[ἴδῃ ὈΪοβϑοάηθθθ. Οοπρ. Ἀοπι, ΥἹ1]. τό. 

ἐδε ἰδυίπς Ο ΤὨο ἴπι|-, 4] Οοά, 
ἐπάἀυοάὰ κε ΚΕΝ ΡΟΓΕΤ, εἰξες ὃς Ποῖ ἴο 
Ὁ]655, ΟΓἴο ἀεβίγσογυ. Ὁ ἴογτη, ΙΓ ἢ ἔτο- 
4ΌΘΠΕΙ͂Υ τϑουγϑ, 15 αἰνγαγβ υϑοὰ τυ] ἢ [}15 5ἰσηιῆ- 
σδηΐ σοίογθησθ. (ΟΡ. 1 8. χυΐἹ. ,ό: ὦ Κ. 
Χῖχ, 4; [6γ0 χ. το; Ηεοῦγ. 11}. 12, ΧΙΊ. 22; δηά 
οἴξεηῃ. 

50Ὲ Ρδὺϊ] (Άοπι. ἰχ. 2 ς, 26) αυοῖε5 [818 ρΑΞϑδρο, 
τορεῖδοῦ ἢ [Πδὲ ἴῃ οἷν, ἢ... 23.) πη ΠΠδέταϊίοη 
οὗ Οοάΐβ ἔγτθο τ ΓΟ ϑπόννῃ Αἰἶκὸ τ ἰλμοὰ 
δηᾷ ἴο Οεπεο σοπνογίς (ἐδ. ν. 24). Ηδ ἀἄοεβ 
ποῖ οννονοσ (50 ΤᾺ 85 ἈΡΡΘΔΓ5) οἷΐα 1ξ 85 ἃ 
ἀεβηϊίε ργεαϊσθοη οὗἩ {πε ς8}} οὗ ΟοηΕ]ο5, υζ 
85 Θ5.ΔΌ ΞΕ ηρ 1Π6 ργηςΊρίο, [Πδὲ 86 ΟΠ ΠΟΡῈ5 
οὗἉ ἴπ6 Μοβϑβίδηϊς {πβοοσγᾶςυ, ἴο νης [ἢ ὑγὸ- 
ἀϊςτίοη Ὀἱδί ΠΥ Ροϊηΐβ, ὑγεγὸ ἴῃ 411 οᾶ565 ἴῃ ἔγθας 
εἰ οἵ Οοά ἴο ἴδοδε σῆο ἴῃ ἐποπλβοῖνος μδὰ 
ὯῸ {{Π|6 ἴο {Π6πὶ,---ἰἤοθο, Ὸ ὑνογο ἈΠ Πογίο 
Νοί-τγ-Ρεορὶε. ΟομιΡ. Ἐσοπι. Εἰ. 23, χὶ. 22: 
ἘΡΉ. 11. ,--τ-ς. Α ΒΙΠΉΪΔΓ υϑὸ 5 τηδάθ οὗ 

οϑϑδβ ὑγογάβ ὈΥ δ1 Ῥοίογ (1 Ῥεῖ. 11. το). 
θη νγὸ σοπϑιοσ ἐπδὲ (86 Ὠἰδίογιςδὶ σοη- 

Ἐπ οὗ ἔδθ ἰποοσσγᾶςσγυ, οὐθῆ ΏΘΏ ῥαϑϑηρ, 
ἰπῖο 18 Ἰδῖοσ ἀενεϊορηηεηΐ, 15 σοπεηυδΙν ἱπάϊ- 
οδίοὰ ἴῃ ἴδ6 Ν. τ (43 δ.9. ἴῃ Οδ]. 1". 29; 
Ἀοπ. χὶ. 17.---24; τ Ῥεῖ, ἴ. 1), νγὲὰ ἔδεϊ νγᾶγ- 
ταιϊοὰ ἴῃ ἀοη  γίηρ ἴπδὲ σουηί655 τι τυ 6 
οὗ “ἐοδ]άγθη οὗ [5γδο] ᾽" οὗ νοὶ ἴΠ6 ῥγορδεῖ 
ϑρϑᾶκβ, ἢ (παῖ “τι τυἀθ ΜΒΙΟΝ ΠΟ σδη 
σδη ὩυΉ  ετ, οὗἉ 811 πδίϊοηϑ᾽" (εν. νἱῖ. 9) τ ἘΙΟΝ 
νγᾶβ ἴο Ὀ6 ἀρρτοραίοα ἴο ἴθ “" ϑεδὶϑὰ ̓ " ἔγτοπι δ]] 
ἴπ6 {π065 οὗ ᾿ϑγδοῖ, ἰο ἔοστηι ψνμβδῖ δὲ Ῥδιι] 
(σαὶ. νἱ. σό) ς8}}5 “ἴδε [5γδὲ] οὗ Οοἀ." 

11. {εν «δα] ἐδὲ εδάγεη Ὁ σμάα αμαὶ {δὲ 
εδἐάγεοη 9 Ἰεγαεὶ δὲ φαϊδεγεά ἰοροῖδοεγ)] Ἡδετε 
ἃ τουλλγ δῦ ]ο δά" οη 15 πιδάθ ἴο ἴπ6 ὑγορδμοῖ- 
'ςδ] ρἱςΐυγο : [Ὡ6 ἔνο Κιπράοπιβ ἱπίο νυν}! ἢ 41} 
[5γϑοεὶ μαά Ὀδεη βρὶϊε βῃου]ὰ πονν Ὀὲ τευηϊτθά.. 
ὙὨ5 5 αἰϑο ἀἰβειποῦΥ ῥγραιοϊοα οἰϑονθετε ὶ 
ἃ5 ΌὈΥ Ηοϑολβ γουηροῦ ΤσοπίοιρΟΓΆΓΥ, αἰδῇ, 
186 ρῥγορδεῖ οὗ [υάδὴ ([58]. χὶ, χ2, 13}; δηά 
ἰλῖεσς ὈῪ ἘΖεϊκιοὶ ἴῃ 5 νἱβίοῃ οὗ Τττο δςκϑ 



ἩΟΘΕΑ, 1. 

φλιβετγεά τορεῖῃοτ, δηά ἀρροῖπε (μδηγ- 
δεΐνεβ οης μεδὰ, δηά {πεῪ 54} σοηλε 

ὉΡ οὐ οὗὁἩ τ ἰαπά ; ἔογ ρτοδὲ “ὁ σὶϊ ὀὲ 
τῆς ἀλγ οἵ ]εΖτεεὶ. 

(Εξζεκ. χχχυϊϊ. 1-ς--δ, Βεγ 866 ποΐθ). 866 
4190 [6γ. 1, 18, 1. 4, ἄε. ΚΙπΊςΝΙ, οἰοὰ ΌΥ͂ 
νν υηβοδο, τορλαγκβ: “"Απά {}}15 νν}}} σοσηθ ἴο 

ἴῃ ἴῃ ψαϊμουίηρ τορείμοσ οὗ ἴδ ΟδρΌνΥ 
ἴῃ [56 ἀδγῈ οὗ 6 Μεββϑίδῃ : ἔογ υηΐο ἴδ6 
δοοοηά Τοιρ]6 πόσο ΟἿΪΥ ὑγεηΐξ ὑρ [υὐἀδὴ δηὰ 
Βοη δπιῖη τῆο ντοσὸ σδιτιθὰ σδρίνο ἴο ΒΑΡΎ οη, 
δηὰ {π6 Ἑςμ!]άτοη οὗ [δὲ δηὰ {πὸ οὨ] ἄγη οὗ 
[5ταοὶ νσεσὸ ποῖ ραϊπογοά οροῖποσ δὲ (δὲ Ἐπ|6.᾽} 
Βεβίεβ, ἃ5 ὟΝ ἀϑομο δά ἀ5, ἔμ6 νγογβ εῶ2 ΟὨΪΥ͂ 
Ὅδ τοίριτοά ἴο ἃ ἰδῖοσ ροτϊοὰ, Ὅμο ἐπροοσγαῖς 
ΤΑΟΠΔΙΟΌΥ οὗ αν δὰ δοϊοπιοη νγᾶ5 υἱεννοὰ 
ἃ5 ἴῃε {γγρὲ οὗ [πδὲ πιοβὲ ρεγξεςξ ἔοστῇ οἵ [ἢ6 
1ποοογδογυ, ἰονγαγὰβ νυν σὰ ἴ6 ῥγορμεῖς ϑριγιξ 
Μλ5 σΟΠΙΠΟΔΙΥ αἀἰτεςηρν (86 Ὠοροθ οὗ ἴῃὲ 
Ρίουβ; δηὰ (}5 σουϊὰ ποΐ Ἂς σϑδὶζρὰ {11} {π6 
Ἀπ χω οσχιϑέίης δηϊοηρϑὶ {π6 ἰσῖδε5 Ἀδὰ ὈδΘΏ 

ἐπὶ ἐδεγδείυες ὁπ δεα] 4“ Ἠρλὰ,᾽" 85 
ἴῃ Νυπι. χίν. 4 (Α. Ν. ““ ςαρίδἰη); 1 8. χν. 
1η. [ἘἸΠΟΥ ἅγὸ γοργοβοηϊοα 45 “" δρροϊηξπηρ ἴο 
τὨοτηϑοῖνοβ ομδ ποδά," 1 πχυκὲ Ὀ6 υηάογείοοά 
σὰ τὸ ἸΙπυ!Δςίοη ϑροοϊβεὰ ἴῃ οι. ΧΩ ς, 
ἐς ΤΉου 58.211 ἴῃ ΔΠΥ υνὶϑο βεῖ ἢἰπὶ Κίηρ ΟΥΟΣ 
ἴποο σοσὰ (6 ,οτὰ ἴγ Οοα 5881} σβοοϑε," 
“ Ῥυπὶ οτοάϊπηι5 Ενδηροὶο, 4025: νο]υηϊλτὶ 5 
βυθχαρι5 ΟὨγκίιπὶ ἴῃ σορθτλ οἰ τ 5᾽ (( 4]- 
τί). ἤῥεγε ἴῃς Ἡεδὰ οὗ τευποὰ 15γαοὶ νγᾶ8 
ἴο Ὀ6 βουρῃΐ, 15 ἰηάϊ᾽ςσςαϊοα οἷ. 11]. ς, ὁ’ δεοῖκ 
ἴδο 1, ογάὰ τμοῖρ Οοά δηὰ αν {δεῖν κιηρ,"" 
(οιηρ. [οδη χΧ. 1:ό, χὶ. ς2. 

εονηδ μό οἱ 07 δὲ ἰαπ4] Οτ, ξο Ρ, ἱ.ε. ουΐ 
οὗ ἴδε ἰδαπὰ ἴῃ ψ οἷ 5.811] δ6 σδρίνοβ. 
Ὗν 6 δυὸ [6 532Π16 ρῇγαϑο 1 ῬΠΑΓΔΟ 8 ννογάϑ, 
Ἐχοά. ἱ, το ; δηά ἔογ [86 υδὸ οὗ ἔπ νεσῦ “ζὸ 
ὉΡ᾽ σομρ. Εχοά, χὶ!. 48; ΝΌΠΙ. ΧΧΧΙΪ. 1ἱ ; 
διὰ οἴδη. ἴϑγδοὶ δηὰ [δῇ σοη]οϊπεα ἴο- 
φεῖμες ἅτ ἴο σϑυεηδοῖ [ῃ6 Ἠϑίοἱῦ οὗ [Π6 
Ἐχοάυβ. Τίιο, νὰ ᾶνο ποῖ 45 γοῖ μδὰ ἴῃ 
Ἡϑοᾶ ΔΩΥ͂ βρεοϊῆς πηδηπείοῃ οὗὨ [53γ86}᾽5 δοίης 
ἱπίο σαρο νην; Ὀυῖ [815 ἢ458 Ὀδθη 1πιρ] 1 ἴῃ 
τυ. 6 δηὰ ο, ἀπά ἰ5 αἴογνναγὰ5 ἀοβηϊ ΕἸ} ὁχ- 
ργοβϑοὰ 1η οἷ. Υἱ]}. 1.2, χ. 3. Ηοβθᾶ σορϑαίθαϊυ 
5ΡΘΆΚ5 οἵ Τυἀδὴ 45 5μδσίηρ 1ῃ [5Γ86}᾽}8. Ρι1η15}}- 
τηρηΐ (οἰ. ν. 1ο, 12, 14) Υἷ. 4, 5) 11) Χ. 11; 
ΧΙϊ. 2); Ὀυΐ {[Π6 τηοσγὸ σοιηρ οῖο ἀἸϑοϊοσυσγο οὗ 
]υἀλὴβ διΐυτο ἀοεϑ ποῖ τη δα βοὺρα 
οὗ Ηοβοαῖβ ργορῃοσυίης. ὙΤπΠ6 κιυϊδδοηυδηΐ υῃ- 
ζοϊάτην οὗἨ ᾿ίνιπο χενοϊδθοη ᾿υ5.1Ώῆ65 ἔπ 6 σοη- 

οἸυπίοη, [δὲ ἱξ ἰ5 ἃ ϑρί τυ] ἐχοὰυ5 πο ἢ Οοὰ 
ΒΓ ὈσΌη 565 ΗΚ ρθΟρΙθ, ἰβϑυΐηρ ἴπ ἃ ἰΟΓΣΠΟΥ͂ 
ἴο ἴπ6 Ποδυθηὶ (δηδδη (Ηθῦσ, ἱν. ε), Βυϊ 
Ῥετδδρο Π61Ὲ 15 ᾿ἰκουγίϑα σοηίδὶποὰ ἰη 1ῃ6 τνοτὰ5 
ἃ Ῥτοιηΐϑο ἴο ἴδ ἡδέιγαὶ [5γϑεὶ, οἵ ἃ σεβίοσδοη 
ἴο ἐδοῖν ον ἰδηά. 
ΑφΩ ῥα! δὲ ἐδὲ ἀᾳ47 9 εκνγεο]" οτ, 

“6 ἀδγ οὗ Οοά-ν]]-5ονγ.) 6: [ΘΖγθεὶ" ἢλ5 
ὈΥ ϑοῖμθ ὕδθη ἴδκϑῃ ἰη 1815 ἴο τηδδῃ ἃ 
Ρίδοθ, θυΐ πῃ 81] οἴοῦ Ῥρϑϑϑαρθβ ἴὴ ὙΔΙΟΝ [ΠῸ 
ΟΧΡΓΘΞβΊΟη ἐἴΠ6 ἀδγ οὗ 50 δηὰ 50) ὁσοιιγο---ηά 
ΠΟΥ ἃ ὙΘΥΥ͂ ὨυΠΊΕΓΟΙ5---6 πάτο δά θὰ 15 
ὭΟΥΟΣ [Πδΐ οὗ 4 ρἷδοθ θυϊ αἴνναγϑβ οὗ ἃ δεγιοη, 
Ὑ0 οἡ [δδῖ ““ἀδγ᾽" 5ἰδηὰβ σοῃβρ συ ου 5} ἴογ- 
νγαγὰ ἔογ ἀοίϊηρ οἵ 5 γίηρ ϑοπλθίπρ' σρϑο δ Ὁ 
ΤΟΙΛΔΙ ΚΑ ΌΪ6. [{ 4 ῥΪδςθ Οὐ Ὁἰ ΕΥ̓ ἀρρθᾶγβ ἴῃ ΔΩΥ͂ 
6856 ἴο 6 πιηθά, ἰζ 15 ΟὨΪΥ ὉΥ͂ ἃ Ρευβοηὶι βοδέοη. 
Ιη 1]υϑἰγαϊΐοη, 5866 Ῥ9, Ἴχχχυῖ, γ; Οὐδά. 12: 
ΟὟ ΧΥἹ]. δο; [58]. 11, 1.2, ἶχ. 4; ῬΒ1Π. 1, 6. 
ἢ6 ῃδηηο “' [6Ζγθ 6} δάχηϊθδ οὗ ἃ [τγοίο]α 1." 

τογρσγείϊδίίοη  οὐἴδπος "σοά Ὁ} 5ον7,,) ἐ.6. 
βοδῖζογ, οσ "' Οοά ν1}} δονν,᾽ 1.2. τηδίκο ἴο ὅσον. 
ἼΒΟ ἰδεζοσ 15 [6 9ϑθῆ8ε ἤοῦε; 29 4130 ἰξ τνᾶβ (ῆο 
ἀουθῦ) ἰδ6 ϑθῆθα ἴῃ τς ἢ ἰξ μδὰ Ὀδθη οτἱρὶ- 
ΠΔΙΪΥ Δρρ] θὰ ἰο [16 ρἷδοδθ 80 δι δά, ροϊηξης 
ἴο 115 ΣΟΙΏΔΥΚΔΌΪΟ ΤΟΥ γ. Ἡοβοδ' 5 εἰἀθϑὶ ϑοῃ 
ἴῃ ἴῃ6 ρασγδῦϊα νγὰϑ 80 παπηρὰ Ὑ] ἢ τοίογεηοο ἴο 
ἴδε οἰΐγ οὗ [ὌΖγθοὶ δηά 119 δροπηῃδέοηβ, ἢ 
Ὑ οἢ 15γδοὶ μδά θδοοπιο ᾿ἀθηοὰ. Βεΐ ΠΟΥ 
ἴε ννᾶβ [86 1, ογά ἶδβ ρύσγροβο ἴο σέυεῦϑο ἴἢ6 56}. 
ἴρηςὁ ὙΠΟ Ὦ μδὰ Ὀδοη Ργοπουποδὰ Ὡροη [53ΓΔ6]. 
νη (15 νἱονν, [6 πᾶπιθβ οὗ ἴδθ οἴδοσ 
ἔνο οι] άγοη “6 Νοῖ-Πγ-ῬΘΟρΪ6,᾽) δηὰ “ Νοῖ- 
ςοιηραϑϑοηδίοα,,"" τὸ σπδηροά (ςἢ. 11. 1) ἱπίο 
“Ὁ Μγ.Ρεορ]ς᾽" δηὰ ““(οπιραϑοίοηδιοά." Βυῖ 
ἴΠ6 πᾶπὶθ οὗ ἴμο εἰάεδὶ ἀϊὰά ποὶ ποοὰ ἴο ὃδ 
οἰδηρσοά, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἴο ὃ6 τοδὰ ἰῃ ἃ Ὀδειου 586. 
Απὰ {ἢϊς ἰ5 βοτὸ ἄοπθ. ἰϑγδοὶ βδῃουϊὰ 51} Ὀ6 
“ἐ Τοζγεε!." Ὀυϊ πο Ἰοπρεῦ 85 ἰδοπβοα ἢ 
ἴθ ογπιοβ οὗ (Π6 σογδὶ Ἴδρι(δὶ, δυΐ 25 ἴμ6 
ῬΘΟρΡΙΘ ψβοσὶ “Οοά νουϊὰ 5ονν;"" ἔογ σσβεῃ 
Ἦε 5ῃουϊὰ Ὀχίηρ [Ποπὶ ἀραίη οὐἱ οὗ ἴδε Ἐφξγρῖ 
οὗ τμεῖγ σδρενγ, Ης ννου]ὰ βοῦν ἴδεπὶ υπῖο 
Ηἰπι ἴῃ ἴδεῖγ ονπὶ ἰδηά, ρἰδηείης ἔθεσι τιογοῃ 
ῬΕΓΓΛΔΠΘΏΙΪΥ δηά πιλκίηρ ἴΠεπὶ ἴο ρσοϑρεσ. (ρ. 
οἷ, 11. 22 δηά ποῖθΘ, ΤΒυ5 Ἀοβοησηῦ]οτ, ἢ ογ5- 
Ἰεγ, Ηρηρϑίοηθεῦν, τ ῬΌΒΕΥ ἀπά ΝΝ ὕπϑοβο. 
Οχγοδί,᾽" 2.6. δἰογίουβ, τηδυκοὰ ΌΥ͂ δϑιοη βῃίην 
ορεγδίίοῃβ οὗ ᾿νπο ΡΟΎΤΕΓ, 

ΝΟΤῈΕῈΘΞ οΝ (ἨΗᾺΑρ. 1. 2, 6. 

2. Ὅδῖ νγὸ μᾶνε, ἴπ ἴῃ686 ἢγϑῖ (ἢτεο σὔδρῃ- 
ἴοτ5, ποῖ ἃ σοϊδοη οὗ δεΐυδὶ οσουγγθησθβ, 
ΤΑΊΒΟΥ ἃ πδίταϊϊνο οὗὨ ᾿ΠΟΓΟΙΥ ἹΠΊΔΡΊΏΔΤΙΥ ΟΟΟῸΓ- 
ΓΡΏΟΘΒ, 15 τοηἀοτοά ἴῃ ἃ δἰ ἄορτεο ργοῦδοϊα 
ΌΥ 1116 ΤΊΟΥΆΙ ἱποοηρ τ ΥὙ Ποῖ νου]ὰ μάνα 
θορη οχπϊδιιοὰ, αὶ Ἠοϑβοα ᾿ιδὰ πιδιτίοα, δηὰ 
ἴοτ γοδτβ Κορί ἱπ ἢϊ58 Ὀοβοηι, ἃ γοπιδη οὗ μοῦ - 
δοίης δηὰ ποίογϊοιιβ ὑπομαϑι! γ. δϑυςῇ δη 
ἐχᾶσορὶς οὗ ἰοϊεγαίθὰ δηὰ Ἄς μοσβμθα ἱσηση σα 

γο:. ΥὟῪἹΙ. 

σοῦ Ἱά, ἴῃ 115 εἴδεϊ προη οἴδοιβ, ανὸ δ ουΐ- 
το ῃοὰ ΔΠΥ ἀσηπηςϊαἰίοησ οὗ νἱσθ νυ ῃΐο ἐῃ6 
ριορδεῖ τηὶσῃξ υἱέογ ὈΥ νογὰ οὗ πιουῖῃ; δηὰ 
βδῃςοποά, 49 ἰξ τηιδὲ βάν ὕθοη, ΟΥ̓ Ὠ᾿νΊΠ6 
δΔυϊΒουγ, του πᾶνο βοσνθα στοδῖυ ἴο ἸηΗδηια 
{δε ΤῇΟΓΆ] οοηίδτηϊηαίίοη οὗ ἴπὸ ἴπη6. [ἢ 
ἰπάοοὰ Οὐοπιετ 5 ἱπβέο! τἶἰο5 δὰ Ὀδοη ΟΡΘΉΪΥ 
τοδυκοὰ ὈΥ 5ίψηδὶ ᾿υὰφπιοηί5 αἰ μη ὑροη 
ΠΟΙ, ΒΟΣ οᾶϑ86 τυ ἢϊ “όεη μάνα βοοσηθὰ οὔς δεϊά 

Ὁ Ὦ 
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ἔοσγίἢ 85 ἃ τυδγηΐηρ. υζ Ποῖα 15 ΠῸ ριιη15}- 
τηρηΐ ἰηβὶοϊοα Ὡροη ΒΟΥ, δ ἿΠΟΓ ἰῃ ΠΟΘ ἢ ΟΥ ἴῃ 
ΠΟΥ ΟὨΙΠάγθη : ΟὨΪΥ͂ ΠΔΠ65 ἃ΄Ὸ ρίνεῃ ἴο δοσ 
οὐ] άγεη, ἱπαάϊςδένο ᾿ηἀθοά οὗ Ὠινίηο ἐϊ5ρ᾽6- 
ϑγο, θυ οὗ ἀϊπβρίεοαβυσθ τοί ἀραϊπϑοὶ μοσ, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ ἁραϊηϑὶ [6 πδίίοη. 

Ι͂π ςοττοδογδίίοη οὗ [ἢ]5 νἱονν, οὗ ἴῃς γτοὶδ- 
ὕοῃ Ὀεοίηρ οπὲ οὗ ξεϊζηοὰ ὀνθηΐβ, ὑγὲ ΤΏΔΥ͂ 
Ροϊπί ἴο ἴδε δηξγο δῦβοηοα οἵ ΔΩΥ͂ δυο ἢ ἰης- 
ΠΕΡ {τὯ115 45 σου]ά δᾶνα Ὀδθη ᾿παϊοδῖνο οὗ 
115 Ὀεΐης τϑᾶὶ Ὠἰβίοσυ : ἴῃ δνοσῪ ραγίουϊατ, [Π6 
τοδί! ου 966 Π|5 ἐν δά]υπίοα νἱ τεΐεσθησα 
ἴο ἴδ Ῥχγορβοῖςδὶ ἰθβϑοῦ ψο 15 ἐουπάεα 
ρου ἰτ: 1π 8 δεϊοκεοηϊηρ ἔπ ρἰδϑῖῖς πδηὰ οὗ 
Δροϊογιιδ, δἀπὰ ποῖ {86 5 Ὀϑοινίεποῦ ἴο τϑϑὶ 
λεϊβ ΡΤΟΡΟΥ ἴο ἃ Βίϑίοσίδῃ. 

Ὗνὲ ΠΊΔῪ Τυγίδοσ οὔϑογνο, {πδὲ [Π6 βυρροβὶ- 
Ὀοῃ οὗ Ηοβϑδ᾿β πιδιτίαρο Ὀδίηρ Δῃ ἜΧϑΙΏΡΪ6 οὗ 
δοῖθα ῬΓΟΡΏΘΟΥ (“ἐγηηο ΡΠ" γεαΐ!σ), 15 
οἰορροὰ Ὀγ ἴπο ἀπῆςουγ, ἰμδὲ ϑυμθ  } 108] 
δοξοη, ἴο Ὀ6 ᾿ηργοϑϑῖνο, νουϊὰ τοαυΐγο ἴο 6 
ἰγδηϑαςίοα ἸῺ ἃ πες ϑρᾶςβ οὗ Ἐπιθ, 50 85 ἴο 
Ῥτοβοηΐ ἃ ςοπιρίοῖο ρἰσΐυγε δὲ οπ6 υἱονν, δοσοπι- 
Ῥδηϊοά ὈΥ 15 ψογὰ οὗ Ὄχροβίοη. ΤῈ ἀθ- 
βϑίρποα οἤδος σουϊά Ὀ6 ᾿οβὲ ἴῃ ἃ ἰγδηβδοίοη 
ξοΐηρ οἡ [Ὠσγουξῇ ἃ 5θγίθβ οὗἉ γϑᾶγβ δηά οβδγηρ 
ΠΟ ΘΠΕΓΕ 5 θη ἴο {Π6 βρεσϊδίοσ, Νοῖ Ε1}1 [ῃε 
“016 [Δοῖ5 νγοῖὸ δἵ {πῸ ἰλϑὶ γαϊποτοὰ ἰορθοῖμοσ 
ὙΠ (ἢ Ἔχροβί!οη δηποχοὰ (845 ἴῃ {815 ΓΞ 
ῥβαβγ1π6), ςουϊά [ἢ6 Ιεβϑου ἰδυρἢξ ὈΥ [ποῖ ἢν 

ΔρΡργεμβοηάθά. Τὴδ “ογηηο γεαΐς ἃ5. οὔ - 
ϑεσνεδ ἀυγηρ ἰἴ5 δεϊίΐοη, ψουϊὰ ἢανα Ὀθθη 
ἰπ [961 ᾿ποβϑοῖνο: 1 νγὰβ {86 ἜΠΕΣΕ πδΥυγαῖνα 
δίοπο πδῖ ςου]άὰ ρῖνε {6 ἰΙρβϑοῦ. Απὰ δ5 {πὸ 
ΠΔΙΤΔ οη ψουϊά ἀο {{|5 υχ9ῖ 245 στρ Δ}}Υ δηὰ 
οἰθοῦ νου 1 [Π6 ΒΊΟΥ νγὰ5 Δῃ ἱπλΑρΊ ΠΤ ΟΠΘ, 
85 16 ἴδε ἐνεηΐβ μβδὰ Ὀθεὴ τεδὶ, (δε βυρροβίοῃ. 
οὔ μεῖν γε] Ὑ 5 88 βυροσῆυουβ ἃ5 1 15 εἴῃ- 

Ὧ ξ. 
[{|15 πο νδ]!ὰ οδ᾽]οςοη, πᾶς [ῃ6 δθϑεησς οὗ 

ΔΗ͂ ΟΧΡΓΟΘΒ ἱΠΕΙηΔίΙοη ΟὗὨἨἁ [6 5ἴοσυ Ὀεΐης 
ΟἸΠΟΓ νἱβί σΠΔΓΥ οὐ ει ουβ ποοεβϑιίδίεθ ἃ 
᾿Πογὰὶ ἱπιογργείδοη. ΤῊ 165 οὗ Οἱ 
Ι,οτγά ἃγο, ἰῃ βοθηογαὶ, ᾿ἰκοννῖϑο τη ἔθος γοϊδίοη 
ὈΠΔΟσΟΠΊραηϊοα ὈΥ ΔῺΥ ἜΧρτθββ ἱπεϊπιδέίοη οὗ 
{πεῖς βου ουβ σμασαςῖογ; 85, σ.9. ἴποϑο οἵ [86 
Οοοὰ δϑαπιατίίδη, Ὠῖνοβ δηὰ 1,4Ζαγι5, 186 
ϑουνοσ, ἴδ ΗἩυΞθαπάπηθη ἀπά ἴμο Καὶ πρ᾿5 ϑ80ῃ, 
Οτ, ἴο ἴδκθ οὔς ἰπϑίδῃοε ἔγοπὶ ἴΠ6 Ῥσορβείβ, 
ἴῃ 152]. νἱ. ποτ 15 ΠΟ ἔοστῃδὶ ἱπαϊοδιίοῃ οὗ 186 
πδτγδίϊνο Ὀεηρ οἵδε [δὴ οἠδ οὗ δείυδὶ, ουϊ- 
ὙγΑΓ, 5θηβοΟ.)5 ΘΧρΟΓθη 65 (ῸΓ οὗὁ σουΓθθ 
[86 ννογάϑβ “1 βανν" ἢ τ. Σ ΠΟ ΠΟΤῈ στηδεὶς [ἢ 6 
ΟΟΟΌΣΓΕΏΟΘ 85 ΥἹΒΙΟΠΑΤΥ ἴδᾶη ἴδ ννογάβ “1 
Πραγὰ " ἴῃ ᾧ. 8); δηὰ γεῖ ἰΐ 15 οὐ ἀθη!} ἃ 
Υἱβίοη [πγουρῃουῖ. (Οοπιρ. 4150 16γ. χχυ ὡς 
--33. ἴὴ δεῖ, [6 τηϊηᾶς. οὗἩἨἁ ἁρτορμοίθ ὙγΟΓῸ 
ΦΟΏΘΓΔΙΥ υπάοτοίοοά ἴο 6 50 ξδιἶατ, ἤθη 
υπάογ [806 ργορβεοᾷς δαδίυβ, ἢ [Π6 ΥἹβ ΟΠΔΥΥ͂ 
ΟΥ [6 ᾿π]ΔΡΊΠΑΓΥ, (μδὲ πθὴ ὑσουἱὰ πδίυσα!ν 
κε ννῆρδί [6}] ἔτοπι {πεὶγ 1ρ5 Ὀθαστῖπς [86 
σδαγδςοίοσ οὗ παγγδίϊοπ, ποί 85 ᾿Ἰἴογαὶ σἰδίοιπηθηίβ 
οἵ τϑαὶ οοουττεηςεβ, Ὀὰῖ 45 θείην 5 ΠΊΡΙΥ ἔοστη8 
ἴῃ νοῦ τῆς Ῥγορμοίὶς βρί ννὰ8 ἔογ ἴῃ οοὺ- 
οϑίοη οἰοϊπίηρ [15 σοπιπηχυηϊςσδίϊοηβ ἴο στηλο 

ΗΟΘΕΑ. 1. 

[Ποῖ] τοτο σγαρηϊς δηὰ ἱπηρτοβθῖνα, ἍΝ 
τοβροοῖ ἴο 6 βϑπογδὶ σιιδ)οςὶ οὗ σδυςἢ ὑῬγορμοῖ- 
14] συγηθο 5πὶ, σοηϑυς Νοῖθ οἢ σ΄. 24 δῖ δοηὰ 
οὗ ΕΖΕΚ. 1}. 
ΤΒ6 ποὔοη οὗ ἔδο παιζαῖνο Ὀοὶηρ ᾿ἰΠἴοσγὰὶ ἰς 

ανουτοά ΕΥ̓͂ ϑοπῆα [ονν 58} σοπηπηεηϊδίοσβ, ὉΥ͂ 
Ογη] δηὰ Ὑμοοάοτθί, δηὰ (ἰποϊθηίδ}}γ) 
βαυοσγαὶ οὗ (Π6 ἔδίῃοτβ, ΌγῚ (ογῃεϊίιι5 ἃ Γ,ἀριάο, 
Οτοΐυ5β, Ηογβίογ, Ἡοίπιδηη, τ Ἡρηάοσβοη 
δὰ Ὠσγ Ρυϑεγ. [{|5 τεὐοςϊεα Ὀγ {πὸ Ομαϊάθα 
Ῥασαρῆγασῖ, Αρεῃ ΕΖγα, θδν. Κίπιοι, Μαὶ- 
τηοη 65, δηὰ ΟΥΠΟΓ [Θνγῖϑἢ ΟΠ ς5; ὈΥ [Θγοπ,: 
γ 1καΐδεσ, (δϊνίη, Ῥοςοςκε, ΟἹ], ΗἩθηρβίοῃ- 
ὈογΣ, δηὰ τηοβῖ τοοθρηΐ σοσησηδηίδίουβ, ἱποϊυηρ 
ΚΟ πὰ ΔΝ 8ῃ30}6. 

Θ. Το σοηάδογίηρ, 1 Ὑ1}} πο ποσο ᾶγα 
ςοιηρδοβίοη [Πδὲ 1 5ῃουϊὰ νΟ ΠΥ ἔογρῖνο ποτ," 
ἷδ ἐπρδτϑς (1) ἰῃ τεβρεεῖΐ ἴο {με ϑεῆϑβο ρίνθη ἴο 
ὮΠ ᾿ὐρίον ὈγΥ τὶ ΧΙ. 24,) 26: Νυπὶ. χίν. 
1ο; χοῖχ. 8; [538]. 11. 91 (2) ἴῃ γτεβροςῖ ἴο 
186 186 οὗἩ 3 ὈΥ Οεη. Εἰ ἢ Ἢ δ Βᾶνὸ ἄοῃς 
ποίδίηρ [δὲ ββουϊά νυὶ (ἸΌΦ "2) πιἊ 
Ἰηΐο {δε ἀπηρεοη ;" Οεη. χχ. ο, τος; [οὉ νἱ. χἱ, 
ΥἹΙ. 12, 17, Χ. ς, ό, χΥ. 14, ΧΧΙ, 1ς: [5]. 
ΧΧΧΥΪ. ς; 5. 1]. 4,) χὶν. τὸ (“Ἰδουρὰ" 
Α. νῸ); 4 Κ΄ νὔϊ. χ2, ΧΥΛ, 3ς. [Ι͂ἢ 411} {Π686 
Ῥᾶβϑαροϑ, εἰϊδά ὈΥ (ὐδθβοηΐβ ἴῃ ἢἰ5 "Τ βοςδυγιυϑ᾽ 
([π νος. 3 Β. 2 Ὁ), 3, ἰπουφῇ ἰπ εἴεςξ ἴξ 15 
εογισϑομέξυιωγι, ἃ5 (ὐδϑοηΐι5 ἀθβοσῖθεβ ἰζ, γεῖ ἴῃ 
ΓΟΑΙΠΕΥ͂ 15 Αἰνγαγ5 ὅτι, Ἡονοῖ ἵνα, δῃὰ ἴο Ἔχρ δίῃ 
115 ἔι]} ἔογοα σεαυΐτεβ ἴο βᾶνὸ βυρρὶ ἰοά Ὀεέοχο 1 
ΒΟΠΊΘ ΘῈΓ ἢ ννοσάὰβ 85, “"ἴο Ὄχρίδιη " (ον ““ἴο 
γνατταη᾽)), ἴδε ἑδοῖ, Βορο,᾿ ον ““Ὀε] εξ ((μδέ 
80 ἃηὰ 80 δΠᾶ5 Παρρεηδὰ ογ' 51.4}} Ὠδρρθῃλ)."" 
ΑΚ ε.3. Ῥ5. νἱῖϊ. 4, ἐν δαῖ 5 τάδ ἴο τνδιτδπξ 
[86 6] 16 (δὲ ἔθου ἂτὲ σιμά ῆι] οὗὁἩ Ὠἰπιὶ" 7οὉ 
ΥἹΟ ΣΙ, ἐὙΥ Βα 15 ΤῊΥ βίγεηρίῃ, ἴο νγαττδηΐ [Π6 
Δ55οΓοη ἴμδὶ 1 8πὶ ἴο βοροῦ᾽" ἴῃ {πὸ πΆΠηΟΣ 
ἰογε: 1 ΜΠ] πόνοσ ἀραΐη ἤᾶνε σοτηρδββϑίοῃ Οἢ 
ἴποηὶ ἔο νγασιδηΐ {Παῖς ργοϑιπιρίαουβ Πορδ 
ἐδαῖ 1 5841} ἱπάθοδ ἔοσγρίνο {πεπὶ." 80 ἰξ ἰ5 
[ΔΚοη Ποῖα ὉῪ Τάγου, Κιγηςοδί, Οδϑθηϊιβ, 
Μδυγογ, ΗΙΖίρ, ϑιπσοη, Μοηάδίββομη, Καὶ 
δηὰ Νν ὕπϑομθ. Ὅ8ὲ γεηάοσίηρ ἴῃ [6 ἰοχὲ οὗ 
ΑΟὈ Κ., ὍΌΕ1 Ὑ}1}]} αἱξου νυ ἴαῖκο τΠ6 πὶ ἌυνΑΥ,᾽" 
(ϑο Ατγαῦ. ἂρ. Μεῖχὶ, [ὐυὐἱποσ, ϑΈογ, Ἀοϑθης- 
ΤΑΙ]Ποσ, Ηρ οηΡοΥΡ, δηὰ Ὦσ Ῥυϑεγ), 19 
Τεβιϑίοα ὈΥ ἴδ ῥσοροβιοη ἴῃ ὩΠ). 1 τὸ 
ἴλκο δὲ) ἴῃ ([Πὲ βθηβεὲ οὗ “"ἴκε ἀννδΥ," στὸ 
τηθϑὲ ΓΕ ογ [ἢ .5, “1οτ᾽ (οΥ “Ὀυϊ᾽)), “ταϊκῖπς 
ΔΎΑΥ ἷ ΜΠ δίκα δᾶ υπίο {ποτ :᾽" 2.6. ἃ5 
Ἐοϑεησαῦ]ογ, Ἡδηρϑίοεηθογς, πὰ τ Ῥυϑεῦ 
Εἶνε ἱξ, ἐν βδίενοσ [ΠΕῈῪ Βανὸ σοί." Βαυΐ ουθῃ 
1195 ψου]ὰ 6 βαγίηρ ἴοο {{{{|6, σοπϑιἀοτίηρ [Π6 
ξαζυγα ννΒ] ἢ ΔΟΓΌΔΙΥ ἀνναϊϊοὰ [Πθπ]. Εννδ]α 5 
τοηάδογίηρ μονν τηὰσ [655 ρασγάοη {ποηλ!"» 
85. ἃ ἔτες {τδῃϑἰδίίοη γίνοϑ [π6 7151 Ἰηΐογργεῖδ- 
ἤοη οὗ ἴδε νογάβ, ΒΟ ἢ ΠΠΟΓΑΠῪ τὰπ τῃυ5: 
“δὲ ἐογρίνίηρν 1 58ου]ά ἔογρῖνα ποτὰ." 

1. ΤῊΪΞς ἰγδηϑδιοη Ῥθασβ ἴπ6 Ὠδτὴς οὗ ϑιαδάϊα:; 
Ὀυΐ ΘΟ τοεῖοσ ἃρ. Μοῖχ, "Αὐοπῖν. Ρ. 20, δῖνεβ 
ΤΟΆΒΟΙ5 ἴογ Ῥε]ϊονησ [παῖ 1 νας ἢοῖ γα] τῖϊ- 
ἴδῃ ὈΥ ϑεαδάΐϊα. [1ἰ ψ}} Ὠεηοοίοσυγαγὰ ἴῃ ἴἢ 656 
Τοοῖ-ποῖΐα8 Ὀ6 οἰϊθὰ 85 “' ϑαδαϊα.᾽" ἰ 



ΗΟΘΕΑ. 11. 

Ι εν Πυθθαπά : ἰεῖ μεσ ἐπογείογα ρυΐ 
ΔΥΨΆΥ ἈΕΓ ἡ ῃογεάοπιβ οὐ οὗ Ποτ 5!ρῇϊ, ὁ Ἐσεῖς. 16. 
δηἀ μοῦ δάυ]τοτίεβ ἔτοπι δεΐνγεεπ Πεγ ἢ 
Ὀγεδϑῖϑ ; 

γ. στ---.] 419 
ΓΗΑΡΤΕῈΚΒ 1]. 

: 78: ἑάοΐαίνν ο7 “δε ῥεοῤίε. 6 Οσαδ ἡμασνπορεῖς 
σγαϊπεῖ ἐδέσε. 14 ΑΙ ῥγοσεῖσες οὗ γεομοἐα- 
ἕο» τοί ἐλερε. 

᾿ Τμαε ἰς, ΑὟΥ απο γουῦγ Ὀδγείῆγεη, κ2 [1,681 1 91ΠΡ Πεῖ παϊεεά, δηά εξ 
Ἵν μὴ ΙΑπιηι ; ἀπά (ὁ γοῦυγ 5ϊ8ἴςτβ. ΠΟΥ 245 ἰη ἴῃς ἀΔΥ (Πδλΐ 5ῆς νγᾶβ8. “θογη, “ Ἐσεῖς. τό. 
Ἡανένς ᾿ ΒΌΠΑΠΙΔΝ. Ἀπ πιλκε ΠΕΡ 8 ἃ νυ] εγηεβα, ἀπά ἢ 

2 Ρ]εδά στ γοὺγ τπποῖδεγ, ρῥ]ελά : 
ΡΣ 56. ογ κβ8ῃς ἐς ποῖ ΠΥ νγιίς, πείτμετ ἄηε 

86ῖ Βεῦ [Κα ἃ ἀτγ ἰαη, δηὰ 58]λΥ ἢεγ 
ψἢ τὨϊτϑῖ. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. δα», ὅς. “547 γὲ υπίο 
γουν ὑτείδγοη, Ἀγ ΌΘΟΡ16, δηά ἴο ὙΟῸΣ -15- 
ἴοῖβ, σοιενδοσιοπαῖοά."" ὉΤΠ6 ῥτορδοῖ, [2 Κ- 
ἴῃς ἰεανο οὗ [δ ἱπηαρΌΓΥ οὗ ἴ6 ραγδῦϊθ, μετα 
τόϑοΐνεβ ἱξ ἰηΐο ἴΠ6 {ληρ8 βἰζηιδοά. Ηδ ὑγὸ- 
ΡΒΟΌΝΔΙΥ ἰηνηῖεβ 411 1δγϑοὶος ἴο οηϊοσίδίη δηὰ 
ΟΧργοβα ἴδε ἀεἰ σε σοηδοϊουδησββ, ἐμαὶ 4]} 
διουηΐ, ἐδβοηγθεῖνοβ [Πογοίοσγο 85 ννοὶ], ἀτὸ [Π6 
οὈ͵εςί5 οὗ Οοάβ Ίονθ. “" Μγυ-ρεδορῖο,᾽" ἃ πιᾶϑοι}- 
Ἰΐηθ ἤουῃ, δηὰ ““ (Ποτῃρδϑ5ιὶ “ἃ δτηϊηϊηο, 
ΔΙῸ Ποῖο ἰγοδίοα 25 γοργοϑοητπηρ Θον ΓΑ ΪΥ ἴΠ6 
ςοἰϊεςῦνε Ὀοάγ οὗ πιαὶθ δηὰ οἱ ἔδηιδὶο ἰϑγδε]- 
115. ΤΏ ἔννο ϑονογαῖ, δηᾶ πογὸ ἰῃ σοπλθϊηδ- 
τίου, οχργὸββ ἔπ ϑἰδίε οἵ σγάςθ ἴο νυ ῃϊοῖ ἴδ 
τῇ οἷ]ς Ρεορὶς οὗ [5γαοὶ 5141} Ὀ6 γοβίογοά. “" [62- 
τ οὶ" Ββανίηρς Ὀδεη ἀθδ]δ νὮ 1π (6 ργθοθάϊην 
νεῦβο, [6 [ΓΟ ὑἢλ5εβ ἱπίο Ὡς [526] πδά 
Βδθη σοβοϊνο, δὰ νυ μςοἢ ννεῖο ργοϑοηςοά Ὁγ [86 
ἴδτος οἰ! άτθη, “ [6Ζτεεὶ," ““Πποοπηραβδίοη- 
αἰοὰ,,") δηὰ “"Νοῖ-ΠΊ ῬΘΟΡΙΟ,") Ὧον ἄρρδᾶσ 
ΓᾺΠ ὉΡ ἰοροίμεσ ἱπίο οὔθ, ργθϑοητηῦ ἃ ΟὨΘ, 
ἱἐπίορταϊοά, δηὰ σεβίογοά ροορὶς οἵ σοά. 

Ω--. 35. ΤὨ5 ἔοπῃϑ ἃ σοπηροΐοα ρ455ΔΡΈ, 
ΤΕΡΘΔΠΩΡ ἴῃ ἃ οἰδᾶγες ἔοστῃ ἴπε ἱπιροτὲ οὗ [Π6 
ΤῊΥ51}ΟΓΟΙ5 53:9 118 βίνθη Ἂἢ. ἱ, 2-ἰἰ. σ, 'γὙὸ 
βάν ἴο ποῖῖοθ ἃ οῆδηρο ἴῃ [86 ΤηδΠηΘΥ ἴῃ Ὡς ἢ 
[πο ἤἥξυτο οὗ πλλιτίαξο 5 ἰγραϊοα,. [1 15 Ποδ 
ὯΟ ἰοηξοσ ““Ηοϑολ᾽" δηὰ “" οιηεσ:"" βε ϑιρν 
σοσηθβ ἐοσϊ ἰπίο νίονν 45 ΗἸ πιϑοὶξ (ἢ Ὠυιϑθαηὰ 
ἀιγαϊσηϊηρ [8:46] ἃ5 Ηἰ5 {21 1}|655 ννῖθ. [ἢ νυν. 
2---.ς. ὸ βοᾶσγ {πε ἰοιὰ ουΐϊοτγ οὗ 6 ᾿υ5Ὲ} Ὁ 

δυβυδηά, υἱξοῦ! Υ τοπουηςίηρ [86 
δαυϊίογουβ τὶς τὰ Πὸγ οἰ] άγεη. ἴῃ υν. 
6---1 ἰδ. 5εῖ ΤΟΣ [μ6 πυϑετ Ὑἱ ΠΟ ἢ 586 
58.811 Ὀ6 οἰιαβιϊϑοά, δηὰ ΌὈΥ ΒΟ ἢ 586 5}.4}} δ 
Ὀτγουφπῖ, πΚὸ ἴ[86 ργοάϊ αὶ] δοὴ (ἰὑυκὲ χν. 17) 
ἴο Κηονῦν ΒΟΥ β'ίΏ. ἴῃ υν. 14, 1ς, Ὑὰ βᾶνα ΠΟΥ 
τοῖυπι ἔτοπι Εσγρὶ ἴο (δηδλδη, δηὰ ἴῃ υυ. τό 
---23 ΕΣ ΒΔρρίη685 ἴῃ Βοσ οὐ ἰδηά. 

Φ. Ῥμωά «υἱὴδ γοωμν "μοίδογ, ῥα] 1.6. 
οὗ ἀ6 δηά ὄχροβίι]αδῖο, ἃ5 Οθη. χχχὶ. 26. ΤῸ 
ῬΓΟΡΙΘΕ ὑγροηευ ο411}5 ὑροη 41} ψῆο ἵπ [Π6 
Νογίδβοσγῃ κιηράοπι 511}} γοπλδι πο ἤστῃ ἴῃ ἐμ ὶγ 
ΔἸ]οχίδπος ἴο 7εμονδῇ (οορ. σ Κ. χίχ. 18) 
ἴο ςοπιὸ ΤΩΡΕΪΥ ἐογνγαγά, δηὰ πιᾶκθὸ δη 
ἐλτπιοϑξ ἀηὰ ρου ]1ς ῥγοίοσὶ δραϊησέ ἴπ6 1Ἰάο]Α 
δι τϊοκοάποββ νης 50 ΔΕ ργενδι δά. 
“Μοιδοτν," σοχρ. [58]. 1. 1. 

“Ὅε ἐς ποῖ »17 «υἱῦξ, πεὶέδεν αηὶ 1 δὲν ῥιωδαμαη 
ΤῊ» οὐ] χαξίοη οἵ ἴπ6 πιαιτίαρο- ἶε ννῃϊςἢ δ᾽ ηἀ5 

Με ἴο ΠΟΥ 15 δἰγοδυ ἀϊβϑϑοϊνθα : Ὡπΐ6θς 516 τὸ- 
Ρεηΐβ, ἰμόστο 15 ῃοϊμίηρς ἴο ΜοΥ ΠΟῪ Ὀεΐης 
ἀγίνθη υἱξζουν ΑΥΤΑΥ. 

δὲν «υδογεάον»: ομξ ΟΓ δὲν εἰχε] Οτ᾽ ταί μου, 
ὯΟΣ 8 81501088 ὨΔΙΥΙΟΥΧΙΘΝ ἔΣΟΤΒΊΒΟΣΙ 7806, 
ἐ.ς. ἴδε Ἰοογηρ ἂπά εἰτοπίεγυ οὗ μοσ Ἰοοκϑ.. 
Ον. 76γ. “1. 2. Ὑ6 ϑρεοϊδεδοω ἱπτηϑ ἰδίοὶ ν᾽ 
αἴϊον οὗ “μεσ Ὀγεδϑίϑ᾽) βου (σὲ “ΠΟΥ ἔδοθ "ἢ 
15 {πουσῖϑο ἰο Ὀς ίδκοη 11ργαϊγ, δηὰ ποῖ 85 ἱπ 
ΑΝ. Τε ρῆγαϑθο ροϑβίθ!]γ σείεεβ. αἷσο ἴο {6 
τῊΘΤΟ ΓΙ ΟΙΟΙ5 186 οὗἩ ὨΟΘ6-ΓῊρΡΒ (ΠΡ. Ὁ. 13}) γ6- 
Ραϊηΐῖβ, δηά ἴθ κοὸ. Τὸ Ηοῦτευν πουἢ5 [ῸΓ 
ἐἰ Βα ]οί 65, δηὰ ““δάυϊοείος," διὸ Ὡοΐῖ (ποθ 
ΘΟΠΙΣΠΊΟΠΙΥ οσηρ᾽ογοά, Ὀυΐ υπυϑ02] ἱπΊ Ώ 5165. 

δὲν αὐωδογοι ὕγοε δείαυεεη ἀεγ' ὀγεας ἢ 
ἼΤΒο Τοιηραγίϑοη οὗ ϑοηρ οἔ 80]. 1. 12 δυχεοσίβ 
ἴδ. πιὸ ἱπίεγργοϊδθοη: δά] ΟΣ Ὺ 15 Ἰοάρεά 
Ὀεοϊννθθη ΠΟΙ Ὀγοαϑίβ, θδοδιι86 ἐπ δά] ΤΟΥ 1165 
πόσο, [Ιἢ Π]υπ γα ο οὗἩἉ« [δ ΖεΏΘΓΑΙ ᾿πλΔρῸ οὗ 
[Π6 γοσθθ, σοπρ. [ογὶ 1}. ΣΡΌΣΣ. 

ϑ. “Πρ δὲν παδοΔ] Βόῖοαυε ΠΟῚ οὗ δ]}: 
ὙΟΔΙΤΕ, ΡΟ ΡῊ Β0ΟΠ; Βοσ ἰδαπᾶ; ρυϊΈηρ ΠΟΙ 49 8 
πδίοῃ ἴο ῖ 

σε δεῦρ ὦ’ ἐπ τὸ αν ἐδαὶ “δὲ «υα! δον" ] 
ΤὨΘ ἰδηριιαρο 15 Ργο Δ ΟΪΥ ποξαὶπρ' πιοτὸ [ἤδη ἃ 
ἀεϑοπρίοη οἵἁ υἱΐον ἀοπποη. Ορ. [οὗ 1. 21. 
[Ε1ξῸ οοηίδίῃ5 ἃ σεΐθσοηςο ἴο ἴδ Ἱπ ΠΟΥ οὗ (Π6 
15. 5 ἢ πδέϊοη ἴῃ ραυῆουϊατ, νγὸ πχυϑσῖ υἢ- 
ἀογβίδηά ἰ{ οὗ ΠΟΙ τη 96 ΥῪ ὙΒΕΏ ὑπ οΥ ΒΟΠαΔΡΘ 
ἴῃ Ἐρυρὶ δηὰ οἵ δοὺ Βογμοῖοθβ διηνὰὰ ἀσϑι τυϊὸ 
ςοηά!ξίου ἱπηπηθάδίοῖΥ δου 5πὸ δὰ ὕθοη Ἰοὰ 
ουΐ οὗ Εσγρί ᾿πΐο ἴ6 τσ]! όσθες. ΟΡ. οἷ. ΧΙ!, 
9, δπὰ ποῖθ. ἘΖοκΙοὶ (οδ. χυὶ. 4---6) τῆοτδ 
ΠΥ ἀονοίοροα (ἢ15 ᾿πιᾶρὸ οὗ Ηοϑϑᾶ. 

α: ἃ «υἱάεγπε:.:.. ἐξο α ἐγ ἰαμ (οπιράτθ᾽ 
ἴδε ορροβιῖϊθ ππιᾶροὸς 158]. 111}. τ; [οσ. χχχὶ, 
12 

σἰαγ δεγ αὐ ἐδῖγ Α8 ἃ ὑαπάογοῦ ἴῃ 
[86 ρΡαγομποα ἀδϑοτί. ΤὍῆο δεοοςσϊδιίοη οἵ ᾿άθᾶς 
ἴῃ [158 νογϑα ἰ5 ΥΟΓΓΠΥ οὗ ποίΐςθ. Ι5γϑεὶ 19 ἴο 
Ὀ6 κἰπρρεὰ πακοὰ 45 θη 516 νγβ Ὀοσπ: ἴἢ 15 
ὈΓηρ5 ἴο τϑςοο]θοξοη ΠΟΙ ΟΑΙΥ Πιϑίογυ ἱπ (δ ὁ 
γν] ἀογπο55 (ογ΄ 11, 6). δηὰ ἰεδά5 ἴο ἴδε βοςοηὰ 
ἱπλᾶρο οὗ ΠΟΥ Ὀοὶῃρ πιδάδ ᾿1κ6 4 ἀγὺ ἰδηά; {Π|9 
1η ἴπστι συρβοϑὶβ ἴΠ6 τη ϑογ Ὁ]. σοπάϊτοη οὗ ἃ 
ἔγαυθ θοῦ ἴῃ [6 ἢοΐ ἀεϑοσί, δηά ἱπίγοάυοοβ {πὸ 
(πἰγὰ 'τῆᾶρο, “1 νὑ1}} ΚΙῚ Πορ σὰ [Ὠτοῖ.᾽" 
(οπηπηεηϊδζογβ δᾶνα σοηδιϑοα {Π6 ρᾶβϑαρὸ ὈΥ͂ 
τοῖοστιηρ [ἴ οἰἴμοσ ἴο ἴδ ἔδπικίπο αἱ ἴδε ϑορὸ οὗ 
ϑασηδσια, ΟΥ ἴο ἃ ρίαριε οὗ ἀδασίῃ, 

Ὁ 2 



420 

{Ἡξδοῦ. 
αἱνιπάς. 

4 Απᾶ] ν}]} ποῖ πᾶνε πλθγοῦ ὑροη 
ἢδγ ΤΠ] ἄγε ; ἔοσ {ΠΕῪ ὁσ ἴῃς ΤΠ] άγοη 
οἵ νβογεάοιβ. 

ον τῇεῖγ πιοίπογ Πδῖἢ ρἰαγεά 
τε Βατῖοῖ : 58. τῆλ σοηςεῖνοά ἔμεπὶ 
Βδῖῃ ἄομπα βῃδιηθῆι νυ ; [ῸὉΓ 8ῃ6 54]Ὰ, 
1 ν1}} ρὸ δἴζεγ "ὮΥ "ρπι (Πδὲ ρίῖνε 
πιδ ΤᾺΥ Ὀτεδὰ δηὰ ΠΥ νγαῖεγ, ΠΥ ὑνοοΪ 
Δηἀ τὰΥ ἢδχ, πιΐης οἷ] δηὰ τὰν ᾿ἀπηΚ. 

4. ΤΒουξῇ ἴῃ ἔοιτη οὗ Τοπεοίγυσοη (ἢ6 
γοΓβ6 15 ἱηἀορεηάεοηϊ, γεῖ ἴῃ 96η56 1 οδιτῖες οἡ 
[Π6 δοηΐεποθ ἀδροηϊηρ ὑροῦ ἴδε ““]ε5ὶ ἢ οὗ 
Ὁ. 3. 

δὲν εξ ρει, δὶ ἄγεπ 7 «υδογεάον»"] ὙὝὮ656 
16 ποῖ ἴο ὃ6 Ιἀοηηβοὰ υἱἢ (ΟΟηοΓ 5 ῆγοο 
ἙσὨΠ]άγοη, πο, 45 ἢ85 Ὀδθη 96θη, σοργοϑθηϊεὰ 
ΒΙ ΠΊΡΙΥ ῥρᾶϑεβ οὔ ἴῃε συβοῖα πδίίοη. “ΓΒΕΥ͂ ἃγὲ 
ταῖμον τηνι] [5γθ 165, νῆο τεσὸ δἰπηοϑὶ 
ὈΠΙΎΟΥΒΔΠΥ ἰἀοϊαίσου8ΌΎ. ἔπη πο ἱπάϊνιάυδὶ 
ΠΔΡΔΟΙΥ͂ ΠΟΥ σσετὸ Ὀεοοσηα οὐ͵οςῖβ οὗ Ὠϊνίπο 
ἀϑρ ξ ΒΙΠ χρη," ΟΥ̓ “505 οἵ ψῃοσο- 
ἀοχβ,") ἐ,6. ἀονοϊοα ἴο ἰάοἷβ, δηὰ ἱἰδογείοτο 
ἀἰϑονσηεὰ ὈΥ Οοἀά 85 ΗἰΞ οι] άσεη. [ἰ ἰ5 ὑσὸ- 
ὈΑΌ]Ὲ [μῖ ([Π6 [εὐνα ποῦ ννὸ τεδὰ οὗ ἴῃ [οδη 
Ὑ]]. 41 δυὐδὰ ἐο [815 ὙΟΣῪ νϑγβο. 

δ. “ῤε ἐδαὲ εοπεεξυεά ἐδενι] ΟΥ, 8890 τ᾿) δῖὶ᾽ 
ΟΔΣΣΙΘᾶ ὕπο ἐπ ΒΟΟΣ ὝΟΣΩΡ. Τἢδ Γὸ- 
ἀουδιοὰ δϑϑογίίοη δ 5 Ἐπιρἤδϑὶθ: ὁ ΠΟΥ δΓδ 
ἴῃ ὙΕΙΥ ἀεορὰ δηὰ ἔστ ἃ δαγὶοί,, οὨ] χη." 
ΒΥ “ΠΟΙ͂Γ τοί μοῦ" τυδὲ Ὀ6 υῃάοτεοιοοά [ἢ6 
ΠΟΙ] γ ΔΙ [ἢ δοίην ἰῃ ΒΟΥ δυςποσιζοὰ ἰοδά- 
ΕΓΒ, 50Οἢ 8ἃ5 πιδρ σι γαΐθβ, ργιθβδῖϑ, ργορπείϑ. 
δῶν “δὲ “αἱ Δντουξ ἀϊδρυΐθο; 1 Δηϑυσοῦ 

ἴο ΣΕΠΙΟΠΞΙΓΔΏΟΕΒ; 848 [6Γ. ἱϊ, Ἂς, ΧΧΙΪ. 21. 
1 «υἱἱ 50] Οτ, ΟΟἹ Ὑ111, οἵ “1.εἴ πιὸ βο." 

ΤΒαο ἔοσπι οὗ 6 Ἡδῦγενν υογὉ Ὄχργεβϑεβ ἰῃς- 
ἴοη586 νυνὶ 

ΦΠΕΓ νὉ7 ἰουεγ.}] 1.6. ““ἴΠε6 Ἰονεῦβ (δΒδὲ 1 
ἔλῃςγ." ΒΥ ““Ἰονεῖβ᾽" ἅγθ σηοδηΐ ραγδιηουσε, 
ἃ5 [ετ. ΧΧΙΙ, 2ο, 221; ΚΖεΐ. χυΐ. 33) 36, 37) 
ΧΧΙ. ς,9. ΤῈ ψογὰ ἰη ἴπ6 Ηδῦγονν 15 186 
ΡΑγτςῖρΙ6 οὗ 4 οοη]υραίίοη, νος 15. δἰ Ποῦ 
οδυσλῦνο (Ὡς σου κίνο τ15 [π6 ϑθῆϑο οὗ 
ἐς ἸΥΟΟΟΣ ἦ οὐ ἱπίεπϑίνθο. ὙΒουρῃ ΕΖοκΙοὶ 
ΔΌΡΙΙο5 [15 ἤξυτε ἴο (Π6 ΑϑϑγτίδηβΒ ΨΏοτη 
[δγϑὲ] νου] ἔδίη τηαῖκο ΠΟ 411165 (οἷν. χχῆ. ς, 
9), γεῖ [6 σοπῃραγίϑοη οὗ υν. 12, 12 οὗ [ἢϊ5 
τῶ Ἰοδάς υ ἴο ἰἀἀΘΠΓΥ [86 “ὁἸονοῖβ " ΠοΙθ 

ΡῬοκρῃ οὗ ἢ (ἢ6 4“. Β44]5᾽" ἀῃά οἴμοῦ Ἰάοἱ5 ἴο 
ὙΒοτὴ ἴδοθο ἱπέδιυδϊοα ἀενοΐθοβ δϑογροὰ τπ6 
ὙΠ γ εἰ Διο ΤΟΥ επ)ογεά. 866 Τ6Ὶ, 
ΧΙϊν. 17---10. 

«υα!εγ} Α ὈΪοσδὶπρ ΤΟΣ ὈΓΘΟΔΓΙΟΟΞΙΥ Θη- 
Ἰογοά ἱπ ἔδμοϑθθ σουπίσιοβ ἔπδη διηοην ουγϑοῖνοϑ, 
δηὰ ὈγίΖεὰ ἴῃ ργοροσγίίοῃ, (οσιρ. ϑὶ. χχχη. 
τό. 

»ιΐπε οἱ ἀπά »ν ἀγὶπὰ} ἈἈδίμον, ἄσι ηκα, 
85 1 [86 τπῃηλγρίη οὗ ΑΝ. “ΟἹ ννᾶ5 να] ϑὰ 
ΒοΙδ ἔοσ δηοιπίίηρ δηά ἴογ οοὰ (1: Κ. χνὶ. 
11; ἘΖεκ. χυὶ. 12). Ὑὴθ ““ἀπηΚ5" σοπὶ- 

ΗΟΘΕῈΑ. 11. [ν. 4--})7ῖ 

6 {4ὙὌ ετείοτε, δεμο]ά, 1 ἢ πδὰ Ἢ 
ὋΡ τῆ ὙΓΑΥ στ τἢ τΠογΠ8, δηά 1 πιᾶῖο ! Ἠεῦ. 
ΓἽ , ἴδλὶ 8:ς 381} ποῖ πὰ δεῖ πα΄ 
ΡΔ1 8. 

7 Απὰά 8}Πε 541] ΠΠ]οὺν αἴϊεγ Βεσ 
Ἰονεῖβ, δυὲ 886 5}4]}} ποὲ ονεγίαϊε 
τῆσδπὶ; δηά 8Πς 5841] βθεεῖὶς {πεῖ. δαῖ 
80.2}}] ποῖ διηὰ ἐῤέηι: τῇθη 54]1} 586 
88Υ., 1 νν}}} ρὸ δηὰ γεΐιγῃ ἴο ΠΥ ἤγβὲ 

Ρυϑοὰ υυἱμθ, Ὀδοσ, ἐοιτηθηίοα ]Ἰἰᾳυοῖβ τηδάθ 
ἔτοπι ἀδίοβ, τι]  τῖ65, δηά ἀγιοα τγαὶϑίῃ8. 866 
Τηκίσαπιὶ Ναΐῖ, Ηἰσὶ. οὗ Β.᾽ Ρ. 412. ΤΠ 
ἘΠΡΙ6 επυπιογαίίοη ἀδηοῖε5 ἐοοὰ, οἱοιπίηρ δηὰ 
Ἰυχυσίοβ. 

6. Τδεγείογε, δεδοίδ, 1 «υἱὲ ῥδεάσο εῷ ἐδ 
φυα7 «υὐϊδ᾽ ἐδογῚ ΜΝ ἃ συάδάδῃ β458 οὗ 
ἱπάϊσηδηΐ ραΐίμοβ, ἴπ6 δά ϊζοτοϑβ 15 1 (Πἷς οἴδυϑδ 
ΒοΣΘΟΙ ἀἰτγες!γ δά ἀγεββοὰ ; Ὀοίοσο δηὰ δῆσχγ, 
81:6 ἰ5 Ξροίοϑη οὗ ἴῃ ἴδε ἐδαλα μβδιθής “1 δηὴ 
Ρυϊάηρς ἃ τβοχτι-ἔδηοθ Δοτοβ5 [ΠΥ ρδίδ, 50 ἃ5 ἴο 
Ῥγενεηΐ [ἢ ξοὶπρ' [δῖ γᾶν ΔΗΥ͂ σιοσγε." Οοπ- 
Ρᾶτε Ρσγου. χύῦ. :ο ; [οὗ 1]. 22. ὍΘ ᾿δηρ]οά 
δτονῖῃ οἵ ἴΠ6 ραγεςοιϊαγ βροςῖθβ οὗ ἴθοσηῃ ὨοΓΟ 
τηοηοηδά, ἴῃ ΗἩρῦτενν “γ (οπθ οὗ εἰβδίοθη 
ἀϊδεγεης βροςίθβ οὐὗἨ ΠΟΤ 5 ΟΥ̓ ΡΓΊΟΚΙΥ στον 
πεμπουκα μας 56 Ηοῦτον Β:0]6: 566 ἘΠ ΞΈΓΑΠῚ, 
.Ν, Ηἰ5ι. οὗ Β.᾽ ρΡΡ. 423; ἄζε.), 15 ΠΠπ5ἰγαϊοὰ 
ὈΥ ΝΑΒυπὶ 1. το, ““ζοϊάθη τορθί μοῦ 85 {πογῃβ.᾽" 

δα ποϊΐοη οὗ ““εάχίηρ᾽" ἰ5 υϑοὰ 1οὉ 1. τὸ ; 
[38]. νυ. ς, ἰπ ἃ ἀϊβεγεηΐ βεῆβϑε, 0 Ἔἔχργεβδβ ὑσὸ- 
ἰοσοῃ. 

ὦ «υαἱῆ Οὐ, ταίποσ, ρογῆδρϑ, ““βεὶ τνὯ]],7 
[Δὲ 15, {Ππ6 ννὰ}} (δὲ ἡ βιὰ αὐδὰν τὸ Ὁ γναῦν 
111. ), 9)». ὙΒ6 πηρδηϊηρ οὗ ἴΠ6 υ. 15,  νἢ} 
ἷδοθ ὮοῸσ ἴῃ υςἢ οεἰγουπιδίδηςοβ μδῖ τὲ 5114]} 
ἱπῃροβϑῖθ]ε ἔοσ ποῦ ἴο ὅῸ οἡ πλλῖηρ Οθτηρ5 

ἴο δεν ἰάοἶβ.; 5016 5341} πᾶνε ΠΟ πιϑδῃ5 ἕοῦ ἀοίηρ 
ἴ : δηὰ 58ὴ6 5Π4}1 Ὀ6 ἔογοθὰ 4190 ἴο 866 ἴἢ6 
ΓΑΌΠΕΥ οὗ συ ς ἢ νοσβὮ!. 

7. ,οίοευ.. “εε1 Ἴδε νογθβ ἂθ ἴῃ ἔπὸ 
ἰηϊοηϑιεῖνε σοπ͵]υρδίοη : “ὁ ΦΟ]Ον ΘΑΡΈΓΪΥ :ἢ" 
εἰ βρεῖς ἀΠΙσοηἶγ." [Ι͂η μετ ἀϊξίγοϑϑ, ἱἀοϊδίσγου5 
[5γδοὶ 5}}4}} (ΓΥ̓͂ ΘΥΟΓῪ πηθδη5 ὑν ἢ ἢ ΠΟΙ 5 ρογϑῖ!- 
ἔίΐοη βιιρ οϑίϑ 85 ΡΓΌΡΟῚ ἔοσ ργορ ἰδίην ΠΟΥ ἀο]5. 
2 ἰδεθὸ ἀενοίίζοηβ σουϊὰ Ὀ6 ἔο]]ονσοὰ ὉΥ 1πὲ 
ΤΕΠΕΟΥ͂ΤΑΙΪ οὗὨ ΠΟΙ ῥγοβρογυ, 586 τγοιἹὰ ἄἀθεπὶ 
(δῖ ποῦ ροάϑβ δὰ δαὶ μοι} ἴο δοῦ {πεῖν ἔδυ ουτγ, 
(δὲ 56 πδὰ ““ἕουπά {μοη}.} Βα τὸ 5υςὴ 
ταϑυΪΈ 5Π4]} ϑῆϑιιδ: Ἐδογὸ 541] Ὀ6 ποίην ἴο 
Ὀορυ 6 Πογ ἱηΐο ἴδ 6] 16 ἐδδὲ μοῦ 1ΔἀοἸδ σιο5 
δᾶνθ Ὀγουρμί ΠΟΙ ΔΥ φοοά. 

1 «υἱ]}χο απά γείμγη) ΟΥ, ᾿ῳοῖ 129 0 ΠΟῪ 
δᾶ χΣούση. ΤὉἢο 56η56 οὗ πλΊβ6ΓῪ δηά δεῖρ- 
Ἰεβϑῆ 655 5041} Ὀ6 580 σοῃηρίείθ 85 ἴο ἔοσγοθ ΠΟ ἴο 
τοβοςῖ μονν αἰ ΓΘΠΓΥ [ἢ 15 ν ἢ ΠΟΥ πον ἔσοπι 
ὙΠδί ἴἴ Οὔοδ νγᾶ5 ; δηά ἔποϑε γοβεςζίοηϑς 5}4}]} 
Ὀγ-δηά-Όγο ὈΓπρ ὮΟΓ ἴο τογὸ βϑηυπὸ τορεηῖ- 
δΔῆςθ. Ηδσγ ᾿δηριιδρὸ δί ργϑϑοπὶ 15 μασάϊῃ [μδΐ 
οὗ ρεπΙΐοηςθ, σις 85 νγῈὲ ἢᾶνθ ἴῃ ζογ. "Π|. 2ο--- 
45: 586 15 ΟὨΪΥ 85 γεὶ σδϑίίηρ δδοιΐ ἴο δὲ σὰ 



Υ. 8---το.] Η ΟΕΑ. Ϊ Ι. 

Βυβθαηὰ ; ἔογ (ἤδη τσ- ἐὲ Ὀεῖῖοῦ τὶ 
τὴο ἴδῃ πον. 

8 Εογ 8:6 ἀϊά ποῖ Κπονν (δι 1 
Πε. ρᾶνε παῖ οογῃ, δπὰ ἵννίηθ, ἂπά οἱ], 
᾿ν ΉΜΠ ἀηἀ ταῦ Πρ] |6ἀ Πα βιϊνεγ δηὰ ροἹά, 

ὁ εὐδίοὐ (ΆΕΥ ρῥτεραγεά ον Βδδὶ. 
9 Ὑμεγείογε ψ}}} 1 τεΐυγη, δηὰ 
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ἴλῖζεα ΔΥΨΑΥ ΠΥ Το ἱπ (δ6 {{π|6 
1μογοοῦ, ἀπά τΥ τνίπε ἰῃ τῆς ϑεᾶβοῃ 
τπεγεοί, δηὰ Ὑν}}} 1 γασονοῦ ΠῚΥ ψγοΟ] " τ, ἐαᾶν 
πὰ ΠΥ ἢλχ φίσεμ ἴο οονεσ Βεσ πακεά- τοῦ 
ΠΕεβ8. 

10 Απά ποὺ Ψ|}} 1 ἀΐβοονεγ μεν " Βεῦ, 
Π]ενγάμε88 ἴῃ τῆς βἰρῃς οὗ Ποῖ ἰονεῖβ, το δμὶς 

" Ου, 
υ ηβαῤαίό ῥ᾽ 
ζ ΓΟ )) 

Βααί. 

οὗ ΒΕΓ ΤῊ ΞΕΥΥ. ὙΠῸ ϑῶξο 

ἀο!ποδίίοη βδίορβ ββοτί δὲ [815 βἴδρο 
Ρτγεβεηΐ, θοοδιιϑὲ ἢὸ 845 ποΐ γεῖ ἄοης σι [86 
ἀεϑο  ρὕοη οὗὨ [5Γ26}᾽5 ρυηβῃησηρηΐ, 

8. Τὸν “ῥ)ὲ οἷά ποὲ ὅπου] Ἀδλῖμοσ, Απᾶ 
8ΒἘἈ9,--8)0 ἀοϊπ ποῦ ἈΠΟῪ. ἴη ἴδ6 Ηωώ- 
Ὀγοῖν, ἴ36 ρχγοηουη δά ρα ἴο π6 νοσῦ τηδγκβ 
ΤΏΟΓΕ ΟἸΠΡΠΔΙΟΔΙΥ ΠΟΙ ρῥογβοηδιγ. “586, 
τπουγ Έ ]655, ἘΠδη ΚΊ 695 ομθ." ὍΒῸ Κηον]εάζε 
ΒΡΟΚϑη οὗἉ ἰ5 ἴα σταίοδιὶϊ δοκπονϊοάστηθης οὗ 
ἴδιο Ποαγί, δηὰ ποῖ ἃ τογο ἱηίο!]Ἰοςζιδ] 
τίου ; ἰδουρῇ ἱπάροα (Π]5 125: Πδὰ 4190 ζοὲ ἴο 
Ὀ6 ΠΥ οὐὈδουτεὰ. ὙΠῸ ἴθηβο οὗ [6 συοτῦ 
5 [6 5816 ἃ5 1ὴ [58]. ἱ. 3, “ [5γδδθὶ ἀοίἢ ποῖ 
Κηονν.᾽" ὶ 

ἐδαὶ 1 σαῦυέ δὲ' εογη, δις. ΟΥ̓ ἐμπεδῖὶ 1ἱ 
ὙΔΕΙ δ Καθ ΠΟ ΒΦΥ ΘΟΣῚ, 88 ΠΟῪ 
Ὑἴη6, διά ΣΟ} ΟἹἹ. Το 5416 ΘΟ 6, 8- 
ἄοη οὗ [6 Ὀϊεβδίηρς οὔ [5386}}5 ἰδηὰ 15 ἔοιιηὰ 
ἐπ ΤΠ ουῖ, Υἱῖ. 13, ΧΙ. 14) ΧΙϊ. 17, ΧΙΥ. 23, ΧΧΥΪΙ, 
σι; Ϊοεὶ ᾿ἰ. 19. [ἴῃ ἃ}]} 85 ὮΕΙΟ, 
ἴ6 "νης ἴὼ (ἢ Ηοῦγεν ἰβ "πον νῖπο,᾽ δηὰ 
(ἢ οἱ] ““ ἤιε (δηβράσθηϊ) οἱἱ: 7 ΟΝ οὗ 
18οπὶ 48 ἰβὸῪ οοπῈ ἔγεβ ἔγοπι [π6 Ὡδίισαὶ 
ετονίὶ. 

απά »ηρ δά δὲ σίλυεν, ἅς. Ἐδίδουγ, 
διά ᾿πδ8ὺ 11}1}1}011048 ΒΙΡΙΥΟΣ διά κο]ά 
ὕπο ΟΣ, ὙΜΊΟΝ ΒΟΥ 0849 1πῦ0 8848]. 
Οοπιρ. Εζεῖκ. ΧΥΪ, 17. ὙΠο ἐχρτγεββίοῃ ἐς πηιδὰθ 
ἱπίο Β441" ἰ5 51π|}12Γ ἴο ἴπδὲ 1ῃ 158], χ]ῖν. 17. 
“ΤΠ γχεβίάυθ ἰπεσοοῦ δ πλκοῖῃ ἃ κοΐ," 
1Στογα γ, “Ἰπίο ἃ σοά." Το βοοσῃ ουμπρίσυου5 
ἵἴπ ἴΠ6 ρῆγαθε 85 οῃρογοὰ ΟΥ̓ [βδϊδ) ΤΊΔΥ͂ 
αϑήνφο ἀοιεςιοά 4͵5ο ἰῇ Ηοδοβ. 88] θείης 
ἴδε ἔδνουπίε Ιάοἱ οὗἩὁ ἁἴοϑθο ῆο ἔογβοοκ οἵσ 
οοττυρίοα ἴδ6 ψΟσρ οὗ [οδοναῖ, 5π|2}} 
ξοϊά οΥ 5ἰἵνοσ ἱτπηᾶρεὲβ οἵ Βδδὶ, οὔ ἱπηδρὲβ οὗ 
Βδδὶ ονογίδἰὰ τυ ψοϊὰ οὗ ϑίϊνον ρἰδίεβ, νουϊὰ 
Ὅε σοπηηοῃ, ποΐ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ ΡΪδοεβ ϑεῖ δραγί ἴο 
815 τ γϑδῖρ, Ὀυΐ ὄνθη ἰῃ ργινδῖθ ἤουβϑεβ.Ό (Ορ. 
οἷ. γ]..,4. Το ψουβὮρ οὗ Βδδ] νγᾶβ5 ἀδθορὶυ 
τοοίδα ὈΟ( δπιοηρς [Π6 ἔοστηοσ ΒΔ Δηῖ5 οὗ 
(ὐδπδδη δηά δηηοπρ περ Πουτηρ πδίίοηβ, δηὰ 
νν85 ἔγοπὶ ΘΔΥΪΥ {{π|65 ρογροίυ δ! !ν ἱπέθοϊηρ [16 
15τδοὶἴε5, Οἱ, Τυάρ. 11. ΣΙ9. 13... 7,.ὄ Ψ1Π0 33. 
Χ, 6: 1 ὅ. νἱΐ, 4, χὶϊ, Σο. 6 σεσορηίϊοη οὗ 
ἦς Ὀγ {Π κἰαῖο, νυμίς τσᾶ8 ἱπίσοάυςοά Ὀγ Ααῦ, 
Ὑ͵ὲἃ5 ἴος ἃ 116 ἀἰβοοηπηυοά ὕροὸη εΘδυ} 
δοοεβϑίοῃ  Ὀυΐ [06 ρῥγδοῖϊος οἵ ἰΐ, ονὸσ σιΐθ 
ὉΤΏΟΏ ΚΖ ἴῃ6 Ρδορΐο, ϑθθπβ ἴο δᾶνθ 5οὺῃ ἃϑαὶῃ 
τεςοῖνοα [86 ρυῦ]]ς βαποίίΐοη. Ὁπ8ῸῈ τοηάεο 
ἱπρ᾽ ὙΠΙΘΒ ΒΟΥ πιδάδ ἰηΐο Β441᾽ 15 βδπεϊοημοὰ 
ἷ ἴδε πιδίη ΌὉΥ {δ πιλγχίη οὗ ΑΟΥ., Τάγξυπι, 

Νυϊγαῖο, Ανεη ἘΖγα, Ἐϑθησλθ Ποῦ, Μδυτγοσ, 
Ηϊζίς, Ενναϊά, απὰ ᾿σ Ῥυϑεγ. Τὸ σεηδοσίης 
ἴῃ [ἢ ἰοχί οὗ Α. Υ,'΄. 15 ἱαυνουτοὰ ὈῪ {186 χχ., 
ἈλϑΩι, Γαἴδοσ, Η 9 ΟἹ], δος, 
Μοῃάοίβϑομῃ, Κεῖ], αηὰ Ὁ ὕηβομβο. Ασοογάϊην 
ἴο [Π]|5, [06 ῥχορδιοῖ γοίδσβ οἴ δμοσ ἴο ἴῃ6. ὑσὸ- 
Ῥαζαίϊοῃ οὗ ἱπιᾶρθβ ἰο Βδὶ᾽5 ἢοποῦσ, οσ ἴο ἴῃ6 
ι.86 οὗ ροϊά δηὰ εἰϊνεσ ὑγπκοῖβ ἰῃ Ὧ]5 ὑοσβῃΐρ 
(ςοπΠΊΡ. συ. 13). Α [πιγά νίονν, [Πα οὗ ]ογοπηο, 
ΒΙΟΒ ἴδεν οἴετοὰ υηΐο Β82],᾽" 15 ἴδε Ἰοδϑὲ 
ΡΓΟΌΔθΙ6. Α 5] π|1΄ δι δίρυ τ δἰίδοδος ἴο ἃ 
ΒΥ Ἡδῦτγενν ρῶγαϑθο στοηδογοὰ ἰῃ  Ο(ἶτγο. 
Χχῖν. 7 “ὁ δεβίονν ὕροη Βδδ]1π|.᾽" 

θ. γε] Ὑδὸ Ηρῦτεν νοσῦ 80 τοηδογοὰ 
ΒΟΙΩΘΕΣΠΊΕ5 ΟΧΡΓΟΘ568 ἰδδῖ ΟΠ6 18 ργοοθοαάϊηρ ἴο 
δσξ ἴῃ Δῃ Ορροϑίϊε σηδῆποῦ ἴο ἔμδὲ ἰῃ ὙΒΙΟΝ Β6 
μιᾶ5 Ὀδοῃ ΔΟΌην, ὈΘἕΟΙΕ ; 85, 6.3. ἴῃ [6Γ, ΧΙ ας : 
4 Κ. χχῖν. σ. 
7 (ΟΥ̓... 7 αυΐπξ... 7) α«υοοῖ,..»"7 Μα5} 

Τδεβα (ΐηρ8 τόσο [Ἐμονδῃ᾽ 5 οὐσῃ, ἴο βῖνε οἵ 
νἱπάγανν δ Η!5 ρ]θάϑισο, Α σοῦυκο δὲ οπσθ 
οὗ τΠοῖγ ῥσοιυ ἃ ϑεσΌ ΓΙ Υ δηὰ οὗ ἐμοῖσ ἰἀοἸδέγουβ 
ἀε]υπίοῃϑ. 

ἐπὶ ἐδὲ ἐἰγηδ.. ἐπ ἐδ σφασον ἐδεέγεο ] Βαυϊκίησ, 
80 ἴο 5ρϑᾶῖ, {πὸ ἀρτιου]υγϑὲ οὐ ἴῃ6 ἔπι 5 οἱ 
Ὧ15 γοαγ5 ἴο0]}, ὙΠΟ ποὺ οὐ ἴδε ροϊπξ οἱ 
ξταβρίηρ ἴποη. “ὙΠ βοάϑοῃ," 111. “δρροϊπίοὰ 
ἘΠῚ6,,) 45 ἴῃ Σ ὅ. ΧΙ, 11: 2 5. ΧΧΙΥ, 1ς. 
ΤΒουρΒ [οθονδῃ ᾿δὰ δρροιηίοά ἃ Εἶπιθ ἔογ 
ΔΟΓΌΔΙΙΥ δεσιονίπρ (᾿ς τουνς; 45 δ διαγνοϑβῖ, 
Ἡς νουϊὰ ὄνθη ἴδοθη ἐϊδαρροὶπε ἐμαὺγ Βορεαβ: 
ΟΊ ΠοΣ ἴΕ νγᾶ5 ἴο 6 ὈῪ ΜΕΝ ἰηγαϑί οΏ8, ΟΣ 
ὉΥ ὉΠ ἴῃ τδς στον 5, 15 ποῖ ἱπάϊςδίοα, 

γεοουε} ἩἙΜαγξίη, “οἵ, ἐαάε χσευαγ,"" 85 16 
ψεσὺ ἰ5 τοηδοσοὰ ἰη Οδῃ. χχχὶ. ο, :ό ; 5. Ἴχίχ. 
42. 48 [ἴἴ ΟΥΟΪΠΑΣΙΥ τηθδῃ5 “Ἂ ἀ 6] νον," ὁ’ ΓΟ. 
ΟΟΥ̓́ΟΥ ᾽" 9ΟΟΙῺ3 ΠΟΙ ἴΠ6 ΤΏΟΓΟ ὀχδοῖΐ σ ποτ Ἱηΐῦ : 
Ὑ12ὶ νγᾶβ [οθονδἢ δ οὐγθ γ745 ἴῃ ᾿ιδηάβ ηοῖ 
Θεὰ ἴο ΒοΙὰ 1ξ. 

Ξίυεη 19 εουεῦ δὲν παλεάηε"} 80 Ἐχοά. 
ΧΧΥΪΙΙ, 42; ΕΖεκ. χνὶ. 8. Οἴνθη ὉΥ δεῖ 1 ογὰ 
π ἴθ ΕΓ ΟΠ 5, ἀΟΥΔΙΟΩ ΓῸΓΣ ΠΟΙ ὩδΟΟβ51[168. 

10. Το δτοαίοηϊης ὙΒῖοΒ ἰῃ Ὁ. 9 δηά 
Δραὶη ἰῇ τ. ΣΣ 15 ᾿ἰογαὶ, ΠΟΤῸ ἱπίο [06 
Ῥδσδθοϊοα]. ὙΝ Βεῖ μοῦ ΕΧΡΟΘυΪΟ νγᾶϑβ 
[6 Ρυηἰϑῃτηδηΐ οὗ δὴ δάυ ]ογοβϑ, 88 ϑοηγ δυὸ 
δυρροδοά, οΟΥὙἩ ποῖ, δὲ ΔΩΥ ταῖς ἰξ ἰβ σορεδίθαϊγ 
ἀεπουηορά δραϊηϑὶ βἰδίοβ γεργοϑοηϊθα ςο ]ςνθυ 
Ιγ 845 ὑπομιδϑῖο Ἰνοπηρῃ ; 28 ἴεσ. χιϊ, 22, λό 9 
Νδῆυπὶ 111, ς , τδουφγῇ βοιηδῦσιοα (τϊϊουΐ 
ΔΠΥ͂ Γοεσεποθ [0 ὑσευουβ ὑποπιλϑίθῃθβ5) 
ΒΘΕΠῚ5 5 ΠΊΡΙΥ ἴ0 ὄχργεβ ἀερτδάδιίοη, 45 Ἶ5δὶ, 
1. 27), ΧΙΝ, 2, 3. ΤῶῃῈ Ηοῦτον νοσζὰ ἴοσ 
4 )οννη655,᾽) ουημὰ ΟὨΪΥ ΠΕΣΟ, πιοδη8 ὈΓΌΡΕΤΙ, 
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ἃ Ποτδ 514} ἀο νοῦ ΠῸῚ ουὖ οὗ τηϊηδ 
μιδηά. 

11 [|}1} αἷδϑο τυϑε 41] ποῦ πχϊγι ἢ 
ἴο ςεᾶβ6, με ἔξαϑί ἀλγ8, ἤδΓ πεν 
ΤΏΟΟΏ8, Δπάὰ ἢογ βδῦραῖῃβ8. δηά 41] Πδγ 
8016 πη -[ϑδϑίβ. 

Ηρ... [12 Απά 1 νἹ]! ᾿ ἀεβίγου Ἀγ νἱπεϑ 
ἐαίε. δηὰ ἢεγ ἢρ ἴγεεβϑ, γμεγθοῦ 586 δίῃ 

8814, ΤΠ 686 476 ΤΥ τανγαγάβ [ῃδὲ ΠΥ 

85 ἴῃ ἴδ πλείη οὗ οὐσγ ἘΠ Ρ] 5 ἢ ΒΙΌ]6, ἜΡΙΣ 
ΟΥ ““ὙΠ]Δηγ,᾽" 1.6. νυ] ]δῆθ55; ἴἴ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴο 
Ρυϊ ἔοσ “""ῃ:δλκοάηρϑϑ," νι δὴ ᾿ρ]οα τεΐεσθηςθ 
ἴο ἴδε Ἰοδί βϑοχηθ 56} -ἀἰϑῃοῃουγ ἴο ὙΕΙΟ ἢ ἰ5γαοὶ 
Βδὰ δραπάοποά Βεύβεὶξ. 

ἐπ ἐδ εἰσόὲ 9 δὲν ἰσυεγ Ἡοτ 1ἀ0]5 5}8]], 
85 ἴξ ᾿ψεσο, Ὀδ6 σρἀπορὰ ἴο ἰοοὶς οὐ, ὑπαῦ]6 ἴο 
ΒοΙ͂Ρ {ΠΟ Σ σΌΙΠΟΥ Ραγάπλου ἴῃ ἤΟΥ αἰβίγεββ. 
]ομονδὰ ψουϊὰ ρμιυΐ αἀἰδρτασθ δἰῖκὸ ὑροὸῃ ΒΟΓ 
δΔηά ὑροη ἔδοπὶ. 

11. 1 «υὐὐἱἱ! αἴο εα'σε, αο. Αᾶ ]σχ νψή]} 
Β.111 8411 ΟΣ ΤΣ; ΔῸΣ 7θϑί- δ Υ, 
ΔΟΣ ΣΘῊ ὩΔΟΟΙ, Διά ΠΟΥ ΒΔΌΡΔΙΝ, δοά 
ΘΥΟΣΥῪ ζοδίϊνδὶ οὗ "θσΣ8. Αἱ ἴδο σορηάϊηρ 
ΑΥΨΑΥ οὗ ἰῃ6 Το Ὑγθο5, [ἰ ϑϑοπ5 ἴο Ὦδνο Ὀξδη 
]ογοδθοδπιλβ ἱπιθηςοη ἐμδὲ {ῃ6 Μοβαὶς ἰηϑδεταΐο 
5βομ]ὰ θ6 5111] οὐυβεγνοά, 50 ἔγ 85 νν85 σογῃρδίῦϊα 
Μν]} ἴδ6 ἱπάοροηάθηοθ οὗ 15 Κιπράοιη. ὍἨῸ 
Νογίμεπι Κιηράομι ἱπογοΐίοσθ ὴὸ ἀουδί ςοη- 
Επιοά, νὴ ννῃδΐενοσ δατηϊχίασγε οὗ μογθεὶοδὶ 
ΟΥΓ οὗ ἰάοϊαίγτουβ ιιϑᾷρο5, 517] ἴο ἵκθὸρ [ἢς ξ65- 
Εἰνα]5 οὗ {6 [νν. Μοιτγ-τ Δ Κίηρβ, νυ] οἢ 
ἰῃ [Βοϑ86 ἀῷϑθϑ ὑγοῦγθ ΔΊΟΙΡ 411 πδέϊοῃς σοηποοϊοά 
ὙΠ σε ρίοη, ννου]ά 511} κϑορ {πεὶγ Βοϊὰ οὐ 
186 Ῥορυΐᾶσ πιϊπὰ, νυ μαΐθυθσ σῆδηροα στηϊρΐ 
[ΔΚ ρἷδοθ ἴῃ {μ σεϊϊχίοη δϑϑοοιδίοα νυ ἢ (Πθπλ. 
ΤΩΘ “ποῦν πιοουβ᾽ (566 Νυχ). ΧΧΥ. 11-- 
15) Δηὰἃ “᾿Ξ ΔΙ ἢ5,᾽" Βοῖδ βροοϊβεὰ 5 οὐβογνοὰ 
ὃγ [ϑγδεὶ ἴῃ Η οϑϑδ᾿ 5 {ἰπ|θ, ἃγὸ ἱποϊ ἀθη 8 }}} 5μοννῃ 
ἴῃ (Πα Βἰδίοτγ ἴο μάν Ὀδθὴ κερί ὉΡ ἰῃ δ {ἰπὶ6 
οὗ ΕἸ15}4;  Κ. ἷν. 223, οσῈ 866 ποΐθ'0 ὙΠῸ 
ες ξρᾳϑί-ἀλγ5᾽) ὙΈΤΕ ΡΓΟΌΔΌΪΝ (6 ἰῆγεοα στϑαΐ 
οοἰεδγαϊοηβ (ρας), νἱ2. ἴῆοϑε οἵ (6 Ῥαϑξϑ- 
ογεσ, οὗ [ηραϊ εσίηρ, δηά οὗ ΤΙ Όοσηᾷο]οβ. 

15. “ηά 1 «υἱἱ!Ἱ ἀεεῖγοῦ δὲν ἱποὶ απ ῥδν 
ἦα ἰγεθ] Οὐ, ταῖδεσ, ἀπά 1 ΜὙ11118Δ} Ἠδεὺθ 
ἮΘΟΣ γνἱὴὴῆθ διά Π5ῸΣΥΣ Ζ18'Ἅ ἴσϑϑο. “1,8 
νυλϑῖς,᾽,) ΟΥ, “ἐπηᾶκα ἀεϑοϊαῖο : "ἢ Ὀδγοαν οὗ ἃ 
ΥΙΣΟῸΣ δηὰ Ὀδδιυῖγ, 845 ὈΥ ἀγουρμί. Ἑδοῖ 
15Γ86 1165 Ὑ υ] ἱγ ᾿δρρίποββ νγᾶβ ὄχρχεβϑθοα 
τπάογ (86 ᾿Ἰτηαρο οἵ ἢ5 δηὐογίηρ 15 ονγῇ νἱῃθ 
δια ἢ]5 οὐσῃ ἔρ-ἴγ66. σ Κ. 1Υ. δς: [538]. ΧΧχχυὶ. 
16: ΜΊοδἢ ἰν. 4; Ζεοδ. 1. τος ὙΤδ ργορβεῖ 
αἰεθυίεβ ἴο [Ξγϑεὶ ςοἱεσνεϊυ ἔπᾶξ νυ ΒΙ ἢ ρτὸ- 
ΡΟΣ Ὀεϊοηροά ἴο δῶσ ἱπάϊνιάυδ) ϑγδοὶθ, 85 
6 845 ἄοπο ἴῃ ν. 9, ““ψοοὶ δηὰ βδχ ψίνθη ἴο 
ΟΟΥΕΣ ΠΟΙ Παϊκο 695 7 δηὰ [ἢ τ΄. 12; σΟΣΊΡΑΓΕ 
αἶϑο οεὶ ἱ. 7. 
} γεαυαγ 1} ὩἘΠῸ0 Ηροῦγεν που, ἐουηὰ 

ΟΠΪΥ οτο, 15 οἰ οϑοῖν δϊθὰ τυ ἐμπδὲ στοπάογοά 
“ἢ Ἦτο" Οὐ “σονασγα " οὗ ἃ ρῥτγοϑιϊξιιϊο μι 

ἨΟΘΕᾺ. ΤΙ: [ν. ττ-- 3. 

Ιονεῖβ ἤανε ρίνεπ πὸ: ἂπά 1 σ]}]} 
ΤΏΔΚΕς ἴπδπὶ ἃ ἰογεβῖ, δηά τῃς δελδεῖς 
οὗ τῆς δεϊά 541} εδῖ {ῃεηλ. 

12 Απά 1 ν}]] νἱβὶς ὑροὴ Ποῦ τῆς 
ἀλγβ οἵ Βδαϊτα, υυπεγείη 5886 Ὀυγηθβά 
Ϊπσδηβ86 ἴο ἢδπ). Δπά 506 ἀεοκεά ἢεοῖ- 
56} νν ἢ ΠΟΥ Θλγγπρβ ἀπ ἢογ [εννεΪβ. 
Ἀπὰ 5306 νψεπηί δίῖεγ Ποῖ ἰονεῖβ, δηά 
ἔογρδῖ πια, β8 1 τῆς ΓΟΚΡ. 

(ἢ. ἰχ. σ; ϑουΐῖ, χχῆΐ. σϑ; [52]. ΧΧΙΪ. 17; 
ἘΖΟΚ. ΧΥΙ, 24, 41; Μ|οΔδῈ !. 7. 
νι Ὁπβοάροά, υηϊεηάοά. 
ἐπα ἩΠ1|4 Ὀθδεῖβ. (ὔρ. 5. Ιχχχ, 12, 

14:1 54]. ν. ς, 6, νἱ]. 41. ὙΠῸ ἀδηυποίδοη 
Ῥοϊηϊβ ἴο {Π6 1ἰτογα] ἀοναϑίδίίοη οὗ [Π6 Βοπηθ5 
οὗ ἴδ [ϑγϑοοβ. Ορ. Μίοδὴ 11}. χδ. 

138. 26δὲε ἄαγε 9" Βααϊ δ») ἱ.6. 086 ἅδ.γ8 οὗ 
ὅλο ΒΔ815; οδγς Κορί ἰὴ ποῆουγ οἵ Βδδὶ, 
ΨΏΘΏ, 845 15 δά δά, ἴϑγδοὶ ρυΐ οὐ ΠΟΙ ἔδϑὶδὶ 
δἴῦγο. ““ Β4815᾽" ἴῃ [6 ρ]υγαὶ ἀρηοίοβ Βδδὶ 
85 ννουβῃρροα ὑπάοῦ ἀϊδοτοηΐ σμδλσγδοίοβ, 45 
ἐς Β84]- ΒοΠΊΝ,᾽" “6 Β481-ϑοσ,᾽" “" Β281-Ζοῦιυ," 
δὰ (Π6 Ιἶκὸ; 85 Ζϑι5 Οὐ Ψδηι5 ΔηςΙΘΏΓΥ ἴῃ 
Βοδίποη σου 65, οσ ἴμ6 ΒΟΙΥ Ν᾽ σρη ΜΆΓΥ ἴῃ 
Ἀοιηδῃ (δίδοϊις ἰδηά 5, ἄρρθδγβ ὑπάον ἀϊβεγεηῖ 
Πδαγδοΐοιθ ἃ5 ἉΟσβρρεαά ἴῃ ἀἰογεπε ρ]δοδβ. 
ϑοηθ οὐἹο5. ἘΠιηκ ἴπδὲ “« Βδδὶβ ̓" σηθδῃ “186 
Ἰῃγᾶροβ οὗ ΒΔ8] :.) [86 ἴπῦχο πιοδηϊηρε ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ 
Ὀϊοεπάρα ἴῃ οπο; ἴδ6 ἱπιᾶρε οὗ ΒΔ2] ἢ δΔῪ 
Ῥασγςσυϊαν ρΐδος θείης (δ6 Β48] οὗ [Πδὲ ρἷδοθ. 

«υδεγεὶπ “0 δωγπεά ἱπεοοας 1ο ἐφ) ΟΥ, 
ΓΑΙΠΟΥ, ῦὍο ΠΟΙ 519 ὈΏΌΣΙΘΑ 1Π06186. 
ΤὮς Ηδεῦτγενν νοῦ τεηάογα ““Ὀυγ ἱπορῆϑε᾽" 
Ἰποϊυάο5, στ της οδεγιηρ οὗ ἱποθῆϑθ ῬΧΌΡΕΣΙΥ 
80 «Δ]1δάὰ, {86 θυγηπρ αἰθο οὗ ββδοῦῆοοθ ὕροῦ 
(Π6 δΙ᾽ίαγ, ἴδ οὔἴεσίῃρ βοίῃρ ὉΡ ἴῃ [16 μίάοσ' 
Ὁ ΏΙΟΒ οχμδιοᾷ ἔγοσῃ ἴῃς Ὀυγεΐς ἢθθῃ οἵ ἔδί. 
ΤΒι5 1α 5 πιϑοὰ ἴῃ ον. ἱ. 9, 17, ᾿ἸῸΟΙῚΣ, χσό,. 
ἄς., τ Ὠαζα 1ἴ 15 τορηδογοὰ Ὀυγη.᾽" ΤΠ νογὰς 
ἐἰ συγοοῖ βᾶνουῦ ὑπῖίο {Π6 [,οτὰ,᾽) τνϊο ἢ ἃτθ 
βοζησίτθϑ δά ἀδά, ἰηδιςαῖο [6 σοηποοίίηρ; ᾿ηἸκ 
οὗ του. (ὑ. 5. ᾿ἰχνυΐϊ. χς, “' 1ῆσοδῆϑο οὗ 
ΤΆΓΑΞ.᾽ 

δὲν ἐαγγίηρ.} ἈΔΊΠΕεΓ, ΒΘΣ ΠΟΒΘ-Σ πε. ΤῈΣ 
ΠΕΧΟΡ ΤΩΘΔΏ5 ΘΙΓΠΘΓ “ὁ ΘΑΥΤΊΏΡ "ἢ ΟΥ̓́ ΠΟΘΟ-ΓΉΡ.᾽" 
Α5 1 ἰ5 δεῖ ἴῃ ἰδθ ἰηριιΐαγ, ““ πΠοβθηρ ἢ 
ΘΟΘΣ5 [86 ὈΓΟΙΟΓΔΌΪΘ του θτη. 866 ποῖθ οῃ 
Οϑη. χχίν. 47. 

δὲγ 7εαυε}ἡ ΟΥ, ΒΟΣ πΘΟΚΙδο0θ. Τδδ 
εξείϊα ΟἿΪΥ Οσουβ Βεγα ; Ὁ 11 ἰ5 ΡΓΟΌΔΌΙΥ 
ἰἀδητῖοδὶ τὰ (86 εράξ, οὗ τον. χχυ. χ2 
(σβεσε Πἰκονσῖϑο 1Ε 15 σοῃπεοίοα 1 πο πεπορε) 
δηὰ οὗ ϑοὴς οὗ 80]. Υἱ. Σ. Ὧδε ρεουβοῃδῖ 
ΟΓΩΔΙ δ Δ Οη ΠΕΙῸ Ξροκοϑη οὗ 15 ποῖ ἴΠ6 το: 
ἔπεσ οὗ ἃ ΒΟ άΔΥ : 1ἱ 15 ἴῃ δά] 6 Γ655᾽5 ϑεἷΐς- 
ἀεοοτδὅοηῃ ἴο αἰίγαςξζ ἸοΟνοΓϑ : ὁ. 6. 1ξ 15 ἀρεσηθα 
ἔο ὑγοριδίς Βδαὶ. Τ 8 16 διβουνῃ ΟΥ̓ ψδδὲ 
ἕο] ]ονν. 

απά ἤογαὶ νι γι Δ ζΧἱὁ 886 Ζ7οτκδί. 

Τ86 δἀ ἀϊάοη οὗ 6 Ρῆγαϑο “" βϑ ἢ} (86 1,οτὰ," 



10 νυ, 
“γιεπαν. 

ν. 14,15. 

14  Ὑπετγείοσθ, ὈεῃοἹά, 1 ψ}} 
Αἰυτα μετ, ἂηὰ Ὀγηρ Ποῖ ἱπίο τῆς 
ψν]]ἀθγη 6550 Δηἀ βροαῖς "ἴ σου ΟΥΔΌΪΥ 

ἢ μῃΐο ΒΕΓ, 

οὗ ΓΆγδ ὁσσυγτοποθ ἴῃ Ἡόοϑοᾶ, ἱπηρατίβ δβρεςϊδὶ 
δτΑΥ ΤΥ δηά ϑο θη ἴο ἴδ δοσυβδίίοη : 
δ ρμδϑζίηῃρ ἴῃ ραγουϊλγ (Π6 ρτγεοβάϊης 
6. γῃ6,᾽) ψΏΙΟΝ [ἴϑ6 1 15 δ ρἢδϑὶ ἴη 186 
Ηδοῦγον ΌΥ 115 ροβίοη. “" Με," μοῦ νεδάρα 
ΗυΞρθαηὰ δηὰ μοσὰ ἢ 

14. Τδεγεζογε) 5 σοη) χης ἰ5 Γερθδίθα!υ 
υϑοὰ ἴο ᾿Ιηϊγοάμποε ἃ βδιδάθῃ ἰγδηϑιοη ἔστομὶ 
ἐπγεδίθηϊηρ ἴο ῬΓΟΠΊΪΘΕ ; 58]. Χ. 24, Χχχ, χϑ: 
]ετ. χνὶ. 14) χχχ. τό: Ἐζεῖ. χχχῖσ. ς. [{ 15 
δαυϊναϊοηξ ἴο ““ ΤὨΪ5 Ὀεϊηρ 50, ροϊηϊηρ ᾿δοὶς 
ἴο ἴδε οχίϑίθηςο οὗ εἰγουτηπίδησεβ ΕΓ ΓυΓη 58 
ΔῊ Οσοδϑίοῃ δηά οὐθη ἃ (Δ]} ἔῸΣ δῃ 6ϑρθς 18] 
ἴῃ ἸΠσπ. 

1 «υἱἱ αὐωγε βεγ)] Ἱ, ουθῃ 1 ἯὙΠ1ι1 ΔΙΊΌΣΘ 
ΒΟΥ. ὉΤΠηὲ ργοποιῃ ἰπ ἴπ6 Ηρῦγονν 15 οῃ- 

ὕς; 45 1ἢ 1ἴ ννοσο, “1 τηγϑοῖῖ νν}}}] σους 
γυνατὰ δηὰ ἴδκθ ἤοσ Ἴᾶϑ8 ἴῃ μδηά." ῬὍδὸ 

γε τοηάοσοὰ “' 8]]1υγο,᾽) πιολη8 ““ (8016, 
“ἐ υβοθῦ]6,᾽" “Κ ονεγρεγβϑυδάθ," “" ἀδοεῖνθ." 866 
Ἐχοά. χχὶϊ. σό: [υάφ. χίν. τς; 2 5. 11, ἃς; 
Σ Κ'. χχί!. 2ο; Ῥζον. χυῦϊ. 29; οῖ. Χχ. 1ὸ : ἴῃ 
4}1 Ὡς ραβθᾶροβ, 48 πόσο, {π6 οἶδιιϑα νυ Β]οἢ 
ἔΟ]ονγ5 ἐχρύεβθεβ 186 σϑϑϊξ σοχηραβϑοά Ὁ 
ϑς ἢ! ροϑιυδθίοη. Α5 υϑεὰ Πεῖθ, (86 ψῈγ 
ΞΕ ΠΙΚΙΠΡῚΥ 1]]υϑέγαῖος ἴπ6 ΟἼΟΥ νΒΙ ἢ {86 
ΑἸΤΩΙΡΗΪΥ δᾶ5 ἴῃ ρειϑυδάϊηρ [86 ΡΌΣΕΥ σου" 
56ίθης ἴο Ὀεῖϊονο ἰῃ Η!5 ἰονβε. 

εν ογιαὐ!}} ΟΟΙΔΤΟΣ ὈΛΠΕΙΥ, 11ξ. “ἐἴο,᾽) οΥἉἁ 
ΓΑΊΠΟΣΥ “ὭΡΟΩ ΒΕΓ Βιοαγί,,") ἃ5 ὅξεῃ. χΧχχῖν. 3, 
]. 21; 5δὶ. χ]. ὦ ; δηὰ δϑρϑοίδ!ν [υᾶρ΄. χῖχ. 2. 
ΤὨο Ηεῦγενν ρῶγαϑο ἱπάϊοδίοβ ἴῃ6 σοηϑο την 
τνογάϑ 45 ἀσορρίης ὕροη ἴδε Ὠδᾶσί 85 ϑοοΐίηρ 
ὈΑ]πὶ Οὐ γοίτεβῃϊηρ ἀδνν. 

ἼΤο υπάοτϑίαπα [Π6 ρῥσορεῖ᾽β πηθδηϊηρ, ΜῈ 
τηυϑῖ ὈΘΑΓ ἴῃ πιϊπὰ ἰμδῖ Ὧ6 15 τοίοιτίηρ ἴο (86 
δῃοίρηξ ἐχρογίδηςοβ. οὗἩ [5γδε] : ἔοσ 1μδὲ [15 15 
Ὧα οὔϑε 18 οἶθασ ἔγοτι (86 τοίδγεποες (Ὁ “16 
νΔΟΥ οὗ Αςδοτ,᾽" δπὰ ἴο [5γδρ}᾽}5 ὁ" σοπιην 
ουἱϊοῦ Εφγριὶ,᾽" ἴῃ ἴΠ6 ποχὲ νοῖβθ. Α5 “ χγρί" 
ΤΑΥΒΌΘΔΙΥ τεργεβθηῖβ ἃ ϑἰδίς οὐ σδρΈν ΠΥ ἷπ 
ΒθΏετΑ] (866 ποΐο Οἡ ΟἾΔΡ. ἷ. 11), 50 4130 15 ἴξ 
ΒΟΓῸ ΠΡ] 1ΟἸΕἸΥ ροϊηϊοὰ ἴο 45 ἰγρίςδὶ οὗ (δαὶ 
βίδίε οὐ αἰἢιςὔοη σὰ νπῖοἢ ᾿οδόνδῃ νγᾶ5 
Ῥγορασίηρς ἴο ρυηίϑῃ [58γ26] (νύ. 6--ξ.1.3}., Ὧηὰ4 
τις ἀϊὰ ἴῃ δοῖυλ] ἕλεϊ σομηργῖϑο σΔΡΕ ΨΥ ἴῃ 
ἃ ἴοχεοιζῃ ἰδηά, τπουρῇ [818 ἰαϑὶ 15. ποῖ Πόγὸ 
ἀεδηϊ εἶν τηοπθοηθα. Αραίη, [βγδοὶ, ψγβθη 
8ῃ6 νγῶβ Ὀγοιρῆὶ ουἕξ οὗ Ἐςγρί, νγαβ, Ὀεῖογθ 
δῇ ννᾶϑβ ριυι ῃ ἰοη οὗ δηδδη, ἤσβε σοη- 
ἐυςοά ἰπΐο ἴπ6 τ] ἀογηθβϑ, δηὰ πότ Ὀγουρ δέ 
ἵἱπίο Ἴσονεηδηΐ νἱἢ [οῃουδῆ, ΟΣ ““Ἔϑρουϑεὰ " 
ο Ηἰπὶ (οδδρ. ἰχ. το; |6γ. χχχὶ, 2); δηά 
τθεσείοτο νὰ πηᾷ ἘΖεκιοὶ (ΕΖεὶκ. χχ. 32--- 8) 
ΤΩΔΚΊΠΡ πγϑῦς δ] τηδητίοη οὗ ““ἴπὸ νυ] ἀο π 685 ἢ 
ἴο τοργοϑεηῖ {Π6 ριόςθβϑθ, ΌὉΥ ὙΠΙΟΝ ἴῃ [086 
ζαυτο τπ|65 ἴο νος Πς τοσοηο ]δτοη 
τὐλὸ ἴο δε οἤξεοίεά Ὀείνγεδη {86 -μογὰ ἀπά ἢ15. 

ΗΟΘΕΑ. 11. 

15 Απά] ν}] ρίνε ΒΕ Πεσ νὶπο-: 
γατάβ ἔτοπι {ῃεηςς, ἀπά ἴῃς νδ]]εὺ 
οὗ Αςῇμοῦ ἴογ ἃ ἄοογ οὗ δορε: δηά 
886 5}8]} βδίπρ {Πεγθ, 48 ἴῃ με ἀδγβ 

Ὀδη 3ηοα ρϑορὶθ. Οοπὶ αἶϑο Ηθσϑ. χιΐ. 9, 
1 ὙΨ1Π πλᾶῖκε [Π66 ἀννεὶ] τη ΤΑΌΕΓΠ 8 0165". (νΠΕΓῸ 
566 ποΐῖθ). Απὰ δι βουρὰ ἴπὸ ραββϑαρὸ οἰἰοὰ ἴῃ 
ἘΣΖΘΚΙΟΪ 15 ΤΊΟΓΟ 5ΈΎΟΓῸ ἴῃ 115 ἴοης μΔη [6 οὔθ 

ἴῃ βοησσαὶ ἱπιρογέ ἴξ 966 115 
ἃ ον Ηοϑεδ᾿β τῃροδηΐῃρ 15 115: 

θη [ομονδὰ 5}|81}}] ἰυιάξο [δὲ ϑ5γδοὶ 45 
δι ογοα ὁηου ἢ ([54]. Χ]. 2, “" χεοδινοὰ οὐ ἴῃ6 
Ι ογάβ μβαπά ἀουθ]θ ἔοσ 411 Ποὺ 5ἰη5᾽᾽}), Ηδ ν]]}]} 
ἔποη ὈΥ͂ ἀἰβρίαγβ οὗ Η]5 ΠΊΟΓΟΥ δηὰ ὈΥ ῥργοπῖϑοβ 
οὗ ρασάοῃ Ἰοδὰ μοσ ξογί ουΐ οὗ πεσ Ὀοηάδλρε οὗ 
δίη δηᾷ σοῃϑβοίουβ βυ]ξ ᾿πίο ἃ βίδίθ οὗ φεηυϊηθ 
Γοροηΐδηςθ, ἴμι.ι5 “ ὈΓΙΠΡΊΩΡ ΠΟΙ ἰο Ηἰ πλ561 
(Εχοά. χῖχ. 4). τεπουσηρ Ηἰ5 σονεηδηΐ συ ἢ 
μβεῦ (ἔΕχοά. χχ. δηὰ χχιῖν. ; σοῆραγε οσ. χχχὶ. 
241---34), δηὰ εϑρουβίηρ ΠΕ ἴο Ηΐϊηὶ 45 Η!5 
1 δίγοθῃ. Ὑδδ “' σου ΓΠΡ ΒρΡΘΘΟᾺ ἢ τὸ- 
ἔοιτοὰ ἴο 15 δυο 8ἃ5 γγχὸ τοδὰ ἴῃ οἶΔΡ. Χίν. 
4--7. 

16. σίυε δὲν δὲγ Ηλι αβειι (Βοβίογο ἴο 
ΠΟ (Π6 νἱπογασγάβ οὗ ψϑῖς 1 δὰ ἀερτγινοα 
Βογ." (. Ὑυ-. 12. 
ον ἐρεπε)] Ἑτοτῃ ἴμ6 ν]άοττοβθ. ΑἸῈΓ 

586 [45 Ὀδοη {ΓΌΪΥ Βυτι] ἃ ἴῃ γερεηΐδηςο, 586 
814}} Ὀ6 Ἰοὰ ουΈδξ οὗ ἴ86 ν»]άογηθϑ5 Ὀᾶςκ ἱπίο 
ΒΟΥ ονγῃ ἰδῃ: ῸΓ ἰῇ Ὧο Οἴδεῦ ΨΑΥῪ ᾿δῇ 88:6 Ὀ6 
τοβίοσγρά. 

ἐδε υαἱον ΟΥἹ «“εδον 79 γ α ἄοον 97) δοῤ] Τῆς 
ΨΔ]ΟΥ οὗ Ασδοσ, ΠΑΡ [οποῆο (7 ο5ἷ. υἱ]. 2, 
24}, δΔῃὰ ρᾶτί οὗ ἴπ6 πογίδεπι Ὀοτγάογ οὗ ̓ ἀ δῇ 
(1ο9}. χν. 2)), 5 βϑροοι δά ἴῃ [5414}} (χν. 10) 45 
ἃ ῬΓΟ- ΟΠ ΠΟΠΕΪΥ σις ρδϑϊυγο-στουηᾶ; ΡΑΓΆ]16] 
ἴῃ (ἢϊ5 τεβρεςῖϊ τι ϑηδγοη, [{ ννᾶβ8 πηθῃιο- 
ΤΑΌΪΟ αἷϑοὸ 85 Ὀείῃρ [26 βοθῆθ οὗ Αςμδη β ϑ5ίη 
δηὰ ρυηίϑῃπηοηΐ, Βοϑε ““Ἰτου Πρ") οὗὨἨ ᾿5τγδϑὶ 
ἕανε ἴο ἴδε ρῥ]δοθ 115 πδῆηθ, τὶς πηθδῃ8 
ΤΟ ΟὈ]Ρ " (1058. Υἱῖ. Ἂς, 26). [ἴ νγᾶβ {86 
ἶδος οὗ [5γδε]}5 γέ δῃσδιηρπιθηΐ δῆογ ΠΟΥ 
ἃ οτοβθοὰ (86 Ιογάδη, ποτα [βῆμα τὸ- 

ςεἰνοὰ ϑησουγαροηιθηΐ ἴοὸ ργοϑοοιῖο (ἢ Τσοη- 
υοϑῖ οὗ ἴδε ἰαπά, οὗἨ νυῖςοἢ, ἴπ ἴῃ6 σἀρίυγε οὗ 
ογίοβο, ἢς δδὰ ΟὨΪΥ πιδάδ ἃ Ὀοριπηΐηρ (]ο5ἢ. 

11. 1). ΑΒ [86 ψ80]6 οοηίεχι 5μοννβ [μδὲ {π6 
ΡΓΟΡὮΟΣ 5 (ἰηκίηρν οὗ ἴδ ΦΑΣΙ ἰϑίοτυ οὗ 
Ιϑσαδὶ 85 ἔτι ϑηϊπρ ἱΠΊΑΘΟΤΥ ῸΓ ἴῃς τηγϑίῖςοδὶ 
ἀοβεγρίίοη οὗ μετ διξιγο γοϑι ογδοηῃ, ἢ!5 πη6Δῃ" 
ἴῃ ΒοΙδ ἰ5 ΡΓΟΡΔΟΙΥ͂ 1815: [5γδοὶ οοπιηρ οὐ 
οὗ “ἼΠ6 Ἡ]Πάογη685᾽) 541} ἰδ κα ροβϑεβϑϑείοη οὗ 
ἴπ6 ἔπ Έ 16 ἀπωλ σὰς λδι οὗ Αὐδογῦ 88 ἃ Ρτεϊυάς οὗ 
ΟΣ Τοιῃρίοΐθ Ζϑῖίοη οὗ [οβονδὶι 5 ργοπι86 
ἴο ξεῖν δοῦ {π6 τυβοΐο ἰδπὰ : ἴῃ οἴδοσ τγογάϑ, 
5881} τοοοῖνθ τοκθῃβ οὗ μοῦ 1,οτ δ ον πρκιηά- 
[655 ὙΨὮΙΟΙ τν1}}} σι οΪ ἀδη ἤοΓ μΠορο οἵ αἰίδ!π-: 
ἴῃρ 411 [δὲ Ηδ μιδὰ ργοπιϑοά. Μίονίης 186 
τυογάς ἴδιι5, {86 ογάεσ οἵ βροοϊβοδίοη (“ΠῈΣ 
νἱπογᾶγὰ ς᾽" βχϑῖ, δηὰ ὁ"ῆ6 νδ] ον οὗ Αςπον" 
αἴοτ), Ἰεδὰ 5 υ5 ἴο ἰἀε ΠΕ ἴΠ696 ““νἱπογαγάς" 
οὗἉ 5:86} πὰ (ποϑὲ ἐουηὰ εἀϑὲ οἵ [ογάδῃ; 85, 

425 
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4 

᾿ ΤῊδι 
(2 : 

οὗἩἨ πεῖ γομέ, πὰ 25 ἴῃ (ἢ δ 
ἤδη 806 οΔη16 υρ ουξΊοῦ τῆς ἸΔπά 
οἵ Ἐργρί. 

16 Απά ἰδ 5}2}} 6 αἵ (δι ἀδγ, 
84 1} τῆς ΓΚ, ῥα ἴδοι 8841ῖ ς8]]} 

ΕἾΡΒΑι 5, της ᾿8ῃϊ1; δηὰ 80δϊ]ᾳ: ο21] πὶδ ΠΟ πΊοῦε 
Ι ΒΔΔ]1. 

17 ἕοτγ[ νυν}]} ταῖκε ἌΥΤᾺῪ [ἢ 6 πδπΊ68 

ἯΟΘΕΑ. 1. ἶν. 16---τϑ8. 

οὗ Βαλδίίπι ουἍξδ οὗ ἢεσ πιουῖῇ, δηὰ (ἢ 
5}81} πο πιοῖε δε γεπηαπιδεγεά ὉΥ {ΠΕῚΣ 
ὩδΔίης. 

18 Απά ἴῃ τμδῖ ἀδὺ ν}}} 1 πιᾶκε 
ἃ “ςονοηδηΐ ίοσ ἴθ νυν {π6 δοδςίβ 41.095 
οὗ τῆς δεῖϊά, δηὰ ἢ τῆς ἔον 8 οὗ 
᾿δάᾶνεη, δηά τυὐ ἴῃς σγεερίηρ {πὴ 
οὗ ἴῃς ρτουπά : δηά 1 υν}}} Ὀγεακ τῆς 

ἔογ ὀχδιτιρῖθ, ἴῃοϑο οὗ ϑ:Ὀπηδῆ, ΗοΞἤΡοη, δηὰ 
ἘΠεΑΙΘΙ ([38]. χυὶ. 8, 9, 10); ἔογ ἴμεϑε δά Ὀδεη 
οςςυριοὰ ΌΥ ἴδε Ἀδιυθδηϊε5 ΡΓΟΥΟ 5 Υ, ὑπάογ 
[6 ςοπάυςὶ οὗ Μοϑβεβ (Ϊοβϑῇ. χιΐ. 17, 19; 
Νιυπ). ΧΧΧΙΙ. 3), 816 ΠΟΥ ννου]ὰ 4190, ρΡοῖ- 
Βᾶρβ, πιογὲ σοδάγ οσςγ ἴο 186 τηϊπὰ οὗ ἃ 
Ρσορδεῖ οὗ (ἢς Νουγίδογῃ Κιηράοσῃ μδη ἴποϑα 
οὗ ἔξῃςο! δηὰ οἴδεῖβ ὑυῖςἢ σσοσὰ οὐ [Π6 5]ορεβ 
οὗ Τυάδῃ. [{ 45, μβονγονοσ, Ὀθθη ξῃιρροβϑά ὈΥ͂ 
ΤΏΔΗΥ, πο υδϊηρ ΚΑΊ δὰ .γ Ῥωβου, μδὶ ἢ 
Τοίοιβ ἴο {86 “ἴσοι ἷο" ὙνὨΟ ἢ 5γά6] οχρα- 
τἰοηςοοὰ {ΠΟΓΘΟ: 85 1 δ τηϑδηΐ : “"ἈῺΥ νΔ]Π]ΟῪ οὗ 
ἈσςδοΣ ἰῃ ΠΟ Ὦ [5Γδοὶ 584] Ὀθοοσηθ δὴ οὐ]εςὶ 
οὗ οἰ μδϑιϊϑοιμθηΐ, Μν1}}}, δοννονοσ, πγου ἢ ΠῸΓ 
Ῥοεγεοιοα χοροηΐδηςθ, ΟὨΪΥ̓ Ρουθ ἃ ἔγοβϑῃ! ἀοοσ 
οὗ Πορδ, ορεηΐηρ οιξ ᾿πἴο ὨΕῸ δυισοῦβϑοβ δηὰ 
εἰἴϊ5 οὗὨ πηούου." Απά ἴῃ ἃ ψΠΙΕΓ 50 οοη- 
ἀρηϑοά δηὰ δ]}ιιϑῖνο ἃ5 Ηοβϑδ, ϑιιςἢ ἃ γοίθγρηςθ 
ΤΆΔΥ Ὅδ ΨΟΓΥ νγ»6]}} συ ρροδοά ἴο ἔογπι ἃ ραγὶ οὗ 
ἢ τπθδηΐησ, 866 Κἰπηοῖὶ, Αεη ΕΖγα, ἈΔϑδὶ, 
δηὰ δδδάϊα ὅδοῃ οἰϊθὰ Ὁγ ὟΝ ὕβοῆο. 

“δὲ “ῥαὶϊ εἰπρ ἐδογε)] 'ΤὮΘ Ἰογουβ [Ὠδηκίι]- 
685 508}} ἤδη δ6 τοπουνοά, ὮΙΟΒ [5Γ86] [6] ἴῃ 
ἴδοϑε ΕΑΓ ἀδΥβ οὗἁ ΠΕ Ἀἰβίογυ, ννῆεπ 586 ἢγβέ 
Ὀοζᾶπιο ἃ πδίίοῃ (ςΡ. ςἢ. Χὶ, 1, “θη [5γδοὶ 
νγ45 ἃ (ἢ. [ογ΄ 11... 2; ΕΖοὶς, χυΐ. 2), δηὰ 
ὙΠΟ ἴῃ [Π056 ἀδγ ννᾶ8 τηοτε μη Οὔτ 6Χ- 
Ῥχεββοὰ ἴῃ βοῦρ; 8εὲ6 Εχοά. χυ. 21 (ορ. ον. 
χν, 2); Νιυιπὶ, Χχΐὶ. 17γ, ὙΠ νοσῦ τοηδογοὰ 
5.510, ΔΡΡΟΑΓΞ ἴο δανο [8818 5686 4150 ἱῃ ΝΠ, 
ΧΧΙ, 17: 1 8. ΧΧΙ ΙΧ, ΚΧΙΧ, ς: ΕΖΓΆ 111. 1: 8. 
Οχ]νΊ!. ) ((ὐεϑθηΐι5, “ἼΠμ65.᾽ Ρ. 1047). 80 Αὔεη 
ΕΖτα, Κιπιοδ!, Νυϊγαῖο, Ῥοςοςῖο, τ Ῥιιβου, 
ὙΝν ὕηδοδο, ἀπά οἴμοῖθ. ““ἼΒοσο," διηά ἔποϑο 
50 6ῃ65 οὗ ἀο  ἸΥΟΣΙ ΠΡ ΠΊΡΓΟΥ. 

16. ἐδομ «αἰ εαἰ]ἱ »ιὸ 1εδὲ, απά “δα αἱ] 
"6 πὸ γπογε Βααΐ ἘΔΊΒοΣ, ὕπο 8.81} ΟΣῪ 
ἀπο ΣῈ0 (ΟΓὙ, 0811 τ) Μγ ΒπδΡδμά, δά 
Β.81 ΠΟ ἸΏΟΣΘ ΟΥΥ πδῦΟ 110 (οΥ, 081] 
100) ΜῪΥ ΒΔ8Δ1. Εὸσ ἴδὸ νοσῦ “ΟΙὙὅ ΟΥ̓ 
ἐἐ 0811} ςρ. Τ6γ. 11. 4. 1.20, ἀνήρ, 156. ΟΠ6 (ςΟΠ- 
τλοη ψνοσὰ ἴοσ “ Βυβθδηα,᾽" 25 αἷἰϑὸ “δα, γυνή, 
δίδηάϑ ἴον "“νἶϑ.) Βααί, ΡῬΓΟΡΕΠΥ “οὐ ΠοΓ," 
4 χῃδϑίοσ,," 15 οἴδη δ'ϑο υϑοὰὲ ἔογ “"δυβυαηά," 
88, 4.3. ἰῇ Ἐχοάδ. χχὶ. 22; Ρυου. χἱΐ, 4: 
ΧΧΧΙ, 11, 23) 28; [οεἰ 1. 8. ἴῃ 2 8. χὶ. 26 
[δς ἔννο ἰουτβ ἃ.Ὸ υϑοῖ ΘΟ ΘΓ ΌΪΥ: ὁ Ποη 
8ὴ6 Ὠεατὰ [μὲ τι ποὺ (6) πυβθδηά νγᾶβ 
ἀοδά, 586 τπιουγηοὰ ἴογ δοῦ (δαα ) Βυπθαηά.᾽" 
ΤΠ πιοδηΐηρ ἴΠδη 15 [15 : [ἢ ἴποϑο ἀδγβ [5γδοῖ, 
οὐγθὰ ὉΥ [Θμουδὴ 85 Η]5 στηγϑίῖςδὶ τις ([54], 
ἰῖν. ς; εν. χχχὶ, 32), θείης ποὺ δῖ ᾿εηρίδ 

ὙΥΠΟΙΪΥ ἀονοϊορα ἴο ΗἰΪς Ιονθ, 5841} 80 Ὁ ΕΣ 
Ἰοδίῃε ἰδῈ ἰπουρμὲ οὗἨ ΒΕΙ ἔοστηεσ ἱη δα ΠΥ, 
[δαῖ ψὨδη 85 ἃ νἱῖε 58η6 514}} βᾶνθ ὁσοδϑίοῃ ἴο 
ϑροδᾶῖς οὗ οὔ ἰο δε Πυπυαηῃά, 5:6 5}4}} ὕὸ 
ἸοηζοΥ, 85 νγῖνοϑ ἃῸ ννοπῖ ἴο ἀο, δὶ οὔθ {{π|6 
5ΔΥ “ἼἸΩΥ μι" δῃὰ δὲ δηοίμοσ “ἸΩΥ δαα 7} ἰῃ- 
οἰ ογεπεῖγ, Ὀὰξ ἀἸνγαῦβ ΟὨΪΥ “ἸΩΥ ἐπ ῤ.᾽ Το 
τηοβὲ ὑσγοπληθηΐ [πουρῆῃΐ 5, ποί δαὶ οὗὨ 15γδεὶ"ς 
Ἰογδ!ῦ ἴο Βοσ ἴ,οτά, ποσ [ἢδί οὗ ΒΟΓ σοῃϑεϊουσ- 
Ὧ655 Οὗ Ηΐ5 σοηὐυξαὶ Ἰονὲ ἴο ποῖ---τ οι ρὴ ὈοῚἢ 
οὗ 1Π686 116 υπάοτ---Ὀυϊ τπδὲ οὗἨ ΒΟΥ σοῃΞεαμεηῖ 
Ἰοδίπηρ οὗ Βδ8]. Ἐογ 86 ἥόγγηι ἴῃ ψ ὩΙΟ ἢ [86 
Βοη τηθηΐ 15 οοϊ μοα σΡ. [6Γ. ΧΥΪ. 14, 1ς. 

17. Βααΐ!»... γεριοριδογε Ἐαἰδοῦ, 889 
Β8818,. ταϑπτ]οΣθά. ΤΠ δί 5,1 νν1}} πιδλῖ [6 
ἼΕΥ νοσὰ δααὶ ἃ Ἰοδι ϊηρ ἴο ἴΠοπὶ, Ὀδοδυ56 ἐμεῪ 
Ψ1} τοπλοῦεσ παῖ ἴα ννᾶβ οὔςς οἱ 45 ἴδ 
ῬΓΟΡΟΣ πᾶπιθ οὗ ἴμο ἀϊβογεηί 4415 γεϑροςνοϊγ, 
ὙΠΟ ἢ γοσο ννοσβιρρεά ἴῃ {86 ἰἸαηά. ὅ866 ποίδ 
οἡ δε Βααὶίς αἱ τ. 132. ὙΠΟΓΟ 15 ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ 
τοίογεποθ ίο Εἰχοά. χχὶ. 12. 866 Τοϑβῇ. χχι, 
7. Β5. χνὶ. 4; Ζοςδ. ΧΙ. 2, νν ΙΓ ἢ ἰαϑὲ Ραϑϑθᾶρθ 
8 ΡΕΓΏΔΡ5 ἃ ΤΕ πἰϑοθηςα οὗ {86 ομδ δεΐογο ἿΣ , 

ὙΠ15 γοῦϑο, ἴῃ ν ΒΙ ἢ [5Γδο] 5 σροίκθη οὗ ἴῃ ἴθ 
{πιγὰ ρογϑοη, ἕο] οννηρ 425 ᾽ξ ἀοος ἴΠ6 δῇθοοηδῖο 
ὙγΑΓΉΪηΡ Βίνθη ἴο Ποῖ ἴῃ ἴΠ6 ργϑοθάϊηρ γοῦβο ἴῃ 
ὙΥΒΙΟὮ 586 15 δά ἴῃ ἴδε ϑοσοη ρογϑοῃ, 
[45 ἴδε δὶγ οὗ θεΐπρ 85 Ὁ ὑνΕτῈ δΔῃ ἘΧΡΙΔΠΞΙΟΣΥ͂ 
ςοπηποηΐ δά ἀγοϑϑοὰ ἴο ἃ Ὀγϑίδηάοσ, 

186. α εσυεπαη}] ΤὍῈδ ρδγίοβ δοῖνσεοι 
ὙΒοιὴ (5 ἰΓοαΥ 15 ἴο δε δἰπιςὶς ἅγθ, οὐ {πὸ 
ΟΠ6 5146, ἴσχει, δηὰ οὐ ἴδ οἵποσ, νὰ Ὀρδο 5 
δλώμε, ννοἶνεϑ, ὅζς.), νυηρεὰ ἑονὴὶ (Ὀἰγάς ρἰυη- 

1ης σοῖτι; ῬογΏΔρ5 4ἷδὸ ἰοουκίβ, σδίογρι στ, 
ὅζο.), ἀπὰ τϑρί! 65 (βογρεηῖβ, βοογρίοηβ, ἄζε.): 
ἴμεβο ἂὸ ἴο Ὀ6 Ὀουηά, 45 ἴῃ ἴδ ῥγπουδὶ 
ραγδάϊϑθ, ἴο ἀο Ὡ0 δυτί ἴο {Π6 ρϑορὶο οὗ 15“2εὶ. 
Οοπηρᾶτο ἴον. χχνὶ. 6. [ὶἷπ Ὅξῃ. ἰχ, ς νὸ 
δᾶνὸ ἃ {ἱκὸ οχῃδυϑέινο οηιιπηογαίοη, νυνὶ 186 
βὐάϊίίοη οὗ ““ἴἂἢς ἤ53}} οὗ {πὲ 568," νος Βοτὸ 
νου ϊὰ 6 οὐ οὗ ρἷδοθ. Ἐογ ἴθ ποϊΐοι οὗ ἃ 
4 γεδίυ,᾽") 85 8 ἀρρ] δά, σοσηραγε [οὗ ν. 23: 
ἘΖεΚ. χχχίν. ς, ὅδ τόβυ]ὲ 15 γεῖ τῆστο ΠΥ 
δηᾷ ῥἱοςυγοβα εἰ γ ἀεϑοσιθοὰ ἴῃ [54]. χὶ, 6---9. 

1 «υἱὴἱΠ ὀγεαξ ἐδεὲ δοαυ αμπά ἐδὲ :«σογά “πὴ 
ἐδε δαϊἰε ομὲ 9 ἐδε εαγι] Ου᾽ ταῖδοσ, οὰἂς 
Οὗ 186 182πά, 2.4. (η6 Ὀονν δηὰ «ς«νοσὰ οὗ 
[5.26}}58 δποῆλθβ 1 Ὑ1 Ὀσθακ, δηὰ 411] νυυῶσγ 
δραϊηϑὲ ποῦ 1 ν}}} ἐτυϑίγαϊο , πὰ ἔθον 5881} πὸ 
ΤΛΟΙΕ δ6 566 ἴῃ ΠΕΣ ἰδπαὰ." ὙΠῸ ρδϑθᾶρθ 15 
δΠυδίγαίοὰ Ὁγ [δ6 τοι ΔΓ ΚΔ ΌΪΥ ἐχργεβϑῖνε μοῖρ 



.ΟΥ. 10---.22.] 

δον δηά (ες βννογά δηά τῆς δδίς ουἱ 
οὗ τ1ὴῆ6 ολγῖῃ, δηά νν}}} πλλῖκα τῃδηὶ ἴο 
᾿ς ἄονγῃ 8δΐεϊγ. 

Ι9 Απά 1 ν}}} δείῖγοι τῆε6 υπίο 
ΤᾺΣ ἴογ Ἔνογ; γϑᾶ, 1 νν}}} δείσγοιἢ [πε 6 
ὉΠῖο πης ἰῃ Ὁ  ἀϑαιπρρδεα δηά ἴῃ )υάρ-- 
τηδηῖ, ἂδπά ἴῃ Ἰονὶ ρἰκπάη6885, δηά ἴῃ 
ΓΘΓΟΙ68.""}}0 

ἬΟΘΕΑ, 1. 

201 ν}}} ἐνθη δείγοι ἴδ υπῖο 
6 ἰη (ΔΙ Ππ688: δηά τοι 5ῃδ]ς 
Κπονν τῆς [,0ΚὉ. 

2Ὶ Απά [ἴ 584]] σοπις ἴο ρᾶ58 ἰῃ 
(παῖ ἀλγ, 1 Ὑ111 ἢφᾶγ, βα ἢ τῆς ΓΟΚῸ, 
1 ἘΠ ἤθᾶγ τῆς Ὠεάνεηβ, δπὰ {ΠΕΥῪ 
8}8}} ἤδασγ τῆς φαγὶ : 

22 Δηά τς φαγῇ 5}12}] Πδᾶγ τὴς 

οὗ ἱυπηρ ἴῃ 5. ᾿Ιχχυΐϊ. (νυ. 3), στιζθη ἴῃ 
]υάδῃ πιοβὲ ὑγοῦδΟΥ, ἢοΐ ΠΊΔΩΥ γρϑᾶγβ ἰαίοσ, 
866 ποῖίε οἡ οἷ, ἷ. )η. ἴπ ποῖ δοῦ ρϑββθαρὸ ἀοαβ 
“ΒΑ 6 ΟΥ̓ Ὑγα  Τησδῃ ““ νοεάροηΒ οὗ τυᾶγ,Ἶ 
δυξ ταῖποσ 66 οητγο τ Π ΑΓΥ οαιρπιθηΐς οὗ 
ἱπνδαϊηρ διτηὶες." ὍὕΠ6Ὲ νοῦ “ὁ ὈΓΕΔΚ᾽ 15 Ὧρ- 
ΡΙοὰ ἴο (πὸ (ἢγθο οὐ͵εοςῖϊβ ἢ 4 ϑοπιοννδὲ 
ἀἰδεγοηῖ πηοά!βοδίοη οὗἉ ϑεῆϑε. ὝὍΠὲ ἰδησιυιᾶρο 
ἴῃ Ῥ5. ΧΙν!. ο 8 τοσο δοουγαῖο, ΤΒΘ Α.Ψ. ρῖνοβ 
“ἐρυῇ οὗ ἴῃς ελγί ἢ," ῬΤοΟΌΔὈΪΥ υπάογβιδηάϊηρ ἴἢῈ 
ῬᾶΞϑαρῈ οὗ ἴπ6 ῬϑηρΓΑΙ Ῥγουδίθησθ οὗ ρϑᾶςθ, ἃ5 
ϑαϊ. ᾿. 4. Βιυῖΐ 85 {86 Ἄοοηίοχὲ ἰπγουρδουΐ 
ἀἰτγοςῖβ ουὖγ αἰϊοηοη ἴο [586}}5 μβαρρίηθϑβθ, δηά 
898 ἴΠ6 ποχί οἶδυϑὸ ἀἰδβοσιῦθ5 ἰἴῃ ρΑΥΠΟΌΪΔΓ 
᾿βγδοὶ 8 ϑρου ΓΙ, [Π6 ἀηιθίξιιοιβ ἴογπ δασεῖς 
15 δεϑῖ υπάοιϑιοοὰ οὗ “ἴδε Ἰαπὰ οὗὨἨ 5γδε].ἢ 

ἤδξ ἄοευη “αἰ }Ξ} (ρ. Ἐζεκ. χχχῖν. ἃς. 

19. 1 «ὐ᾿] δείγοιρδ ἐδεεέ ὠπο »:] ὙὍὉ8ΠῸὸ 
ἘΠγθοίοϊά σερεξίου οὗἁἉ ἴδοϑε νυογάϑβ, ἰῃ (ἢ15 δηὰ 
186 ξΟ]Πονίηῷ νοῦϑο, δοίοκθηβ [6 ϑοϊθηη ἸΟΥ, 
ψΠ ΒΊΟΣ 186 Ὠινὶπο Βηἀοςτοοπὶ γεσῖβ Ὡροη 
ἴδε τπουξὰξ οὗ (δι διῖυγε πλλιτίασο. ὙΒουρἢ 
Ὀείγοί 8] νυᾶβ [86 Ὀγε ΠΊΪ ΠΑΓῪ ἔογιλδ! τυ, δηὰ 
οὔς Ὑϊοἢ ἰοοῖκ ρῥΐδοθς ϑοσὴρ {ἰπ|6ὸ Ὀείοσο (ἢ 6 
δου] ννοδάϊηρ, ἴἴ γεῖ νγᾶβ τοζαγάθα 458 ἰδηΐδ- 
τηουηΐ ἴο πιδιτίαρο (Ὠευξ, χχὶ!, 23, 24), δηὰ 
ςοι]ὰ ΟὨΪΥ 6 πι}}8οὰ ὈΥ ἴδ ||κὸ ῥσγοζθβϑθ οὗ 
ἄΐνογτος (Μαῖξ. 1. το; θυῖ. χχίν. 1). Α5 ἃ 
Ὀοίσοῖ Δ] ΟΥὁ 84 τλλυτίαψο τῦᾶ8, οὗ σοῦγϑο, ""ῸΣ 
ανοσ,." 186 οηρδδίς ἀδοϊαγαϊίοη Ὀοίοσε ι.5 1πὶ- 
οἷεβ, ἰδὲ ἴθ τεϊδίίοη ἱηίο ψθϊο [οἤονδὴ 
ψουϊά ποῦν δπίο τ [Ξγαοὶ ὁμου]ά Πονογ 
ρδῖῃ 6 ὈΓΟΚΘΏ ὉΡ 845 1 δὰ Ὀδοῃ Ὀεΐοσο, ἐ. 6. 
(δλὲ Βοῦ βάλε! γ 5μουϊὰ δὲ ϑεουτοὰ, ΤᾺ Ι5 15 
οχρί δίποὰ Ὁγ [οτ. χχχὶ, 21-- 4. 

ἐπ γήρδίιεοισπει, ς. ΑἹ] [π656 εἰλαγαοῖΐος- 
Ι5:}.5, 45 νγὸ]] 245 [μδ΄ οἵ “ΔΙ Δ] η655᾽ ἴη (6 
ποχῖ σόσβο, δίίδορ ἰο [ομονδῃβ οὐγῃ ἴῃ 
ε}.}}5 ἐγαπϑδοοῃ, δηὰ ποΐ ἴο [5126158. Τῆς πγεὶ 
Ῥαΐσ, "τ ἰθουβη655 δηά ἡπὐρτηεηῖ," οοηοϊποὰ 
4150 ἰῃ Ῥξ. ἰχχχῖίχ. 14 (Ηεδσγ.), δεσο ᾿κοννϑ6 

ἅτὸ ἐο]ονσοὰ ΟΥ̓ “τ τον δηὰ ἔπι, δηὰ 
ἴη Ἀ58. χουν. 2, Ροϊπξ ἴο πο μαϊτρα οὗ 5ῖη δπὰ 
ἴδε χεάεεσηηρ δηὰ Ρυ ΥΠ ΘΠΟΕΥ Ὑ1} 
πο ἴδὸ 1 οτὰ ν}}} εἴἶεςϊ [86 υπίοη (ςοπλ- 
Ῥᾶγε ἰ52ἱ. ἴ, 27); 85 οὐ ἴδε οἵμεγ μδπὰ ἐδὸ 
πεχὶ ρδὶγ, “"Ἰονυϊηρ κί πβάηεθβ δηθὰ τσηργοῖθβ," 
Ῥοϊηξ ἴο ἔδο ἰεπάεγ δηὰ ϑυτηραϊἰζίηρ ἰονὲ 
νὴ ΒΟ Ηδ νν}}} 68] στ 4 οσγολίυγο 50 
ΕτοΔΙΪ τοηυϊγίην Τογθοδσαηοθ. Τθς Νὸν Τε5- 
ἰαιρηξ στουοίδίου ἴμσγονβ ἃ οἶθᾶσ δικά ἱπίθηϑο 
᾿ἰσῆς ρου ἴῃς ἱππροτῖ οἵ 41} (}}}5. 

20. ,με:ῇωώπε] ΤὨΐβΒ πλᾶγκβ ποῖ 50 
ταυς ἢ} (6 5 Ποοτ Ὑ τ τυ ἢ [ἢ6 Ὀοισοίῃ δὶ 
85}]1 θ6 Προ, 45 [86 πο! νυ το τ. 6 
τοϊδίίοη 5141] Ὀὲ τηδιηἰδίποά. 6πονδ 5 ὑυῃ- 
ΟὨΔΉΡ ΘΑ ΙΘΏ655 χυιδγαπίθοβ [6 ρεγρείυ 7 οὗ 
Η!5 Ὀγ θ᾽ 5 ξε] Ἰς γ. 

ἔδοωι “ῥαΐέ ἄποαυ ἐδε 1.01}}] “ΒΕ οοῃ- 
βου βη655 οὗ ννδὲ ἴῃς Γοτγὰ 15,---ονν Ἰονίηρ, 
ΠΟΙΥ, δηὰ δἰπ  Υ ὕο 0]655,----5}}} Ὀ6 Ὀγουρὰξ 
Βοπιο ἴο ἴθ, δηα 5}141}1] δι ἀθ ἢ (8ο6."-- 
ἃ Ποῃϑεϊουϑηθ55 ργοάιςοὰ ΌΥ ἴῃ6 δριπὶ οὗ Οοά 
([ἐτ. χχχὶ. 34), δηὰ ἐβὰ ὈγῪ ἴδια δοΐυδὶ Ὄχροσὶ.- 
δῃςθ οὗ Η5 ἴον (ςἢ. χῖν. 3), Οοχηρατο ἰοδη 
χνὶ. 1:ς.-- ΠοῖΘ 15 δηοίδεσς γοδάϊηρ οὗ ἴδ6 
Ηδοῦγεν ἰοχῖ, ποῖ Πούγονοῦ 50 ργόῦδῦ]θ, νἱζΖ. 
“Αηὰ ἴδου 5141} Κπονν (μαὶ 1 πὶ [δπόνυδὴ. 
Τῶς 86η9ε νου ]Ἱὰ ἴῃ [δ6 τηδίη Ὀ6 ἴῈ6 584 Π|6. 

ΑἹ, ΔΩ. ῥδεαγρῚ ἐ.ξ. ΔΌΒΎΟΣ, ἩὮΙΟΝ 5 [56 
ῬτΌρεΥ 5θῆϑε οἵ ἴΠῸ Ἡθῦσγον νογῦ. 

1 «υἱ]! δεαν, “αἰδ δε ΤΟΚΡ, 1 «υ}} δεαν 
ΤΠ βεοοῃᾷ “1 Ὑ1}}} δῆϑννεῦ᾽" 15 ἃ τεβυμηρίίοη 
οὗ [πο ἢτϑῖ, τεροαϊρὰ οὔ δοσουπί οὗ ἴδ βδοσγῖ 
Ραγθη Ποβϑῖὶβ. ὙΠῈ ἢγδὶ “1 νν}}} ἀηϑννεῦ᾽ 15 ποῖ, 
85 50ΠῚ6 δΌΡροΘΟ, ἃ Τοπιρίεία βοηΐθῃοθ, 88 ἴῃ 
541, ἵν}, ἡ “ἴθου 5841] ς8]}, δηὰ {μὲ 1, οσὰ 
8041} δηβυνον,," ΘΙ ὁ ΔησννοΣ " ἰ5 [Π6 5216 
νοτὺ ἴῃ 186 Ηοῦγεν : ἔος ἴποσε 15 ποίην 
Τοάϊης [ἃ Ποσὸ ο 5ῆενν ψψμδί ἰ8 ἴο ὃδ ΟΣ 
Δηϑιχογοά, 

ἴῃ νυ. 21, 12), ἔδοσΟ 158 ὉΪΔΙΗΪΥ ἃ Τσοηίγαβῖ 
Ἱπιοηάοά ἴο νυ. 9, 12. ὙΤδα ρυορβοῖ πρθδῃβ, 
εἐδδὶ ἡσέ πρτεῖγ Β[4}} ἴδοτο Ὀ6 ἃ σονεηδηΐ ὃ6- 
ἔνθθη [5γ26] δηὰ ἴΠ6 Ὀελοῖβ οὗ {πὸ βεϊά Ὀἱηὰ- 
ἴῃς ἴῃ6 ἰδίϊοσ ποῖ ἴο διιγί (6 ἔοσπῃοσ : ἃ4]} 
Ναΐυγο 5021} Ὀ6 δὸ δὲ οὔὸ ψ ἢ [βγδοὶ, ἰπδὶ 5886 
Ὑ0111 τλῖκὸ ἰξ μοῦ οὐ ἱπιροσγἔυηδῖο ῬΌΑΥ͂ΟΣ ἴο ΠΟΣῚ 
Οὐοά ἴο δρδῦϊο μοῦ ἰο πηοεΐ 15.826}᾽}5 ἐδβϑίγεβ. Α 
ὐπιριῖς οδδίη οὗ ϑυτραιμοῖὶς ἱπίοσοΟΌ ΓΘ 19 
Θχλιδο, [5γαοὶ Ἴσάνοϑ οοσγῃ, ὑνῃθ, δπὰ οἱ: 
διὰ δϑβἰκ5 [μεῖς ρογδοῃϊ βοδίϊοῃς ἴο δεβῖονν ρου 
οσ ἴμεν σῆϑ. ὕοσι, νΊπο, ἀπά ΟἹ], ργεϑθοηξ 
ἴΏ ϑοὶς ἄδρτοο δἰγοδαῦ ἴῃ {πὸ τυμοδῖ, {86 υἱπο, 
δηά {86 οἰϊνε-ῖτος, ποοά τΠῸ ζεηϊδὶ ᾿υοε5 οὗ [86 
ολιῖῃ, ἔοσγ νῃῖ ἢ δοσογά ΠΡ} ἘΠΕ ρει οη [Π6 
ξτουπά. Το Οτουηά οδῃ ἐο ποίην σπου 
{86 ἐσ 1 Ζίης θυ οηςα5 οὗ {6 5Κγ.----ταίη, ἀδννβ, 
5 Π5Πϊη6, ὅζο.---ηἀ δά άγεβθεβ ΠΟΙ ὈΓΑΥΟΣ ἴο 186 
μοανεῦ8. ὙΠῸ Ηδρδάνεης ἀραΐη νναὶξϊ ἴῸΣ 16 
νογὰ οὗ Οοά (Ὁ. [54]. ἵν. 10) σοτηπιδηάϊην 
{πεῖν ἀϑόπΟΥ, δηὰ 50]1ςϊς Η!5 ἱπιογροβίοη: δὰ 
Οοάὐά διελτβ {μοὶγ ργάγεῖ. 866 ἴδ Τρροίϊε 
ἹΠΊΔΖΕΙΥ ἴῃ ευῖ, ΧΧΥΪ, 42 ("σοῦ " δηὰ 
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.“ Ἄοπι. σ. 
26 
Σ Ρει. 2. 

ΣΟ. 

ΘΟ, ἀπά ἴδε νῆες) ἀπά {Πα οἱΪ ; δηά 
ΤΠΕΥ 5314}} ἤθᾶσγ [6ζγβεὶ. 

23 ΑΠ41 ν]}] 5ονν δῦ υηΐο πλ6 ἴῃ 
(ἢεὲ εἌπ; ἀπά 1 νν}}} πᾶνε πιεῦοΥ 
Ὥροη πεῖ τπδὲ μδά ποῖ οριίδιπεὰ 
ΤΆΣΙΟΥ ; ἃπάὰ 1 “Ψ11 54Υ 1ο ἐδεπι τυῤιεῦ 
τύέγε ποῖ ΤΩΥ̓ Ρθορὶβς, Του ἀγέ ΤῊΥ 

.ἐ γ455᾽"---0αἀποοιρ δληΐ ἴο ΠΥ ἀοβῖγθϑ). Οοπι- 
Ἐ ΖΕ. χχχῖν. 2ς----21.. ΤΙΌΌ]] 55 τνογάς 

ἴο ἴδ ΝΙΙ6, ““Ἴὸ ρῥγορίοσ πι}]] 05 (6115 ἴυδ 
υἱδῖ ἱπιῦγοβ, Αὐτά πος Ῥ]υνο συρρ]ϊοδέ 

δετθα 7ον᾽ (110. 1. νἱ. 2.5), ξῖνε ἃ 5181] ρίθοβ οἵ 
Ἡοϑοδῖβ ἱπιδρθ. 
εκγεῆ ΤῊς πᾶπιθ σεΐυγηβ ἴο 86 ἕδνουγ- 

ΔΌΪΟ 56ῃϑ86 ἴῃ ὙΒΙΟὮ ΡΓΟΡΔΌΪ 10 νγὰ8 ΟΥΡΊΏΔΙΥ 
υϑοά. 866 ποίδθ οὔ οἢ. 1. 1. Α5 ἴἴ ΟΥΠΡΊΏΔΙΠΥ 
Ροϊηϊοὰ ἴο ἔδὸ Ὀ]οβϑηρ τοῦ οὐ ἴῃς ᾿αημά 
το ““Οοὐ-ν]] 5ονν," 580 ΠΟΙ, ἃ5 ἰῃ (ἢ, 
1νισ, Ἰὸ ἀοβοτθεβ [86 ὈΪΟΘσ ΠΡ ΓΕΘΌΠΡ οὐ ἴῃ6 
2εορὶς ΜὨϊοὮ “Οοὐ-ν]1-5ον." ΤὍὙΠὸ ἐοπηοῦ 
ἸΠοΑνΟΙΣΙΠ655 οὗ [β5γδοῖ, ΟΥ̓ πο 556 Βδὰ 
τηετιοὰ {86 πᾶπιθ οὗ ““ [6Ζγεο]᾽ (1. 4) νἱενσοὰ 
ἃ5 ἃ σμδγηε!-ἤουθο οὗ ριξ δηὰ Ὀϊοοά, διᾶ5 
Ῥᾶβϑοὰ ἀνγᾶῦ. Οορ. ἴδ ῃδχί υϑσβα. 

28. “μά 1 «υἱδ΄Γῇ δοαῦ ῥὲν ὠπίο γιὸ ἐπ ἐδὲ 
εαγ! Ὁ] Ἀδίδοῦ, Ιδπᾶ. ὙΠῸ ργορῆθογ οὗ [(ἢ]5 
σδαρίοσ (συ. 2-.ςλ}} οἰοϑβϑθβ, ἴῃ [Π6 58 π|6 ὙΑΥ 
8ἃ5 6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ ΤΠΔΡ. 1. 2---ἰἴ. Σ ἄοοβ, ἢ 
186 τονεῦβδὶ οὗ ἴδε ὑγορῃοιὶς ᾿πηρογὲ οὗ {δ 
ΠΑΤ65 οὗ (δε ἴῆγοθ ἴγρῖοδὶ σδι]άσγθη, ΕἸγϑί 
ἴθοτο 15 “" ]οζγθεῖ,"" τ ιςἢ, ἴῃ (6 ξΟγΠΊΟΓ Ῥγο- 
ῬΠΘΟΥ͂, ΟΠΔΡ. ἱ. ΣΙ, 15 ἄθαϊὲ τ] ΟὨ]Υ ὉΥ ἱπιρ]!- 
οδίίοη. ΤΠ ῃδηιθ, Οοά-«υἱδετοαφυ, πορὰβ ἠοῖ 
ἴο Ὀ6 ομδηρεά δυΐξ ΟἹ δρρ᾽οὰ αἰ ΓοηΕγ, 
πὰ [15 ΠότΘ ἰ5 ΘΧΡ ΟΠ ἄοηθ. “"15786] 15 
Οοδεαυϊήοαυ; ἴοῦ 1 Ὑ1{1 ϑὸνν ΠΟΙ ὑπο ΤΏ, 
ἐ..2..,) ἴο Ὀ6 ΤῊ ΥΟΙῪ ΟΥ̓Ώ, ἴῃ ἴδο ἰδηὰ οὗἉ [5γ26].᾽" 
Ιῃ Τοσ. χχχῖ., ἴῃ ΠΟΙ ἴῃ ὙΟΓΘΕ5 11-- 24. Ὑ7ὸ 
δδνο ἐουπαὰ [Π6 ῬΑΓΑ116] ἕο γοσῦϑθβ 19, 20 οὗ [15 
οπδρίου, νγὸ βᾶνθ δρϑίη ἴΏ νϑῦϑος 27) 28 ἃ ὕγ8- 
ἀϊσίοη ἴῃ νυ ]οὮ νγὸ ϑϑοῖὰ σοιηρο δ ἴο τϑοορ- 
ὨΪ26 ἃ ἀἸβειηςξ τοίογεησς ἴο, δηὰ δη]δγροσηθηΐ οἔ, 
ἘΠ15 οἷδυθθ: ῸΣ “ὑπο Τὴθ᾽" 5 ὀχρ αἰποὰ Ὁ 
7 Ἔτεπ ἢ 5 41 Ὑ11}1} τυδίςμ ονὸσ ἔδετ, ἴο Ῥυϊά, 
δΔηἃ ἴο ρ]Δηϊ." (Οὐοιτηοθηϊδίους ἅτὸ ἀν! δα ἰη 
Το ογίηρ [Π6 ἀπηδίσυουβ εῦγον νογά ῥααγεῖς, 
ὙΥΠΙΟῊ ΤῊΔΥ Τηδᾶη {πα} ΠΟΤ ΠΕΪΥ ΘΙ ΕΕΓ “Ἰἢ [86 
ἰαηὰ " οἵ "1η (6 οφατἢ.") ὙΠι41 Πὸ ΠΊΔΥ τηθδη 
ἴδε ἔΌΓΙΠΟΣ 15 ρἷδίηῃ ἔγτοπὶ Οεη. χὶῇ. 7: [κν. 
χχνὶ. 6: Π)ευῖ. ἱν. δς; [υᾶξ΄. χνλΐ. 7; Εζοῖ. νἱῖ. 
7) πα εἰβουνῃεγο, δηά [δὲ [815 5 ἱπίοηάοά 
ἌρΡΡΕΔΙΒ ἔτοπι υὐ. 21, 22) ὙΠΙοἢ ΟΥΔΘΠΕΥ 
ἀεβοσῖθα ᾿ϑγδοὶ 48 ἰπ Ὁδῆδδῆ. 80 ΟΒαδϊάθο 
Ῥδγδρῆγαβί, Ε οϑεητη εν, Ενγαϊά, Ἡδηρϑίοη» 
Ὀογᾷ, Καὶ] δηὰ Ν ὕ5ςδ6. 
απ 1 «υἱἱ βαυε νῬιεγο, ς. Ἀδίδοσ, δυᾶ 

Σ ΜἩ11 οοἸρδδβιίουδί ὉποοιρδΒ810}- 

διοά, δβά ἴο Νοῦν ΕΡΘΟΡΙ]Θ.Ὶ ἩΠ1Ι1 δ Ὺ, 
ἹΥ ῬΘΟΡ10 ἂχ ὑποπ; δπὰ Ἐ6, ;.ς. Νοῖ-γ-» 
Ῥεορίθ, 8811 δ ., ἈΥ αοά! Τὺ ντὸ 
ἄγε Ὀσουρδί Ὀδοὶς ἴο ἴπδ [κ τενεῖβαὶ οὗ ἴδ6 

ΗΟΘΕΔΑ. 11. ΤΙ. {ν. 23,1. 

ΡθορΙε; δηά {ΠοῪ 5841} βδᾶγ, 7δομ αγί 
ΤῺ Οοάὐ, 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ 1Π|. 
τ 8» ἐζέ ἐχρίαξέονε οὗ αγε αὐδμίέεγεες, 4. ἐς «ἀξιυραῖ 

ἐάε ἐσ οίαηον οὐ 7γαεὶ ὀσογε ἑλεῖν γεσέργ αἹ10᾽. 

ΗΕΝ αἰὰ τς ΓΟΚῸ τηΐο της. 
Οο γεξ, ἰονε 4 ννοπιδῃ δεϊονεά 

ἴγο γουηροσ οὨ]Π] ἀγθη 9 πδπιοβ, 1,ο- τυ Πα πηΔἢ 
δηὰ [,ο0-ἀπηη!, (δὲ να δά ἴῃ 86 ἢγϑῖ νεῦβὲ οὗ 
ποθ σδαρίοσ. Βυΐ [6 ργορμεῖ σδηποῖ γοβῖ [ΠοΓῸ, 
ΑἸΒουΣὮ δὲ μᾶς δἰγοδάν (υν. 1τό, 17) 5ἰδιεὰ 
1δὲ 5γδ6] 51} σοιηθ ἴο ἔδοὶ 845 586 οὐρῆϊ 
[ονγαγ5 μοῦ Οοά, γοξῖ δ οδηῃοῖ τεΐγαίϊῃ ἴτοσῃ 
τ λκίηρ [6 ϑἰδίοσηρηξ δραϊη: ὑἱἢ συςἢ σοτὰ- 
ῬΙΔΟΘΏΟΥ͂ ἀοο5 Β6, οἵΓ᾽ σαΐμοσ ἴὸ ϑριπξ ΠΟ ἢ 
τηονοὰ ἴδ ρσγορδοῖ, τεϑὲ ὑροὴ ἴδε ἱβουρῃὲ οἵ 
ἴῃς ἈΔΡΡΥ͂ 5ϊἴδίο οὗ ἔδοϊηρ ἴο νυν ἢ [5τα6] 5}}1] 
αἱ ἰδὲ 6 ὑσουρῆϊ.--- Οἡ [6 υδὲ τηδάδ οὗ [}ῖ5 
Ρᾶϑϑδρὸ ἴὴ Ἀοπ,. ἰχ. ἃς, δῃὰ χ Ρεί. 11. ἵοἍ 566 
ποΐς οὐ (ἢ. ἱ. 1ο. 

ΟΗΑΡ. Π1.᾿ 1. {2εη εταἰά ἐδε ΚΟΚῸ τἰπίο 
5] ὙΠ ρσγορδοῖ σεϑυσηθα [6 ῬΑΤΆΌΟΪΙς ὯδΓ- 
ταῖινο νυ ςῖ ἢ6 ἀτορροὰ δ «ἢ. 1. 9. 

Οο γε] ἐ.4. δξαῖῃ, ἃ5 ἴῃ ΖΟΟΒ. ΧΙ. 1:ς. 
ἰουε ἃ «νογιαι}) 1.6. ἐἐρῖνα {γϑ6} ἴο 186 

Ἰονὸ οὗ ἃ ὑγοσηδῃ,᾽" 845 ““ἴονθ᾽" ἰ5 υδϑοά ἴῃ [πᾶάρ΄. 
ΧΥ. 4: 1 Κι. χ!. σ. Τὸ δηθΐγρο Ὡς ἢ ἴδ 

ὈΟΪ 15 ἀοϑιριθὰ ἴο ϑσβδάον ἔοσγεμ βῆθνγβ 
'ἴ5 σοιδῃ ἴο Ὧ6 Οοπηοτ; ἔοσ 1 Ηοϑοᾶ ὑγετοὸ 

ΟΝ Ποϊῃημηδησοα ἴο 566 }ς ἀποίδοσ [ἤδη (ΟΊ σ, 
ἴ ψνοιυ]ὰ ϑυρροσέ τπ6 πουρῆς [δὲ [Θθονδῇ 
νγ8 δῦουϊ  ἴἰο ἴδκθ δῃοίποσ νυν ἰῃςἰοδα οὗ 
ἴϑγδοὶ. “" Αραδίῃ " 4150 ροϊηῖβ ὑδοῖκ ἴο πὸ ἔοτο. 
Βοΐπρ 5ἴογυ ; δηά ποθ {πμδί ϑἰοσύ ὑγοϑοηΐβ ἃ 
ΠΙσΘΠΙΟΙῸ5 ΟΔὴ 45 Ηοϑβοδῖβ ὙἹδ, τῦὸ Βᾶνθ 
ΔΙΓΟΔΟΥ͂ [Π6 ΝΟΥ Ἑμδγασίοσ ΠΟ Ὦ 15 μετ ἀ6- 
ϑισι θεά, ΤὙηδῖ ἃ ΡγΕΥ ΟΌ ΒΥ παπιοὰ ΤΟΔῚ 15 
Τηθδηΐ Θροη5 50 ἱπαϊσαϊοά ΟΥ̓ ἴπῸὸ ““εσ᾽ ἴῃ 
τ... ΑΑπηᾶττῖαρο ψΙ ἀποίμοῦ σου Πᾶνα 
Ὀδοη Ῥσθϑοσι θεά ὈΥ ἃ ἀϊβδσεπί ἔοστη οὗ ὄχργεϑς- 
δίοῃ, ΒΟ 85, “"ο, (4κ6 υηΐο {πο ἃ στ." 
ΤΟΙΏΡ. ;. 2. ὙΠῸ βοηοσαὶ ἴθ “ὁ ΥΟΤΊΔη ἢ ̓ς 
βεϊοςϊθά, ἔοσ 86 ρισροδο οὗ ἀρρεπάϊηρ ἃ ἀθς 
5. ΡΌοη οὗ πος ἀοίηρϑ, ἀπά ἴηυ.5 τηλικιην τῆς 
τείοσγοηςο ἴο [βγϑοὶ [6 τοσὸ ροϊηςοα. 

δείουεα 9,7 δὲν 7ηἰεμά, απ αδὐμδεγε:: 
Το νογά στοπάοσεὰ "ἐποηαὰ ᾽ ἀόε5. ποῖ τηδδῇ 
" ,΄ δ ἷπ ἴοσ. 1.1 σβοτο ἰξ 15 σϑη- 
ἀογεά “]ονοῦβ,," 45 1 γείευσηρ ἴο ϑοσῃθ 16οἱ 
[δὲ 5ταθὶ νυοσβηρροα:; Ὀυϊ ΓΑΙΠΟΥ ἀοϑρηδίος 
{πὸ Ὠυβοδηά, ΤἸδουρἢ ποῖ Ὧἃπ ΘΧΔΟΙΥ οηυϊναϊοης 
ἴοστη ἴο ““δυθθαπά,᾽" 85 ἴῃ οσ, 11}. 2ο ("δ.5- 
Ὀαηά" Α. Ν.). ον (Ὑ) ἴδε ψβοσοάοπι οὗ 1[981ε] 
158 Αἰνγαγα δϑουϊδοὰ ἴο ΠῸσ οὐ νγ8 
δηά ἡονεσ ἴο ἴΠ6 ἀδοογτηθηΐβ οὗἉ [2156 ζοάϑς; (2) 
106 εἶδιιϑεὲ [Ο]]ονγεά, 845 [ἴ 15, ΌΥ̓͂ “δηὰ 8η 
δάυ]οτοβς," ψουϊὰ Ὀ6 τὐἱῖπουΐ Ροϊηΐ, υη}6 55 
τ ἀδϑοσιθε5 {πῸ Πυπθδη᾽5 ἴονθ ὑν ἢ ἢ 56 δὰ 
ὈΣΌΚεΩ ΑΥΑΥ ἔσο. ὙΠῸ πνογὰ “ἔΠεηα "ἢ ἀοε5 
Ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ ροΐηΐ ἴο {86 ον Ὁ Ποσ ἢι15- 
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οὗ δὲν ἔπἰεπά, γεῖ δπ βδαάυΐξεγεββ, 2Δ.-ὀ Ὀδιευ, δηά δη ᾿ μα] Βοπηοτ οὗ δδσίογ : " Ἠεὺ, 

ι Ηοεῦ. 

φψ΄ Ἄγαλε:. 

οογάϊησ ἴο ἴδε ἴονε οὗ τῇς ΓΟΧᾺΡ 
τοννασά τὴ6 οὨ]άγοη οὐ ἴβγδθὶ, ψῆο 
Ἰοοῖς ἴο οἴδεγ ροάβ, δηά ἰονε ἢλροῃβ 
Τ οὗ νἱπα. 

2 δο [1 δουρδῖ ΠαῚ ο τὴα ἔογ πἤξεη 
ῥίφοες οἵ 8ιϊνεῖ, δῃά Ὁγ δῇ Βοπηθῦ οὗ 

Ῥαπά οὔοῦ Ὀοτὸ ἴο δοζσ, Ὀυξ ἴο {86 ἴονε τ ΠΟ ἢ 
Ὧ6 [25 ἔοσ μοῦ 311}. Ἐνϑη [δου [5Γ86] ἰ5, ἴἢ 
ΟἿδ 56 η86, "" Γποοχϊηρδϑϑιοηδίοα," ἴῃ δῃο- 
ΠΟΥ 586 15 5111} γεξαγάθα ΌὈΥ͂ βεσ Ηυβοδηὰ ἢ 
ἃ γελγηηρ δῇοςιίοη, ἃ ἴονε νυ ῃϊοδ Ψν}}} ποῖ 
τεϑὲ [11 58ὴ6 [5 Ὀδθθὴ σοϑίοσθαὰ ἴο ΠῈΣ ῬσΟΡῸσ 
Οἶδας ἃ5 Ηἰβ νἹέδ. 

«υϑο ἰοοὰ ἐο οἰδεῖ φοάἀ] .ε., Μ ἈΠῸ γεῖ ἘΠΟΥ 
ΑΤῸῈ Ἰοοκίην. Ῥογθδρϑο ἃ γουηϊϑοοῆςς οὗ ευξ, 
Χχχὶ, 18, “1ὴ [δὲ ἸΟῪ ἅσγὸ τυτηοαὰ ἴο οἶΠοΥ 
ΒοάΞ,᾽ ἰὴ Ηεῦγενν ἴδ ὙΕΙ͂ 584Π|6 Ἔχργεβϑίοῃ 
ἃ5 εγθ. Ὅὕμὸ “80 οὗ Α. Ν',, 15 δανογβδνο, 
85 'π Οεη. ΧΥΪΐ, 132) 27. 
“αχοκ» 7 «υἱπε] ἈΔίδοῦ, οδ1κ98 οὗ σα Ρο8, 

ἔ.6. ““ταὶβὶη-ολκο5.} ΤὙΒὲ Ηδοῦτον ψνοτὰ ἄ.ὲ- 
“δαῤ, τεπάερεὰ ἴῃ Α. Ὗ'. Βετὲ δηὰ εἰβεσβετε (2 
8. ΥἹ. 19 ποίφ, τ (ῆγσο. χνὶ. 2: δοηξ οὗ 50]. 11. 
5 κνοὶδ) “" ΠαρΟΊΒ,᾽ 15 ΠΟῪ βΈΠΟΓΑΙΙΥ Ὀοϊενοά ἴο 
Τ θη “ὁ ΟΔἴκ68,,») 866 8: Π᾿5 "]Ο ΙΟΠΔΓΥ οὗ 
[Π6 ΒΙΌ]ς,, Ατὶ, ἔηροα. Με Κπον ἴδδὶ 
ολῖκο5 οὗ δοίης Κιπάβ σοῖο υδεὰ ἴῃ 1ΔοἸδίΓοι 5 
ἐελϑῖβ. Οὐουηρ. Το. Υἱἱ. 18, χιῖν. το. ΤἬο656 
“(ΚΑ 151} - (Δ 65." ΠΠΔΥ Ὦᾶνο Ὀδοη οἰἴΠον ολἶκο5 οὗ 
ΠΟΙΏΡργοβθθα σα 5:5, ΟΥΎ ΟΔΪΚΟ5 ἴῃ [Π6 σοπηροϑβὶ- 
ἴϊοη οὗ 1 ἢ ταϊϑηθ ΟΥ ουγταπίθ ὑγΕΤῈ υϑοὰ, 
Τ,υϑοίουϑ συνθοιηθδίβ υϑρὰ ἴῃ ἰἀοἸ]δίγου5 σο6- 
Ὀγδϊίοῃϑ ἅστὸ ἴετὲ οὐ ἀθΠΕΠῪ τοξεστοὰ ἴο, ἴπ 1πὶ- 
Ῥ᾽ἰοὰ σοηϊγαϑδὶ ἴο [86 βθύθσοσ στηραῖ-οἤθγηρβ οὗ 
δε [νν, πὰ 45 ἱπάδυςϊηρ ἴδε [5γδθ] 65 ἴο 
Ῥτείεσ ἴΠ6 ννόοσϑῆὶρ οὗ ἰΙάοἱβ. ὙΠΕΥ 86θ ἴο 
μὲ ἐῤαυρυθός (δὲ νοϊυρέυοιιβ δηὰ 5ε]εἰηάυϊσεπὶ 
ς ΘΓ οὗ Ιἀο]δίγοι! γὲϊοβ ἴἢ ζθΏσγαὶ. (ΟΟΠΊΟΣ 
νγ45 ἴα ἀδυρῃίογ οὗ “1 Ὀ]δῖπι,," “ΕἸ; οΔΚο5." 

Δ. 1 δοιρδίὲ δὲγ ἰὸ »6Ὶ ΤὮδ ρῥδου αγ 
Ἡξεῦγεονν ἐχργεβϑίοη 9β6π|8 ἴο τθϑᾶῃ “1 ΔΓ- 
Γδηρεά ἴο πηδηϊδίη ΠΟΙ ὸσ σηγϑοὶξ." δ6ὲ Νοῖβ 
δεῖονν. Α8 Ῥοζοςκο δπὰ Ὠγ Ῥυϑβεῦ υπάογ- 
βίδπα ἰδ, Ηοϑοᾶ, γοῦν ἤπάϊηρ Οὐμηοῦ ἴῃ 
ἀεκευὔοῃ, υηδοχίοοϊ ἴο σῖνθ ΠΟΥ δὴ αδἱϊον- 
Δῆςς 50 Π[ιοϊοηΐ ἴο πιαϊπίδι ἢ ΠΟΓ 1ῃ ἀδοθηςγ, [1] 
886 Ξῃουϊά 6 τεϊηκίαιθὰ ἴῃ 186 [1] ροβιίοη οὗ 
ἃ ΜΡ. ὙΠ15 ᾿πἰογργείδίίοη, δηὰ πὸ οἴδεσ, 
δοςουηΐβ [Ὸ0Γ ΒΟΪ ΙΠΟΠΕΟΥ͂ ἂηὰ ϑγαίῃ ὈοηΣ 
ἴνεη; [6 ΠΟΣῚ νγᾶβ ῸΓΣ ΠΟΙ σηδὶῃ 5ῈΡΡΙΥ οὗ 
ὉΟά,, ἀπά [6 ΣΠΟΏΘΥ ἔογ ΟἿΟΣ ὨΘΟΘΘΘΑΓΊ65. 
͵,ῶγ ἥιειπ ρέεεος 9 εἰἰυεν, σπά 70 ὧρ δΟΙΟΓ 

07 δαγίεγ, σπάΔ απ δα δορπδγ ο ὀαγί)] 45 
ἴῃ πιλυρίη, δπὰ ΖῸΣ ἃ 1οΌΒΘ0} ΟΣὗὨ ὈΔΣ1ΘΟΥ. 
ἜΠε Ποποεῦ (οηυϊναϊοης ἴο ἴδῃ δρῃδὴ5 οὐ ἃ 
Βυπάγοα οΟΠΊΕΣ5) οοηίλὶπεὶ, δοςοογάϊηρ ἴο ομδ 
ἐπε πιδῖο, 86 πὰ το (' Θιςἄοηδιυ οὗ {μὲ ΒΊΌΪς,; 
νοΐ, 111. Ῥ.- 1742), ΟΥ 688 ρἱπίξ; ἂπά 1 ἴδε 
ἐκειδεεῦ νᾶβ, 885 ἴμο ἈΔΌΡΙπ8 εἰ] υ5, μα] ἃ 

2 ΑΠά4] 841ἀ υπΐο Πετ, Του 8Πδ]ς Ἴ 
α ΔὈΌΪά6 ἔογ πιὸ ΠΊΔΩΥ ἀδγϑ ; ἴδοι Βῃδ]ς “ Ῥευϊ. «ἐς. 
ποῖ ΡΪΔΥ ἴῃς Παγοῖ, δπά τῃου 5ῃαϊξ τὰ 
ποῖ Ὀς ἔογ σπμοΐδεῦ ΤΩ: 80 τοῦδ 1 150 
δὲ ίοτ ἴῃεε. 

4 ἔογ τῆς Τομ]άγεη οὗ ϑγδθὶ 5}4]] 

Ποιμογ, ψὸ δδουϊὰ πᾶν δ] ορθίμοῦ ἀρονε ἃ 
τδουβδηά ρῥἱηΐβ οὗὨ Ὀδγίογ, νυ δος ἢ ννου]ὰ διγη ἢ 
Ὀτεαά οπουξὰ ἔογ ἴννο οὐ ἴῆγθο γϑᾶγβ, ΤὮ]5 
του αιθ τηρεῖ 1Π6 “ΣΏΔΩΥ ΟΔΥγ5᾽ ννὩϊςὶ 
ὑγεῦο ἴο Ὅδ ὑγονϊ δὰ ἔοσ. 

ΤὨΙ8Β ἰτγοαίπιθης οὔ Οοσλεσ ἱπιαροὰ ἔοσίῃ 
[Π6 στε Οἢ [εβοναὰ νου ἴδκε οὗ Ηἰς 
Ρθορίθ, ουθῇ δὲ [δῆς {πὶὸ 88 (ΠΟῪ 5ῃοιιὰ 
566 ηὶ ἴο Ὀ6 ΠΟ ΙοηροΥ ἴδε οὈ]οςὶ5 οὗ Η!5 ἰονδ. 
Ης νουϊά Κοορ [ποῖ ἴῃ Ὀείηρ, δηὰ ῥσγονϊ ἀθ 
ἔογ [ΠΘΙΓ ὨΘΟΘΘΘΑΣΥ τηδηΐοηδηςς, ᾿που ἢ ποὶ ἴῃ 
ἴΠῸ ΠοποὺΣ ΟΣ ἰυχυγγ οὗ ἃ πδίίοῃ δη]ουϊηρ 
Η!5 [}}}}] ἕανουγ; δηὰ [}15 τ ἃ νἱονν ἴο {δοῖγ 
Ὀεῖηρς Οἱ Π]ΔΙΟΙΥ τοϑιογοαὰ ἴο ἔμο οοσιρίδίρ ροϑ» 
βϑϑϑίοῃ οὗ [πεῖσ σονοηδηϊοα ὑ]εββϑίηρβ, 

8. Τροι “ῥα αδίιάε ζ᾽θγ »"»Ε] 1. δαϊ! 
δι. ὙΠ6 54πι6ὸ ρῆγαβθο ἴὴ [6 Ηθῦσγενν οσςΌΓΒ 
ἴῃ Ἐχοά, χχῖν. 14 “"ΤΑΓΤῪ γὲ ΠΟΙ ἕο συ 0.5,᾽ δηὰ 
Ἶογ. 1.2, "ἴου διαϑὶ 841 ἰοσ {πεπὶ. [{ ἀς- 
ποῖδϑ5 γοπηδί ηρ ἴῃ ἰπδοῦοη, ἴο νγαῖ᾽ ἔῸΓ δηοῖποσ. 
νυΐϊξ., ἐχροοϊδοῖὶβ πὸ. Ὑδὸ ποχί ἔννο οἰδιυιϑ65 
οχρίδιη [6 κιηὰ οὗ ἱπασξίοη πγϑδηΐ. 

»αη} ἀαγ.1] 8686 ποῖθ οὔ ὕυ. 2. 
ἐῤοι εραΐ! ποὶ δε 70Υ ἀποίδον φιαπῇὶὺ Ἐλδίδεσ, 

ὕπο Βι81ῦ ποῦ 9 ἃ ΒΌΒΡδπ ἀ᾽ 6. ΤῸ ΞΌΡΡΙΥ 
“ἰΔηΟΐΒΟΓ,᾽ 845 ἴῃ Α. Ν,., 5 ἰο δάἀά Α τδουρῃϊ 
ὙΠΙΓΝ 15 ἴοο πιδίοτία! ποῖ ἴο αν Ὀδθη 6Χχ- 
ῥγεβθεὰ 1Ε 1 μδὰ ὕδεη πηεδηΐ, (ὐοπιραᾶσε ἴεσ. 
1. 1σ. ὙΠῸ Ρῆγαϑθο ἀσποίεβ ἴῃ6 ΤΔΙΥΔρΡῸ- Το ]Δ- 
(ἰοη, ἃ5 ἴεν. χχὶ 4: Βζεῖκ. χυὶ. 8.(. ἍΜ ῈΠςἊ 
Οὐοπιῖεσ ννᾶ5 ἑογυϊάσδη, δηὰ ᾿πἀδδὰ ΌΥ τεβίσγδιπί 
Ῥτενοηϊοά, ἔγοπιὶ ον η ΠΟΥ ΌΓΙΠΟΙ [Ἰοδη- 
ἴοι5 σου γϑοβ, 5ὴ6 νγᾶϑ 4150 ἔογ ἴδ ργϑϑεηΐ ποῖ 
ἴο θ6 δάπιτοὰ ἴο σοη͵υζ4] ἱπίεΓ ΟΊ ΓΒΘ. 

“0 «υἱὲ! 1 αἴτο δὲ γῶν ἐδθε] ἱ.ε. δΔϊάϊηρ ἔοῦ 
ἴ(πθε ; σεζδγάϊηρ ταγϑεὶ 45 ὑουπά ἴο ἴδοὲ 
1Ππουρὰ 1 ἀο ποῖ ἀρργοδοὶ ἴδθθ ἔοσ σοῃ)ρ4] 
ἱπίογοουτθοθ. Βυΐ ἃ ὈδΓΟΥ τοποΓΡ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
ἷδ, ἐ380 Ὑ711 αἷθο ὃο (ο {ποϑοϊναγὰ,," ἢ [86 
8816 ΡΕΏΘΓΔΙ 56η56. 

4, Γογ] ἤν. 4, ς εἶνε ἴπ6 Ῥγορβεῖδβ οὐγῃ 
ἰπϑρίγοὰ ἱηϊεγργείδοη οὗ [86 ραζγδῦοϊϊς πᾶστὰ- 
ὕσοηῃ οὗ νυ. 1---2. 

ἐδὲ οὐίίάγεη Κ᾽ γα ὍὝΤῃο Τὴ Τηθεβ 
. ΔΡΡΘΑΣ ἴο δ6 ΤΔΙΏΪΥ σὐηίοιηρίαϊοα, 45 ἴῃ ἴδε 

ἔογεζοίη ἢγσὶ ἴἔἴνγο επδρίεβ. Αἱ [6 ϑδπὶ6 
πιο, ἴἢ6 ἱπηρ ἰςδίϊοη οὗ οἷ. 1. τσ, τορείμοσ ἢ 
οΟἴθοσ ῥγοάϊοϊουβ σοζοιτοὰ ἴο ἴῃ ἴπ6 οΐ οἡ 
τΠπδὲ νοσϑο, ξίνοϑ 5 ἴο ἴδε], {πὶ [υΔἢ 15 Ργο- 
ὈΔΌΪΥ (Πουρῆὲ οὗ 45 ἱπνοϊνεὰ πῃ ἴῃς 84π|6 οἷζ- 
ουπιδίδῃοσοβ. 

“δα}} αὐίά(ε] 88811 ε11. Τα σοιηῃρασίϑοη 
οὗ ἴδ ι.ϑ6 οὗ ἴμ6 ψογὰ ἴῃ. νυ. 3 ϑβεένγβ [δδὶ ἱΐ 



ἩΟΘΕΔΑ. 111]. [ν. 5. 

Δδίάε τπιδην ἀδγβ τϊτμους ἃ Κίηρ, ἀπά συ ϊέβοις δη ἐρμοὰ, ἂπά᾽ τυἱέῤομε ἴὸ- 
1Ηεὺ. 4 Ὁ Ποις ἃ ρῥηηςς, δπά ψιποιΐ ἃ 584- ΓΑρῇ πὶ: "")νὉ 
εἰὐνρψρμ! ς Αἰεγνυγαγά 8}}8}} ἐς Ἵμ]άγεη οὗ 
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ἀρῶ, ΟΥῆςς, δηά πους ἴδῃ ἱπιᾶρε, ἀπά 

δόγὸ ροϊηΐϊβ ἴο [ἢ6 ἴοη οὗἨ 411 πδίοηδὶ 
δοῖνγ. Οὗ. 581. χῖν!!. ς, 8. 

»ιῶην ἀωγ7.] ΤΣ ἔννο οὐ ἴἤγδθ γ6ΔΓ5 δεϑιιϑᾶ 
ἔογ [86 ἀἰϑοῖΡΙΙΠΔΓΥ 5οοϊυϑίοη οὗ Ηοϑοδ᾿ 5 νυν ]ς 
νου] ἔοστῃ ἃ σοπβι ἀογδῦϊς 5ρ406 ἴῃ ἃ ὑγοΠΊΔ "8 
116. ἴῖπ ἃ πῖϊοῃβ 116 δὴ δηϑυγοσηρ ρεγοὰ 
ταὶς νν6 }} θ6 ΠΙΔΗΥ͂ σεηΐυ 165. 

αὐἰέδομέ ὦ ἀϊηφ, απά α«υἱδομέ ὦ 3γίμεε) 
“ ῬγηΟο65᾽,) ἅγὸ σῃηθητοηρά 85 Ὀείηρ [86 δά)ιηςξ 
οὗ δὲ ἔβσοηθ, 85 'ἰπ ςὮ. ΧΙ, το; ΑΠΊΟΒ 1. 1ς ; 
]εγ. χῖχ. 48. ὙὨῈ τοπιοναὶ οὗ [86 Κίηρ ἰ5 
ττοδϊοποὰ ὉΥ Ἡοϑοᾶ ἀραίη ἴῃ οἷ. Χ. 3, ΧΙΠΠΟΣΣ, 
[{ 15 ρἰαὶπ ἰδδῖ ἃ Κίηρ' ΟΥΓ ἃ ὑγΓηςο οὶ ἐρεῖν οαυη 
ἰ5 ννῆδί ἰ8 πιοδαηῖ ; ἴῃ οἴβεσ νογάβ, “" σοι 
κίης δηὰ νἱϊδουΐ ῥηηςε᾽" ἀοποίθϑ {86 ᾿ϑϑϑᾶ- 
ὕοη οὗὨ {ΠΕΙ͂Γ ᾿ποΏΔτΟὮΥ, Ἡν Βεῖθοσ ἱπάδοροηάσης 
οὐ βιιδΊοςξϊ ἴο ἃ ἔοσγεϊψῃ δα ρίγα. 

αυἱέῤομέ α “αογὶβεε}] "' ϑδουιῇσθ,," συ πεῖθογ 
Ἰεριπιαῖο οσ ἰἀοϊδΐγουβ. ΟΟΠΊΟΣ νγᾶ5 ποι Ποῦ 
ἴο ΡὈΪΔΥ ἴδ μαυῖοῖ πος ἴο 6 ἃ μυβθαηε 5. 

αυἱήδομέὲ απ ἑπιαρε]ὴ ὙὍὙῃθὸ »παϊπίπεδαδ, 
ἐς Ρ1118τ,᾽") ““ 5ἰδίυα,᾽") οΟΥ ἱπΊδρο,") (ἔοσ τἴ [5 
τεηδεγοε αἰ ΒΈΓΘΠΕΥ ἴῃ αἰϊβοτγοηξ ᾿ 
1δουφῇ ϑοσηρίτμεβ πηθπίοπθὰ ἴῃ σοηποοξίοῃ 
σὺ (ἢ6 Ἰνουβὴρ οὗ Οοά (85 ἴῃ Εχοά. χχίν. 
4 51. Χίχ. 19), τλοϑὲ σοι: ΠΊΟΗΪΥ (85 ἐ.Κ. ἴῃ 
Ἐχοά. χΧΙ. 24, ΧΧχῖν, 11; Ὠευῖ. Υἱ!. ς, χί, 
41)  Κιχ. 27, ΧΥΡ. 4: [6ζΓι ΧΙΠΠ, 12) ΠΊΘΔΠ5 
8Π ἰάο]-5ἰΔῖι6, 580 ἴῃ οἢ. Χ. Σ, 2. 

«υἱῥομέ απ ἐῤῥο4] Τῇς ἢἤτβί τιοποη οὗ 
ὁρδοὰ ἰ5 ἴῃ Εχοά. χχυθὶ., ννβογα ὅ.}}} ἀϊ γος Οἢ 5 
ἃτὸ φίνθη ἔοσ. (ἢε6 ἔογτι οὗ ορῃοά ψ μος ἢ ἴῃ 6 
Βιξἢ ρῥγοϑί ννὰ5 ἴο ψνοᾶσ. [Ιῃ ἴῃς ἔγοηΐ ραγί, 
ἙΠΙΟΝ σᾶπιθ ὕροὴ ἴα ομοοῖ ἀπά ὙΠΟ 15 
1πουρῶς ἴο βᾶνθ Ῥεεη ἀοιδθῖθ, '᾿νεῖὲ ἰδορὰ 
ἱποίάθ, (δ6 Ὀτίπι δοὰ ὙΒυπιηύπι, Ὀανίά 
πεσε ΑὈΙΔΊΠΑΓ ἴο “' Ὀγηῦ πεᾶσ " [6 
δρῃοά, ννῆθη δ τυὶϑιθὰ ἴο “ἴπαυϊγα δὲ [πῃ Ὸ 
Ἰ,οσά," χσ 8. χχχ. )η. ἴπ Π6 βίοσυ οὗ Μίοδῃ 
“ ὁφρῃοά δηά (ογϑρἢ πὶ," ἃ πηοητοηεὰ γχὸ- 
ΡεδίοαΥ (7υἀρ. χνῖὶϊ. ς, χυῇ ῇ, χ4, 17---20) 
85 Ῥᾶτί οὗ ἴμ6 Πιγηίξζυτε οὗ ἢ΄5 ομδρεῖ (““ Βουδε 
οἵ Οοά "): ργοῦδθὶυ ἃ σοττυρὶ ᾿πιδθοῃ ἰῃ 
τηϊπίδίασο οὗ [6 ““ἐρβοά " δπὰ “" ὕτία δηὰ 
ΤΒυϊητηΐπι,," δηᾶ ᾿ηϊεπάδά, κὸ ἔμοτη, 25 ἃ 
ΤηοΔη5 οὗ “᾿παυηρ αἱ ἴδ 1 ογὰ." Ηδρπος 
ἴῃ (δα ῥγθϑοηΐ ρᾶϑϑαζθ, “"Ὁρῃοὰ " δηὰ “ ἰοσα- 
ῬὨΐπὶ "ἢ ἀγὸ Ὀγουρμξ οἴοθοῦ τοροί μοῦ τη [86 
οἴδον ραὶγβ οὗ οὐ͵οςῖβ βροοϊβεά, ὈΥΎ [{|6 οπηϑ- 
βίου ἴῃ (6 Ἡρῦτονν οὗ “σῇ ουΐ " Ὀεέοτα 
ἐς τ ΥΑΡἢΪπὶ ; " θείης ὈοΙδ οὗἉὨ ἰμοπὶ υϑοὰ ῸΓ 
ΟΥ̓ΔΟΙΪΑΓ ΡΌΓΡΟΘ65. 

απά;.εγαρῥὶ!] 46 ΤΈγαρ πὶ 816 τηθῃς- 
ἐἰοπθὰ ἴῃ βού Οἴδοῦ ραββϑᾶρεβ : Οεη. χχχί. 
19---,ς ("' ̓ πιᾶρο5) Α.Ψ.); Τ[υάρεὲθ χυὶ!. 

ΧΧΙΙΙ, 24 ("" ἱπλᾶ 
(ἰπιλξεβ᾽" Α..); Ζεςδ. χΧ. 2 (“"1ἀο]5" 

-ὉΘ0ο 

Α.Μ.). δίποε ἴῃ βϑοπιε οὗ ἴμεϑε ῥαβϑβᾶρεϑ ἔδμεγ 
ἅτ ἀἰϑΕ ΠΟ ΕΥ τηοπεοηθα 85 πιοδῃς οὗ βαϊπίησ 
τὐπετηκιῦται, Κηπονϊεάρε, δηὰ »παν Ὀ6 50 υποσ- 
βίοοά ἴῃ 411, νσὸ ἃσὸ ἰεὰ ἴο τερασὰ ἴεϑὲ ᾿πηᾶρθ5 
85 ΤΊΔΙΠΪΥ υϑεὰ ἔον [815 ρυγροβθθ. [πῃ .: 8. χυ. 
21 δηά 2 Κ. χχιϊ. 24, [ον υ56 15 σοηἀδοιηηοά 85 
ὉπΠ͵|Αννα, ὙΠῸ ρσορμοῖδβ ἐηοδηΐηρ, ἘΒοΓοζοτο, 
5, (πδξ Τότε σπου] Ὀ6 Ὡ0 πιεδῃϑ οἵ ᾿πα. ΓῊΡ᾽ 
οὗ 16 οἴμοσ σπου; πεῖῖμοσ [86 ““ὁρῃοά," 
ὙὨΙΟΝ ννᾶβ υδοὰ Ὀο(᾿ ἴῃ ἰοριπηδῖο δηα ἴῃ 
ἱττερυϊθαῦ Ὑοσϑῆρ, ποῦ ἴΠ6 ἐογυϊ θη 4’ ἴοσὰ- 
ῬΒΙΠπῚ ᾽) 

ἴτ 15 ἃ ΨΕΣΥ͂ τοηδυ ΚΑ ΌΪ6 Ῥοσι ] ἸΑΥΥ οὗὨ {πὸ 
Ρτεάιϊςξοη ἴῃ τς νοσβο, [μδὲ νυ δ 1]6 11 ἀοβοσῖθεϑ 
ἴϑγδοὶ 45 βανίηρ ποιοῦ ϑδογῆσα ποῦ ογάδοὶο, 
ἰϊ ἀσθογῖθο5 ΒΟΥ 4190 45 δὈϑίδιηὶ ᾿πΔρθ- 
ὑσοΟ ἢ ρ, δηά ὄυθη ἕσοτῃ ἴῃοϑε ἔοπῃβ οὗ Βεῖθ- 
Ἐς] οὐ Βεδί μβθηϊϑἢ ἀϊνϊῃδίοη ἡγὨ] Ὁ ἅτὸ Κηονσι 
ἴο δᾶνὸ Ὀθθη ἴῃ 156 διηοηνρ ἔπ 6πὶ ἴοτ ἃ [πουϑαπά 
γογ5,----ἔγοπι [86 ΘΑΥΙ͂Υ Ἐπι65 οὗἨἍ δοζ ραϊ γι γοδ 
ἴο (86 οπά οὗ ΠΟΥ Ἰποπάοῦῦ. ΤΠ 5 νγᾶβ ἃ 
ξυΐυγο οὗ 16 σοηάϊοη, ἢ ἢ ἢ οπο Τοιυϊὰ 
ανε ἔογεοδβὲ ἔτοπλ δηγίμίηρ ἰουηά ἴῃ ΒΟΥ 
Ῥτονϊουβ Ὠϑίΐουυ. [ἴ 15, [πογοίοσγο, πο ὑτἢ- 
ουξ.ιροϊηῖ ἰπαξ {Π6 Ῥτγορμεῖίς ϑρισγιὶ ἴδγϑ τὸ- 
Πεταίθά βίγοββθ ὑροὴ (Π|5 Π Πετίο ὑπκηοντῃ 
ῬΘΟΌΠΔΓΙΥ : ἐὯο 5δογῆςο δηὰ 0 5ἰδίῃ : 50 
ἐρῃοά ἀπά πο ἰεγαρ ῖπι.ἢ 

ΚΙπΙΟΝΙ τϑοοβηϊζοβ [δ ]ς ἀσϑοτροπ ἴῃ ἴδὸ 
Ρτγεϑεηῖΐ σοπάϊ!οη οὗ 5 ρθορὶθ. “ἼΠοβο ἃγὸ 
τὸ ἀδγϑ8 οὗ 6 σρΌν Υ ἴῃ Ὡς ἢ τὸ ΠΟΥ ἃΓῸ 
δἴ (Π18 ἀΑΥ ; σγὲ πᾶνθ μὸ ἔξ ποὺ ῥγίπορ οαἷ οὗ 
59 γΔ6] ; ἔογ γγχὲ ἃγὸ ἴῃ ποθ ροῦνγοῦ οὗ ἴπ6 πδίϊοῃϑς, 
δηὰ οὗ ἐπεὶ Κίηρβ δηὰ ργίποθϑ; δηά δᾶνὸ πὸ 
σαογίδες ἴοτ Οοά, πον ἵνιαρε ἴοσ ἸάοΪ5 ; πὸ ἀπο 
ἔος οά (δὲ ἀδοϊδγες διΐυγο {πηρβ Ὁγ πὶ 
δηὰ ΤὨυμηλπὶ; δηὰ πὸ ἐεγαρῥί»ε ἴοτ Ἰάοϊς, 
νὨοἢ ὁποὺ (Πἰηρβ ἴο σοπηθ, δοσογάϊην ἴο 86 
ταϊπά οὗ [μοϑὲ [δαί Ὀοϊονο ἴῃ Ἐμοτλ.᾽" 

6. “βεγαυαγά «ῥα ἐδε ἐδ ἰάγεη 9 Τεγαεὶ 
γε γ} [ 5 ἱπιρ] Ἰοὰ, (Πδὲ ἀυγίηρ ἰΠυϑὲ ὁ" ΠΊΔΗΥ͂ 
ἀλγϑ᾽" [ΠῸῪ σψουἹὰ Ὅο ἴῃ 4 ροβξίυσε οὗ πιϊπάὰ 
ἐογοίρῃ ἴο ΤΠΕΟΙ͂Γ ῬΤΟΡΟΥ οἰδγαςίοσ 495 Οὐοά"ς 
Ροορὶθ. “" Ἀεΐυσι ἦ ογ “"" τὰγη" (ἴοσ ἰπ Ηοῦτεν 
[6 νγογάβ ἅτ 0Π6) ὙΕΙ͂ οἴρη ἀεποίος {πὸ 
ΤΟΙ παυ ϑηπιοηΐ οΟὗὨἨ ἃ ψ͵ΟΠΡ σοῦζϑε: 6. . (ἢ. 
Υἱ. χα, χῖν α. 1.8π|. 11]. 40; |[εγ. ΠῚ. 12, 14. 
(οιηρᾶσα ποΐθ οἡ ςἢ. ἰϊ. 9. 

“εὐ ἐδὲ ΤΟΚῸ ῥεῖν σοα] Ἐδεϊηρ ἔποπι- 
βεῖνθβ οδϑῖ οιἱξ οὗ Ηἰἶβ ργοϑεῆσθ, [ΠΟῪ 582}} “εἴ 
ἘΠοχίβεῖνεθ ἴο τεέσονοσ Ηἰβ ἕδλνουσ. Ηοϑοᾶ 
[1.565 (6 ΘΧΡΓΟΘϑίΟη δραϊῃ ἴῃ οἷ. Υ. 1, Υἱῖ. 10. 
Ῥεγθδρβ 1 τιδῪ πὰ ἴΠ6 Κεγ-ποῖο οὗ (᾿ς γεῖῦ 
Ρτιεάϊςοη ἴῃ ευξ. ἵν. 20. 

δαυΐϊά ἐδεὶν ἀἰη] τὰς ἰᾶνὸ Ἰδηριιάρο νΕΓΥ͂ 
δ᾽ ΠῚ] ΑΓ ἴο 115, ἀπά ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἃ τοπηἰπἰϑοεῆςς οὗ 
Ἡοβεδ 8 ινογάϑβ, ἴῃ ἴεσ. χχχ. ο (οὗ θοίὰ [εγϑοὶ 
ἀηὰ Τυάδῃ, ὁ. ν. 4}} ἰπ ἘΖοκ, χχχῖν, 22, 24 ὃ 



ἩΟΘΕΑ. ΠῚ. 

ὁ 7ετ. 30. 9. [3ΓΔ6] τεΐιγη, Ἀπὰ 8εεἷ (δε ΓΟΚῸ {Πεῖγ 5841] ἔδαγ τὴ ΓΟΚῸ δά ἢ 8 ροοάῃεβ88 
-- Ὁ Οὐά, «πὰ ὁ αν τηεῖγ Κίπρ; ἀπά ἰπ (ἢς “]Ἰδῖζεγ ἀδγϑ. 
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« εκ]. 2. ., 

δηά (οὗ Ὀοΐδ ἀγαΐη) ἴῃ ἘζΖεῖς. ΧΧΧΥ!. 23, 24. 
“ αν " ποῖ ΟὨΪΥ ρΡοϊηΐβ ἴο Γλαν! 5 Ποιιϑὲ 85 
1: Κι χι! τό, θυξ ἀδηοίεβ οπθ ψο 5δοιυ]ὰ 
βίδηά ἰῃ ἴδε ρἷδοο οὗ αν ἃ 88 δοίην ἀδϑοθηάοα 
ἔτοτα ἢϊπὶ, δῃὰ 25 Ὀδδγίης [μδῖ δέγυοηα, οὗ ὈεΪηρ 
16 1 ογαἧ5 δηοϊηϊοα " «ἂηὰά (πθὸ [1 οτὰ δ 
ἐέφοῃ,,) νι ὶςι Πανιὰ δὰ ξΟΙΤΉΟΥΥ Ὀοότης (Ἐ5. 
Ιχχχῖχ, λο, 26). σοιηραγὸ ἴπα υὲ οὗἉ ““ ΕἸ) 48} 
ἴῃ Μαΐδοδι (οἱ. ἱν. 5). [ ἀοεβ ποῖ ἄρρθᾶσ 
ἔτοπι ἴῃ6 Τσοηίοχῖ, ννῃεῖπογ Ἡόοϑοᾶ ἢ πλ5 6} ἴῃ 
υϑὶηρ [86 Ἔχ ργθϑδίοῃ ἢδᾷὰ ἴῃ υἱδὺν ΟἿδ 51 }5]6 ἰπ- 
ἀϊνιάυλ), οΥ ἃ ἀγπαϑίϊς βιισοδαδίοη; Ὀῖ ἰδίεσ πὰ 
ΤΏΟΓΙΓΟ βρεςῖῆς Ῥσεαϊοίοηβ, 88 ὙΝῈ}} 45 [ἢ 6Χ- 
Εν οὗ Πἰδίογγυ, τπιᾶκο 1ξ οἰθασ, ἰδὲ [86 

τὰ [|εϑὺ5 Ομγϑὶ τνᾶ5 ἴῃ ἕδοΐ δε οης οὐ]οςΐ 
ςοηπίετηρ αἴοεὰ ὈΥ ἴδε Ῥτορδμεῖῖς ϑδρὶπὲὶ νη ο ἢ 
“ἰχῃονεὰ " (Π6 ρῥσγορῇεῖ. [εν δ Θχροβιίοῦβ 
ἌΤῈ ΒΟΠΟΓΑΙΪΥ ἀρτεθὰ ἴῃ ἴδς Μοββίδηϊς ἱπίογ- 
ΡτΓεοϊδίοη οὗ ἴΠ15 ρᾶϑϑᾶρθὲ. Τῆι5, ΤΑΓΡαπ : 
ἐς ΠΟΥ͂ 584} Ὀ6 οὐροάϊοης ὑπο {πε Μεβϑίδῇῃ [86 
80η οὗ ανιὰ {πεῖς Κιηρ." Αὔεη ἘΕΖΓΑ: 
“ὁ ἘΠΕΙ͂Σ Κιηρ .᾽ (πὶ 15, [6 Μεββιδῃ.) “1η 
Ὀοΐῃ Ταϊπιυάβ,᾽" οὔδεγνοβ ΟἹ], “ἴδε νγογάβ8 
ἅΤῈ Δρρ δὰ ἴο (δε Μεββίδῃ ; ἰῃ οηἠς οὗ {βεπὶ 
(Τ. Ηιεσοβ. " Βεγδοοῖ,᾽ ἴο]. ς, 1), δἴογ αιοῖ- 
ἵῃρ (ἢϊ15 ἰεχί, 1ἴ 15 δά ἀθά, “Το ἈδΌΡίης 58 γ, 
1015 ἰ5 (ῃ6 Κιηρ Μεββίδῃ: ἱξ οὗ [δῆς Πἰνϊηρ, 
[ανϊὰ 15 ἷβ πᾶπιθ: ἰδ οὗ ἴῃς ἀερδά, αν 15 
διῖ5 παπιδ.᾽ Απά ἰπ ἴδ6 οἴδενς (Τ᾿. Βαῦ. " Μες!- 
ΙΔ, οἱ. 18. 1) ἴξ 18 5], “ Ν βοῇ [εγυβα θη 
56 ὈυΐΈ, αν! σοπηε5 .᾽ ἩΨΒΙΟὮ 15 ῥγονθὰ ὉΥ͂ 

15 ῥϑδββαρθ, " αἰζογιναγάς [Π6 οι] ἄγοη οὗ [5γδοὶ 
50.241} τοίυση δηὰ ϑθοὶς {πῸ τὰ μοῦ Οοά, δπὰ 
Τανϊὰ {πεῖν κιηρ.᾽ (Πδῖ 15, ἃ5 (ἢ6 ρ]οβϑ ᾿ηΐογ- 
Ὀτοῖβ 1, δῆίῖοσ ἸΠΟΥ Β0δὴ σεΐυσῃ ἴο [86 μουϑ8 

οὗ ἴτε 5ΞαπΟΙΌΔΥΥ ΟΥ̓ΔῈ (ορ]6. 80 Αδαγ- 
Ὀδποὶ, Ὀοῖΐδ ἴῃ ιῖβ ΓΟΠΊΠΊΘΏΪΑΣΥ ἀροη (ἢ5 
Ρίδοθ, δῃηὰ εοἰβοννῆοσο (Μδϑῃπ δ [Θϑῃυ δῆ, [0]. 
55. 4.) Αἰϊλθοῃβ ἔγομῃι οἴμες [οὐνίϑῃ τυτῖῖοῦβ 
ἅΤῸ κίνθῃ ἴῃ Ῥοςοςκο. 

απά «δα! αν ἐδε ΣΟΚΡ ἀπά ᾿δὶ: φοοάμε..} 
ἈΔΙΠΟΣ, διά 68811 οοτ9 Ἡ1Όἢ ὑΣΘΙΩΌΙΩΚ 
ἣο 1:0 ζοχᾶ διιᾶ ἴο δ18 Κοοάπθ8Ε, 2.6. 
ΕἸ ΠΣ τὸ οὐ ΌΥ ἃ 5θηθ6 οὗ ἄλδῃη 
δη( τ, 5ΟΥΥ, δηὰ ΌΥ δηχίθῖῦ ποῖ ἴο ἰοϑὸ σοαδβ 
Ρτοβογεά ΠΠΤΟΥ͂, ἴο συ τη ἐΠοπηϑοῖνεβ ἴο 76 8Πο- 
ΥΔ ἢ, πὰ ἴο δοοορὲ Η!5 στδσθ 866 Νοίε Ὀοίονν. 
ΤΒς ““ροοάποθβα οὗ [π6 1, ογὰ " πιοδης Η!5 
τολάϊηθϑβ ἴο ἔογρινο δηὰ Ηἰβ5 Ὀουπῆι ἴονο, 
δηὰ ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ ἴῃ6 σοπογεῖς Ὁ] ϑβίη ρ5 νυ] ἢ 
ἤονν (πετοΠοπι ; οἷ. Ῥ58. ΧΧΥΙΪ. 13, Χχχί. 10. 
ΝονοτΒεῖεββ, (ἢ6 σοτηραγίδοη οὐ Ἶογ. χχχί. 
11---ιἰ4 δηά Ζεςἢ. ἰχ. 17, ἰὴ ννὩϊοἢ ρᾶββαροβ 
“( ἢϊΞ ξοοάη655 " 15 τηϑηξ πο, δηᾷὰ υνδιςἢ Ἰοοῖς 
ἾΚ6 ἃ τοπηϊηϊϑοδῆος οὗ [ἢ15 θυ θοῦ ργραϊςτίοη, 
Ὑγαυτδηῖα ἴῃ6 θα] 1οΐ, [Πδΐ [6 ὀχργεββδίοῃ ἀοθϑ 
ΡΑΙΕΥ τοῖεγ ἴο {πὸ τοϑιογδίίοη οὐ ἔῃοϑὲ ρὶ 5, 
ἴῃς νυ] Πάγανγαὶ οὗ νυ ἢςο ἢ τνᾶ5 (Πγοαϊεηοα ἀῦονο 
ἴῃ ςἢ. 1]. 9. 

ἐπ δὲ ἰαεν ἀαγ)4]Ὶ ἸΚΊΤΩΟΘΝΙ (οη 154]. 1. 
2) ἴᾶγ8 1ἴἴ ἀονγῃ 45 ἃ σᾶποη οὗ ἱπίογρσγοίδζίοη, 
δὲ ὙΒοΠονοσ (ἢ]1]5 ΘΧργεβθίοη οσουγβ, ἰξ 15 
τηοδηΐ οὗ “1ῃ6 ἀδγϑ οὗ ἴπ6 Μοϑβϑιδῃ." 5 15 
80 ΔΓ {πι6, [πὲ δἰπσο ἴῃ6 Κίηράοιῃ οὗ [ἢ6 
ΟΠγιϑὲ νγὰβ ἴο 6 δεῖ τπρ “αἱ ἴῃς οηά οἵ [6 
Αγ," ΔΩΥ͂ αἰγουμηδίδηοοβ ὑγοάϊοϊοά 85 (ἤθη 
αῦοιξ ἴο ΟΟσῸΣ ἃγὸ ἴο 6 ἐτουροά νὴ (Πο86 
ὙΒΙΟὮ δοίοην ἴο ἴἢ6 Μοβϑιδἢ 5 χεῖσῃ.Ό ὙἘΠ6 
ῬὮγαΘο 15 ἔουπὰ ἴῃ Ηοϑεᾶ ΟἹ]Υ ΠΟΙ: ἱπ ΟἾΠΟΓ 
Ῥτορδοῖβ ἴξ ὁσςυ 5 νΕΙῪ ἔγοα ΘΏΕΥ. 

ΝΟΤΕῈΘ οα (ἨΗΑΡ. 111. 2) δ. 

Ὁ. 1 δοισδὲ δὲν. ΤΌΝ. ὙΠῸ οΥΠΑΤΥ 
5θῆϑε οὗ ΠῸῺ 1:5 “ἴο ἀϊξ.᾽) Βυϊΐϊ ἰῃ ϑδπιδγὶ- 
ἴδῃ ἴξ τηδδης ᾿ἰκοννῖϑε ““ἴο Ὀυγ," δηά ἱπ 
ΑΥΔΌΪς, 106 σογτεβροπάϊης νογὺ ἰῃ ἴπε βἰχίῃ 
δηα οἰρθῖ ἢ ςοπ)] υργδϊϊοπβ τῆθϑπ5 “ἴο ἢϊγε 

1.5, “ Τ βεβδγιβ᾽ ἐπ νεγό.). ἴῃ Ὠευῖ. 
ἷ:. 6, νγὸ ᾶνὸ ἴῃ Α. Υ. “γε 53[}8}} ὈυῪ πιοαὶ οὗ 
1ΠεπΠὶ ΤῸΣ ΤΊΟΠΟΥ,---ηά γὲ 841] 4150 Ὀυγ νγᾶῖεσ 

οὗ ἴπὲὸπὶ [ῸΣ ΙΠΟΠΕΥ;" ὈΣΠΝῸΌ ΤΏΙ ΣΙΝ 
ΠΌΞ932 ὈΠΝῸ ΤΠ ὈΌ Ὀ5)ὲ-Ἐ053; ψθεγα 

Ἡ ηρΞοηθοΥ; 8 τοηάἀθυίηρ "γε 58]} ἀἷξ νγαῖθε 
ἔτοιῃη δηλ " ῥγοβϑοηῖβ υ83 ὙΨΠῺ δὴ ΟΧΙΓΟΠΊΟΪΥ 
ΒιΑτϑἢ σοποίιπιςοη. [Ι͂ἢ [86 ραββϑάζὸ Ὀδίοτο υ.5 
Βε δάορίβ [εγοπιεβ σεπάοσίηρ Μοαἱ σαν »εδὶ; 
οχρ διπιης ἃ ψΠὩ τεοΐδγοποθ ἰοὸ πὸ Ἰὰνν ἴῃ 
Εχοΐ, χχὶ, ς, ό, οὗ Ὀϊηάϊην ἃ 5δνθ ἴο ρεῖ- 
Ρεΐυδ! βεγυϊυάθ ὈΥ “ἐ Ὀοτπηρ ἢ]15 δὰγ [βγουρἢ 
Ὑἢ} Ὧη ἃν], "ΩΣ ὉΠ ΤΣ γ) 18 ΝΥ ; 
ἴῃ ἴῃ ΘΑ ΠΊ6 νΥΑΥ͂ Δ5 ΤΏΔΩΥ Ποτητηεηϊδίουβ [Πκ6- 
νεῖδο Ἰηἴοεγρτεῖ (6 νγογὰβ “" πλΐπ Θαγ5 ἢδϑῖ ἴπου 

ορεποά," Ὁ ΠΥ ὈΝΝΝ, ἰη Ρ5. χὶ. 6. 866 Νοῖο. 

Βυϊ τυϊιαΐονοσ τη  Ὀ6 Του οὗ 5. χ]. ό, ϑυιςἢ 
δῃ ἰηξεγργείδιίίοη σᾶπηοί δ6 δά πη το ΠΟΙ : ῸΓ 
Ὀεϑι65 6 στοδί μαγβῆηοθθθ οὗ [86 ρῆγαϑθο, “1 
ἀϊξεξοὰ μὲσ υπΐο π|6,,) 45 πιοδηίης “1 Ὀογοά 
ΠΟΣῚ ΘΓ ἰὨσουρὮ ἴο δϊπὰ ΠΟΥ ἴο σηθ,᾿" ἴἤογα ἰ5 
[6 ϑογίουβ οὐ)εςοη, δαὶ ἴΠ6 τγσεϊδ!οη ἴοὸ 
ὙΠΟ. [ἢο νγοσῆδῃ νγᾶ5 ἴο Ὀ6 Ὀγουρῆῖ νγᾶ5 ποὶ 
ἴμλὲὶ οἵ 4 αν Ὀυΐ οὗ ἃ ννϊῖϑβι ϑοπὶθ σοπὶ- 
τηρηΐδίοτβ, δάορίης ἴΠ6 τεηάοπηρ “1 Ὀουρῃῖ 
Βοτ,᾽"" υπάετβιδηά ἰξ οὗ 186 σΕΓΟΊΟΩΥ ΌΥ ΜὨΙΟΝ 
ἃ τῇδῃ (ὙΠ) ““ Ὀουφσηῖ" ἃ νδ οὗ δεῖ ἔδυ γ. 
(δες "᾿ς ΠἸΟΏΔΙΥ οἵ ἴ[μ6 ΒΙ016,) Νοϊ, 11. Ὀρ. 
249.) 250). Βιυϊ ὀνϑὴ 1ξ δυο δὴ υὑϑᾶρο σδη Ὀδ 
τονϑὰ ἴο δνὸ οὐίδιποὰ διηοηρ [6 [5:26}1{65, 

1 σδηηοί Ὀ6 γοίοισοά ἴο Ποῖα; ὉΓ ΠΟΙ νγᾶϑ 
Ἠοϑοδβ σε αἰγοδάυ. Αποίδοσγ ἴσῃ ρίνεη ἴο 
[15 τεπάθτηρ 15, ἴδ ποῦ πδὰ Ὀδσοῖηθ ἴΠ6 
σοηου δ ηθ.ϑίανθ οὗ 506 Ῥσζδπίοισ, δηὰ παῖ 
Ἡόοϑοᾶ πονν θουφαϊ ΒΟΙΓ [τῸΠὶ ΒΕΙ ΟΥΠΟΥ ἴοὸσ 
186 οοῃϑιἀοσγαίίοη ἤοτο παιθὰ. Ετοπι Εχοὰ. 
ΧΧΙ. 12 11 5 Ὀδεθη ᾿ηξεττοὰ ἰΠδῖ ΓΠΙΓΓΥ 5Ποίκοὶς 
νγὰ5 [86 ἰερχαὶ να]ιιδίίοῃ οὗ ἃ δυὸ: δηὰ πὸ 
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αἰίοπηρί μὰ5 θεεη πιδάθ ἰο ὅβονν ἔπαϊ ἴῃς 
ϑονοσγαὶ 116 π|5 ΠΟΙ βροο βοὰ τηλῖίκο ρ {118 5 πη. 
ΤΒυ5, 2 Κ. νἱῖ. τό, ἔνγο 868}}5 οὗ ὈδσΊοΥ τετῸ 
βοϊὰ ἔοσ οὔὸ 5ῆοκεῖ: ΠΟῪ ἃ ϑ6δῇ νγὰ8 ἴδε 
ἐπ πο ἢ ραγὶ οὗ ἃ ΒοπΊοΣ ; 50 δὶ δὲ [ἢ]5 γαῖθ 
ἃ ΠΟΙΏΟΣ ψουϊὰ Ὀ6 ψοσ ἤρθη 5μοῖκοὶβ, δηά 
ἃ Βοπιεῦ πὰ ἃ δδ]ῖ 22} 5βοίζεῖϊβΊι Βυΐ [δε 
Ργίοθ οὗ σταίη πδιιδά ἰῇ ὦ Κ. νυἱῖ. 15 ἴῃ 81} 
ΡΓΟΌΔΌΙΥ ϑροοϊβοὰ 88 θείης Ἐχεγδογα Δ ΠΥ 
ἴον; 80 ἰδαὲ ἔπε ᾿ΐεηβ ἴῃ Ηΐζοϑοα ψουϊά 
διηουπηξ ἴο ὙΕΥῪ τυ (ἢ πιοτὸ ἴμδη ΓΙ ΓΕΥ βδ οἶκος β, 
Βεϑίά6β, ὮΥ ϑβου]Ἱὰ {86 ὑχῖίσθ βανθ Ὀθϑη ρμαϊὰ 

ἴῃ σταίη ὶ 
ιν τ! Ἰηἰογρσγοίδοῃ ἔακοβ ἔθ νοῦ ἴο 
ΟΧΡΓῸ55 Δῃ δατθοιμθηΐ Ὑ Ὠἰοἢ Ηοθοᾶ σᾶπης ἴο 1 
Οομλοσ ἴο 6 ΒΕοΥ ἴο οοὴθ ὑπάογ ἢϊ5 
ςοῃῖτοϊ. 80 1υΐῃοῦ, “1 δοτοοά τι ΒΟΥ ἔὺσ 
Ββδθη ρίοοθβ οἵ βἰΐνοσ, ὅζς." ; δηὰ [}15 8 ὑσο- 
ὈΔΌΪΥ πιρᾶπΐ Ὁ {πε δεριυδρίηῖ, καὶ ἐμισθω- 
σάμην αὐτὴν ἐμαυτῷς ΑΑ8 γγὙ Βᾶνε 56θῆ, (85 
56η96 15 ἕδυουγοὰ ὉΥ ἴδε υ8ὲ οὗὨἨἁ [6 Ατδῦϊς 
νοσῦ. Βιυΐ ἔογ ἴῃς ποσὰ σοτηρίείο 15 γα ἢ 
οὗ (86 νετῦ ΠῚ μὰ ΠΙᾺ βτοὺρ νι οὐ 
Ρτοβοηΐξ ρᾶββϑαρθ, ποῖ Οἱ Ὠδυΐ. 11. 6 (ἀῦονθ 
εἰϊεά), Ὀυΐ αἷθϑοὸ ρεγῆδρβ [οὉ χ]ὶ] 6, ὁ“ 5}8]] 
ἘΠ6 σοπηρδηϊοηβ Δ Κ6 ἃ Ὀαηαυεῖ (οὐ [Γδῇῆ!ς) 
οὗ δϊπ|ὶ,᾿") Ὡς ἢ ΠΙΔΥ ΡΟΞΒΙΟΪΥ τρθδῃ “' οδίογ 

ὉΡοη δἷπὶ," ἼΩΝ 2 ; δηὰ  Κ. υἱ, 235) “"" δὰ 

Βα ῥγοραγζοά τοδί ρὑγουϊβϑίοη ἔοσ ἔβεμι," ΠῚ 

ΠΟΥῚΣ ΠῚ ὉΠ’. ΑἹΙ ἐβεθα υϑε9 οὐ ἴπε νγοτὰ 
ϑθεπὶ ςοηποοίορα ΟΥ̓ ἃ Γςοπιηοη ποίϊοη οὗ 
οδἴογίηρ, ΟΥὁἨΥ̓ ργουϊἀϊηρ ἔροά οἵ ἀτγίηϊς ; δά 
βιιρξοσὶ ἔπ σοηϊοοΐζαγο, (δαῖ ἴΠ6 ϑθῆϑθο οὗ [86 
ρῆγαθα ΠΕΙ͂Σ 18 (10 υϑὸ [6 (δοἢηῖς] ἰοραὶ 
ΡὮγΑ96) “1 αἰϊτηδηϊοὰ ΠΟΙ ῸΓΣ πὴ6. [ἢ [115 

ο896 ΠῚ δ) 15 ρυΐζ ἴῸΓ ΠΟ ΓΡΊΘΝΕῚ ἴῃ δι βαπιθ 
ὙΑΥ͂ ἃ5 ἯὋὸ δᾶνο ἴῃ [οϑβϑὶ. χνυ. το 7), “ἴδοι 

ἩΟΘΕΑ. ΙΝ. [ν. 1. 

μαϑὲ σίνοη τῆὸ: ἢ ἴοῦ. ΙΧ. σ, 7" Ὦ. ΤῊ 
ςοηποίγισοῃ οὗ 1Ὁ2 ἰ5 ᾿υδειπεα ὈΥ Οὀϑοηϊας 
(Ἢ Τβεβαυγιι5᾽ ἐπ ".) ΟΥ̓ Ξιιρροπίηρ τμδλὶ 40 15 
ιϑοὰ [ὉΓ ἀομπο; δηδιορΊ ΠΥ “Ὃ οδῖοῦ "ἢ ΠΊΔΥ 

Πδρ5 Βεσθ βἰδηὰ ζὺσ “" δ᾽ ̓πλθηϊ.᾽" 866 γδγίοιβ 
1Ἰηπίδποοβ οὗ [Π]18 Ἰοόϑοσ 86 οὗ [86 δοςιιϑδῖϊνο 
ἴῃ Εννα]ά δ Αὐϑ  Πς 8659 Γομγδυς," ὲ 282. 
ἃ. ὙΠ δοσυβδίίνε ΤΔΥῪ μάνα Ὀδεη ρυΐ ἴον [Π6 
ἀλίϊνο ἴῃ ἴἢ6 ῥγοϑθηξΐ ᾿Ἰηϑίδηςδ, ὑδοᾶυ86 1 νγᾶς 

ἀοδιγοὰ ἴο δα δηοίμον ἀδίϊνο, ὦ, ἴο ΟΧΡΙΓΟ55 
Ηοϑοδ5 ϑοϊπρ ΟΟΣΏΟΣ ἀρατί ξὺσ Εἱμλϑοϊ, 

δ. δδα!! χα ἐδε Ζοκο. ΤΛΠΥΡιΣ ΥἹΠΕ. 
Ἐοϑοηπλ ]οσ, Μδυγεσ, Ηθηάογθου, ἀπά ΗἰζΖὶς 
[Ακ6 [ἢ6 ὙγῸ 845 ΠΟΤ πλΘΔΏΪΏΡ 5 ΠΊΡῚΥ ““ μαϑίθῃ : 
δεϊξίης, δἱ (πδὲ ϑθῆϑε ἴσου [π6 ποΐὔοῃ οὗ 
“ἐγ Β] ηρ᾽ ") ΤΌΤ ολρογηοθθ. Μδυσοσ συοίοβ 

ἴδε αϑ οὔ 572) ἰῷ Ῥτον. χχνὶ!. δὰ. ΟἿϑεηΐυβ 
ἈΒΒΙΡῸ5 ἴὑῦχὸῸὸ 96 Π565 [0 [Π6 ΡΉΓΑϑΘ ὃν ἼΠΕ, 
“6 ἘγΕ Β]ΠΡῚΥ ἴο ἴυγῃ ἴο ΔΗΥ͂ ΟἿΘ :᾽ Οἰἴμογ ἴο 
ββάτθ νὴ Βϊπὶ (πε ἔδεϊηρ οὗ ἔξαγ, 85 ἴπ οσ. 
ΧΧΧΥ͂Ι. τό ρον Οεῃ. Χ]. 28), ΟΥ̓“ ἴο 1π|- 
ΡΊοσγε 5 Ββοὶρ, 85 Ηοϑβ. 11}. ς." Οσεβοηΐυ5 ἤπάς 
ἴῃς ποοῃ οὗὨ οχοθϑϑῖνο ἸΟΥ͂ ἰπ ἴῃς ψγογὰ ἃς 
υϑοά ἴῃ 54]. ΙΧ. ς δηὰ οσζ. χχχὶϊ ἡ; Ὀυζ ἴῃ 
Βοιἢ , ἰἴ ϑθθ8 ἴο ἀδποίθ γδίμοῦ ἴ86 
ἄνγὸ ὑσγοάυσοά ΒΥ [6 στοδίηδϑβ οὗ [π6 ὉΠ] σϑίηρϑ 
ΒΡοΚοη οὗ, 85 διί(οδείπρ ἴδ6 Ῥχόϑθοηοθ οὗ 18 

Ὀἰνίπο, [η ΜίοδΆ υἱῖ. σ7, στῆτε ἩἼΠΒ" ΠΊΠΤΟΝ 
ἢδ5 ἔογ 115 ρδγδὶϊεὶ ἼΦΘ Ἰδὲ), 18 οΟἸΘΑΣΙΥ 
ΟΧΡΓΟΘ565 50ΠΊ6 δοίίΐοῃ οὗ ἔδασ. [πάροά, ἔμοτθ 
ἷβ ΠῸ ρᾶβϑᾶρθὸ ἰῇ ψΔΙΓὮ [86 γε οἂῃ δ6 
βδονῃ ἴο ΟΧρσθϑ8 ΔΠΥ͂ ΟἿΒΟΙ δῃ οοῃ; 50 ἰδδὶ 
το ἅσὸ σοιῃρο]οά ἴο δῖε (ἢ6 ρῆγαθθ “" ἔδασ 
ἴο 186 [ογὰ "ἢ ἴἰο πηεδῃ, ““γερδὶγ ἴο {πθ Γοσὰ 
ἔτοπη ἔδασ." δὅο ἴἴ 15 ἴδκδθη Υ̓Τ Ῥοζοςκο, 
ΟἿ, Ηδεηάργβοη, Ἡδρηρϑίεηδεῦς, Ὦγ Ῥυθεγ, 
Και, δηὰ ΟΝ ὕῃϑοβο, 

ΟΗΑΡΤῈΚ ΙΝ. 
1 Οοά"ς λμαρπεερεές αραίρεέ ἐδέ σἶσις οὗ ἐλ ῥεοῤἕδ, 

6 απ Οὗ δε φγιείσ, 11 ασπα ἀραΐησί ἐλεὶν 
ἑδοίαίγ. 15 μεάσλ ἐν ἐχλογέρα ἐο ἐαξέ τυαννι- 
ἐμ ὧν γαῖ: εαὐαρρεν. 

ἘΛΔῈ τε νογά οὗ τῆς Ι͂ΟΚ, 
γα σμ]άγεπ οὐ ἴ5Γδ6] : ἔοσ τῆς 

ΓΟΚῸ παῖ 4 “οοπίγονειθυ ψῖτὰ τῆς 
ἸΠΒδοϊδηΐβ οὗ ἐῃε ἰδηά, Ὀδοδιιβο 2ῤέγέ 

ΟΗΑΡΟΙΝ. [π ομαρίοιϑ ἵν.----χῖν. 1 Οὗ ΘΠ ϑθοῖης 
αἰ δίσςυϊ, απ ΔἸ ορεῖδοσ ργοοαγίοιιβ, ἴο ἀϊσιγι δυο 

᾿ [86 σοηῃίρηῖβ ἰηἴο ἀϊϑεϊηςϊ ϑοςοη5. [{ 25 μονν- 
δνοσ ὈΘΘΏ ΡΈΠΟΓΑΙΥ [εἰς [πδὲ [15 ἔουτ ἢ σμδρίογ 
58. ἱπίθγη δ! Ἰἰηκοὰ ἰοροῖθεῦ ἱπίο 4 ϑοραγαῖθ 
8016. Ασοογάϊηρ ἴο ἰδς νἱον οὐὗἩὨ Ενγα]ά, 
ἱξ τοϑ γ 1.119 ἱπίο ἔοι ϑίγορμθθ, ΠΑΙΠΊΟΪΥ͂, 
1---ς, 6---ΙΟ, 11 -- Ἶ 4, 195-το ; ἴῃ ὙΒΙοἢ [Π6 
νγογὰ “ὁ ἀεβίτγου " (υ. ς) αἵ (πε οἷοϑθα οὗ τῇς 
ἢγϑῖ ΞΤΟΡΙΘ σῖνοβ 1π6 Κου.Ἅηοίθ ἴο (Π6 ποχί; 
Ὑἢ15ῖ ἀραϊη, ἴΠ6 ““ πογοάοχῃ " δὲ ἴπ6 οἷοϑο οὗ 
[86 βοοοηὰ (νυ. 10) ἔτ 5ῆ65 [ἢ τηδίη τορὶς οὗ 
16 ὐγτὰἅ. Βυῖ υν. τό---Ιτ7λ ὋῸ ὈΘΑΓ πο πηᾶγκϑ οὗ 
ἱπίοσηδὶ οομοβίοηθΌ. Τὴδ δθθοηςθ ἴῃ [ἢ ϊ]5 ῥΡτοὸ- 
ῥβαασίης οὗὨ ΔΥ τεΐογοηςθ ἴο ἃ Κίῃρ οὐ 15γδοὶ 

οα βϑοπὶθ ἴο ἰηΐοσ, ἰδδῖ ᾿ξ τνᾶβ ἴῃ ἴπ6 γί 
ἰπϑίαποβ ἀοἰϊνογοὰ ἀπσίηρ ἃ Ρεγίοα οὗἉ ἀπάσοὴγ ; 

Δη 50 ἢ Δῃ ᾿ΠΙΘΙΤΘΡ ΤΙ ΠΊ 15 συ ρροϑοᾶ ἴο ἢδνο 
ΤΟ]οννοὰ 186 ἀδαῖῃ οὗ Ἰεσία, Π.; δυξ [Π6 
Ἰηξεγδηςθ ᾿ᾶ5 20 σιδαΐ σΟΡΘΏΟΥ ; ΟΟΙΊΡΑΙΟ 
σμδρίοσϑ νΐ. δῃηά ἴχ.. ἴῃ στ ἢῖς ἢ ΠΙΚονσίϑο πὸ Κιὶπσ 
5 τεξοιτεὰ ἴο; δηὰ [δ6 ᾿ητοιτορηυπι, τυ] ς ἢ 
Π το Ϊοροῖβ δανα ἀονιϑοά ἴο τηδῖς {ποῖ οντῃ 
ἤρυγεθ [Δ1}}07, 85 τὸ ἔουιπάδιίίοη ἴῃ ΔῃΥ οχίδης 
Τεσογάβ, δηά ἱηἰογροθοὰ, 85 1 Βοσὸ 15, 
ἔαῖθοσ δῃὰ βοῃ, ἄρρϑδῦβ ἴο ὃ6 ἴῃ 1561} ἱπηρτοδῶ» 
Ὁ]6. 866 ποῖδ 3, Ρ. 399. 

1. γε εὐ ἰάγεη ΟΣ ΤεγαεΠ ὦ. τς β5ῃοννβ 1ῃδῖ 
ἔς Νοσίδβοσγῃι Κιηράοτῃ 15 πιοδηῖ, ΟΡ. ἱ. 4) 
ΥΟ 1. 
“ν δε Σοκὺ δαϊδ ἃ εοπίγουεγ.}} ἱ. 6. ᾿ι85 ὅτι 

Δοσιιϑδίίοη ἴο πηᾶῖκθ. 80 ἙἢΔΡ. Χὶ!. 2; Μιοδὴ 
ΥἹ. 2: φοΡ. Ἐ5. ]!. 4. 

. ΜιίςδΝ 6. 



4 ῦ. 

Υ. 2---5.} 

ἐξ Ὧο {πι||ἢ, ΠΟΙ ΠΊΕΓΟΥ.) ΠΟΙ Κπον- 
Ἰεάρε οἵ (ὐοά ἰῃ {με ἰλπά. 

2 Βγ ϑνελγίηρ, δηὰ ἱγίπρ, δηὰ 
ΚΙ] Πρ» δηὰ βιθαὶηρ, δηά σοηγηχί τίη 
Δαυ]ζεγγ, {πεν Ὀγεὰκ οὐ, ἀπά [ ὃ] 
τους μετ δοοά. 
ἔ ἹὙΠεγείογε 8}8}} {πε ἰδηά τηουγη, 

Δ 

ἩἨΟΘΈΔΑ. ΙΝ. 

8}8}} Ἰληριι 8ἢ, τε τὰς δελϑῖ5 οὗ τῆς 
με], δπά τσῖτῃ τῃς ἔονν]β οἵ Πεᾶνθῃ: 
γεᾶ, ἴῃ Π5}ε8 οὗἉ ἴῃ 862 4150 50]1 ὃς 
τλίκεη ΔΥΨΑΥ͂. 
“4 Υξεῖ Ϊεξ πὸ τὩλη β8[γίνθ, ΠΟΥ γὸ- 
ΡΓονθ Ἀποῖμεῦ: ἔογ (ὮΥ ρεορὶβε 274 48 
(Β6Υ ταί δίγῖνα νυ ἢ τῆς ρτίεβῖ. 

5 ΓΒεγείογε 85ῖ᾽!:ᾳ5Ἐ- του (211 ἴῃ τῆς ΘΥΕΙΥ͂ οπς ἴδδί ἀννε]]θ τ Ἐπεγείῃ 

ἐδε ἐπῥαῤί!αη!: Ὁ ἐδε 1 Ι5 ἱπηδοιδηῖβ 
ἴῃ ΖεοΏοΓΑΙ, 411 ς125565 ἱποϊυάοά. 

δεεσισε ἐδεγε ἡ: πὸ ἐγμέδ, ΜΟΙ γεγο} [ἢ- 
εξ τι ἀπά ΠΙΟΓΟΥ͂ ΟΥ σοπηρδΞϑοηδίο ΞΥΤΉΡΑΙὮΥ 
ΤΏΔΚΕ Ὁρ ἴδε δυπὶ οὗὁἨ τηδη5 ἀυγ ἴο τηδη. 
Οου. Ρεον. 11]. 23. 

ἐποφυίεάρεο ς᾽ Οοἢ ὙὌμαῖ σοηβοίουπησϑθ οὗ 
τς 5, ὈοϊΪἢ ἴῃ Η!πΊθ]ῖ δηάὰ ἰῃ Ηἰ5 
ΓΕΪΔ Πα ἴο ὺ5 (οἶ, ποῖα οἡ «ἢ. νἱ. 3} σ Ὡς ἢ 
Ἰεαὰβ ἴο Ῥγδςξϊοδὶ οοῃέοστη υ ἢ ΗΝ σ᾿}. 
50 (ΒΒ. νἱ. 6. Οοιιρ. οσ. χχιὶ. σό : [58]. χὶ. 9. 
ἐτρη αὶ πρὸς (56 ἐπλὰ οἵ νἱγίιιεβ δσηυπηογαίοα ἢ 
Μίςδῇ νὶ. 8 

ἐπ 4ῤὲ ΤὨὶβ Τσκα ἴὴ6 υπίνοτϑδὶ 
Ῥτευδίεμηιοε οὔ ἴπε ϑέπ53 ἀεποιποδα, 

Ὧ. “«ὑυεαγίπρ), Τθο Ηεῦγενν νογῦ (αἰ, 
ἀετγινοά ἔτοπι ἃ ἤοιη πιδδηΐηρ “ Οοά ̓) ἀο- 
ποῖε5 [86 υ56 οὗ Οοὐ᾽β πᾶπιθ, Ὀοίῃ ἔογ ἰδκίηρ 
Δῃ Οδίἢ δηά ἔοσ ὄχοοσδίϊζοῃ ; δῃὰ 45 δῃάοανοι σα 
ὙΓΤΕΙῸ ΒΟΙΠΕΙΙΠΊ65 υϑοὰ ἴο οαϑῖ ΕΥ]}} 506}15 Ὡροῃ 
Οἴμοῖβ ὉΥ οὐὰ ἰὐϑρημον (εξ ]οὉ χχχὶ. 20), ἰΐ 
8 ποῖ ᾿ηργοῦδΌ]ο, ἔμαὶ ἴῃ ἱπηρίουβ ι.56 οὗ 
οὐ 5 ὩΔπ|6 ἴῃ ουγϑίηρ 5 Ποῖο ἰηἰοηοὰ 45 νυοὶ] 
85 ΡΟ ΌΓΥ, Ἰδουρῇ ἴμ6 ᾿δίζο 15 ῥυϊηςΐραὶ] 
ταδδηῖ. “ὦ 4150 ἴῃ 95. χ. 7) ἰχ, 12. Τ᾿ γαῖ: 
Ὦδρ5 4͵8δο ἱποϊυάθς ἃ εὐ ΠΡ ἴποϑ6 ὑη- 
ὨΘΟΘΘΘΩΙΎ ΜΉΙΟΝ Βᾶνο 50 5ἰσοῃρὶ 
ςοπάεχχποα ΟΥ̓ οὐγ 1, οτὰ δηὰ ὮὈΥ ϑ8ὲ [ἅπ|65. ᾿ 

ἐγίης, ἀπά ἀἰ))[η5] Οοχηραᾶγε ἔπ δοοουηΐ 
οὗ ἰδοϑαὲ Ἐπιοθ ξίνεη ἴῃ  Κ. χυ., δηὰ ὈΥ 
Ἠοϑεδ᾽8 ςοῃίεηρογαγίθβ, ΜΊςδῃ (οἢ. νἱῖ. 2---6), 
Απιοϑ (ςὮ. ἰϊ. 6----8), δηὰ 5414} οὐ ναι ἶχ. 17). 

“εαὐπς, ἀπά εο»ριρεἐτηρ ααωμδεγ}} ὙΠ656 
ἴτνο νοσὴβ δηὰ {πὸ (ἢτθο ργθοθάϊηρ ἅζο, ἰῃ ἴπῸ 
Ἡεοῦτενν, ἱπδηϊεῖνοβ, ἰῃ συπίδοῖοδὶ σοηκίχιςςοη 
βίδηάϊηρ δραγῖ ἔτοπὶ νυμδὲ [Ὁ] ονβ. ὙΠ ἴαγηῃ 
οὗ Ἔἐχργόβϑιοη ἀδποῖεϑβ : “" Νοίδίηρς δυϊ 5νγοᾶσ- 
ἴῃ δηὰ Ἰγίης δηὰ πιυγάοτϊηρ δηὰ κἰθα πηρ δὰ 
ςοσ τ Ὀηρ δά υ]ΐοτγ !" Α 51π|}12Υ σοηϑίσιιο- 
ἰίοη 15 ἑουπὰ ἴῃ ἴῃς Ηδῦτενν οὗ [58]. χχίὶ. ς, 
Ἰ1χ. 4. 

ὀγεαξ οὐἹ] ἘἈΔΊΒΟΣ, “Ἢ Ὀγοαὶς ἴπ,᾽ 1.2. 88 
ὈυγεΪΑγβΒ 'ἰπ αυεδῖ οὗ Ρῥ᾽υπάεγ ; ΟΥ Ά “Ὀγοαῖς 
Κὔγους,᾽) 2.4. Ὀγοδῖς Ἰπτουρὴ 411] ἰδννβ ἄϊν! 6 
δηά Βυπιδη. Αποΐδοσ τοηάθοτηρ (ΧΧ., νυ ϊξ., 
ΑΥΔΌ., ὅυζ., Γ 6) ρῖνοβ ἴΠ6 νογὺ (6 5θΏϑθ 
“ ρχίοηῃᾷ," “ὁ Ξρτοδὰ δυγοδά,, ἰδκίηρ (86 ὑζγὸ- 
σΟἸηρ ἸΠΗΠΙ Εν 65 85 115 συ ]οςῖ. 

ῥιοοά ἐομεεί δ ὀιοο ΤΠδῖ ἴ5, 845 Ἐ Δϑ3ῆὶ 
οχρ δὶπϑ, [6 Ὀϊ]οοὰ οἵ οπό τηυγάοτ, 5ῃθδα ὕροη 
8.6 ἐτουπά, [1165 ὁ]οβθ ἴο (π6 ὈΪοοά οὗὨ δηοίδοσ, 
Τῆς Ηεοῦτενν ἰ5 “"" Ὀοοά5,᾽" ννδις ἢ οἰ ΓΑ] πουῃ 
ἰς αἰπηοϑῖ αἰνσαγβ ἱπ ϑογίρίυσγε υἰἱϑοὰ οἵ Ὀ]οοά- 

βῃοὰ ; ἴδ ἐχοορἔοης θείηρ ἴεν. χὶϊ, ), χχ. 18: 
ἘΖεκ, χυΐ. 6,9. ὙΠῸ σοτηραγίβοῃ οὗ [55]. ἱ, 
:ς, 17 βϑυρρεκῖβ, [πδί [δ ὈΪ]οοά- Ὸ  ἶπο55 ἐδ» 
πομυηοδὰ Ἰπο] 65 81} ἔοσπιβ οὗ ορργοββίοῃ, 

8. [15 ρῥἰδίη ἔσοσῃ ἴδ 12ςξ οἴδιιϑο [μὲ 1Ὁ15 
γΕῖΞα 18 ποῖ ἴο 6 ἰδκθη 85 τηοσὸ ροδίϊοδὶ 
ἸΠΊΔΦΟΙΥ, 500} 8ἃ5 ἰμδὲ ἴῃ το (μ6 ἕδοθ οὗ 
Ὠδίιγο 18 νἱοννοὰ 85 ϑυιωραίῃϊ ζίηρ τι πὸ 
ομηοζίοηβ οὗ [86 τυτιίοσ, δηά οὗ τ ΒΙςἢ ττὸ να 
Ἰῃβίδῃορϑ ἴῃ 158]. χχῖν. 4 ; 59, ἰχν. 13) ΧΟΥ͂Ϊ. ασ, 
12.) ΧΟΥΙ:, 8. [1 15 γδῖ μεσ ἴο Ὀ6 ἴδίκδῃ 1ΠᾺ γα ΠΥ, 
ἃ5 [86 ἀεοπουηοσοπιεηΐ οὗ ἃ Ὠινῖπο ᾿υμάρτηεηΐ, 
ΨΈΙΟΝ, ἴῃ σΟΠ ΟΙΤΏΠΥ τ] {6 τ Ποἱ]ς ορὶπὶ οὗ 
ἴμε ὙΒοοΟσΓάΟΥ, τγᾶ8 ἴο δἰ 85 ἃ ουγϑὸ προῦ 
186 Ἰδληὰ νἱεννεὰ ἴῃ 118 βῆ γϑιοδὶ ἀϑροςΐ, δηὰ 86 
ννουκίην οὗ ψ ΒΟ [6 ργεβϑοης Ἴοπαϊίοη οὗ 
ῬΑ]ΘϑΈ 6 ὙΟΥῪ ΤΟΙΊΔΥΚΔΌΪ αἰίεςσίβι ΤῸ πιδιὶς 
115 υῃϊνοσβδ γ, Δ δηυπλογαοη οἵ {π6 ἀἰ ογοηῖ 
οἶαβϑοβ οὗ Ἴγθδίυγοϑ 5 ρίνεῃ, 5:Π}}}2. ἴο ἴδια 
Ὡς ἢ, ἴογ [86 [κὸ ρυΐροβθο οὗ ἀοηοῦηρ υη]- 
ΨΕΓΒΑΙΠΥ͂, ἰ5 ἐουπά ἴῃ Οεῃ. ἱ. 28, 1χ. 2. νὲ 
μαναὰ ἴῃ ἴεγὶ χιὶ, 4 δηὰ Ζερῇ. 1. 3 ΡΑβ5αρδβ 
ΤΟΙΏΔΙΚΔΑΌΪΥ ΣΟϑο Ὁ] ηρ ἴἢ15, δηὰ ρεγῆδρϑ 
ἰοπτηθὰ ὑροὴ ᾿ξ. “Υαελ, 4150) 15 ὄχργοϑβϑῖνα 
οὗ δὴ δάπηϊσίηρ οἰμημαχ.Ό ὙΠῸ 4’ ἤ58ε5 οὗὨ [Π6 
868 ἢ ὙΓΏΙΓΝ ἃτῸ τηθδηΐ δζὸ ἴποβο ἑουπὰ ἰῃ σίνοσβ 
Δηὰ ἰΔἰκοβ, ἀγίοδὰ ὑρ ἰῃ ἴθ ἀσβοϊδίίοη οὗ ἴδ 
Ἰληά ; ρογθδρα 450 ἴποϑο ἩΒΊ ἢ 5Ποαὶ πϑᾶσ ἴδ6 
τηλτρίη οὗ ἴῃς Οτοαῖ 868. 

4. Ὑεὶ ἰεἰ πο »ιαη, δζς. Ἐλίδεσ, ρεγβαρβ,, 
ὙΠ} ἃ ΨΕΙΥ 51|4}} σμδηρο 1π ἴ(Π6 νοννγε]- ροϊηΐβ 
οὗὁ οπὲ νογὰ (9.6 Νοῖς Ὀεῖονν), “" ϑυγεὶγ πο 
ΤΏΔΏ 5181] δἴγινθ, ἃῃηὰ ὯῸ πιδῃ ΓΟΡΙΌΥΘ :᾽ ,,ἐ. 
ΠΟΥ 011 4]1|ονὺν Ὡο οπα ἴο σέρζονθ Οὐ ἃῖψζθ 
τῇ ἢ πότ σΟΠΟΟΓΏΡ ΓΠΟΙΣ σοπάυςϊ ; “ὁ Δηὰ 
ΤΏΥ ΡεΘΟρΐὶο 15 85 ΠΥ δάνοσϑαγίθϑ, Ο ὑσίεβί ") .6. 
τῆς Ρὶς τοῦ ποὺ ἰεδομοϑῖ, ἀπά τ 8ο 
5δδουϊά δᾶνο Ἰἰοασιξ ἔτοπὶ ἴδος 186 ἰᾶὰνν οὗἩ οὐὔε- 
ἀΐοηοθ ἴο Μο, ἀτὸ γοδγ ἤθη γοργονθὰ ἴο ἘΡΥ: 
δραϊπϑὶ Οοά. Ὅῆε ραγίςῖρ]α πουῃ γεπάεγοά ἰῃ 
ΑΟΨΝ. ἸδοΥ ἰδδῖ ϑἴσινο σ᾽) οσσυτβ Ὀεϑι 65 
ΟΠΪΥ ἴῃ χ 8. 13. τος “ἴδε δάνογβδσιεβ. οὗ ἴδ 
Ιοτὰ" (Α.Ν.). 1’, στὰ ΑΟΥ᾿, νὰ ΌΠον, (μ6 
Μαβογείις ργοπυποίδίοη οὗ ἴδ βάση Ηροῦσενν 
ςοηθοηδηῖβ, γγ71ὸῈὶ 50|2}} ὈΓΟΌΔΟΪ Ὀοϑί τϑηάοσ 1. 
τ [ογοσηο δηὰ πιοϑσὲὶ πηούσγῃ σςομπιπηεηϊδῖοῦβ 
ἴδυ5: ““ΘΌΓΕΙΥ ΠΟ ΠΊΔΠ 5}2]}} Ξσίγινθ, δπὰ ο᾽ 
Ταλῃ τόρτονο; δηά ΤΥ Ῥϑορὶθ 15 85 {ΠΕῪ (δὲ 
βδἴσινε ἢ [86 ῥσγιοϑὶ:᾽" ὁ. 6. ΤΠΟΥ ν᾽ 1]1 ἀονν ἢο 
ΟΠΘ ἴο ΤΌρτονς Οὐ ἴο ἀῦχζυο ἢ ΓΠοτη 
ἴπεῖῦ σοηάυςξ; 50 Ὀοϊ]ὰ δηὰ 56} ν1]Πδὰ ἀγὸ (ΒΟΥ, 
[δῖ Ἔνθῃ ἰξ ἴΒονο δἰοοὰ ορροϑεὰ ἴἰο ἴδοπι [εο- 
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ἘΉΗ Ὁ. 
ενέ οὔὲε 

{ Ἐ 40) 

αμῇ οὔ). 

ἀλγ, δηὰ τῇς ργορμεῖ «εἶ80 5Π|4]}] (4]] 
νὰ πες ἴῃ τῆς πρῶ, δηά 1 νἹ]}} 
᾿ἀΔΟΒΈΓΟΥ ΤΥ πιοῖθογ. 

6 4 Μγ ρεορὶςε ἅτε ! ἀςβέγογεὰ ἔοῦ 
Ϊλοῖς οὗ Κπον]εάρε : Ὀεσδιιβε ἴδοι ἢαβῖ 
τε]εςίεά Ἐπσνῖςα; γ) 1 ν}}} αἰβο τε)εςῖ 
τες, τῆδὲ τῆου ἼΣ 6 Ὡο ὑγεβὶ ἴο 

ΥΔὮ 5 ϑοηΐδηοδ σίνοῃ ἰὨγουρὴ Η]5 Οὐση ῥυίοϑῖ, 
ΠΟΥ ψου]ὰ 51}}} γεβὶϑί, βεϊξίης ἴῃς ͵αϑὲ Ἄοοη- 
ἀοιηηδίίοη οὗ Ηἰ5 ἴανν δἱ ἀοῆδηςθ. ΤὍδο γεΐεγ- 
Θῃς6 ἴο οι, χυ]!. 8---12 τγου]ά Ὀδ 5ἰστ]]ὰγ ἴῃ 

ἰσιϊ ἴο [πλὲ δι οἢ νὰ δάνο ἴῃ οἢὮ. ν. το, ἾἸΚὸ 
δὰ [δὲ τοπῖονο ἴῃς Ὀουπὰ.᾽") ΤὨϊ5 υἱονν οὗ [Π6 
Ρᾶβϑαρε Πούσουοσ 5 δι(εηἀθα ὈΥ ἵνο ἀ! Βῖσυ]- 
68: (1) Τα ῥγεδίμοοά 8 Ὀ]δἰ ΠΥ δά ἀτεβϑοᾶ 
ἴῃ ἴδ σιιθδεαυοηΐ οοηΐοχ, ἴῃ σύν. 6---1ο, δηὰ 
τηοβὲ ῬγΟΌΔΟΪΥ ἴῃ νυ. 4 Δηὰ ς 85 νγῈ]] ; γεῖ 1 
ψῸ τοδὰ (6 βοοοηὰ οἶδῆβε οὗ [18 γϑῦβο 85 15 
0.50.8}}} ἄοῃο, γγὲ βανὸ ἴῃ ἴπ6 τ ἢοἷο ρα 558 ΡῈ ΠῸ 
ντογάς ἀϊγοςεγ ροϊπεηρ ἔπε δἀάτοββι ("ἡ 1ἰ 
866 1}5 ἱησοηνεοηϊοηξ, ἴμδἴ τνἘ}]16 1π6 Ῥσορμεῖ μι85 
ἷῃ νἱονν ἴπδὲ ἀοηυποϊδιίίοη οὗ [86 ῥγιοϑίμβοοὰ 
ΨΥ ΒΙ ἢ δὲ 811 ὀυθηῖβ ΤΟ] ]ονν5 ἱπηπηοά Δῖον δῇτοσ, 
Βα δβουϊὰ οχργεββ ἢΪ8 ϑίγοῦβ 5εη96 οὗ ἴδ6 
μουν ϑὰς ἱποοΥΤῚ ΣῚ Ὁ] 6 Π655 ὈΥ͂ βγὶηρ [ἰδὲ [ΠΟΥ 
ΓΟ {{κ6 “(ὁ ῥγιοϑδί- ζαἰηϑαυοσβ. 

δ. Με} ἐπ ἐδὲ ὅαγ...ζα]]...5 106 πὶ δε] 
ἈΔΊΠΟΥ, αἴ }19 ὉῚ ὍΔΥ, δύ 1010 Ὁ 
πΙκΚἈΥ (5ε6 Νοίεο Ὀοϊονν); ὁ. 6. δέ π1Ὁ]6 50 45 ἴο 
[Δ}}; 80 ἱπ οἷ. γ΄. ς,) χίν σ : ἘζΖείς, χχχὶ!. 12, 
ὍΘΕ, 45 Βογθ, ΑὔΝ. 145 "" 111}. Το ρῥτγιοϑί- 
Ἠοοὰ 15 δάἀάγοεθοα : 566 ποῖθ οὐ ͵δϑξ ὑϑῦβο. 
Βοί ργίεβέ ἀπά ργορβεῖ 5}}8}1 ρεσβὰ ΟΥ̓ Δὴ ὑῃ- 
Ὀγοΐκθη βυσοοββίοη οὗ Ἵδ 165, ἔγοτλ ὑυΒ ἢ 
πΟΙΠοῦ ἴΠ6 ἸΙρηϊ οὗ ΔΑΥ ποὺ ἴδ ἀδιῖκποϑβ οὗ 
πἰσῆξ 58.811 δηδῦ]6 {ποπὶ ἴο οβοᾶρθ, Ὗνὸ δᾶνὸ 
Βοτὸ δηὰ ἴῃ [86 1λϑξ νόγϑο Ὄχδηγρὶεβ οὐ [πδὲ ρᾶγ- 
Ὀσυϊασ ἔοσμῃη οὐ μαγαδὶ]ο στη, ὈῚῪ ὑὩῖο ΒΒ [Π6 
δουογαὶ ἱπρτοάϊθηϊβ οὗ οῃς ϑοηΐθηοθ δῖὸ Ὀγοόΐθη 
ὋΡ δπὰ ἀϊϑι! υϊοαὰ ἰηΐο {6 ἔννο 1π|ῦ5 οὗ ἴΠ6 
ῬΑΓΔ116115π|, 866 ποῖε οῃ ποχῖ γϑίϑβδ. 

ἐδγ »ιοΐδεγ]ὴ ΤῈ ςοπιηοηννοδῖ( οὗ [ῃθ 
Το ὙΠΌε5, 85 ἰη ςἢ, 11. 2; σοπιρᾶτε Μαῖΐ. 
ΧΧΙΠ, 37) “1 ΤΠ ἀγθη." Ἅ4Ἅ“ ΤΡ τροῖδοῦ.:" 
ἽΚο ϑοῇϑβ, {πκὸ τῃοῖμοῦ Βα [86 ἴοπὸ οὗ ἱπάϊρ- 
πδηΐ ᾿οδίδιηρ τὶς ἢ τὰ ἀσίεςξ ἴῃ ἴδ ῬὮταϑθ, 
ἰταπιθα Διο αῖνοβ οἶδοθ ἰῇ 86 ποχί σϑγϑο ἴο 
(δαὶ οὗ ἀδὸρ οοπιραββίοη, ἱπ ὑπο ὁ 1 
ΤΟΙ ΒεΓ ἢ 15 στρ δοεὰ ὈΥ͂ “ ΤΩΥ͂ ροορΪα.᾽" 

6. » ἴ αγὲ ἐεεγογεδ γὸγ ἰσεξ ον 
ἐποαυϊεάρε] ποτ, “' ἀοβίγογοα ΟΥ̓ τϑάϑθοη 
οὗ {δοῖῦ ἰδεῖ οὗ Κηονϊοάρο :᾽" ἡ... μαι ἰδοῖκ 
οὗ Κπον]οάρο ψὩοἢ Πᾶ5 Ὀδθη δἰγοδάυ, ἰπ υ. 
4. ομαγρεά Βοπῖδ Ὡροὴ ἴδ πορίοςξ οὗ [ῃθ 

Ρυεϑίδβοοά. Οομρ. 1541. γ᾿ 12, “" ΤΩΥ͂ ΡΕΟΡΪΘ6 
ΔΙῸ ΦΟΠΘ ἰπΐο σΔΡΌΝΙΥ, 1156 {ΠΟΥ ἢδνθ ΠῸ 
Κηονϊοάρο:" ἴῃ ὙΠΙΟὮ Ῥαβϑαρο, 85 ἰη ἴδδΐ 
δοΐοτε υ5, [ἢ6 ρετίοςϊ ἴδηϑε οἵ 86 ῥγίηοὶ 
ΨΕΓΌ ΘΧρΓΈβθοβ [6 ργορμεῖίς σοί οἵ ἃ 
ἔυΐϊυγε ονεηῖ, ὙΠ τϑᾶϑου ΜὮΥ ἴδ ρθορίε οὗ 

ἩΟΘΈΑ. ΙΝ. [ν. 6---8. 

τὴ : δεείῃρ ἴπου δαβῖ ἐογροίζθη 6 
ἷδνν οἵ τὰὴγ Οοά, 1 ν]}} αἷϑο ἔογρει τὰν 
οΠΠ] άγεη. 

7 ΑΒ {πε ψγεγε ἱπογεδβϑεά, 80 ΠΥ 
βἰπηθὦ δραϊηϑὲ πῆς: ἐῤεγεΐογε νΠ]} 
σἤδηρα {πεῖ ρ]ΟΙΎ ἱπῖο 8ῃδπη6. 

8 ΤΕΥ εδῖ υρ ἴῃς 5η οὗἁὨ ΤΏ ρεο- 

Οοά μὰ ποῖ [18 ““ πον οάρο᾽" νγᾶβ, πδὶ 
[Π6 ρυοϑίβοοά μδὰ πορϊος(οὰ δον ὑσοροσ ννοσὶς 
οὗ ᾿πραγηρ ἴἴ : οὐ ΜΏΙΟΣ δοοουηῖ ἴΠ6 Ὠ νη 
τεῦ κα ΠοΙῸ ἔλϑξθῃβ Ὡροη [Π6 Ἰδέζοσ, (Οοιηρατο 
δξδῖὶῃ Μαῖξ. χα. 37, "διὰ γε πουϊὰ ποῖ." 
866 ζεῖ, χχακῖν. 1ο. 

δεεσιε ἐδομ δαεὲ γεεεϊεα ἐποαυϊεάᾳφε}ὴ ἜΠΟΣ 
ΟΠ ὍΔΥ Ρᾶασῖ. ΤΠ ρῥγίοδίϑ νου]Ἱὰ ποιοῦ ΒῈ 
ξυϊάοά ΌΥ ἴπθ 1 ,ἂνν ἐπετηϑοῖνοβ, ΠΟΥ ἴᾶΚῈ ΔηΥ͂ 
ῬδΐΠ8 ἰο ἰοδοὰ 1 ἴο οἴδεῖβ. 866 ἴκευ. χ, 11; 
Βουΐ. χχχί!!, το; Μαὶ. 13, ) ("" Κπον]οάρε ᾽). 
ὙΤΠ8 ρᾶββαρῈ ἰβ ἃ ΣΈ ΕΟἢΟ οὗὨ ἴπε δι] εγ Ρᾶ5- 
ΒΆ56 Ἰῃ ΣΙ 8. χυ, 26, ΨὮΙΟΝ ᾿ξ 5. ΓΙΚΙΏΡΙΥ τὸ 
ΒΟΙΩΌ]65. 

“εείης Ἴδοι, ς.1ὺ Μόοτῖδ ΘΧλΟῖΥ, δᾶ 88 
δον Βα ζοχκοῦνθι 80 ΔῈ οὗ ΒΥ 6046. 
“ Ἑοσροζίθη " ὙΠΘΏΪΠΥ, ἀ6} ογαίοϊγυ, 45 ΕΖεῖκ. 
ΧΧΙΪ. 4: ἴοΓ. ΧΧΙΪ, 2). ὁ ΤΥ Οοά:"" ἔοσ 
]οθονα ὁ Οοὰ οὗ ΕΥ̓́ΕΣΥ͂ ᾿5τδο 6, νγΆϑ8, 
ΔΌΟΥΘ ἴῃς Οοά οὗ δε ῥγίεβίβ το ᾿τεστῸ 
Ὀτουφδξ 850 πᾶσ ἴο Η τὰ, 

1 «υἱῖῦ! αἴτο ὕόγρει ἐδ γ εὐλἰάγεη} 1 Ὑ11} 4180 
ζοσχκοῦ ὉῬὮΥ οΟὨΙάσ θα, ΟΥ0 8 1, ““ Εογξεί,᾽" 
οὗ 8εῖ ᾿ β5εΐ δοι δ; ἱξποστο ὍΤΒὸ γείπθυ- 
οῃ 15 ΨΥ 5. ΚΊΉΡῚΥ Ἔχε, ὈοΟΙΒ ὉγΥ π6 
τορειτίοη ἴῃ ϑδοῖ οᾶ86 οὗ ἴῃ6 γογὺ τὶς ἀ6- 
8. ῖθε5 ἴ86 οἴξηςο, ἴο ἀοϑο ρα 4150 {86 ρυηϊϑἢ- 
τηδηΐ, δηδ ὈγῚ ἴδ ἱπισοάυςτἝοη, δὲ ἴδ6 οἶοβρ, 
οὗ [86 ἐπηρμαῖΐς ργοηουη (“ἔνθ 1", ἴο Ὀώ» 
ἴδηοθ [6 ἱηίγοάἀυςτοη οἵ ὁ ἴδου,7 «αἵ ἐμὸ 
δορίπηΐηρ. ὙΠ ἔνο οἷδυ965: “1 Ὑ1}} 4150 
τΤοὐεσξ ἴπδο, ἴπαϊ ἕπου 504] δ το ῥγίθβὲ ἴο 
τη," δηά, “1 ν}}} αἷϑο ἔογχεῖ (ὮΥ οἰ] άτθη," 
416 ἴδ 3011} πηοτηθοῖβ οὗ 6 πὸ βεηΐθησθ: “1 
ὙΠ] τεὐοςξ δηά ἔογρος ἴποε δπὰ (ΠΥ οπΠ]Πάγθη, 
[δαὶ ΗΝ 5811 ποπα οὗ γου δῈ υσίθϑίβ οὗἉ πηΐῃθ."" 

]εὔοναθβ πεῖ [Ὠγοαίθηβ (6 γε πῃοοά 
Θ5(ΔὈ]} 50 πῃ (ἢ6 Νογίδοσῃ Κίηράοπι ἢ 
οοπγΐης Σεϊεςου, ἔογ πορίοσείηρς (πεῖν ἀπο, 
δηά ἔογ πιἰϑἰοδάϊηρ [86 ρϑορὶθ. ΤἬϊ5 ἱη ο 15 ἰμδῖ, 
ἴο ἃ οογίδίη ἄορτοο, Ηδ σϑοορη!Ζε5 ἴδοπὶ 85 
“δοίης δὲ ὑγοϑοηΐ Η!5, δηά 85 σηϊηϊδιοτίηρ ἴο 
Ηἰπι. ΘΓ ννᾶϑ8, ἰῃ ἔδοΐ, ἃ νυἱάδ συ] ϑορὰ- 
ταῖϊηξ 86 οδ]ξς σόγβῃῖρ νυν Ὡς (Η8. ν1}11, 14; 
ΑἸΊΟ5 ν. 22) νγ)ὰϑ ἰῃ Ιπἰοπίοη οἴετοὰ ἴο 6- 
Βουδῇ, δῃηὰ ἴδ ὑνοσβαρ ἴπδξ νγὰ5 τοηδογοὰ ἴο 
ΒΔ]; ἃ8, οῃ ἴδ οἵ βοσ 5ἰάδ, ἔδοτε νγᾶβϑ 4190 ἃ 
ὑγί6 ἱπίογνδὶ δεΐνγθθοη [η6 βάση ς δ] ἔ-τόγϑὮρ, 
ἃ [Π|λὲ γον, ᾿πλᾶροῖθβα ΟΒὮρ Ἡοδ {86 
1,27 Ὀγεβοροά, 866 χ Κὶ χνυΐ. 31. 

7. ἱποεγεασε] ἘἈΔΌθοΓ, τα 11Ρ0Ρ11968. ΤΕ 
Ηδῦτγονν νοῦ τῇ (86 σοη]υραῖίίοη Πετὸ επὶ- 
Ῥίογοά αἶνναγβ ἀδηοίοϑ ἴη655 ἴῃ ΠΟΌΤΉΒΟΙ. 
866, ἔῸΓ Οχαπιρὶςθ, Οὐδ, Υἱ. :. ὍΤηδ ῥχγΌρδοῖ ἰ5 
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; " ΡΪε, τη {Π6γ ἰβεῖ {πεῖν πεαγέ οα ἔπεῖγ 
ἠρῤῥφροα 10141{γ. 

ἐκίγείγν. ὁ46.Απά {πεζὰ 5}4}} ὃς, ὅκα ρεο- 
ἐππῦ, ΚΤ ΡΙς, κα ῥγΐεθε : ἀπά 1 νν}}]} 1 ρυπίϑῃ 
τίρίέβσα. τῆς πὶ [ῸΓ {Πεῖγ ὑγᾶγβ8, δηά ᾿ γενγαγά 

εὃ. : : 
ἑακοσ ἴῃδηὶ {πεῖς ἀοίηρβ. 
ἜΡΡΕ 10 Εογ {ΠΕῈγ 5}2}} εδὲ, δῃὰ ποῖ δδνε 

ϑροακιηρ οὗ {86 ρηοϑιποοά οὗ δ Νογίποσγῃ 
Κιηράοπι), ΜνΒΙΟὮ ἢἠοὸ ἀουδὲ στὸν ἴῃ ΠΟΙΏΌΟΙΚ 
ἃ5 πον ἔογπιβ οὗ ὑνουϑῃ!ρ γεγο ὥῸΠι {τὴς ἴο 
Ἐππε Θϑ Δ Ὀ]Π]5Π 6 ὈΥ {πὸ σουτῖ, 

σἰηποά ἀσα!! »6]Ὶ Ἐταρὶογίηρ πεῖν ἰηῆι- 
ΘῃςΘ ἴῃ δοςοιογδίηρ {π6 γε ρίουβ ἀθρθηοσαςσυ οὗ 
ἴΠ6 παἴϊοῃ. 

ἐῤδεγεέξογε, ες. Μὸοτζθδ Ὄχδοῖίγ, ἘΘΘῚ. ΚΊΟΣΥ͂ 
ὝΙ111 ΟὨδηκ0 1πῦοὸ ΒΌΔΙ1Θ, ᾿.Ζ. ἴῃ {Π6 υπ|1- 
ΨΟΙΒΔΙ ΠΔΡΕΥΠΥ [Π6 ϑρίεηάουσ οὗ ΠΕΟΙΓ ϑᾶσοῖ- 
ἀοῖδὶ ροϑιΐίοπ 5.41} 6 συθπομεὰ. ὍΒὸ δάαϊ- 
τἴοη οὗ ἐῥεγείογε ἴῃ τἴπ6 Αὐϊδογίχοὰ Μογϑίοη 
ὙνΟΔΚΟηΚ [Π6 χυρρθα ἘΠΟΓΡῪ οὗ ἴῃς οὐἹρίηδὶ. 

8. Τὸν εαὶ μΡ ἐδὲ εἶπ... ἈἈδίδπον, “ΤΟΥ 
οδῖ 1Π6 5'η οὗ ΣΩΥ Ῥϑορΐθ," 2.6. [ΠΟΥ ἐδθοά ὑροη, 
δεεῖς {ΠΟΣῚ οὐσῃ δάνδηϊΐϊαρο ἴῃ, ἴῃ ἰάἀοἰδίσιθβ οὗ 
πο ἸΔ!γ. “δὶ ἴοῪ “"᾿ἴνο ὑροη,᾽" 45 ἴὴ σξεη. 
1}, χ8. Ὑῆο ὀχργοββίοη, “' ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ,᾽ 845 Ὀ6- 
ἔοτε ἰῇ ὧν. 6, Ὀγοδίμος σοπιρδϑϑίοη ἔογ ἴπ6 
Ρφορίο, ΔηΔ γοβοηςτηθηΐ ἀρδιηϑὲ (δε βρίπίιαὶ 
δυϊάες τῦῦο δὰ (Ποπὶ ἀϑίγαυ. ΕῸΣ ἀποΐποῦ 96 η56 
νυ Ποῖ ἢᾶ5 Ὀδοη δϑϑιρηθὰ το [ἢς τγογά "" 51 1ἢ 
τὴς ραϑβδρο, 45 Ὀδίπρ' “' ϑῃ-οἴθτιηρ,᾽" 566 Νοῖΐθ 
Ὀεΐονν. 

από ἐδεν «εἰ ἐῤεὶν ῥδεαγέ οἡ ἐρεῖ ἱπέχιὼ!}] 
Τῆς Ηεῦτονν 18, “" δηὰ ἴο {ποῦ ἱπίαὙ ΠΟῪ 
ἘΠ ὰρ {δεῖν ϑουϊ,᾽) οὐ, ποτὰ [ΠΟ γα} } 7, ““ἐαερ 
ογιό Ἦϊ5 5011}. ὙΠΟῪ ΘΑΡΕΥΥ ἀεβίγο [πᾶξ (ἢ 6 
ΡδΟρὶΘ 5}4}} Ῥγβεῖίϑε Ἰάοἰδίγυ δηὰ 18 σοῃοο- 
τηϊϊδηΐ ᾿ἰσεπίϊοιιϑηθθβ. Οοιῃρ. ἴΠ6 τ.56 οὗ [86 
Ἡδοῦτον ρῆγαϑο ἴῃ 1)ουϊ. ΧΧΙΥ. Σς: [670 ΧΙ, 
ΣΔ41 5. ΧΧΥ͂ Ι. 

9. ἢδε ῥεοῤἶε, 1ἰξε ῥγί ἢ Α.Α5. [86 Ῥϑορῖὶβ 
5}4}1 ρεγ 5ἢ, 50 4150 5841} (ῃς ρηεσῖ. ΤῊΘ ρῆγαβθ 
825 ἴΠ6 ϑαπΊὸ ἴα Γη οὗ πηθδηϊηρ 85 ἴῃ ἴον. νἱῖ. 7, 
.ΑἋ58 πε πη οἤδγιηρ 15, 50 15 {Π6 ἴγοβρδ55 
οἤεγιηρ," νυῃογε {πὲ ᾿Πτογαὶ σοπάθγηρ 15, “ἢ ΠἸΚ6 
ο'η οβεγίηρ, |κὸ ἔγεβρᾶβθ ΟἸΘΠηρ :᾽) δηὰ ἴῃ 
Ναπι. ΧΥ. 1ς, ΤΠΟΓΟ [86 ἸΠογαὶ τοηθσης 
ἷδ, ἾἼΚ6 γοῦ, Κὰ {86 ϑίγαπροσ" Το τιυΐη 
οὗ ἔδο ρθορὶς [85 Ῥεέῃ δγθδυ ἀεηοιποδὰ ἴῃ 
νυ. 3. ς. ΙΕ 1|δδὲ ργοβὲ δὰ ἄορ ἢἷ5 ἀυῖν, Β6 
τνου]ά Ὦδνο ἀο]νογοά ἢῖ5 οννῃ 5ο]. 866 ΕΖοκ.. 
ΧΧΧΊΪ, 9. 

αμά 1 «υἱ! ρωπιαδ ἐδονι, Κα Οὐ σδίδβεγ, 
Δ. ΑΙ Ψψ11}1 νἱδιῖπροΣ ΐ δ185 ῬΑΥΒ, 8:4 

ἨὯ16 ἀοΐϊπαβ 1 Ὑ111 ὈΣΙΩκΚ ὍδοΙς ἴο δἰτι. 
Οοπιρ. «οἷ. χὶ. Δ. ὙΠε ρεΐβοῃ βροΐθη οὗ 15 
“86 ῥσοϑί," οπὲ ἱπάϊνί άπ] Ὀεῖηρ αποίοα 45 
τορτοβεηξηρ ἴΠ6 ννβοΐο ογάογ. 

10. ἐῤδὲν «δα! ταὶ, ἀπά ποὲ ῥαυθ ἐπομ}} 
Ἡοννενοῦ τηυςἢ ΠΟΥ ΤΊΔΥῪ ΥΥ ἴο Ὀεΐίεσ [Π6πλ- 

νο:  ΥἹ. 

ἐπουρἢ : {ΠΕΥ 3141] σοπληλϊε τ ἤοτο- 
ἄοτῃ, δηά 5}4}} ποῖ ἰπογδᾶδβε : θθοδιι86 
ΠΟΥ Πᾶνα ἰεῖς ΟἹ ἴο ἴακε ἢεβά ἴο {Π6 
ΓΟΚΡ. 

ι1 Ὁ Βογεάοπι ἀπά ννῖὶης δηά πεν 
Ὑ]ΠῈ ἴΑΐκα ἈνΤΑΥ τῆς Πελγί. ' 

12 Ἶ Μξγ ρεορῖε δ Ἴσουηπϑβεὶ δὲ 

δεῖνος. ὈῪῚ δυγΠογίηρ [86 ἀδρθπογαου οὗ [ἢ 
ΡδΟρΪΘ (85 ἰῃ Ὁ. 8), [ΠΥ 5}}4}1 πονεγίῃο]οϑβ πὰ 
{Πεπηϑεῖνος ςἰγαϊ ρηθά, (οιήρατο {Π6 96 οὗ [ἢ6 
Ῥῆγαϑο “ποῖ ἢᾶνθ ποῦ ρἢ,᾽) ΟΥ “ὁ ηοΐ 6 58[15- 
ἢρά,᾽" ἴῃ 1,ον. χχυϊ. λό; Μίοςδῃ νἱ. 14; Ηδξε. 
;. 6. 

εο»ρ»»1} «υδογεάο»!] ἘΔΊΠΟΥ, ΤΟΣ ἩΒΟΤΟ- 
ἄομι. ΤῈ Ηρῦγονν νεγὉ Βοτὸ οπηρἰογοά 15 
ΡΓΟΡΕΟΓΙ͂Υ σαυβαῖίνθ, “" σδιϑ6 ἴο σοϊηπηξ ννῆογο- 
ἄοπι." ὍΠ6θ6 ργοβίβ ἢοξ ΟὨΪΥ σοτηχτη 6 ἔΟΓΠ]- 
ςαίοη ἐποτηβοῖνοϑ, Ὁ ΠΠἸκονν 56 5οῖ ξοσυναγὰ σις ἢ 
Ἰσεπεοιιδηθθα ἰῃ οἴμοῖβ. ὅϑὅΠΊος ἴῃ υ. 12 “" [6 
βρίγιὶ οὗ νβοσγοάοχηϑ"" γοίετβ ἴο σοῃβι ρ 14ο]5, 
ὙΥΠΟΙΟΔΒ ἴῃ τ. ΙΙ7 13, δηὰ 14, Δοΐι.] ξογηϊςᾶ- 
τἰοη 15 ρ δῖ ηἶγ σοπίεπιρ᾽δίοα ἃ5 ΜΕ], τνὸ ΠΊΔΥ 
ἰπξον {πμ4ῖ [πὸ ρῆγαδο “νοῦς νβογθάοηι "ἡ ΠΟΓΟ 
ἱποϊυθ5 ὈΟΓΉ ἸΔΟ]ΔΙΤΥ δηὰ ᾿Ισθη!ουϑηθ55. ΤΠ6 
ἔννο 1ῆϊηρ5, ἰη ἴαςξ, σοΟΓΠΠΊΟΠΪΥ τνοπί τοροίοσ. 

αγμά “ῥα! ποὶ ἱπογεαν)] ἴσοπΕ]ου πη 655 δ 
ἢγϑὶ ΠΛΔΥ ῬΓΟΙηϊϑῈ ἰπογθᾶθο ἴῃ ἴΠ6 Ροριδίίϊοη: 
Ὀυΐ ἐχροΐφησεα ῥγούθϑ ἴπ6 ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἴο Ὀ6 ἴῃ6 
τόσας, Νεῖμος (54 γ5 ἴΠ6 ρσγορβεῖ) 5841} {Π656 
ῬΙοϑίβ ρρτδηάϊζε ἱποῖγ ογάοῦ ΟΥ̓ 411] {ΠΣ 
Ὁ Βοσθάουηβ, νυν βοῖ Ποῦ πδίατγαὶ οὐ βρ: Πἴπ4]. ΤΠ 
ἩδΌτονν νοῦ σγοηάδογθά “6 Ὀτθαῖ οὐ ἴῃ τ. 2, 15 
υ864 Βοτὸ οὗ ἱπούθαϑο οὗ ροριυϊφίίοη, 85 'π Οεη. 
ΧΧΡΙΪ. 14, ΧΧΧ. 2ο; Ἐχοά. 1, 12: 541. 1ν. 2. 
, δείαμε ἐδὲν αυε ἰο οὐδ ἰο Ἰαζε ῥεεά 1ο 186 
ΣΟΚΟ] ΤΊ νεγὺ “ἴδκε ἢθοὰᾶ ἴο " 15 (ἢ 58 Π16 
8ἃ5 5 τοηάδοσγοὰ “" ναοί ἢ οπ ἢ ἴῃ Ῥγον. ΧΧΥΙ͂Ϊ. 
18; ““Οὔδϑοσνο᾽ ἴῃ Τοηδῇ ἰϊ. 8; ““τνδῖξ Ὁροη ἢ 
ἴῃ ΖοςΝ. χὶΙΣ. Α,5 ἴδ επιρ᾿ογεά, 1 ἀδποίε5 
ΤΕΟΥΘΙΘΠΈΪΔΙ οὔϑοσνᾶηοθ. [}π ρΐδοθ οὗ ἀδνοιγ 
᾿ἰδίθηίηρ ἴο [μονὴ νοΐςβ, ἴ86 ργίεδίβ. μβδά 
ἢτεὶ ςοττυρίεά Ηἰ5 νγουβῖρ ὙΠ ἱπιᾶρεβ ; 
ἴποη σοι διποά ἰἃ ἢ [ῃὴ6 τοΥϑῃρ οὗ 8156 
δοάς: δηὰ αἱ 1δϑί, 'π ΤῆϑηΥ ἰπϑίδηςθβ, οθαβθά ἴοὸ 
ὙΟΓΒἢΙΡ Η!πὶ αἵ 8}. 

ΤῊΙ5 οἴοϑος ἴμ6 ἀδπουποοπηοηξ οὗἩ [86 ῥγίοϑί- 
Βοοά. Ὑμὸ ρσορμοὶ πον τενοσίβ ἴο [86 οδϑϑ6 
οὗ ἴδ Ῥθορ]ὶδ ἴῃ βϑηοσαὶ. 

11. ὕΡῥονεάονι, δις.ἢ ὍΤῇδ ργοόρῃοῖ Ῥερ!η58 
ἘΠπΠ|5 ποὺν ραγαρταρῇ ὈΥ 5ἰδίϊηρ ἃ ξθπΠΟγΑὶ ἃρῇο- 
Υίβπι, βιυρρεβιοά ὈΥῚ {86 πιουγηδι! ϑρθοίδοϊθ 
ΜΠ Ιςἢ 6 5ᾶνν Ὀεΐοτο ἢἰπὶ ἴῃ [6 ἰπϑθηϑβαίθ ἔῸ]]Υ 
οὗ ἴΠ6 15γδο 5} πδέίοη. ΤΟ Ἰυχίδροϑβιτοη οὗ 
(ἐ υγ7ίπο δηά ἤθὺν νυ ]η6,᾽ 2.6. ἀγα ΚΟΏΠ 655, ΘΟ" 
Ῥεὶβ υ5 ἴο υπάογϑίληά “ἐν ῃογοάοπι᾽" ΠΠΈΓΑΙΪΥ. 
Τῆο οβεοῖ οὐ {815 ἱνοίοϊά ἀθοδυ ΠΟΥ ἴῃ 
ἀυτῆς ἴπ6 Πρ ποῦ δου ῖο. οὗ 1Π6 τοᾶϑοη δηά 
υπἀογϑιαπάϊηρ (οἴ. “ Ποαγι" ἴῃ Ῥτον. υἱῖ. 7 
δὰ εγ. ν. 21, ἡ Πογο 1Ὁ 5 τεπάογεδ “ὑπ- 
ἀεγοίδηαϊηρ;" Ηοϑβ. υἱῖ. 11), 15 ἃ τηδίζοσ οὗ 



4 4 ΗΟΘΕΑ. ἵν. 

{Πεὶγ βἴοςκβ, ἀπά τπεὶγ 814 ἀφοίαγειἢ 
αηἴο Ποῖ : ἔογ ἴῃς βρίγιξ οἵ ψῆογο- 
ἀοπὶβ παῖῃ οδιβεά ἐῤέηι ἴο ΕΥΓ. δηά 
(ΠΥ ἢᾶνα ροηθ ἃ Ψβογίηρ ἔσο πη- 
ἄεγ {Πεῖγ ἄρα. 

12 ἼΠΕΥ βδογῆος ὑροη τῆς ἴορβ8 

[ν. 13. 

οΥ̓͂ τὴς πιοιιπίλίη8) ΔηΔ Ὀυγη ἱποθηϑδ 
προ τἢ6 11159 ἀπάθγ οἂκβ δπὰ ρορ- 
Ϊλτβ δπά εἶπιβ, βδϑοδιιδεὲ ἴῃς ϑδῆδάον 
τπεγεοῦ ἐς ροοά : τῃετγεΐογε γουγ ἀδιρῇ- 
[68 58.4]} οοπηπιὶς ννογεάοηι, ἀπά γουΓ 
Βροιι868 8141} σογηπλξ δά] ΕΓ. 

ΑΔ, οχρογίθηςθ Ἐδβροοξίηρ [Π6 ἀσιιη ΚοΠη655 
Ρτονδίθης ἢ ΕΡΒγαῖπὶ δηὰ [ἢ6 σοηθοηυδηΐ ἰη- 
Βοῃϑδίθηρϑϑ οὗ 115 ρθορΐθ, 566 [54]. ΧΧΥΪΙ]. 1, 7,) 8. 

15. 4» ρεορίο ατὲξ εομηροὶ αἰ τδεὶγ “ἰοοξ 
1.ῖ. ΡΥ ῬΘΟΡ]190,---ῪὸῈ δοιοῦ ΘΟἼΣΒΘΟΙ δὖ 
Ἀ18 104. ὙΤνο ἔδοϊβ ἅτὲ ποίϑά 85 "]υϑέγαϊζινα 
οὗ 5Γ86}᾽5 ἱπξδίυδιοα ἀεραγίυγε ἔτοπι ἔΠ6 ἔγιιθ 
Οοά: οπο 15 ἐουπά ἰῃ 186 σϑεγεπιθηΐβ οὗ {πεῖγῦ 
ἀοπιεβίὶς 1πἴδ (υ. 12); {86 οἴοῦ ἴῃ Ἐπεὶ ρῃὉ]1ς 
ἀενοίίοηβ (νυ. 13). ΤΠ βιδ]οοξ ἴο {πΠ6 νογὺ 
ἐς ἈΞ ΚΟΙΝΉ ᾽) 15 ποῖ ΘΧΔΟΙΥ “ΤΑΥ͂ ροορΐθ,᾽) δα [ἢ 6 

Ἰπάϊνιἄυ] [5γαθ] 16 85 φθθη δὲ 15 οὐνῃ ἢΟπΊθ.---- 
ΞΜΥ ΡΟ: το ψβοπὶ 1 ἢᾶνα ρίνοῃ [ἢ6 
ἈΙ ἢ ΡΓΙοβ 8 οὁρμοά, δηὰ ρτγορμεῖβ ΨῈΟ ἃζγὲ 
Ὀουηὰ ἴο ννα]ῖς. ὈὉΥῪ ΜΥ ἀϊγοοοη. “"Αἴ ἢϊ5 
βίοςκ,᾽"" δαςἢ πηδῃ δἱ ἴπ6 βἴοοϊς ψὩῖο ἢ Β6 ννοῦ- 
5105. ““ δίος κ᾽" οἵ “"νοοὰ" ὰς 186 ψοσὰ 15 
{Πι6 584Π|6) 5 Ριχιῖ σοπίετηριιουϑὶΥ ἕογ [86 1ά0], 
τ λτκίηρ 115 Θθ 56 θθθηεθθ. 80 ΗδΌ. 1], τ} 76. 
11, 27, Χ. 8. Α σϑιδγκδθ]ο Π]υϑίταϊίοη οὗὨ ΓΠΟΙΣ 
αἰδροβιεοη ἴο σοηβυϊέ 140]5 15 σίνθη ἴῃ [86 ᾿ᾶ56 
οὗ Κίης ΑδδζΖίδῃ,  Κ. 1. --17. 

ἐῤεὶν σα ἀεείαγειδ ἀἰπίο ἐῤε»1) Ἀ18 βῦατ 
Β.811 ἄθοϊασθ πηῦὸ ΕΠ: 2.6, ““ 815 5ἰδῇς- 
Βοὰ." ΑΘ1Ὲ τ νετο, “ Ηδ Ἰοοκϑ ἴο ἢΪ5 βίϊος 
ἴο [6}} πὶ ψψῃδί ἴο ἀο !"--- Τὴ6 7υχίαροϑιτοη 
οὗ ““Ξἴοςκ,᾽" γιοδηΐηρ δ ἰῴ0], ἰϑδάὰβ ι15 ἴο ἴδκθ 
(( φ( ΔῈ) 45 τηθδηϊηρ ἃ 5: Δ} ΠανηΡ ΟΣ 115 ἴορ ἃ 
1π|6 140] ; 1Π15 Ὀεΐπρ Ῥεσβδρβ οπὲ ἔοσπι οὗ 
Τογάρῃπη. Τῆυ5 ῬΡοσοοῖκο δά ΟἹ]. Μδηῃγ, 
[ο] νης Ογτετι!, υπάογβίαηὰ [δὲ οἶαιιϑ6 οἱ 
ἀἰνιπηρ ΕΥ̓͂ τοάϑβ, ῥαβδομαντεία, ἀπά τεῖεγ ἴο 
(06 ἀϊνιηηρ ΟΥ̓ ἄστονγβ πηεητοηοά ἴῃ ἘΕ Ζεϊκ. 
ΧΧΙ. 2:. Βαΐ [Π6 ΔΌϑοϊ αἴθ ἔΟΠΥ οὗὨ σοηϑυϊτης 
56Ώ56655 ἡἀοΐς 5θοῖηβ ἴ0 Ὅδ ποσὰ ἴῃ [86 ῥχο- 
ΡΠοῖ 5 νἱονν δῖ ργεβθηΐ, [βδὴ {86 νυ] κθάηθ55 οὗ 
ιϑῖηρ Δοΐβ οὗ ἀν] ηδίοη. 

δὲ ΤΙΓγὶ ἢ 9 «υδογεάονις ῥα! εασισεά ἐδεηι 10 
ἐγ» 1.ε. ἴο νναπάεσ ἀροιιξ 1 56Ώ561695 νγᾶΥ5.---- 
ΔΎ ἱποϊπδίίοη Ὡς ἢ ϑθοπχοὰ ἴο δά πιϊξ οι ΠΣ 
οὗ Ὀείηρ δοσοιιηϊοα ἔῸΣ ΟἹ ΟΥΟΙΠΔΣΥ ΡΓΠΟΊρ]65, 
ΠΟΥ οὗ θείης ςοπίγο θά, 15 ἔγοα ΠΕΥ βροόκθη 
οὗ 85 “ἃ βρ:᾽:πΐ οὗ 50 δηά 50.) Ὅδυ5, ““5ρὶπξ 
ΟΥ̓ Ρογνογβθηθβα," [58]. Χίχ, 14: οὗ “ ἄδερ 
5166}, 5α]. ΧΧΊΧ. 1Ὸ ; “ΟὗὨ ᾿οδ]ου5Υ,᾽) Νυχη. ν. 
141 “'8ῃ ΕΥἹ] 5ριτῖ,,) Τυἀρ. ῖΙχ. 22. Ῥογπᾶρϑ 
[Π6 ἀΡΘΏΟΥ οὗ ρΡεγβοηδὶ 5ριΠ5 15 ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓ 655 
ἱπάϊιοαϊοά ἰπῃ βδυςῖ ρῥδββϑαροθ; σοπραθ τ Κὶ 
ΧΧΙΙ. 21, 22: 1 ΟοΥ. χ. 2ο; ἘΒΡῆ. 1. 2.-- 
εἰ ΨΥ ΠΟΓΡάΟΠΊ5" ΠΕΙῸ ΡῬᾶ5565 ἱηῖο [86 βριγιίυδὶ 
86η56 ΟὗἩἉἁΪαΟΪΔΙΓΥ. 

5οηπε α «υδογίης ,ονι μράον ἐδεὶν Οοα] Βτολκ- 
ἴῃ ἃΝΔΥ ἤομὰ Ηἰπὶ ψγηοῸ 15 {πεῖ ΤΡ ΏΚΡΙ] 
Ηυκραπμά. Οοιῃρ. Νυπη. ν. 19.) 2ο, 29; ῬΏΘΓΘΟ 
“ Ἰηϑίοδά οὗ ἴγ μυπυδηά᾽" ἴῃ ἴῃς ἩθρΌῦτενν 15, 

ἸΠΈΟγΆγ, “ὁ ἀπάθῦ ΤΥ Βυθοαηά:;" ἘΖεϊκ. χχῖμ. 
5, “ΜΏΘη 806 νγᾶ5 σῃΐηθ,᾽} ΠΠΙΟΓΑΙΪΎ, “’ ὑπάοῦ 
τὴ6." νὲ ἅγὸ σϑοδ θά ἴο [86 ᾿πλΡΌ ΤΥ οὗ [86 
ἢγϑί ἴἤγϑθ σμαρίεγϑ. 

18. {δὲν “αεγίβος μροπ δὲ 1οῤ, Οὗ ἐδ »ιοῖμη- 
ἐαίῃα, ἀπά δωγη ἱποόπας ρος ἐδε δἰ 5] Ελκα 186 
ΟΙΤΏΘΣ ἱη Δ Ὀϊ Δηῖ5 οὗ (ἀδπᾶδῃ (Π εὰϊ. ΧΙΪ. 2), 
δὰ ἱπάθοά ξο] νη ἃ ποῖ υπηδίυτΓαὶ ἱπιρι1]96, 
ἴο Ὀ6 ὨρᾶΓΟΣ ἴο ἔθ οδ]οςΐ5 οὗὨ {ΠΕΙΓ ὑνουϑμ!ρ, 
1Π6 15γδ6}}|5}} ἸΔο]δίουβ βεϊοςίθα ἔπ βιιπη πη 5 οὗ 
811Π|5 δηὰ {πὸ βῃδάονν οὗ γδθ5 ἔοσ {8 εὶγ γε ρου 
ςοἰεδγδίοηβ (χ Κ. χίν. 22; 2 Κὶ. χυὶ!. Σο, ΣΙ; 
76γ, 11. 2ο, 11. 6; ΕΖεϊκς. χχ. 8). Ὑ86 Ηοῦγεν 
νοΓὉ5 [ῸΣ “ὁ ΞΔ. τῆς ε᾽" δηὰ ὁ’ ὈΌΓΙ ᾿ΠΟΘη96 ᾽ ΤῈ 
ἴῃ (06 ΡΙΒ6] οσ ἐγεφυδηϊαῖινε σοη) δέ οη, 85 ἴῃ 
οἴμοσ ρἴδοθϑ ὑγθοσο βεηογαὶ οσυδίογῃ 15 ἀδηοίοα. 

μπάφτ οαὐὲ απά ρορίαγ: ἀπά εἰρι}] 1,11. 
ὍΠΔΘΙ ΟδΙΚ, 8: ἃ ῬΟΡΙ1ΔΣ, δη ἃ ΓΟΥΘΌΪΕ Ὁ, 
ϑοὴθ υηάδοτοίαπά ὈΥῪῚ ἠόπερ, ἤθγθ τοηάογοά 
“ ρορΐίαγ,᾽" [86 5ίογαχ  Ὀυΐϊ 45 ἴπ6 ϑδίοσαχ ἰ5 
ΟὨΪΥ ἃ 5ῃγυ στονσιης ἴθ οὐ ἔνγεϊνο ἔδεϊ Πιρῆ, 
ἃ ἴγ66 500} ἃ5 ἔῃ6 ρορίαγ ἄρρθᾶσβ ἴο βυ1 {πὲ 
ςοπίοχί Ὀοίζογ. Ὑτιβίσαπι, “ Νδῖ. Η. οἵ ΒΙΌ]6," 

. 490θ. Ὑδα εἶα ἰβ υπάουδίθαν [86 ἴογο- 
ἱπΐ (Τ ἰβίγαιη, Ρ. 3590). ΤῊΘ βίηρυϊαῦ πιπι- 

Ὀογ οὗ ἴῃ 5όνογδὶ ποι η5 ὈγοΔΊ 65 [86 ᾿πάϊρτιδ- 
τἴοη οὗ {86 ρῥγορβεῖ, 85 ἢδ γευίθννβ 1η βυσσοββίοη 
1[ῃ6 ῬΑΓΕΟΌΪΑΓ δοθηθ5 οὗ [5Γ86}}5 ΟΥΠΆΙΠΔΠ1Υ. 
ἼΠεβ6 ἰαϑί -παιηθὰ ἀγὸ ποῖ ἰάἀθηΐο 2] ἢ [Πο56 
οὐ ἴδε ἴορβ οὗ πιοιιπίδίηβ : ΠΟΥ ταῖρῆΐζ Ὀδ 
ἴουπὰ ἴῃ οἴδεῦ ρἷδοθβ. ΟὙἷ. 1541. ἵν1}. ς, 7; 
ἘΖΕΙκ. νἱ. 12. 

ὀεεσίσο ἐδὲ “ῥαάοαυ ἐδεγες Γ ἱς σοοά ΟΝ ΚὮ ἰη- 
ἀϊξπδηΐς ραίμοϑ: 5 ἰ (ἢ6 ρθδϑδηΐπθθϑ οὐ {ΠῸῚΓγ 
βῃδάθ σουπίογαϊδησοθά Το μονδλ 5 ὑτο  ΠΙΟη ! 
ΤΠο οχοϊζεπιεηΐ οὗ [86 ἴοῃθ 15 «ἷ5ο 1ἰηδιοδίοά 
ὈΥ 186 δργυρῖ σἴδηρε οὗ [6 ρεύβοῃ ἴῃ ἴδε ἴ0]- 
Ἰσνηρ “γουγ." 

ἐῤεγεζογε γον ἀαισῥίοεγς «δα] οονγργξ ς«υδογε- 
ἄἰο»ι] ἼΠα Ἰἀοϊδίτοιι ἐδί ΠοΓ 5}}8]1 ἰϑάσῃ, 'πῃ [Π|6 
Ὀϊξΐοστιθβ5 οὗ 5 ρτιθῖ δηὰ ἱῃἀδιρηδίίοη δὲ ἢ15 
οὕ Πἢ ἃ 5 ἀϊϑμοηοιτ, {π6 στιοῦ δηὰ ἱπάϊρτιδιϊοη 
ὙΈΙΟΣ 15 Βοάν ην ἘΔΙΒοΣ ἔδο]5 δ ἢ15 βριιυδὶ 
ὙΒογθάοχῃ. 

7οιγ “ῥοι“411 Ἀλίδεῦ, ΚΟῸΣ ἀδυκμῦθο15- 
Δπ-Ἰᾶα. ὅο ποχὲ νυ. Ὑδουρῇ Δαγαρ τάθδῃς 
ΒΟΠΊΘΕΙΠΊ65, Δηὰ ᾿πάθοὰ Ῥγορου, ἃ ““ ὑστιἀ6᾽" 
(πι ἢ ρογθδρο ΑΟΝ. Ἰηϊοη 5 ὈΥ “ Βροι 56), 45 
1η [54], ΧΙ ΙΧ. 18, ΧΙ]. ΣΟ; γεοῖ 1ἴ 15 4150 υϑοὰ ἴοτ' 
εἰ ἠδ ρηῖογοϊη-ἶανν,," 85 ἴῃ σε. ΧΧχν δ, ΣΙ, 24: 
Ἀπ} 1. 6---8. [{ἴ πενοσ τηθδηΐ 5 ΠΊΡΙῪ “ὁ τυ τΐε.᾽" 
Α5 δὴ [ϑγδοθ ΕΥ̓͂ ἢ15 ἀδλυρῃίοτ 5 ἀἰϑῃοπουγ 
ννουὰ 6 δε τηοϑδὲ ἀθορὶγ νουπάρα π᾿ 15 
αἰοςοηπ, 50 ὈΥ δῖ οὗἉἨ Π!5 5δοη δ νυἱέθ, [ἢγουῃ 
ὙΠΟπὶ ἢ]5 ΖΑΤΪΥ νγὰ5 ἴο δθ ρεγρεϊιαϊοα, ΒΘ 
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γον δά ας 11 νν}}} ποῖ ρυπίϑἢ γουγ ἀδιρῃ- 
[6Γ8 Ψγῇ6π {ΠΟΥ σοπηταϊς Ἡνῃογεάοηη, βϑλω, ΟΝ 
ΠΟΥ͂ ΥΟΙΓ ϑρουδε8 θη ΓΠΕΥ σοπιηγῖζ 
Δάυ]ΟΓΥ : ἔοσ {ΠμοπΊβεῖνεβ ἀγα βεραγδίοα 
ἢ γθογα8, δηά (πον βαςγίῆςε νυ ἢ 

ϊς 4 Τπουρῃ τμοι,, 1βγδεῖ, ῥ]αΥ 
τῆς Πατοῖ, γε Ἰεῖ ποῖ [πάλῃ οἰεηά, 
δΔηἃ ςοπια ποῖ γε υηῖο (ἸΠ]ραὶ], παι ἐμεῦ 

ψουὰ 6 [Π6 πιοσῖ ἀδορὶγ τψουπάσα ἴῃ ἢϊ5 
ΕΆΓΑΙΥ ργίϊάθ. Οοὰ Βοῦὲ Ὄχβὶδιῖϊ5 Η πΊβοὶξ ἴῃ 
6 ἀνία οπδγαοίου οὗ ρυηιϑῃηρ 5 ΟΥ̓ 51: 
ἃ5 ἱπάοοὰ ᾿Ισεη Οὐ ϑη6585 νγ)ὰ8 ἃ πδίιιγαὶ σοηϑο- 
υδηοο οὗ πιδηΥ οὗ {πε Ἰἀοϊδίγοιιβ σΐθ5 {Ππ θη ἴῃ 
γΟζΊο. 

14. 7 «υἱ]} ποὲ ῥωπμ, ς. ἢ ΤὙμαΐ 15, [ἢ 
[δαὲ Βουγ οὗ 4 ἔδει 5 βτιεῖ δηὰ βῇδπιθ, 1 νυν} 
ποῖ οσομηδ ἔοσυγασὰ ἴο ἀνυθῆρδ ἢϊ5 σδ 156: Π6 [49 
ἀερογνοα τυδδὶ Πὸ βυβογα, δηᾷ 1 τν}}} ἰοᾶνθ ἢΪπὶ 
Ὀπτγοάχεβϑοά ἴο ἢ158 γα θοῦ. Το γϑηάδογίηρ ἰη 
τηδῦσίη οὗ ΑΝ. 6.588} 1 ποῖ Ῥυπίϑῃῃ γουΣ 
ἀδυρηίοτθ, ὅἄζο.,,) Τὺ Ὧδε οχρίδϊποά δι : 
“Ἅ (ογίδΙη]γ 1 1} ρυπη!δἢ [Βοηλ : Ὀκῖ γου πη οἢ 
ΤΆΟΤΟ, ΨΏΟΘα συ} 15 ἔδγ ρτοαΐοσ." Βαϊΐῖ 116 
56Ώ56 ΔΌΟΥΘ ΚΊΝΕΏ 566ΠῚ5 5: ΡΪ ΕΓ. 
,ν ἐδενριϑείυες αγὸ “εραγαϊεά, ὅχο. Ἀλδίδον, 

ΟΣ ὉΠΟΥ͂ ΠΘΙΏΒΘΙΥΘΒ 50 δδϊάθ ψἱῦὰ 
ὝΠΟΣΟΒ. Το σοἤδηρο δρδίῃ οὗ ἴΠῸ ρβεγβοῃ, 
ἔγοπι {86 ϑοοοπὰ ρεοΐβοῃ ἴο ἴδε τηϊγά, τρδτκϑ 
(δ6 νεδποπηθησθ οὗ ἴη6 βρεακεγσ, [{ [5 85 ἰξ 
Αἴτοσ δι ἀγοβϑίηρ 815 νϑῃῃοπιοηΐ ἀσπιυποϊδείοη ἴἰο 
[86 ΚΌΠΟΥ Ἰἀοϊδίογα μποπηϑεῖνοβ, (ἢ6 ρσγορβεῖ 
ἴαγηθά ἴο ἐχρίδίῃ ἴο ἃ Ὀγϑβίδπαεσ [ῃ6 γεάβοῃ ἴου 
15 Ιηἴθηϑα ἀρ] θαϑιγθ. 

δαγἰο.1Ἱ Ἐμοῦ, ἀθυοῦθθ- βασϊοὺβ. ΤΊ 
ξετηϊηίπο, ζεάξεραρ, οσςσυτβ ΟΠ]Υ͂ Βογ : Ὀυΐ [86 
ΤΑΔΘΟΌ]η6, ἀσάξιεῤ, 1ῖ5 Τουπὰ τορϑδίθα]υ, 845 ἴῃ 
χ Κ, χίν. 24 (5εῈ ποῖθ), χν. 12, χΧχὶϊ, 46, 
ἀσποίηρ ἃ οἶδ55 οὗ τθῃ ὄϑρθοῖδ!]ν οΟὈποχίοιϑ, 
πὰ ἴῃ 1 Κ. χίν. 24 δηά  Κ'. χχιν, 7, ἴῃ σοῦ- 
ποσίίοη νἱ ἢ Αϑῃίδσοι ἢ οὐ Αϑῆεγαῆ. ὙΠΕΓΘ 15 
ΠΟ ἀουδὲ [δὲ ὈοϊΏ νογάς ἀοϑίψηδῖϊο Ῥευϑοῦβ 

, ΜΈΏΟ 50 ἀενοίοα ἐποιηϑοῖνοθ, ΟΥ ὑγεσα ἀενοίοα 
ΌΥ οἴδποτβ, ἴο (Π6 ϑογνίςθ οὔ Αϑμίδσγοίι, τῃδὲ 
Ἰιοθηςουβ ΟΥΓ Ἔνυθῇ Δοοτηηδ]6 ἱπίογοοιγϑα ἢ 
ἔδοτλ νγὰβ τεζαγάβα 45 δοσερίδθ!ε ἴο ἰμδὲ ροά- 
655. δυςῇ ἀονοΐθοβ οὐ Ϊ11Ἰσοπ ]ουϑηθ55 νΟΤΟ 
ἰο θ6 ἔουπά οχίεηϑίνε Υ ἰπ Ῥαϊεςίίηθ δηά (Π6 
πο ουτίηξ σουπίτγιοβ, δηὰ ἱπάθοὰ ἴῃ Οτϑθοα 
δηᾶ Δ]Ὺ ; 45 ΠΟΥ 4190 ἀτὸ δῖ [ἢς ργεϑοπέ {{ΠῚ6 
ἴῃ ἸπάἀϊᾶΔ. [ἴῃ ἴδ6 Μοδθιο ἱπβοτριίοη Μοβῃδ, 
βρϑαλκίηρ οὗ 15 “"λκίης Νοῦο δρδιηϑὶ [5γ86]." 
58 γ5, “1 ἀϊὰ ποΐ ΚΙ] [86 ννοσλθη δηὰ πιδι θηϑ, 
ἴοσ [Π ἀενοίοά {πεπὶ ἰο ΑΞῃ(λγ-Κοπιοβῃ " 
(Π- 1)η). ὙῸ [5γδο]1ἴε5 ἤογα τερυκοὰ Ἰοϊποὰ 
δὲ τΠ6ὺῚῚ οὐ δχρεῆθο Ψ ἴποϑα ἀσδνοῖθο- 
Πδηοίβ ἰῃ βδοτῆς 4] ἐδδϑίης (ςοιιρ. ἔχ. ΧΧΧΊΙ. 
6), δῃὰ ϑιθδβοησυεηΐ ἀθθδυςσθοῦυ. ὙΠῸ ΒΟΪΥ 
Ῥτορδεῖ ἱπηρδι ΕΥ̓ Ὀτθᾶκϑ οὔ ἔγτγοπι ἴῃς ἸοΔῖἢ- 
80πὴ6 ἀοίλι!β, νἱἢ ἃ σεηογαὶ ἀφοϊαγαίίοη οὗἉ [Π6 
ἄοοπι πο ἢ υηρ ονοῦ 15 τηϊϑρι θά σομῃ- 
[Γγτήθη : “Ἢ [ΠΟΥ 5881] (41}.᾽" 
ΜΠ ὝΠΟ νοῖὺ ηἐδαι!, πὰ Α. Ψ. τοπάογρά 

ἐς {11}, ἴῃ πιᾶγρῖὶη ὁ Ὅ6 Ρυπίϑῃοα,,") ΟσΟυΥ5 
Ὀεβίάεϑ οὔἱυ ἱῃ γον. χ, 8, 1ο. [[5 πηεᾶηίῃρ ἰ5 

βοιῃθυνῆδί υησοτγίδίη. Ετοπὶ [Π6 6 οὗ 81]|οὰ 
νγογάϑ ἰῇ Ασαῦὶς δηὰ οἴμοσ δεπις ἰδηρυδροσ, 
1ι 15 δι! ρροβθά ἴο πιθᾶῃ “211 Ββοδάϊοηρ," “" δ 
ἀλϑῃοά ἴο {πε στουπά,᾽ “Ῥίυηρο ἰηΐο σιϊΐη.᾽" 

16. Ιεβραίπης οὗ [5γδεῖ, [π6 ῥγορδοῖ 825, 
Πούνενοσ, 5.}}1} πορὲ οὗ [υἀδἢ, τυβοηι {βογοίοσγο 
Ὦς Ὑ111 ξδίῃ βᾶνα ἔστοπι Ὀδοογηίηρ ᾿ηγοϊνθὰ ἰπ 
[5Γ86}}5 δίῃ. [{ 15 1πρ]16ἀ, (μαὲ βοὴ οὗ [86 
Ῥδορὶθ οὗ Τυάδῃ σσεγα δείηρ ἄγανσῃ ἄνα ἴὸ 
{Π6 σοττυρέ ἡγουϑὮ!Ρ 56ῖ ὮΡ ΟΥ̓ ἐποῖγ ποὶρῃθουΓβ. 
ΤὨΙ5 ᾿ππρ] Ἰσδοη οὗ ἴΠ6 ἴοχὲ ἰ5 Ὀογπὸ ουἱ ὈΥ͂ 
ἴΠ6 πἰδίοιμοηξς ἰῃπ {πὸ Πἰδίοτγ, {παῖ (6 ἴνο 
Κίηρϑ, ἰογᾶπι δηὰ Αμδζίδῃ, δπά, δάϊοσ δὴ ἴἰη- 
ἴογναὶ, ΑμδΖ, “νγαϊκοὰ ἰῃ 16 ΨΑΥ͂ οὗ ἴῃ6 
Κίηρς οὗὨἉ 5γδ6]" (2 Κ. υἱῖϊ, 18, 27) ΧΥ]. 3). 1 
{πὸ σουτέ δὲ ἀϊεγοης {{π|ὸ5 661} ᾿πῖο [815 σοτ- 
Τυρῦοῃ, πο ἀοιυι δέ πΊΔΠΥ ῥγίναίθ ρεσϑοηβ ψου]ά 
αἰννγᾶγϑβ Ὀ6 ἐουηά ἀοίϊηρ ἴῃ6 54π|6. ὙΠῸ σγᾶγῃ- 
ἴῃ ἴο Τ]υάδἢ 5θοπιβ ἱπίγοάυςοα τηοτο ἔοσ (Π6 
Ῥυγροϑο οὗ πλλγκίηρ [5Γ26}}5 ρὶ]{, [ἤδη ἔοτν ἴῃ 
ΒΆΚ6 οὗ ΤυἀΔῃ Πογϑοξ : ἤσηος ἴπο ον}]}5 ἀραϊηϑί 
ΜΌΘΟΝ 186 νγαγηηρ [165 ἀστὸ ποῖ ἴποϑο ἴῃ ΜὩϊοῖ 
Τα Δ}}5 οὐγὴ ἀδηρεγ {πὸ πιοδὲ δύ, Ὁ ΟΠΙΥ 
ἴμοϑα ἰῇ ὙΠΟ 886 σου] 6 ΠΙΚΟΙΥῚ ἴο 6 
δηϑηδγοά ὈΥ ςοηίδοϊ νι 1 [5γδεὶ, 
2.» δὲ δαγίο] ἘαῖδποΣ, τὸ σοι 001} αὶ 

ὙΠΟΣΘάοσμι. δε τοηάοηπρ οὗ ΑΝ... “" ΡΙΑΥ 
[186 δαιοῖ," ξΟ] ον πρ ἴΠ6 ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ ςεἢ. 11. 
1----ς, 15 ΒΟΓῸ ἱηδοουγαῖο. Τἢδ βοηάοσ Ὀοϊῃ οὗ 
ἘΠ6 ργοπουη δηά οὗ [ἢ6 ρδγίςὶρ]θ 15 'ῃ ἐΠ6 
Ἡδῦτγονν πιδϑουϊϊηθ. ὙΠῸ τυ πογθάοσῃ σοτηπῖῖ- 
ἰρὰ 15 δ οὔσθ (δὲ βρί ΓΔ] τυ οσγοάομι πιοη- 
[ἰοποὰ ἰῇ υτὖν. 12 δηά 18, δηά (δδὲ Ἰτἴογαὶ 
ἀεθδυ ΠΟΥ πιοπίϊοηθά ἴῃ Ὁ. 14: ἰῃ ὈοΪὰ ΒΙΟΣ 
16 οὔεπάοιβ ἀθπουπορα ἃγὸ οὗ [ἢδ πηδ]α 5οχ. 

οὔεπ4] Ἀδίμεγ, πα ῖκθ ὈΒΥ5017 Καὶ!γ. 
ΟἼΪΏ6 58Π|6 νΟΓῸ 85 ἴῃ 1,δν. ἷν, 13, 22) 27, “15 
εὐγ.᾿" 

εοιο πο γὲ το Οἰϊσαϊὶ, ποιοῦ 50 γε μῷ ἰο 
Βειδ-α στη} ΤῊΘ πιοη οὗ ιἀδῇ γα ἴῃ6 Ῥουϑο5 
δα άἀτοςθοα. [Ι{ 15 ποῖ οογίδίη, τ ῆιοἢ οὗ (ἢ6 
ἶλοοβ πδιηρὰ ΟἿραὶ 15 [ῃ6 οὔδὸ [πδί 15 Πότ 

τὐοα 45 6 58εδί οὗ πογοίίςδὶ οσ ἰἀοἰδίσοιβ 
Τιῖο5, [{ ΠΊΔΥ ΡΟΒΘΙΌΪΥ πᾶν ὕθθη {πὸ ΟἹ] ρα] 
οὗἨ Τ᾿ βῆ, 5κιἰυδίοὰ ἀθουΐζ ἃ το ἴο ἴΠ6 οαϑὲ οὗ 
]Θςποδο, ψἢϊοἢ Ἰδοῦ ΟἸΥ͂ ἀρρθᾶγβ ἴο ἢδγα 
πον δοϊοηροά ἴο {π6 Κίηράοπι οὗὨ 5γδ6] (1 Κ. 
χυ!. 24). Βυϊΐ [ξ 5δεπὶ9 πιοῦεὲ ᾿ἸΚΟΙΥ ἴο δᾶνθ 
Ὀδρη (06 ΟἿΚᾺ1] ποῦ ϑισῆοη, συ ϊοἢ νγᾶς 
ΡΓΟΡΔΟΌΪΥ ἴπθ ΟἿρα] οὗ ΕἸ 4 δηὰ ΕἸ15Π4, ἔοσ 
ὙνὨϊο ἢ 866 ποίδ οἡη οι. χὶ. 209 σὺ ἔῃ. ΤΠΘΓΟ 
οδη ὃ6 π||6 ἀουδὶ δαί (6 ““ Βείῃ-ἀνθη 
Βογδ παπηθὰ νγὰ5 Βείμεὶ. [ἢ οἢ. Χ, ς 16 ρὑτο- 
Ποῖ τῃηθηζοηβ “6 οαἶνεβ οὗ Βεῖξειανθη " 45 
ξεως (δ6 τυΐπ οὗὨἨ ϑαπιᾶγίδ. ᾿πιος ἔτνος ᾿1πηῈκ5 
ἐς ΟἸἸ γα] " δηὰ “" Βεῖμ6 1" ἱορεῖεσ 45 ϑϑαῖβ. οὗ 

. ἘΕ12 
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ἐν Κίη, 1:2. β9 γε ὺρ ἴο “ Βεϊῃ-άνεη, ΠΟΙ βύνεᾶγ, 

με ΓΆΡ Ἰἰνεῖῃ. 
16 Εογ ἴβγδεὶ 8116 Ὀδοῖκ 45 ἃ 

ὈΔς ΚΒ] ἀἰηρ Πεϊέεγ : ποῦν ἴῃς ΓῸκῸ ψ}]]] 

ἸἀοἸδίσουβ Ὑγουβαὶρ, ἴῃ (ἢ 52Π|6Ὸ ΤΊΔΉΠΕΥ 85 
Ηόοϑοᾶ ἀοδϑϑβ “" ΟἹ] 041" δηά “" Βεῖ ἢ -ἀνϑη᾽ (Απιοὸβ 
ἵν. 4,200. 5). ΤΒΟΓΟ νγᾶ5 ἃ Βεοίμανεη πϑᾶγ Βείδεὶ 
(1}ο5}.. υἱι. δ Σ 58. χῖϊ. 4); δυῖ Βείμοὶ, 
εἰ σοά᾽β Ηουε,᾽" δὰ 1561 Ῥεςοπιὸ Βοί-ἀνθη, 
ἐἐ ΨΑηϊ γ᾽ 5 Ησοιιϑο,᾽" οἵ, δοοογάϊηςφ ἴο [6 δ86ρ- 
τυαρῖπῖ, ““[πηἸαυγ5 Ηοι56,᾽) ὈΥ Ὀείηρ [ἢς 
βἤγιπο οὗἁ ἴδε ἰἸάο]ὶ. ΝΠ θησο 4150 Απιοβ (ςἢ. 
Υ. 4) 54γ5, "ΟἹ ζαὶ 5}|.8}} σὸ ἱπίο σδρΕνγ, δπὰ 
Βεί πο] 58.411 Ὀ6 (στη) νδηϊγ." ὙΒΘΓΟ Ἀρρθδγ5 
ἴο Ὀ6 δὴ Θϑρϑοῖδὶ ργοργεῖυ ἰῇ [86 υ86 οὗ [ῃ6 
ΘΓ “5οὸ ὉΡ᾽ ἴῃ τεϊδαίίοῃ ἴο Βείμοῖ : σογῃρ. 
Τυάξ. 1. 22: 1 8. χ. 3. 

ῬΟΥ “«υεαν, δὲ 10 ΚῸ ἰμυθ! 8] 1.6. ΑΒ ὍᾺ 9 
Τοτάὰ ἰνϑῖμ. δίηπος ἴο ϑδύγεᾶσγ ΟΥ̓ ᾿οῃουδὴ 
νγὰ5 αἰπιϊηςεϊνο οὗ ἃ ἴσιο [ϑγδοι τ (δαυῖ, χ. 
40; 7ετ. ἵν. Ἄν Δηα νγᾶβ, ἰῃ ἕδοῖ, δὴ ἱπηρ] οὶ 
σοηξεββοίοη οὗ ΗΙ5 Ὠινίπο ρου, ϑοπὶα ραγιςου- 
τ 4υλ]:1Πςοδίϊοη οὗ {6 δοῖ τῃυβὲ Ὅδ6 Βετα σοη- 
ἰοπιρ δἴοὰ ὉΥ ἴῃς ργορῆεί, δοπῖα υπαογοίδπὰ 
(Π|5 ἴο 86 ϑυγοαγίηρ “αμεῖν, σουηρασίηρ [534]. 
ΧΙΝΠ]. σ ; υῖ [15 σδη Βασάν δ ἔουπά ἰπ της 
ὑοσάβ. ΟἸδβοῦβ, ἃ5 ὟΝ ὕπϑοῃθ, πλοῦ ργο Δ ὈΪΥ 

᾿[λκε ἴἴ 85 ϑννθαγίῃρ ὈΥ [ἐμονδὶὶ νυ ισὲ 51}}} 
Τοβουίίης ἴο ΟἿραὶ] οὔ ἴο Βειδοῖ: σοπιρᾶτο 
Ζορἢ. 1. ς; Ὀυΐ [π6 γϑηδισεα ἰῃϑογύοη οὗ 1ἢ6 
πορξδῖνο βϑοζηθυγῃδέ ἀϊθοοιπίοηδησθα (ἢ]5 νίονν. 
Α οσοπμηραγίϑοη οὗ (6 σοὶ ρᾶϑθᾶσο ἢ 
ΑἸλοϑβ ν. ς, ἐ' 5θϑὶς ποῖ Βοῖδοὶ, ποῦ δηΐοσ ἰηΐο 
ΟἿΑΙ, απὰ ρᾶ55 ποῖ ἴο Βϑογβῃοῦα, Ὁ Ἰεδὰς ἴὸ 
ἴῃς βστηῖϑο [δαί ““ἴο συγθασ, 4.5 ἴἢ6 ἔογὰ Πινθί," 
ϑδίδηἀϑ ἴῃ βοπῖο σγο ἰδίῃ ἴο σοϑουίηρ ἴο Βοοῖ- 
βῆοῦθα, “86 νγὲ}} οὗ ἴ86 οδίῃ," δ5 [86 πᾶπὶθ 
ΡΡΕΔΙΒ ἴο πάνθ Ὀδθθη υ.5118}}}7 οχρ]αϊπϑὰ : Ὀυϊ 
νγῆδί (ἢ 5 τοϊδίϊοη νγᾶβ, ἰξ 15 ̓ πλροβϑίὉ]6 ἔῸΓ 5 
ἴο ἀείοστηΐῃο, 

16. 1ιγαεοὶ «ἰἰάεὶδ δας 1: κα δαεζοϊάϊης 
ῥεὶεγ)] ἘΔΊΔΟΥ, 85 8 ΒΡ ΌΟΣΙ ΒΘΙΪΟΣ 18 
16:80] Ταχοᾶ δὐπρῦοσ. ΤὙΠδ γεγῦ στϑη- 
ἀογοὰ ἴπ Α. Ν. “δ. κβιιά ν᾽" πιθδη8 "ἴο Ὀ6 
ὈΏΓΟΪΥ, πη γδοῖδὈ]6." [Ι{ 18 υϑοὰ ἴῃ Ὠδυΐ. Χχί. 
18 (" δι Όοτ ἢ) οὗ ἴδ6 ἱποοιτίριθ]ς 5οη. 
Ιϑγαθὶ 15 σοϊηραγεὰ ἴο ἃ ποίου ὑπάογ ἰγαϊηηρ 
ἔοτ γοκο- δου Γ, 85 ἴῃ Ἄοἢ. χὶ. 4; [6Γ. Χχχί. 
18. 

ποαὺ ἐδὸ ΠΟΚῸ «υἱ]} ξεεά ἐδενγι 5, ὦ ἰα»ιὸ ἱπ ἃ 
ἴαησε δίας) “Τμδὶ 15, “" ΒΥ παν θϑὶ ςἢδϑί!ϑθ6.- 
τηδηΐ οὐδ ΠΟῚ δῦοιιξ ἴο σοτηπιθηςο, 411} (δὲ 
5. ὈΟΓΠΏ655 584}} Ὀ6 Ξκιράυεά , διά [ϑγδοὶ ἴῃ 
186 ὙΠ ἀογηθ55 Οὗ ΟΧ ΐθ 5}}4}} Ὀ6 Ὀτουρῆΐ ἴο Ὀὲ 
85 ἰλπι6 δηὰ ἰγασίδὈϊθ 845 ἃ ἰατὶῦ, νυ ἢ ἴῃ δὴ 
ΟΡρδη ΗἾδίῃ ἔθεϊβ 115 ἢοΙ ρ]οσθῆθθθ πὰ ΠΡΟ ΚΙΥ 
τνδιῖ5 ὉΡροη 15 5ῃορῃοσγά." ὙΠ15 οχρ᾽δηδίϊοη 
Οἵ ἃ ΨΕΓΥ͂ ΘηΙ ΣΤΩΔΕΪΟΔ] ράϑϑαρο, νυ ἢ Πᾶς Ὀδδη 
ὙΔΥΪΟΌΞΙΥ ἱπίογργοίθα, πλᾶκοβ ἰξ ἃ σοσηργοβθθά 
τεΐογοηςε ἴο ἐδ ἰγοδίπηθης ἐογείοϊὰ ἴῃ ςὮ. 1]. 
9--ῖ:ς, δῃηὰ δραΐῃ ἴῃ Ἂς. 11}. 2-- ς, 1ὴ ΨΠΙΟΣ 

ΗΟΘΒΕΑ. ΙΝ. [ν. 1τ6---18. 

ἴςεἀ τἢδπὶ 85 ἃ ἰΔπ|0 ἱπ ἃ ἷάγρε ρίδςα. 
17 Ἐρῆγαίπι ἐς Ἰοϊπεά ἴο 14ο]5 : ἰεῖ 

ἢίαι δἷοπο.3ν 3 
Ν . 4: Ἔ { ἡ [9..} 18 ὙΠεῖγ ἀγίηκ 18. 8ο0Γ: [ΠΥ ἐν ζονα, 

δουοῖο ῬυΠΙβῃτηοηΐ ρῥγοάιιςοίην διημθηάπηθηξ 5 ᾿ 
ΠΟ] ονσοά ΌΥ Κιπάηθθθ, Τλ156 566πὶ5 (ο δε 
Ἐννδὶἀ᾽5 νἱονν. Α σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ τοοοϊνοα ἰηΐοσ. 
Ρτγεϊδϊίοῃ 15 115: “ΠΟΥ νουϊὰ ἐλίη ξΌ]]ον, 
{ΠΕ οντ ὙΑΥ : [86 1, οτὰ Ὑ}}] πονν εξ τδοπὶ 
αν {ΠΕΣ οὐ ΨΑΥ : [ΠΟῪ 54}} Ὀ6 85 ἃ δπὴ 
Ἰοῖ ἴο 5818 [ῸΓ [5618 ἴῇ 4ὴ ὀρϑῆ ν]]άογηθυ5, 
Ὀπίοηάοά, υηργοίος εά :᾽" 2.6. ΕἸΘΥ 58}8}} Ὀ6 ἴῃ 
ΕΧΙ]Θ, ὑτοσβ ἢ ρρΙηρς δῖ ΠΟΥ νν}}} δηὰ δὲ (Π6 
ΤΏΘΤΟΥ οὗἉ δίγδηξειθ. 80 ὟΝ ὕπϑομβοι ΤΠ νογὰ 
ες ἐερά,᾽) ροϊπξίηρ ἴο ἴοπάϊηρ οᾶτο, τηυϑέ ἴῃ [815 
νίονν Ὅ6 υπάογείοοα ᾿ἰγοηῖοδῖγ, παρ᾽ γιηρ τπδὲ 
ΤΟΑΥΓῚ] “ΤΌ ης ονοσ [Ποτα ᾽" Ὡς ἢ γα Πᾶνα ἴῃ 
ἘΖΕΚ. χχ, 22. 

17. δε δίνι αἰομε)]ὴ Ἰ1,οῖ πὶ ρὸ οὐ ἴο ἀο 
νγΠδῖ Πα 15 ἰθηδοϊ ΟΌ5]Υ Ὀοπὶ ὑροη ἀοίηρ. 1,ρᾶνθ΄ 
᾿ϊπὶ ἴο 5 ἕδίῖα '  (ουηρᾶσγο, ἔογ ἴμ6 Ὄχργοϑ- 
βίοῃ “" ἰδσξ ἢϊπὶ δίοῃς,,"" Ἐχοά. χχχὶϊ. το: 2 8. 
ΧΥΪ. ΙΧ; 8ἃηά ζογυ [ὴ6 ϑεηςπιθηΐ, ΘΓ. Υἱ]. σό ; 
ἘΖΕΚ, 111. λό, χχ. 29: Μαῖί[. χν, 14. ΤΒ6 
οχῃογίδιοη 15 δ ἀγοοϑοὰ οἵμπο ΟΥ̓ ἰἢε 1, οτὰ ἴο 
(πὸ ρῥσορδῃεῖ, οὔ ὈΥ 186 ῥγορβεῖ ἴο ΔΠΥ͂ οὔθ 
0 τηϊρἢϊ ἴδε] ἀϊσροϑοὰ ἴο ἱπίογίοσο ἢ [Π 656 
ἀὐδηδοηρά ἰάοϊαίοτβ. “’ ἘΡΉΓΑΙΠι᾽" τοργοϑοηΐβ 
[πΠῸ Νογίμεπι Κιησάοπι, ἃ5 ὑδιηρ [5 
ἀοπιηδηΐ ἴγῖρθθ, ἃπὰ 85 Ὀοίηρ (5 ἰοδάοσ ἰῇ 
ἸΔοΪΔΙΓΥ. 

18. Τρεὶγ ἀγίπῆ, ἅς. Ἀδίμοσ, ΤΆΘΙΣ 
ζιποδῦ Ψ119018 ΚΟΙΘ ΒΟΌΣ: ῬΏΘΥ 8109 ὈθΘπῦ 
Ο" Βοῦνϑ!πβ ΟΣ τᾶ ἩΒοχζθάοχῃ : ΒΘΡ 
ΒῺ}1018κ ἄο τ ἘΠῚ 1ονθ ΒΏ81ὴ6. ΤΠ 
σοσγὰ (υοὐδὴ ἤοτὸ τεπάεσεά “' ἀγίηἰκ " ἰ5 ἃ 
ῬΘΟΌΠΑΓ ομΘ, Οσσυττίηρ ᾿οϑίδ5, πχοϑδῖ ῬγοΟΌΔΌΪΥ 
(ἔοσ Νδῇ. 1. 1ο 15 ἀου δίι1), ΟὨΪΥ ἴῃ [58]. 1. 22, 
23) “ΤΥ 5ιἶνοσ 15 Ὀθοοσθ ἄσγοσϑβ, (ὮΥ νυν η6 
τηϊχοὰ νυ} νναῖοσ. ΤῊΥ ΡΓΠοΘ5 ἃσὸ σοῦ] ]Που5 
δηἃ σοπιραπίοῃϑβ οὗ [μ|Θν 65 : ουογ οπο Ἰονείῃ 
εἰἴϊβ, δῃὰ ἔο] νεῖ δὐογ τουσαγάς : 1ΠΕῪ Ἰυρο 
τοί {πο Δί Πουΐεβϑ, ποιοῦ ἀοίἢ 1ὴ6 ολυϑο οὗ 
ἴῃς σἱάονν σοπθ ὑπο (ποτ. ῬὍΤΠ6 ςοπη- 
Ῥαγίβοη οὗ 1Π15 ρδϑϑθᾶρὸ ἰῇ 1ϑςαϊδῆ ἴῆτονβ ἃ 
βίγοῃρ ᾿ἰρϊ ὕροη ἴΠ6 5θη56 οὗ [6 σϑσϑὸ Ὀδίοσο 
5: ἴογ, ἴῃ ἕδςϊ, [5414 ϑϑθπβ ἴο ἢανε ἀενοϊοροα 
ἃηά ρΡυὶ ᾿πῖίο ἃ οΟἰθασοσ ἕοστη ἴθ ϑοπιενν δὶ 
ΘΠΙρτηδίϊοδὶ υἱΐογαποθ οὗ [Π6 οἷάοσ ργορβδεῖ, 
ἴῃ 1534]. 1. 22, “" ὙΨ1ΠῸ ᾽) Ρ]ΔΙΉΪΥ πλοδῃς νπῸ οὗ ἃ 
δΟΠΟΓΟΙ5 4ΌΔ ΠΥ, ἀπά (ἢ6 “ ΡΙΠΟΟ5᾽ οὗ Ὁ. 43 

. ϑίδῃα ρᾶγδ1}6] ἰο {86 “ 5] ν6γ δηά ““ τίη" οὗ 
τ. 22, 8ἃ5 Ὀείης ἴποϑ6 0 5δουϊὰ πᾶν θθθῃ 
(6 τηοβὲ ργθοίουϑβ ἱπρτοάϊθηξ ἰῃ ἴπῸ σοτησπηοῦ- 
γνε δ] ἢ δηὰ 115 πιοβί γε γοϑμϊηρ πὰ αυϊεϊκεηίηζ 
εἰεπηεπί. ὕπάεσ [Π]5 συ !άλπος ννὲ ΤΑΥ͂ ὑπάετ- 
βίδηἀ Ηοβϑοϑᾷ ἴδιι5: “' ἘΠΘΙΓ ὙΟΓῪ Ὀοβί νν]ΠῸ 5 θ6- 
ςομα ΒΟΡΟΙο55Υ νδριὰ : ἔογ [6 ρσγοόρεὺ 5Πιο] 5 
οὗ ἴῃ σοτηπιοηννγθα ἢ (σοπιρ. Ἐ5. χὶν!!. 9). ἴδ 6 
ΡῬηοσϑίβ ἀπά ποῦῖος γῆο διουϊά ἢανο νναγάθὰ ΟἹ 
ἜΡΕΙΥ τη ϑοδίοξ, ἀγα {μοπηϑεῖνοβ Ὀδηϊ Ὡροη τος 



ΓΗεδ. 
«λιείδζε. 

ν. 19.] 

ΑἸ]γ : μοῦ "συ ογβ τυ ϑῃδπια ἀο ἰονε, 
Οινε γε. 

ΗΟΘΕΔΑ. 

ἤδγθ Ἴοοπηηχίτοὦ ψῃογοάοῃι ςοηζίπιισ 

ΙΝ. 

19 Τπε ψνηὰ δαῖῃ ουπά δεῦρ 
'ἴπ Πεγ τνῖηρβ, ἀη4 ΓΗ ΘΥ 51] θ6 δβ!δπι- 
εἀ Ὀεσάᾶυβε οὗἉ {πεῖς βδογι ἤςεβ. 

τηοῖΐηρ υβογοάοχῃ ἔγοσῃ [ἢεῖγ Οοά : (ΠΟΥ σβοοϑθ 
δηάὰ ἤυρ 5δᾶάπιθ δηὰ σι." ΤὍὙΠ6 ρῥγοποιῃ 
“ἐΠογ ᾽ ροϊηΐ5 ἰο {πε σοπηποηννοδιἢ, δηὰ [5 
ἱπίοτοδδηρεὰ ἢ ὁ ἸΠΟΥ,᾽" 85 ἴῃ [86 ποχί 
νεῖϑθ. ὅ6ε Νοῖο θεϊονν. 

19. ὙόῪὲ «υἱμά ῥδαϊδ δομπά δὲν Ὡῷ ἱπ δὸὺ' 
«υἱησ 1 Ἀδίδοτ, 556 μαίῃ [ἰεὰά ἃρ νἱπὰ 
ἢ ΠΟΙ ἴῃ ΒΕΓ 5Κιγῖβ,,,) 45 ἰη Εζείς, ν. 2. 
80 Αδεη ΕζΖγα, Κιπιοῆὶ, “ ϑ:δάϊ δ." ἴ[Ἶῃ 1Π6 
τεοηάογηρς οὗ ἴ6 ΑΟΨΥ., “ἢ ψιἱηὰ Ἶ ἰ5. τὴ6 
βἰογηγονιπὰ οὗ Ὠινίης Ἰυάφτηοηΐ5. ΤῈ οτθηΐδὶ 
ξΑιἤοσς ὉΡ ἃ ρατί οὗ ἴῃδ βκιγὶ οὔ 15 στῃδηῖ]δ 
ἴο ἔοττη ἃ ϑοτί οὗ ροςκεῖ, ἴῃ ψ πο ἢς 65. ὰρ 
ΔΩΥ ΔΥΙοΪα ὙΠΟ ἢ 6 νυ ϑηθθ ἴο σΑΓΓΥ 5ΘΟΊΓΟΙΥ͂ 
(Ηδρεξαὶ 11. 12). ἰϑ5γαθὶ ἴῃ ἰῃμαΐ ΘΑροστι655 οὗ 
ΒΕΓ ἴῃ ἐο]ονγίης 4015, ΌῪ νἰο ἢ δῃ6 Βορεὰ ἴο 
ΒδοιΓε ΟΠ ΑΙ ῬγΟΒΡΟΓΥ (οἷ. 11. 4), νγ85 

Ἰγϊηρ υρ πῃ ΒΟΥ 5 τίβ ννῆδὲ νγὰ8 ποίπίηρ δι 
νπά, τπδῖ 15, ἀἰθαρροϊηίπιοπί δηὰ σοηπιβίοῃ. 
εἰ ὙΠ 85 ἴῃ οἢ, νἱῖ. 7; 0Ὁ χν. 2; 534]. 
ΧΙ. 29: Τῆο ἔδηχϊηΐηθ “.5Π6 ἃ5 ἴῃ Ὁ. 18, 
ὦ ἤοΣ 5ῃ1εἰ4 5.) Εογ ἴπ6 Ηροῦσγεν οὗ “ἢ 
Βετ," ορ. 2 Κ, 111. 26, 6γ. χ. ς. ὙΠ τοηάου- 
ἴῃς οὗ ΑΟἸΥ.15 4 Υ ἰεχιεἰπλδίθ ἰγδηϑιδτίοη 
οἵ {πε Ηεοῦτεν, δῃὰ 15 ἴῃ 6 ομδ ΠΊΟΣΘ σΟΙΩΙΠΟΩΪΥ͂ 
δοςερίοά, {Π6 ““ νη" δεῖπρ ([Π6 χεϑίβι 655}} 
βυνθθρίηρ βἰοστη- πὰ οὗἨ Πἰνῖπο Ἰυάρτηθηΐβ : 
Ὀυΐ 86 ἱπιάξο οὗ ἴπ6 πὰ {γὶηρ ΠΟΙ ὉΡ ἴῃ ΒΕΓ 
ννϊηρθ ἰ5 ἱποοηρστιοι5 1 ἴπ6 ῥγοσθάμγο οὗ 
ΔΩ͂ Ὀϊγτὰ ; δηὰ [Π6 "" 5ῃδπιθ᾽") ἰῃ ἔπε ϑοοοηπὰ 
εἴδυιϑε οὗ ἴθ υ. ἄρτος δοιίευ ἢ Οὐγ ἰδκιηρ, 
ἐἰ χηα " ἴῃ ἴΠ6 ἢγξέ 85 ἀδηοίηρ ἐϊδαρροίϊηϊ- 
τηοηΐ δηὰ ἔτυκίγαξοη. 

“αογβεε. πΒδοσιζιοῖμξε. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΑΡ. [ν. 4, 5, 8, 18. 

4. δίποθ {π6 ποραϊΐϊνα ποθ θῃρ] ογοὰ [5 
[86 σαῥεενυε ὃν, δηὰ ποῖ [μ6 οὐ]οςίινο ἐδ, ἰξ 
15 πδίυγαϊ ἴο ἴδϊκα Ὀοϊἢ οἶδυϑεθ ἃ5 ὄὀχργεϑϑίηρ ἃ 
ΥΥἸ5ἢ, ὁ. ς. [ῃ6 ξεπογαὶ τνῖϑἢ οὗ [μὸ ροορῖθ, δηὰ 
ποῖ 85 κἰδίίηρ ἃ ἴδςῖ. [{ ἢδ5 Ὀδθη βυρροβθὰ 
ΟὈΥ͂ ϑοπῖο, [δὲ 3 δὲ ΠΟΙΟ πηθΔΠ5 ὁ"ΤΏΔη ἢ 85 Ποῃ- 
ἰταϑίοὰ ἢ “ἴἢς 1 οτὰ," ννῆο 5 τεργοϑοηϊθα 
ἴῃ Ὁ.1 ἃ5 Ηἰπιβεὶῖ Πανιηρ ἃ σΟηίΣΟν ΓΘ ἢ 
Η!5 ρβεορῖε. Τ 5 ΑαγΌδηο] ἀπιοην ἴΠ6 [ενν]ϑῇ 
σοτηχηρηϊδίοσβ, δηὰ Ὦσ Ῥιυβου, ννῆο ο 
“ (οἂὰ ἔοτοϊάς πλδῃ ἴο ἱπιοεππιεάά]ο: Ηδ ἢ 
ἰλίκοη ἴῃ6 σοῃίτζονοεσυ ἰηΐο Ηἰ5 οὐσῃ μιδηά5.᾽" 
ΎΒεΕΙΟ [5 βοννόνοσ ποίῃϊηρ ἰπ [6 ννογά5 ννυῃϊςἢ 
ευξρεβὶβ βυςἢ ἃ νυἱονν , ἔοσ 8116, οἢ ἴΠ6 ομθ 
μιδηά, ἴθ6 νυοτάϑβ οὗ σ. χ ἃγὲ ἴοο σειηοΐε ἴο ὃὉς 
δυρροθοὰ ἴο ὃ6 ἰῃ ςοηῖγαϑὲ νὰ (Π6 ννογάβ 
Ὀεΐοτε υ.5, 50, οὐ ἴδε οἴποσ πδπά, ποϊδηρ 15 
Τῆοτο σομηγήοη ἴβδη ἴπ6 υ8ὲ οὗ ὲξ ἴῸΓ ὁ“ΔΩΥ 
ΟὨ6." Οομηρᾶτζο (ε...) Εχοά. χυΐ. 19, 29. ΤῈ 
Ῥιοροβεὰ αἰϊεγαίίοη οἵ 179 "3 Ἴ29 ἰπίο "9 
ἿΣ ννᾶ5 ἤτϑξ Ξυρφοϑιοὰ ὉΥ Ϊ. Ὁ. Μιίςβμδεῖιβ, 
ἃ οττῖς, 1 πιυϑὲ 6 σοηξεβϑοα, ᾿νῆο ννᾶβ ΟἿΪΥ 
ἴοο πιο ἀϊθροθοά ἴο ἵἴξποτῖο ἴπ6 Μαϑοσγείς 
ττδλάϊθοη. ΒΙθοῖκ, ἰῇ 15 “ ΕἸΠΙοιης ἰῃ ἀδ5 
Α. Τ΄..᾽ Ρ. 522, 15 5: ΣΟ ΡΥ ἱποϊποὰ ἴο δοςορῖ 
ξ. Ηε οὔϑετνεβ, δονγενοῦ, [παῖ {Π6 ροϑίξοη οὗ 
[ἢν νοσδῖϊνο δἱ ἴῃς εηὰ οὗ ἴδε βεπίεηςθ ΤΑΥ͂ 
ῬετπΔΡρ5 5θὲπὶ ὑπηδίυγαὶ. Αποῖμοσ οδ]θοϊίοῃ 
ΤΏΔΥ βυρφεϑί ἰἴ561 ἰὴ ἴΠ6 ἀθϑοποα οἵ ἴπε δυίίο]α 
Ὀείοτο ἴῃ6 νοσδῖϊνε 172. Βοῖίἢι οὈ]οεϊ:οἢ 5 ἃΐδ 
τηοῖ ΌΥ εδοΐ ομς οὗ (6 ἴἤγες ξΟ] ον πρ Ρ45- 
δαζοβ: 5. ΟΧΙν, 7. ϑ0ῃ} 50].Υν0.1 (5); Ηοϑ. 
ΧΙ, 14; δηά {Π6 ἰδίίου αἶϑοὸ ὈΥ [58]. ΧΙ, 23, 
χῖν. 8; 5. χῖν, το, οχ]ν!. γ); [οϑἢ. Χ. Σ2; 
ϑοηξ 80]. ἱν. σό, ἰδ. ν. σ (Ὁ 7 δῃὰ ὨΝ171). 

δ. ὈΔΠΊ ἢ ἴΠς ἀδγ«Ἐπ|ο,᾽" δπὰ πο ἐἴη 186 
αἰξμίςτπγο,᾽ δϑίη Ναὶ, ἱν. 22 (16 186 ΗΘῦγεν). 

80 ΠΟΛΌΠ πιδᾶπβ “εἴπ [86 ὨΙΡ ἢ -Εἰπι6 "ἢ ἴῃ Οεη. 
Χχ. 3: Σ Κὶ. 1]. ς; Ϊοῦ ν. 14. Εναὶὰ ἴδε 
ὉΔΠ Ποῖα ἴῃ 115 υϑ0.2] 56 η56 οὗ ""ἰο-ἀδγ,᾽" 85 
τηοδηΐϊηρ “800ῃ :᾽ δι “Ἶη [86 ἡ μς" ἀοο5 ποῖ 
ἄδτοο 1 1815, 

8. δοπῖδ ἰδΐκο “ἐ5ἰη᾽᾽) βού 8458 πηδοδηΐηρ “"51}- 
οἴεγίηςρ." Βιῖ ἴδεογὸ ννου]ὰ δ6 ὯΟ ἱπΊΡΓΟΡΓΙΕΙΥ͂ 
ἴῃ ἴῃς ργιθϑίβ'᾽ θη]ογίης ννμδῖ [6 1ἃἂνν ΡΓΟΡΕΣΥ 
ἀϑϑισποαὰ ἴο μοι (μεν. Υἱ. 29) 26, Χ. 12---20). 
ΝΕΟΙΠΕΣ ἀραῖῃ σὴ ννὲ υπάοτοίδηὰ ἔπ ρᾶϑβᾶρθ 
οὗ [δὲ ρυἹεϑίβ᾽ ἰδ ζδξηρ [6 Ρθορ]θ ἴο σοπιηὲ 
δίπ5, ὙΠ ἃ νἱενν ἴο τεδρίῃρ ὑζοῆξ {δμεγείγοπι, 
ἵπ ἴῃς ρογίίοη οὗ ἴδ ὀχριδίογυ οἤογιῃρϑ νυν] ςἢ 
(Π6 [,νν χζᾶνα {πόπὶ: ἔογ (ἢ6 ραγίουϊαῦ ἔοστηϑ 
οὗ ἰγδηβρτεββϑίοη Ἵχρίδίοθα ὈΥ 9 η-οὔεσηρ (568 
ΒΙ0]6 Ὠιςοςοηᾶγγ,᾽ Ατί. διπεοζογίης) ετὸ ποῖ 
οὗ ἃ κίἰηὰ {|Κεὶγ ἴο Ὀδ ̓ ἰηϑεαϊοαὰ ὈΥ [ἢ ῥὑγιθβίβ. 

186. ὙὨ5 νεῦθο [85 Ὀδεη ὙΕΣΥ͂ ὙΔΣΙΟΙΙΘΙΥ͂ 
δχρ ἰποά. Ὅς τοηάογίηρ ξίνεη ἴῃ ἴπ6 ποῖο, 
δηὰ ν ἢ 4 ᾿Π|6 πιοάϊβοδίίοηυ [6 Ἰηϊεγρτείδ- 
(ἴοῃ, ἃ ἴΠ6 βᾶτηθ 858 ἃσθ ρῥγοίοιτεὰ ΟΥ̓ Ὦσ 
Ῥυϑογ. Ὅδα 56η96 οὗ ἀδρΈΠογΔΟΥ δϑϑισηθὰ ἴο 
Ἵ 15 Ὀοσῃο οὐΐ ὈΥ Τετ, 1. 2:1. Αγρϑιηβὶ [86 
τοηδογίης ἴπῃ [86 (Ὠἰγὰ εἰδιιϑ6, “"ἀο ἰονο, Οἷἵνθ 
γα," τἈδουξὰ ἑδνουτοά ὈΥ (6 σοτγοθροπάϊης 

δὲ ἴῃ ϑαίδῃ, ἴδοσα ᾿ἰ6 186 ξΟ] νης οὔ- 
ἸεΟΠοπεΙ (1) ἴδε νονγϑὶ ὑπάεν Γ ἴῃ 12 5που]ά 

δανιεῖς Ἰηβίεδὰ οὗ ἐψεγε; 5866 πὰρ. ΧΧ. 7; 
2 8. ΧΥΪ. 20, δζο.; () ΠΟΥ ἰονο, Οἷνο γ61} 
ψουϊὰ 6 δὴ δχίγοτηεῖν ὑποουῖῃ νγᾶν οὗἉ βαυπα 
“ ΈΠΟΥ Ἰονὸ ἴο ΟΥΥ, Οἷνο γε!" (3) δ 15. ΟΠΪΥ͂ 
ἴο δ6 ξοῖ ἰηΐο ἴῃθ ςοηϑίγυς!οη ὈΥ ΞΌΡΡΙ γὴν 
βοηπιο νογὰ 1 ἴἴ 5 νδγοι8 ϑδυρρ]οςοη5. Ὦδνθ 
Ὀδοη φγοροβοά, Ὀυζ 41] οὗ Τποπ υογῪ ργθοδγίουβ: 
8ἃ5 Ὑ 1 5}|4Π|6,᾽) οΥὐὁἨὨ “ἴο {ΠΕῚΓ 58λπιθ, οὐ "Ὁ 
Βῃδπιο!" (4) ὙΠ οτο ἰ5 ποίδίηρ ἴῃ ἴπε οοηίεχε 
ἴο ὅῃονν [δδῖ σοττυρίοη ἴῃ ἴπ6 δαάπκιηϊσιγαϊίοη 
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Μ) ὃ 

οὗ "υδῖϊςο 15 δ (ἢϊς Ὀπιθ δὲ 411 ἴῃ {πὸ ργορδοῖΐξ 
νον. ΑΔ πιιςῇ πλοῦ ῬγοῦδὈΪΘ νἱονν 15, (πδέ 
ἸΔΠ ἸΣΠΣΣ 5 σοπιὲ ἔοστῃ οὗὨ ἰηϊδηθῖνα σεάυρὶ - 
εδίίοη. Ασςοογάϊηρ ἴἰο Ῥοσοςῖο, {Π6 
τρδαγίδη ΑὈιυϊννα] ὰ ποῖά (μαὶ ἰξ ἰ5 45. ἴξ ἢδ 
μὰ βαϊὰ Ἰδὲ ἸΣΠΝ, τ Ῥυβον ἰ5 οὔ ορί- 
πίοη παῖ “1 15 ΡῬΓΟΌΔΌΪΥ οπθ οὗ ἴπ6 θαι] θέ 

Γ(ΗΑΡΤΕῈΚΒΚ Γν. 
ι Οοώ":» γμώαφνιορης ἀραΐρε ἐλ ῥγέδείς, ἐς 2 ἴο, 

αμαὶ τε φγέμες οὗ Πγαν, ΤΥ ἐδεὶγ «αν οία 
δίηδ, 15 τ ἐἐ δεν γέῤέσι, 

| ΕΑΚ γε τϊ5, Ο ργίεϑίβ ; δπά 
μεδύκεη, "Ν ἤουβε οὗ ἴϑ5γδεὶ ; 

ΔΠ4 ρἶνε γε δᾶγ, () μουβε οἔ τῆς Κίπρ: 

ΓΗΑΡ. . ὙΠδ ργορμοογίπρ ἰη [ἢ]5 δηὰ {πὸ 
Ο]]οννηρ σΠδρίεγ 15 αἰβιϊηρυϊπῃοαὰ ἔγοπι {π6 
Γεβὶ οὗ [Π6 Ὀοοῖκ ὈγῪ ἴπ6 πεαιοηου νὰ ϊοἢ 
]υάδῃ ἰ5 πιεποηοα ἰπ σοηποοίίοη ἡ} [5τδαὶ : 
που ἀνθη πεῖ (ἢεὲ ἘΡΆβγαϊπιῖϊῖθ ρσορδοεῖ 
Τα δἰ πίδ1η5 ἢ15 Πδίϊο ΔΙ ΠΥ, ΕΥ̓͂ πιοπεϊοηΐης ΟΠΪΥ͂ 
οη6 ἰτηρ᾽ (ςἢ. ν. 1), νγῆο 15 Εν ἘΠΕῪ {πὸ Κίς 
οὗἉ βγεῖ, ἀῃηὰ ΌΥ πλδκίπρ, ΠΟ ΠΟΑΓῸΓ Γοίθγθηςοθ ἴο 
ἴῃ6 δουΐζπογῃ οδρίίδὶ, ἰπδη ὉΥ Ξρθογίπς “ Βεη- 
74πιη" 245 δὴ οὐ]εςξ οὗ {πε ἱπνδάϊηρ δυτηγ 5 
δίίδοκ (ςἢ. ν. 8, ποῖθ). ὙΤΠ6 ἔτθαιθπου ἢ 
ὙΈΙΟΒ [πἀΔ ἢ 5 ἔογίιηθ5 ἃγὲ ἤθγο ννοόυθη μὴ ψ ΠΝ 
ἴποβθ οὗ [ϑγδοὶ, νναττδηΐβ (Π6 βιιγηλῖθο, [παΐ [ἢ 6 
ΡΓΟΡΒΕΘΥΪΠΡ νγᾶ5 ΟὟ ΒΊΠΔΙΠΥ υἰἰοτοὰ δὲ ἃ {{πὶὲ 
γγ ἤθη 186 ἔννο Κίπράοτηβ ψεσο ὈγουρὮϊ ϑοπιθ- 
ὙΠ ΠΘΔΓ ἴο οαςἢ ΟἾΠΟΥ͂, ἴῃ ἔτ Πάϊγ ἔδοιης ἀπά 
ἴῃ {ΠΕΣ ΡΣ ΠςῚρ]65 οὗἨἁ ἀρ ]ῖς ΡΟΙΟΥ͂ ; 1.6. δ 
ΒΟΠῚΘ {ΠΠ|6 ΤΟΥ ἴο ἴπδῖ ἰδξίογ ρατί οὗ Ῥθκδῇῃ 5 
Τεῖξῃ, ἤδη (Π15 ῥσγίπος ἴῃ σοηϊαποίίοη νἢ 
(86 ϑγγίδη Κίηρ ἘδΖίῃ νν5 δϑϑα πρ, σοί 
͵πΠ δηά ἴπερη Αἢ42: 2 Κ. χυ. 37, χνὶ. ας: 
58]. Υἱῖ, δῃὰ νι, ὙὙπΠι[5 ἀδίθ ϑυϊῖ5 4150 τΠ6 

ΓΟΙΟΓΡΙΟΘ ἰῃ οἷ. νι Σ δηὰ νἱ. 8 ἴο Οἱϊοδά, 85 
δεΐῃρ ἃ σουπίγυ 511}} ἀπιθηδῦϊε ἴο ργορμοίϊοδὶ 
Τοθυκο: ἔὉΓ ἰονγαγάς [ἢ6 εἴοθοὸ οὗ Ῥδκδῃς 
τοῖρῃ Οἱϊοδά νγᾶϑ τεῆϊ ἄνγᾶν ἔγοπι ἰ5γαοὶ. Οἱ. 
Ιηἰσοἀποξίοη, Ὁ. 4034. [{ ἀοεϑβ ποῖ 5θπὶ ροϑϑί Ὁ]6 
ἴο ἢχ {π6 Εἰπ|ὸ πο Ὄχδοῖγ. ϑοπὶθ οὐ ἶο5 
ἸΔΟΠΈΥ τὸ Βιβίοσιςδὶ σγεΐδσγθησα ἴῃ οἢ. συ. 13 
ΜῈ 2 Κι. χν, το; Ὀιϊ ΟἹ ΥΘΓΥ Ρτεοδιίοιϑ 
δτουηάς, δ66 οί ΟὨ (ἢ. Υ. 12. 

1. Ἡκαν, δας, (Οὐοπιρᾶγε οεὶ 1. ἃ; Μ|ίοδῃ 
1. ἃ; 58]. ἱ. 2. 

Ο 2 γίε.. γε ῥοισε Κ᾽ Τεγαεὶ...Ο δοιμε Ὁ 
ἐδε ἀίῃφ)] δίποθ, δοσοογάϊηρ ἴο ἢἷ5. οιιβίοσῃ, 
1ῃ6 Ργορῆεξ ἴῃ 1Π656 ἴννο Ἵπαρίοτβ δά άγεθϑος 
ὮΙ 561} τ ΔΙ Υ ἕο ἴπε Νοσίδοιπι Κιηράοπι, [6 
νοσά “15 γᾷ61᾽) 15 ἴο Ὀ6 ἴδκδθη ἴῃ πε πδτοννοῦ 
δοσορίδεοῃ, ἴῃ ννὨϊςοΐ, δῖος (πὸ ἀϊογαρίίοη, [ξ 15 
ΟΥ̓ΣΙΠΑΙΙΥ υϑοὰ ἴῃ (Π6 ἴννο Ὀοοκβ οὗ Κίηρϑξ. 
Αςςοογάϊηρὶγ 1[ἴ βἰδηὰβ ἴῃ σοπιγδάϊςεηστοη ἴο 
ἐς [Δ᾽ 1ῃ Ὁ. ς, δΔηἀ δδ5 Ρ] ΑΙ ΠΥ 115 Θαυῖνᾶ- 
Ἰεπέ ἴῃ ““ ΕρΡΒγαὶπι᾽" 'ῃ υτὐ. 12, 13, 1. ΤΒὸ 
ἐἐρτἹοϑίσ5,᾽" πογοέογε, νι ῆο ἀγὰ Βοσε οἱϊοά, ἀγὸ ῃοῖ 

ἬΟΘΕΑ. Κν. [ν. 1- 3. 

ἔοττηβ οὗ {πὸ ἰηίδηϑῖνθ νου σγορθαϊϊηρ ἃ ρατῖ οὗ 
(πὸ νοῦ ἰἴϑεῖ ἢ 115 ᾿Ἰηβοςτίοη." ὙΤῆΐς ἰ5 
αἰϑο Εἰννα] 8 νίενν, Ὀο(ἢ ἴῃ ἷ5 “ΡῬσορδοίθη," 
δηά ἰπ ἢ15 “[ρῃσγουςῆ,᾽ ἡ Βογο ἢ εἰΐοα 85 οὗ 
106 5πὶς οἶδ85 οὗ ννογάβ ΠΒ Ὃ" Ῥς-, χὶν. «Ζ; 
ἽὝΠΥΙΟ 5. χΧχχυῇ!. το; δηὰ ΏΠῸΝ ΡΞ. 
Ιχχχνιῖ. χό. 

ἔου Ἰμάρτηεης ᾿ς τονναγά γοιι, Ὀδοδιιβε 
γε ἤᾶνε δεβη ἃ βπᾶγε οη ΜίΖραῇ, δηὰ 
ἃ πεῖ βργεδά ὑροῃ Άθου. 

2 Απά τῆς τενοϊζετβ ἂγα ρῥγοίουπά 
ἴο πιᾶκε βἰδυρῇῆτοσ, ἢβουρῃ 1 ὀάαὺυε 
ὀξέα ἴα τεῦυκεγ οὗ τῃδπὶ Δ4]]. 
21 Κπον Ερδγδίπι, δπὰ ἰβγδεὶ 15 

{Π6 ργοϑίβ οἔ τῆ [οπΊρ]ε αἱ [οτιιβδίθηι, θυ [ἢ ο56 
ψηο0 οὔδοϊαιοα ἴῃ ἴῃς σοιτιρίοα ἔοιπῃ οὗ 6- 
μον ἢ 5 ννουϑῃρ ννιςἢ δὰ Ὀδθη οί Ὁ] 5ποὰ ἴῃ 
[5116]. “ὙἼΠ6 Ποιιδ6 οὗ [5ΓΔ6] ᾽) 15 [6 Νογίδειπι 
παϊΐοπ ἴῃ ρθπογαὶ: (ἢ6 οὐ ΠΑΥῪ υ86 οὗ 16 
Ρίγαϑα ἀοθβ ποῖ ννδγγδηΐ 115 ᾿ιὶ γοσι στην ἰξ ἴο 
ΔΏΥ 54 ηΠοάιη, οὐ οἴμοι δπαϊορου5 ὈΟΑΥ, τὸ- 
δαγοά 45 γοργοβοηϊηρ ἴ[Π6 παίίΐοη. ΤὍΤῆὸ οουτῖ 
ἴῃ 115 σοὶ σίοιθ ΡΟ]ΙΟΥ͂ νγᾶ5. ΟΠ] δοίην ἴῃ 8ο0- 
ςογάφπος ἢ ἴπ6 σοπογαὶ Ὀδπὲ οὗ ρορυΐϊδγ 
ἔδοϊηρ. Τῆς “δοιιδὸ οὗ [π6 Κιηρ ̓, 15 [ῃ6 τογαὶ 
σοιγέ:; ποῖ πιογοὶν {πὸ Κἰηρ 5. ἔΠΆΪΥ, Ὀιῖ ἢ 15 
ννίοἷς ἰδ οὗ ρυῦϊς οἤϊούιβ: σοπιρατε [58]. 
νἱ]. 2. 
ον ἡμάσηιοηί 1: ἰοαυαγα γομ}] λίπεν, 89 

Βοπῦθηο09 ΔΡροΣζίδιποῖ; ἴο γοῦ. 80 ἴδε 
Ηροῦγονν ννοσὰ ἔον “δ πηθπ"" 15. υϑοὰ ἴῃ Ῥ5. 
ΧνΙ, Δ: 1« Κ. Π|. 28. Οη ἴδ6 τοσορποη οὗ 
1(Π6 ϑδοογάοίδὶ σπαιδοίογ οὗ ἴποβς μῥιυ]ὸϑῖβ, 566 
Ἰοία οἡ «ἢ. ἵν. 6. 

α “παγε οη ῆίπρανδ, απά ἃ πεὶ τὡργεχά προν 
Ταδογ]ὴ 1, ἃ Βηδῖθ οὗ Μίσρδα. Τῆς 
ἐς ΔΓΕ," ννὰβ5 ἴο σαίςῃ Ὀἱγάσ (οἷ. ἴχ. 8; Ρτον. 
Υἱ, 3; 8. χοῖ. 3) οχχῖν. 7: Απιοβ 1ἰ]. ς. 
(ΟΠΊΡΑΙῈ Ι 8. χχνΐ. 20): "ἃ 5η81: οἡ Μ|ΊΖραδ" 
15 ἐ'ϑις ἢ ἃ 5ΠΆ.6 85 ΠΊΑΥ Ὁ6 ἑουηά οἡ Μ|ΊΖραϊ.᾽" 
δίποθ (Π6 ραγδι]δὶ οἴδλιιϑθ ἢᾶ5 ἃ ὈΥΟΡΟΥ ΠΑΠΊΟ, 
(ἼΔΟΙ, ννὸ ταιιϑῖ οὈνουϑΥ ἴΔΚὸ “ ΜΙΖρδ᾽)" 
85 ἃ ὈΓΟΡΟΙ͂ ΠΔΠῚ6 ᾿Πκοννῖϑο, δηὰ ποῖ γοηάογ ἰἴ 85 
ἃ φοπηηοη ποιη, “Ἰοοκ-ουΐ 811}, ““Ὀεδοοῦ- 
811." ὙΠ πᾶπιρ, θείης ἐῃ.5 5 οδηΐ, ννὰβ 
ΔΡΡΙ Θὰ ἴο ϑϑνθγαὶ ῥίδςεϑ, 88 "" Βοδοοῃ:-ΗΠ!}}" 5 
ΔΠΊΟΠΣ Οὐγδεῖνοβ. σῦς 15 πιοϑὲ σγοῦδθὶ 
τηοδηῖ ἴἢ6 ΜΊΖρδῆ οἵ Οἰἰοδά, δϑϑοςϊδίοθα αὐτὰ 
ἃ ὙΘΏΡΓΔΒΙα Τοπηϊηΐίθοθηςα οὗ δοοῦδ᾽5 ΒἰϑίοσΥ 
(Οεη. χχχῖ. 49), δηὰ πηρηϊοηθὰ Ὀεϑίες ἃς 
“Ὁ ΜΙΊΖΡΘΙ " ἴῃ ͵υάρ. χ. 17 (ςρ. ποῖίο); ΧΙ. ΣΙ, 
29, 34. “ἼΤαῦογ᾽" ννᾶβ8 οἡ ἴδε νγεϑίοιπι βἰάθ οὗ 
]ογάδη, δοίης [Π6 σοἰεταϊθα ἢ] οὗ [86 πᾶπὶὸ ἴῃ 
Ολ]ΠΠ|δὲ (]υάξ. ἷν. 6. 12, 14: ἡ Ἶτο. Υἱ. 22): [15 
βυΐνδη βίορεβϑ νγουἹά αἴογά Ἴονογί ἴο ]1} Κἰὶπάς 
οὗ γαῖμα Ὀοϊἢ ψιηροὰ δηά ἔουγ- οοἰοά, ΜΈΣΟΝ, 
ΔΟΓΟΓΑΙΏΡΙΥ, 51} αρουπηά ἴμεγθ. ὙΠῸ ργορμοῖ 
ΡΤΟΥΔΌΪΥ πηθδηβ, ἐμὲ ἴῃ6 ρϑύβοῃβ δἀάγεξθοα 
ἀνδιϊοὰ {ΠοπΊβεϊνο5 οὗ ἐποῖν οἰοναϊθα ροϑί!οη ἴῃ 

Ι ον, 
εἰ εἶ, ὦ ε. 
ΤΗςε» 
εὐγγεοζίορε. 



εν. 4, 5.] 

ποῖ ΠΙά ἔτοπι πε : ἔογ πον, Ο Ἐρῆ- 
γαῖα, ἴδοι! σοπητιττεϑῖ τν Πογεάοπ, σηπά 
[ϑγδεὶ 15 ἀεβ]εά, 

4 ΕἸἼΤΒΕΥ Ψ|]1 ποῖ ἔγαπις {πεὶγ 
ἀοίπρβ ἴο ἴυγη υπῖο τπεῖὶγ (οά : ἔογ 

1Π6 σοπηπιοηνγ ] ἢ, ΟἸΪῪ ἴο πιὶ5᾽οδὰ [Π6 ρθορῖθ. 
δρεουϊδίογοβ, ἰπηυῖ, νὸβ ΡοσὺΣ οἵ ὑτηςΙρΟ65 ἴῃ 
Ρορυϊο, εἰ ἴῃ δχςεῖσϑο ἀϊρηιῖδιῖδ συ] πλῖηθ σοη- 
δα, υἱ ΡορΡυΪυπὶ σορογεῖῖ5 οστδπίοτῃ : ΥῸ5 
δυΐοπι 26} 6ϑι!]5 ἰδαιθυ5, οἱ ἤθη ἴδπὶ βρεοι]δ- 
ἴογοϑ εἴ ρσποῖροϑ, φυδι νεηδίοσεβ Ἀρρε  ]δηαϊ, 
εέγογιε. Ῥυιεδῖὶβ δηδ ποῦϊεσ 41} οὐδ [ἴῃς 
ΠΟΥΠΕΓΥ, οἡ 1ἢ15 5ἀ6 οὗ ἰογάδῃ δπὰ οὐ ἴδ6 
ΟἾΒογ, ΟΥ̓ ἰανν, ΌΥ Ρῥσεςορέ, δηὰ ΟΥ̓ ἘΧΑΠΊρΪΘ, 
ψοτο υΠοσίηρ, ποῖ ΟΠΪῪ {Π6 ΠΕΓΕΙΟΔ] νγογβὮρ 
οὗ ]εμπονδῆ, Ὀυζ 4150 ἰάοἰδίσΥ δπὰ {86 σδηκεϑῖ 
᾿ΓΑΠΊΟΥΑΠΥ. 

Δ. “4π4 1δὲ γευοίίεγ: ἀγὸ ῥγοζομπά 10 νιαζε 
«ἰαμρ δον) ἘἈδῖμογ, 798, θοὸν 18 Β1δΒ Εἴ01- 
ληὴβᾷ ΔΥΘ ὉΠΟΥ͂ 0:90, Ὅ:9 δροδβῖδίθδ. 
ΤΠ6 ἔοπῃ οὗ εοχργεϑϑίοη ἴῃ ἴδ6 Ηοῦτον, 
“ὁ 5} ΡΠ οτΩΣ ΠΟΥ Πᾶν στηδάθ ἄἀδθρ,᾽" 15 ὑγὸ- 
ΟἸΞΟΙΥ ἀπαίορουβ ἴο ἴδαῖ Ὡς ἢ ννα ἤᾶνα ἰῃ 
Ι5α]. χχχὶ, 6, ""ᾶνθ ἀθορΙῪ τονο]θά,᾽" ΠΠ| ΓΑ ]ΪΥ, 
“ΠΟΥ μᾶνο τηδάδ στονοϊτίηρς ἄθερ." ῬὍδά τϑη- 
ἀοπηρ ΠΕΙῸ ρίνοη ἰ5 [Π6 βδᾶπηθ 85 ἰδί οὗ Ὦγ 
Ῥυβεγ δηὰ ψύηθοπο; [Π6 ἔογπιεσ σείεστίηρ 
186 ““5ΔῈ ΡΠ οτΙηρ " ἴο δοΐῃδ] τηυγάογβ (ς ἢ. ἰν. 
4, Υἱ. 9), (86 ἰαξῖογ ἴο ἴδ βἰαυίπρ οὗ 5δογιῆςοϑ, 
ΑῺΏ δάβιοσ βοϊιξίοη 15 ἴο βιρροβα δαί [ἢ 
ΠΟΓΙΟΏ ΟΥ̓ ὁ" 5ἰδιιρῃϊοσηρ" ολιτῖο5 ἔοσυνασὰ 1ῃ6 
ἱπηᾶρὸ ἴῃ ἴΠ6 ῥχθοθάϊηρ νεῖθοΌ "ἼΠ6 ἰοδάϊηρ 
ἸηΘη ἴῃ 5γδε] δῖὸ βηδῖοβ ἴὸ Ὀγίηρ ἴῃ 6 ρθορὶθ ἴο 
ἀεκιγυςοη ; γᾶ, ἀπά ἀθθρ 5 [6 σᾶγηδρθὸ νυ Ὡς ἢ 

Βᾶν ντουρῆϊ,---ἰῃοϑθο ἀροβίδίθ σενοὶί- 
εΓ5}} ὌὝΠΕ "514 ΡὨΓΟΥΙ ΠΡ" 15 ἴο ὃὈ6 δκοῃ 
Βρυγαίίνεϊγ, οἵ ἴπε ἀεἌίτγυςτοη τὶς ἘΠΟΙΓ 
ψὶοου5 Ἰηἤμπδηος Ὀγουρῆξς ὕροῦ 86 Ρεορίδ. 
966 Νοῖο δοΐον,. 

ἐδομσὸ 1 δαυε δε ἃ γεδμδορ Ὁ ἐδερι αἱΠ 
ἈδΊδοΥ, ΖΟΣῚ ΚΊγ 9 ὩΥΒ617 ππῖο 86 6}88- 
ΟΕΙδοΙαθαῦ οὗὨ ὕπθι 811. ΑἸΓΟΔΩΥ͂ μδὰ (ἢδ 
τυτδ οὗ [86 [,ογὰ ἀσϑοοηάϑα ὕροὴ ἔπ Νοιἢ- 
Ἔγῃ Κιηράοπι, δηὰ ἱπ πο ᾿ἰρῶξ βίγοκοβ: ὑαζ 1ἰ 
τγὰβϑ ποῖ ἴο 6 Δρ ὈΥ δηγίπηρ 5πμοσί οὗ 
115 Θηξγο ἀδοιγυςοη. “ὁ Α]] οὗ {ποῖῃ:᾽ ὈΟΙΒ 
ἀδοείνειβ δηὰ ἀεςεϊνοα 5881} ρου. ΤῈ Ηο- 
Ὀγτονν 15, 51 ἂπὶ σμαδϑεϊϑετηεηΐ ἴο 8ἃ}1 οὗ {ποθπὶ."" 
ἴδε ἔοστη οὗ Ὄοχργϑβϑίοῃ δείηρ δἰ πλὶϊαν ἴο [πδῖ ἴῃ 
ῬϑΞ. εἶχ. 4.41 κῖνε τωγϑοὶ πίο ργάγεσ," ψ Ὡς ὰ 
ἸΠΈΟΓΑΙῪ 15. “1 8πὶ γα τ." 866 ποῖθ ἴῃ ἴος. 
ΤΟ ἀϑροςοῖ ς ἢ [οδονδῆ ἢονν νοτὸ ἰονγαγὰς 
Η!5 Ῥϑορὶθ ννᾶβ ΡΌΓΟΙΥ μαῖ οὗ Ριυιμπίϑῃπηοηῖ. 
Οὐοπιρ. ςἢ. χ. το. ὁ" (Βαβι βοτηθης"" 15 υϑοὰ 85 
1π ο΄. ΧΧχ. 14. 

8. 1 ἔποαυ Ἐῤῥδιαὶ») 1, ΘΥθ 1, ἸΠΟΙ͂Ν 
ἘΡΈΏΣΔΙΩ. ἴῃ ἴῃη6 Ηρῦγονν [Π6 ὑργοηουη ἰ5 
᾿πϑετίοθα 1 ΘρΠμα5]5. [{ ργοβοηῖβ [6 ΑἹ- 
ΤῊ ΠΥ ϑονυθγοῖρτι 85 6 Ῥοθο σορηΐίβδησο οὗ 
[5.26] }5 ὈΘΠΑΝΙΟΙΙΣ νγᾶ5 ἃ πιδίϊοσ οὗὨἨ βιρτγεπιοϑῖ 
τηοϊηθηί. “Κπον---ποῖ διὰ ἔγοσγῃ πιθ,᾽ 85 ἴῃ 
Ῥβ. Ιχῖχ. ς, 

ΗΟΘΕΑ. Ν. 4 

τς 5ρὶ γξ οὔ ννπογεάοπιϑβ ἐς ἰῃ πε ἡ] 81 
οὗ τῆδπι, ἀπά τΠῈῪ ἢᾶνε ποῖ Κποννῃ 
τῆς ΓΟΚΡ. 

5 Απά τῇς ργάς οὗἉ [ϑγδεὶ ἀοίῇ τε8- 
[ΠΥ ἴο 5 ἔδςε : τῃεγείογα 5}4}} [5γδεὶ 

ὃν ποαυῇὶ Α5 ἴὲ ψεῦο: ΤΠ6 πηδίίοσ ἰ5 δὶ - 
ΤΕΔΑῪ ἀεοϊάοά ἴῃ ΜΥ ἰυάρτηεπί: ποίμηρ ἔυγ- 
{ποὺ ποοάς ἴο Ὀ6 Κποῦνῃ ἔοσ 115 [5 ἀσιοττηϊ- 
πδϊΐοη. ὁ“ ΕΡἢγαὶπλ᾽" 19 οἴθῃ :ἀθηῖσοδὶ ἢ 
(15γ86],᾽. 6. ἢ τ[Π6 Νογίποση Κἰηράομη. [ἴῃ 
[15 νοῦβϑο, μονγευοσ, πλοδὲ ὈσοῦΔΌΪΥ 1ξ ἀεϑὶρ- 
δῖος ἴπῃ6 {τθθ6. Α5 ἔπ τηοϑὲ ροννογίι] οὗ 4]} 
[86 ἴδῃ {π| 65, ΕΡΏγαϊπι ἐγεά [25 ροϑιτοη, 
ἴῃ ΞΌΡΡΙ γηρς ἴΠ6 τλοηδο ἢ οὗ ἴΠ6 τ ῆο]6 πδίϊοη, 
ὙΠ Ἔβρθο 4] δηνυ, δπὰ ννᾶ5, ἢο ἀοιδί, ταις ἢ 
ἸηΠιυοησοά ΤΠΟΓΘΌΥ ἴῃ δοδάϊηρ 186 ἀείες!οη 
ἔτοπι [αν ἶβ ἀγηδοίγ. ΤῸ [ἢ15 ἐπθθ Ϊετο- 
Ὀοδπὶ Ὀεϊοηροά, Ἐνεϑη [86 οδ᾽ ἔσο υοσβἢϊ Ὁ ΤΩΔΥ 
θῈ τεραγάθα 85 μανίηρ πιδίηὶυ οτἱχίπαϊοὰ ἴῃ 
{μεῖς ΌΠῸ4] διηλθιϊζίίοη : ἘΠΟΥ νυ ϑμβοά τδ5 ἴο 
ςουηίεγθαίδηοθ (Π6 ἱπηρογΐδηςθ νυ σι ΤυἀΔὴ 
ἀεογπνεά ἔγοπι {86 οἴοβθ σςοπηθοϊΐοη ἴῃ ψηϊςἢ ἰΐ 
βίοοά νι (86 ἐοπρ]6 δὲ [εγϑδ θῖη. 
κοι): «υδογεο»!}}) Ἐδῖμοτ, πδδῦ βϑῦ 

ζοσψασχὰ σποσϑάοτα. ὍΤὴδ οδιιδαῖίνε σοη- 
υξαῖϊίοη 15 υϑοά Πογθ, 845 1η οἷ. ἱν. το, νν ΠθΓδ 
866 ποίθ6, Ο. Υἱ. 1ο. ὍΠ6 οδ] εν ῃρ 15 
ΤΛΔΊΉΪΥ ἀοοιχηαίεοά, 

ἐς ἀοβίε4] ὐϑοά οὗ δῃ δά ]Ἕεγεϑϑ ἰη Νύμῃ. ν. 
12, 14: δηὰ ἤϑηςθ οἴξη οὗ ἸάοἸ]δίοῖβ, 45 [μον. 
ΧΥΠΙ. 24: |6γ. 11, 23; ΕΖΕΚ, ΧΧ. 7. 

4. «υἱἱ! ποῖ  α»ι"] Ἠεῦγτεν, ΟἼΠΕΥ 
Ὑ}11 ποῖ ξῖνθ,"" 25 ἴῃ Εσςϊ. 1. 131} χσ Οῆγσο. χχίϊ. 
19 (561); Οσεη. χυῖϊ. ς (“πιδάς᾽). Τἢε 
ΤΑΔΙΡΙΠΔΙ] τοπάθπηρ, “ἴΠοΙΣ ἀοίῃρα νν}}} ποῖ 
ΒΟΟΣ ἐδέρι ἴο ἴὰσῃ υηΐο {πεῖς Οοά ᾽" (50 Ταγ- 
δυπὶ, πα ΠΊΔΗΥ ΠοΟπ)πλοηΐδίοσβ), ρῖνεβ ἃ ξοοὰ 
56η56, ἱξ υπάοτοίοοά ψ] χοΐεγεησο ἴο 1ῃ6 
βίγοηρ ΠποϊΪά νη ῆ ἱηνοίογαῖο ΠΔΌΪ: ῃ45 οὔ ἃ 
τηδῃ; Ὀυξ [ἢ]15 5665 ϑοιηεννῃδῖ ἴοο τϑοοηάιϊίθ 
ἃ 5θῃςπιθηΐ, νυ 8116 [6 ἀὔβθηςο ἴῃ ἴῃ Ηροῦτονν 
οὗ ““{Ποη}᾽ δου ""βιι ῖογ᾽ 15 α]5ο δῃ οὐδ)]θςοη. 
Ι͂ῃ (6 ννογὰβ ψΠΙΟΒ ἱπηπηθαάϊδίθὶΥ Ό]]ονν, [Π6 
Ρίορδεῖ εχρὶδὶπβ πεῖ οὐβεπαία ἱπιρθη θοῦ 
1ὴ ἃ αἰ βοσθηξ ΤΔΏΠΟΥ. 

ἐδεὶγ Οοαἢ Ἡνῖπρ ρΘου Αγ οἷ᾽ πιβ Ὡροη {Π 6 ΠῚ, 
ν δὲ “ρἰγὶΐ Ὁ, «υδογεάο»ις» ἐξ ἐπ δὲ ρεδπ 9 

ἐδο} ἘἈδίδοῦ, 15. πλῦδῖὰ ὕπο. “ὙΠῸ 
βριγτῖ οὗ ννηογθάοπῃβ,᾽ ἐ. 5. Δῃ Ὁπδοσουηῖδοϊα 
δηἀ ὈΠΟΟΠίΓσΟΙ]ΔΌ0]6 ἱτηριϊθο ἴο ἰάἀοἸΔΣΥ. 866 
Ποῖθ οἡ εἷ. ἷν. 12. Οομηραῖα ΕΡῆ. 1]. 24. 
πη τποηὶ,᾽ ἴῃ ἐμεὶγ ἱπτηοϑὲ Ὀοίης, 85 ἴῃ 
Ῥς, χχχῖχ. 4,}}. το. δ"1η ἴδ σηϊάϑι οὔ {πεπὶ"" 
ννοιϊά τηθᾶη, δἰ σψοῦκ διηοηρϑὶ {Π6πὶ, 6Π|ὶ- 
Ὀοδοπιρά δηὰ στῖξε ἴῃ (ποῖὶγ σοηρτοραϊίοῃ." 

ῥσυε ποὶ ἀποαυπ ἐδὲ 1 ΟΚΟῚ ἱ.ε. εἰἴΠετ, “σὸς 
ἔω56 ἴο ΓεσορτΖα ΗΠ 45 ἴδοιγ Οοὰ :"" οσ, ""δΓὸ 
ἀερδὰ ἴο {π6 8ϑϑρῆϑε οὗ Ηἰβ ροοάποϑβ δηὰ ροννεσ." 
ΤΠ ἰαϊίοσ 15 θεϑί, 85 (ἢ6 οἰδιιϑο ξοστηϑβ ἃ ρασΐ οὗ 
[Π6 οχρ δηδἔοη οὗ ἔμεῖγ Ὀεδδνίοιι. 

δ. “1π4 δὲ ῥγἱάε 97 1εγαεὶ ἀοῖ δ ἐδ δν ἰο δὶς 
“πε Ἀαίδεσν, ""Ἰπεγεΐοσε δυπιθ]θὰ 5881} Ὀδ 

ὥ 9 



απὰ ἘρἨγαίπι (11 ἱπ τπεὶγ ᾿πΙ ΟΣ ; 
7 υάδῇὴ «͵50 5}4]] [1] νυ τῇ (ἤδη). 

6 ΤΠοΥ 5}4}} γροὸ νι τῆεῖγ βοοΪτβ 
δά ψ τῆεὶγ Ὠεγάβ το 8εεὶς τῃε 
ΠΟΚΡῸ ; Ὀυῖ {ΠΕῪ 51141}1] ποῖ πὰ ῤέπ; 
ἢς Βαῖῃ νυ άγαννῃ Ὠϊπ156]  τοηι ΤΠ εη1. 

186 ργδ οὗ [ϑ5γαϑὶ ἴῃ δὶ5 οὐ Ξἰραϊ," 2.6. ἢ]5 
τολίποβϑ 5}ῃ4}} Ὀ6 Ὀγοΐίοη ον, δηὰ Πὸ 581] 
ἔεοὶ 1 το Ὀ6 50; “ἴῃ δῖ5 οννὴ 5: ῃϊ,,, 45 ἰῃ ΕΖεῖκ. 
ΧΧ, 43, “ὙΘ 5}4]} ἰἸοαῖῃε γουγϑεῖνθϑ 'ῃ γοιτ οὐη 
δίψῃ," 2.6. γ 54}} θ6 Ἰοδ ῃβοπηθ, δηά ἴδε] γοιυγ- 
βοῖνοβ ἴο Ό6 580θ. Ὑὶ5 ϑθῆϑα οὗ “16 ̓ 15 
Εἰνεη ὈΥΓΧΧ., Ομδϊάοθς Τάγρυπι, Κλ, Α Όρη 
ΕΖτα, Ἂαὐὐδογ, Ἐοσδοημλ!οσ, Μδυγοσ, Μοη- 
ἀεἰβθοβη. ὙΠῸ Ηδοῦγον νογὺ 5 υϑϑοὰ ἴῃ (Ὠϊς 
56η86 ΟὗὁἨ δοίης ““ Βυπλ  ]οα,᾽" οὐ “ δ]! εἰοά,᾽" Ἀς. 
ΟΧΙΧ. 6; 521, χχυ. 6, χχχὶ. 4. ΤΠ “Ργιθ 
οὗ 5γϑ01) στηρᾶῃϑ 41} ἴῆοσε οἰγουπιϑίδποος οὗ 
ὙΟΥΙΪΥ ρτοδίηοβθ, οὐ Ὑνῃ ἢ π6 Τεη Τ ΠΌΌ65, 
δη ἃ Ἔϑρθο Δ! ΕΡὨγαΐπη, νδυπίοα ἐμοπιϑοῖνοβ 50 
ὨΙΡὮΪγ. (ἰοπιρ. Απιοϑ Υἱ. 8, “Ἄχ θηςν (Ἰ. 
ΡΠά6) οἵ Ϊδςοῦ." Ἐρῆγαιπλ5 στοδίῃοϑα δηὰ 
ΡΙάς ἅγὲ δ ΓΔ Ό]Υ 1] υδίγαϊοά ἔτοηι [πε Ὠἰδίουυ 
πι Ὦτ Ῥυϑβογ᾽β ποίθ οῃ [ἢ]5 ρᾶϑϑᾶρθ. ΤῊ 584Π16 
Ὑγογά5 οσσογ Οἢ. Υἱῖ. το. ὅ86ὲ Νοῖδ θείονν, 

ἐῤέεγεΐογε “δῥαϊ!, ὅς. ἈΔίδεῦ, γ98, 1518 9] 
διὰ ἘΡὮΣΔΙΙΣ Β.ΔΙ1 δΌΠΙΙΌ10, :.6ς. “γα, 
Ιϑγδοὶ, γδυ ΠΕΡῚ 50 561{ς-ϑιγ]οά, δηά ΕΡἈγαὶπι, 
--ἰῃαῖ παπὶὸ οἵ ονογινθθηΐηρ κεἰ ξεδοασίηρ, 
584}} 6 Ὀσουφδξ ἴο {δε στουπά,᾽" 
ωάαδ αἰτο “ῥα! γαὶ «υἱὲ δεν} 8881] 

ΒΌΠΙΩΌ106. Ὠ15 15 ποῖ ἰησοῃείϑίθης ἢ (ἢ, 
Ἷ..)γ1; ἴοσ [δῇ 5811}} 6}1 ἴο 186 στοιπά, ᾿πουρἢ 
Αὔϊεογννατὰβ γεβίοσεά, Ηδϑὺ ραγίςὶραϊΐοη ἴῃ 
[5γ86]}᾽5 Ἰἀοἰδί γι 885 Ὀδθη ᾿ηάιςδίεά ςἢ. ἱν. Σς. 

6. Τρεν :-ῥα]! γσο «υἱὲ δεῖν ἥοεξ: απά «υἱέ 
ἐδεὶν δεγά}) ΜΝ ΝΗ Ιαγρο σἸ5 οὗ ἰαπιλῦ5, Ξἤδορ, 
Δηα ποδί (""βοςκ5᾽)), οὗ οαἰνεβ, μεϊΐοσβ, δηὰ 
Ὀ0}}5 (“Βογά5᾽)), 1Π6Υ ΠΙΔΥ Ρεγδάνεηζιγε Θῃ- 
ἀδανουσ ἴο ἄρροᾶϑεὲ [ἐπονδὴ 5 ψυγαίῃ: Ὀυΐϊ [ἢ 
ΠΟΥ ἀο, ἰξ νν}}} ΡῈ ἴοο 1δῖθ.0. Οοπιραγε ΜΙΟΔῆ 
11. 4; δηὰ [πε ἱπεῆεςίζιαὶ τερεπίδηςε οὗ [ἀ δὴ 
ὈΠΟΥ [οϑίδῃ ἴῃ 2 Κ. χχϑ!. λό, 27.. “ὍΟο;"" 
--- υάλῃ, ἰο Θμονδῆ 5 ἰοπιρ]6 δὲ [ Γ βδ]θτῃ; 
[Ξγδοὶ, [ἢοϑα οὔ (ῃς τοπηπαπΐ {πὶ νγοσο 6166" 
( Κ. χίχ. 18), ἴο ἴῃ αἰίαγ οὔ ΗΙβ5 σογγυρίοά 
ὙΟΥΞΠΙΡ δἱ Βεῖδοι, οὐ ἴο οἴ μεὺ Δ]ἴδιϑ (ςρ. ὡ Κ. 
ΧΥΠΠ. 20, ΧΙΧ, 10). 

δὲ ῥαΐδ «υἱδάγαευπ ῥί»ιαο οι ἐδορε} 
(5 ἴδ6 νοῦ ΟΥΑΙ ΠΔΓΙΪΥ πλθδπ5 ἴο “" 5:Π1Ρ ΟΗ͂, 

85, ἴῸΓ ΘΧΔΙΊΡΪΟ, ΟμΘ 8 5Ποθϑβ, 1ἃ Βοτὸ ἀδηοῖοϑ 
7εμονδὴ 5 αἰϊδεηγασίηρ Η πιϑο ἢ ἔτοπὶ 811} ἴῃ 6 
[165 το ἢ σοπηδοϊοα Ηἰπὶ ἢ} Η15 Ρθορΐο. 
Ης νγὰ5 ““ἀορατῖοα ἔτοπλ" (Πδπὶ (1 5. χχυ, 
15). 

7. ἀκα ἱγεσεδεέγοι 7} {αὶ 16581}, 85 
Δη δά υ)ξζογοβϑ : Πρ. ογ. 1. 2ο. 

δεοίίεη εἰγαησε οὐἰἰάγοη})ὴ ὍΟΣΤΏΘ 81108 
ΟἸὨΣΙάσοι, 1,6. ΟΠ] ἄγοη ννῆιοἢ ψΟΓῸ ποηθ οὗ 
186 1 ογά 5, πο δεπυΐπο οἴἴδβργίηρ οὗ ἴ86 (Π60- 

ἩΟΘΕΑ,. Ν. [ν. 6---8. 

7 ὙΒΕΥ͂ μᾶνα ἀδαϊε ἐγεδοογοιβὶΥ 
ἀραϊπδῖ ἴῇ6 [ΚΡ : ἔογ {πὲ δᾶνα 
θεροζίδη βἴγαηρε Τἢ γε : ποῦν 588} 
ἃ πιοηῖ ἀδνουῦ τπ6πὶ ἢ τἢεὶγ 
Ρογ]ο;8. 

8 Βίον γε ἴῃς οογπεῖ ἰπ (σδεδῇ, 

ΟΥΔΟΥ͂, βοαῖς οη5 ἴῃ μβοατὶ δηὰ οοπάπςί. Οοπι- 
Ρᾶγε ςἢ. 11. 4, ποῖδ ; [52]. ᾿νῖϊ. 2. Τὸ Τδισιιπὶ 
δηὰ [Θνν 58} σογαμηθηϊδίογβ ὑγεσὲ ργοῦδοὶΥ Πρ, 
ἴῃ 5δείῃρ δεῖὲ ἃ γείδσεῃοθ ἰῇ ρδγτουϊλγ ἴο 186 
͵55.}.6 οὗ ᾿η[οΥτηδγγιαροβ νυ [Ππ6 οἱ (απδδηϊῖο 
᾿πηδοιϊδηΐϊβ οὗὨ (ἢ6 σουπίγυ, πὰ νυ] ἢ ποὶρ ἢ - 
Ὀουσίηρ ἰἀοἰδῖογβ.Ό. [ἰ δὰ ὕθθῃ ἕοτγεϊοϊὰ δὲ 
ΒΓ ἢ ἹΠπίΟΙΤΏΔΙταρο νου Ἱὰ ἰοδὰ [ϑγδοὶ ἰπῖο 
ἸἀοϊδίτΥ ; δηὰ 50 1 μδὰ ργονεά, (οιηραγο 
Του, νἱ]. 3.4; [υἀξ. 1. ς-το,) τ Καὶ. χι. χ-- 8: 
Ῥϑ. ον]. 214---ῶώ. ὙΠ 5ἴοσγ οὗ Αμβδ᾽ς πιᾶσγ- 
τίλρο ΜΙᾺ (ἢ διάοηΐϊδη [6Ζοῦοὶ, δπάὰ οὗ 1.5 
ἀϊβαβίτοιι5 τοϑυ 5, ννὰ8 ΟἿἿΥ οὔθ ἱπϑίδῃςς οὗ 
νἢδί ννᾶ5 πο ἀοιυϊΐέ σοπίη 8} 7 ΟσςΌΓΓΙΠΡ ΥΕΤΥ 
ΕΧ ΘΏΞΙνΟΙΥ ἴῃ 411 γαηκβ, ὍῊΟ “ἈΠ άγεῃ "ἢ ἄγο, 
Βοννονεσ, ϑἰγιεὰ “δἰ θη," ποῖ 50 σῦς οα 
δοςουηῖΐ οὗ πεῖς ρασεηΐδρξο, 45 οὗ ἴδε μοδι βοη- 
ἰ5ῆ 655 οὗ {πεῖγ σμαγδοίου. 

ποαυ} ΠΟΘ 15 ΠΟ ΤΟΟπὶ ἔοσ ἔυσί Ποῦ δου 2- 
ὕοη : ἴδΠ6 {ἰπλὸ 15 σοπΊ6. 

ποαὺυ «δα ἃ νιοπίῤ ἀξυοωγ ἐδερη Οτ᾽ ταῖμου, 
“ΠΟΥ 514}} [86 πονγνιηοοη ἄδνοῦσ {ποπὶ.Ἶ 
Τῆς Ηρφῦγον πουη (εδδάϊε.) τθδῃς ἱπάϊβοτ- 
ΘΠΕΪΥ ““τλοητἢ ᾽" δηὰ ““πονν πηοοη." ΤὍῆδ πον 
Ιηοοη οὗ (6 [|5γδοὶ ἴθ ργονθὰ τποὶγ συΐη, 
ΑΓΕ {πγουρὴ [μ6 ἰηϑιπσεγὙ ἢ τ ΒΙοἢ 
ΒΟΥ δἰίεπάεά ἴο 186 ομον ϑιῖς οὔβοσνδηςδ 
ΟΥ̓ 128 παίϊοηδὶ ΠΟΙ ΙΔ ῥγοϑοροὰ ὈΥ {δὲ 
Ὁ (ςοπιρ. [54]. ἱ. 12), ῬΣ τῆγουξὰ 
{πεῖν Ἰἀο]αίσουι5 ργοίδπδξίοη οὗἉ [ἴ (50 Κεῖ! δηὰ 
νΌπβοΒθ). [ἰ 5 Πεσὲ οἰϊεὰ 45 ἃ ϑαπιρίο οἵ 
ἘΠΕΙ͂Γ φοπογαὶ δεμανίουσ. [ἢ ννὸ δάδπετο ἴο 
1ῃς τοηάοτίηρ οὗ Α.Ο Κ., τγὸ 5}8}} θεῖ υὑπάοτ- 
βίαπά “ἃ στῃοητ ἢ} ΜΠ} Ϊεγοπιθ, Κι της, 
ΟλἸνίῃ δὰ γ᾽ Ῥυϑευ, 845 ἀθποίϊηρ 8 Ὀτγίεΐ 
Ρογιοά, πονν πῃ (ἢ6 σουπϑοὶς οὗ Ηρανεπ ἤχοά 
δηὰ ἀείειτηϊπεοά : σοπΊρατε τ. 9φ. Βυΐῖ [ἴδε 
Ἄσδοῖςθ οὗ [815 ραγῇςι ας ἀσϑιρηδίίοη οὗ Ἐπὶ 
νου] 566 πὶ ΘΧί σοι οἷ ἀγὈϊ ΓαΓΥ, Ζοςἢ. χὶ. 8 
ον 5 ἃ νϑγῪ ἀουδί}] ραγα]]οὶ : δηά 
ἔπετο 15 ἴδε ξυσίποῦ ἱποοηνοηΐθηςσο, {παῖ {δὲ 
Ἡοῦγενν δογρίυτεβ Ῥουμδρ5 ἔυΓη ἢ ὯῸ ΟἴδοΓ 
ΘΧΔΙΏΡΪΟ οὗἩ 1πδΐ ραχτιουϊατ ἔοστῃ οὗ ρεσξοῃιῆςδ- 
[ἰοη ὈΥ ἡ Ὡς ἢ ἃ ρεποά οὗἉ {πιὸ 15 ϑροκδϑη οὗ 25 
1156} οἴεςίίην τνβδί ἰ5 ἀοης ὉΥ οἴδεῦ ἀρεπίϑβ ἰῃ 
1; ἴογ {Π6 ιι56ὲ. οὗ [ἢε ὀχργεββίοῃ, “ἴα ἀδγ οἵ 
[86 1, οτά,᾽ ἰ5 αἰ ογοηῖ. 

«υἱ!δ ἐδεὶν βογιο.}1 Ὑ1Ὸ0ῸᾺ ὉΒΘΙ͂Σ ῬοΣΌοπΒ 
Οὗ Ἰπποχιΐδηοθ. Εογ (δ6 ἔοιτῃ οὗ ὀχργεβϑίοῃ 
Ποτηρϑο Οεῆ. Υἱ. 12, “Ψ [86 φαγί." ὙΒὸθΟ 
“ Ρογίοηβ᾽" σεῦ ἴδε ροτγίίοηϑβ οὗ Ἰαπὰ δεςιρπκὰ 
ἴο {Π6 58ενεσαὶ ἔΔπ|11}165 οὗ [βγϑεὶ. βῆ, χῖχ. 9. 
4 Κι ᾿ἰχ. το. ὙΒεβθα ““Ῥογίοῃϑ᾽" Ξῃπουϊά ὃδδ 
εἰ φοηϑιπηοα :᾽) [δὶ ἰ58, [ῃοδ6 δηςίδηϊ ἴδηυγος 
βῃοι ὰ ὃς Ὀγουξας ἴο δῇ οηά ΌΥ πΠ6 φεηεσαὶ 



νυν. 9--11.ἢ 

απ ἴπε {τυπιρεὲ ἴῃ Βδπιδῆ: ς 
αἰουὰ “σέ Βεῖπ-άνεη, δίϊογ τῃ66, 
Βεη]αηιίη. 

9 Ἐρβγαίηιν 5Π4]} δε. ἀεβοϊδίε 'π {μὲ 
ἀδγ οὗ τεῦικε : δπιοηρ [πε ετῖδεβ οὗ 
ἴβγδεὲὶ μανε 1 πιδάς κηονγῃ τμδῖ ψνϊς ἢ 
5}4}} βιιγεὶν Ἀ6. 

ἩΟΘΕΑ. ν΄. 

10 ΤΕ ρῥγίηςεβ οὗ Τυάλῃ νεγε {κε 
τπεπὶ τῆδῖ τεσχονε τῆς Ὀοιμπά : ἐῤεγέ- 
Ὥστε 1 νν}}} ροὺγ οἱ πὶγ ννγαῖῃ ἀροη 
1πεπὶ [κὲ νναῖεγ. 

11 Ἐρἢγαίπι ἐς ορργεβδεὰ σημά Ὁτο- 
Κα ἴῃ Ἰπάρπιεηῖ, θεσδιβε ἢ Πρ ν 
νγαϊκεά δίτεσ τῆς σοπιπιδπατηεηϊ. 

ΠΔΡΓΥ͂ οὗἩ ἴῃ6 Ῥεορὶθ δηὰ (π6 ἀοβοϊδείοη οὗ 
ῖΠ6 δος ον (9}εγοπιο, Καὶ, ὙΝ ἀηϑοῆε). ὍΤῊΪ5 
γσίονν οὗ [06 ννογὰβ ϑϑϑπβ Ὀγοίεσαδ!ε ἴο (ἢΠ6 
βοιηου βδὲ γοσοηάϊο ᾿πἰογργοϊδιίοη (ΕἸΣ Βοτη, 
ϑίπιϑοη, ὮΤ ἰώ ὙΙΟὮ ἰλῖκος. “ὁ ΤΟΙΣ ΡΟ σ 
ἘΙοη5᾽") 25 θεΐπρ [πεῖγ ἰάο]5 ψπῖς ΠΟΥ δὰ 
τηδᾶο {ποῖτ 'ἴοῃ5 ([54ἱ. [νἱ]. 6), ἰπ ρίδςος οὗ 
76Βονδῆ, τννῆο νγᾶβ [6 ὑγορεσ ""ρογίΐοῃ οἔ Ηἰ5 
Ῥεορ ες" (5, χνὶ. ς; [6γ. χ. 16). Τὸ ρῆγαϑε 
οδῃ ΒΑΓΩΪγΥ οπηῦγαςο Ὀοΐἢ θ6Ώ568. 

8. Βίἴρευ γε, ς.1 ὙΠε ἰηϑρὶγοά ργορβεῖ 5665 
ἴῃ υἱβίοπ [Ὧ6 ἱπυδάϊηρ Ποϑίβ, νος ἢ ἅτ ἴο 
ὀχοουΐο Οοὐϊξ Ἰυὰρπιοηῖθ, δἰγοδαν ἴῃ [86 ἢοατί 
οὗ ἴδε σουπέγ. ὍΒὲε (Ὀεηξ-θδοκ) ““ςογηεῖ," 
σδόῤῥαν, πὰ ἴμο (ϑἰγαὶ μιῇ) “ ἰτυπιρεῖ," εθα- 
ἐποίπεγαδ (οὴ Ὡς ἢ 566 ποΐβ ου Νυπι. χ. 2), 
ὙΠΟ ἢ ἀγα ποῖ αἰννᾶγβ ἐσ πρυ ϊϑμοά ἴῃ ΟἿΓ 
Αὐἱδογζοὰ Μογβίοη, γε υϑοὰ ἰῃ {{π|65 οὗ 
ἰηναβίοῃ ἴο βοιηά {πθ δἰδγπι. 866 εσ. ἵν. 
ξ, Υἱ σ, Ἐχοὶκς. χχχῆ, 41---ὦος ; σἤδρ. Υἱῖ]. Σ. 
“ΟΥΥ ἁἱοιά," ἴῃ στίθῦ διά ἴθγγοσ, 85 1ὴ ΜίςἼδῃ 
ἵν. 9: 53]. χν. 4. “ΟἹ θθΔ ἢ" ννᾶβ ἔουγ τλ}165 
ΠΟΣΙΉ οὗ Ϊετγυαίοτη, δηὰ “" Κδπιδἢ " ἴννο τη ]ε5 
ἔυγδοῦ οἵ «“ ΒοεΙΒ-ἄνθη " 15 ἤογθ, τηοβῖ ρτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ, ποῖ Βείμοῖ, 85 ἴπ οεἢ. ἱν, ας, Ὀιῖ ἃ ἴοννῃ 
ὙΥΒΙΓἢ ΙΔΥῪ οαϑί οὗ Βοίῃοὶ ἰονναγάβς Μ|ιςΒπιλϑῇ, 
ΒοῖβΒοὶ μδὰ ςοδϑθὰ ἴο Ὀεϊοηρς ἴο Βεη͵απηίῃ, πλοϑὲ 
ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ αδἱ ἴπθ ἀϊβπιροηυ. ὍὕΠα τηθαηϊηρ οὗ 
[πε νεῖϑε βθεηϑ ἴο Ἂς, [δδί [86 Θπεπιυ, Πανῖηρ 
ΔΙγοδαγ σοπημεγεά ἴπ6 Νογίβογῃ Κιηράοπι, νγᾶ5 
πο (Ὠγεαϊοηίηξς ἴΒ6 ϑοιυςπογη νυ ἢ 115 Παρ Δ]. 
(οπιρατε νύ. 1ο, 12) 14) 85 5Βῃεννίηρ ἰδὲ [Π6 
Ῥτορδεῖ [5 ἴῃ ἢΪ5 εγὸ Ἶυ8ὲ πονν {πε ἀοϑιτισίίοη 
οὗ ὈΟΙὰ Κιηράομιβ. 86 ἴοσσοσ βργοδὰ 1 ἴδ 
δουΐδεγῃ Κιηγάοπι ΟΥ̓ [πὸ ἀρρσγόδοῖῦ οὗ ἴδε 
Ἰηνδάεσ, ογὸ ἀδϑοσίδοεά ὈὉῪ Ἡοϑοα (δῆοσ 5 
ΤΩΔΏΠΟΓ) Οὐχί γ, 15 πιοτὸ ΔΙΠῪ Ρογίγαγοα ὈΥ͂ 
Ι5δῖδῃ (οἷ. χ, 28---22) ἴηὴ χοϊδίίοη ἴο δεη- 
ΠΔΟ ΠΟΙ 5 Ἰηνδϑίοηῃ. 

φῆεν ἐδεε, Ο Βεη ανιὶ") ἷ.ε. ἈῈ ἰ5 δὶ [ῊΥ 
Ὧ6615 ; σοπιρᾶσε οί. Χὶν!. 2; ΕΖΕΚ. ν. 12: 
ΟΥ, ΡΟΒϑιΌΪγ, “" Ἰοοῖκ δομιπὰ ποθ." Βεοη]απιίη 
5 ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ παπιοὰ 845 ἴη ραγί Ἴςοηίδϊηίης ἴδ 
δουΐδεπη οδρι8]. Οἡ Ηοϑοδβ τεϊϊσθηςθ, ἴῃ 
ΟΩΪΥ ἑπάϊεα πες Ποτυβαϊοπὶ δηὰ ποῖ Ὄχρ] ςΕἸΥ 
ΠΔΙΏΪηΣ Πα, 566 [πἴγοά. Ρ. 4ο6. ΤΕ ροριυϊδίίοη 
οὗ [εγυϑαϊοπιὶ ννὰ8 ὈΓΟΌΔΟΪ ἴῃ (6 πηδίη Βθη- 
Αταῖῖ : οοπιρ. ἴεγ. Υ].  ; ἀπά ποΐϊε οἡ σ Κ. 
ΧΙ. 21. 

Θ. δὲ ἀειοἰα!Ε)] ὌΘΟΟΙΔΘ ἃ ἀ6801Δῖ10:. 
ἐπὶ ἰδὲ ἀαγ φ γεδωζε] ἰ.6. δὶ ἴῃ6 πιὸ ἤθη 

διὸ βδίῃπποι 5 ἀοίηρϑ ἅγὸ ἰδ! ἃ ὕδάσο (5. ]. 21; 
ἘΝ Ζεῖκς. ν. 19), δηὰ “" υἱδίίε ἡ 1 Ρυπηὶϑηπιοηὶ 
(«ςΒ. ΙΧ, 7). 

αριοπρ ἰδὲ ἐγίδε οΚἡΓἱ Πγαεὶ ῥαυς 1 »ιαάε 
ἐἀποαυη δαὶ «υδίιερ “ῥα}} “«ἀγεὶγ δὲὴ ταὶ 
ὙΈ1ΟΝ 18 ΒΏΌΣΘ, ΟΕΟΓΔΙΠΪΥ {Γ6, 85 ἴῃ ΒΚ. 
ΧΙχ, γ: ἴδ6 ϑρηΐδθῃσε 5}4}} ποῖ 6 τονοϊκοα. 
ὙΠΟ οχργοϑβίοῃ, “ἴῃς ἘΠ 065 οὗ [5γδεὶ,") 15 ἢο- 
ὙΠογα υϑοὰ (ο ἀεποῖς ἴπὸ Τεη Ὑγῖθεβθ ΟΗΪγ, 
Ὀυΐ ἀἰννᾶγϑβ πιοᾶπβ ἴῃς ννῃοὶς πδίίοη (ζεῖ, 
ΧΧΧΥΙΣ, 19 5 ΠΟ οχοθρίίοῃ: ἴογ ἵμόῦο “" ἢΪ5 
6] ]ονν 5" 40.4}1865 (Π6 οχργθϑϑίοῃ 50 85 ἴο {1π|]ξ. 
ἴξ ἴο ἴδε {πῦε5 εοηξεάογαίς νυν ἘΡΉΓΑΙΠΙ). 
Ηόοϑοᾶ ἱπογοΐοσε ἤοῦὸ γείουβ ἰο ἢϊ5 Ῥγορῃοϑυιηῦ 
ἃ5 Θχογοιϑοά ἴῃ [6 ἔδοθ οὗ {πε ὑνποὶς πδίίοῃ. 
ὙΠΟΙΡΆ Π6 ογάϊ παν δά άγεϑϑοβ ἢ πΊβοὶ ἴο [ἢ 
Νογίδογῃ Κιηράοπι ΟὨΪΥ, πὸ γεῖ τεροδίθα!υ ἢ 85 
ἃ ΤησββαϑῈ ἴο ἀο νοῦ αἷϑο ἴο [υὐἀ δῇ 85 ᾿ἰπκίηρ 
Βογβοὶ ἴο ἘΡἈγαίπι, δηά, ἴῃ [ἢ]5 ῥδυίου αγ 
ςοπίοχί, πχοδῖ εἰ ρῃδίςα!γ. Η5 βοϊεπλη ἃ9- 
ϑβενογδίίοη, (πογοίοσε, ᾿ηϊογροθθαὰ 845 1 5. Ὀ6ὲ- 
νέο ἴδε ἀδημυηποίϊδοη οὗ ΕΡἢγα! πλ5 ἀσϑοΐδ- 
ὕοῃ δηά ἴπ6 νυγαῖῃ ἴο Ὀς ρουγοά προη [υἀλῇ, 
ΔΡΡ] 65 ἴο Ὀοΐἢ 4|1Κ6.. 

10. α«ὑεγὸ ἠξε ἐδοηι ἐδαὶ γωηοῦε ἐδ δοωηπά ] 
ΔΙῸ ὈΘΟΟΣΩΘ 1116 ΠΟΙ ὑπδὺ ΤΘΙΔΟΥΘ Ὁ} 9 
1διἀγλαυῖκς. ὙΠῸ ΤοπΊονδὶ] οὗ δποϊοηΐ ἰδπά- 
ΤΊΔΙΚΒ ἰ5 ἰογθἀάθη ἴῃ ΤΠ δυῖ. χίχ, 14, δηά ρμυΐ 
ππάογ ἃ οὐτϑοὸ τη δῖ, ΧΧΥ. 17)η. [15 πΠιθῆ- 
Εἰοποάὰ ἴῃ σοηποοίΐοη ἢ {πῸ ορρτγοϑϑίοη οὗ 
ἴῃ ἀείξησεϊεβθ ἴῃ Ῥγον. χχὶ!, τὸ δηὰ Ϊοῦ 
χχῖν, 2. ὙΠῸ ρῥγορῆοῖ {πογοίογο τλγκα {86 
ΠΟὈΪ65 οὗ [δὴ 85 ϑταθρίῃρ ἀπά ἱγγδηηὶοδὶ ἴῃ 
ἀθα της σι ἘΠΟΙΓ ννολῖκοσ πορῃθουϊβ;: δηὰ 
ἴῃυς ἢ15 ἰδησυδρο ἀἄρρθατβ ἰάθπεςδὶ ἰῃ ᾿πηροσί 
ὙΠ 5814} 5 ἀδσπυποιδίϊοη οὗ “πο δηςϊθηΐβ οὗ 
Η!5 ρεορὶε᾽" (ςἢ. 111. χ4). δ66 4150 [58]. ἱ. 22, 
ΧΙ, 2. Α.5, δΒονγανοσ, ἴΠ6 ργορῇῃεῖ ἀοοϑ ποῖ 
ΒΥ, ἰδδὶ 186 ρῥγίηοθϑ οὗὔ [υάἀδῃ «υεγς {ΠΟΥ͂ 
ὡς δ τεπιονεά [πὸ ἰδπάπιαγκ," Ὀυξ (παΐ ΠΟῪ 
ἐγγοῦο Ὀδοοπιο ἠδέ {Π6πὶ.,,) Π6 τοῦδέ πιο ἴο 
οὔδλγγο πο ἢ πιρἢ-αηάθα τες κ]θβϑηθϑϑ ἴῃ 
τεβροςῖ ἴἰο ἴπ6 σρῆς5 οὗ οἴδιετβ ἴῃ ξϑηογΑὶ, ἴῃ- 
οἰυάίηρ, ρόγῆδρϑ, [εμονδι 5 Τρἢϊ5 845 ννὰ]]. 
Βυϊῖ ἰξ νγου]ά Ξθὸπὶ ἀγΌ ΥΑΣῪ ἴο σιρροβο, ἢ 
ΚοΙ!, (μαΐ ΠΟΙ͂Γ {τεβρᾶ5965 ἀρδίηϑί [εἤονδῆ ἃτα 
ΤΆΔΙΠΪΥ ἱπίοεηάθά, Ὑἢθ ρῥγορῆεϊ ἀρράσγεηίυ 
τείειβ ἴο Τδευϊεγοποιιυ (Χὶχ. 14, ΧΧΥΪΙ. 17): 
ἃ ἕλεϊ ἀδδογνίηρ οὗ ποί!ςο ἰῃ γοϊδίοη ἴο (6 ἂδδ 
οὗ τ18δὲ Ὀοοϊκ. δὅ866 [κου ]56 ποΐθ οἡ ἴδ ποχί 
γΕΙ͂56. 

ἐδε «υαἱεγῇ] ὙΠ ψυγαῖῃ σοπληρς ἀονῃ ἴῃ 
61} Ξἴγεαπη. Οουρ. {πῸ υ86 οὗ (ες ἤξυγε ἴῃ 
541. χ]ῖν. 2. 

ς 11. ρδναίρι ᾿ς οῤῥγεσεά ἀπά ὀγοζοη ἐπ 
͵7μἀφνιοηῖ ΟΥ̓ΘΣΥΉΒΟΙΙΔΘἃ 18 ἘΡΈΣΔΙΣΩ, 
οτασιθὰ 15 516 οδΔ8690, ἰἰἰϊ{ἰϑ ““ςγυϑπεὰ οὗ 
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12 ἸΠογείοτε τοῦδ οἢ δὲ ἀπο Ἐρἢ- 

Γαὶπὶ 45 ἃ τηοΐῇῃ. δπά ἴο τῆς ἤοιιβε οὗ 
7υάλῇῃ 45 " γτοϊίεπηςβ8. 

Ἰιάρτηεηϊ,᾽" 2.6. υἱοῦ! ἀεέεαϊοα π᾿ 5 Ρ]68. 
ΟΙμοῦβ, ποῖ 50 ἍῸ}1, ὁστυπῃοὰ τὶς Επ}}γ." 
ΎΠε οχργεβδίοη ροϊηΐϊ5 ἴο δαὶ Ῥγον! ἀθηίιαὶ 
ἡυάρτπεπί, οἤξη τεξεγγεά ἴο ἰπ δογίρίιγε, ΜἈΙΓᾺ 
15 Ἔν Ὀείης "πὶ {πιὸ ἴο {π|6 Ππεϊ ἃ, Ὁροη 
βδίδῖος 85 Ψ»6}} 245 ἜΡΟη ἱπάϊν! ἀυ 415. [ἢ ϑυςἢ ἃ 
οσουτῖ, ΕΡὨγαϊπὶ δὰ διδὰ ἢ15 σδιιϑδα Οἱ οΥ] 
δα Ποροίοσϑ ἀείοαίοα, ὍΤῆθ νους ἐονοῦς- 
ὙΠΟ ρα 5 ΟΥ “Ορργεϑοθα "Ὁ δηὰ “στ ϑῃοα "ἢ 
ἱποϊυάθ, δοοοσγάϊηρ ἴω Ἀδϑδὶ δηὰ Κιγηςῆι, ἃ 
Τοίεσοηοθ ἴο ἴπ6 νυἱοΐθσποα ὀχογοϊϑοά ὈΥ ἴΠ6 
μοδίμοη ροννεῖβ : ἴΠ696 ὑγοσο Ἐρἢγαιπλ5 δάνογ- 
5811|65 διπρὶογοά ἴο ὀχοοιῖο ἴΠ6 ϑοεπέθρηςθ. ὙΠῸ 
ΗἩδθῦτονν νογὺϑ5 50 γεηάογοα ἃγὸ σεροδίθαϊυ σοη- 
Ἰοϊποά ; ἃ5 1ἱ 8. χὶϊ 3,) 4; ΑΙΠΠΟΒ ἵν. 1 ; [6Γ΄Ψ 
ΧΧΙΙ. 17: δηάᾷ δβρεςῖ ιν δοαζ. ΧΧΥ. 13, 
ὙΠ ΠΙΟἢ αϑῖ ρᾶϑϑᾶρθ, σοί ηρ ἃ5 1 ἀοθβ ἴο 
[5γ86}}5. Ρυπίϑηπιοηΐ ἔοσ ἸάοἸδίσυ, [86 ῥσγορδεῖ 
δδ5 ΘνυἹ ἀΘΠΕΥ ἴῃ ἢ]5 ΟΥ6, 

ὀεεαμο ῥὲ «υἱδέησίν «υαἰξεά αϑεν ἐδὲ εφ»»ι- 
»ιαπάριοι} ὈΘΟΔΌΒΘ δ9 ΜΟΙ]ᾶ 50 ΔΙ͂ΟΣ 
[89 οτάϊπδησθ. “οι ]ά,᾽" 2.2. ΠΥ ϑεῖ 
ἈΠ ΠΊ561Ε ἴο ἀο 58οθ. Τῆς “"“ογάϊηδηςθ᾽" Ἵδῃ ΟΠΙΥ͂ 
τοθδη ἴδε οδ] 5εζ ὉΡ ὈΥ [ἐγοῦοδιη, ἴῃς ννοσβῃρ 
οὗ ν Ὡς νγὰ5 ἴο {6 ὁπά οὗ ἴπ6 πποπάγοῆΥ 
ῬΟΓΞΙβί ΠΟΥ ὉρδοΙά, ἐνθη ὈΥ ἴδ δεϑὶ οὗ 1π6 
Νογίμοπι Κιηρθ; δδβονυίηρ μονν ἀθορὶγ 186 
᾿ποϊπδίίοη ἰοννατάϑ 1ἴ ννα5 σοοϊοὰ ἴῃ ἴῃ ρορυ- 
ἴα. πυὶπά. Οομρ. Μιίοδῃ νἱ. τό.Ό Μέεῃ ἃσὸ 
οἴδη βαϊὰ ἰῇ δεοπρίυστο ἴο “ξὸ αἴοσγ᾽" (ῃς 
οὔ͵εςὶ οὗ {ΠπΟῚΓ ννοσβῃρ; Ὀὰξ ποτὲς ἴο ““5ὸ 
ΔΗ͂ΕΓ ἃ σοιηπηδηἀτηθης " 1η [ἢ 6 5εηθα οὗ οὔογηρ 
ἴ, ὙΠῸ Ηδεῦγενν πουη (40) οσουτβ Ὀοϑίάες 
ΟΠΙΥ ἴῃ 581. ΧΧν . το. 12} ἴῃ ἩἩΒΙΟΝ ρᾶβϑαρο 
115 086 15 πιοάιβοά ΌΥ [ἢ σοηΐϊοχί πῃ 50 ν᾿ 
ΡΘΟΌΠΙΑΓ ἃ ΠΊΔΏΠΟΙ 845 ἴο ξῖνο υ5 ΠΠ{{|}6 Β6]ρΡ ΠΟΓΘ. 
[15 ῬΓΟΡΕΙ 56η56 ἄρρέδῖβ ἴο δὲ ““ ργεοερῖ," 
εἰ σοΙτ]Δηἀπηρηΐ,᾽" ὁΓογάϊηδηςοθ.) Μορί ογις5 
ψΠο δοςορῖ [Π15 γεπάθπηρ σοηϑιάογ, {μδὲ [ςτο- 
Ὀοδπὶβ «οΔ] ἰ5 80 αεσβιρτιαίθα 845 ὈΘηρ δῃ 
ογάϊπδηςε οὗ πιδῆ δεῖ ΠΡ ἴῃ ἔμο ἕδος οἵ σοά β 
αν (Αὔθη ΕΖγα, ΝΝ ὕπθοβθ). ῬΟβϑιΌΪΥ [Π6 
νογά “ογάϊηδηςο᾽" δδά Ὀδοοπὶὸ ἃ Ἐχεαά ἴογτη 
ἵἴπῃ ῬΟΡΌΪΑΓ υϑᾶρὸ ἰο ἀεποίθ {ἢ]|5 ρδγίου δῦ 
οὈ͵οοῖ, 85 ἴῃς νογά “" βϑδοσγαηθης " 15 οἴξεῃ 
υϑϑἀ ἴῃ ἃ σοπογεῖθ ϑθῆϑε ἴο ἀδηοΐθ ἴἢ6 σοῆθδ- 
οταῖϊοα Ὀγοδὰ δηά νης οὗ ἴΠῸ 1, ογαὰ 5 ΘΌΡΡΟΓ.--- 
566 Νοῖίο Ρεΐον. 

12. “Τρεγοίογε αὐἱ] 1 δὲ, ἄς ἘἈδίδοσ, 
ΤὨΘΣΘΖΟΥΘ 81 1 8ἃΒ δ ἸΠ 00} ππῦο ἘΡῈ- 
Τα, δπἃ 85 Ὅ: 6 Νοοάδ- ΤΟΥΣ ἴο ἴ890 
ΒΟ.809 οὗ ὕπάδ. ΤὍΤῆο υ. ροϊηΐβ Ὀδοῖὶς ἴο 
1ῃ6 ἴννο Ὀσοοθάϊηρ: ““δηά {δ}5 ἴἴ ΠσοπΊοβ ἴο 
Ρ455 {πα 1, 1 ρίαςθ οὗ θείην {Ποῦ (οηθογνδίογ 
πὰ [εΐρηςο, ἃπὶ νυδϑίίηρ ΑΔ ἴπ6 ψΠοΪθ 
Ροννοῦ οὗ ὈΟΙΒ [σγδοὶ δηὰ [υἀδῃ Ὀγ [Π6 ἱμνγασγά 
νου κίηρ ἀροη ἔδοπὶ οὗ ΤΥ οὐγϑ6.᾽) (ΟΟΙΊΡ. 
(Π6 ιι50 οὗ {πῸὸ δ4π|6 ἤἥρυγο ἴῃ οῦὺ Χὶϊ!. 28 - 
5. χχχίχ, τσὶ; [54].]. ο, 11. 8, Ἐρῆγαὶπὶ δῃ 

ΗΟΘΕΑ. Ν. [ν. 12, 13. 

12 Βδη Ἐρἢγδὶπὶ ϑανν᾽ ἢΪ8. 5ἰ εἰς - 
688. ἀπά [πάλῃ τατῦ ἢϊ8 ννουπά, τῆεπ 
νγεηΐ Ἐρμγαῖπι ἴο τῆς Αϑϑγγίδῃ, δηά 

]υάδῃ, ἱπ ἴὰςΐ σοξΐθῃ ἴο ἴῃ σογθ, ψγοτε ῥσο- 
Ρατγεὰ δ ἴθ ἤγϑί γσουσῇ μαπά]ηςρ ἔγομι Αβϑγγίᾶ 
οὐ Βαῦγοη ἴο ρεογϑὰ Ὁ 6]}γΥ. 

18. δὶς «ἰοξποες... δὲς «ὐομη4] ῬῬοΪΕςσΔΙ 
Δάνεγθυ ἰ56 οἄδη ςοπιρατοά ἴο 510 Κῆθββ, 85 
οἷν. νἱ. Σς ΥἿΕΣ; [54]. 1. ς, 6; [ογ. Χχχ. 12, 12. 

απά “ἐπὶ το ἀΐηρ Ψαγεθ) ΟΥὍ, “πὰ οπϑ βθηΐ 
ἴο 16 ομαπιρίοη Κίηρ,,) οὐ, ““ἴο [Π6 Κίηρ [ῃδῖ 
5Π4}} ρ]οδά." ἘΓΏ ΓαΙϊπΊ ἀρρθᾶγβ ποῖ δίοῃε ἴῃ 
1Π15 δρρ]οδίοη ἴο Αϑϑυσία: [ἢ15 νὰ βαΐμογ, 
ὈΟΙῊ ἔσοηι ἴῃ πιθηξίοη ἜΣ υὐδὴ τη [ἢ ῥγοίδϑίϑ, 
ὙΠΟ οἴδογιν!θο ννουὰ αν ἢῸ Ὀρασίηρ οἡ ἴπ6 
δροάοβιβ, δηὰ ἴοπὶ ἴδ6 ρ᾽υγαὶ ΡῬσοποιῃ ἰῃ 
ἐς ἢρ8] γοι!,,) δηά ““ουτα γοὺ οὗ γουγ νγνουηὰ." 
ΕἸΓΒοΓν, ἤθη, να πιυϑὲ ν 1} ϑοπὶθ σοχηπλθηΐδ- 
ἴογβ, ἃ5 Κιπιοῆὶ, υηάἀογείδηά 1ῃ6 βυθ]εςξ ἴο 186 
νει “56 η1 ἴο 6 [Τιιάδῃ, ὙΏΙΓΝ, ΠΟνΥΘΥΟΓ, 
ἄοοβ ποῖ 566πὶ ἃ ῃδίιγαὶ ὙΥΑΥ͂ οὗ σοηϑίτι!πρ ; 
οὕ, Ψὸ τηυδὲ βιρροβθα ἰδὲ [π6 δρρ]!οδίοπ 
τείοσγοα ἴο ννᾶ5 τηδάθ ὈγῪ Ἐρῆτγαιπι ἴῃ [Π6 ΠΔΠῚ6 
οἵ [πὸ 5ἰϑίοσ κΚιηράοπι 85 νγὲ}}. ΤὍΠῸ ὁ Κιηρ 
ΔΥΘΡ 15 στηδηςοηρϑα δρδίη ἴῃ οἢ, χ. 6, ““᾿ἴ 

5041} Ὀ6 σαγγθα πίο ΑΘΘΠῸΣ ἴοσ ἃ ργεέθθηϊ ἴο 
ἰπηρ [αγεῦ :" ψΠΙςἢ ράβοαρο ρτονοβ [δὲ (ἢ6 
ΡΑΓΔ 6 5πὶ οὗὨἨ ἔπ ἵἔνγο οἰδιιϑθὸ5 θείοσγο τι5 15 ἃ 
Ραγ ]ε]15πὶ οὗἉ ἰἀεπεγ, δηά παῖ ““ Κίπρ' [τοῦ " 
15. ἴη6 Κιίηρ οὗ Αβϑγτία. Ηδθηςθ, ἴῃ {πὸ ποχί 
αἴδιιϑθ ννὸ πᾶνὸ “ἢ ,᾽) ποῖ “που. ΧΝῊΥ τἢς 
Αϑϑυσίδῃ Κίηρ 15. 50 ἀεπίριδίοα 15 τηδίϊεσ οὗ 
σοηϊδοῖυτο. Ηδθῦγονν βδομοίαγα ἄγ οὗ ορἰπίοη 
(Δὲ (δὲ αὔϑοποθο οὗ τῃ6 δγίίοῖβ ἢ τῃ6 
ποι ὁ Κιηχ᾽ τ] δῖος δραϊησὲ οὖσ ἰδκιηνρ 
“ [τε 45 ἃ ῬΧοΟΡοῚ πᾶηο : “"Κίηρ δοϊογηοῃ,᾽" 
6.3..Ν ἴῃ. Ἡοῦγενν 15 δἰνσαγϑ “πο Κὶπρ ϑοϊοπιοη." 
ΤΎΠΟΙ 15 ἀραίη πὸ ουϊάθησο οὗ ποῦ δοηρ ΔΠῪ 
Ρίδοθ οσγ ρεορὶθ δοαγίηρ ἴπὸ πᾶπὶς οὗ “" [γϑὉ ;᾽" 
80 ἴπδϊ οπδ οὗ [6 ἔνσγο τρδγρίηδὶ σεηάθγιηρ5 οὗ 
ΑΟΝ., “16 Κιηρ οὗ ἀγοῦ,᾽") ἢ45 ποίμίηρ ἴῃ 
15 ἔδλνουσ. ὍὙΠ6 οΟἾΠΟΓ τρλγρ 8] τοηάοτης, 
ἐ{Π6 κιηρ (μὲ 5Βῃοιυ ά ρ]οδά,᾽" Ὀγπρο τ.ι5 ἴο ἴΠ6 
60η56 ἴῃδΐ ἰ5 τηοϑί βοΠΟΓΑΙΥ δοηιϊ οθοθά ἴῃ, 
ΠΑΙΏΟΪΥ, " ῬΙεΔάογ,," “Ανεηροτ,᾽) ““(Βαπιρίοη.᾽" 
[ἴ ΠΔΥ ῬοβϑΙΌΪΥ ᾶνθ δε τ86 ννῈ]}-Κποννῃ 
ΟζαΑγ οριτ οὶ οὗ ϑοπηθ Ῥδγ οΌΑΓ ϑονεγεί η, 
1|κὸ Σωτήρ, ᾿Επιφανής, ἀπά [ῃ6 |'κ6. ΎΒεΓε 
ΔΡΡΘΔΑΓΒ, δὲ 811 δνθηΐβ, ἃ οογίδί ῃ ἸΓΟΠΥ͂ ἴῃ ἴΠ6 
ἱηϊτοάἀμπςτίοη οὗ [μ6 ορι ποῖ: 85 16 [86 ““σδδπι- 
Ρίοῃ Κίπρ" σουϊά ἀν81] δι ιρῆϊ ἀραϊπϑῖ ον δῃ 5 
ΜΠ ὙΠ ὨἰΞΟΓΥ πιθπίοηϑ Δρρ Ἰσδέϊοη θεὶπξ 
τηδὰς ἴο “Ῥα]᾽" ὈΥ Μεμαδμοπι, Κἰηρ οὗὨἨ [5γδοὶ 
(Δ Κ. χν. 19), δῃά ἴο Τρ Αἰ ἢ --ΡῚ ΙΘθογ ὈΥῪ 
ΑΠΔ42Ζ, Κὶην ΜΝ πάλῃ (2 Καὶ χνΐ. ), 8). Ηοϑἤθδ 5 
Τοϊδ  οη 5 νυ ἢ δ ΔΙπιάποζεν (2 Κ. χυ!. 3) ΜΕΓΟ 
οὗ ἃ ἀἰβογοηῖ σοτιρὶοχίοη. Βα ἴΠΟΓΟ ΤΊ ἢν 
ὈΘΘΏ ΠΊΔΗΥ͂ ΟἾΠΕΥ ἄρρθδ]5 τηδάθ ἴο Αϑϑδυγ ἴογ 
ΒοΙρ, Ὀοϑίδ5 [βοϑο νυ ἢ (δ6 ὨΙΒίΟΥΥ σμᾶποεβ 
ἴο τηδηίίοη ; ἔοσ ἔπογθ νγὰβ ἃ οοπίηι] ἰεηά- 
ΠΟΥ͂ οἡ δὲ ρατί οὗ ἴποϑε Κὶπρϑ οὗ [υἀδῃ δπὰ 
[5γαθ], ψο αϊὰ ποῖ ΤΕΥ ὕροη ἴῃ Ῥσγοίθοϊοῃ 
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πε ,,ϑέρς ἐτο Κίπρ 7αγεδ : γεῖ σουἹὰ μὲ δηά ρῸ ἅνγᾶγ ; 1 Ὑ}ὶ}} τὩκε ἄνγαγ, δηά 
7ανεδ: οἵ, ποῖ ὮδΔ] γοῖ!, ΠΟΙ σαγα γοῦι οὗἉ γοιΓ ΠΟΠΘ 5881] γεϑειια ῤἐ7. 
ἴο ἐᾷφ Ζι ᾿ 
ἐμαι Ασα ὙΨΟΙ Πα, Ι5 41 νἹ}} ρο απά τεϊυγη ἴο τῇ 
7555: 14. ἔογ 1 τοῦδ! ἐε ἀϑπῖο Ἐρηγαίπι ρίδεβ, ᾿1}}} {με Ὺ δοκπονεάρε {πεὶγ! Ηρ. 

Ε : ) . ἐπ ἐλεῶν 
85 ἃ Ἰίοῃ, Δηὰ 28 ἃ γοιπρ Ἰίοη ἴο τὴς οἤδεηςε, ἀπά 8εεἷκ ΠῚ ἔδεε : π᾿ {ΠΕῚΓ δε γεν. 
μουβε οὗ [ιάλἢ : 1. ευδη 1. νν}}} ἴεᾶγ 

οὗ Τεβονδῆ, ἴο Ἰοοῖκς δυγοδὰ ἔοι δϑοϊϑίδῃςε, 
ὙΠΟΙΠοΥ ἀραϊηϑί Γοσεῖρη οὐ ἀοτηοβὶς ΟΠ ς{{165, 
δά [5 ἔοστῃ οὗ ππρεϊεῖ ἰ5 ἔγεαυεη!} Υ τὸ- 
Ῥτγονθά, (ρ. εἷ. νἱϊ. 1, ΝΠ]. 9.) ΧΙ. Ι7) ΧΙν, 4; 
54]. Υἱῖ, 2ο, κ"Ἴσάζοσ (δῖ 5 Ὠιγθά ;᾽) Χχχ, 2, 
ΧΧΧΙ 1, 866 Ἰηϊτοάυςίοη, ΡΡ. 403) 404. 

ϑοβγαάοσ, ἴῃ ἢϊ5 “ ΚΟΙπϑομτ ἤθη υπὰ ἀδς 
ΑἸτὸ Τοβίδιμθηξ᾽ (Ρ. 281), μο]ἀβ βίγοηρ!ὶν ὈΥῪ 
1Π6 νίενν, [ἢδξ “ὁ [2γϑ Ὁ} τηυξέ 6 δὴ ἀρρεὶ]δῖϊνο 
ΞΞ 1ῆς οδαπηρίοη Κίηρ ;᾽ δπά, ἴῃ σοπηροίοη 
ΜΙ δὴ Πγροϊῃοϑὶβ ἰἀθητ νης ἴ[Π6 “ὁ 5}  π]Δη᾽" 
τηθηςοηδά οἢ. Χ. 14 ΜΙ ΘΠ ΔΙ πόθο [{Π1.. 
πο} 1π65 ἴο {δ1ηκ, [μδὲ (Π6 ραγιςυ δῦ δονογεῖρη 
Βογα τηθδηΐ τνᾶ5 ΑϑϑιιγἍεάδη-]υ (Αϑϑυγ-δΥδη), 
Β.Ο. γγ1---,γ4,), ΜΏΟ τηδάδ ἃ ϑιιςσθδϑίοη οὗ 
ΟΧροαϊοηβ ἰονναγάς [6 νγοϑῖ, οὔθ σοδοῃηρ 5 
ἴγ 85 Αγραά, ὅδεθ ἐμ Εροηγτηδὶ ὕδποῃ οὗ 
ἢϊ5 τεῖίρῃ ἰῇ Μέηδηΐ, “Απηδ]ε5 ἀθὸ5 ΒοΪβ 
αἀ᾿ ΑΞΞΥΤΙΘ,᾽ ΡΡ. 1321, 122. Βαῖ [Π15 Ιἀθη 1 ῆςσδ- 
Ὀοη ΔρρΘᾶσβ ρσθοδγίουϑ. 

γεῖ εομά δὲ ποῖ, χε] ΟτἉ, γοῦ 8881] Ἀ9 
ποῦ ὍΘ 8109 ἴο 6081] γοῦ, ΠΟΙ ΟὟΣΟ νοῦ 

Οὗ ΥΟΌΣ ψουπά, ΟΥ, “ΠΟΥ 5}4}} γὲ Ὀ6 οιγοά. 
οὗ γουγ νουηά." “Ὑου;,᾽ 2.4, εἰσ οὗ γου. 

14. «τα ἤΐοπ, απά ας ἃ γομπρ ἰἰοη1 ὙΠΟΓΕ 
15 ΠΟ ἀρρτθοῖδῦ]α αἰδγοποθ Ὀεΐννθοη (86 ἴννο 
ΔηΪπλ}5 ΠΟΙῸ παιηδά---[θ σὀαοραί, “ ὈγΑγοτ," 
ὁ ΧΌΔΓΟΙ," πὰ [πΠ6 ἀεῤῥὲγ, ““ πηαποὰ " οἵ 
ἐς ροννογᾷι) "--δχοορὲ τπαΐ ἴῃς ἰδέϊογ ἀφηοῖες 
ἴῃς Ἰΐοῃ Ἑσοπιἰπίηρ [Π6 ἔγοϑῃ νἱνδο  Υ οὗ γουτῃ 
ἢ Ἐῃ6 αἰπιοσὲ ροσίδοϊ ϑ γοηρίῃ οὗ ταδί ΓΙΥ. 
Ηδεῖε ννὸ ᾶνθ ργοϑοηζθα ἴο ΟἿἿΓ υἱενν ΠῸ ἸΟΠΡΟΓ 
[86 5116πὶ [που Ρ ἢ συγ οσκ οὗ {6 “το ἢ" οὗ 
““ποοά-νοστὴ " (Ὁ. 12); 7εβονδῇ 15 δρουΐ ἴο 
Ῥιοοεοά ἴο ἃ πῆοσὸ ἀδεοΐϑινο δηὰ το σοῃ- 
βρίευουβϑ οροσγαϊΐοη οἵὔ Ηΐβ8 ρονγεῦ; δηά [ἴῃ 
Ῥγοβθροςῖ οὗ {ἢϊ5, 411] [5.6 }}5 οηάρανοι τ ἴο 
τείγιονο ἢ πη561} σου] δ6 ἔπ} }{1655 : (86 “" ἔογ ἢ 
Ῥοϊπίηρ, Ὀδςοῖκς ἴο ἴΠ6 ργθοθαϊηρ γοῦϑο. 

1, ουπὶ ΠῚ ΟΥἿΡῚ τιΥ891ζ, ὁνγθπ 1. [Ι͂ὴ 
ΗἩδεῦτγονν, οὔθ ριόπουη δαάρα ρῖνοβ συραῖοῦ 

Δ Ἰστοη ΠΟΥ ΨΝ11} 56 α Κ πλ6 Θδ ]Ύ. 

χακιπηρδικατσσσρμετωνν 

ΘΙΊΡἢΔ515; ἤόῖα (6 ῥγοποῖιη “1 }5 δά 
ἔννῖςθ, πιαγκίηρ ἢ ἀπυδυ8]ὶ ἱπίεηϑιΥ [Πὸ 
ἱπιογροβιζίοη οὗ {πὸ Ὠινηθ μαπά, “Α ἀδὺ οὗ 
(ῃ6 1οτὰ " νν 85 ἱπάροά Ἴςοπιίηρ ὕροη 411 15- 
Το, 

«υἱὴ ἱεαν ἀπά ρὸ ἀαυαγ, δις. Ὑ111 τοπά 
διά ξοὸ ΔΎΎΔΥ (ὙἹῈΝ ΠΥ ΡΙΟΥ)Σ Σ ὙΨ111 ὍΘΔΣ 
1 ΟΥ̓, ἀπ ΠΘΙΘ Β.811 06 3019 0 ΓΘΒΟΌΏΘ, 
ΤΏς ]οη 8 ἔθ! πὸ τηοάθ οὗ ἀδδ]ϊηρ νυ τ 115 ὈΓΟΥ͂, 
ἢγϑξε ἰθδυίηρ, δά ἴβθη σΑσγγίηρ οὔ, 15 ρταρῇϊ- 
ΟΔΠῪ Ἰπαϊοδίοα νν ἢ ἃ αἰδιϊηςξ ργθάϊςξίνε πηθδη- 
ἵπρ. Ἐὸογ ἴῃ {ΠῸ δουθηΐ ννὲ 5ε6, ἢτϑοῖ, [παῖ 5}4]- 
ΤΏΔΠΘΖΟΓ ὁ“ τοηΐ ἢ 1η ῥίθοοβ (δ6 Νογίμογπ Κιπρ- 
ἄοπι, δηὰ [ἤθη ὁ" ςατιτί θὰ οὔτ" 115 ρορυϊδίϊοη : 
Δηά, 5 ϑθα ΠΥ, {πὶ ΝΕυςδάποζζαν ἀραὶ] 
ἴῃ ἴΠ6 ϑᾶ1ὴ6 ΔΉΠΟΥ ἢ [υάδῇ. 

16. γεΙΓ [0 1.7 δἰαε] 7εμόνδῇῃ μαὰ σοπηθ 
ἔοπἢ τοπὶ “" ΗΙ5 ρΙδςθ" ([54]. ΧΧΥΪ. 21) ἴο 
οχοουῖο Ηΐ5 γαίῃ. ὍΤῊΪϊβ θείης ἀοηθ, Ηδ ψ}} 
νυ Πάγανν ᾿πῖο Ηἰ5 γοχοηθηΐ, νυ ἈΠ ΠοΓ 15γ86] 
588}} πὰ Ὧο Δςοθββ (σοιῃρ. (Ὦ. 111. 4. ν. 6). 

αεοξποαυίεάσε ἐδεὶγ οὔέπμοο] ἔιπὰ οαὖ ὉΠΟῚΣ 
ΕῸ11011988: [|1{ἰ 06 ρυ]γ.) ὙΠῸ νογῦ 
Βοιη ἴ65 ἀσποίος ἴδ6 οἰδηάοι᾽5 δανίπηρ ἢὶ5 
συ} Ὀγουρῆὶ Ποπιθ ἴο ἢ5 σοῃϑοϊ οι 5655 ; 85 
ἴῃ Ζοοῆ. χὶ. ς “" οὶ {ποηιβοῖνοθ ρα] :"" 
Ῥγχγονυ. χχχ. χοὸς: ϑου. 11. 2. 

απά “τξ πῖν 206 ΙΤιοοκίηρ πὸ πιοσὸ ἴο 
θη δὲ ἴο Οσοά. Οοπιρ. ςἢ. χίν. 4. Το 
“ὁ κκεἷῖς Οσοάδβ ἔδλοθ᾽" 15 ἴο οπάραδνοιισ ἴο δίῃ 
{πὸ σοῃϑοϊουβηθθ5 δηά τηδηϊμοδίδιίίοη οἵ Ηἰβ 
ἔλνουσ. ἀοχῃρ. Ργον. χχῖχ. 26; 5. Χχυῖ. 8. 

ἐπ ἐῤεὶγ αὔεηίου ἐδεγ «υἱ]! “εεξ νιε εαγί] 
Ῥογῆδρ5 ἃ ΓΕΠ ϑοθηοο οὗ οιξ. ἵν. 29, 30. 
Ὗνὲ μᾶνϑ ἴὴ [85 νϑῦβθ, υπάθγ ἃ αἰ θγοηξ ἔοττη, 
(6 βδτὴθ δεςοιυηξ οὗ πε ἐπέιγο οὗ 15γδθὶ δηὰ 
οὗ ]υάδἢῃ (5366 οἷ. νἱ. 4) νν ίο ἢ νγᾶ5 δίνθῃ ἴῃ 
“ἢ. 11. 4) 5. ΑΓΠΔΙΥ Π]8]1οὰ ἴῃ δηῃ. ἰχ. 2, 
492 ἴ6 ρῥγράϊςοη ἀννδὶῖβ 115 τῆοσο ρογίοθοξ δο- 
ΠΟΙ] ἰϑησπιθης ἴῃ [86 ἔἰπι6 ἱπαϊοδίοα ἴῃ Κοηι. 
ΧΙ, 25, 26. 

ΝΟΤΕΘΒ οὐ (ΗΑΡ. ν. 2, κ, 11. 

Δ. ὙΠΟ 5θῆϑο σίνϑ ἴῃ ἴΠο ἔοοί-ποῖθ 15 711511- 
Θεὰ Ὀγ ἴΠ6 [Ο]]οννίηρ σοηϑϊἀογϑέοηβ. ΤῊ νογῦ 
ὉΠ), "51 Ὧγ,᾽" 15 υϑεὰ υϑγὺ οἴδη οὗἁ 5ἰδιιρῃξοτ-: 
1ηρ ἃ βοῆς : δι ἰξ 15 4150 ιι8εα οἵ 5Ἰ]Αγίπῷ 
Ὁ ΤΏΔΗ, 85 ἴῃ Νυπ. χίν. τό; [υάρ. χὶϊ!. 6: 2 Κ. 
Χ. τσ, ἄς. ΠΌΠΦ 15 [06 οιηϊπίηθ 1 ΠΉνΘ, 
1|κὸ ΠΠΙΣ, 1541. 1ν]. 6; ΠΝ", 54]. ΧΧΙχ. 12 : 
ΓΙΣΙΊ, ]ογ. χχχὶ. 12. ΤῸ ψνοσὰ Ὁ Φ ἰ5 
ἀετίνεά ἔτοπι Θ᾽, ννῃὶσ ἢ οσςσυΓ8 οηςθ ἴῃ 5. 
Χ]. 4, ΔΙ ὌΦ᾽; ποῖα πὸ ἢγϑί σοπθϑομδηΐ 

[5 ἴοσ 1(5 νοννοῖ ῥαριείς. ὙΠῸ ποι ἢᾶ5 
“πεγ) ἴο ἀἰΕ συ 5} 11 ἔτοπιὶ {π6 ραγίς!ρὶθ, ΠΚο 

Ἵλ, “ϑοϊουγηοσ," γο, ἐἐ χῃ)οοΚογ." 80 Ἐνυδ)ά, 

ΕἸ ΘὨγΌυςἢ,᾽ ὃ τοὶ Ὁ, Ρ. 392 (γι 6ἀ11.); ἀπά 
ΔΟσΟΥΙΑΙΠΡῚΥ Πα τϑηάουβ ἰξ ἴῃ ἢὶ5 “ Ρτορδείθη " 
ὈΥ ΑὈιγυπηΐϊγο, ἢ νης τ ῬΌΒΕΥ δηά 
Δ ἀπϑοδμο ἄστθο 80 Κίπιοιι. ὙΠῸ Μαϑοσείς 
ἱπϊογρυποζυδίίοη, ἴῃ ϑοραγαῖϊηρ Ὁ ἔτοπι {Π6 
[Ο]]οννίηρ νοῦ, 18 στοργεβεπίοά ὈΥ ἰακίηρ [ἢ 15 
που, 8ἃ5 ῃοΐ δείηρ; {π6 ϑυδ)οςὶ οὗ {πε νετῦ, 
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Ὀυξ 85 ρῥ]δοθά ἴῃ ἀρροϑί(ίοπ ἴο ἴπε 5υδ]εςῖ. 
ἐς δ]  ογίηρ " ἀοο5 οὶ οὗἉ 1ἴ561ξ ἀθῆῃς "" οἵ- 
ξετῖηρ ἑδοίαίγοις βδουῆσοβ .᾽ Ὀοίηρς υϑοὰ 4150 
οὗ 5βἰαγίηρ υἱςϊπὶ5 ἴο [ομονδῆ. 

δ. Τδ5 τεηάογίηρ οὗ Α. Ν'. πιόδῆῃβ, 8.- 
ςογαϊηρ ἴο ϑοπιθ, “"(Π6 ῥσχοιιὰ 56" ΕΠ ΟΙΘΠΟΥ 
οἵ ἰϑγδοὶ, βδῃδννηρ ᾿ἴβ6 1 ἰὴ ΘΠ ποθ σε] θη 
δρϑϊηϑδί ἴῃ6 1 ογά, 6815 δ]ἱοιιὰ ἔοσ ἷβ ρυηίϑῃ- 
τηοης " (980 [δϑγοπια, Ἐνναϊά, ἊΝ ηϑοΒο, Ὠσ 
ῬυβουΥ, ΒΡ Ὁ ογάβυνοσί) ; δοσογαάϊηρ ἴο οἴδογξ, 
ΟΠ ΤΒῈ Πογὰ ἩΪπιβεῖ (οοπὶρ. Ατηοϑ Υἱ1]. 2) 
βίδηἀς ἔσσῃ ἴο τγαῖρῃ [5γΓ861᾽ ((υ5 Ατδῦ. 
Μειβίοῃ ἴῃ Μεῖχ, ΗἰϊζΖίζ, ϑδίπηβοη, Κε]). 
Βυϊ τπουρὴ ὁ Δησννεῦ ἀραϊησξ Π1 πὶ} 15. ἃ ρογ- 
ἔθος γ Ἰεριεἰπηαῖθ ὀχ ργεββίοη (ορ. Ηοῦ. οὗ Ὠ ει. 
χΧίχ, 16: [54]. 1}..9; [ογ. χὶν. 7), γεῖ ""ἌΠυΟΓ 
᾿Δραῖηϑὶ ἢἷἰ5 ἴδοθ᾽" 15 Παγαϊυ 50: ἰξ βῃοιμά ὃὈ6 
ὁ“ ΔΏΞΟΙ δραϊηϑί ἢ]πὶ ἴο ἢ15 ζδοθ."" 

11. “«“(σοηητηδπάπηρηϊ." Το δερειαριπι ἢδ5 
ματαίων, πιοδηΐηρ [ΠΕΓΘΌΥ Ἰάοἶ5, Δηά πο ἀοιιδὲ 
τοδλάϊηρ ἸΦ,, ρυΐ ἔογ δδ}), 8ἃ5. ἴῃ ἴῃ6 κεῖ ΠΙᾺ οὗ 
]οῦ χν. 32: ὍὙδο ΟΠμδϊάθο ραγαρῆγασί 4150 
ῬΙΔΙΗΪΥ δαὰ (Π6 βᾶπιθ στεδάϊης : ἕο πὸ ρᾶγὰ- 
Ρἄγᾶϑος [Π6 οἰδιιϑα [ῃυ.5: ὁ Ὀεσδυϑε ἴἢ6 πάρος 
ἅγδ ἰυγηρά ἴο εττ (ον ξο 5146) δεγ ἴῃ6 πηδπι- 
τῶοῃ οὗ {2]ἰϑοῃοοά." (ὐεϑοηϊυβ ἴῃ δ15 “ἼΠ6- 
ΒΔΌΓΙ5᾽᾽ ((Π νεγρ. ἸΧ) ἀοεβ ποί ἢεβίϊδίε ἴο 
δοοορί {πΠ15 8ἃ5 {Π6 ἴγὰς σεδάϊπρ. [{ σψου]ὰ 

ΟΗΑΡΤῈΚΒΚΒ ΥἹΙ.. 
Ὶ “4 εχλογίαϊέονε ἰο γεῤοίαμες. 4 Α͂ εογιῤίαϊμξ 

97 ἑλεῖν μρεοτυαγάμες αμα ἐμίφιξ. 

ΟΜΕ, «διηά ἰδὲ 5 τεΐϊυση τππῖο 
τῆς ΓΟΚΡῸ : ἔογ ἢς δαῖῃ ἴοτγη, 

ΟῊΗΑΡ.Υ͂Ι. 1. Οο»ιεο, απᾶ ἰεί μα γείμγη πρπῖο δὲ 
ΟΚΡ] Οοπια (ΠΟΥ 58|4}} 1πεη 540), δπά, 
ἄς. ΤῊΪ5 νοῦβο, στ (Π6 ἔνγο νν μι ἢ οίϊονν, 15 
σοβεῖν σοπποςίδα υνἱτἢ ἘΠ6 οἷοϑθο οὗ δα ργεσθᾶ- 
ἴῃς οδαρίογ, ὈοΪδ ΌὉΥ (6 ννογάβ “"ἢθ Βδίῃ 
ἴογη,᾽" τϑοϊηρ [86 “1 τν}}} ἰθασ " οὗ οἢ. ν. 14, 
πὰ ὉΥ ἴΠε6 νγογάϑβ "ὁ ἢ6 νν}}} τόνῖνα υ.5,᾽) ψΠ]ς ἢ 
ΣΏΡΙΥ, ποῖ ΟὨΪΥ ἴδε 111π655 οὗ ἰ0]ἀ. 1.3, Ὀα 4͵50 
ἴη6 υἱΐογ ἀοοίσιςξοη ἱπάϊςαϊοα 1014. Σ4. Α5 
[86 5ἰδῖο οὗ ἰπῖπηξϑ ἴῃ. τεσορηϊΖοα νγᾶ5 οσ ἴῃ 6 
τοοβί ρᾶτγί γεῖ ξυΐυγο, [Π6 σοηξεβϑίοη δηά τηυξιιδὶ 
οχποσίδξοη πόσο ἐου πάρα {πογευροη ἷϑοὸ θεόν 
ἴο ἃ διῖιτο ἔθ. Νὰ οδπηοῖ ἴδῃ τορατὰ [86 
Ρτόϑεηΐ νοῦθ ἃ5 8η δχμογίδίίοῃ δά ἀγεββοὰ ὈΥ͂ 
ἴπ6 ρυορδεῖ ἴο "5 ςοηίειηρογαγίθβ. [{ ἰ5 ταϊμδγ 
Ἰδησυᾶρο νυ ἢ Ι5γαοὶ ᾿ψουϊὰ 6 τοδὰυ ἴο 
ΘΙΏΡΙΟΥ 1η ἐμαὶ διΐαγε βϑοάθοη οὗ 56] ὅσου! θο- 
ἴοπ. 80 [,ΧΧ., Τάγρυπι, Κδϑηϊ, ο. ΤἢῸ 
ΡιορΠποῖ, βανίηρ ἱπάϊοδίοα ἴῃ εἢ. ν. τς [πδί 
ΒΓ ἢ ἃ {πὸ νουϊὰ σοπῆθ, Ποῖο, 50 ἴο ϑρϑᾶκ, 
μαβίθηβ ἔογνγαγσγά ὑἢ ΔΙΔΟΥΥ ἴο ΒοῖΙρ ποτὶ 
ἴπ [6 οχργοβϑίοη οὗ {πθῖγ ροηϊΐζοηςο ἢ νἢ 
186 ἔξ  ηρ, πο ἀουδὲ, οἡ 85 πεοαστί, “"νουϊὰ 
{παῖ ὄνεῃ ποεὺ {ΠΟῪ ἴδ του] σρϑακ ὶ ̓ 
,“ ̓ν δὲ δαιδ ἐογ] ἱ.6. ἴον Ἀ6 10 15 ὑπδὺ 

ΗΟΘΕΑ. ΨΥ]. [ν. 1.) 2ι 

γλᾶκ6 πὸ πηδίοτίαὶ αἰ ἔδγθοηςσο ἴῃ [Π6 ϑρηϑθ, [ἢ 
τ ννετὸ δάορίεά ; δυϊ [86 Μαϑοσζεῖς τγϑδλάϊηρ ἰ5 
80 5[ΓΟΠΡΙΥ δἰζεσίοά ὈΥ [86 τηδημϑοτιρίβ, πὰ 
δάπιῖῖβ οὗ 50 ρ]δυιβῖδὶθ δὴ Ὄχρίαπδίίοη, [δαὶ νγὸ 
ἄλγε ποῖ δοοορί {86 δ᾽ἰεσαῦοη. ὙΤῊδ Ψυϊραῖο, 
ὙΠΟ χῖνοβ “ογαάφι, 5βμεννα (ἢαΐ Ϊογοπα δδὰ 
[86 84π|6 σοῃηφοηδηίβ ἴῃ ἢϊ5 Ηροῦτοεν ἰοχί, δηὰ 
ΟὨΪγ τοδὰ ἴπθπὶ ννἱἢ ἃ ἀϊδεγεης νοννεῖ, μμο, Ἰν 
ἴογ δεν, ἐχεγοριόπέισπ, ΒΌΘΒ δὴ ἱηϊεγργεϊδιοη 
Τα ἢ βυϊέ [6 σοᾶῦβο ἰδϑίθ οὗ Ἰδίοσ. ζεννβ ἴῃ 
Βρθακιηρς οὗ ἰἀοϊδίγγ ; δυξ να ββουϊὰ Βαγάϊγ 
οχροςΐ βυςῇ ἃ Ρῆγαβδα ἴῃ Ηοϑοα. ΤΠε ἢγρο- 
(μο515 1πδὲ Ἀν ννὰβ8 ἀποίῃογ ἔοττῃ οὗ Ἰ ἰδθοιιγξ 
ὑπάογ ἔννο οδ]θοϊϊοηθ: (1) ἔμπδέ “αὐδδε 15 
ΒΟΙΠΘΕΣΩΘ5 ἱπίογομδηροὰ νὴ ἘΠ6 9 τεσ 516]- 
ἰλπΐίβ 85 σωρμεοῦ Οὐ «ἰπ, Ὀυΐϊ πόνοσ ἢ «δέπ, 
566 Οὐϑβοηΐι5, “ἼΤΠ65.,᾽ οὐ ἴδ Ἰδείζογ ; δῃά (2) 
τὶ ἴμοη νγὸ ϑβου]ά μᾶνθ ἔννο ΔΠΟΠΊΔ1165 σοῦ- 
ουὐττηρ ἴῃ 1Π6 ννοτὰ ; Ὀοΐδ {ΠῸ ρειτηυΔΌοη οὗ 
[86 καὶ ἔοσ ᾽ δῃὰ «το ἴδ οπιγίϑϑοίοη οὗἉ [ἢ ἐξ. 
ΤΠ Ηροῦτονν νεγῸ τοηογοά "ννου]" πλθδῆς 

ΤῊ Κίηρ ὉΡ οποῖβ τὰ ἴο ἀο ἃ {δίῃρ, 
ΜΠ τεΐογοηςθ ᾿πΘαΌΘΏΓΥ ἴἰο αἰ που Ὑ οσΣ 
οἴπεσ σοῃϑιἀθσδϊίουβ ργοπιρίπρ ἴο ἃ ἀἰβέτεης 
σουζϑβα οὗ σοπάυςίς, Ηδοτο 11 ἱπιπιδίο5 ἀθῆδποθ 
οὗ [πὲ 1 ογαβ ργ μου ἀπά τγαγπίηρβ. [ἰ 
15 [η6 58π|6 νϑσὺ δἃ5 ψνὸ ᾶνο ἴῃ 1 8. χίϊ. 22, 
“ἰ ρῥ]οδϑοὰ .᾽" δῦ. . ς, “θερδη .᾽" Εχοά. 1]. 
21: ]υάξ. χὶχ. 6: 2 Κι ν. 23, "6 ςοηΐεηί :᾽" 
705}. χνὶϊ. χ2, “" νου." 

δηά ἢς νν}}} ἤεδὶ υϑ ; ἢ δαί βηγτίεη, 
δηὰ ἢδ ν}}] δίπά τκ5 υρ. 

2 “Αἤἴοσχ ἵἴνο ἀδγβ8 νν}}} πε γενῖνε “ τῦοσ. 15. 

5: ἴῃ τῆ6 ταϊγά ἀδγ Πα νν}}} γαῖβε αι5 ἢ 
ὉΡ, ἀπά νγεὲ 8311] ᾿ἵνα ἴῃ ἢἰ5 βίρῃϊ. 

ἈΝ ἴοχα. Τὴ ργοποιη “" Ης,᾽" ἰπἱτοάυσεα 
ψΠ ἢ οαρ 8515 ἴῃ ἴΠ6 Ηοῦγονν, ξῖνοβ [ἢ6 οἾΔιι56 
{Π|5 ραγΌΘΙΪΑΣ ἴυΓη. 

απά δὲ «υἱὐ! βεα! μς.. απα δὲ «υἱἱ δίπά τῷ ε] 
Ἀδίμοσ, δηἃ ἢ9 8811] 8.08] π8..8πἃ ἢ 
8811 ὈϊΪπ ἃ πδ ΠΡ. ὙΠόβο ρθη θηῖβ ΟΧΌΓΕ55, 
ποὶ 50 ἱπηπηθάϊδίοϊυ [Π6 ἀϑϑυγαησο {πὶ Οσοά 
ψου]ὰ νους 5δέθ ἴο ἢρδὶ, 45 [6 ἀοίοστηϊπδίίοη 
ἴο Ἰοοῖς ἴο Ηἰπὶ δἴομθ ἔοσγ ἤϑδ]ης ; ΤΡ. ςἢ. ΧΙν. 
4. ἼΒ6 ἤρυγτοβ οὗ Βιοδ πρ, ἀπά Ὀιπάϊηρ Ὁ 
νοι ηάϑ, ἃγὸ 5:Π||ΑΥ]Ὺ ΔρΡΡ] δὰ ἴῃ οἴμογ ρδοαβ ; 
Εχοά, χν. δό; Ἰϑ)ειυξ, χχχὶ!. 29: ἰοῦ ν. 18; 
581. 1. ό, χχχ. 26; Ηοϑβ. Ὑ]}. 1, χῖν. 4. Ῥουῇδρϑβ 
{ΠΕ 15 δὴ δ᾽] υϑίοῃ ἰῃ [ἢ]5 δηά {πὸ πεχί νϑῦϑὲ ἴο 
δυΐ. Χχχῆϊ. 209. 

2. “43:ενγ ἰαυο ἄαγ:, ὅζο. ἐ.ε. “Ὅν ε ἄλτὸ 
ποῖ ἐχροςοῖ ἐπᾶΐ πογο νν}}} Ὀ6 ηο ἀεἴαΥ ἴῃ |6- 
Βονδῇ 5 σοπηρεῖο δοςορίδηςς οὗ ΟἿΥ τορθηΐδηςο : 
Ὀυΐ, 50 ξτοαῖ ἰ5 Η]5 πιθῖογ ! [Π6 ἀν νν}}} ποῖ 
Ὀ6 Ἰοπρ : ομϑ ἢ] ἀδγ, [ἃ ἸΏΔΥ 6. Ὀαΐ νῦὸ δεῖ 
ἀϑϑυγοά, ἴπδὶ οὐ ἴπΠῸ τηοῖσονν Ηδθ νν}}} σενῖν 
Οἷἷἦ ῥγοδίσγαϊε βίδῖθ; οὐ (πδί, δὲ ἴῃ ἰδίεϑδί, οὐ 
(Π6 ἀδὺ δῆδγ ἴο- οστονν Ης ν]]] σαῖϑα ὺ5 ὰρ 
[πᾶ νγὲ ΏΔΥ ᾿ἰἵνε Ὀείοσγο Η1πι." “ Ἀενῖνο," 



ν. 3. 

4 ἸΠΕδη 5}4}} γε Κηον, 1 γε 
ἔοϊονν οὐ ἴο Κπον τῆς ΓΟᾺΡ : ἢἰ8 
φοίπρ ἔογἢ 18 ργεραγεά 45 ἴῃς πγογη- 

4 υϊς κε," ὁ“ τηλῖο Α]1γ6,᾽ 15 δρρ θὰ ἤξυγας- 
ἘνΟΙΥ, 45 ἰη Ῥ5, Ιχχὶ. 2ο, Ιχχχυ. ό, Ἴχχχυῖ!. 
7) 581. Ἰν11. 15. “ΤΟ Τῖϑε Ὁρ,᾽ 85 ἔτοπι; ἃ 
Ὀδά, 15 τορεδίθβαι!Υ υϑοὰ 4]5ο οὗ γιϑίηρ ὕΡ ἔγοπι 
ἀδδίὴ 866 [οὉ χὶν. 12; 5. Ιχχχυ]. τὸ ; [52]. 
ΧΧΥΪ. 14.) 19; 50 [δαῖ, ἴῃ 411 ρΥΓΟΌΔΟΌΙ ΠΥ, [Π6 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟΙ ὁ ΓΆ156 ἘΡ᾽ ΠηθΔη9, ΠΟΙΟ, γοϑί γα! οἢ 
ἔτοηι ἃ κίδίς οὗ ἀθδῖ. ΦὍΠδ 5ἰδία οὗ ἀδθδῖἢ 
5 ἃ ἤξυτο ὀχργοεϑίηρ ἴΠ6 οχιιηςτςίοη οὗ 4}1 [ῃδὲ 
τὴ ο}]- θεῖν οὗ ἴῃς παίίοη, Ὀοΐῃ βριγι 4] πὰ 
ϑεσυΐασ, νυν Ὠιςἢ ᾿ξ οηςο ἀοηνοὰ ἔγοπι [Π6 ἔδνοισ 
οὗ 15 Οοά. ἘΖεκίο] 5 νυἱβίοῃ οὗ 1πΠ6 υδ᾽]εὺ οὗ 
ἀὐγγ Ὀοηε5 (ΕΖΟΚ, χχχυἹ.) 18 4 το ΚΔ ]6 
1]υδίγδοη, οἡ ἃ ἰαῦρο 5.416, οὗ {π6 τιϑὸ οὗ [ἢ15 
ἔρυτο. “{μἰἰπνὸ ἴῃ ἢ]5 ϑίψδέ:; "7 ἡ, 6. νἹονγοα ὈΥ͂ 
Ἡΐϊ 1 σοτηρ Άσοηογ, δηά 5816 ἴῃ Η!5 ρτὸ- 
ἰοοϊίοθ. Οοπρ. Οξη. χυῖ. 18. [|ἢ τεραγὰ ἴο 
1Π6 ἴννο ἀεδιρηδίοηβ οὗ {πιὸ Πογα φίνοη, ννὸ 
βηά ἴπ {πο Ν. Τ. (Πδΐ, ἴῃ τοέογοηςε ἴο οὐγ οτα 5 
τοϑυγτγοσίοη, {πὸ ἜΧρυοϑϑίοῃ “ὁ ἀζοῦ ἴἤγεο ἀδυ5,᾽" 
μετὰ τρεῖς ἡμέρας (ἴῸΓ νγὸ πενοῦ ἴῃ (15 τοϊδ- 
Ὀοη πᾶνα πγχοηϊίοη οὗ “ὁ δῇϊογ ἔνγο ἀδγϑ)), ἰ5 
ιϑοὰ σοηνΟΓ ΌΙΥ ἢ ΚΓ οη (πὸ {Πἰγὰ ἀδγ.᾽" 
866 Ματῖκς νι}, 21 σοτηραγεὰ ἢ Μασ ἴχ. 1: 
δηα Μαῖϊ, χνὶ. 21; δηὰά Μαῖΐΐζ, χχυ!. 62 ἢ 
ἴθ. νόῦϑ 64. ᾿Απά 50 πο ἀοιυδί “Δ ῆοσ (ἤγθθ 
ἀλγ5᾽ 15 ἴο δ6 (Δ Κβϑὴ ἴῃ [Κ61]. 46. [ηϊεγργείοα 
ὈΥ (ἢΠ]5 ΔΠΔΙΟΡΎ, ἴπ6 ρῆγαϑθο “" δῆϊογ ἴνχο ἀδυ5,᾽" 
ἴῃ ΧΧ,., μετὰ δύο ἡμέρας, ἀοο5 ποῖ, 45 1ἴ ἢδ5 
ΨΕΓΥ ΠΟΙΠΠΊΟΠΙΥ (δουρ ἢ ποῖ ΟΥ̓ [Θννϑἢ οοπι- 
τηοηΐδίουϑ) Ὀδθῃ Δ κθῃ [ῸΓ ρτδηϊοά [8δὲ ἰξ ἀοσ5, 
ἀεποῖς ἴΠ6 βΔπ|6 8ἃ5 “"΄Ἠη ἴδε ἰμιγὰ ἀδυ,᾽" δεῖ 
νοι] ταί μοῦ βηὰ [15 οαυϊναϊθηξ ἴῃ [86 ΡὮΓΑΒΟ 
ἐέρῃ ἴδε βεςοηάὰ ἐδ," νης ἢ ἴῃ Εχοά. 11. 13 
(ςοπηρᾶγα Αςἰβ Υἱ. 28) δηὰ ἴυὰρ. χχ. 24 
ΤΘΔη5 “Οἢ ἴδε πιογονν," Απά [15 τνου]ὰ 
δεεῖὰ ἴο Ὀ6 [6 πιοδηϊηρ οὗ “" δἴϊοσ ἵννο ἀδυϑ" 
ἴῃ Ιοδη ἱν. 43 δπὰ ἴῃ Μαίΐ. χχυ!. 2, ἰῇ ὑν ῃςἢ 
Ἰλίϊογ ράᾶβϑαρθ, 1ἴἃ βϑῃουϊὰ δθθπὶ, οὖν 1 οτά, 
ϑΡΟΔΚης οὐ {π6 Ὑνεοαποβάδυ, τεΐοτα ἴο νυ ῃδῖ 
γγ͵ὴῪβΒ ἴο Ὀ6 ἀοῃα ου ἴπε τηοστοῦν δέογηοοῃ. 
ΕῚοΥ ἃ Ῥδγδὶ οὶ υϑὲ οὗ {Π6 ποίΐοῃ οὗ ἔννο οὕ 
ἴδγεε ἀδγϑ8 δρρ᾽ θὰ ἤρυγαίί νου ἴο ἀοποίθ ἃ 
δβογί μεογιοά, 8.66 [ΚῸ6 ΧΙ. 22. ον ἴῃς 
ἰηἀοίοστηϊηδίθ 086 Οὗ ὨυΠΏΘΓΔ]5 σΟΠΊΡΑΙῸ 4150 
1541]. χνυ! 6. 
Το ἰδηριιᾶρο οὗ [(ἢ6 γεῦβθ, 85 δῦονθ 1πίογ- 

Ργείεά, βηπάϑβ [15 1υ5ῖ δηἀ ςοτηρ]είς Δρρ]οδοη 
1ῃ. {Π6 ΠΟρδ5 Ἔχργοββοά ΌΥ ἴποϑο ρεπϊζοηΐ [5Γ6]- 
1.65, οβθο Ροβξίυγε οὗ πλϊηὰ [Π6 ῥγορβοῖ 15 
ΒΟΙῈ ἀἀγατηδίρα! ν βεϊπρ ἕοσἢ. 80 Οδινίη, 
Ἡδεπάεεξου, Ηδηρϑίοηθεγς, Κοὶὶ δὰ ΔΓ ἀπϑοδο. 
[πῃ 8}} ἀρεβ, βονγονεγ, (μγϑάδη ῥἱ εἰν 85 ὙΟΓΥ 
ΒΘΏΘΓΔΙΙΥ τοςορη!Ζεά ἴῃ 115 νογϊης ἃ Γεαίεγθηςθ 
ἴο οΟἿἷἷὖἦ [,ογα 5 σοσυστεσίίοη, ὙΒΕΙΟ 15 ποι ηρ 
ἴῃ [86 Νὸνν Τεβίδπιθηϊς ἴο Ἴσοηϑβίγαϊῃ 5 50 ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴθ ρᾶβϑᾶροὶ [ὉΓ, 50 ὯΣ ἃ5 ἄρρθᾶζϑ, ἰΐ 
Πιλῖκο5 πὸ Δ]]ϑοη ἴο 11. Νονογίῃοὶοθβ, 4 Ὀδ- 
Ἰιονεσ ἰπ Οἰγϑῖ, ψουξ ἔδασίηρ ΔΎ σεηϑισο 
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ἱπρ ; δηά Πα 881} σοῖς υπηΐο 8 48 
τῆς γδίη, 48 ἴῃς ἰδίζεγ σημαὶ ἔουπλεῦ γαὶῃ 
υπῖο τῆς δλγῖῆ. 

ἔγοπι ϑουιπὰ οὐ Ἰο ϑση, ΤΊΔΥῪ Ὅς ὈοΪά ἴο βυϊτηῖβ6, 
(δῖ “16 ϑριτϊ οὗ Οἢγιθὲ Πϊςἢ ννᾶβ ἴῃ 
ΗἩοδοα" ἀϊά ρῥγοιηρί πιπὶ 8580 ἴο ζβϑῃίϊοῃ ἢΐ5 
υυἱΐζογάποθ, ἃ5 ἴῃ 82ὴ 8]101510Ὁ6 ΤΠΔΠΠΟΥ ἴο ἴυγη 
16 τπουρῆϊθ οὗ ἰῃοϑὲ ννῆο ἴῃ διΐυτο δροϑ 
5βου]ά γοροηΐ ἰοννασάς [μὲ σγοδί ονοηῖ, ὙΠῸ 
ἀοδί δηὰ Ὀιγ2] οὗ (ἢ γιϑί 45 ""ΤηΔ 66 5ἰη ἴοσ 115," 
διιςςοοάρα “’ οἡ ἴδ6 {Πϊγὰ ἀδγ " ΌΥ Η!5 γεβυγσες- 
ἴοη, 15, ἴῃ ἕδεΐ, ξοσ 411 ρϑιηιιίθηϊα, {πε 5οἷθ δηὰ 
ςογίδίη στουπά οὗ {μοῦ Ὀοίηρ ἔτεθα ἔγοπι [Π6 
βίδίο οὗ 5ῖη δηὰ σοπάογηηδίίοῃ δηὰ σχίϑίηρ δρϑίῃ 
ἴο ᾿ἵνο ἰη Οοὐβ βἰρῃξἘ. δίηςθ {βογεΐοχε 1 νυγὰϑ 
ἴο Ὀς ΟΥ̓ νἱγῖυο οὗ (γι 5 Ὀείηρ ταϊϑοὰ ἔγοπὶ 
{πε ἀοδα οἡ ἴδε {πγὰ ἀδὺ ἴπδὶ ρεηϊοηίβ νγοΓῈ 
ἴο Ὀ6 ““ταϊϑοά Ρ" ἔτοπι Ποῦ σρισι [8] ΠΊΙΞΟΓΥ, 
1ἴ ΠΊΔΥ νγ6}} 6 Ὀοϊϊονεά, πὶ [86 Ηοὶγ δρίτιξ 
βυφεεβίοα ἴπ6 ἀδεὶσηδίίοη οὗ ἔπι6, ΜΜὨΙΟΒ 15 
ΒοΙΘ ρίνθῃ δηά ννῃ! ἢ 15 ΘΟΥΔΙΠΪΥ ΓΕΠΊΑΓΚΔΌ]Θ, 
νὰ δὴ ΟὈ]Ι 46 τοέογεποθ ἴο [Π6 σεβυγγεσίοη 
οἵ 186 δανίουγ οἵ ἴθ ννοτ]ά. 

8. Τδεμ «ῥα «ὐὸ ἄποαυ, ὅς. Ἐδίδογ, 
Ὧθοα, 1οὉ ᾿8 ΚΟΥ, 100 08 ΖΟΙΙΟῪ ο0α ὕο 
Κιυον, Ὅπδ9 Ιοχὰ. ΤΤἢο ἔοπῃ οὗ ἴἢ6 νογὺβ 
“εξ ικκ Κπονν ᾽ δηὰ “]οΐ 15 ἕο ]ονν οὐ ᾽) ἴῃ [6 
Ἡροῦτονν πλᾶσκβ ἴμοπὶ 45 εοῤογίαϊυε, δῃὰ 85 
᾿δἰδηάϊηρ ρδᾶγα] οὶ νυ ἢ ““16ὲ 5 τεϊυτη " ἴῃ Ὁ. Σ᾿ 
“οἴ 5 Κπον ἴδε 1 ογὰ ." (Π6 Κπον]εάρο 15 
[δαϊ τηρηϊοπδά ἴῃ οἢ. ἱν. Σ, δηά νυ ἘΠ ἢ ἴῃ Ὁ. 6 
οὗ 1815 σπαρίεσγ ΧΣΟΔΡΡΘΆΓΘ, 45 Γορ  ϑοη Ὡς ΟἿΓ 
ἀυΐγ, δηὰ ποῖ πιθγοὶν οὐἱσγ 61εἰ γ. [Ὁ ΠΛΔΥ ὃὈς 
ὈγΙΘΗ͂Υ ἀεβογι θά 45 ἴθ ἀονοίπηρ οὗ [86 5οὺ] ἴο 
Οοά, 18 [ῃ6 ἀοδῖγε δηὰ δηάθανοιγ δοῦ 1ῃ6 
σοηβοῖΐοι!ϑ δη)]ογτηθηΐ οὗ Ηἰ5 ἕανουτ, οϊπεὰ ἢ 
(Π6 οἴυάγ ἰϑο ἴο ἀο Ηἰϊς Μ1}} ἴῃ Ρῥσγδςῖοδὶ 
οὈδάϊθηοθ. “" Εοϊϊον οἡ : ̓" ἴπε ννοστὰ ἀδηοῖεβ 
οατποϑὲ δηάθανοιγ, 45 ἰῃ Ὠοιΐ. χυΐ. 20: 5. 
ΧΧχῖν, 14. ΤῈ δοτγιρί δαάιίοη οὗ ““Ἰεἴ 5 
ἔοϊϊονν οἡ ἕο Κπονν᾽" ΤΔΥ 6 ἴδίκθη, εἰ ΕΠ ῸῚ ἃ5 ἃ 
δ. ΓΙ ΘΧΒοσίδίοη ἰο ϑαγηθϑέ θη θυ υγ, ΟΥ̓ 
8ἃ5 ἃ οοιτοοοη οὗ [86 ρῥγοοθάϊῃηρ “ἰοεῖ 5 
κπονν,᾽" ἀϊοίαϊοά Ὀγ [86 ἔξοεϊιης, (παῖ του νν6 
τ 5ἴ 056 οἷζ Ὀοδὲ δηάρανοιιτβ ἰο κπονν Οοά, 
γεῖ δῇοσγ 411 (πὸ δοΐιιαὶ αδἰίαϊηπηθηΐ ἴο ἰδμδῖ 
Κηον]οάρο σταιϑέ σοπιὸ ἴο υ5 ἔτοπὶ ἀΌΟνΘ. 

ὀὲς βοίηφ γι ἐς βῥγεῤῥαγε4) Οτ, “" ἢχϑά." 
ΤῊ ηἰζδὲ οὗ δοσσονν δηά Ἴοηίγοη 15 ϑυγε ἴο 
Ὀ6 ΓΟ] οννοὰ ὈΥ {ΠπῸ Ἰογι} τηδηϊϑίδοη οἵ Η!5 
ΤΏΘΙΟΥ. Οομρ. 5. χχχ. ς; [581. ἱν1}. 8. 
“ ΗϊΞ ροίηρ ἔογίῃ,᾽") 25 ἴῃ 5. χὶχ. 6. 

απά ῥὲέὲ «ῥαί! εο»ιο, χε.) Οτ, Βθ 8881] 
ΘΟΣ1Θ 88 ὕπ8 ΡΙΘΒΌΙΧ7.1 σὰ ἀπῦο 18,88 
ὍΠ 9 ἸΔΌΌΟΣ χα ὙΔΊΟΣ ἩδΔίοσοῦ 890 
ΘΑσῖ. Ὑῇο 58Π|6 ἱπιᾶψζο 85 ἰῃ Ῥ5. ἰΧχ!! 6; 
Ῥτον. χνΐ. ἰς ; [54]. ἵν. το. ἕνε ΓηΑΥ οὔϑεσνθ 
[Π6 δοσυπιιίδείοη οὗἨ ἰτηᾶροβ ἴο ἀεβογῖθε [(ἢ6 
Ἰογουβ ἐμαηρε; τιοσγηίης ἴο [6 ὑγΕΑΓῪ νυδίοδου, 
ΡΙΘΠΈΩΙ γαίῃ ἴο τμὲ ραγοδεά φγουπὰ, Οομρ. 
ΖΕ ΞΟΆΎ]υ5 ΓΑ ζάτη, 874, 875. 966 Νοίε Ὀεῖονν, 
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4 ἅ Ο Ἐρβγαίπι, ψνῆδὲ 5}}} 1 ἀο 
πηΐῖο {πε ἡ Ο Τυάλῃ, ννῆδῖ 5}4]} 1 

ΓΟ, ἀο ὑπῖἴο {Βεεὶ ἔογ γοῖι ἴροοάπεββ ἐς 
ΦΦΡΟΥ, οὐ, : 
ἀὐπαΐιες:. ἃ5. Ὁ τιογηΐηρ; οἷοι, Δηἀ 85 τῆς ΘΑΓΥ͂ 

ἀενν [ἴ ροςῖῃ ἈνΨΑΥ. 
"Οτ, ἐσέ ς Ἵπδετγείοσε ἤᾶανε 1 πενγεά ἐῤέπι 
ἐμέ ἐκρὴς ὃν τῇς ρῥγορῃεῖβ ; 1 ἤᾶνε 5ἰδίη τἤ δῖα 
πῖσλ δέν Ἠγ τῆς νγογάβ οὗ πιῦ πιουῖῃ : ̓'δηά (ΠΥ 

4. Το ἢγϑὶ ἴγθθ νϑῦβϑοβ οὗ ἴπθ σῃαρίοῦ 
οἷοϑα {με ἑοσγεζοίηρ ἀϊβοουγβα (ἴο νης {ΠΟΥ 
ΡΓΟΡΟΓΙΥ Ὀεϊοη ) ἢ ἃ Ῥγόσπηιβ6 οὗὨἨ Ὀ]οβϑίηρ ; 
ἴῃ [06 5416 γᾶν 85 ἴδε ἢτϑί [ἤγοο σμδρίοβ ἀγὸ 
ΒΟΥΘΓΔΙΠΥ οἱ ἌοΙΘ6 4 ΘΟ ΠΊΘΠΓ65 ἃ ΠΟΥ 
ἀΐβοουτϑο, σοηϑιϑηρ οὗ 5μᾶγρ δηά νδγιϑὰ 
ΤΟΌυ ΚΟ, χοδοηΐηρ ἀἄονῃ ἴο ἴδ6ὸ οηάὰ οὗ [πὸ 
βανεητῃ Ἑμαρίεγ, ὉΠ ἢγϑί ἰορίο οὗ τεδακο ἰ5 
[6 σι ροΓῆς 4] σμασγδοίου οὗ νυν βδίονοσ σε] σίοιβ 
τοξοτιηδίοη νγὰβ δί ΔΗΥ͂ {ἰπ|6 Ὄχῃι θὰ ὈΥ 
ΕἸΠΟΥ Ιϑγδοὶ οὔ [ἀλἢ, δηὰ ννὩ]οἢ ἴῃ τῆς 
ΠΙΒΊΟΓΥ 5 1]υδέγαϊοα ἴῃ [86 δεοσουηῖβ σίνθη οὗ 
ἈΠΌ δηά οὗ [Ἑῃυ, οὗ ΗοΖοκίδῃ δπὰ οὗ [οϑίδῃ. 
ΤῊϊ5 τοῦυκα Ποννονοσ ἀοοὲ ποῖ ΔΡΡΙΥ, 85 50Πὶ6 
ἢᾶνα βιρροβθά, ἴο {86 ρῬεϑηϊθηςθ ἀθϑογιροα ἴῃ 
(86 ξοτοροίηρ ἴὮγοθ ὑοῦϑθϑ  ῸΓ ἴδοϑθ γοῦϑοϑ 
σοηΐδ!η ΠΟ ἱπάϊσδίϊοη νυ μδίονοσ οὗ ἃ γεροηΐδπος 
ΒΡΟΓΗ͂ςΙ4] ΟΥ̓ δναπεϑοθηΐ. Αἱ ἴΠῸ βᾶπὶθ {ΠΠ|6, 
1Π6 ᾿ΠΔΔΡΟΙΥ (“ πιοπίηρ οἱοιά," “ἀον," 
“ΠΡ ΒΕ, “ὁ 5]αίη {Ποπὶ᾽)) Ὀεϊοηρϑ ἴο {Ππ6 5Ξαὴθ 
Τερίοη οὗ ἐπουρῇῃξ 85 γόγβοϑ 1---- 3 (6 ἡ τῃηογηίηρ,᾽" 
εἰ γδῖη," “ὁ ἴοι 115}; 5ῃμενίηρ παῖ (815 ἀϊ5- 
σουτθο, Ἰδοῦ ἀϊσπος ἴῃ 115 ᾿πηροτῖ, ἄοος 
ΒΟΥ ΟΥΟΥ ΚΤΟΥ Ὁ ἴῃ (ἢ Ρτορ οί τηϊπὰ ουΐ οὗ 
[Π6 ἔογπιοσ. ὍὙῆὸ σοηποοξίοη ἀρρθασβ ἴο ὃ6 
(μδῖ οὗ ςοηῃίγασ. Τὴ ῥγορῃοῖ ἔδοϊβ, [δὶ 
Ι5γδθὶ 15 8ἃ5 γϑοξὲ ὙΘΥῪ δύ ἔὥτοπὶ δαάορίϊηρ, ΔΩ͂ 
5 ἢ 5 ΠΕ ταθηΐβ 85 Π6 ἢᾶβ Ὀδδη ΡΟΓΙΓΑΥΙΠΡ ; 
411 [ΠΘΙΓ ΡΙΕΙΥ 45 γεῖ 15 βοῖΐονν δὰ ἢορεϊίηρ, 
ηά ἱπογοΐοτο οὗ ἃ Ἵμαγδοίοσ ἴο νγδισδηΐζ τὸ 
Ἔχρθοΐδειοη οὗ ἃ Ὀ]οβϑίηρ. 

«υραὲ “ῥα 1 40 τηΐο Ἢ .6. ΜὮδι 
[Ογ ΠΟΥ πη 5 οΔῃ 1 ΡΟΒΘΙΌΪΥ οἰ ρ οὐ ἴο Ὀτίην 
γουῦ ἴο τϑδὶ, ϑἰοδάξαϑέ ρου ἡ Οὐουῃρ. [58]. ἱ. ς, 
6, ν. 4. 

: χοιν φοοάπε.1] ὙΠ ψοτγὰ εῤενεά, ΜΜὨΙΟΝ ἴῃ 
Ὁ. 6 (85 ἘΟΠ ΠΟ Υ) 15. τοῃάθγοα ““ ΠΊΕΓΟΥ͂,᾽" 
βίδῃας ἤοῦὸ [ῸΓ ἔ ρηηςῖρὶς οὗ ρβοποΊγαὶ 
σμαπγ, ἑουπάδα ὑροη ἴπ6 Ἰονο οὗ σοά, ψὩΙςἢ 
5. “πε ΚΠ] ΒΠης οὗ [Π6 Ἰανν." 1Ἐ 15 ποῖ ὈΠΑΡΕΪΥ 
τοηάοτγοα ἴπ {πο ἰοχὶ οὗ οἱσγ ΑὐΝ. ““οοάηο55.᾽ 
80 58]. 1ν}}, σ, νΠοῦΘ ὁ’ ΤΊΘΓΟΙ 1 ταθη," Εἰ, 
“ὁ τήεῃ οὗ (οδενε4) ΤΛΟΓΟΥ͂,᾽᾽ βίης 45 ἃ β6ΠΟΓΑΪ 
ἀεοϊαηδίίοη οὗ {Π6 σοοά. ΟἾμοῦβ ἰδ “" γοὺγ 
ΤΊΤΟΥ ΤΟΥ “ἰ ΠΥ ΠΊΕΤΟΥ͂ τονγαγὰς γοιι᾽" (6Γ.. 
1ΓαἴΠογ) ; Ὀιζ να βῃοιϊὰ [πο ἢᾶνα ἴΠε πηδίη 
ἰπουσἢξ, Ὡδηλοῖυ, (π6 βοοξηρ σματγδοῖοσ οἵ 8}} 
ΔοςορίδὉ]6 Ὀομανίουσ οἡ {ΠΟΙ ρᾶτγί, ἐπιρ] θά 
ΟὨΪΥ, ηοΐ Ἔχργοβθθά. 

»ιογπίη εἰομ ἢ ΜΝ ὨϊΟΝ ῥγοπηῖβος γαϊπ, δὰ 
ἰη 186 Ποῖ δ 15 Θρθθ ΠΥ οχῃδὶθά, Οοιῃρ. 
οὗ. ΧΙ. 4. 

απά ας ἐδὲ εαγὶγ ἄφαυ 1 σοει ὁ σαυαν} Ἐκ ίδεν, 

Ἰμάρπιεπίϑ αγὸ ας [ῃ6 ἸΙρῃς ἐδαὲ ροεῖῃ 
ἔοσιῃ. 

6 Βὸγ 1 ἀεϑιγεά ἐὐπεῖ δηἀ ποῖ ὃ : 8ια. 
βδογῆςα ; δηά {πε Κπον]εάρε οὗ (ὐοά Ἔπεσε 
ἴοτα ἴῃδη θυγηΐ οἤεγίηρβ. ἀπε 

7 Βυῖ {πεν ᾿Πἶκε πλεπ ἤᾶνε γδηβ- ἰώ 
σιεββαά τ(ἢς σονεηδηῖ: Πεγα Πᾶνε ΤΠΕΥ 
ἄδδ]ς {γεδοβαγουϑὶν ἀρδιηϑῖ πιε. 

δι᾽. ᾽Ὅ)9 ἅἀθν ἩὙἩΒΝΙΟὮ ΘΔΥΡ ΚΟΘΌΝ ΔΎΎΔΤΥ. 

5.6 Νοῖο Ὀοΐον. 

5. ῥαᾳυε 1 ῥεευεά ἐδεη1} ἈΔΥΘῚ πΒουθά 
ἄονα ὉΣ ΒΘ Ῥσορῃ!θῦ8βΒ. ΤΟ οηΐοχί 58εν5 
[δὲ [πὸ νογὺ σοηάογοὰ “ὁ ἢδνν" 15 υϑοᾶ, ἃ5 ἰῃ 
54]. 11. ἡ (“οὐ 5), ἔογ “συϊ ἀονῃ." ὙὍὙΠῸ 
Τιοδηΐϊηρ 5, Νοιἰν οίδηδιηρ [5Γ8601}8 οὐ- 
οδϑίομαὶ σορεπῆπρβ, ΜΥ ννοσκ ἰγουρῃ ΜΥ 
ΡΙΌΡΙοί5 ἢᾶ5 Ὀδθη [παῖ οὗ 5 ηρ ἄοννῃ, ποῖ 
τρακίηρ Αἰϊγ6.---ἰ ΒΥ {π6 ῥγορδοίϑ ; ̓ σοτῃρ. 
1 Κι. ΧΙΧ, 17; 6, 1. 1, ν᾿ 14. 

1 ῥανε «ἰαἱπ ἐδενι ὃν ἐδε αυογς ΟΣ τι» γνιομ! }]) 
Βοπουπορά ἀοδί ἰπϑίοδα οὗ ὑγοπϑηρ᾽ 16. 

ἐόν ἡμάφηιεηί  αγὸ αὶ δὲ ἄσδὲ ἐδαὶΐ σοεὶδ 
γι] ““ΤὮΥ Ἰυάρτηοηΐ5,᾽" 2.6. [86 για στηεπίθ 
Ργοποιποοά Ὁροὰ περ, 845 ἰῃ Ζορῇ. 1}. τς. 
ΤΠο δογυρί οὔδηρο οὔ {Π6 δάάγοςϑ ἰ5 ἴῃ 
ΒΔΙΤΏΟΩΥ͂ Μὰ Ἡοϑοδ᾿β 5ἔγ]6. ὍΤῊΘ ΓΑΙ Δίου 
σμαγδςοίογῦ οὐ ἴΠ6 ὑγΠΟ]6 ἱπλΑΡΘΥῪ Πηλῖκ65 11 ποσὶ 
Ρτοῦδοϊο, (Πδὲ {πὸ “Κη τιραπὶ 15 [δὶ οἵ [}6 
᾿ΡΠππρ ἢδβῃ, 45 ἴῃ ]οὉ χχχνῖ. 3 (“Πρ Πϊ- 
ΠΙησ.,,), 15. Βαξ [86 τηρδηΐῃρ ΠΊΑΥ͂ ῬῪΟΞΘΟΙΥ͂ 
6, 85 βοπῖθ ἰδκε 1ξ, {Π15: Ψν}}} 85 σευίδιΠ]ῦ 
Δα 45 σοῃϑθρί ΟΟΒΙΥ ἌΡΡΘΑΣ 45 ἴδ ρϊ δ 
16 ἀάννῃ οὗ ἀδγ. Βιυΐ Δποίδεσ σεδάϊηρ οὗ (86 
Ηεῦτονν ἰοχί, δοςορίοα ὈΥ ϑουηδ οτηϊηθηΐ οὐ ς5, 
Εἶνοϑ 1{ ἔπιι5: “ δηὰ 1ΩΥ̓͂ Ἰάρτηοηΐ 45 ἴῃς Ἰιρδΐ 
(ὦ. 2. Ἰιρβίηϊηρ -β45}}) οί ἕο." ὅ8εὲ Νοίδ 
θεῖον. 

Θ. Τὸν 1 ἐἀρείγεά »ιογ)] Οἵ, ΜΟΤΟΥ 
ἀοΙκπῦ18. ὙΠ ΤἸοσά ο6βι5 οἰϊοά {ΠῸ τοὶ 
ΠΑ] οὗ ἴΠ6 σϑῦβϑο Οἡ ἔννο ϑϑύθγαὶ οσσδϑίοῃϑβ: 
ἢγβὲ ἴῃ ᾿υϑεβοδίοη οὗ Ηἰς δάπητεϊηρ ἰηΐο 
οἷοϑο ρούβοηδὶ ἱηίογοουγθο νὰ ΗΠ.561} ρυδ» 
ἸΙσδῃϑ δηᾷὰ βίπποσβ, ὉΠοΐθδη 85 ΠΟΥ τσοῖθ Δ0- 
οουηίοά ἴῃ {δε νίενν οἵ ῬΠαγϑθδη ΠΟΓΘΙΟΗΪΔ]- 
ἰδπὶ (Μαῖίξ. ἴχ. 13}; δηά, δραίη, ἰπ ᾿υϑβολ- 
ἰἰοη οὗ Ηἰἱἰΐς ἀΐδοιρῖοβ σοὶ ονίης ἘΠΕΙ͂ΓΣ ΒυΠΡῸΓ 
ἴῃ υἱοϊαϊίοη οὗ ἴμ6 ἐγδάϊεοηδὶ ἱπίογργεϊδίίοη οὗ 
ἴῃ6 Ξα ὈΔΕΟΔ] ἰὰνν (Μαῖίξ. χὶϊ. 7). Ομ γιϑὶ 8 
ΔΡΡΙΙςΔΌοη οὗ πα νγογάὰβ τρδκος 1 ρ]αῖη, τμδῖ 
[86 ὁ“ ΤΊΘΓΟΥ ᾽) ΠοΓῸ βροΐίκθη οὗἉ 15 ὁ" σπδγιῖγ,"- 
16 ροοάποθθ ψῃϊοῦ ὙΠΘη οσοδϑίοη ΟΠ 
βῆσνυα ᾿ἴϑοῖ 458 Ἴοπιραϑϑιοπαίθ Ὀθηθυοίθηοθ. 
ΤἈὸ ““Κηον]οάρο οὗ σοά,᾽) οἡ {πὸ οἴμογ μδηά, 
Ἰπάϊοαίος. [Π6 τρῆξ ροβίυσο οὗἩ ἴπῸ ποασγί ἴο- 
ννασάβ Ηἰμη. δεὸ ποΐβ οὔ υ. 2 ἄῦονθ.0 Τὴ 
ὙνΠοΪ6 νοῦθο {Ππογθίογε 15 ἰάθπεςδὶ ἴῃ ΤΑ ΠῚ ΠΣ 
ἢ Μαγῖ χίϊ. 32; Πότ ἱπάθοά [Π6 βοσίθο, ἴῃ 
ἢ5. τοΐθγθηςθ ἴο “νοΐ θυγηξ οἰοτηρϑ δηὰ 
5ΔΟΓΙ (65, 566 15 ἴο Δ]}πιὰἀ6 ἴο 1ξ. ϑοπιθ ἴ8Κὸ δ 
εὐε:εά οὗ ἴῃ6 Βγϑὶ ο]άδιι56 825 Ἰἀθηῖςοδὶ ἹῈ “ἢ 6 
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,. 8 ΟἸδελὰ ἐς ἃ εἰ οὗ τῆδπὶ τῆλὶ [Ὁγ ἃ πιᾶῃ, “9 ἴΠ6 σΟΠΊΡΔΩΥ οὗ ῥγίεϑῖβ 
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ἐ Ἡδοδ. 
«υἱέά ομα 

0,  φγοῦΐς ἱπΙχυ γ, σηπά ἐς ' ΡΟ] 4 Ὦ πιυγάθγ ἰῃ [Π6 ὙΨΑΥ͂ ΟΥ̓ σοηβθηῖ : [ὉΓ τἀσμάάεν, 
ΗΝ | .,} ΟΥ̓, ζὸ 
ὧν δίσοάα. Ὀ]οΟά. τη 6γ Τσοπγηγὶς ᾿ ἸΙεννάπ 58. τς μβἀερζρννεν 

9 Απά 48 ἴγοορβ οὗ γοῦδειῖβ νγαῖϊῖ ὀ [101 ἢᾶνε β6θη δὴ Βοιγίθ]ε Ἐπ ϊηρ ἐκορνκὴν. 

Κηον]οάρε οἵ Οοά᾽" ἰπ {πε ϑεςοηά, ρ]εδάϊηρ ράᾶγα!]εὶ νυῖτ Α ἀαπλ5ὶ" Ὑ πβοθθ. Ὸγ [Π6 
1Π6 ρδγδ ]θ] στη, Βιιξ πὸ 16115π| 15 ποῖ οἵδ 
οὗ ᾿Ιἀοπεγ, Ὀμὰξ ταῖμοῦ Ὀγοακβ ὉΡ ἰπἴο ἴννο 
Ῥαγῖβ {Π6 οὔθ ΨμοΪΘ Ῥγοροϑιοη, “61 ἀδϑῖγο 
ΤΏΘΤΟΥ δηὰ ἴδ ἱκηον]οάρε οὗ Οοά ταΐποσ τἢδη 
βδοσίῆος δηὰ Ὀυγηί-οἴξεγηρ.") Οομρ. ςἢ. ἰν. 
ό, ἀπὰ ποΐθβ. ““Απηά ποῖ ϑδοσίῆςο :" Ἴοοτιρ. 
ῬϑΞ. 1]. τό, 17, ἢ γεῦθὸ το. ὙΠ ῥᾶϑβᾶρθ 
ἄοδϑβ ποί ἴῃ ἔδιο Ἰεδϑὲ δεῖ δϑιδ σοσγοπιοη δὶ Γο]1- 
δίοη, Ὡς ἢ ἴο βϑοπὶθ ἄθρτοα δηὰ ἷἴπ 50ΠΊ6 ἔοστα 
πχιιϑδὲ δὲ 411 {{π|6ὸ5 ἔοσιῃ ἃ ρασγί οὗ τηδη 8 ἀυΥ 
ἰονγαστάβς σοά. ἼΤἢο βδογοὰ δρῃογίςηι Ὀθίογα 
15 5 ΘΧρτοβθοα δος ἴπδΐ Ηδθῦτονν Ια] ΟΠΊ, 
ὙΥΠΙΟἢ 5ροὰκϑ οὗ [δῖηρ5, υἱευσεά ἔον ἴπῸ πιοιηθηΐξ 
85 οὗ βυδογαϊηδῖα ἱπιηρογίδησθ, 45 [ἢ ΠΟΥ νγΟΓΕ 
οὗ πο δοςουπΐ δὲ ἃ]] ; 115 οὐἦθοξ θαίηρ 5 ΠΊΡΙΥ 
ἴο δά]υ5ὲ 16 πιυΐυ2] γοϊδέίοη οὗ πιοσαὶ δηά οὗ 
Πσογο ἢἾ4] οὈδάϊθηςο, Ὀοΐἢ ἴῃ τεβροςοΐ ἴο (δοῖγ 
σοπηράᾶγαίϊνο γδ]ιθ, ἀπ ἴῃ γεϑρεςΐ ἴο ἴῃ6 σΠοῖςθ 
ἴο Ὀε πιδάδ Ὀεένγθθη {ποτὶ νγῆθη, 845 [ΠΟΥ οἴδη 
Ὑ}1}1} ἀο, ΕΥ̓ ςοπιο ἰηΐο ςοπῆϊοξ στ Θαοἢ 
οἴμετ. Οἡ ἴδε σοτηραγαῖϊνε δϑε δῖα οὗ πηγαὶ 
ἀὐἃ σογοηοη δὶ οὈδάϊοηοθ, ΟΡ. Σ 8. χν. 22; 
Ρϑ. χυ. 1---ς, χῖ. 6,1. 8,9; Μιίοεδῃ νὶ. 6---8 : 
1541. 1. 11--το ; Ιογ. Υἱῖ. 22,22. ΤῊ ρτορδοξ 
Ὑ48 ὈΓΟΌΔΟΪ Ἰοὰ ἴο 5ἰδίθ [Π185 διπαδπιθηΐδὶ 
ὕδως ἐν οὗ ἔτος τεϊρίοη ὈΥ οὐϑοσνίηρ, ἰδμαῖ 

15. σουπίγγπιεη ἔδηςϊοά [Παὲξ ΠΟΥ 5αϊϑβοὰ 
186 οἰαίπις οὗ οονδῃ ΟΥ̓ 5ΠΡΙῪ οἰετίηρ ἴο 
Η πὶ βδογῆςοβ, 16 (ΠΟΥ ᾿πάυϊροά ἴῃ ἴπὸ 
ξιοβϑοϑέ ορργοϑϑίοης δηὰ ἱπη Δ ΓΑ] 165, δηά 
ἔνεπ δϑβϑοοιδίθοα Ηἰ5 οσβρ ἢ ἰπαΐ οὗ 
ἰάοἿΞ5. 
Το ἜΣ ΒΕΓ ργονδίθησθ οὗ τπογὰὶ ἀἰϑοσάοῖβ 

ὈΟΙῈ ἴπ ρυ θὲς ἀπὰ ἰπ ρῥγίναϊο [ἴὸ 45 Ὀδθη 
᾿πϑιϑίθοα ὑροὴ Δἰγοδαν (οἷ. ἵν. 1---16). ὙΠΟ 
Ῥτορπεῖ, Ὠοννουοῦ, ΠΟ τοϊασηβ ἴο (δ6 ἰορὶς, 
ἀνσο πη ὑροῦ ἰξ δὲ ἰθηρίι διὰ συ] ἢ ἰηΐθηβα 
ΕΠ ΠΟΙΏΘΏςΘ, 

7. Βμὲ ἰδὲ ἰδε νιοη, ἅς. Ἀλδίδογ, Βαϊ 
ΤΟΥ ὌΒΘΙΩ, ὍΠΟΥ 11ὸέὸ Δάδιι ΒΔΥ͂6 ὉΣ8}8- 
ξτοββοᾶ ὉΠ9 σονοπδῆῦ: ὕΠΘΤΘ ΔΘ ὉΠΟΥ͂ 
ἀθδ1ι ζα Ὁ 105851} ΨΥ πιθὶ 1.5. ΤΠ686 πηρη 
ΔΥῸ Δ᾽ ορθῖθοσ οσιγδηροὰ ἔστοπὶ ἰδ ΠΊΘΓΟΥ δηά 
Ρἰεῖν νυ Ὡς μεῖς σονεπδηΐ ἢ Με δερυϊαϊεά 
ἴογ: 45 Αὐἀδηὶΐη Ῥαγδάϊϑθ, 50 ἴῃ ἴῃς ἰαπὰ νης ἢ 
15 {Π6 βΊοσυ οὗ ἃ}1 ἰαηἀ5, νγῃϊος 1 μδὰ 50 [τ ΕΪῪ 
δηὰ στδοϊουϑὶυ ρίνοῃ ἴἤθπὶ, μᾶνὸ [ΠΟΥ ὈτΌΚΘη 
ἰδλίῖ ςοπά!ἴοη οὗ οὐδοάϊθηςο νι ἢ δἰοπο ννᾶ5 
τοηαυϊγοὰ οὗ ἸΒοτα.----Α ἀδπ})5 Ἄχρι ]ϑίοη ἔγοιῃ Ῥὰ- 
ταάϊϑο Ἰοοιβ Ὀοδιηαὰ ἱπ [ἢ]15 Γοπλϊϑοθηςθ οὗ 
[δὲ Ηἰπίογγ, ργεβαρίηρ [5Γ86]}᾿5 ΔΠΔΙΟζΟυ 5 χρυ]- 
βίο ἔγοπι δῆδδηῃ. ΤῈ τεΐεγθηςθ ἴο Αὐἀδπὶ 15 
κἰηάγοά ἴο {παῖ ψ ῃῖο ἢ γα ᾶνα ἴῃ [00 χχχί. 
,23.) ἈπΠὰ ΡῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴῃ 5, ἰχχχὶϊ. 7 (ΒΕΓ 566 
ποΐο). ““ Απά ἀοδβ ποῖ ἴῆς Αροϑβίΐε 'π ἔοπι. 
γ. 14 τοραγὰ [5γ8ε}}5 σονθηδηΐ- ΓΔΏΘἘ Τ ββίοῃ 85 

υδπβοδίίοη οὗ ἴ86 υἱὸν ἤογὸ ἴδκθη οὗ τἢϊ5 
δον δι ΟΌϑουγΘ νοῦβο, 566 Νοῖο Ὀοϊονν. 

8. Οἰεαά ἐξ α εἰν οΥ ἐδενε ἐδαὶ «υογξ ἱπὶ- 
φμί} ΟΙεδὰ Ῥεγοηὰ Ιογάδη, δῃηὰ ἴῃ συ. 9 
ἴῃ6 ποὶςῃθουγποοὰ οὗὨἨ δδροῆοηι οἡ ἰῆ]5 ϑδ 
]οτγάδη, ἂγὲ βρθοι θα 45 βδῃρ]θ5 οὗ ἴῃ6 στοββ 
ΟΠ ΠΔΙ ΠΥ ὙΠ ἢ πιτκοὰ ἴΠ6 νυ Πο]6 κιπράοπι. 
“ ΟἸΠ]οδά," ζοΠοσα γ ἴδ Ὡδτηθ οὗ ἃ στορίοη οἵ 
ἃ του Π-Ύάηρο, ΠΟΙῸ ΔΡΡΘΑΓΒ 35 [6 ΠΔΠῚΘ 
οἵα οεἰϊγ. [{ 15 σοη)οεοϊυγρα ἴο βᾶνθ Ὀθθη τ} 
βδροῖ ψῆϊο ἰπ ὕξεη. χχχὶ. 48, 49, ἰ5 οδ᾽]οὰ 
εἰ (ὐαϊοοα " δηὰ “" Μι:Ζρδῇ," δηά νυ] ςἢ 15 ργοῦδ- 
ὈΪγ, ἰδουρἢ ποῖ ἱπάϊϑρυΐδοὶν, Ἰἀδης βορὰ ἢ 
Ἀδιποίῃ-Οἰϊεδά, Ἐδιλοῖῃ- ΟἹ] οδά, νγὸ πον, 
γγ85 ἃ ΟΕ οὗ τεΐαρε (Π θυῖ. ἱν. 43), δΔηὰ ἴπογε- 
ἴοτθ 83ηὴ δροάθ οὗ ργοϑίβ δηὰ 1,ον 65. “Ὰι 
δ} 5. ὁ ΒΙ016 ᾿ιοΠΟηΑτΥ,᾽ Οἐἠαά δπὰ ΚἈα- 
»ποίῥεΟἰἰραά, δὰ Οὐδβεηϊι55 ὁ Ὑ βοβδιγιϑ.᾽ 
ΎΤΒε ἀεδοπρίίοη οὗὨ 115 ἱπμαθιϊαπί8. 85 “" {Πεπὶ 
ἴδξς ννοσκ ᾿Ἱπιαυ γ,᾽) Ρροϊηϊβ ἰο οχίγοπιθ τηογαὶ 
Κυγρἕὰὰ δ ἴῃ ξοηογαὶ (ςοπΊρ. Κ5. Υ- ς, νἱ. 8, χὶν. 
Α1 Ἶ5. ΧΧΧΙ. 2) δηὰ ποῖ ἴο Ἰάο]αἴΓΥ ΘΧο] 5ἰνοὶγ. 
ΟἸ]οΔα ᾽ 15 ϑεϊοοϊεά ἔου Ἵϑρϑοῖδὶ γσορτουδέοηῃ 
δρϑῖῃ ἴῃ οἧ. ΧΙΪ. ΣΙ. 
2οἠιμεά «υἱὲ ὀίιοο] Ἀδίπεῦ, Ζ1110ἃ τ} 

ὈΙοοάΥ ζΖοοὐ-ΥδοῖκΚ5: [1ἰ.,| “ὁ ἔοοῖ -δοκοὰ 
ἔτοηι Ὀϊοοά ;᾽" ϑῃοινη ἴῃ ΘΥΘΙΥ͂ ἀϊγοσοη ἐπ6 
ἑοοῖ-ἴγαοκϑ οὗ ἰἤοϑο γῆ “ρυΐϊ [Π6 Ὀ]οοά οἔ 
ἱπηοοθηξ πηθὴ ἴῃ {ΠεῖΓ 5ῃοεβ" (1 Κ'. 1ἷ. 4). 
ννμαὶ 186 ραγίϊσυϊδν δηοστη 165 νγογο ἢ ϊς ἢ 
ἄγον ἔοτίἢ (ἢ]5 ϑθηΐθηςο οὗ Ὠ᾿ν]η6 γτερσγοδαζίοπ, 
ΘΟΠΡΕΠΕ ἀοδβ ποῖ (6}1] 5: Ὀπῖ 11 15 ορθῆ ἴο 8 
ἴο ςοη͵εοϊιγο, παῖ 8]]1810η 15 τηδάθ ἴο (ἢ6 
Τταυγόύογ οὗ ῬοκδῃιΔῃ ὈΥ Ῥεκδῇ, δϑϑιϑιοὰ ὈὉγ βῆ 
ΟἸ]οδάϊ 65 (Σὰ Κ. χν. 25). ὙΠῖβ ἱποϊάδηϊ, δ 
811 ἐνεηΐβ, νν}}} δοσνὸ ἴο 1]υϑέγαϊο [86 συ θην 
σμαγδοῖος οὔ ἴῃ6 ρβεορὶς οὗ ἴδε ἀϊδίσιςξ ἴῃ 
ἔδπογαὶ. [}ἢ ἕδοξ [86 ΟἹ οδλάϊος ἀνν ! ησ τη 
(86 πιοιιηΐδίη5 δηὰ οἡ ἐδ6 σοηῇηθ5 οὗ ἴῃ ν}}- 
ἀογηθββ, τσ θογο πὸ [Π6 ϑοοίςἢ ΗἸΡΠ]δηάοτβ οὗ 
ἔοιτηοσ βοηογαίοηβ ΠΟΥ ὑγοσα 1655 Δι ηΔΌΪ6 ἴο 
(Π6 ςοηΐζοὶ οὗ Ἶανν, ἀρρθαγ ἴο πᾶν Ὀθθῃ αἰ 5:1η- 
Βυϊθῃοὰ ἔτοπι ἴπ6 ᾿ῃΠδΟϊδηΐ5 οὗ [6 ποτ 
5ειἰο Ἰονυ]δη 5. ὈΥ ρδου αν ἐεδέσιτος οὗ νὰ - 
Π655 δηά ἔδσοςϊγ. [1 ϑθεπιβ ργόῦδῦ]ς, (Παξ ἴῃ 
(Π6 Ὀοπηϊοϊά65 γοίοσγοα ἴο, ἴμ6 ργοδῖβ δηά [,6- 
Υἱίεβ οὗ Ἀδιθοίῃ- ΟἸ]εδὰ νοῦ ἴῃ 90ΠῚΘ ὙΝΔΥ͂ 
Θϑρθοῖ δ! ἱπιρ οαϊοά, δηὰ (Πδὶ [Π6 νϑῦϑθ 15 ἴἢι15 
κιπάγοά ἴῃ ἰδουρῆξ 8 ἴπδξ τυ ἢ ἔΟ]]ονν5. 
λϑῆϊ δηὰ Κιγηςὶ γεηάεσ, “’ ΨἘἹῪ ἴῸσ σποάάϊηρ 
Ὀ]οοά :᾽" 5: π|ΠΑΓ]Ὺ ὁ’ ϑαδά 9) Ατδθὶς Ψογξίοῃ. 
Βιῖ 85 νύ ηδοδο οὔδβογνοβ, ἴἢ6 ρῥγεροβιοῃ 
“( ἔγοπλ᾽" 5 [414] ἴο [ἢ]5 τοπάδγιηρ. 

Θθ. “1:4 α. ἐγοοβε, ὅς. Ἀδίποσγ, πὰ 88 
ὭΣΟΟΡΒ ΟΥ ΣΟΌΌΟΘΥΒΊΙΔΥ Ὑ810 ΖῸ0Σ 8 ΣΙΔΣ, 
δο ὈΠΒΘΟΟΣΏΡΔΩΥ ΟΥ̓ ΟΣΙΟΒΌΒΙΘΔΏΌΣΟΘΙ 8]01Κ 



Δλ48 

ἴὴ τὲ Βουβε οὐ [ϑ3γδεῖ: ἴδδγε ἐς {πε 
ψνδογεάοηι οὗ Ἐρἢγαίπι, ἰβγδεὶ 18 ἀ6- 
Π]εά. 

π9 οδάϊο βῃΘΟΏΘΙΣ; γθ8, ΘΠΟΣΙΔΙΌΥ ἄορ 
ὍΠΟΥ οοιαταῦ. ῬΤδι5 τηοάσγῃ οὐ ς5 ἴῃ δ6- 
ὩΘΓΔ] ; ἐχοορί (δῖ Ενχαὶά, Η:Ζιρ, δπιθου δηὰ 
ΚΕΙ͂ τεπάογ ἐμς ἤτϑι οἰδιιϑο, ' Απά 85 ρϑορὶθ οὗ 
ΤΟΌΘΓ- ὈΔηα5 νυ ΔΎ," ΟΥ, “45 ἃ Ὀδηάϊξ νγᾶγ- 
αν5,"» “50 ὅζα., [86 ρΈΠΕΓΑΙ 5656 ΣΕΠΊΔΙΠΙ ΠΡ 
16 βαπι6. “( ϑῆθοδβοπι," δεγνναγάϑβ “" δ᾽ σἤθτι,᾽) 
πον Νάθυΐυς, νγὰ5 ομὸ οὗ [Π6 ἴῆγοο οἰ[165 οὗ 
τοῆιρο νεῖ οὗ ἴῃς [ογάδῃ, ἀπά 4150 ἃ [,εν]|}- 
οΔἹ] οἰγ (1058. χχ. 7, χχὶ. 21). [π [πὸ {{π|8 
οὗ ἴπ6ὸ γυάροβ 1ἃ Ὀδοπηθ ἰηΐδγηοιι ἔοτ [86 
ΤΟΌὈΟΣΙ 65 νυ ἢ 115 ΠΑ 4η|5 ρεγρείσγαίοα οἡ 
4.4}} [ΠπΠξ στὴθ αοης ὑπαὶ ὙΑΥ ΟΥ̓ {ποπὶ᾽ 
Τυάξ. ἰχ. 25); ἔοσ 11 ΔῪ οὐ {πῸ ἔγυηῖς τουΐο 

τῇ Τεηΐταὶ Οὐδ ]1Π[|6ὸὲ ἴο ογυβδίοη δηὰ ἴΠ6 
ϑο ἢ. ὍΠΪ5 Ἰοά ἴο 115 ἀεδίγι στ οη ΟΥ̓ ΑΙ Πλ6- 
ἰοςἢ (Τυάξ. ᾿χ. 45). ογοδοαπι τορι], οὐ δὲ 
Ἰραϑὲ ϑηϊαγροὰ δηὰ ἔογιβοᾶ 1ἴ, πὰ τηδάθ ἴξ ἴοσ 
ἃ ΜΏΠΕ ἢἰ5 σδρί(4] (. Κ. ΧΙ. Ἃς, ποῖδ ; χὶν. 17) 
ποῖθ). 

Ἐουπάϊηρ προ ἴπθθ6 Κηοντῃ ἔδοΐβ, νὰ ΤΑΥ͂ 
Δ5511ΠῚ6 1 ἴο Ὀ6 ΠΙΡὮΪΥ ργοῦδοϊο, [παι (ΠΟΤῈ ΤΕ Γα 
ἀν !ηρ δ 5 Ποῖ ῥγίοϑίβ 85 ννῈ}} 45 ον ε5 
οὗ ἴῃ Ἑς4}Ὲ οὐἱέιι5, ΟῚ τΒοσὶ ἰογοροδπὶ δδὰ δὲ 
186 Βτϑῖ, νυ ἤθη ΒῈ πιδάθ δῃθομθηῃ [᾽5 σΑρ Δ], ΓΕ- 
ῥἰδοοὰ πὸ 1 ον 65, δηα ΡΟΚ5 1 ΌΪΥ [Π6 ὑτιθϑῖβ, ννῃο 
Πιδά ῥγονϊουϑὶν ᾿ἱνεά ἴποτε, ὙΠ15 ψψουϊὰ 6 ἱη 
ΒΑΓΤΊΟΩΥ ὙΠ 15 ΠΊΑΧΙΠῚ5 Οὗ ΡΟ] Υ, νυ Ὡς ἢ ἰοὰ 
᾿ἰτὴ ἴῃ ῬΟΠΟΓΑΙ ἴο δάδογο ἴο [πΠ6 Μοξδὶς ᾿πϑίϊὰ- 
Ὥοῃ, 50 ἔδσ 85 νγὰ5 σοι δέ ]6 νυν ἢ [86 ἰηΐτο- 
ἀυςίίοη οὗὨἩ δὶ ΠΟῪ ννουβῆρ. [1 νγᾶ5 ἃ σηδίίοσ 
οὗ οοιγϑθ, [παῖ ἴῃ 656 ὑγιθϑῖβ δηά 1,ου65 νοι] 
τεραγὰ σὴ ἢ ὈΠΟΣΓ ΒΟΘΈΠΠΥ (ῃοθθ ἴῃ ἴΠ6 Κιῃρ- 
ἄἀοτῃ οὗὨ ϑγδθὶ ννῆο 511} οἰυσηρς ἴο π6 Ριγοῦ 
ὙΨΟΓΒΕΙΡ (566 2 (Ἶτο. χὶ. χ6); δηὰ [ἴ 15 8 ὙθσῪ 
ΡΙδυϑι]6 συρροβίιοη, [μαὲ ἐμ Ὺ νοῦα νοπηΐ ἴο 
ὙΓΑΥΪΑΥ, ῬΙ ΠΟΘ δηά τηυσγάοσ ἴἤοβο ΡΠ ΤΊ Πη5, 
ν ΠΟ, εἴθ γ νη βοϊπρ ἊΡ ἴο Τοτιιβαίθτι οὐ οἡ 
ἘΠΟΙΓ ΨΑΥ Ποιηοννασγά, μδὰ οσοδϑίοη ἴο μᾶ55 
(Ὠγουρὴ ἴΠ6 ϑῃθομοπθ Ὀογάοσθ.Ό. ὍΠῚ5 ἰ5 
ϑοηθνν δέ 5: ΠῚ14Γ ἴο (6 υἱοὸνν οὗ “ἴ Ηϑο- 
ὑὕτενν " ψΠοπὶ ἰοσοῦλο σοηϑυ]οα, οχοορί παῖ ἢ6 
ςοηδίογοὰ [Π6 ὑγιθϑίβ σοίογγοά ἴο ἴω ἢδνθ ὕδθη 
“(ὁ φασογάοίεβ Βοίμοὶ, ἱπηῖο ἔδηδςὶ Βείμανθη." 
Βεῖδοὶ νναβ δροιι 20 π|1165 ϑου ἢ οὗ δ5ῃεσ ἤθη. 
[15 ἴῃ δοσογάδηςθ ἢ Ἡοϑοαῖβ ὑ5υ4] τεξ]- 
᾿οῆς6 οἡ ἴδῃς 5ιιδ͵]εςΐ οὗ [Π6 [επιρὶθ ὑυουϑ ἢ] (566 
ποίε οἡ (ἢ. ν΄. 8), ἰδὲ ἢ6 δὐϑίϑ! 5 ἔτομι 5ρϑςὶ- 
ἔγίπρ' με εστδῃά οἡ Ὑνῃ οὶ ἴμ688 ὙΥΔΥ ΆΓΕΓΒ ΜΈ ΓΕ 
Ὀοιπά. ΤὮυβ5 186 ῥχοθῖβ ῆο ]ινεά ἴο {πὸ 
νγαβί οὗ Ϊογάδη νγοσὸ σ! ΠΥ οὗἉ ἘΠ6 5Δ1Π6 ΟΥ ΠΊ65 
85 πεῖς Ὀγείσγεη ἴῃ ἴδ6 δαϑίοσγῃ ραγίβ οἵ {86 
σΟΙΠΙΓΥ (τ. 8), ϑβθοβοπὶ δηὰ Οἱϊοδά Ὀεϊηρ 
εἰϊοα 45 ϑδιηρἾο5 οὗ {Ποῖγ ὁγάοσγ ἰπ ρϑησγαὶ. Εὸτ 
πολ 56η565 ξίνθῃη ἴο ἴῃ6 ραββδρθ, 566 Νοῖδ 

ΟΥ̓. 

ΗΟΘΕΑ. Γ]Ἱ. [ν. σσ᾿ 

11 ΑἾΪ8ο, Ο Τυάδῃ, Πα παῖ! δεῖ δῃ 
Παγναβῖ ἔογ ἴῃεθ, θη 1 γεϊυγηαά της 
ΠΑΡΌΝ ΠΥ οὗ ΠΥ ΡεορΪα. 

10. 7 ῥαυε “ἐπ ἡ δογγί δίς ἐδίηρ ἐπ δε δοιε 
9 πγαὴ ΤΤΠο ἔοιτη οὗ Ὄχρσχοϑδίοῃ 5 σϑ- 
Ρεδίοάα ὈΥ ΤΪεγεπηδα (οἶ. χΧχὶϊ., 14). “ἼΠΘ 
Πουδὸ οὗ ἴϑγαεὶ" δρρεᾶτβ ἴο Ἴοπιργῖβο ἴΠ6 
ὙγΠο]6 παίΐοη, νυ] ςοἢ 15 ποχὶ ἀϊσι τ υ ρα ̓ ηΐο 115 
νο σοιῃροποηΐζ ρατίβ: ἴθ πουίμογῃ Ὀεῖηρ 
παιηθά ἴῃ 86 βοσοηά ἢ] οὗ [15 γοσϑθ, δὰ 186 
Βου ΠΟΣῚ ἴῃ Ὁ. ΣΙ. ! : 

ἥῤεγε, δίς. ΟΥ, 8979 Ὑποχϑάοι δ ̓ ἢὉ- 
Ῥοτλαϊηθῦς πδῖο ἘΡὮΓΡΔΙΣΣ, δπά δο 18- 
ΣΔΘ] 88 Ὀ0Θ: ἀ6071164, ΤΠδ ννογὰ “ὁ {ΠοΓο "ἢ 
15 811υ5ῖνθ, σαι Ποῦ Ρ ἴῃ ὁπ 41} ἴη6 Κίπάπεςς 
ὙΒΙ ἢ βγῶ] μδά σϑοεϊνθά ; 411 186 Ἰιρῃϊ, δηὰ 
ΡΙΟΒΡΟΙΙΥ͂, δηὰ ργόβϑοποα οὗ οπουδῆ, στ 
ΨΏΙΟΝ 586 ἢδά Ὀδδη ἕδνουγεὰ. “ἘΡρἢ γα πλ᾽ ἰ5 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ {π6 {πῦ6 50 ςδὶ]οά, ϑφροοϊβοὰ (ςοσρ. 
Υ. 3) 85 ἰδκίηρ (Π6 Ἰοδά 1ῃ 15γδ6}᾽5 ἀδεοιοη. 

11. “ο, Ο ὕμάαρ, Κς. Οτ, “ΑἴΞςο, Ο 
7υάδῆ, δὴ δαγνοβξὶ 15 δρροϊηϊθά ἔογ ἴδθθ, νυῆθη 
Ιτὐγη θάςοῖκ [Π6 σλρεϊν Υ ΟὗὨ ΤΥ ρΘΟρΪθ." “1ς 
δρροϊπίοα," 11ξ, ““ἢ6, (οπ6), μαίῃ δρροϊηϊϑθά," 
Δῃ ἰηἀοἤπ!τθ οχργοββϑίοῃ, 45 158]. Υἱἱΐ, 4, Ὁ ΠΟΓΘ 
6ἐ 5}ῃ4}1 Ὀ6 Δ Κοη ΔΥΤΑΥ Γ 15 1. ““ΟἿΘ 5}}8]} ἴδϊζθ 
ΑΥΤΑΥ," ΜΊΟΔΕ 11. 4, δηά οὔεη. ὍΤῊΘ “" βαγνεβῖ, ἢ 
ΟΥ̓“ Σεδρίηρ,᾽, 15 ἴῃ {π|ὸ οὗ χει δυύοη (Μαξ. 
ΧΙ, 20), θη πιθη 5}4}} Ὀ6 πηδάθ ἴο “ γεαρ᾽" 
8ἃ5 ΠΟΥ πάνθ ϑονση, ψνβεῖμοσ σοοά (45 ἱπ 5. 
ΟΧΧΥῚ. ς) ΟΥ̓ΘῪ} (845 ἴῃ Ϊοῦ ἵν. 8; Ῥζον. χχῇ. 
8; Ηοϑβ. νἹ1]. 7, Χ. 13). 80 ““ Βαγνεβ " ἴῃ Ιοεὶ 
11. 141 541. ΧΥΙΪ. Σα; [6Γ. 11,32. ὙΠῸ ᾿ΠΟΪ6 
βίγαίη οὗ ἔπ σοηίοχί, δηὰ ἴῃ ννογάϑς, “" αἷϑο, Ο 
Τυάδῃ," 5ῆονν τηλὶ τῆς τεδρίπρ μεγὸ :ηἀὶςαιοα 
15 οὗ ἴῃ6 5δπὶ6Ὲ Κιπὰ 85 [5Γδὲὶ] ἢδὰ βοσυγοά ἔοσ 
Πουβοὶε, [μαΐ οὗ ῬυμΙΒῃπηθηΐ. “" Τυχὰ ὈΔοκ [Π6 
σΑΡΕ ΝΥ," 45 ἴῃ Ῥ5. χῖν. 7, Ἵχχυΐ. σὶ Ὠδυῖ, 
ΧΧΧ, 4: ]0Ὁ Χ]]. το, ὙΠ ΟΤΘ 866 ποῖθ ; ΖΘρΡἢ. 
1. 2λο. ὙΠῈ πιοδηΐηρ ἰ5, ἤθη Τεμονδῆ 5} 
ἱπίεγροϑβο ἴο γεβίοσε ἴῃ 6 νν6}}- δοίης οὗ Η!5 ρθορὶο, 
ΒΟ Ηοϑοᾶ σορεδίθαϊυ ἀθοΐγος Ηδ ν}}} ἀο, 
Ἡς ν}1}}} μᾶνθ ἴῃ {πὸ ἤγϑε ᾿Ἰηδίδποθ ἴο ΔΡΡΪΥ 36- 
νετ Ἰυάρτηοηῖβ, ἴο ουΣ Ὗ Ὀοΐοσε Ηδ Ἵδη 0655 
([58]. ἵν. 4; ΜΔ]. ἵν. σ, 2). Τῆδ ἀξποιηςεπιοηῖ 
οὗ Τυάδῇῃ 845 ββδγίηρ ἴῃ [5γ86}}5 βίῃ δῃηὰ ρυηιβῆ- 
Ιηεηΐ 15 5 Π]ΔΓ ἴο οἢ, ν. ς, 8, 1ο, 12, 14. 
ΤῊΒ σεσθὸ π85 ῬθθΠ ὙΟΓΥ͂ ὙΔΓΙΟΙ5ΙΥ ςοπεοίγιοα 
δηά οχρ δηθὰ ; δῃὰ πὸ ὄχροβιξίοη οὗ 115 βθῆφο 
οὯπ ὑδδ δάορίοα νιϊουξ δοπὶθ τηδᾶϑισθ οὗ 
ἀϊβηίάεοηςο. Ὑμδὲ ρβίνθη αὔονθ, ψοἢ ἔογ 
[ἴῃς τηοϑὲ ραστὲέ ἄρτθοε ἢ ΑΟΝ., ϑθοῖαβ 1Π6 
Θδϑιεϑῖ, δπὰ (86 τοδὶ 'ῃ σοηοστη υ ψν 16 
οοηϊοχί, 

ΑΠΟΥ (ἢ]5 σμδρίογ, [π6 ργορμοϑυίηρ [ὨΓΠ5 
Αἰπιοϑὲ Ὄχο βίο Υ ἀροη Ερῆγαιπι, [Δ Βεΐηρ, 
ΟἿΪΥ οἰδηςδὰ δῖ, ἀπὰ {πδὶ θις ἵἴννισε (οδ. ΥἹΙ 
14. Χ. 11). 



ἩΟΘΒΕΑ. ΧΙ. 

ΝΟΤΕῈΘ οὐ (ἬΑΡ. ΥἹ. 23, 4, 5, 7), 9. 

8. ΤΠ τοπάογηρ κίνθη ὅρουὸ οὗ ἴδὸ ἢχϑδξ 
οἴδυϑο ἕο] ]ονν5 ἐμδί οὗ ΟἹ], 6 Νννεῖίο, δέου, 
Μροῃάδιβθομη, Ἐοϑεηπλῦ]εγ, Μδιγοσ, ΗΠ Ζίρ, 
ϑίπηϑοῃ, Κοὶὶ δαπὰ δνύηθομθ. Ὅδα ναγίατοη 
οὗ τ} τομάοπηρ οὗ ἴδε ἰδίίοσ ἢ] οὗ [86 νϑῦϑο 
ἔτοσα ἰδπδῖ οἵ Α. Ν.. αγίϑεβ ἔγοπι [πε δι ἰ ΧΊ ΠΥ οὗ 
6 νοτά ΠῚ), νυ δὶςἢ βοπιθιπιοβ (οξ, ΤΠ)ευῖ. χί. 
14), 85 ὙγῈ}] 25 ΠΣ, πηθᾶῃ5 (Π6 “"ΘΑΣΪΥ γαὶη5᾽" 
ἕτοπι [Π6 τη ἀ]Ὲ οὗ Οςἴοδεογ ἴο 86 πηιάά]θ οὗ 
δεσοτηδεῦ; Ὀυΐ ὙΠ ἢ ΠΊΑΥ 4150 Ὁς, οἰἴΠογ [ἢ 6 
Ρασίςρ]α οὗ (πὸ Καὶ, οὐ ἴδε διΐαγε ὨΙΡΏΙ, οὗ 
Π, δηὰ ἢ [Π6 συρρίοξίίοη ἴῃ ἴΠ6 Ἰδξίου οᾶ96 
οὗ (Π6 τοϊδξινε Ῥγοηοιιη, ΤΏΔΥ͂ τηθδη ὁ’ ΜΓ ὨΙΓ ἢ 
Βοσρυϊη κΚ|65,᾽) οὐ “' νος τποἰβίθῃβ.᾽) [Ι͂ἢ 115 
ςᾶ56 186 “" ςορίοιι5 γαίῃ ᾽) τηοηϊ᾿οηδὰ ἤχει ψν}}]} 
Τορτοϑθηῖ [86 ὁ’ ἔοΙτηοΣ γδίη5,᾽ 85 1ὴ δϑοηρ 80]. 1], 
1:. ΤΠ τοπάσεηρ ρβίνθη δῦονα ᾽45 (ἢ δἰπγοϑέ 
Ὁπδηϊπηουβ σοηϑοηΐ οὗ πιοάδγῃ οὐεἶοβ. ΤῈ6 
Ἐγδῃβίδίίοη οὗ Α. '. 15 ορϑῆ ἴο ἴἥγθε οὐ]θς οῃ 8: 
186 ἱηνογίοα ογάδγ 'ῃ νἢςἢ ἴΠ6 5ρ450ῃ- ΓΑ] 5 ΔΥῸ 
πδηθά; [Π6 ἀῦϑθησο ἴῃ {86 Ηρῦτγον οὗ [6 ςοῃ- 
ἠυποξίοη Ὀοξνγοθη ποῖα; ἀπά ἴΠ6 ἀΌϑθηςο ἴῃ [ῃ6 
Ηεῦτεν οὗ [πὸ ργεροϑίτίοη Ὀθέογθ “Ἅ [ὴ6 ραγίῃ," 
ὙΉΙΟΒ νὰ δᾶγνὸ σαῖθμοσ ἀν ννασγα Υ ἴο ΞΌΡΡΙΥ 

ποπὶ (6 1). 
4. (ΎἼΒΕ ἀδνν σοὶ ΘΑΥΥ ροθίῃ ἀναγ. 

ΤὨυ5 δἰπηοϑβί 411] οὐ ο5 δηὰ γϑυβ 5 γοηοσ [}6 
νυογάς. ὙΠῸ ὈΛΘΟΣ Ὁ ςομμεβ Ὀείοτο 2 δ5 ἃ 
γογὺ οὗ υδιβοδίίοη ἰο ἃ βϑεοοηὰ νοῦ, 85 ἰῃ 
Ζερῆ. 11. )η. ΟὐοἸρδῖθ ἴπ6 σοηϑίσγυςοη οὗ 

τυ ἴῃ τ 8. χχ. 10; ἃπὰ Ἰ2ἽἼΠ σ 8. ἱΐ. 2. 
ΤΠ στοηάεσίηρ οὗ ΑΟΥ. 15 ορϑὴ ἴο ἴπ6 οὔἾθο- 
τίου, ἰμαῖ “ὁ ΘΑΥΪΥ " 15 ἃ ροϊηίιε55 ορι ἐμοῖς ἢ 
“ρον. Μὲ παᾶνθ ἴΠ6 5δᾶπι6 νγογάς ἴῃ οἢ. ΧΕΙ. 
3, ἢ ΓΤοεσοηςς ἴο ἃ ρ]υγαὶ οδ͵οςξ, ““ (ΠΟῪ 5841] 
Ὀ6 25 ἃ τῃηογηῃϊηρ οΪουά, ὅζς..,᾽") ννΠςΓἢ σῃσινβ [Πδ 
“ΞΟΘΙ ΑΥΑΥ ᾽ ὈοΪοΠΡ5 ᾿πηπιρά δου ἴο “ ἀον." 

δ. Μεγ ἬΝ ὙΌΡΦΌΙ. ὙΠῸ ΧΧ΄, οοη- 
βτηηθὰ ὈΥ 811 ἴδε δηςϊθηΐ γεγβίοηβ (θχοορί [Π6 
ψυϊραίος δὰ Ϊογοπιθ), δηὰ ἰδ6 (μαϊάθε ρᾶσὰ- 
Ρἢγαϑῖ, γοδὰ ἐδ ἜΝ 5 ὈΞΦΏΌΊ, "" δηὰ τὴῦ )υάρ- 
Τασπξ 45 ἴπ6 πρῃϊ ρορί ἔοσί ἢ." ΤὍΠ18 χοδάϊηρ, 
νν ΒΙοἢ ΟἿΪΥ ἰγδηϑίδθιθ ἃ σοῃβοηδηΐ ἔγοτῃ ἴδ6 επὰ 
οὗ ομὲ νοσὰ ἴο ἴῃ6 Ὀδριπηΐηρ οὗ ἴπ6 ποχί, 8 
δοοερίοα Ὀγ ΜιςΔε115, Ηἰἰζὶρ, Ενγαὶά, δἰ πβθοῃ, 
Καὶ, δὰ ννύηϑοδο, [Ὁ πλᾶῖκοθ πὸ ἀϊβογοηοθ 
ἴῃ (Π6 πλδῖῃ 56ῃ86. 

. Το ΑΟΥ͂. (ἰπ ἔδο ἰοχι), ““ 5δ4δάϊδ᾽5 " 
Ατδῦϊς Ψψ εσβ., Οεβεηῖιβ, 6 Δ εἴζο, Μδιγοσ, 
«πὰ Μροηδοϊβθοη, ἴδκ ὨἽΝΘ ἴο στηθδὴ “ὁ Ἰἶἰκὸ 
ΓΘ ἵἱπ ΡΈΠΕΓΙΔΑΙ :᾽) 4. ἀἃ., “Ἢ ΤἼΘΥ 41Ὸ πὸ δείζον 
1πληὴ [ἢο τοςὶ οὗ πηδηκι πα." Βυῖ πιδηκὶηὰ ἴῃ 
ἘΘΌΕΘΓΑΙ Δ1Ὸ ὨΟΐ ΠΟΙΠΠΊΟΠΙΥ Τερχοβεηϊοα 45 θείης 

νο:. ΥΙ. 

ἴῃ ςονθηδηῖ νι Οοὰ. ὍΘΤδὸ ϑορίυδρίηξ, 
Εννα]ά, δηὰ Ἡρηάογβοη ἰδκθ {186 Ὡ ΚΡ 
8ἃ5 συλ γης τπ6 ὈἼδδ: 5. ΄Ὸ {Πκὸ τῇθῃ τῆο 
ἰγδηϑρτεββ ἃ σονεηδηΐ." Βαΐ (1) ὈΓἽϊῥ 15 [μεῃ 
ΔΙΓοροίμοσ Ῥοϊπεϊοϑς ; ΠΥ νγ85 1 ποῖ δὲ οὔσθ 
ΠΡ "Ὦ51 () ννδβδῖ 15 ἴ8ο ροϊηξ οὗ εονρ»- 
}αγίης ἰ5γδοὶ ἴο ἴοϑθ Ὑ5ΞΟ ἰγδηϑϑτοθθ 4 οονθ- 
Ὠδηξὶ [ἴ νᾶβ ἴπ6 ὙδΥῪ τπϊηρ Ὡς ἢ ΤΠ 
Ἐποπιϑοῖνεβ ἀϊά. ὙΠῸ σοηοσίηρ ὙΒΙΟἢ μῖνεβ 
[86 δΙΠδϑὲ ϑοηθο ἴο ἴΠ6 ὑγογὰβ ἰ5 "" 25 Αὐδη).᾽" 
50 (Βα άθο ραγαρῆγαςξί, Ν υἱραίθ, Ογτῖϊ, Γυΐποῦ, 
ΑΟΨ. ἴῃ ἰμ6 πιλγρίη, Οτοίίι5, Ε οθθηγΠ]]16Γ, 
ΗΙΖὶρ, Ὠσ Ῥυβεν, Κα ὶὶ διὰ ΚΝ ἀπϑοῖο, (οὰ μα 
τηδάθ ἃ σονεηδπί ἢ [5γδοὶ 88 Ηθ δὰ ἀθηθ 
ἢ Αὐτὰ: δηά [5γδοὶ ῃδὰ Ὀσγοΐζη 1 ἃ5 Αὐἀδηι 
δὰ ἄοπθ Εοσ (δ Ὁ, Οὐοθρηΐιβ, Γυὐδοῦ δηὰ 
ΗἩΙζὶς τεπάοσ 1 ““ ἐπογοίη," δ ἴῃ 90 ἀοίης. 
Βυΐ “ἀρλ]ξ ΚΑΙ ὉΥ πηὸ᾽" 5 ποῖ ἃ 5[ΓΟΠΡῸΓ 
ΕΧργοβϑίοη [ΠΔη ὁ (ΠΕΥ͂ ὈγΌκο Τσονοηδηῖ:" ἵξ 
Ὀγηρϑ οἂὔξ ῃὸ ἀϊδβόγοηξ οὐ δ ἀϊοηδὶ 1μβουχῃῖ, 
τ Ῥυβευ υπάοιβίδπαβ “1Πποτε " οὗ “ 
δροῖ οὗ [δὲ τάδ ἰαπὰ ψ ἢ ἘΠΕῚ Βδά 
ἀεπ]εὰ τὲ (εὶς δἰη".---δεγε, πὰ ἡδεέγε, πὰ 
ἐδεγο, Ἰοαυϊὴρ ἴἃ ἴο ἔπ6 ϑπηοσ 5 οὐ ςοη- 
βοίδθησθ ἴο Η}} οὐυξ [Π6 τοΐξγσηςθ, οὶ! γεΐδγϑβ 
ἷξ ἰο Βεῖβοὶ ἴῃ ραγίςσυϊασ. Βυξ «ἴοσ τὴῃ6 
τοίξσοηςς ἴο Αάδηι, νυς ἀεϑιογαῖα ϑοῖὴς ἐυτί Βο Σ 
Δ] υϑίοη ἴο [6 5βἴοσγ οὗ τὸ ἘΔ]. ὙΠῸ πιοβέ 
Ροϊῃΐ ἰ5 ξίνεῃ ἴο ἴδε ψψογά ὈῚΥ οὐὖγ ἰδκίηρ 
Ἰῖ, ἃ5 ἴπ6ὸ Ομαδϊάδε ραγαρῆγαθξ, Ἐ οϑθησῃθ] 6, 
Μδυτεῦ, Ενναϊά, Μοπάοββοῆη δηὰ ὟΝ πϑοῆθ 
πᾶγο ἄοηο, οὗ ἴ6 Ηοἱὶγ 1,21πὰ ρίνεη ἰο [5γδοὶ 
ΠοΠα ΠΟ ΠΔΙΪΥ͂, 45 Ῥαγδάϊθε ἢδά θδθη ἴο Αάδῃη: 
ὙΠ δὴ ᾿ρ θὰ τοξεσθηοθ ἴο [θμονδῆ᾽ 5 γστοαῖ 
δοοάζῃθ85 ἰῇ θοβδίονηρ συ ς ἢ ἃ τσἢ ᾿πμογϊδηςα 
ὈΡΟοη 1 οΠ]. 

9. [εὐ ]ϑἢ σοπηγπηεηΐδίοῦβ δηά πηοάσγῃ οὐ ἰο5 
Ὅ͵ΤῸ ΤῊΟΒΕΪΥ ἀρτοοά ἴῃ ἰδίην ἴπ6 ᾽2Π 85 δὴ υῃ- 
1.5.8] ((ϑ ϑθηϊι15 8αγ5 "" ΟΠ δ] δὶς ;) 566 Εν δ] 5 
“ΑὐΞῇ, 1,εἤτθυςῃ,᾽ ὃ τό Ὁ) ἔοστῃ οὗ ἴδ ἱπβηϊ- 
ἔνε ΠΩΠ, 45 ἘΔ ἴοὼγ ΠΝ ἴῃ Εις Ϊ65. χὶ. 9. 
ΤῈ σδῃ ΒΑΓΙ͂Υ Ὀ6 4 τυυεϊδίοα ραγίςῖρ]6, ἔου 
τα ψουϊὰ γψῖνα 5 [Π6 υηϑυ δ ]6 56Ώ56, 
“ φυϑεμ ὈΔΠαΪ5 νΑΥΪΑΥ ἃ πηδη. ὙΤ[Ε, ““ ἰοῦ 
[6 ννᾶγ,᾽) βίη [οβῇ. χ. το; [υἀρ΄. ΥἹ]}. χὰ; δπὰ 
50 “ἰκονσῖϑα ἐπθ οἱμοὶ ΠΥ) ἜΧρτθβϑοβ 86 3,ὲ- 
φμεριὲ ρογρεϊσδοη οὗ πιυγάοσ. ὍΠῸ σοηάοση 
οὗ ΑΟΝ. (πὰ ἴδε ἰοχῖ) ““ ὉΥ ςοηϑεηΐ,᾽" δου ρἢ 
βδῃοϊοηθὰ ὈΥ̓͂ (6 Τάγρυπὶ δηὰ “ 51Δ6125" 
Αταῦὶς Ψεγβίοῃ, 15 γοβϑίϑίεά ὉΥ ἔπθ δῦϑεηςε οὗ 
1ῃ6 εϑϑοπίϊαὶ ““οπ6᾽ ἴῃ τπῃ6 Ηδῦτον ; ἔοσγ 
“( βΒῃουϊάοτ- γαγά5,,) ΒΘ 15 [Π6 οχδςῖ σῃθδηϊηρ 
οὗ ΠΣ, ν1}}] ποῖ γιοϊὰ [ῃ6 54π|6 ϑθῆϑε 85 
: Ὑν 11} οἠς βμουϊάεγ,"" ἽΠιΣ 2 Φ (ΖερἈ. 1]. 
9). 

ἘΕ 
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ΓΟΗΑΡΤῈΒΚΝ ν]1. 
ΟΥ τιαρήγοζα εἰρς. τὦ Οοα'ς ευγαΐᾷ 

" (δα δὰ μυμώρῳ ἐλεὶν ἀγῥοογίον., 

ΗΕΝ 1 νουϊά πᾶνε μεαϊδά 
]Ἰβϑγαεὶ, ἴεη τῆς ἱπίαι Ὑ οὗ 

Ἐρἢγαίηχ νγὰ8 ἀϊβοονεγεά, δηὰ τῇς 
 υ]οΚεάηεββ οὐὗἨἁἧ ϑαπιδγία : ἔοσγ {ΠῸῪ 
σοι [Δ]Ξεῃοοά : δηά ἴῃ «Ποῖ σοπ- 
(ἢ ἰπ, σπά τῆς ἴτοοὸρ οὗ τοῦθεγβ 

. Φ 

ἐδώ, ἔϑρο ες τοι. 

ἢελγῖβ ἐφύ 1 γεπχεπλθετ 41] τπεῖγ νγίο- 
εάπεββ: ποὺν ΤΠΕῚΓ Ὀνη ἀοίπρβ Ὦδλνε 
δεβεῖ [πδ πὶ ἀρουῖ; ΤΠΕΥ ἅγα Ὀεΐογε ΠΊΥ͂ 
ἔλςα. 

2 ΤΕΥ πιᾶῖε τῆς Κίηρ ρἷδά ννπὶ 
ἘΠεῖγ νυ ϊοκεάηεβ8, ἀπά [ἢ ῥπηςεβ ἢ 
1ΠεἸΓ 1168. 

4 ΤΠΕΥ 

ΟῊΑΡ, 7 Ί]. 1. Ὦρεη 1 «υοιμά ῥαυε ῥεαϊεά 
Πγαῆ ὝΜαὶ '8, τεσίογοά ποπὶ ἴο ργοβρεγίγ; 
866 ῃοίθ ου «οἷ. νἱ. ζχ. Ὑμὸ σοίοσθηοο πηοβϑῖ 
ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ 15 ἴο {πὸ {πὲ οὗ ]σοῦδόδτῃ ἴΠ6 ϑεςοῃά, 
Ὡς ἢ Ηοϑεᾶ ἢ πηϑο} ἢ ἢδα τι πεβϑοᾶ, (οπ,ρ. 
4 Κ. χὶν. λς---ὺῦ. ὙΒΟΓΟ 15 ποίδιηρ ἴο σηδ 6 
ἴξ ργοθδῦϊο, [πδὲ [86 οῃμάσανουσ ἰο ςοττοςί ἀ15- 
ΟΥ̓οῚ5 Ὁ Ῥρορηκας τεῦ ΚΟ 15 ΠΟΤ ἱπίοη ἀρὰ, 

ἐῤεη ἐδ ἐπίφιω 9.) Ερδναίρε «υῶς ἐμεουεγεά, 
αμά ἐδε «υἱεζεάπει: 9. ϑανιαγία) “" ἘΡὮγαϊηι," 
[86 συ ηρ {π06; “ὁ ϑαπηδσΊδ,," [86 σογαὶ οἰγ. 
“ΓΗ ἩΙΟΚοάμ655 :᾽"} 086 90116, 45 ἰπ ἴδ6 
Τηλιρίη, Ὑ8Πὲ ρἰθδτλ ΟὗἨ ΡΓΟΒΡΕΓΙΥ͂ νὨϊο ἢ 76- 
Βονδὴ δὰ δοοογάρα Η!]5 ρϑορὶε βδὰ οῃ]ἱὺ Ὀδθεῃ 
αἰτεηάθα ὈΥ στονίης σοττυρίιοη, νμῖς ἢ, ὑπάοτ 
[86 ρυγίηςεβ δηὰ ὑϑυγροῦβ [μδί σιςςοοάοα, Ὀιυτγοῖ 
ἔοστἢ Ἰηΐο {π6 τηοβὶ ἐπ 1 ἀϊϑοτάοτβΌ ὍΠ15 
186 Ργορμοῖ ργοοθεάβ ἴο Ὄχϑῃρ  ν, ποῖ, μονν- 
ΕΥΟΙ, ΠΟῪ ἴῃ ἴπ6 ῥγδοίίςεβ οἵ ἰάοϊδίσυ, Ὀυΐ 
ΓΑΙΠΟΣ ἴῃ ἴΠ6 οὐΐχεδϊκβ οὗ οσίπηθ, δυςῇ 45 5ἰεδ]- 
ἴῃ, ὈυΓΡΊΑΓΥ, Ὀαηά «τοῦ θοΓΥ, ἰγεᾶσοη. Οοσῃρ. 

᾿ 581. ΠΧ. 3-τῖωῖς. ΤὍΠ6 ρῥσενδίθῃος οὗ δυο ἀϊ5- 
ΟΥΟΙΒ ἰ5 ποΐ ΟΠΙΥ͂ ἃ πδίΐοη 5 δ᾽ δι Υ : 1ἰ 15 
4190 115 ΟΓΙΠ.θ6. ἐ᾿ϑασηδλσια ̓) 15 ϑρθοϊποά, ἴο 
Ἰηάιοδῖο, [δὲ ἴμοϑα ρυδ]ς δῃοστη 65 σσοῖῈ 
ὙτουρὨ ὑπάοσ ἔπῸ ὙΟΓῪ ογο5 οὗ ἴπ6 ροόνθῖ- 
τμοηῖ. ἱπάροὰ ἴδ ν]οκοάμοβα οὐ ἔδο οοιτί 
1186} 15 [86 σγϑῖ ἰορίς, ΠΟ ἢ πον ΟσοαρΡ 65 
16 ΡτΟΡ μοί 5 δἰἰοηζίοῃ. 

ἐδεγ εο»»η»ὴ γαϊμεῤοο] Οτ, Ῥτϑδοῦ!βϑθ 1γ- 
ἅπξ. Ὅλα ργονυδίοηοο οἵ τῃθηά δον δηὰ ἔ2]956- 
Βοοά 848 Ὀδεη ποίοα δῦονο, οἰ. ἷν. 2. Οοἴηρ. 
1541. ᾿ἰχ. 2, 12. 

ἐδε ἐδὶς  οονεοῖ ἐπ] Βτθᾶῖς ἰπίο [π6 Ὠοιιθ6, 

Ἀδίδοσ, σχοδιυιθῦὶ 

,) Ῥυὲ πόνὸσῦ “ἴο 51Π|Ρ 
δῃοίδο,᾽ Ἄχοορί ἴῃ [6 οδυβδῦνο σοη]υξαίίοη, 
ες Ὁ Βουῖ," 25 Εχοά. χχὶ. σο ; ἘΖῸΚ, υἱῖ, σς. 

2. εορνίεῦ ποὶ ἵη ἐδεὶγ δεαγ ἢ Ἐδῖμος, 
85 ἴῃ ΠΊΔΓΠ, ἐἰ54Υ ποῖ ἴο {ποῖγ Πποαγί," ἴο 
οὔοοκ 1158 ἜΥἹ} ἱπιριυϑο5. Ὑδθ ππυϑυδὶ ρἤῃγαϑ6 
6 ποῖ ΘΧΔΟΙΪΥ ἰάδηςίο4] ἴῃ τηρϑδηΐηρ συ ἢ 1.6 
ΠΟΙ ΠΟΙ ΟΠ, “" ΒΑΥ͂ 12 ΟἸΘ᾽5 μολγί.᾽" 

ποαὺ ἐδεὶν οαυη ἀοίμισ: ῥαυε ὀεεεὶ {ῤοηι αδομῖ] 

1... Βεδμοϊὰ ἔποπι ΠΟΥ ἃγὸ ουθῆ ΠΟῪ ΠΟπ- 
Ραβϑοὰ δῦοιξς ΟΥ̓ ποῦ οὔπιεβ, ἀηὰ [6 σοῃ- 
τὰ ΘΟ ΣΝ οὗ {δεῖν σπη65, ἀπ σδηποῖ Θϑοᾶρθ. 
εξ ,Ἶ ΟΥ̓ “σοτῃρδ55οα,᾽) 45 ἴῃ 5. ΧΥΪΪ, 11, 
ΧΥΙ!. 4) ΧΧΙΙ, τό. (Οὐομηράτῖο 5, χ]. 12, δηὰ 
Ον 1 οὐ 5 νογάβ, ὁ Ὑ6 584} ἀϊθ ἴῃ γουτ 
51η5." 

τε ἄγε δοίογε νῖν πε] Οὐοτρ. 5. χς. 8, 
“ἼΤΏΒου δαϑὶ ϑεῖ οὐγ ἱπίυ θα Ὀθδέοσο ἴΠ 66, ΟἿΣ 
ϑδοσοί 51η5 ἰὴ {πὸ ᾿ρμὲ οὗ [ΠΥ σουπίοηδηςο." 

8. Τὸν »παδε {δὲ ἀἰπρ ρίαά, δς. [Ιὶ 
δτοθς Ὀεϑῖ ἢ νυ δδὲ ἔοϊϊονβ, ἴο υπάεγοίδηά 
{Π6 νϑῦβθ οὗ σοηϑρίγδίογβ δηϊεσίδιηϊηρ (Π6 Κιηρ 
δηὰ {Ποῖσ ἔθ] ον -ὩΟὈ]65 δὲ ἃ ἔθαϑί, ἰπ νυ ἢ] ἢ ΒΟΥ 
Ῥύγροϑε ἴο δϑϑδϑβϑίηδία δῖπὴ δηὰ ἢϊ5 δάμογοηΐβ: 
δηά ἴο σεηάογ ἰξ ἰῃ5 : “ἢ ΤΠΟΙ͂Σ νι Κοάποββ 
ἴδιο τηδκο ἴπ6 Κίηρ, ΠΊΡΙΤΥ, δηὰ ἴῃ {ἢ 6 ΓΙ η 
186 ὑΠΊοο5." Ὑπὸ Ηδῦγον ννογὰ ἴοσ ““ἴο ὃ6 
εἰδά,᾽)15 υϑοά οὗ {πΠ6 τηΓ ἢ οὗ νσῖηο, ΕοςοΪδβ. νὴ}. 
:ς; Ζεοδ. χ, γ; 5, εἶν. τς, ο, Ασοογάϊηρ 
ἴο [Π6 σΟΙΠΙΠΟΗΪΝ τεοοϊνοα ἰηϊογργοίδιίοη, ἐδ6 
ῬοΙβοη5 σοίογγοὰ ἴο Κπονν, [δαὶ νυ κοάηοϑϑ δά 
ἃτίβ οὗ οἰτουπινεηοη δηὰ ξδϑεβοοά (σοπηρ. 
ν. 1, " ΓΔΙϑοῃμοοά ἢ) ἑοττηδὰ ἔπ πηοϑξ δοσορίδὈ]θ 
τεσοχησηθηάδίοη ἴο [ΠΕΙΓ ΣΌ]ΕΓΘ ; ̓ηϑίοδα ἔῃογο- 
ἕοτε οὗ Ἴοῃορα πς δος ἢ ΟΥἹ] ῥγαςίίοθς, ΠΟῪ 
ταῖμοῦ ραγδλάρα (πόπὶ Ὀεΐίοτε (Ποῦ Ὡοῦοος ἔοσγ 
[Π6ὲ ὙΕΙῪ Ῥυγροϑθοὸ οὗ ἱηρταιδέίηρ [(ποτηϑεῖνοϑ, 
Οοπρ. Κοπι. ἱ. 32, ἃπά [86 σοηῃῖγασι οὗ 86 
ἐγ 156 Κιηρ " 1 γον. χχ.' 8, λό. 

4. ῬΤἢΐ5 νόῦβο, πὰ (δ ἰῆτοο τυ ἢ ΠΟ]]οῦν, 
ἔοττῃ οὔθ ἀδϑοσὶρίίοη : νυ. 4, 6 δπά 7, δος 
Ὀουπάὰ ἰορεῖμοσ ὈΥ [86 σοπιπιοη ἱπιᾶρο οὗ δη 
“ἐρΥρη," δηὰά σψείϑοβ 4 δηὰ 6 ΟΥ̓ [μαϊ 4150 οὗ 
86 ΓΑ κοσ." Απηάξε σοπειἀογδῦϊο οὐβουσὶ 
ἵνα 566, δούγονοσ, [πδί [86 δοίίοῃ 15 ἰη ἴΠ6 ἔουῃ! 
γοσβο ὈσοῦρὨς ἴο 18δὲ Ξίαρε, γνβεη (ἢ ““ ὈαϊκοΓ 
᾽25 βδίορροά ΠῸπι γχαϊϑίηρ (6 ἢτε,"" δηὰ ἰ5 
νυνὶ ηρ 61 “616 ἀουφῇ 18 ἰοανοηθά." [Ιἢ (ἢς 
Ὀοσίπηϊηρ οὗ [86 5ἰχίῃ σγϑῦβὸ ἴη6 δοίοη 15 
τοϑοηίο 8ἃ5 511} δὲ ἴδ ϑϑπΊὸ δίδρε; “ἴῃς 

ξατον ἦς δἰθορίῃρ 411 ἴ86 πἰγμε;") Ὀυΐ δὲ [Π6 
οἷοβο οὗ [πδὲ νοῦϑο 1ξ δάνδῃσθβ ἴο 6 Ὁ] Ζίηρ 
ὋΡ οὗ Π6 ἔτεα “1 [δε τηογηΐπρ.,) Κυ. ς ἀπὰ 7 
ΒΌΡΡΙΥ ἱπ 5οπὶδ ἄθρτθο (Π6 οἷ.6 ὨΡΟΘΘΘΔΓΥ ἔῸΓ 
{Π6 Ἔχ ρδπαίίΐοη οὔ 186 ἤρυτε, ἀρρί γίηρ [ἴὶ ἴῃ [88 
ἔννο βουογδὶ σίδρος οἵ ἴῃ δοοη, ἴπ υ. ς ἔδοσο 
ἷ5 [Π6 σᾶσουϑο, ἴῃ νυ Ὡοἢ, 85 15 ἱπάϊ!οδίθα ἴῃ υ. 6, 
[16 ““ῬΙΏΟΟ5᾽, ἅγα “ὁ ᾿γὶπρ ἴῃ νγαῖξ ;" δῃὰ νυ 8116 

γέ 411] δά υ]ΐεγεγβ, 48 Δη " τ, 
ονδῃ μεαῖεά Ὁ τὰς δαΐκεσ, ' τυδο σδᾶϑ- τοῖζ οκασα. 



ν. 5,6. ΗΠΟΘΕΔΑ. ΝΊΙ]. 

!Οτ,δυν Θ(ἢ ᾿ ἔτοτη γαἰβίπρ αἴοῦ ἢς Ὠδ(ἢ Κπελδά- 
«ἀ τῆς ἀουρῇ, ππ|}} [τ Ὀς Ἰελνεηβά. 

5 ἴπτῃε ἀδγ οἔουγ Κίπρ [ἢς ρηποεβ 
ἤᾶνε πιδάς ῥίγει 8. Κ δ νι θοῖο]ε5 οὗ 

451 
ὑπ ; 6 8ἰγείςῃδά ουἍξ Πβ ῃδηὰ ψΓῊ 
ΒΟΟΙΠΟΙ͂β. 

6 ογ {πεὺ πᾶνε " πχλάα τγεδλάγν {εἰ ' τ, τοὐδὲ ἀραν ᾿ορἢ 
: Πεαγῖ ᾿Κὰ δὴ ονβῆ, Ψ}1168 ΠῈῪ 116 ἴῃ ᾿ Ὡσέμσ. 

Π6 Ὁποοηβοῖουβ βονοσγεῖρη 5 ἱπάυϊρίης ἴῃ ἘΠ6 
ἔτοοδὶ ΖΔ ΑΓ 1 15 σουτίοτβ, (ΠΟΥ͂, ἴῃ 
ΠΟῖΣ ϑδεοσοῖ ποαγί, ἃῖὸ ΟἿΪΥ τηοοκίηρ {ΠΟΙΡ 
νυ ση, [ἢ υ. 7), ἴ)6 το, ΒΙΟὮ μ45 Ὀ]4ζοά ὑρ 
υηάοῦ [6 ΠΈΘΗΪ δρρ] θὰ ἀρθποῦ οὗ “6 
Ῥακοσ  (υ. 6), "““ ἀενουῖβ ἴῃ6 Ἰυάροβ,,) δηὰ 
“ἰ Χίηρ δδγο {4]1οη." ὙΦὍὌΠῸ “ὁ ὈΔκοΓ ̓" 15 ἐῃ6 
ΟΥ̓] φεηϊυ5 0 ῥγοιηρῖβ δεϑα ἴγθάϑοῦβ. Ηδ 
6 ποῖ ἀοβηρὰ ; δηά ἴδε τοδάθσ ΤΔῪ ἔδοὶ ὑη- 
ςογίδίῃ, Ὑυμοῖβοῦ [Π6 Ῥχορδοῖ γεργεϑθηΐβ ἴῃ [ἢ 5 

πιὸ ἀροηξ {1Π6 πηοπ, 0 Ψοτα δ6 ὈΓΙΠῚΘ 
Ἰησχαΐοτβ οὗ [86 ϑονοσαὶ ᾿πϑίδῃοοβϑ οὗ τορι οἰ θ 
ΜῊ Νὐρεδὰ 16 ΠΕΙῸ οὗ [86 Νοτΐίδογῃ Κίηρ- 
οἵὰ ἃδουη Ὠσ 51} [86 ῬΓΙΠῚ6 

1ηϑΈ αῖογ τὲ ΖΑ ΩΝ μὰν ἰηεαῖ ἴο ἴῃ - 
1εηἀεα)---οΥὐ νβοῖδοεσς μΒο ἀοὐβ ποῖ, σαί ποσ, ἀδγκὶν 
δθδάον ἔοσίἢ (ἢ 6 ΟΥἹ] “( ορίσῖς οὗὁἩἉἁ ͵τβογθάομῃϑβ ἢ 
(ςοΙΡ. ν. 4 δηά ῃοΐθ) ἀπὰ οὗ [3]ϑοῃοοά, νης ἢ 
᾿ησεραϊοα 411 (δεῖγ ἰσϑάϑοηβ, ὙνβοῖθΠοΣ ἀρδίησὶ 
ΠΕ Οοά οΥ δρδϊηδὶ (πον Κίηρ, οὐ ἴῃ {ΠΕΡ 
ςοηΐυραὶ γοϊ δι! Οη5, ΟΥὁἨΎ Ὀδίνυοθη τη δηὰ Τηλη. 
ΤΠ 86η536 οὗ ἃ ΠΣ ΠΥ, ἱποΧχΡ  ]ςΔὉ]6 ἈΡΘΠΟΥ δὲ 
Ὅτοσὶς ἀπιοης ἴδ6 ΡΘΟΡΪΘ ἴῸΣ ΟΥ]], τ ἢ τοὶ] 
ξαϑῃίοη ἴο 1156} συςἢ ἃ ρεγϑοηἰβοδίίοη. [{ Υ ΎῪ 
ὩΟΑΣΙΥ ΔΡΡΙΌΔΟΙΟΒ ἴο ἔπμαὶ ᾿σοποθρίίοη οὗ ἴ8μ6 
ον} ἃ 94 Ργίπια ποι γαῖοῦ οὗ νυἱοκοάηρες, 
ὙΓὮὨΙΓὮ 9 50 ΟἰοαΥῪ ργοθοηϊθὰ ἴο υ ἰῃ ἴπ6 Νοῖν 
Τοβίαπιοης. ὙΠῸ ϑονθηῖ γοῦϑο, ΌὉΥ (86 ϑνογάϑ 
4 Ἰυάρο5᾽" δηὰ “Ἅ ἃ}} ἴδον κίηρβ," ἰοδὰ5. υὰ8 ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴδε ἑογεροὶπρ ἀεβορίοη, ποῖ ἴο ΔηῪ 
ΟἿ 1πϑίδησο οὗ γερο άθ, Ὀυζ ἴο βεύθγαὶ. 

{27 αγὸ αἱ αάιμίεγεγ ὙΠῸ 58Π|6 ῬῆγΑ98 
ΟὐσουΓ5 ἴῃ στ. 'χ. . Βοίῃ τη ἴΠ6 ςοηίοχί οὗ [δ 6 
ῬΆ552 ΡῈ ὈΘΙΟΓΙΟ 115, δηὰ ἴῃ Γ6γ. Χ. 2--8 ΠΟΙ 15 ΠΟ 
αἰξίηςξ τοΐογθηςς οχ ργοβϑρα εἰ ἴΠοῦ ἴο ἸΔοἸ ΔΙ ΤΥ οὐ 
ἴο ΠΡ ΊΔ ΤΥ, Ὀαϊ ΘΧΟΪυ πίνε! ἴο ἀεοοῖξς δηά 

. 785 ϑκυρρεβίβ ἴΠῈ σοπ)εςΐαγο, μδῖ 
ἴῃς ποὔοηῃ οὗὨ ὁ" ΔὉ]ΓΕΓΥ " ἴη ὈΟΪΒ ῥαβϑαρθϑθ 18 
Δρρ δὰ ἴῃ ἃ νυάδυ ϑθῆϑα ἴπδη ἰξ υϑυ}}} }7 ὈΘΑΓΒ, 
Δηὰ ἰ5 υϑοὰ ἴο ἀοποῖς ἰγθάϑθοη ἀραϊηϑὲ ΠΡ ϊοὰ 
ΟὈΙ ζαζίοῃβ ἴῃ ξθηοσγαὶ ; νυ τ ραγσυ Αγ 8]}π|5ΐοη, 
85 ετηρογθὰ Ὀγ Ηοβεᾶ, ἴο ἔγεάϑοῃ δραϊηδί {πε 
βονοσορη. [0 {Π18 σοπ)]εοοσίυγο θ6 ἡπάρεοά ἴοο 
Ὀο]ά, δηά 1 [86 ννογὰ τιυσὲ 6 ἴδκεῃ ἴῃ [15 
ΟΥ̓ ΠΑΓΣῪ 56η56, [6 τεδοσ 15 ἴο τϑοο]]εςῖ, [δὶ 
ἃ ϑθῃοΓαὶ ργενδίεηοο οὗ δά] ογΥ πδίυ γα! ν ἸΏ οσα 
8 ξοποσαὶ ργουδίθηςθ ᾿ἰκουγίϑα οὗ ΘΥΟΤΎ ΟἴΠΟΥ 
Κκιηβ οὗ [Δϑοβοοά δηὰ ἰσγοδοποσΥ. 

Ω: απ ουόη, (ςο. ΟΥ, δ 85 οΥ̓Θἢ ὈΏΤΣΩ- 
πη ΤΟΙΣ ὍΠ0 ὈΔΙΚΟΣ; Ὑπδὺ ὕτη9 ἢθ 
τοιοῦδ ΖΊΣΟΣΩ δίο κί, ΣΌΣ ὍὉ80 πθ08ά - 
πκ οὗ ὅπ ἀοιθ 801] Σὺ 15 601- 
Ῥ1ΘΌΘΙΥ Ἰοδνοπθᾶ. ΤΠδ ὈΔΚΟΓ, Ὀοΐοσγο ἢθ 
Ῥτορᾶγεβ ἴπῸ ἀουρῃ, ἢ 5 ὑΡ ἴθ6 ὅτε ἰῃ {π6 
ΟΥ̓́ΣΗ ἃηά ἰοᾶνοβ ἰὰ ἴο Ὀυγῃ πὰ ϑ5ιποιυ]άευ ; 
Ὦδηςο [Π6 ρϑοῦ δσ ρῆγαϑο “" δυγηΐηρ ἔγοτη ἴδ 6 
Βαῖκοσ." [1 ἰ5 ποΐ ἢἰ5 Ὀυι51:Π655 δὶ ἢγϑί ἴο ποαῖ 
[86 ονθῇ πῖοσὸ ἴμδη ἰ5 ϑιιβιςϊοηΐ ἴο Β6Ιρ οἡ (86 

ξοιτηοηϊδίίοῃ οὗ (6 ἀουρῆ, δηὰ ἴο ᾶνὸ ἰξ γοδὰ 
ἔος Ὀεΐπρ ποῦ ΠΙΣὮΪΥ Ὠραϊοὰ Ὀοΐογο ἴ86 δαὶ 
5 ρυξ 'ἰῃ. ὙΠῸ νϑῦθθ ἄρροδασβ ἴο ϑεῖ ἔοσί [86 
ΟΓΪΠΑΙΎ 5ἰδῖδ οἵ ἔδβοϊ ηρ ρσγουδι ! ηρ οὐ ἴῃ 6 Ἐπ 
οὗ 1Π6 σουγίοτβ ἰονγαγὰ9 (μοὶνς Κίηρ, Ὡς ἷξ 
ΤΑΙ ἃ5 ἔλα δηά ρογβάϊουβ ; τηδέδ 50 υηάοῦ 
16 ᾿πηβυρηςε οὔ 86 “6 δαίκοῦ,," δηὰ γϑδῪ δὲ ἢ15 
Προ ἶθα ἴο ἀϑϑυπιθ ἃ ΠΊΟΤΕ ἰηΐρηβρ δη δοῖΐῖῖνο 
ἔοση. ὍΠ6 ἤφσυτο οὗ ἴδε ““ Ὀυγηΐϊηρ ογθη,᾽ 45 
ἴῃ Ῥϑ5. χχὶ. 99 δηάὰ Μδ)]. ἷν. σ, 8εῖ8 ἔόσίῃ, ποῖ 
ΤΏΘΓΕΪΥ [86 ᾿πίθη5}(Υ οὗ 6 ρϑϑϑίοῃ Ὡς ἢ Ρο5- 
565865 {πεϑ6 πιῆ, ὑτχτὲ 4150 δηὰ σδίμοσ 115 
ἀεπιπιςξῖνο ἀρθηςΥ ὕροη ΟἴδΒοΙΒ : 966 συ. 7. 

δ. 1.5 ἐδὲ ἀκα φῇ ον ἀἰηφ] 1.6. (ἐπ (Π6 
δγ οὗ ουὖγ Κίηρ,᾽ 45 ΠΟῪ " ὍΤΒουρῇ [86 
Ρίουβ δηὰ Ἰογαὶ ουδ᾽εςῖ8 οὗ Γλαν 8 ΟΥ̓ΠΔΞΙΥ͂ 
ταὶς [Π.5 ϑρεᾶῖκ οὗ ἃ Κίπρ οὗ [πάλἢ, τυ δίονοσ 
Ὧ15 ΡῬοΙΒΟΏΔ] σμαγδοίοσ (σοιῃρ. [.4π|. ἵν. 20), 1 
8 δαγὰ ἴο δεῖϊενε ἴδ Ηοϑορα νψου]ά, ἃ5 οὗ 
ΒΙπλ96 1, ἀδοϊχηδίο 825 "ἐοων ἰηρ " οπο οὗὨ [Πο986 
Κίηρβ οὗ ἰ5σγδοῖ. Οοιηραγο ἴδο ἰδηρυᾶρο υϑοὰ 
οὗ [ποτὰ ν. 31 οἢ. γἱῖϊ, 4) Χ. 3, 7) 15) ΧΙ, Το, 
11. ὍΠα ργορδεῖ ΠΊΟΓῸ ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ Ὀογτοῦν5 ἴῃ6 
Ρῆγαϑο οὗ ἴπ6 ἰγαϊζοσουβ σουτίοτα, το 
οδβἰθηϊδέοη οὗ ἸοΥΔΙ ΕΥ̓͂ ΒΔὰ ὑροη {ποΙΓ 1105 “186 
δ οὗ οὖ Κίηρ,"" ννὩ] ἢ ΟΡΘΏΪΥ ψουϊὰ δ6 
υπάετγϑίοοὰ ἴο πιδδη ἴδ ἀπηϊνογβαγυ (ργο 8]. 
οὗ ἢἰ5 ὈἰΓ οὐ δοοοϑϑίοη, Ὀυ Ὡς ἢ ἀϊοσυϊϑοά 
ΔΠΟΙΠΟΣ ϑθῆβο, 86 δύ οὗὨ δὶ5 τηράϊ!δῖοὰ 6. 
βίγυςτίοη (ςοπιρ. [οὗ ΧΥΙΪ. 2ο; Ῥ5. ΧΧΧΥΪ, 11: 

12). 
ῥαυε παῦε δίρε σίοξ «υἱ ὁ δολέδει οὗ «υἱπε) 

ἙἈλδίδοσ, 45 'πῃ τηρδλυρίη, τπιδᾶθ Ἀ1π δ10ἷΚ 108 
ποδὶ ΒΣΟῦΒὮΕ Μιπ6, || ἐ’ δνο σδάθ 5ἰοῖς 
(ον εἰς Κοηϊηρ) ἴδ ποαῖ {βγουσῃ ψη6. ΤὍΠῈ 
σΆσουϑο π45 ποδίοα (ἢ6 ἴο ἱπίοχ᾽ςδὕοη : 
[Π6 οὐ]οςὶ οὗὨ 186 ῥσίποεβ Ὀδηρ ἴο τηυγάογ [86 
κίηρ ἤθη ἀστηκ. ὙΡῈ Ηοῦτεν Ἴςοηϑίτιςίοη 
5 5 τι }]ὰτ ἴο τμδὲ ἴῃ Μ|οδΔἢ νἱ. χ2, "1 Ὑ1}} λλκὸ 
18εθ οἷος σου βαντηρ ἴμοο:" 1. 41 1} 
ΤΑΔΊΚΘ 5'οἰκ (οΥ 5! οἰκεηϊη 6.) [ὮΥ 5πιτπρ." ὁ Ηρδζ 
[Ὠγουσ τη 6 ργοϑοηίβ ἃ κιπάτγοα ποίΐοη ἴο 
[δ6 ποαΐ οἵ [6 ονεῆ. Ὁδὲ ἰηἰοχ᾽οβδίίοη νου] 
ἰηῆδπηθ δηὰ εσηθοϊάδη ἐπεοὶς οὐτ ἔθο! ηρε οὗ 
μαϊγοά, δὲ (Π6 βάτηθ πιο [δὶ [ἴ ταδάδο [86 κιηρ 
ΤΠ ῖγ ϑαϑίθῦ ὑσεῦ. 866 Νοῖο Ὀδίονν. 

δὲ “ἐγείεδεά οἰ δὲς δαπά «υἱτὸ σον] ΟΥ, 
ἸΔοοῖοσα. ἼΤθο Κίηρ 15 ἀεβογ υδὰ 45 βῃοισην 
ΘΑ Ὀοοηῃ-σοπιραπίοηϑῃρ ὙΠ ποθὴ 80 
ΒΘΟΓΘΕΥ ἀοτ ἀοὰ Ηἷπὶ 45 μεῖς υἱσπι. “ὙΠ Ὲ᾽ 
ἀεποίηρ ΓΟ] Οονγβαρ, 45 ἰῃ Εχοά. χχῆ ΣὉ σ 8. 
χΧχὶϊ. 17; ΗδΔΌ. 111. 12. ΤὙΒΕΓΟ 15 ΠΟ ΓΟΕΓΘΠΟδ 
ἰπ δογρίατγε ἴο σοηνίν 8] υ;589565 5 τ 1137 ἴο ΠΟ 96 
ἰπαϊοαϊοὰ ΒΥ Ηοπιειβ δείδεκται, οὐ Ἡογδρεῖβ 
᾿ἀβέῥδλο περαπίοηε ῥοομία, ἩΨΒΙΟὮ ϑοτῖς οὐ 5 

ν εεἀ. 

Θ. ον δὲν δανε τιαΐφ γεαάν ἐδεῖν" ῥεαγὲ 
ἘΕ2 



η52 
να : τπεῖγ θακεῦ 8ἰςερεῖθ 411 τῆς 
πίρδῦ; ἴῃ τῆς πιογηΐπρ ἴ ὈυγηΘ ἢ 48 
ἃ βλτηΐπρ ἤγε. 

ΤΠ ΕΥ ἅττα 411] ποῖ 48 δῃ ονδῆη, 
δηά πᾶνε ἀενοιγεὰ τῃεὶγ Ἰπάρεβ ; 41] 
τπεῖγ Κιπρβ ἅγὰ (8]|δῇ: ἐδεγε 1ς ΠΟΩΘ 
δίποηρ ἴπεπὶ {παῖ ΟΔ]]6 1} ηῖο πα. 

ΗΟΘΕΔΑ, ΝΙ]. ν. γη---. 

8 Ἐρῆγδίπι, με μδῖῇ πιϊχοα ἢ! Π186] Ὁ 
δίποηρ; τῆς ρεορὶς ; ἘΡΗγαίπι 18 ἃ οαΐκε 
ποῖ τυγηεά. 

9 ϑίγδηρεῖβ πᾶνε ἀενοιγεὰ ἢΪ8 
τε τι ἢ, ἀπά ἢς Κπούχεῖῃ ἐξ ποῖ: γε, 

ἵ ιΠπεῦ. ΕΠ, ΑΙΓΒ 416 Ποῖα δηά τἢδτς Ὅροη ̓ Ἐεδ. ν 
'πι, γεῖ ἢς Κπονγεῖῃ ποῖ. 

ἰδε απ ἜΠΙ Μόοτο Ῥγοροσῖίυ, “"Εογ ΠΟῪ 
ὌΣΙΣΕ ΠΘΔΣ ᾿{πὸ δὴ οὐδῃ ἴποῖσ Ὠοαγῖ, νυν ἢ 115. 
{δεν 16 ἴῃ νυδῖ!." ὙΠῈΥ ἃ «ἢ ἴδε Ἰσηρ, 
ἀφ φνὰΣ Ἰογαὰὶ ἀσνοῦοη, υξὲ ψ ἃ πεοαγί 
οαΐοὰ 8 ἰταϊοσουβ μδίσεα, Ἦκθ δὴ οὐθῃ 

ΤΟΔΟΥ ἴο ἄενουσ. ΤὨς φρηΐδῃος. ἰβ βοπηδ- 
τδδῖ υησςουζα, {του ρἢ 115 Ὀ]οΠαΐπρ τορεῖΒοΥ 
186 ᾿ἱπιᾶρὸ ἀπά 186 Εν οἰ ρπιδοά : δὴ οὔϑοςἍ 
νυϑίοη ὙΠΙΟΝ ἀρΡ0]165 κονσῖθο ἴο (86 ποχῖ 
ὑξρᾷ ἘϑρΘΟΙΔΙν ἰο 6 δχργεβϑίοη ὁ 1ΠΕΙΓ 

Κογ." 
ἐδεῖρ δαζεγ : ἘΠ. αἱ! δὲ πίσδ] “ὙΒΕΥ 

Ὀαΐίκοῦ," (Πδὶ 15, ἢο ἰ5 υϑὶπρ ἱπόπὶ 85 ἃ 
Βακοσ υ865 ἢὶβ συθῇ. ΤΠ ῥγοϑοηΐ ὍΓΟ 15 
{με 5βίδίε οὗ δε ουξῃ, νυ! ἢ 885 θεεπ μεαίεά, 
Ὀυξ ποῖ γεῖ 98εῖ 40]426 ἢ ἴΠῸ ἤτο ΒΟ 15 
ΠΏ ἴο ῥγερᾶσε ἴξ ἔογ ρυϊξπρ ἱπ {πε Ὀτεδὰ ; 
(δα 185, 118 σοἰαΐϊαἩ σ ἴῆς6 ὍδΔΚΟΥ, μανίπᾷ 
εροδεὰ 16 ἀουχἢ δηὰ 9εῖ 1ἴ Ἰραυδηϊη 
μενος ἴῃ ἴδε τηογηϊην [86 Ιοανθηΐηρ 584}} ἰδμάθαν ςοτῃ- 
ΡΙεῖο. 

ἐπ {δε ριογπίη ἐδ ὄμγπειῦ ας ὦ αι γε] 
ἼΤΠε Ἰεανεηΐπρ οὗ {πε Ὀγεδὰ ἀεῃοίεβ ἴδε τρεηΐης 
οὗὨ οεἰγουπιδίδηοεβ ἔοσ {8ε ὕοη οὗ [6 
σὔσημε. ὅδε πιυγάεσ 156] 15 βεῖ ἐογῖ ὈΥ 186 
ἤγο ἀενουτίηρς [86 ΟΥ̓ ἔμε] [γονσῃ ἱπῖο 186 
οὔθῃ ὙΠΟ {πὰ Ῥγοόρο πιομηοηΐ 845 δστγινοά. 
Οοιρ. Μδ]. ἱν. 1. Οη ἴδοβο ἴζσθο ἰδϑὶ συυ., 
8566 Νοῖε Ὀείονν. 

7. ὙΤδεγ γε αἱ δοὶ α: ὧπ ουε"}] Το ἀε- 
5ίΓοΟΥ. 

αημα ῥαῦυός ἀἐφυομγεά ἐδεὶγ ἠωμάᾳε.} Ἐορὶ οἰ 6 
ἀἢεγ χεξίοϊάε ἴοοκ ρἷδςθ, δοοοπηραηϊθὰ δῪ {με 
βἰδυρῃῖεγ ᾿ἸΚοννῖϑε οὐ “ἴδε Ἰυάρεβ᾽" ογ ἰηΐεσίου 
τηλριϑιγαῖοβ, τ Βοπὶ ἴδ6 Ἰανῖεὸ νου ϊὰ δδ οΑρῸΓ 
ἴο τῆλκε Ἁνγαῦ ἢ. ὙῊΪ5 πδίμγα! νυ Βαρρεηβ 
'π ϑυ ς ἢ οᾶ565, σβρθοῖ!ν ἀπλοης οαϑίοσῃ ὩΔ[ΊΟΙ5. 
(οτρ. 2 Κ. χ, 

αἰ! ἐρεῖν δίηφ: ἀγε ζαἱϊη}] ΜΝ Μη 1655 ἴμδη 
ΤΟΥΥ γεοδῖβ νγὰ δᾶνθ, 85 σϑοογάθᾷ ἴῃ 2 Κ. χυ., 
[πε τπλυγάεγ οὗ Ζδοβδτγίαῃ, οἵ 88}411υπὶ, οὗ 
Ῥεκδηδη, δηά οὗ Ῥοκδὴ ; ἰἧσγες οἵ ἴδοπὶ ἴῃ 
(ϊτίοοη γοαῖθ. ὮΣ ῬΏΞΟΥ ἢδ5 οὈϑογνοά, (ῃδὲ 
ΨΊ [86 ἐχοερίομ οὗ Οπιγῖ, σνβοβα ἀγπαβῖγ 
ἰαδιθα ἴο 85 σταπάβοῃ, ἂπὰ οὐἩἨ ἴζεδυι, ψυῃοβε 
ΑΥΠΑΞΙΥ ἰδϑιθὰ ἴο {πε ἔουτ ξεηετγαίίοῃ, 4}} ἴῃ 6 
ΚἸηρ5 οὗ [5γδ6] εἰἴ ποὺ Ἰθῖς ἢο 80ῃ5, οἵ ἰϑϊ 1Ποπὶ 
ἴο δὲ 541η. Ναδάδὺῃ, ΕἸδῆ, Ζιίπιτὶ, Τιθηΐ, 
7εδογάση, Ζϑο Βασι, ΘΒΔΙΊα τα, Ῥεκαμίαὴ, Ῥεκδῇ, 
ψΈγ Ρὰΐ ἴο ἀεδῃ ὈΥ ἴθοβα ΜῆΟ βυσοοράρά 
1δοπι. 

ἐδεγὸ ἐς ποηὸ αὐποηρ 1δεηὶ ἐδαΐ εαἰε δ᾽ εὐιΐο 
»56)] ἴῃ [πὸ υἱἵος ἀδδίγαςξοη οὗ [Π6 δι ΠΟΥΠΥ͂ 
οὗ αν αἰϊεηάϊπα ὉροῚ ἴδεβο σηυγάθιθ δηὰ 

υϑυγραίίΐοηθ, ἴΠ6 ΙᾺΙΘΕΙΥ ὙΠΙΟΩ Ῥγονδ θὰ ἱπ 
6 σοπηπλ ΠΥ τηυδὲ μάνα Ὀεεη Ἐχίγεμς : 
ΠΟΏΡΘ, σοι ρΔἰη5 (6 Ῥσγορδεῖ, ᾿δουκχῆξ οὗ ἴδε 
[6 ΓΤΟΙΏΘΟΥ͂, ΟΥ̓ “4116 υπΐο ρας ἴοσ Βοῖρ. 

8. δε ῥα νηχεά ῥήμρ ἀξ ραν 1 ἐν βρα σὴ 
ῬΘΟΡ1948, ἐ.ἐ. 6 845 ἐοιξείϊρά {με 
τἴοη ἴῃ ττδῖςἢ πο “ἀστοῖς ΤΆΡ ΚΝ ἀδα ΧΧΙΠΙ, 
) 88 θείης [Θδβονδὴβ “δου τ ῬΘΟρΪο: Ὠ6 
ἀβηώ βῦ ἱπιϑεῖῇ ἄονγῃ τὸ δα ἷδνεῖ ΟΡ τῆ 
σομποη Βεγὰ οὗ βδοηβ. ΤΏ 5 μὲ ἀϊὰ ἴῃ ματί 
Ὀγ πη δύῃ ἐμεῖς Ἰἀοἰδίτοβ (Β5. ονἱ. ετ 51; ἽΝ 
ἴδε ῥσορμεῖ, μονγενεῦ, ἀθεβ ποῖ Βεσὲ 
τοίοε ἴο {8εῖγ 1 οἸδίτ!69 οὐ οἵδε υἱοκοάμεθο, 
δυῖ ταῖδοσ ἰο τπδῖ 1055 οὗ {μεῖς ἐποοσγϑῖς ᾿ γος 
ὀπλίηθηςσα Ὑἢο ἢ ψγ85 ἴπδῈ γευμΐξ οὗ 1δοῖτ εν}}- 
ἀοΐπν. 
Ἐρῤγαίνι ἐς α ἐαξε ποὶ ἐμγπε] ΟΥἍ, "' Ἐρὰ- 

ταῖπὶ βδίῃ Ὀθοῦσαθ ἃ οδκε ποῖ ἴυτπεά.» 
ΤΩ “᾿ς Κ6᾽) Βεοτὸ τησπίοποα 15 [86 ᾿μγξαδ, 
ὙΔΙΟΣ ννᾶ9 Ὀακοά, ποῖ ὠράογ 45.685 ποὺ ἴῃ 
Δὴ οὐδ, ὈυϊΪ ὕροῦ ἃ δοῖ ϑ5ἴοπε οἵ ϑ80πιὸ 
οἴβεσ μεαϊθά βυγίδοε : δῃὰ ϑνὩῖο δ τμετγείογε, ἰξ 
ποῖ ἰυγτπεὰ, ψγου]ὰ θὲ αυϊίε ϑροϊϊεά ἴῃ {πὲ 
σοοκίης: ἃ δυπι ΟἹ ΟΠ6 5ἰάδ, τᾶν 
ἀοιρὴ ου ἴΠ6 οἴδοῦ: ποι Ποῦ ΠΑ ΚΘ, ΠΟΓ ἀουφὶ: . 
Βὲ ἴο 6 ΟΠΪΥ͂ τὨγόνσῃ ΑΥ̓ΔΥ͂. ὙΠῸ ΒΟΠΊΕΙΥ 
ςοπηρατίϑοῃ, 85 ἴπ6 οὔθ ἰῃ οΒΔρ. Υἱῖ]. 8, εχ- 
ῬγΈβϑ65 (86 ὑνοσ[]οϑθησββ ἰὼ ὙΠ ς ἢ Ιςγαεΐ μδὰ 
ἀερταάεα Βοιϑοὶῖ, στ ῬΟΘΘΙΌΪΥ ἃ δυο τὸ- 
ἴεγεηοθ ἴο Βοσ Βανίηρ ξοῖ ἴο ὃὈ6 πεὶῖβοσ [6- 
Βονδῖ) 5 ϑουυδηῖ, Ὡοσ γεῖ Βδδ]᾽5, θυξ ἃ Ῥοὺσ 
ςοσγυρίοη οὗ Ὀοΐῃ. ἕοπιρ, Μαίϊ. νυ. 12. 

Θθ. ϑιγαησεγ: δαυε ἀξυοωγεά δὲ “γεπΚ 1 8) 
ἐς ΘΕΓΔΏΡΕΓΘ" εαυϊναϊεηξ ἰο 186 ἔεῖτῃ βάρβαροι 
858 επηρογεά ὉΥ ἃ Οτεεῖκ; ἃ5 ἴπ ςἢ. υἱῖϊ. 7; 
154ϊ. '. 7. ἘῸΓ ΠΠυϑίταθοπ οὗ 6 ἴαςϊ δότε 
ϑίδια 866 χ Κ. ΧἹἹ]. 7) ΧΡ. 19, 20, 29. 

4 γα» δαῖγ: ἀγὸ δεγὸ «πα ἐδεγε μροπὶ δὶ»} 1,11. 
ΦΤΟΥ͂ Πλΐτα ΔΣΘ ΒΖ  Κ͵]θα τπροη ἢΙπ|. ΤΟ 
51Π|}16 15. νν6}] ΠΙυϑίγαϊοὰ ὈΥ ἴθ Αταῦδὶς ῥσο- 
νοτῦ αυοίϊοδ ὈΥ Ῥοσοςκο, ““ΤῊΥ Ὦαϊγα 
ἅΓ6 1Π6 ρΡυὈ]ΠΙ5Ποσα οὗὁἩ [ΠΥ ἀεδίἢ." [π|65}}Π6 
ἀἰβοσγάοσβ δπὰ [πὸ τηδηδοίηρ ἀϑρεςὶ οὗ ἐογείξῃ 
τοἸ Δ ἸΟἢ8 ρσοβαροα ἘΡἢ σδί πὶ βἀοοισυςίοη. ὙΠ 
Ρδῖῃοβ ἴθ ργορδεῖ ἵννιοο δά ἐς, “δηὰ ἢθ Κποῦν- 
6(ἢ ποῖ," (δε ᾿πτηροτῖ οὗ Ὡς ἢ 15 ἃ {|{|6 ἀαγῖκ. 
οποὰ ἴῃ ἴθ Α. Υ., ΕΥ̓͂ ἴῃ6 ΞυρΡΡ]οἴοπ ἰπ ἴΠ6 
βγϑὲ οᾶϑὲ οὗ ἴῃ ὑγοηοῦη “11. ΟΣ οουγϑὸ 
15.86}᾽5 σἰδίθδτηθη σουἹὰ ποῖ θυξ θὲ ϑθηϑῦϊο οὗἁ 
[86 ἀξοδὺ οὗ ἴῃς πδίϊοπ᾽β βίγεηξτῃ. Βαυΐζ {πεῪ 
υπάοτϑίοοά πεῖ μοῦ 15 οδιιϑοβ, ὙνὩ] ἢ ἸΔΥ ἴῃ 
{πεῖς ἐογβδκίηρ οὐ 7εβονυδῃ, ποῖ 115 οεγίδιη 
Ιϑϑὰς (Πγουρἢ ΗΪ5 σοπιπιυρα ἀϊἸδριεάϑιιγσε. [!ἢ 
ΠΟπϑΘα εΠορ, ἰηϑίοδά οὗ τοσορηΖίηρ ἴθ6 ἰΓἢ, 



ν, 10----14.} ἨΗΟΘΕΑ. ΝΠ 

10 Απά τῆς “ρηάε οἔὗἉἁ 1ϑγδεῖ (εϑβϊ- 

453 
4 ὗδῃ. ς. ’ ᾿ Πεάνεη; 1 ψν}}}}] ομδϑῖβε τἤθηι, 45 {ποὶσ 

δβεῖῃ ἴο 88 ἔδςε : ἀπά πεὺ ἀο ποῖ 
τεΐυγη ἴο ἴῃς ΟΒῸ {πεῖς (σοά, ποῦ 
βϑοῖς ἢἰπὶ ἔου 411 τῇ 18. 

11 4 ἘΕρῆηγαὶπι αἷϑδο 8 κε ἃ 51}}0 
ἄονε ψνίϊδους ἢδαγί : ΠΟΥ ο8]} ἴο Ἐ'- 

ἴ, ἴεν ρῸ ἴο Αϑϑυτγδ. 
μ᾿ ὑν μεν {πεν ὅμα!] δο, 1 νἹ}} 
βργεδὰ ΓΩΥ πεῖ ὑροη τπεηὶ; 1 ψ|}} 
Ὀτίπρ τλ6πὶ ἀοννη 48 τῆς ἔον"β οὗ τῆς 

ἘΠΟΥ οαϑῖ ἀρουΐ ἔογ ΕΡῚ ΠΕ: ὙΠΙΘΝ ΤΟσΟ ἴῃ 
ἀϊγεςξ ορροβιίὕοῃ ἴο Ηΐ5 ἀεοϊαγεὰ νν}}}, ΤῊΪ5 
18 5ἰδιοὰ ἰῃ ἴδε ποχί ἔπῦο γεῦϑοϑ. 

10. 44 ἐδὲ ῥγἱάρ, ἄς Ἐλδίποσ, “" Απὰ 
ΒυπΊ ]}]οα ἰ5 ἴπ6 ῥγάθ οὗ [5γϑοὶ ἰῃ ἢϊϊ5 ονγῇ 
βίϑδί, δηὰ γεῖ [ΠΟῪ πᾶν ποῖ τεϊιπιρὰ ἰο [86 
ΙῚ ογὰ ἐμεῖς σοά." ΤὍΤΒα ποχί νεῦβο οβοννβ (ῃ6 
86η56 ΜΟΙ [ΠΟΥ δά οἵ {ΠΕΙ͂Ρ ΒοΙρ] ββηθϑβ. 

., ΟΟΠΙΡ. (ἢ. ν᾿ ς δηά {πε ποία, ἔογ ἴπε τεπάεγης 
οὗ [815 οἶδιι86. 

,)ὸν αἱ] ε6.5] διαιᾶ 811 1116, 85 ἴῃ 1534]. ἴχ. 
ΣΔ, 17) 21. 

11. Ἐρδναΐηι αἷτο, ὅχς. “Απὰ Ἐρἢγαϊτη ΒΔ ᾽Ὰ 
ὌΘΟΟΣΩΔΘ |κὸ ἃ 5:}}ν ἄονοὸ νοϊὰ οὗἩ υπᾶοσ- 
βιδιάϊηκ." ΤᾺ 5 15 οἰ οβεὶυ σοπηροϊοα ἢ 
[Π6 ρῥσεσθαϊηρ νόῦϑο, Απ Αὐδῦϊς ργουθσὺ 
(ᾳυοίεά ὈΥ Ῥοςοςκθ)ὺ 54Υ5, “ποτ 15 ποΐμηρ 
ΤΏΟΓΟ 5: τρὶς [ἤδη ἃ ἀονο." 445 ἃ ἄονο ἤδθοϊπρ 
ἔγοτῃ ἃ Ὀϊγὰ οὗ ΡΥΕῪ νν}}} ἀτὸρ ἱπίο ἴδε ῃυιηΐοτ8 
πεῖ, 8580 ἘΡΏΓΔΙΠῚ 56 ΚΙ ΠΡ Θϑοᾶρο ἔγοπι ἢ15 
τ 9 Σῖ65, πὰ ανίηρ τόσουϊθε ἴο Εδγρί οἵ ἴο 
ΑΞϑυγίδ ἱποίοδά οὗ ἴο [ϑβονδῃ, ἴἤγοννβ ὮΙ ΠΊ56}} 
ἰηΐο {86 πεῖ ἢ ἢ ομονδὴ μ45 Η π]96} σργοδὰ 
ἴογ ἢΐ5 σδρίυσο (υ. 12). 
ἐδ εαἱ! Ιο Ἐσγρ!, δεν 50 1ο “4:-γγ4] “Ὅο 

Ἐξγρὶ," 45 οἡ δποῖποσ οσοδϑίοπ, ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
Ἰδλίοσ 18δῃ ΔΩΥ ἤοτὸ τεξεστεά ἴο, πιο! οηθὰ ἴῃ 
4 Κ. χυῖ. 4. “ἼὯο Αϑϑυγίδ," σοπιρᾶσο οἢ. ν΄. 
13 δῃὰ ποῖΐβ. Νὸο ἀουδί [ἢ νγᾶβ8 ἃ ΡοΪΟΥ͂ σοη- 
ΘΙΔΠΠΥ ἴῃ [86 τηϊπάβ οὗ Ηροῦτονν ϑἰδίοδσηθῃ ἰπ 
Ῥοΐδ Κιηράομῃθ, μον ΒΟΥ ταϊρϊ ϑθσισε 1Βθπ- 
56|γ65 δρδιηβδί οἴ ΠΟΥ πο οὗ [8696 ἔνγο δ ρί σε 5 
ΌΥ οΔ]ΠΠΕ}πρ ἴῃ ἴΠπ6 δϑϑἰϑίδηςο οὗ [6 οἴδιογ. 

12. "εη 1δὲγ “δα! ρο] Ἐλδίδεν, Ὑ8δῖ- 
ΒΟΘΥ͂ΟΣ ἯΔΥ ᾿ΔΟΥ δ811}81} κΚο. 1,1{, Αοοοτά- 
ἴῃς 45 ἴδογ δβο." 

»}7 πε)]ῇ Ἀσυϊῃ ψΒΙΟδ 1 Μγϑο ν1}} Ὀπηρ 
ὍΡοη ἴδει, ἔγοπι Ὡς ἢ τπογεΐοσε ἴδοσὸ 5}4]1 
6 ὯῸ ἐϑοᾶρθ. Οορ, [οῦ χίχ. 6. ΤΏΕ ἱπιδρο 
5. 4 δλνουγίίδ οὔθ ἢ ΕΖΕΙΚΙ6] (δ. ΧΙ. 12, 
ΧΥΙΪ. 2ο, χΧὶχ. 8, ΧΧΧΙΙ, 3). 

Ζ: ἐῤὲ ὕοαυΐξ 9. 12ῶὲ δεαυεη)] {.ε. ἃ5 ἴδ6 
ξονϊογ ἀοίἢ ἴπ6 ἔονν 8 οἵ δεάνεῃβ. ΘΤδουρὰ 
ἘΠΕΥ τΔκὸ {ποπηϑεῖνοϑ 85 ἴδ 6 ἔον"]β οὗ (Π6 5ΚΥ, 
ΒΟΔΙΙΏΡ 45 ἴἢ6 δᾶρὶθ, Οσ 5 ἢ ἴῃ ΠΡ 45 τῆς 
ἄονε (Ρ5. Ἰν. 6---3), ΠΟΥ 5841} ἐπὰ {ποῪ ἃγὸ 
511} νη ΜῪ τρᾶοῃ. (Οομπιρᾶτο Οὐδά, 4; 
ΑἸΠΟ8 ΙΧ. 2. 

1 «υἱῇ! εραλδδε ἔδενε, α, ἐδοὶγ εοηστορ αἱίοη 

ἐὐθειτξοθοη Πα Ὠεαγά, 
12 Ὗνοα υπῖο {Ποῖ Ϊ ἔογ πα Πᾶνε 

δεὰ ἴτοηι πι6 : ̓ἰἀδϑιτιςκίου τπῖο 16 πη ! Τλα 
Βεσδιιβε τε ἢανς ἰΓΔηΒρΓα586 4 ἀρδίηϑὲ 
τὶς : τῃουρὴ 1 πᾶνε γεἀεεπγχεα τπεπλ, 
γεῖ ΠῈῪ πᾶν βϑρόκδθῃ 1168 δρδίπβι 
ΤΩ. 

14. Απά {ΠεΥ δάᾶνε ποῖ οτἰεά υηΐο 
πλε νν ἢ τοῖν Ποαγῖ, ἤθη τεγ μον]- 

ῥαΐδ δεαγ4] Ἡδεῦτ., δοοοτάϊπα το ὑπὸ 81- 
ΠΟΌΒΟΘΙΩΘΒ ἴ0Ὸ ὉΠΟΙ͂Σ ΟΟΠΚΣΘΚΔΙ1ΟΣ. 
ΤΠ6 ρῆγαϑο “"Ἰποῖγ σοηρτορδίοη᾽" 18 ἃ σϑῖ- 
Πίϑοθηςθ ΟὗἩἨ ἴπ6 ρῆγαϑθο "ἴδε σοηρτεραύοη οὗ 
δε ομ] άγθη οἵ [5γδ6],᾽) Ὡς ἢ Γοουγβ 50 οἴρῃ 
ἴπ ἴῃ6 ῬεηίδίειςΒ δπὰ ψἢϊο ἢ 15 ΒΑΡΑΪΥ ουπὰ 
οἰϑουνδογο. (δῖ 15, [Ὁ ἀθϑοσῖθος [Π6 ηδζίοη οχἰϑῖς- 
ἷπξ 85 γεῖ 8ἃ5 ἃ ποιηϑαϊ!ς 8556 } 7. ἘΠ6 ΕΣ 
Ῥῃεῖ το ἀουδέ τείεγβ ἴο δυο Ῥ4551Ρ88 85 ἴεν. 
ΧΧΥΪ. 142-290; Ὠδυξ, ΧΧΥΪῚ. 1-ς---ὖϑ, δηὰ 
ἹΜΜοϑ655 ϑοῃβ, Ὁειξ. χχχῖ! 5-πιλς. 

18. οε ὠπ|ο ἐδεη ῇ ΓΓΙΉγοδίοηϊηρ ; 85 
158]. 1]..9} [6γ. χῆϊΐ, 27. 
“πε 7 ονι νι] ϑιυἀϊουϑῖ δνοϊάϊηρ Με; ἃ5 

ἴῃ Ρ5, Χχχὶ. 11; ΝΔΒ. 11}. 7. 
ἀεείγοο ἀπίο ἐδ ἢ “Ἀυΐϊη δηᾶὰ δᾶ- 

νος: δυο υἱίεσ σοηδιβίοη δηὰ ἀεβίτιςζίοη 
85 ἰη ἔδεϊ {8}1 ἀροη [5γδε] δὲ 115 ονοσίμγονν. 

ἐγαμασγοσσε] ΥὙ0001108. ΤῈ ΗοῦΓΟΝ 
τνογὰ ἀσηοίος τ] διϊ ἀηὰ δἰ μαηάοα ἀοξεςζίοη. 

ἐδοιὸ 1 ῥδαυε γεάεοριεά, ὅκζς.1 Ἀδίδεγ, 
διᾶἃ ἩἘ116Ὶ1Ὶ, ονόσι 1, ΜΟΌ]ά ὅδιη τοάθο τ 
ὍΠΘΩΙ, ΒΟΥ ΟἹ ὉΠΟΙΣ ΔΥΌ ἮΔΥ͂Θ ΒΡΟΪΙΘΒ 
ΟΟΠΟΟΣΙΙΩΕ 110 1198. ““ Ἀδάξεπι," ΠΑΠΊΕΪΥ 
ἔτοπι 811} ουἱ]; δ5 “""σγϑάύθοτη" 15 υιϑοὰ ἴῃ ἢ. ΧΙ, 
14; 5. οχχχ. 8. 

ἴπ “ ργαϊηϑὲ π|θ.᾽ ΟΥ ΤΏΟΓΕ ΟΧΔΟΙΪ, ““ςοη- 
σΟΓΉΪηρ πι6," ἴπ6 ῥγεροβιοη 15 ἴΠ6 βᾶπὶς ἴῃ 
ἴδ. Ηδῦτονν 45 ἰῃ Οδη. χΧὶ!. τς “οὗ ἴδοο:"" 
]7υάρ. ἰχ. 2; 1 Κι ἵν. 32. ΤὍ6 τηρη δον 
ὙΥὩ ΟὮ [ΠΟΥ ῥγας ἰϑεὰ ἀπιοης {Βοτλβοῖνοβ (συ. 3: 
ςἢ. ἱν. 2) ἔποΥ ἱπάυϊροά ἴῃ 4130 σεβρθοϊίησ 
76βονδὰ (1}ετ ν. 12). ὙΤΏΟΥ 58: ἀ [μδὶ οἵ Ηΐπι, 
ὙΒΙΟΣ κηονγ, ΟΥ̓ΪηννΆΓΪγ διρεςοίοά, ἴο 
Ὀε 4156. ΓΆΟΥ 5414 (πα Ηδ νγὰβ ποῖ σοά, οὗ 
Ὡοΐ Οοά δἴοπθ, οὐ ποῖ ἴο ὃδ6 ἔρασο 85 [ΠῸ 
ΡυΠΙΒΒΟΣ οὗἉ 58ἷη, οὔ ποῖ ἴο ὃδ {χγιιϑίθαὰ 85 δῇ 
81.5ΠΠςϊοπὶ ῥγοίθοϊογ  οσ {ΒΕΥ τηοοκεὰ Ηΐπὶ 
ὙΠ} [2156 ργοίεβϑίοῃβ οὗ ὑνογϑρ δηὰ οὐδὰϊ- 
δηοδ δηά {γυκῖ, αν ηῦ ΠΟ τϑὰὶ {211 ἴῃ ΗΠ). 
Απᾶ- [ἐδονϑῖβ, οδἔοννογβῃρροῖβ, ἰπϑησογο 
]εμονιθῖ5;---ἰμεθο ἴἤγοθ οἶδϑϑοθ ᾿ψουϊἹὰ Τοσ- ᾿ 
Ῥτῖθο ΠΟΔΥΪΥ 11 [σγδοὶ. "Ἷ"-ς 

14. πο εγίοαί ὠπίο "πὸ «υἱῷ ἐδεὶν δεαγι) 
«(Οχοα ὑπο τηθ᾽ ἴῃ {πεὶνγ ἀϊβέγεβϑ, 45 ἰηὴ [υἀζ. 
ϊ. 9,.1ς, Υἱ. 6, 7), ἄς. “(ὙΝῈ τ8οῖγ ποατί," 
5ἰῃοοεῖγ. [1 (ΠΕΥ ἰηνοκοά [εβονδῇ 8 Βεὶρ αἵ 
41}, 18ογ ἀϊά 1ξ ᾿Ξ ποοτοῖγ. 

αυδεη 1 εν βοαυϊεαῖ ρον ἐδεῖν δε 1 Ἀδίδου, 
πῈ ΠΟΥ͂ ΒΟῊΝ] ΠΡῸΣ ὑδοῖὶσ "6046---ἰὴ υπ- 
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ἐφ δα, 

δὰ ὑροη {πεῖς Ὀεά8: {ΠΥ Δ556μ 6 
1Παπηβεῖναεβ ἔογ σούῃ ἂπάὰ νῖπθ, ἀπά 
{ΠΕΥ ταθ6ὶ δραίηϑε π|6. 

Ις ὙΠουρῃ 1 πᾶνε Ὀουπά ἀπά 
᾿ ΒΕΓΕΠΡΙΠΕΠοα ΓΠΕΙΓ Δγπ)8, γεῖ ἀο {ΠΕῪ 
ἸπηΔρΊ 6 ΠλΙβο ἢ] οἢ Δραϊηϑὲ της. 

ὈΕΙ ΘΓ δηὰ ἀδθραῖτ. ὙΠΟΥ ἰοοῖς τ πολ ἴο 
{πεῖν Ὀ6ἀ5 πο βυςἢ τοὶ] θξ οὗ τη 45 ἴπ6 ὈγΑΥῈΓ 
οὗ ΓΔ πονοσ [2115 ἰο ρσοάιιοθ Οοιῃρ. 5, ἱν, 
8; ἰοῦ χχχν. 1ο. 

ἐδεν απσεριδίε ἐδεριαεϊυε} “ΤὮΘ τοῦ 50 
τοηάδετοὰ ἰπ Α. Υ. Ὀείῃρ υϑοὰ τερεδίθαυ οὗ 
ξαιμεγηρβ ΟΣ νγᾶγ οἵ υἱοΐθηςς (ἘΡ5. [ν]. 6, Ἰἰχ. 
3) ΟΣ]. 2: [541]. 1ἴν. 15») ῬΓΟΡΔΌΪΥ ΠηΘΔΠ5 ὁ 85- 
ΘΟ Ὁ] 6 ἴῃ ἃ ἰὐπλ}] του) 5 ΠΊΔΠΠΟΓ. (ἸΟΙΏρΡαΓΘ 
7εγ. χχχ. 21, βεσε ἃ ἔοπῃβ Ὧπη οριμεῖ οὗ 
ἃ ΔΓ νηὰ (ἐςοηπυϊηρ᾽) Α.  .). ΤΠο 
Οὐ]οςε οὗ ἐῃ]5 “ο Ὀῖηρ τορεῖμοσ ἔοσ Ἴοῖτὶ 
ἃηὰ ΠΕ ὙΠῸ οδη ΟΠΪ Ὅς ςοη]εοϊυγαά. 
1ξ ΠΊΔΥ Βᾶγθ Ὀθθη ἔοσ ρ] υπάοσ, 45 οἴη Βάρρθη5 
ἴῃ Ὀπϊμθ οὗ 5οδγοιγ: ΟΥἩΪ ΠΊΔΥ δπᾶνα ἴδκθη 
Ῥίδοθ υπάοσ {π6 ῥγϑϑϑυσγο οὗ [η6 ἀεφαγίῃ, ἔογ 
186 ῬΕΓΓΟΙΤηΔΏςΘ οὗ δοπὴθ δχίγδογαϊ ΠΑΣῪ δοῖ οὗ 
ὙΟΙΒΏΡ τεπάογοὰ ἴο [μονδῆ, οἵ δῖ 8η ἰάο]᾽5 
ἰοπηρῖθ, δηδίορουβ ἴο {μ6 σωῤῥίεα!ο Οὐ ἐξεϊΐς 
“ἰεγηέι οὗ ἴῃς Ἐ4Π5. 
. ζδεγ γεδεὶ φαΐ» »ι5] ἘΔΙΠΕοΥ, ὉΔΟΥ͂ ἔχη 
δδϊάθ (0 οἤεμα) δϑέδίπδῦ τι9. [ποϊοδὰ 
οὗ σοτηΐηρ ἐο Με, ΠΟΥ “ταγχη 4ϑἰ θ᾽) ἴο 5οπὶθ 
6Υ1] σου 56 οὐ οἴδογ, ἴο οὔδβηὰ Μδ γεῖ πιοσο. 

16. Του. ῥαυε δοωπά από σἰγεησίδεηποαῖ 
ἐῤδεῖν γ᾽} ΠΟΥ, Απᾶ Υ9Ό 1, ΘΥΘΕ 1, πᾶ ν9 
ἡπηδύχποῖθα, πδν7 διγοικῦμομθα ὑἘΘΙ͂Σ 
ΔΙ δ. Το νοῦ τοηάογθά ἰὴ Α. ΚΝ. “"δουπά," 
5 “1ηϑίγιις} 1 158]. ΧΧΥΤΙΙ. )φό, “ἰδ ἢ ἴῃ 
Ῥτγον. ΧΧΧὶ. 1.0. Αξδίῃ, 85 ἴῃ σ. 13, [οβονδῇ 
ΡΙοδάβ Ηἰ5 κἰπάπεοϑϑ ίο Ηἱβ ρεορὶθβ. Αἱ 841]]} 
Ὀπιε5 Ηξ νγᾶϑ γοδγ ἴο βίσεηρίποη [Πεῖγ ροννογ, 
δηά ἴο αϊγοςῖ 115 ι.560: ἀπά αἵ {{π|65 τηδάθ τἢϊ5 
ενϊάθηξς ΌΥ δςοῖι4] ἱπίεγροβιξίοης (ορ. 2 Κ. 
ΧΙ, Ις-τ-οῖς, Χὶν. 29, λό). ὍὙῆὲ ““Δγπι"" 
ὙΈΙΟΝ 15 {Ππ6 σγτηῦοϊὶ οὗ βίγεηρίῃ (ΕΖ. χχχ. 22 
--22) [5 Βογα βαϊᾷ ἴο δδ “"Ἰηβιίσιιοίοα,᾽" 85 [Π6 
ἐΒδῃ45᾽" δηά “"δηροτβ,"" [Π6 οὐρδὴβ οὗ 5Κ1]}, 
ΓΕ Οἰϑούνμογο βαἱὰ ἴοὸ Ὀς (5. χυἹἹ. 34, οχ]ῖν. 1). 
“ Βοιηά" ἰῃ Α, Ν. ροϊηΐβ ἴο 4 πιοάς οὗ 
δι γθρ Βοηΐηρ [86 πι1.5.165, δηὰ Εννα]ὰ ἴῃ ἔδςεξ 
ΓοηάεΣ5 ἴδ Ἡρθῦγονν νοῦ ὈΥ ““σἰγοηρίο."" 

ἑγιαφίηε νεσοῤίοῦ αραίπσὶ »|6} ἐ.ε. ἀδγῖϑο Μ 
δυγ. ((ομηρατο Νδῆ. ἱ. 9, χὰ ψ 1} 5. χ]!. 
7; Μίοδ 11. 3; Οεη. 1]. 2ο.) ““δίποε σοά 
νους αῖδά ἴο Ὀ6 ἐπεὶγ Κίηρ, Ηδ ἀεϊρηοά ἴο 
Ἰοοῖκ ὕροη {Π6ῚΓ σγοθ ]] ΠΟ Π5 ἃ5 50 ἸΏΔΩΥ οῇἴοτίς 
ἴο ἰπ᾽υτο Η." Ὧγ Ρυβου. 

16. Τδεν γείμγη, ὁμὲ ποὶ 10 ἐδὸ »ιονΐ Ηΐ σ᾿ 
Οτ, ποῖ υρνναγά5.) Ὅης Ηρῦγον ἰ5 τὰς 
δηά Θηϊσπηδίοδὶ, Ὀοίηρ ᾿ΠΈΟΓΑΠΪΥ, “ἸΘῪ τοίυγῃ 
ποῖ ἴπ6 ΗἸΣΏ Οπο᾽ οἵ “ποῖ οἡ δίρἢ,᾽) οἵ (45 
Οεϑεηΐϊυβ ἴδ Κο5 11) “86 ποί- ἢ οὐθ (δυΐ 8 

ΉΟΘΕΑ, ΓΙ]. ἶν. 15, 16. 

16 ΤΟΥ τεαΐυγη, ὀκέ ποῖ το τ86 
τηοβῖ ΗἸΡΕ : {Π6Ὺ γα [{κ6 ἃ ἀεςείϊτει 
θον : ΠΘΙΓ ΡΓΠΏσ68 5}4}1 (8]] Ὁγ τδς 
βυγογα ἔογ τῆς ὅ γᾶρε οὗ {μεῖγ ΠΠΕΙΕ : Ῥω 1, 
(8 εφα!! δε τμοὶς ἀοτίβίοη ἰη τὰς ἰδλημά ὃ 
οἵ ἔργρι. 

0496 ἰάο1})" {6 [8Ὡ6 “ποῖ Οοἀ᾽" 31 Πευϊ. χχχί!. 
17) 31. ὙΠὲ σοτηράγίβοῃ οὗ πὸ Ἡεῦγενν οὗ 
Δ 85. ΧΧΙΠ, 1, “Ταιϑοά Ὁρ οἡ δίψῃ," ἕδνοιιγα 
[δς τεηάουηρ “ποῖ ὑρνγαγάϑ,,) ΒΙΟΒ ἰ5 86- 
ΠΟΓΟΪΏΡΙΥ δοςορίοά ὈΥ πηοσῖ οτϊο5. ὙΠΟ 
Ρτορδεῖ 85 ἴῃ συ. 14 Γείεγβ ἴο βοπθ τοσε ἴμιδῃ 
ΟΥΩΙΠΑΙΎ δἰίεπέοη ἴο ταὶ ρίου5. οβῆσεβ βθονσῃ 
ὉΥ [δ6 ρθορὶθ, διι πιᾶγκβ 15 ᾿ῃ5δ βἔδοῖοΥΥ 
σΠαγδοῖοσ, 

ἐδὲν αγὲ δε α ἀεοεί(γ,μ] δοαυ}] ΟΥ, ἈΚ 8 
ΒΊΔΟΙΚ ὈΟ. δα 5Δ1η6 ἱΤΩΔΡῸ 15 ιιδοὰ ἴῃ Ἀ5. 
ΙΧχν!. 5) ἴο ἀδϑοῖδα [δὲ νι ἢ ργονθβ υῃ- 
{ΓΒΕ ΝΟΓΠΥ οὐ ἀἰβαρροιϊ πίηρ. Τδδ ῥσορβδοῖ 
ἱπειπιδίεβ, [μαῖ δ ἔπηθβ, ἀἰβίτεςς ἰοὰ 1ϑςγδοὶ ἴο 
ᾶνθ γοοοῦγϑο ἴο το ρου Οὐϑοσνδηοοβ: Ὠδινῖπο. 
Βτδςο βοειηθά ἴο ὯὈ6 Ὀδοηάϊηρ 4 Ὀονν ψδϊοὰ 
νοι] 5ῃοοῖ 4 διττὸν ἴῃ ἴΠ6 Πρδὶ ἀϊτεςίοη - 
Ὀυΐϊ ἴπ6 ον 5θηΐ 1 ΤΟΙ ; 5ΟΠῚΘ ΙηΘοσ Ὁ] 6 
140] ννᾶβ δῇϊογ 11 {πεῖν γοϑοῦσοθ, ποῖ Ηρδνθῃ, 

,)νη δὲ γαρε ὁ ἐδεὶγ ἐοησ ΟΥ, 189 
Ῥιονοοδίύήίου ΟΥὗὨ ὉΔΟΙ͂Σ ὕὈοπκῸο: |Πἰ. “186 
νγδίῃ οὗ {ποῖγ ἰοηριθ. 4.5 [86 ττογά γϑηάοσ-: 
οἀ “ρσχονοσδίοη ̓"" οςσουγβ οἴξη, Ὀιῖ αἰνγαγβ οὗ 
Οοά 5 ψγαίῃ, 1ἴῈ ΡγΟΌΔΟΪ πιθδη5 ἴδδὲ τις ἢ 
ἴῃ (Π6 ἴοηριθ οὗ ἴπ656 πῆθη ργτονοκοὰ Οοάβ 
ΔΗΡΟΥ, 80 ἴῃ ΕΖοκ. χχ. “δ, "πὸ ργονοσδίίοῃ 
οὗ {δεῖν οογίηρ᾽" 15. ΠΠΠ ΓΑΙ ἐἴἢ6 στιθε" οσΣ 
ἐνταῖῃ, οὗἩ ἔπος οεσηρ :᾽) δηὰ πὶ 1815 νεσγ 
ΨΟΙΒΟ “' ἀΘΓΊ5ΙΟῊ ᾽) τηθδηβ “στοιυηά οὗ ἀοτγιςίοη. ἢ 
ΤΗΘ “ἐργονοσδίίοη οὗ ἔπ ῥγίποεθ' ἰοηριιο ἢ 
(ςομρΡ. 61165,") ν. 12) 15 {πεῖς Ὀ]ϑρμοσηους 
ἰαπρύδσε σοησογηηρς [ομονδὴ δηά {ΠεῚΓ σουη- 
56] Πρ ἀδέδοϊςιοη ἔγοπι Η]Π).---- α ἅσὸ Ἰοὰ ἴο 
ἰηΐοσ ἔτοτῃ {Π|5 ἀδηυπησίαίίοη οὗἩ [86 ποῦϊος οἵ 
1μ6 Νογίδογη Κιηράοιι, [δὲ {πεν μαὰ δὲ τὴϊς 
ἔπι βῃεννῃ {πεπηβοῖνεβ Ὄϑρϑοὶδ!]ν νεμοιηθηξ 
δῃηὰ διἴογ ἴῃ ἘΠΕΙΓ δπ|1- [ομονίση. “ὁ ΒΥ 186 
ϑυγογά," εἰ μοῦ οὐὁἨ ἰηίεδειπα βίγε (45 “ἾΒΕΙγ 
Ἰυάρε5᾽ ἴῃ Ὁ, 7) ογ, οὗ μοβεῖε ἰηνδάοσε, 

ἐῤδὲς τῥραὶ! δε ἐῤεὶν ἀἰεγίείοα ἐπ ἐδ ἰαπά οῇ 
Ἐρφρῶ [Ιΐ ἴπ6 τηγϑίῖοδὶ “Ἐδγρί" ἰο νι ϑῖςὰ 
[5γδεὶ “" 521} σεζαγῃ" (ςἢ. υἱῖῖ. 13 ἀπά ποῖο), ἴξ 
58.4}} ὈῈ ἃ Ἰυ5ὲ στοιιηὰ οὗ ἀογβίοῃ δραίϊηϑε ἴῃθπι, 
Εἰαὶ {μοῪ πδὰ μδὰ ἴῃ [ϑῃονδῃ ϑιιο ἢ Δη 81}- 
ΒΕ ΠΒΠοΙο πὲ ΠεΙ͂ΡΕΣ ἴο ἰοοῖ ἴο, Ὀυΐ δὰ ςἤοβοη ἴὸ 
ῬΟΙΞἢ σαῖμοσ [μδη ἴση ἴο ΗἾπι. “ὙΒοῖς ἀοτῖ- 
50 Π᾽" 15 “6 ἀογβίοη οὐ [5γ861᾽" (ποῖ, “οὗ 
{δεῖν ῥιπορβ.)); [86 Ῥσοπουῃ σϑοϊηρ [86 52π|ι6 
Ὠοϊῇ 45 1 “ἐΣ ῥεῖ ὈΓΙΠς 65.) ΘΌΓΟΝ ϑθοσὴς ἴο δ6 
ΔΠ ΘΑΚΙΟΥ Ἐχρ]απδίιίοη οἱ [85 ΟὈβοῦΓΟ 
{Π24η {παὶ ὙΠΟ ΤΊΔΠΥ σοτηπιοηίδῖοτα 6ῃ- 
ἀδανουγ ἴο σοπβίγαςϊ ΕΥ̓͂ ἃ ςοπηρατίθοῃ οὗ 153]. 
ΧΧΧ, 1---7. 



ν. 1.] ἩΟΘΕΑ, ΝΙΠ, 

ΝΟΤΕΘ οὐ (ἨΗΑΡ. ΥἹι, 4--60, ς, 14. 

4--Θ. ἴη Υυ-. 4, 'ἰῃ τεβροοῖ ἴο ὙῸ ΤΣ 
6. ΒΙΡΆΠ] ὙΠ 5 υϑοὰ οὗ ταϊϑίηρ ἃ ἢτγο ἴῃ 
58]. χὶτ, σ3, ΠΡ Μ᾽, 7εδίουβυ θείης {ἰΚκεη- 
εἰ ἰο ἃ ΗΓΘ 85 ἴῃ 5. ἰχχῖίχ. ς. ὙὍδο ραγίς δ 
8 ιϑοὰ 85 ἴῃ 54]. χχχ δ τσ, ὙΠ ἼΘ᾽ ΠΠ2. 
ὙΠ15 15 ἃ ζογθ ΟὈΥΙΟΌ5 ΨΔΥ οὗ σοηδίσιυϊην [ἢ 6 
αεἴδυϑο, [ἤδη οἴ μοῦ ἴο ἰακὸ ὙὝΜΌ 858 ἃ Ἰορροά᾿ 
ἱηβηϊονο ἔοσγ ὙΠ, οσ ἴο ϑρροθο ἢ Οεβο- 
πἰὰ5 (ἼΠ65.) (Παὲ ὝὙΨ ἰ5. δῃ ἰπῆῃ. Καὶ, οσ 
ψ} Βασθὶ ἀπά 1ΧΧ. ἴοὸ ἴᾶκοὸ ὋΝ 8ἃ5 ἃ πουῃ 
Το δηηρ ““Ζογηδιγοριηρ, ϑίιι5 ἵγ." [Ι}ἷ 
- ς, νΝνύποομο δπᾶὰ ΟἹἿὔβ ϑοβηηοϊοσ ἔο!ον. 
ΙΧΧΟΤΎΤ . ζεζοτηο, Γυΐϊδογ, δπὰ ΗἱΖὶς 

ἴῃ ἀετίνίης ὑλαὰ ἔτοτη ὉΠ, ““Βερίπ:" ὙΝ ἀπβοῃθ 
ΤΕΠάοΥ5, “ὙΠ ἀδγ οὗ ουγ Κἰπρ ἀο {86 ὑγίηςθβ 
ρθη 8 Βοαῖ οἵ νυῖηθ." Βαΐῖ [Π|8 Ξιιρροϑβὶ- 
ΟΠ 15 τοϑϑιθα Ἴ [6 Μαβογεῖς ρυποίυδίίοῃ, 
ὙΏΙΓὮ δδ5 δεεῤδίμ, ποῖ δεοδε)μ, δὰ 15 ββοννῃ 
ἴο Ὀ6 υῃηθοοβϑασΎ ΟΥ̓ {Π6 σοτηρατίβοη οὗ ΜΊςδῃ 
ΥἹ]. 13. Το τοηάογ “186 ργίποθβ Ὀορίη ἴο ὃς ἴῃ 
Πιοδὲ οὗ νυἱπθ᾽ ρίνεβ ἃ νΟῚγΥῪ ἰδιηὴθ 9θῆϑθ. [ἴῃ 
υ. 6, ὈΠΒΝ Ἰς περεοηίρα ΟΥ̓ Ποῖν υτδίὶ ᾽" 
ἴῃ ἴδς ΤΑγρυπὶ δηὰ ϑγζγίας, οι ὟΝ 9006 
ἔοονβ.Ό Εἰδεν, (ΠΘΓ τοδάϊηρ ννᾶβ ὮΠΙΌΝΣ, 
ὙΠ Ιοἢ Κσοδϑὶ ἀπά Κοπηϊςοίξ ἐουηά ἴῃ ἃ ροοά 
ΤΏΔΩΥ Μ558. (Κοθεητη}16γ), δηὰ νυ δῖ ἢ ΤΠΕΥῪ 

γος 8]1Ζοα ἀῤῥέσϑένι, Ὀὰϊ τνϑς ἢ ΠΊΔΥ ὍΘ ΤΏΟΙΟ 
ΓῸΥ ψΟΟΔ]}1Ζοά - οῤῥεγδερι, ἴῃς γοάδ᾽ ἠοῖ 

ἴῃς ἴΠ6 βίξιι οὗ ἃ ρἴυγαι, θυῖ [86 οὔφίηδὶ 
(Ὠγά σοπϑοηδηΐ οὗ ἴῃ υεγῦ τορ δοίη ἔμὸ δὲ; 
ἴογ ἴμ6 ἀυ2] ὈΒὲξ 15 πουεσ υϑϑὰ οὗὨἉ “τυταῖ "" υἢ- 
1655 ἢ Ὑδὲ οὐ ἽΥ̓Ρ, Ὀυϊ ΟἹἹῪ ἴΠ6 βἰηρι]αγ: ογ' 
εἶστε, ἘΠΟΥ͂ νοςδ!ζοὰ ὩΠΡΔῈ ἃ5 αρῥξῥενι ἔον αρ- 
2ᾶνι, ὙΤὨΙΓὮ ΔΙοτθ 18 ἔοιιηὰ εἰϑοννθοσο. 

δ. ῬΤῆα τοποσίηρ ἴῃ Α. Ν., “τ Ὀοιε]ο5 
οὗ νν πο, 11ἴ. "4 ὈοΚ]6 ἔγομι νυἱη6,7 ἕο] ]ον8 ἃ 
86η96 οἵ ἐδᾶνιαϊδ. θΟΥπΘ ΟΥ̓ [Π6 54Π|6 φοῃβο- 
Ὡδηΐβ, ϑοιηοννῃδί. ΟΠ ΘγΘηΓΪΥ . νος δ] ἰΖοιὶ ω 
"ηα16), ἴῃ Οδη. χχὶ. 14. [{ )29 ἀγαίηϑε ἰξ δοιἢ 
[6 ἀἸδγοπὶ νοοδ]ζαϊίοη δηὰ 4150 ἴῃς ργθρο- 
5: Ἰοὴ “ ἔγοπι.᾽" - Μοάσχῃ οὐ ἰο5 ἅσὸ πδηϊπλοι5 
ἴῃ σο]θσξηρ [ἰ. 

14. 4. ΑΞΘοΠὉ]6 γουγϑεῖνοβ το ΈΠΟΣ : ἢ 90 
τλοδῖ οῖοβ, [ον δὰ ἀπὰ τηοάογῃ, ἕδῖκο [6 
ψοτά. ναὶ Πούνονυοσ σῖνο “ἴτοῖ {Ποη- 
βεῖνεϑ: 7 ΗἰΖιρ, “τποδη" οὐ στον." Τδο 
1ΧΧ. Βᾶ5 κατετέμνοντο, ““Ἑουϊ {δειηϑοῖνοβ᾽ 
(οοΡ. Σ Κ. χυϑ!. 28), τοδάϊην ἸὙ2Π ἴὸσ 
ἸὙ21ν, δπὰ 950 ϑοπιὸ Μ495. 511}} βᾶνο. ΤῊ 5 
νου] ρῖνε ἃ ὙΘΙΥ ἌΝ 86Ώ86, 17 [Ποῖδ ὑνογο 
5 Βοος Δυ  ΠΟΓΙΥ͂ ἔον 1 
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. 

ΕἼ τε τηρεῖ ἴο [ΩΥ πηουτῇ. ἐπα ἐᾷ 
ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΝΠΙ. ΠΗ «ῥαϊἰ ξοηιδ ἃ8. Δῃ ελρὶς δρλὶηϑῖ νηοί, 1,11 δείγμοίίορ ἐς ἐλγεαζερεα γ0» ἐλεῖγ ἐφιῤἧείγ, 

5 σμα τάοία7}. τῆς ἤουβς οὗ [6 ΠΟ}, Ὀεοδιιβ8 {ΠῈῪ 

ΟΗΑΡ. ὟΠΠΙ. 1. δεέ δὲ ἐγιρηρεί 190 ἐδ 
"ποῖῤ. Ἦδ “ῥα! ξοριθ ας απ εαρίε αραΐπε ἐδὲ 
δοιμε οὐδε ΖΟΚΡ] 1ἰῖ, το ΔΚ »δ1δῖο 896 
ΘΟΣΙΘΙΙ 88 82 θ686510 δϑρδ᾽πδὺ Ὁ ΠΟΌΒΘ 
οΥὗὨ 189 Ιοζτὰ. ὍΤὴθ “Γι πηρεῖ,᾽") ΟΥ̓ ΓΤΑΙΒΠΟΓ 
ἐἐςοχποεῖ,᾽) 15 ἴο Ξξουπά [δο δαγτῃ δῖ [ῃ6 ἀρρσοδοὴ 
οὗ ἴῃ ἐπε. Οοτῃρ. οἢ. ν. 8 δηὰ ποῖθ. ὙΠῸ 
δἴδιτῃ 15 ἀϊἔεγοης ἔγοπι πὲ βοιπάθα ἴῃ [58]. 
Ἰν11. 1. ὍΤΒε δάάγεββ ἰ5 ἔγοπι [ϑῃονδῇ ἰο Ηἰβ 
Ῥιορμεί. Τμὸ δἀργιρὶ νἱνδοῖ νυ οὗ {86 ϑβἴγὶθ 
ΤΔΓΚ [86 ϑιιάάθδηποθβ δηὰ ὈΓΡΌΠΟΥ οὗ [86 
Οοσδοίοθ. ὙΠῸ ὁ“ ραἰδίθ᾽" 15 υβδοὰ ἴο ἀεποίθ 
[Π6 ογρδῃ οὔ νοϊςθ οὔ βοιιηᾶ, 45 ἰη ἴῆς Ηοῦγον 
οἵ Ῥτον. Υ. 3, Υ},. 7; ]0Ὁ χχχὶ. 20. 

ὦ: αη εαρἰε] 1.6. "45 1ἴῃ6 νυ] Γὸ συ άθη]ν 15 
ἔδοτο Ὡροῦ {πὸ Ργευ, ΨΨΒΙςἢ δὸ ἔτοπι δίδσ, Πιπὶ- 
561 δ5 γοΐ ἰηυ ϑῦ]θ, 45 ἀοβοσιθα, 50 Ἐδοσα 
ΤΟΙ ἢ οὔθ ἸΡΟὴ ἴδδ Ὠοιι56 οὗ {πὸ 1, οτά." ΤΠα 
πεῖ δὲγ ἮΤΟ Ππδηδα 15 {Π6 στιβοη νυ]ζαγο, ἢ 
ὍΘ (πὰ ϑοτρίιγαὶ ομαγδοϊογιδίῖος. οὗ [86 
κε δὲ" ΑζτοΘ ῬΟΓΙΘΟΙΪΥ. δ66, ἰῇ Ῥαγ ΟυΪΑΥ, 
Μιοδὰ ἱ. τό; Μεαῖϊ. χχὶν. 8. Οε,. ποΐϑ οἡ ἴ,δν. 
ΧΙ. 13, πὰ Τσχικίγαπι, “Ναϊ. Ηἰϑι. οὗ Β:0]6,; 
ΡΡ. 172---179. ὙΠῸ νυἱΐυτο 15 ἀϊἰσεηριυ πο 

(ἢ [ῸΓ ΓΑΡΙ ΠΥ οἵ Πίσης ἀπὰ ἔοσ 186 ἔτ -οἱὔῦ 
Ῥεγοθρἔοη οὗἉ 15 ὕγεῦ. Οοιρ. ΗδΌ. !. 8: [ογ. 
ΧΙΝΙ, 40, ΧΙΙΧ. 22; 1.ἅτη. ἷν. 19, ἃπὰ ἐβρϑς δ} } 
Ιευῖ. χχυΠ!. 49, οὗἩἉ ψνῃϊςἢ ἰδϑῖ ράβϑαρὸ Ηοϑβϑδ᾿β 
ὑνοσὰβ ΔΙῸ ῬΕΓΒΔΡ5 ἃ ΓΕΠῚΪΠΙδοεηςρ, ΤῊ δ χ6 

ἷς Ξυρρεβίίνο οὗ Αϑϑυσία, 'Ώ ὑγῆοθο συγ Πο]ορὶ- 
οΔ] ϑβουϊρίυσεβ [η6 δαρὶθ μοὶ ἀβ. ἃ ργοπηηθηξ 

᾿Οἶδοθ (566. δ111}5 " ΒΙΌ]. Ὁ ςοϊ.᾽ Καρίε, Ρ. 
46τ). να ΤΗῊΔΥ͂ σοτηρατο ἴπθ δηδίοφουβ ἂἃρ- 
Ῥτοργίδίθηθββ οὗ Μαῖίί. χχὶν. 8 ἢ τείογθηοθ 
ἴο ἴη6 ἈοπΊδη ΘΔρ]65.. Α5 ἴδ6 ποχί οαἷδιιϑθ 
βίδίεβ ννδδί ργονοϊκοα [ἢϊ5 (ἢτγθαϊθηϊηρ, 50 186 
{τὰ σνοῦβο χα τ ἂν, 5ῃονγβ ψνῆδί 15 ἴὴ [Π6 
Ρτγορβεῖβ τῃηϊηά. ὁ ΤΑΥ͂ ἱδεγείοσγε σἱῖδουΐζ 

᾿ δοδιίδίίοη δάορξ ϑοπια ϑυςῖ δυρρ δῖοι οὗ 186 
“δΟχγιρί ϑθηΐθηςθ, δ ὶς ἢ (86 ψνογὰβ ργεβϑοηξ ἰῇ 
πος Ἰἰΐοσαὶ τϑπάθυίηρ, 8Ἃ85 οὐσ Αὐϊῃογζοὰ 
Μειβίοη οὔδει; δηὰ ρδαϊγ σοϊοςξ 1π6 ἰδπηοσ 
56η56 ἩΨΠΙΟΪ ΘΟΠῚΘ ΠΟΙ δηϊΔίΟΙΒ ρῖνο ἴο {86 
νογάβ, ῆὴο βυρροβα ἔποπὶ ἴο τεῖοσ, εἰσ ἴο ἢ 

᾿ ἴδ ἐρμάπει. οὗ [86 Ῥγοοϊαπιδοη (ογ ἴῃ ἔδςεϊ 
Ἰουάηοθα οἵ ποίθ 15 Π0 οδαγδοίοσιςίὶς οὗ (ἢ 
δΑρὶΘ οὐ συ] ἴγ0), ΟΥΎ ο 186 ταρὶ ΠΥ ΜῈ} 

᾿ ΜΠ ΪΟὮ (Π6 Σηο55ΔρΡῈ 15 ἴο Ὀ6 σοηνεγοά,. 
ἐδε δοιμε 0} δε 1.0Κ}] ἐ.ε. ταοϑδῖ ὑγοθδΌϊν, 

᾿ [86 πδίϊοῃ δ5 Ὀεὶπρ [εν 5 ἔΑ ΠΥ; Τρ. ς 
ἾΧ. τς; Νυπὶ. ΧΙΪ. γ; [εγ. χὶ. τς. Ἐδὲ ὃχς 
Ῥγδβϑϑίοῃ ἴῃ {πε τηου ἢ οἵ ἃ ρσγορδεῖ ἀθῃηουποίηρ 
ἀεκισυςίίοη ἴο [6 Νογίδογη κΚιηράοτῃ, σαπηοῖ 
ΤΘΔη ἴΠπ6 (ΘΠ ρ1]6 ἴῃ ἴδε Κίηράομῃ οὗ [ιάδῃ. 
ΤΒΟ ἔοιτῃ οὗ Ὄχργοβϑίοη, “16 δουϑὲ οὗ [ἢ 6 
Ι,ογά," ποῖ “ΤΥ Ὠοιι56,᾽ [25 ἃ σογίδιῃ (ἰηρὸ 
ΟΥ̓ Ἰσοην : ἴδ [ἢ ννᾶ5 [αἰ 5γδοὶ ἐεϑι σπδιοα 115 
ΟὟΤΙ 56}; ΒΟΥ ὉΠΊΓΟΪΥ γγὰ5 ΟὨΪΥ ἴοο ραὶρδῦϊδθ. 



456 
ἢανθ ἰγδηϑρταβθ6 ἃ ΤΥ Τσονεηδηῖ, δηά 
τιοβραβϑ8θ ἀρδίηβί ΠΥ ἶανν. 

2 ἰβγδεὶ 3}14}} οἰὺ ὑπίο πῆς, ΜΥῪ 
Οοά, νὰ Κπον (ἢ δεα. 

4 ἰβγδεὶ Πδῖῃ ςδϑὲ ΟΥ̓ ἐδε ἐδίπρ δαὶ 
ἐς φοοά : [Π6 ἘΠΘΙΩΥ 84}} ρυγϑιις Ὠΐπλ. 

ΗΟΘΕΑ. ΝΙΠΠ. [ν. 2--5. 

4 Ἴπμεν πᾶνε 8εῖ ὕρ Κίηρβ, δυζ 
ποῖ Ὀγ πης : ῆ6Ὺ πᾶνε τηδάθ ργίποαβ, 
δΔηὰ 1 Κπεν ἐξ ποῖ: οὗ τμοῖγ 8|1νεγ 
δπὰ τῃεὶγ ροὶά πᾶνε {ΠΕῪ πιλάς τ επὶ 
14ο]8. τπας ΤΠΕΥ πιλῪ Ὀς οὐ οἔξ. 

ς 4 ἴἷ7ΤῊΥ οδἱξ, Ο ϑαπιδγία, μδῖῃ Ἵδϑὶ 

ἃ. Τυγαεὶ “ῥαϊ!͵ ας. Ἴο τὴ ὍΔΟΥ ὙΠΙ1 
ὑὸν ΟΥ̓, ΜΡ ὅοά, ἯἮθὸ ΚηΟΥ ἴδ866; 
νγ6) 18Σ:861} οἤονδὴ σορυϊδῖεβ {πὲ [εϊστεὰ 
τοσορηϊοη οὗ Ηΐπὶ τ δίοΣ Ὑ{11 στηλο 
ἰπ ἴδ6 Βοὺγ οὗὨ ἀϊδίγοββ: 85 Ηὀὄ Ψ}}}] δ]30 
ἐποῖγ ᾽οδάϊηρ Ὀοίοτε Ηἰπὶ (μεῖς ἐποοσγδίὶς τὸ- 
Ἰδϊίομ 85 “" [5γ86],᾽) [86 Ῥγουάδεβῖ δρρεοϊδίίοῃ οὗ 
ἴη6 Οοὐ-ἀνουτοά τὰᾶοθ. “ΜγΥ " υϑοά 
ἀἰβεγ δυϊζνεῖγ; δοδοἢ οὔθ ἢ ἔα]ϑο ραΐῃοβ 
Ῥτγοεβϑιηρ {Π6 ἱπΕηδοΥ ΟΥ̓ δ΄]5 οὐ ἱπάϊν!ά 4] 
τοϊδίουβ ἢ Οοά. (ΟΥ. Απιοϑβ νυν. σ4:; Μιίοδῃ 
ἸΠΠΙΣ. ἐ.15γδ6]᾽" 15 ρυΐ ἴῃ ἀρροβιοῃ ἴο ““νγὸ " 
ἴῃ ἐνγὸ Κπονν {866 ;" 25 βεσῃδρβ “" [8ς0Ὁ᾽" ἴῃ 
Ρ5, χχῖν. 6. 

8. Ννὲ μᾶνα πότε [οδονδὴ β σοϊοϊποσ ἴο 
[86 ΠΥροΟΣΙ ΟΔ] ἀρροδὶ, ὁ. 15γ86]} 18 τορεαϊοὰ 
ὙΠ ἸΙΓΟΩΥ : “5γδοὶ [που ἢ Β6 415 ἰπηϑοῖ, ΒΘ 
μαίῃ..." ““Οοοά,᾽" πιοσζϑὶ ροοάποββ, ἃ5 Ρ5. χῖν. 
1; γον. χὶ. 7, χῖν. 2 δηὰ οἴδρη. ΟἾΠ ΙΒ, 
Ὠοῖ 50 ΠδίΌΓΑΙΥ, τοηοσ, οἰ μοῦ “Ηἰπὶ τΠδὲ 15 
ξοοά,᾽") οὐ ““δΙοβϑίηρ :᾽" Ὀυζ θΟΙΒ [Βόϑ6 τὸ ἰη- 
νοϊνοά ἴῃ 16 οἴδοσ. 

4. δυὶ ποί ὧν με] 11ῖ, Ὀπὺ ποῦ ἕσοτα 
1Ὼ 9 ; [86 ὈΓΟΡΟΒΙΠΟΩ Ὀοίηρ υϑο ἰπ [Π6 54 πὶ6 
Β6Ή56 ἃ5 ἰῃ 2 8. 111. 27; 5]. ΧΧΧ. Σ. 

1 ἄπεαυ ἐξ πο] ἱ. 4. “1 ποῖδθοῦ οοχῃ- 
τηληάδά ἴ ἴο Ῥ6 ἄοῃθ, ΠΟΥ νγᾶβ ἱπαιυϊγοὰ οὗ 
ΠΟΠΟΟΓΏΪΗΣ ἰξΐ, ὯΟΣ βδηοϊοπεὰ ἴπ6 δοίβ ὉῪ 
ΓΟ ἢ [ἢ ννὰ5 Ὀὑσουρσῃξ ἴο ρ858.) ὙΒὺυ5 τους ἢ 
5 ἱποϊυάεά ἴῃ [86 γοσάβ8. ὙΒΕΥ ἃτὸ ποῖ, Πονν- 
ΟΥοσ, ἰηςοηπδίοίοηξ 1} [Θἤονδῃ 8 μανίην δο- 
οερίοα (50 ἴο 5ρ6 4 Κ) ἴμὸ βίδῖε οὗ [πίηρβ ἴῃυ.5 
ἰηϊγοάυςσοά 50 898 ἴο ἑοσυϊὰ 115 είηρ ἔυσῖθοῦ 
ἰπίογογοα ἢ, οὐ ἢ Ηἰ5 βαγίηρ ἴῃ οῇεςῖ, 
ἐς ΕἸΟΣΙ πο ἀθδιϊ: ἔδοξιπι ναϊοῖ." ϑδοο: Κ. 
ΧΙ. 24ὁἡ ὙΠ νογῦδ] σοηςδάϊςϊοη οὗ {8696 
ὑοσάβ οὗ Ηοϑοα νἹἢ (Ποϑ6 οὗὨἨ δμοτηδίδῃ [μὲ 
τεξειτοά ἴο, δηά ἐδμεῖσγ βεειηΐηρ ἱποοηβί σι σποΥ 
ΜΠ (ἢδ ἔας8 τοοοσγάδαά χ Κ. χι. 421 απὰ  Κ. 
ἶχ. 4, ἅ1ὸ ποῖ ἴο Ὀ6 ΘΧρ δι ποά ὉΥ 1 πλὴν ἴδ6 
ΔΡΡΙΙςδίοη οὗ Ἠοϑοδβ ψογτάβ ἴο ἴπ6 υϑυγρα- 
οῃϑ ἴῃ ἴῃς Νοσίδβεσγη κἰηράοπι ἴῃ Ἰδίου γρᾶσϑ, 
ἴο [86 Ἔχοϊυβίοη οὗ [Π6 4965 οὗ ἤεγοδοάση ἀπά 
7}εδι, Ῥυὲ ταῖβεσ ΕΥ̓ ἴδε σοηειάογδαϊίοη τδδῖ 
ΠΟὨ ΓΔΑ ΟΊΟΥΥ βιδίεπηθηϊ8 ἅγὸ ΠδΔιΌΓΑΙΥ ἀπά 
Ἔνθ που Δ Ὁ]Υ ἐνοϊνοά, θη νγὸ σοπίοιρ᾽δίθ 
πε ἐνοηΐβ οὗ Ὠινῖηο Ῥγονϊάδηςο ἔγομῃ ἀϊβογεηῖ 
Ροϊπῖ5 οὗ νον. [1 νὰ νυἱον Οοὰ 85 [δὸ 
δονογοίρῃ ΓΊβροθοσ οἵ 411] {δίηρβ, ουεὴ (ἢ 
ΟΥΙΠΊ65 οἵ θη τηυϑὲὶ δ τοραγάθα 85 ἴῃ 5016 
86Π56 ΘἸηδηδίίης Ππὸοπὶ Ηἰπι: 566 ἴῃ [8]5 Πρ 
[6 ξόποευδὶ κἰδιοσηθηῖβ οὗ ομ. χὶ, 46: Ργου. 
χνΐ. 4: δηὰ {86 ραγείσυϊαν Π]υδίτατίουβ ἀιτηβῃ- 
οὐ ὈΥ [58], χ. ς; Ασοίϑ 11. 22, ἢ. σ8. Απὰ [ἴΐ 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀεΐϊοηρ ἴο ἴ6 ςουζϑε οὗ ΗΪ5 ὑγονΐ- 

ἐἰσπεῖδὶ σονογησηθηΐ, (ἢδξ 45 ἴῃ 411] ἀρὲβ Ὠν]η6 
Ῥτγονίάθῃηοθ ὧοεβ οἴεη, ΌὈΥ οοπιδιπδίίοηβ οἵ 
εἰγουμηϑίδποθθ, ἔυγηϑηίην αἰπιοϑὲ :γγοϑ 5Έ 0 ]6 
ἰουγρίδι Ιου ἴο βίῃ, “ρὲ ἴο 5οἱοῖ πιρῃ ἴο [δε 
ΠΟΙΏΠΊ 5510 ΟὗὁὨ ΟΥΠΔΘ, 50 ἃῖϑο ἰῇ ἃρθβ, τ εη 
Οοὰ ἱπιεγροθοὰ ἴῃ {πὸ δῇδιγβ οὗ τηθη ΟΥ̓ ἴδε 
ἰδουνεν οὗ ῥγορβοῖβ, πηθὴ γεγο ΟΟ ΔΒ ΟΠΔΙΥ 
ἰτηρίοα ἴο δεῖβ οὗ ογίπιδ ΌὉΥ̓͂ Ρσορ οὶ 1ῃμ]- 
οδίίοπϑβ οὗ σοπλὶηρ στεοδίηθϑθ, νυ ἰσ ἢ ἘΠΟΥ οἶοθο 
ἵπ (15 ὙΑΥ ἴο χορδαὶ ζε. Ὑδυβ ἰἃ νᾶ σὰ 
]ετοδοάπη, ΗδΖδεὶ, Ϊοδυ : ἴμὺ8 κ'ςοὸ τ 
7Άς0Ὁ ἴῃ 15 τοϊδίίοηβ ἢ ἔδαυ. δυο ἔλοῖς 
να σδηποῖ ΤΟ ἌνΑΥ ὙΠ; δηᾶ, ρογρ οχίησ 
85 ΠΟΥ͂ τὸ αἰννᾶυβ, ἸΠΟΥ ἅγὸ ποῖ ΓΑΙ ποθ 
Ῥεγριεχίηρ ἴῃ {πε βδογεὰ ἢϊβίογιεβ ἴμδη ἐμ ἃ1Ὸ 
ἴῃ ἴ86 σουΐϑε οὗ Ῥγονϊάθησς βεθπογα!γ. Βυῖ 
θη, οὐ ἴδε οἶδεσ μβδηά, ννὲ ἐπ ηκ οὗ Οοὰά ἃς 
ἃ ΤΛΟΓΑΪ Οονεσηογ, ννὸ αἰ οὔοθ σόσοξη!Ζζο [ἴ 45 
8ῃ ΓΙ ΥΟΙΥ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ {τ , [μὲ ἴδε χῸ οὗ 
81ὴ δἰίδοδοβ ἴο ἴῃ6 5 ΠΠΟῚ δίοῃθ, δπὰ ἴῃδὲ “1 
Οοά ἰ5 πο ἀδγίκπθβϑβ αἱ 411.) Απὰ ἱξ 15 ἱπ ("5 
ἰατίοσ ϑρῆϑε [ῃδὲ Ἠοϑθδβ νγογάβ ἂῖὸ ἴο Ὀδ υῃ- 
ἀετϑιοοά. Τ6 υξυγραϊίοηϑβ ὈῪ νος ἢ ἔδο [Ὠγοῦο 
οὗ 153τδοὶ νγδβ ἢ] ΌΥ ϑυςοοσϑῖνε ἀγπδϑοίςβ, ὃε- 
εἰπηΐηρ ψυἱἢ εγοῦοσπι {π6 ΕἸγβῖ, σγετε δςῖϑ οἵ 
5.90] τηθη, δηὰ δοῖβ νος [ομονυδὴ ἀἰϑοννηοά, 

9. ἐδεὶν εἰδυεν από ἐδεὶν φοίά ῥαυε ἐξέ ᾽παάδξ 
ἐδενε ἑώοίς, δαὶ ἐθῈ7 »πὰῦ δὲ εμὲ [π, 
“δὲ [ἴ τηδῪ ὃς ουἱϊ οὔ," Αὔονο, ἴῃ ςἢ. 1]. 8, 
[δὲ 15Γλ6} 168 ὙγΟΓῸ ὙὮ τηλκίην Ἐπεὶγ 
ἐ σΙἶνοσ ἀπά σοὶ" 'πίο “" Βα]. Βυΐ ἴῃ ἴδε 
ἴνγο νεσϑὲβ τ ΠΙ ἢ ΤΟ ον ΒοΓο, τ 15 [86 ““οΔΙΕἾ 
[Πδὲ 5 Ἔβρϑοῖδ}}  παπιοά, δηὰ 50 'π ἢ. χι, 2 
[86 υϑὲ πιδήδ οἵ [86 “5: ] νοῦ" ἰ5 ἀραὶῃ σοῃῃροῖ- 
οὐ νυ» [16 “ςλῖνοβ." Νὼο ἀοιδὲ ς8]}-ἰπλαρθϑ 
ΕΓ ποῖ σοπῆποά ἴο [6 ““ροϊάδη ᾽" οδἷνεβ οἵ 
Βεῖμοὶ δηὰ Ὧλδη, δαί, αὔοσ [86 πιδηπος οὗ 
ἰάοἰδίογβ, ὑσογα ἔγοπῃι [πὸ ἔγϑίὶ ϑοραγδίίοη οἵ ἴδ 
Τοῦ Τ θε5 ὙΘΓῪ ἰδ ὶν τερσοάιπιορδα δηὰ υἰϑοὰ 
11] οὐὸσ [6 σου πΙΓΥ, 45 νοὶ] 45 Βδδὶ-ἱπιᾶζοϑ 
ἔτοσι [86 πιθ οὐ Απμδο, δηὰ σγοσὸ σηδήδ οἵ 
δΙΙνΕΥ δηὰ ΟΙΠΟΙ πιοίϑ]β 85 νὰ] ἃ5 οὗ κοϊά. 
“ΤΉΔί 1ξ τηΔΥ ὃς ουϊ οἵὔ:" (ἢ ἱπεντδῦ!ο τεϑυὶϊὶ 
οὗ τΠοὲσ ππεεῖγονν θὰ ἀεδοᾶς 15 ΌῪ ἃ κἰπὰ οἵ 
ἸΤΟΩΥ ἀοϑοτ θα 85 {ΠΟ Ὑ ΤΥ : ΟΟΏΡ. 
]6γ. χῖν. 8: Μιοδὰ νυἱ. τό. “1{,7 2,6. ἰδοῖς 
Βιίνοῦ δηὰ (πος μοϊὰ, ΘΠ νεγὺ ἰβ ἴῃ {86 
Βίηρυϊλτ, ΜδΔΗΥ τοπάοῦ ἢ, “ἴδδὶ [6 ΠΩ͂ 
Ὀε ουξ ΟἹ" [ἢΠ6 5ἰηρυϊασ θείης ἰδκθη, ἃ5 ἰπ 
ΑΟΨ., ἔοσ [δὲ ρίυγαὶ, 8ὸ ἰὰχ 15 ἴὸ υβς οἵ 
ΒΠΡΌΪΑΥ δηὰ ρἰυγαὶ, ὀϑρθοὶ δ! ἴῃ Ηοϑοα, ἰμαΐ 
[815 σαπηοΐ Ὀ6 ἡ εἰρϑ μενλας Δ ᾿πῃροϑϑι 6 οὐῦ» 
βίγυςτίοη, γεῖ ἴδ 8δηϑ6 ἀῦουε βίνθη 15 ϑἰτηρίοῦ 
δὰ ρΡεσίες γ ϑυ 20 ]6. 

δ. 1» εαἰΐ, Ο ϑανιαγία, δα δ εαεὲ ἐδεε ο7} 



ν. 6, η. 

δὲν οἱ; ταὶμε Ἄπρογ ἰδ [εἰ πάϊεά ἀραϊηϑβῖ 
τῆεπὶ : ποὺ ἰοηρ τοί ἐξ ἐφ εἰς τῇε 
δἴζδη ἴο Ἱῃποζεηογὴ 

6 Ἐοτγ ἔτοιῃ [ϑ9γδ6] τυας ἰἴξ αἷϑο : τῆς 
τνουκηλδη πιδάο 1 ; τῃογοίοσε ἰΐ ᾿ς ποῖ 

1.6. 8.458 Ὀδοη ἴδ6 σΔυ.86 ΟὗὨ ΤΥ τεϊεςΐοη. ΤΏ6 
δοσυπαῖίνο “Π|6 6) 15 νγαπθηρ ἰῃ [86 Ηδῦτον : 
δηὰ ἃ τοηάδουηρ ὙΥΠΙΟΝ ἀΡΡΟΑΓΒΘ ἴο Ὀ6 ΤΏΟΓῸ ἴῃ 
δοοογάδῃοθ ψ 1} [86 Πυγηθσου 5 ΟἾΒΕΥ ρᾶ558ρῈ5 
ἴῃ Ὡς ἢ [πὸ νογ ΟσΟΌΣΒ 5 1818: ὁ1ὮΥ ΤΙ, 
Ο ϑαπιδιία, βαῖίῃ ἵμγυβῖ γηῪ ἀυγδΥ, "ἢ ἐς μΔ0} 
τορο θὰ πλ6,᾽" 2.6. ΒΔῈἢ τηδὰς τὸ Ἡ  άγανν ἱπ 

Ἰοδίδίησ. ΤῈ ϑυρρίοϊίΐοη οὗ "πὸ 15. ἴῃ 80- 
οογάδηοο 1} [π6 ποχὶ οἶδιιθο.---- ΤΥ οδ]έ, 
Ο ϑαπιδλσίδ." ϑδπΊδσία, 845 [6 σδρὶῖ8] οὔ 186 
Νογίδεγῃ κιηράοπι, 15 ρυΐ ἔοσ [μὲ Κιηράοπη 
1156}, “ἼΥ ςοΔ17 ἀρρεδτβ ἔγοπι υ. 6 ἴο Ὀ6 
ΒΟΠΊΘ ΟΠΘ ΡΑΓΈΟΟΪΑΓ ἱπλᾶρὸ : ὈΓΟΡΔΌΪΥ ἴπ6 σοϊάθη 
Οπθ δ᾽ Βοῖοι, ψνὩο ἢ (6 φονογητηθηΐ οὗ 1} 6 
σΟΥΠΌΥ Ρυῖ ἔογυναγάὰ 45 ἴδ ὑσης ρα] βυιθοὶ 
οὗ [86 Θϑ. Δ Ὁ} 15 οα νγοσϑῃ!ρ. 

»ὴπὸ ΠΉΡΕΓ ἐξ ἀἰπαϊ αφαίμσέ 4δὲ»1} 16 
Ἡδχοὰ ποὶ δεδιίπδὺ ὕπο. “ὙΠΟ: 
ὙΠ} ἃ κυάδάδη ςἤδηρε οὗ 6 ργοηουη, δυο ἢ 85 
ΜῈ ἐγοα ΘΠ τπεεῖ ΜΠ 'ἰπ Ηοβοα. Ῥὸσ, 
Ῥ ΔΙ, [86 οὐδε τείεσσοὰ ἴο δῖ ποῖ (6 
ολῖνοβ, θυὶ ἴ[Π6 τνοσβῃρροῦβ οὗ [Β6η). 

οαυ ἰοπρ «υἱἱῇ ἐξ δὲ ἐγε ἐδὲγ αἰ!αὶ 10 ἑππο- 
“πὸ 3] ὃν ΓΑΙΠΟΙ, ΘΣΘ ΠΟΥ͂ οδῆ δΔΌ146 
ΠΠΟΟΘΘΙΟΥ  Τθδ πουῃ τοηάετγοα Ἰπποσδη- 
ΟΥ̓," οσουγτίηρ εἰβϑενγβεγε ΟὨΪΥ͂ ἰῃ σεη. ΧΧ. ς; 
Ῥς, χχνυὶΐ. 6, Ιχχὶϊ, 13 (ΑἸΠΊΟΒ 1ν. 6, ““ΟἸδαΠη655 
οἵ τοοῖ,᾽" 15 αἰδοσθηῖ), 8ἃ8 ννὲ]] 85 {πὸ σνοτῦ 
ἔτοται Ὡς ἢ ἰξ 15 ἀογίνοα, δὰ υυμϊςἢ 15 οὗ ἔτο- 
υοηΐ Οσουγζεηςο, 845 ἴογ 118 6556 ΠἘ14] τηοδηΐησ 
“ἐχῈ}} ] 69 η655,---ἰδὸ ἡοραῖίνο ἀϑροοῖ οὗ νἱγίιθ 
ἃ5 υπάεθεγνίηρ οὗ Ὀίαπιε. Ηδετγε ἴξ ἀρρεᾶτβ ἴο 
ἀεηοίε [δὲ ρυγὸ ἔπ οὗὨ τε ρίουβ 18 Ὑτ Ὡς ἢ 
76δονδῃ ῬΓοβοσι θεὰ ἴῃ Η!5 ἶᾶνν, ἔγεο ᾿το τὰ 
41} Ιἀοἰδίσοιιϑ δάπικϊχίυγοβ ΟΥΥΎ “Ὁ (5 οὗ 
ΤΩΘΏ᾽" ([52]. χχίχ. 13). ““ὙΜῈὴ]) ποῖ θὲ δὺ]ς ἴο 
Δθϊά 6 15 [η6 5ᾶπὴ6 ρῆγαϑο ἰὴ ἴπ6 Ηθῦγενν 45 ἰδ 
Τοηδοτοὰ “}1}} ποῖ βυῆογ," ἴῃ 5. οἱ. ς, δηὰ 
4“ σδῃηηοῖ ΔΥΔΥ τ τ.) ἴῃ 54], 1, 13. “ΗονΥ 
Ἰοης,᾽) ορ. [εγ. χιϊ. 27. 

Θ. Σὸν ον Σιγαθὶ «υὐαε 1 αΓ0] 115 
ἘΝΙπ δ Δ150; ἐ.6. ΔΓ ἅτ ἴΠ6Ὺ ἸΏΠΟΟΘΠΟΥ͂ 
ΠΟΥ; ῸΓ [ἶκὸ 25 13γδοὶ, 25 ἣδ νδιπΕ ΡΥ 51γ}65 
δ Π.56 1 (οοπρ. Ὁ. 3 δηὰ ποΐθ), σψιουϊ Μο 
τηδο ἰϊηρβ δηὰ ὑγίησοβ, 50 4'50 845 6 τηδάθ 
15 οδ] -κοά οὐ ἢἶ58. Τ}15 ἤχει οἶδυβϑο ἀο65 
ποῖ, 85 ΓΔΗΥ͂ ΞΌΡΡΟΘΒΟ, τηδῦῖκ [86 ὑγογί ἢ] 6ββηθβ5 
οἵ [86 ξοὰ 25 ἃ πιδη-δάθ (δίηρ, ὙΠΟ υἱοῦ 
15 τεορϊδιδὰ ὉΥ {δε ψνογὰβ “ἔτοῦι [5γαο]," ὑυΐ 
ταῖμος {π6 ΟΥ ΠυΠΑΙ ΓῪ ἀπά ΠΟῪ οὗἁὨ 1βγδεὶ ἴω 
Θεοῖς τ δυςἢ δὴ οδ]οςῖ ἔοσ ἡγουϑΒρ. 

2δε «υογνπαη "παάξ ἐΐ; ἐδεγοογο ἐξ 15 ποῖ 
Οο4 1.1. ἴθ ψψογχγλδη τηδάς 1ἴ, πὰ ἢο 

6 ἴ: 2,6. 8 δΊπΚ ΜἩΏΔΟΣ 186 ΤΟΣΚ- 
δι ἸδΔᾶθ, δὰ ἩὙΒ1ῸῚ 15 πὸ ὅοά: ἰἸΐ 
Ὀεΐηνρ σοπιπιοῦ ἱπ Ἡθῦτεν ἴο δηποχ [118 ἸὈΟΘΟΙΥ 

ἩΟΘΕΑ͂. ΝΙΠΠ]. 

(ὐοά: Ῥυῖ ἐς οΔ1{ οἵ δϑαπηαγία 584]} Ὀς 
Ὀγοίκθη ἴῃ ρῥίθςα8. 

7 ον τῇογ μάνα βϑονγῃ ἴῃς νι ἱηά, 
Πα {ΠΟΥ 58.181} τεᾶρ τπ6Ὲ νυ γννΠά : ΣΟ τ, 
ἴς Πα πο ' 5ιδ]ἰς : τὰς δυά 5}8]} γίεἰ ἀ εἰῤκωέρ, 

πο ἀοϑοτ ρέῃ οὗ 5οηις οἰγοι πισίδπορ οὐ 4018- 
ἸΠῪ αἰδοίην ἴο δὴ οδ]οςξ Ὀείοσε τῃοπίοηρά, 
ὙΓΠΙΟῊ μὲ 58βου]ὰ σοπηοςὲ τι ἃ ΟΥ̓ πιεδῃ8 οὗ 
ἃ τοϊδίϊνα ὑχγοποῦπ.Ό. Ἴθμοθο ὑτοσὰβ 5ΠΟῪ (ἢ 
ὙΔΠΠῪ οὗ ἴ86 140] 45 Ὀδίῃρ ΠΛΟΓΟΙΥ 8ῃ γί ϊ5δη} 5 
ψγοσκ, Οὐομρ. οἷ. ΧΙ, 2: 1521, χὶ. 19, 20, 
Χ]Ι, 7, Χ]ῖν. 9---2ο. 

δὲὼξ δε εαἱῇ τ΄ ϑαγνιαγία “ῥαΐ δὲ ὀγοξεπ ἐπ 
}ίκε} ἈΔΙδοσ, “ἴοσ ςπρ5 ἔοσ ἤσίηρ," οσ, 
ἜΒΓΟΚΘΏ [0 5ἈΙΥΘΙΒ, 5.21} 1 Ὀε, ἴδε οδὶῇ οὗ 
δαχηδγδ." Α ρῥγοοῖ [δῖ 1ἴ 56 πο σοά. ΤΠ 
Ὑγογὰβ “οδ]ῦ οὗ ϑαπιδσγίδ᾽᾿" ἅσὸ γοροδίθα οἿΪἱυγ ἴἰο 
ΟΧΡΌΓΟΒΘ8 ΘΟ. ὁ ΟἿΡ5 ἔοσ ἢ," ογ, " ὁγος: 
ἐξη 1ο βῖνοῖβ." δ66 Νοῖδ Ὀεϊονν. 

7. τοαὐπ δὲ «υἱκμά,. γεαρ 18δε «υδὲνγίᾳφυϊν4] 
ΤΙ Τινίπο ἰδνν οὗὨ τοαυ 8] ; σομρ. ΟΔὶΙ. νἱ. γ; 
]οῦ ἵν. 8: Ῥγον. χχὶϊ, 8; οἷ. χ. 121. [5265 
γνοῦκϑ, {ποῖγ Ἰἀο]δίσιθβ, μοί θη 4]}][}|ᾶποθ8, δπὰ 
(ἢς {κὸ᾿ ττοῖθ ἴῃ τποιηϑεῖνεϑ ἔπι} 1655 οὗ χοοὰ 
“ἐὐϊηά," 866 Ἑἢ, ἷν. 19 δηὰ ποίθ): δι {86 
Ἰϑδρροϊητηθηῖ διϊοηδϊηρ ὑροὴ ἴδοτ του]ϊὰ 

Ὅ6 τῇοτὸ ἴπδη ἴπῸ ἰοβ5 οὗ ροοά ἀεξιίσοά : [ἃ 
νου ]ά ἰᾶκὸ ἴῃς ἔοιτῃ οὗ ἃ ξυττίσδηθ οὗἨἉ Ὄνεοῖ- 
ὙνΒοϊπηΣ ἀοοίγυςοη ψς ἢ σψουϊὰ ϑνγθορ 
ἴδμεπὶ ἄΥΑΥ ἐμεπΊϑεῖνεβΊ, Οοιῃρ. 5. ἱ. 4; (ἢ. 
ΧΙ, 4. 

ἐ! ῥαϊδ᾽ πὸ “α[8] ΟτΥ, δἰδιυδισκ ΘΟ Ἐ6 
Ὧ8Δ8 5080. δὲ ᾿πλΔρὸ οὗ ϑουσίηρ δηὰ σϑαρίην 
5 βόσὸ βδηά)δα ἴῃ δηοῖθοσ νὰγ; δυΐ [86 Ἰμες 
ξυλρο 15 πσυγαίϊνε 51}. Αἴἶος ἴῃ ποῦνοιϑ δπὰ 
ἰηίθηϑθ. 5ΟἸΘΠΊΠΠΥ οὗ ψνβαὶΐ βοεθ Ὀεοίοσο, [86 
1168] δθηϑο, ὙΥΒΙ ἢ ϑΘοπῖδ κῖνο 1656 ὑτογὰϑ 848 
Ῥγοαϊσηρ, Βολγο Υ, ἀρΡθαῦθ ἱπίο ΓΔ ὈΪῪ ἴδπηθ. 
4. 568}}᾽) ΟΥ ““βἰδηάϊης σοΥ᾽ 15 ἴὴ6 νυῆοδξ δ]]} 
ἔτονγῃ, σοπηῈ ἴο 86 {{π|6 ἴῸΓ Κογηησ. Τ8Ὸ 
Ῥιορβοὶ 88γ5 [πδὶ [Π6 τνδοδῖ ἀοθθ ποῖ σϑδοὺ 
1}}5 βίαρο; οἵ 11ξ ἀἄοοδϑ, γεῖ ἔτοπὶ 50 σϑι196 ΟΣ 
οἴδοσ ἴῃ ἔδγτηοῦ 15 ἀϊβαρροϊπίθα, ἤθη ἢῸ σΟΠλ65 
ἴο ἴδ γεβηρ ἀπά σα πάϊηρ: δὲ ρμοΐίβ 20 
Τρ]. Ὑμδὶ ἰβ5, 15τ26}᾽5 1: ο]αί σου δῃὰ πΊΟΤΘ 
ὙΓΟΓΙΑΙΥ͂ ῬΟΪΊΟΥ ἰ5. ΦΟ]ονσοὰ ὈΥ τεβϑυ 5 ψ ΒΙΌΣ 
ἄο ποῖ ουεῇ 50 τ υς ἢ 85 ὈΓΟΠΊ156 τν6}}; 1. {16 
Ῥτοβρεςξ 065 δὲ ΔηΥ͂ {Ππ|6 ϑεεπὶ ἴο ὈΠ Ἠΐεη (45 
ἐ.5. 'ὶ ἀϊὰ ἴῃ ἴπ6 σοίξη οὗ Π ἰρλκωουτὸ 11.), γεῖ 
[6 ῬΓΟΘΡΟΓΙῪ οὗ [86 Κίηράοπιὶ ργόνθβ ΠΟΙ ]ονν 
δὰ οναποϑοθηΐ, 

ἐδὲ δωά δα. γίοί πο »ιεα]] γιθιάοῖα. 
Ιῃ {186 οΥΡΊΏΔΙ Πόσο 15 ἃ ὉΪΔΥ ροη {86 5ἰπιῖ- 
ἸΑγΥ οὗ δουπὰ: “6 ὠωηαοῦ γιοϊς ἢῸ ἀε- 
"παοδ;" ψ ὮΙ Οεπηδῃ οτος ἱπλιίδίθ ὉΥ 
ἩΔ]πι᾽" διὰ “"Μα]πι" (6 νεῖίίο), ΠΥ 
ἐἰ ϑΡΓΌ85 ἡ δηδ ““ 5δ.ῇοΞ " (Ενα]α, Κεῖ, 
ὟΝ ὑμϑομβο); οἵ ΕΥ̓ ““Κογπ᾽" δηὰ “Κογη "7 
ΘΟ ἢ πΊΟ}16 7). [ἢ ἸΙ5ἢ [ἃ τρῆϊς Ὀ6, “6 
οἾοῦ γὶοεϊ ΠΟ δουτ.᾽" 
σγαηφογ «δαὶ “αυαίίοαυ ἐ 99} Οτ, κεῖσ δῈ- 
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ΠΟ ΠΊ6Δ] : ἰἴ 80 ὃς ἰζ γε] 4, τς 5ἔγδη- 
δ6Γ8 5114]] βυνδί ον ἴἴ ὑρ. 

8 ἴ5γδ6] 18 βυυ δ ουγεά ὑρ : πονν 5141] 
{παν θὲ ἀπιοηρ {πε (σεη 1168 48 ἃ νεϑ5- 
861] ννμαγεῖὶπῃ 15 ΠΟ ρ]θάϑαγεα. 

ΚΟΥ ΒἩΔΙΙΟῊῪ 10 πρΡ. ΔΝ ΠΔίονογ ῬΥΟΘΡΟΣΥ͂ 
5 αἰίαϊποὰ Ὀδθοοο5 ἴἢ6 ῬὉΓΟΥ οὗἨ ἴοσγοιζῃ σὰρᾶ- 
εἰΐγ. Οοχῃρ. ςἢ. νἱΐ. 9. 

8. “ιγαεὶ ἐς ««υαἰϊοαυεά μρ1 ΤΙ Ῥχορδεῖ τες 
Ῥοδῖβ [86 ἔοσοξοίης ψοσὰ ἢ δὴ δά! οηδὶ 
δ᾽ ξηϊβοδηςθ. ὁὙο8, βυνδ]οννοά ἋΡ ἰ5. ᾿ϑγδεῖ, 
ΓΙΟΥ͂ σοηδυπηδά : ἡγεϑ! ἢ, ρορυ]δίιοη, Ὡἡδου- 
ΑΙΠΥ 1156]1},---4}} 51.411} Ὀ6 τηδάθ να σἱὮ.᾽" 
ὁ ϑυγα!]οννοὰ τ}: σομρ. 8. σχχῖν, 3; ῬΓΟΥ͂. 
Ἰ. σὰ; |6ς. 1. 22. [π δεοΐυδὶ ἔδεϊ 186 Τθη 
Ὑπῦεθ ἴᾶνο Ὀδθη 50 ΨΈΟΙΥ δοϑογθοά, [ῃδὶ 
1ΠΟΙΓ νοΎῪ οχἰβίοηςθ, οχοθρὲ νυ ἢ ἃ 5π|4}} ὕσο- 
Ῥοχγίοη οὗἉ [Ποπ, 15 ἃ τηδίζου οὗ ὑποογίδιηῖγ. 

ποαὺ “ῥα! δε δὲ αγιοηρ ἐδε Οεμε ρα ας ἃ 
ττεσεἰ «υδογεὶπ ἐς πο ῥίεασιΣ 5] ΟΥ̓ ταῖμογ, 
ΠΟΙ ΔΣΘ ΒΟΥ ὈΘΟΟΙΏΘ, ἄς. ΕΓ ἴδ 
ΒΟΠΊΕΙΥ 5:Ππ1|1}16 Πογα επηρὶ ογοὰ σουρ. [θσ. ΧΧΙ!. 
“8; Ἀοπι. ΙΧ. 21; 2 ΤΊΠΙ. 11. 2ο; ἃπᾶ ἰῃ ρᾶγ- 
Ἐἰσυϊαγ [ογ΄ χ νὴ. 418, 61 ἢᾶνα Ὀσγοκοπ Μοδῦ 
45 ἃ οβ56 1] ὙνΒουοῖη 15 Ποὺ ρ]θᾶϑυγο." Ὑ86 
οοηρασγίδοῃ οὐ 411 (ῃ686 ραϑϑᾶροβ δῆσον, [μαΐ 
ἐᾷ γ6556] ὙνΟΥΟΙη ἰδ ΠῸ ρ] Αβια Γο᾽" Ι64Π5 8δη 
υδη5}} ἀονοίοά ἴο ἔπ Ὀαϑθϑῖ ι.565, υἱι ἐ)ρ4771471-- 
ἄμηι ( ]ογοπιθ), ἀπά δὲ ἴο 6 ἀάϑῃθα ἴῃ ρίθςαβ 
διηοηρ ἴδε τοῖηϑθ. 5 ΘΧδΟ ΪΥ ἀοβογιῦθ5 τΠ6 
σοπάϊιοη οὗ [6 Νογίδογῃ ἱκίηράοῃ δηὰ ἰΐ5 
διιϑοαμθηΐ δία, 

9. δον δὲν αἵὸ ρομθ μὴ 19 “:4)γ]4] ῬΟΣ 
ΘΙ ὉΏΘΙΩΙ ἘΏΘΥ δΔΙΘ, ἄς. “Εοτγ," ἰηίγο- 
ἀυςίηρ δὴ "]υπι Δίου οὗ [86 Ὀεμανίουσ Ψ ΒΙΘἢ 
δὰ Ὀγουφῇξ ὕροη ἴϑγϑοὶ [Π6 ἔτ ἀθϑογι θεὰ ἰπ 
τ. 8. “Ὅοπο εᾧ,᾽) δοοοσάϊηρ ἰο (ὐδβθηϊιβ, 
ν ὕπθοδο δηὰ οἴδβογϑ, Κα ἀναβαίνω, ““5ο ὕὦὉ 
[6 σΟΙΠΕΥ ;᾽) Ὀυΐ τλοτῈ ρΥΟΌΔΌΪ, [μ6 ὀχργθϑ- 
5ίοῃ ἰ5 υϑεὰ οὗ σοίῃρ υΡ 45 ἴο ἃ 5δηςΐ οἵ 
τοῆιζο, οὐ ἴο ἴπὸ σδριίδὶ οὗ δὴ δοκηον]οάροα 
βουογοίζιι. ΟοΡ. Εχοά. χχχῖν. 24; ΝΏπι. χυ]. 
12: Ἀὐυ(ἢ ἵν. τ. [{ 9ΟοοσΏ ΠΥ ἱπιιδῖθς ἴΠ6 
ἔδεπρ 8 ΙΓ [ἢ656 θη τεραγάθα Αϑϑυτσίδ. 

Ω αὐἱά κ:ς αἷοπό ὁγ ῥί»νε Ἐδῖβογ, 
ΤΟΔΙΩΙΩ ΑΚ ΒΟΙΣΌΔΙΥ Ὧ18 ΟὟ“ ΨὙΔΥ. ὙΠῸ 
Ηεῦτονν δας “ἐἴο ΠἰπΊ561 8," ὀχργοβϑίηρ ποῖ Ἰοπθ- 
᾿1π655 Ὀιξ τυ] Ἄ] 655. ὍῊ15 οἴδυϑε 4114118Η465 δἱ 
οηςς ἴθ ΠΟΥ" δηὰ ἴδε δεϊίΐοῃ οἵ ἴΠπ6 ὑσθ- 
ςοάϊηρ νετὺ: ἾΚα [86 50] ΥῪ τοδηληρ νυ] ὰ 
855 [μαἴ [ΠΟῪ γε!" δ8ὸ Ὑνὕηϑοδο, ὍΤδὸ τυἱ]ὰ 
(8.35, δέΥε, οᾶσεῦ., ἰ8 ΓΟΤΩΔΥΚΑΌΪΘ ἔοσ ὑπ δι Δ] 6 
ὙΠ] άπο55 ἀπὰ ὙΠ] η655 (Ο θη, χυὶ. 12; [00 
ΧΧΧΙχ, ς ποίθ; [88]. ΧΧΧΙΙ. 14), ἐβρθς δ γ.. ἰπ 
πε Εἰπιὸ οὗ 115 ϑόχυδὶ ἀσγάουγ (Ἶ6γ. 11. 24). 1{ 
5. ἃ στοράγιοιιϑ δηϊπιδὶ, δυῖ [Ὁ 15 ποῖ ὑποοπι- 
ΤΟΙ ἔογ δῃ ἱπάϊν!άυ4] οὗ ἃ ποτὰ ἴο ρὸ οΟΥ̓͂ δηὰ 
ΤΟΔΠῚ ΣΩΟΟΩΙΪΥ δἱοηθ, ἤθη ἴδ6 σμαγδοΐογϑεοβ 
οὗ [6 ϑρϑςοῖθβ, νυ] }] 655 δηὰ ὑποοηίτσο 20 ]6 
ὙΥΔΗΟΏΏ655, ΔῈ ΠΊΟΓΕ σοΟΠΒρΙ ΠΟ ΒΙΥ ἀἰπρ]αγοά. 
Ῥοσοςοκα δηά Ἐοβθηγλ ετ [6}} 15, {δαὶ [86 

ἨΟΘΈΕΑ. ΜΠ. [ν. 8---1ο, 

9 ον 1πὲὺ ἅτε ροὸπε τρ ἴο Α453- 
ϑΥΓ4), ἃ ΜΠ 455 δίοπε ὈΥ δἰ πηβε]ξ: 
ἘΡῊ ἡδι μαι δίγεά ᾿Ἰονεῖβ. πύζας 

10 Ὗελ, τπουρῇ {ΠΕῈΥ πᾶνε Πιγεά 
διηοηρ ἴὰς παίίομϑ, ΠΟῪ Ψ}}} 1 ρὰ- 

φυσωννακαθανονατττστπατος παῦσε 

ΑΥ̓ΔῸΒ 54Υ,, "50 ΠΈΑΤῪ 1] 455᾽5 ἔοΑ])) οὗ ".30]}- 
ἸΔΥῪ 455, ἴο ἀδϑοσίῦθ δὴ οὐϑιϊηδίο, 96] ἔν ]]ο 
ΙΏΔη. [1 15 Πιστῖθεῦ ἃ πλϊρτδίογυ δηϊπηαὶ. 866 
Τηδίγαη, “Ναὶ. Ηἰϑῖ. οὔ Β.᾽ ρρ. 41---43. 
[5Γ86] ἀἰΞρ!αγοα {Ππ65ὲ σμαγαςιουϑίςβ; νυ] 
δηά τοϑί]θββϑηθβϑ, ἰη βοίηρ ΟΥ̓ ἴο ΑϑβδΓ ἴῃ σριῖο 
οὗ 41] νγαγηϊηρ ; νδηϊοπησβθ, ἴῃ ἀῇθςοηρ Ἰάο- 
Ἰδίτγοιιβ 4118 ποθ 5, ὙΘΥΥ πΊΔΙΠΪΥ͂ πῃ σοπϑοηυρηςς 
οὗ ΒΕΓ Ρέγνεῦϑο ϑυτηρδίδΥ ἢ 140]5 ἀπα μεῖς 
ΤΟΥ ρροῦβ. ὙΠΕΙΘ 15 ῬΡτΟΌΔὈΪΥ ἃ ῥαγομορια- 
σία ἴῃ ἴῃ6 ι56 οὗ ἴδ ννοτά5 δεγε οὐ Ῥῤεγς ἀπά 
Ἐρῥναΐηι. 

Ἐρδνγαῖρε ῥαΐδ ῥίγεά ἰουεγ Οτ᾽ ταῖμοσ, ἃς 
ἴῃ πιδγρίη, 1ον98; ἃ δαιῖοὶ ψῆο ρᾶνε γιῆς 
ἰησίοδὰ οὗ γϑςοίνίησ πο. “1 μονο5,᾽) (μδὲ 15, 
δηδοασπιοηΐβ. 866 ΕζΖοῖὶκς. ΧΥΪ. 30---- 34, ΤΥ ΙΓ ἢ 
ΤΏΟΓΟ ΠΥ υηξο]ά5. ἔπ6 διηΐ οὗ ἰδουρὲ Βατο 
δίνεη, Ὑλο ἔαςϊ πιοηϊΠοποὰ 2 Κ. χνυ. 1ο νγᾶς 
ἠδ «ῥεεύρηοι οὗ 1ῃϊ15 δο͵θσξ “ἰγίηρ " οὗὨ 186 
Κις οὗ Αϑϑογυτγία ([538]. νι, 20) ; δὰ 1 ψου]ὰ 
Ὀ6 ΠΑΘΕΥ͂ ἴο ΞΌΡΡΟΒΕ, [μδξ 1ξ 15 ΘΓ Αγ Ου]ΑΥΙΥ 
τοῦ ἴο. 

10. ἴΙπ ἰδ οπιδατγαϑϑίηρ Δπι Ι Ρ  165 τυ Π ἢ 
Ὀδεπεί δἰπχοϑῖ οὐγΥ ννογάὰ ἴῃ [815 νόγϑο, 1 τηυϑέ 
ΒΕἔΠςο ἴο 5εῖ ἔογίῃ, σὰ [86 αἰβηήάοηος ἴη6- 
νἱ Δ 0]6 ἀπλϊάβὶ 50 ΤΩΔΗΥ͂ ΠΟΠΗΙΓΕ ΠΕ ορἰπΙοη5, 
ὙΠ δὲ Θο 5 ἴο δ6 186 τηοϑί ὑγοῦ Δ 0]6 Ἰπίογρτο- 
ἰδίϊοη. 

γεα, ἐδοισθ δὲν ῥαυε ῥίγεδ ἀριοηρ {δὲ 
μαΐίοηδ, ποαὺ «αὐἱἱ 1 χαΐδεν ἐδερ!]ὴ ἱ.ς. ἔνθῃ 
που ἢ ὉΥ ἴδμεῖγ μι ἴ5 ΠΟΥ νη ἐπάδαστηθηξβ 
ἔτοπι ῬαγαπΊοι 5 διηοης ἴπΠ6 ΘΠ ]65, γεῖ ποῦν 
Ὑ7111 ραῖδοσ ἴῃοϑο ραγδπιοιτϑ ἰοροίδοῦ ἴο νοσῖ 
1π6πὶ 11. “ΔΙ ΠοΥ"" 45 ἘΖοκ. χυὶ. 22. ἥνε 
ἴδιι.5 ἀττῖνο δἴ Ῥγες βου [6 54πὶὸ ἰβουρῆξ ἃ5 15 
ΤΏΟΤΟ ΠΙΠΥ ἀσνεϊοροὰ ἰπ ΕΖεϊκ. χυὶ. 347, Ὡς ἢ 
ζΌ]ΠΙονν5, ἴῃ ΘΙ ΓΙ ΚΙΏΡΙΥ 5 ΓΔ ]ΔΥ σοηπηροίίοη, ὈΡροη 
γΟΙΞ65 20---34,) ἴΠπ6 κι θδείδηςοθ οὗ νυν Ὡς ἢ ̓5 σοη- 
ἰαἰποὰ Βοῖθ ἴῃ δ6 οἸοβίηρ ννογάὰς οὗ ἴδ ῥγὸ- 
σραϊπρ σοῦϑθο. 
απ δεν «δὰ σογγοαυ ὦ {ἰμἶς ον 1δε δυγάεπ 

9 1δὲ ἀἰηρ 9 »γίποο :] οὖγ γαῖδογ, “""δηά {8εῪ 
5841} ἴῃ ἃ 1{{|ῚῸ ἢ} 6 Ὀ6 ἴῃ δηρυ θη ἔογ [86 
τπδυΐϊς Ὡς ΠΟΥ ΡΔΥ,---Κίης δηὰ ὑγησεβ 
4111" Το [ϑγδοὶῖο σουτὶ ρδιὰ (815 {τἰθαΐο ἴο 
[ῃ6 Αϑϑουτίδῃ Κιηρ ἔοσ ἴῃ6 βυρροτί οὗ {Ποῖ οὐστὶ 
υϑδυτγρδίιοη, 85 οὐ ἴπ6 οσοδϑίοῃ ἀσϑοτ θεὰ 2 Κ. 
χν, το; δυῖ [ΠΟΥ 5ῃπου]ὰ ϑοοῃ σὰθ {μεὶσγ ρα 
Ποφιοίτηρ 8 Βοαίμθη ρόνγοῦθ ἀπά [86 ΠΘΑΥΥ 
Ῥῆςσθε ΒΙῸΣ ΤΕΥ Ραϊά ἔος {πεῖγ ρϑίσοπδρε. 
ΤΠΘ ττογὰβ “6 Κιὴρ δηὰ [86 ὑυηοθ5᾽) ἂτὲ 
δάάρά δὲ 8 οηά, ἴο ἱπάϊοδϊο, ἃΡ Εγ, ἴῃαὲ 
186 ἘΠΡυΐΘ νγᾶ5 ραϊὰ πιοῖὸ ἔοσ ἴΠΘῚΓ οὐσῃ ρατί!- 
ουἷατ ᾿πίογοσί ἴδῃ ἔοσ ἴπς χοοά οὗ ἴδο σοτῃ» 
τιοηννοδ ἢ, 6Ὑτδιῖα,᾽" [86 βάτο οσγὰ 85 [ἢ 
2 ΟΒτο. χυϊϊ, σὲ; Απιοϑ ν᾿ αν " δυγάδης." [ῃ 

Ἡδςοῦ. 



ν. 111-13. ἩΟΘΕΑ, 11]. 

ἔδεγ τπεπὶ, ἀπά ΕΥ̓ 8141] ἴ βοῦγον ἃ 
[|| ἔογ 186 Ὀυγάεῃ οὗ τῆς Κίηρ οὗ 
ῬΠΏςΒ8. 

11 Βεοδυβε Ερἢγδίπιλ μαῖῃ πηδάς 
ΤΑΔΠΥ ΔΪ1λΓ5 ἴο 8[η. δ᾽ ὯΓβ 5}]} Ὁ υπ- 
ἴο ἢ!πὶ ἴο 51η. 

459 

12 1 ἢανε νυϊτεη το ΠΙπὶ- τῃς 
στεδῖ τΠ]ηρ8 οὗ τὴν ἰᾶνν, δμέ τΠΕΥ ννθγα 
ςουηῖαα 85 ἃ βἴγδηρε (ἢϊηρ. ΙΟσ, 

12 ἐΤΒΕΥ βϑδοπῆςς βεθῃ Μὴν τῆς τα τς 
ΒΔΟΥ ΗΠ 68 οὗ πιὶπε οἤδγίπρβ, δηὰ ει Φ' νείμο 
ἐξ; μέ τε ΓΟΚΡ δοςερίοτῃ {πεῖ ῥήῤθην ὩΣ 

16 Α. ΜΝ, “4 1116 τηυξὲ 6 υπάοτεϊοοά 
ἸΓΟΠΙΟΔΙΪ ; δι [που Ὦ {}}15 15 ἃ ίοης οὗ ἔδο]πρ 
ποῖ ᾿ΡΟΒ5101]6 πῃ Ηοϑθα ἴῃ ἢἰ8 βίθσηοσ τηοοά, 
γεῖ [86 πλΓΡΊΏΔ] τεπάογίην “ἢ ἃ {π||6 νυ 116 
Βρο5 Ὀγείεσαίθ, [Ι͂ἢ Α. Χ'. «͵9ο, “ἴθ Κιίησ 
οὗ ργίποθϑ᾽" σου Ὀ6 δαυϊναίοης ἴο “Κιηρ οὗ 
Κίηρϑ᾽" ἴῃ ΕΖεῖς, χχνὶ, 7. Βυΐῖ {Π15 νἱονν 15 ποῖ 
σϊῖδουῖ ἀϊβῆουγ. ὙΠῸ τηλγρίηδὶ τεδάϊηρ οὗ 
“ΟΡ " ἔοσ “ϑοῖτονν 7 σοηῃοςῖβ. 156} 1 ἢ 
[86 νἱεν ΠΟ. δοπὶα δορὶ (δος, ΗξΖίρ, 
ΚΟ), τδδὲ [μὲ ννογὰ ἔοσγ "11|}6 715 ἴο Ὀε ἴδκθϑη.. 
85 Δη ΠΗ ΠΠΠν6, ὁ’ 50.211 ὈορΙη ἴο στονν 655 οὔ 
ἐγ Δ κοσ." 850 ὁ’ 5124 1Δ᾽5᾽ Αταῦις ψεγξίοῃ. 

11. ἸΒριαι"6] ἘἈδίδον, Ῥοσ, 5 πηρ (ἢ 6 
τὨγοδίθηϊπρ ὈΓΕΥ ΟΊ ΞΙΥ οτηρίογοα ; ποῖ ἱπίσγος- 
ἀυςίηρ ἴῃ6 ἢγϑὶ οἰδυ5ὸ οὗ ἴῃς γεῖϑε 845 ἃ σϑᾶϑοῃ 
ἴοσ [ἢ βεςοηά. 

Ἐρῤτγαίν»ι ῥαὶδ νιαάδ νην αἰδαγ: 10 “ἰ4} ἐ. 6. 
Ὧο δῖ ἐΒΟΣΘΌΥ. Το ἐλ] ΡΙ γίπρ οἵ Αἰἴδτ5᾽ 
νγᾶ5 οὗ [[56} ἐοτ! ἀάθῃ ὈΥ [Βς ἰὰνν (εαϊ. χίΐ, 
11---13),) ἀπά ἴῃ [86 ΘΑΓΠΟΣ ἀδγϑ οὗ ἴδε {Πθο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ νγ)ὰ5 ἔε]ξ ἴο Ὀδ 5ἰηᾺ:] (7 5}. χχὶϊ, 16, 23). 
οευ ἘΡΒγαῖπὶ Βδα τι} ]1οἀ Αἰΐατβ ἐχοθοάϊηρ- 
Ἰγ (ςἃ. χ, ΣΙ, ΧΙ, 11; σοπραζθ, οὐ πάλῃ, [6γ. 
ΧΙ. 13} ΜΙ] ἴμεθ6, ἴοο, ἔοσ πλδκίηρ οἴειϊηρϑ, 
ῃποΐ ἴο [εομονδῇ, Ὀμπῖ ἴο [Π6 οδ]έ-οά, ἴο Βδδὶ, 
ἴο οἴδες [2155 ἀδἰῖος ; [δῖ 15, “"ἴο σοσηπι 5ϊη᾽" 
τδετγεῦγ. 

οἰαγε “δα]} δὲ μηϊο ῥίνε 10 “ἰπ] ἈΔΙΒΟΥ, 
γθοθδ, 6 πδιὴ κοῦϊοι ἈΠ ΔΙΌΘΔΣΒ ὅο 5115 

ἘΒΟΣΘΌΥ, ἰ. 2. ἴο Ὀδοοχηθ ΡΊΠΥ Ἀπογοῦγ. Τὸ 
510.) ἴῃ [Π6 ἢγϑί οἰδιιδὸ 15. “"ἴο σοϊῃπλ 510: 1ἢ 
ἀδε βοοοηὰ ἴξ ἀρρϑδζβ ἴο πιδᾶῃ “"ἴο δ6 δοσουηῖ- 
δὰ ἃ 5ἰπηοσ," ““ἴο Ὀ6 συ γ ;᾽) 85 ἰῃ θη. χΧ] ἢ, 9 
ΓΒ ρη ̓ Ἰοῖ το ὈδΑσ ἴΠπ6 ὈΪϊᾶδτηθ ἔοσγ δυοσ,᾽" [116- 
ΤΑΪΥ “ἼΠρη 1 δᾶνα βἰπηθὰ υὑπίο ἴΠ 66 ἴοσ ὄνεσ." 
ΜδΏΥ δἰΐδγβ “ερρριοά ἃ ἴοκθῆ οὗ σοὶ] ουση 655 
{ἘΣ ΧΥΙ!. 22); Ὀυϊ ἴῃ ἴδοῖ ΠΟΥ Ῥγονυθὰ ἴο 
5ΓΔοΪ ΟὨΪΥῪ ἴδ οςοδϑίοη οὗ Ὀεσογληρ δἰ ϊορεῖμεσ 
ΕυΠῖγ Ὀείοτε Οοά. 

1Δ. δὲ σγεαΐ ἰδίῃ 97)» ἰααυ}Ἱ Ἀδίδου, 
“δὲ ΣΏΔΗΥ (Πϊηρ5,,) οὐ, “ἴδ ἴδῃ ἐποιυπδηὰ 
ὙΜίηρβ, οὗ ΠΥ ἰανν." ὍΤὴ6 Ηροῦτγον ἰοχὶ ἢΠᾶ5 
ἔνο τοδάϊηρβ: οπὸ οὗ ψδϊςῇ, ἴΠ6 ογαῖ τεδάϊηρ 
ἴῃ ἴὴ6 Οὔ65, 5, ΠΠΈΓΑΠγ, “186 τυ} 1- 
τυάε5 οὗὨ ΠΥ αν, (86 οἴποτ, ἴῃ τυτιτίοη ἴοχῖ, 
“1ῆς τγτδάβ οὗ ΤᾺΥ̓ αν." ΤῬὍΠ6 ὑσορδεῖ, ἴο 
ΤΏΔΙΚ [5γδ0}᾿ 5 ἱποχοι δ!  η655, γοίοτθ (ο [δ6 
ταῦ Ρ ΠΙΘ σοτηπηυπίοδίοηβ οὗ Η15 ν}}}} ΙΓ ἢ 
Οοά μιδὰ τῃηδάθ ἴο Ηἰ5 ρεορΐς (Ἂρ. [6γΓ. υἱῖ. 25), 
δηὰ τ[Πδὶ ἴοο 'π αυγέξέη; αν Πρ ἴῃ σἱονν, ρ6Γ- 
ὮΔΡ5, Ὡοΐ ΟΠΙῪ “ἴδε ὈοΟΚ οὗ ἴδ ἰανν" (ει. 
ΧΧΥΪΙΙ. 6Σ: [ο5}. ἱ. 8), Ὁ 4150 ᾿πϑε γι) [ἸΟἢ5 
εἴνο (Ὠγουρῇῃ ῥγορδμεῖβ, δηὰ ὈΥ ἴδεπὶ, ἐνθῃ 

Ὀεΐογτε Ἡοϑθαΐβ {ἰπ|6, σοπηπμοα ἴο νΥηρ ; 
8566 Ο]. 11. ῬΡ. 244, 472. 

α τεἰγαησε ἐδίη9] Α τῆς 8 ἈΙοἢ ἢ 
δά, δπὰ νυουϊ]ὰ Βᾶνθ, πὸ σοῃοοτη. 

18. Τῶν “αεγίβεε, ὅχα.1] Οτ, 1π 189 58- 
ΟΥ171008 οὗ ΤΙΥ ΚΙ708, ΔΟΥ ΧΙ1] 7688 
διά οδῦὺ ὃ, πὶ Ὁ} }8}9 ΨοΤά δι πὸ Ὁ168- 
ΒΌΣΘ π ἔμ. Τὸ Ηοῦγτον ννοσά δῆϑννογ- 
ἵπρ ἴο “ΟἤεσηρΡ5᾽" ΟσσυΓ5 ΟΠΪΥ μοτὲ δηὰ 5 οὗ 
ϑδοηθναῖ ἀουδέδπι] οὔρίη. Μοβὲ πιοάοτῃ 
ΟΠ ο5 δηὰ (ΓΔη5]Δοης, μονγονεῦ, ἢ Α. Υ.., 
τοῖοσ 1 ἴο ἴδ6 τοοῖ "ἴο ρῖνθ." 866 Νοῖο δοΐον. 
ἼὟΠΕ ὀχργεβϑίοη, ὁ Κ|}1" οΥ̓ (“58 γῆςσε (ἔογ ἰπ 
Ηεῦγονν ἴ86 νγογὰ 15 [ῃ6 54π|6) ἢδβῆ," ὁσοὺγβ 
Ὀεβϑι 68 ΟἿ ἰῃ Πθυῖ. χὶϊ. τς, “δου πιδγοϑξ 
ΚΗ] ἃπά οαΐ βεϑῃ ἴῃ 41} ΤΥ γαῖθβ," σβοτο ἢ 
Τοίουβ ἴο [Π6 ΟΥ̓ ΠΔΓῪ ραγςραϊΐοη οὗ ἔοοά 
Ὀποοπηοοῖϊοα Ὑ] ἢ ΔῺΥ 5δογῆςο. ΤῊΪβ ἰοδὰ8 
1.5 ἴο [15 45 ἴπ6 ργοῦδ0]6 5θηϑε οὗ [6 ρᾶββᾶρο: 
ἴῃ βδοῆβοοβ οὗ ΜΥ μῆβ [ΠΟΥ στδὺ ΚΙ] Β65 ἢ 
δηὰ οδὲ [ἰ, ἔοσ [18 ἴῃ ΜΥ δοσοιυης ͵5 81} [δῖ ἴῃ 
1ΠΕῚΡ 5βδοτῆςοβ [ΠΟῪ ἀο; ἰῃ τϑδὶ γ, {μοῖγ οῇδυ- 
ἴηρ5 δηὰ 5Δου ἔς !δὶ ξεαϑίβ, ἀδδεξτυϊο 45 ἸΘῪ ἃτὸ 
οὗ τὰς ἀονοίίΐοη, ᾶνθ ΠῸ ϑϑεογραὰ Ἴδδγδοῖοσ 
αἰίδομοὰ ἴο ἴμοπη. ὍΤῆς ἤγχθε δηὰ τὨϊγὰ ροσ- 
8005 ἃ΄’Ὸ ὈΪϊεπαδα τορεῖποσ 849 ἴῃ νυν. 1. ὙΒοΙΟ 
15 αρξαίῃ ἃ σογίδιη γτοςορηϊξίοη οὗ 15γδοὶ το βδςογὶ- 
ἤςε5 48 οἴεγοά ἴο εῆονδῃ. δε οὗ, ἱν. 6. 

ποαυ)] Εἰχίηρ (δ6 [υγηΐηρ ροϊηΐ Ὀείνγθθῃ ἴῃ 
Ιοτάϊξ ἰονε δηὰ Ηἰ5 νυγαῖῃ ὑνυπεκπο). 
αἰ] Τάκο δοσουηΐ οὖ; ςΡ. Σ 8. χν. 2, 

ὙΠΟ ᾿ἴ ἰ5 τοηάογοά ἰη Α. Ν΄. ““τοπλθιιθοσ:᾽" 
Ῥ5. Ἰχχχίχ, 32, ὑγβεῦῈ 1 τηθδη5 “ἐριιηϊ5 8." Οὗ 
Ξ 4. 

ἐδεν «ῥα! γείμγη ἰοὸ Ἐργρ] ἈΔΘΥ 8881] 
ΣΟΓΌΣΣ πὸ ἘσΥΡῖ, ον Ὁ 97,3} Τῃ6 
ῬΟΓΞΟΠΔΪ ΡΓΟΠΟΙΠ 5 'ῃ ἴΠ6 Ηρφῦτγ. δά δὰ ἴο 1Π6 
νοῦ, ἴο ἀοποίθ ρβεύβδρθ ϑοογῃ αι ἰηϑιβίδηςθ. 
Α τοχηϊηΐϑοθηςο οὗ οι. χχυὶ!. 68. ΤΟ ννοσὰ 
ἐἐχεῖασηι ̓ δυρροσία ἴδ ““ΕΥρὶ" 15 ἴο Ὁ6 
υπἀογϑίοοά πλΥϑῈΟΔΙΪΥ, οἵ ἃ βίδίε οὗ σδρϊνγ. 
566 (ἢ, ΙΧ. 32 δηᾷ ποῖο. 

14. ον" Πιγαοὶ ῥαΐδ ὥογοίίεπ δὶς αξεν, 
απά δι άει δ ἱερερίσι; απά ὕμάαδ ῥαὶδ νερ- 
2:4 Ἱεπορά εἰϊ64}] ΤΟ ρ 65," σαῖθοσ, ν8- 
1820086. 76 οἱοβθίηῃρ νϑῖβα οὗ [86 ϑβϑοοη 
δἀἀ5 οπε οἴβεῦ Ἵσμᾶγρα ἴο {ῃοϑῈὲ Ργευϊουβὶ 
ὈΓΡΘα : ΠΔΙΊΟΙΥ, 1δαΐ ἴΠ6 τΒοΐΪΘ πδίίοη ἔογξοῖ 
ΠΟΙ ἀοροπάρηςθ τροὸρ [Θἤονδ 5 ρῥγοίεθςϊςίοῃ, 
Δα Ῥγουάϊγ, οὐ δὲ ἰϑαᾶϑὲ ὉΠ ΘΥΉΣΙΥ, Ἰεαπεὰ 
ὌΡΟΣ ΠΟΥ ΟὟ ΓΟΒΟΌΓΟΘβ. ὁ ἰσγδοὶ ἤδίἢ [ῸΓ- 
᾿ξοζίοη δἷ5 Μακοῦ:"" δποῖδβοσ σοι ηἰϑορῶσοθ οὗ 
Μοβοϑβ βοηρ, ει, ΧΧχὶ, 18, ““μαϑῖ ἔοτ- 
ξοϊΐζεῃ Οοἀά {δαὶ ἐοττηεὰ {866:" [Ὁ. 6, “Ββδῖῃ 



46ο ἩΟΘΕΑ. 

ῃοῖ; ΠΟ ΜΙ] Πα τοιθηλθοῦ {ΠεὶΓ 
ἰη| 475 δηαὰ νἱβὶς τῆεὶγ 81Π8: ΓΠΕῪ 
88} γτεΐυγη ἴὸ Εργρε, 

14. Εογ ἴδβγδεὶ ἤδῖἢ ἰογροϊίθη ἢ 18 

6 ποὶ πιδάθ {ποο }᾽ “Η]85 Μακοῦ." ποῖ 
ΤΊΘΕΙ ψῆο οτθαίοα πἶπι, Ὀυϊ 80 τρδᾶθ 
διπὶ νγῆδί Π6 νγὰ8 ἃ5 ΗἾ5 οὐσῃ Ἵῃοβθθῃ ῥθορίο. 
ΟοιΡ. 1: 8. χὶϊ, 6 (πιδυρίη), 8. ς. 3. “"ὈῬᾺ- 
λοθβ," ἔογ ϑρίεπάουσ, δηὰ 4150 ρβεσδᾶρβ ἴὼσ 
ἀείεῃος (5. χὶν. 8: σ Κ.. χχὶ. σ; [ϑβ4], 
ΧΙ. 22). ὙΒῸὸ νογά δεγάδα! 4ἶ5ϑοὸ τηθδῃ5 
4 [6 ρ]6:᾽) 45 [οεὶ 11}. ς, δηὰ οἴδη οὗ [6δο- 
νὴ ἴδπιρίο; Ὀυΐ [Π6 ἴδσποσ οὗ ἴΠῸ σεσϑὲ δηά 
Ρασιϊουϊαγῖγ 115 οἷἶοδο ἕανουσ ἴδ ποίίοῃ, [μα (ἢ 6 
Ῥιορδοῖ 15. ΠΟῪ σϑυκίηρ, ποῖ ἴπῈ Ἰἀοἰδίσυ οὗ 
ἴδε Ρεορὶθ, δυΐ (πε ῚΓ σνοσ] ἀ]] 688 ἀπά βοϊ-ἀθ- 
Ῥεμάεηςο. Ἠδρηρδ 1 15 (δῖ, Βότὸ δίοπῃμο ἴῃ {Π6 
ὙγΏο]6 ϑεσίοη, “ [υἀ Δ 15 8190 ἰπϊστοάιοθρά. 
Οοπρ. 2 ΟἾτο. χχυΐ. 9, :ο:; 541. 11. 7, 18) 
Χχίϊ, ΣΣ. Α 1δεοσγαῖ!ς ρεορὶς νγᾶβ δουπά ὈΥ 
ῬοΟυ ΑΓ ἴᾶνν5 ἴῃ ργουϊάϊηρ ἔοσ 115 ἀδέθῃορ, 

ὀὲμὲ 1 «οἱ! “επά ἃ ἥγε ὠβορ δὶς εἰδίει, ἀπά ἐξ 
σ αὶ ἀευοωγ ἐδε βαίαοεε ἐδέγεο 7} “" Ῥαϊᾶςεβ 

ΝΙΠ ΙΧ. [ν. 14,1, 

Μάλκογ, δηἀ δυϊϊάοι ἐδηιρίεβ ; δηδ 
7υάλῃ παι τυ ἰρ] ]!ςἀ ἔξηςςα «οἰ 68 : 
δυῖ 1 1] βεηὰ ἃ ἔγε τροῃ ἢἰ58 οἰεῖ6 8, 
Δηὰ [ἴ 85Π8}} ἀδνουγ πε. ραΐδοςβ τβοσεοῖ, 

(Ππετοοῦ," πὸ ΒΟΥ βίδίεῖυ δυ]άϊηρ5. 7 ἴῃ 
Απιοβ, Ηοβοδ᾿β οἰ σοπ οΙΠΡΟΓΑΣΥ, τὸ πηὰ 
{με86 ογάβ τεροδίοα ϑευθῃ ΕἸΤΏ65 ἃ5 ἃ Κιπᾶ οὗ 
γεζγαίπ οἸοθίηρ βδεύθῃ ϑόνεσαὶ αἀδηυποίδλιίϊοες 
ΑπΊοβ 1, 4--θ-1. 5). 866 4150 θγ. χυἹ. 27. 
ΒΕΥ͂ ἀεποίπος ἀεϑοϊδῃοη ὈΥ ἢοϑἕ]ε ἱηνδάεσξ 

([541. 1. )). “115᾽ δὰ “"δβεγ" τοίοσ ἴο ἴδ 
8816 πδ[οη (ΠΟπΊρ. [.8π|. ἱΐ. 5); "815," πιλῤπεια 
εἴπη ἴδε ρϑορῖθ, “"βετ᾽" (ἢς ἰαπά. Ὑδὸ γ»τοδλὲ 
ὨυΠΌΟΣ οὗ ““Τδησοα οἰ 165 ἴη [υάΔῃ, δηὰ τμοτ 
ἀεκιγυςίοη, τὸ Ὀοΐδ οὗ ἴδεπι ᾿παϊοαξεὰ ὉΥ͂ 
ΘΕΏΠΔΟΠΟΓΙΌ᾿ 5 σἰδεπηθηΐ οἡ “ἴδε ΤΆΥ]ΟΣ Ογίτη- 
ἀον,᾽ τ1Π4ὲ Β6 τοοῖς ἐογίγ-ἔουΣ οὗ ἔδετα, Ὀεσιες 
5: ΓΟ  ΒοΙΪ 5 τιῖδουξ πυπὴθοσ. 641 διϊδοκοι 
δοπὶ ν ἤγο, τ οδπιᾶρο, τὰ ΒΡ ηρς, 
ὙΠ ΠΥ δπρίπος οὗ νὰγ: 1 ἴοοϊς δεῖ, 1 
οοςυριεά (ἢρπι. δ [1Π6 ᾿πθοτρθοῃ ἱπ 
Μέηληϊβ “Αῃηδίοβ ἀ65 Κοἱὶβ ἀ᾿ Αϑϑογτῖς,᾽ ρΡ. 
418. 

ΝΟΤΕῈΘ οἡ ΟΗΑΡ, ὙΠ]. 6, 13. 

Θ. 4ΒιΌΚεῃ ἴῃ ρίθοθβ. ἡ ΤὍΠῸ ἰοασπθά οσ τς 5 
ἃΓ6 ποῖ δργοοὰ υνδοῖδος [6 νογτὰ Ὁ 232, .δε- 
δαδίρ»ε,) ΠΟΙΆΘ5, 845 ϑοδυ ς}6η8 Τπουφΐ, ἔσο ἃ 
{ς συε ἔπε} τοοῖ “ἴο θυγη,, ὙΠΟ 15 ὮτΤ 
50 γ᾽5 ορίηΐοῃ, νν8ο οἰΐεβ [86 Ασαῦὶς πουῃ 

σῥεδαό, “Ἰμδαὶ ὙὙΠΟΙΘΌΥ το 15 Κι πάϊθα,᾽)) οΣ 
ἔγοπη δποίμοσ στοοῦ υϑο ἴῃ ἘΔΌΡΙΠΙς8]- 
Ηεῦτονν ἔογ ““ἴο Ὀγραΐκ ἴῃ ΡΊθοΘ5,᾽" 50 ἃ5 ἴο 
Τηθδῇ ὁ 5ῃΐϊνοσβ," “5 6}1ηἴ615.) 80 Τδγρυπι, 
Ἀδβῆι, Αθεη-ΕΖγα, Ῥοσοςῖκο, Οσδϑεπίυβ, Ε γϑί, 
ἊΝ ὕπϑβοδο, δηά οἴμεσβ.0 [Ι͂η {πὸ [ΌΓΙΊΟΣ οᾶ56 τὸ 
τηιϑί σοηςεῖνα οὗ ἴθ ἰἄοἱ δ5 πιδάθ οὗ ψοοὰ 
οονοσοὰ οὐ "ἢ ρῥἰδίοβ οἵ ξοϊὰ (Ἶετ. χ. 3, 4) 
(ΟΠΊΡ. 154]. ΧΧΧΥΙ͂, 19). [π [6 ἸΔί(οΣ νγὸ ΠΊΔΥ 
τοῖον ἴο , Οἶτο. χχχῖν. 7 (""δϑδῖ,. ἰπῖο ρον- 
ἀογ᾽}); [54]. χχὶ. ἡ (“"Ὀγοκϑῃ); ἰσοῆ οσ σοῦ ΖΘ 

ΓΗΑΡΤΕᾺΒᾺΒ ΙΧ. 
7άε ἀξίγας απα εαρέτυτν οὗἨ 7 γαεὶ 70» ἐλεῖν 

2: ὦ 

θείη ΡΓΟΌΔΟΙΥ υϑοὴ 85 ἴπὸ ἔοιιπάδίου ἱποίοδὰ 
οὗ νοοά ἔογ ἴπε πιοόσγὸ νδ]υδῦ]ο ἰάο]ς (" ΒΙΌ]. 
ΤΠ ιςῖ.᾽ 1ποἷς, Ῥ. 8ς 1). 

18. 2727. Οπςβ μάν δὰ σϑοουγθο ἴο 
γτίοι 5 ἜἘχρθαϊθηΐβ ἰῃ ἀθδ! ηρ ἢ [Π 15 ποτὰ - 
Ὀυϊ [ἃ 566 πὶ8 Ὀεϑῖ ἴο δοοθάς ἴο ἴπε ὑγονδι της 
ορίηΐοη, [δὲ 1: 15 ἴο Ὀ6 ἀεγνεοὰ μῖι 
ἐρῖνε,") Τα 1Π1}14] ἡοάρ οὗ γεγὺς ἰ5 οἴδη 
ΘΔ Κ;, ἰξ 15 Ἰοβῖ, ἔοσ ὀχδιρίο, ἴῃ ἴῆθ ἀοτῖνα- 
εἰοπβ ΟἿ, ΓΨῚ, ΠΌΠ, ΠὩ Ὁ, Ἴ, ΠῚῊ, ΠΥ, 
πον, πὴ, ΥΦ; ἴῃ ἱπιρογαίνοβ; δηὰ ἴῃ νοτὸβ 
ξοὶ ἔτοπι οἴπεὺ νογθ5 οὗ [86 ἔογπι "Ὁ ΟΥ (δος 
τοάιρ]οδίίοη οὗ ἴπ6 [τὰ γαάϊοδ] 45 ὉΠ, Ὁ. 
Το ἔογοο οὗ ἴδο σεάυρ]!ςδιοὰ ἔοστῃ, μόντενεσ, 
ὙΠ ἢ 15 ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ἰηίοηβῖνο, 5 ποῖ ΘΑ ϑΥ 6χ- 
Ρἰδἰ ποά. 

ΕἸΤΟΙΟΕ ποι, Ο ἴβγδεὶ, ἔογ 0γ, 
ἃ8 οὐῤεγ Ρεορὶα: ἔογ ποι ἢιδϑῖ 

δοης ἃ ΨἝῃογίηρ ἔἴτοπὶ τγ Οὐοά, τδοιὺ 

ΟΗΑΡ, ΙΧ. 1. ΤὨι8 ποὺν ϑεςοη οἵ ὑτοὸ- 
ῥβεαγίης ΔΡΡΕΔΙΒ ἴο μάνα Ὀεεη βυρρεβίεά, ποῖ 
Υ ΔΩΥ͂ ΡΑΣΤΙΓΌΪΑΓΣ 5(δίοη οἵ ΡΟ] ς Δ] δδιτβ, 

βυςἢ 452 Κ. χῖν. )ς, οὕ  Κ. χυ. 1, 20, δυῖ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ὈΥ ἴΠ6 ΒοΙ ἀΔγ-πιλκίηρ οὗ βοπηθ [ἀοἷΔ- 
ἴτου5 ἔδδνδὶ, οὐ ἴδε οσοδβίομ, ὈσορδΌϊγ, οὗἉ 
ἃ ξοοά Παγνεϑῖ. ΟουῃΡ. οὮ. 1. 12. 
,)ν 790] Ὑλῖὰ ὀχΌΙΟκ 10Υ; [Π{ἰ ““υηἴο 

οχυ] δίϊοη." [Ι}ἢ [ΟὉ 11]. 22 δ6 βδπὶ6ὸ ρῆγαϑο 
15 τοηάεγοὰ ὁ ἜΧοθοα Ρ]Υ.᾽" 
“ὃν δου δα: σομε] ἘἈλδίδμοσ, “ἴοσ ἴ[μαῖ ἴου 

διλϑῖ, δίς.;" ὁ. 4, Ὸ ποῖ οὐ δοζςουηῖ οἵ 18ϊ5 

ΡΙΘΠΓΥ δρδηάοη Εγβοὶ ἰο ἰάοϊαῖσου5. τησστγ- 
τηλκίην, 89 ἴῃ Ββοδίῃθη πδίϊοης ἀσουηά ἴδε ἀο, 
ὙΠΟ ΚΠΟῪ πο ὑεϊίζεσ, δηὰ το ἅγὸ Ὀουπὰ ΡἈΥ͂ 
ὯΟ ϑ:0.οἢ) Ῥοου αν 658 ἴο [οβονδὴ 85 ἴπου τὶ 
(οοπρ. Ατηοβ ἱΠ|, 2); Ὅς ποῖ ἐόοω φἰδὰ οἵ 
μανίην Ἰοῖ [6 νογβθρ οὗ [ὰγ Οοά, ἴο 5ογνε δε 
Βδδὶ δπὰ ἴη6 Αϑῃίδσγοι ἢ, ψγο, 45 ἴδου ἀεοπιοοῖ 
ΘΟΙΏΡ. «ἢ. 11. ς, 12}, Ββανα πον ἴδ τειναγάοθὰ 
Υ 764] ἰῃ 5εγνυίηὴν ἴβε. ῬὉδὲ σχεοηάοτηνς οὗ 

Α. Ψ. “ἴοσ ἴδοι μαϑοὶ ροῃθ,"" ἄζο. τηθδῃϑ: 
ΎΤΒοτΟ 18 ΠῸ τοοπλ ἴοσ διιςἢ το]οϊςϊηρ. ἴδου 
τί ῥἰδγίηρ ἴμ6 Βασὶοί ἰῃ ἃ ψῪΥ (παῖ [6 Βοδι ΒΘΏ 



ν. 2--4.} ΗΟΘΕΑ. ΙΧ. 

4]... Ἦλεῖ ἰονεὰ ἃ “γενγαγά ἴ ὑροη ἐνειῦ 
' ὖχ, ςοζγηῆοοτγ. 
"- 2 Ἴπς ἔοον «πὰ (δες ᾿ νυ αργαββ 
τέποία. 9}0}}] ποῖ ἔβεά (ἤει, ἂδπάὰ τῆς πον 

νης 54}1 (211 ἴῇ ἢοσ. 

ἅτε ῃοΐ ἀοίηρ; ΟὨΪΥ τυτδίδ 18 ἴῃ βἴογε ἔου ἴΠ66, 
ἴοι [6 Οοὐ ψποῦλὶ ἴδοι Βαϑὶ ἔογβδκοη. 
Βυῖ ἴῃ ξοϊ ον εἶἰαιϑὲ ἔἕδλνοιτβ ἴῃς οἵδος 
ἘΡΕΤΡΠΘΗΡΟ, 

ἐδομ δῪά:: ἰουεά α γεευωαῖ ΕΓ ΟΥ̓ 
,"βοογ͵] ΟΥἍἾ πιοσγὲ Ὁ] δίη]υ, “" βάκϑα ἴπου ᾿ιαδῖ 
ἰονοᾶ 4 βδιϊοῦν 110 ὕροη 8]} σογηῇοοσβ." 
ΤΙ Ηοῦτεν νογὰ ἔογ “δυο β δῖτο,᾽," οζόπμαπ 
(4130 ἑουῃὰ πη Ἰδουῖ. χχὶϊ!, τ8.; 154], χχ δ. 17, 
18: ἘΖΕΚ, χνὶ. 21, 34, 41), ᾿γηθΔῃ5 πὸ ἀουδὲ 
ἴδε βϑᾶτης 85 ἴῃ “" Ἢ" έῥηαῤ, ἴὰ οὮ. 11. 
Σ2. ἐἴΠ656 ΔῈ ΤΥ τευναγὰβ Ὑυ ἢ ἢ ΤΥ ἰονοῦβ 
δάνὸ κίνεη πιὸ: Τοϊήρ. ἰ0. ς. Ὑἢὸ πιρδηΐην 
5 (15, “ἴδοι ἰακοβὲ ἀοι ἢ πὶ σοηίοηρ]δτην 
ὍΡΟΙ ΟΡΕΙ ἢἤοον Ὑγοτο [μοῖ Ὠδϑὲ σοόγῃ ἴο 
ἘὨγοϑἢ ἐπδὶ ΠΟ ἢ ἰδοὺ τοραγάοοὶ 85 ἢϊτο τὸ- 
ςεἰνοὰ ἔοσ νβοσγθάομι" [5:86] “"Ἰονθά," ἀθ- 
Ἰγηίδὰ 1, ἘΠ15 Ρ] ΘΠ, ποῖ ΠΊΟΓΕΙΥ ἴοσ 119 ονγη 
βάκο, δυΐϊ 4190 845 Ὀεϊοκοηίηρ [86 Κίπάποςβ ἴο 
βος οὗ μεσ Ἰάοἱ-ζοάβ. Τῆς τννογὰςβ “ὕροη 81} 
Τοογβοοῦβ᾽" δυρροθὲ ἴ86 ϑιρροπίίίοη, [δὲ 
ἴΠιοϑε ἰἀοἰαῖτοιι5 [5γβοὶο5 ἀϊὰ βοπιοιίηρς ὕροη 
ΘΟ ΤΟΓΠΙΠΟΟΣ βῃονηρ ὑποῖσγ τοοορηϊοη οὗ 
ἘΒΕΙ͂Γ ἰἸάο]; Ὀυξ οἡ [815 Ῥαγίσυϊασ ροϊπί, γε 
ἰδεῖ ἰηξοστηδίίοῃ. 

Ὡ. {δε οον, ὅχς.Ἴ Μοτο Ἔχδ  γ, “ὙΠΟ ἤοοσ 
ἀπά 0π6 νδὶ 5841] ποῖ ἔοοὰ ἴπεπὶ; δηὰ (οσ, 

Ρ5, γ64) 186 ΠΟῸ ὙΠῸ 5}18}} 7811 Β61.Ἶ 
τοῦλ δά γοϑϑηρ [σγϑοὶ, Π6 ρσορῆοὶ ἱπάϊηδηῖς 

Ἰγ ϑρϑᾶκε οὗ δΒοῦ ἴῃ {πὸ (Πιγὰ ρούϑοη, νὰ 
Ο5 ἃ'ςο τοροαϊϊηρ {πῸὸ ““Ποοσ" οὗ υ. 1. 

9. 58]1] ποί ἔδοὰ ἔδβοπὶ:" (Π6 (δι! ρροβϑα) ρ᾽θη ν 
5ΠΑΙ εἰπε δὲ ξο]ονγεὰ ὈΥ, ογ θὲ ἐουπά ἴο 
Ῥτονθ, βολσοῖῖν ; σοσρ. ςἈ. 11. 9, ΣΙ; Ηδ. 11. 16: 
οΟΥ 866 ποχί γΈγ56) [Π6}, δη) ογτηθηξ οὗ 
16 ἔτυϊ5 οὗἉ τμεῖγ ἰδηὰ 58}411 Ὅ6 ρυῖΐ δὴ επά ἴο 
ΌΥ {ΠΕΙ͂Γ Ὀείηρ ἰοὰὰ ἀνὰ σαρίϊνθο.Ό “αὶ: [86 
ὑγογὰ πιδΥ πους {πε τεσερίδοϊθ οὗ ἐχργεβϑθὰ 
ΟἹ] 85 νγῈ}} ἃ5 {πδὶ οὗ σταρθ-υίοθ (0εἱ 11. 24); 
Ὀυϊ υϑοῦ δἴοπο ἴξ Ἵδη Υ πιοδη οἱ] -ναί᾽ 
ῬΟΥ ἍΝ Πμο 5 ἀρδίη τοξοιτοα ἴο, 85 Ὀεΐηρ 50 
ΒΙΣΏΪΥ ῥγίζεά ἔογ 118 σμθοτίπρ 85 νγὲ}} 85 [18 
ὨΟΙΣΙ 4 411|65, “ΔΙ δον," [1Π|ΌΓΑΙΎ, 
4116 ἴο δεῖ," ηοΐ σοπλθ ἃ5 Ὄχροϑοίθά : 50 [52]. 
1ν 1}. τὰ; ΗδΌ. "ἢ. χ). “Ηεγ," οχομβαηρϑὰ ἔοσ 
“ΠΟ 45 οἢ. ἷν. 19. [5γδοὶ ἢδ5 5ῖ Ὀδθθη 
ϑροΐκοϑῃ οὗ 85 ἃ δβιϊοῖ. 

8. ἐῤὲ Ζοκρ᾽5 ἰ5π4] Οδπᾶδῃ ννᾶβ οὗ δ4]]} 
σου (μα ψὩΐϊοἢ ἰϑροναῃ οἰδιπηοὰ 85 
ες Ό Δ Η5 ον. (ομρᾶσο [μεν. ΧχΧΥ. 21: 
Μαῖ. ν. 3ς. 
δὼω ἡ ὐάλω “ῥα] γεέμγη ο Ἐφ Αἱ ἢγϑβς 

αἰσδς, “ Εαγρὶ"" 9ϑοτηβ ἴο Ὀ6 πιοηςοποα 85 δοίην, 
ἂ5 ννοἷ}] ἃ5 Αϑογτίδ, [6 σουπίσυ ἴο ψοἢ [86 
ἐχραίτιδιοα [9 γ86}1:165 Ξῃοιὰ Ὀς τεηονεὰ, ἴῃ 
Ὁ. 6 Με τεδὰ διγΊ μεσ, “Ἢ Μοιαρἢ 5 58.}8}} ὈΌΣΥ 

23 ὙΠΟΥ 58|4}} ποὲ ἀννεὶ π΄ τῆς 
ΠΟΚΡ᾿8 ἰαπά ; θυ Ερηγαίηι 5[14}} γὸ- 
ἴῃ ἴο Ἐργρῖ, ἀπά {ΠεῪ 5821} εδὲ 
ὑπο οδη ἐῤίηρε ἴῃ Αϑϑυτίδ. 

4 ΤΏΕΥ 5}4}} ποῖ οβεσ τῦῖπε οὔῶγ- 

ἐποτη." 50 ἴῃ πο ργϑαϊοτίοη οὗ [πὸ τεξίογαϊίοη 
ἴῃ οἢ, χὶ, 11 τὸ τοδά, “"ἸΠΕΥ͂ 5881} ἰσϑτι ]ς 45 ἃ 
Ὀἱγὰ ουξ οὗ Ἐγγρί." Βυΐῖ ἴῃ εἰ. χὶ. ς ἰἴ 15 
δα, “δ 5181} ποῖ τεΐυσῃ ἱπίο {δε ἰαπὰ οὗ 
Ἐφγρῖ, Ὀυΐ ἴδε Αϑογσγίδη 5411] 6 Ὠὶβ Κίηρ." 
Αμπὰ ἰῃ ἴδε δοοουηΐβ ΠΟ ἢ τὸ πᾶν οὗ ἴδ 
ανθηΐ (τ ἢ Βοννενεῦ ἃΙῸ νοῦ ὑπεῖ δηὰ ἰῃ- 
σοσρ]οίο) ἴδοστο 18 ὯὨῸ ϑρθοι!ῆς τηοπίίοη οὗ ἰῃ- 
Βαθιϊδηΐβ οὗ [86 Νοσίδεσῃ κιηράοπι Ὀεῖπρ,, Υ͂ 
[ῃ6 σοπϑεγαίπιηρ ρόοντεσῦ οὗἁἨ [μϑὶγ σοῃαυοίοῦθβ, 
τοιηονοὰ ἴο Εργρῖ, Ὀυδ ΟἾΪΥ ἴο Ρ]δοθβ ἰῃ (86 
Αβϑυσγίδη δσεριγο Αἱ (86 Ὀγθακίηρ ὺὑρ οὗ [86 
δουῖΐδοῖπι Κιηράοπι, ΤΊΔΗΥ͂ οὗ [6 ἷεεο, νοηξ 
ἄον ἴο Εξγρῖ, 5366 εκ. [ογ. χΧὶὶ, ; δηά ἴῃ ἰδίοσ 
ἃ3ε5 ἴΠ6 ηυπηδεῦ οὗ Ηθῦτενβ Ἰινίηρ ἴῃ Εδγρί 
ἀηὰ [86 σουπηίτγθβ ᾿γπρ νγεϑινναγαὰ 15 Κποῦνῃ ἴο 
Ὦδνο Ὀδθῆ ὙΕΙΥ͂ ἰᾶγρθο. ὍΠ15 ΤΔῪ συρξεβὶ ἃ 
δυϑρὶοίοη ἴπδὲ Εξγρί ΤΑΥ͂ μᾶνὸ αἰἐγαςϊδα ΠΊΔΩΥ͂ 
ἤτοι ἀπλοὴρ ἴπ6 Πογίθοσῃ {065 85 νγ6}}1, 8566 
Ιηϊτγοὰ, Ρ. 4οΔ. ΤΠ 5 Πονγένεσ Μ}}}} ποῖ βεγνε 
ἴο Ἔχρ δίῃ οἢ. ὙἹ}}. 11, “ΒΟΥ 5}8}} τεΐυτη ἴο 
Ἐςγρὶ," ΒΟ 19 ἸοΟΣΘ πδίυγα! γ᾽ οχρ δἰ ποὰ 
ΤΑΥΤΠΙΟΔΙΥ: ῸΓ ΤΟΓίΔΙΗΪΥ Ἐδγρὶ νγᾶ5 ποΐί (δΠ6 
2γὶπωραί Ἰοοδίίοη οὗ ἔδθ οχὶϊοβ.0 [ἴ Ἀρρθᾶσβθ 
αυϊΐϊα Δ]Π]ονναῦϊς ἴο ριυῖ ἃ ϑἰπηϊα ἤξυγα- 
ἔνα ἱπῖογργοίαϊίοη Ὡροὴ (86 “Ἐξγρὶ᾽" δῃηά 
“ ΜορΡἢ5᾽) οὗ {18 ςοηΐεχῖ, ὄἐνεη να 116 νγα 
υηάδεοτοίλπά “ Αϑογτῖα" [ΠΟΓΆ]]Υγ. ῬτορὮΕΟΥ, 
νυ βοίδοσ ἴῃ ἴπΠ6 ΟἹὰ οὐ τῇ ἴ6 Νεὸν Τοβίδπηρηΐ, 
8 ᾿χγοηΐ ἴο δεπα βοΐ δπὰ ἤξζιγθ τορθῖμοσ ἴῃ 
ϑυςἢ ἃ ΠΊΔΠΏΘΙ, 85 ἴο τΏΔκὸ ἰξ ἱπῃροβϑίθ!]θ ἴογ 
ἴδε. τοδάδυ. δοίογε ἴδε ουεπί ἴο ἀεδίοστηΐϊπο τ λδῖ 
ζοαϊιγοβ ἴῃ [86 ρἰςΐαγο ἃσὸ ἴο ὯὍ6 ἰδῆ 85 σϑδὶ, 
δὰ ννῆδὲ 85 τηγξίίςδὶ, Απά ἴδυ5 ἴῃ 186 ῬΡᾶ558ρῸ 
Ὀσδέοτο 15, ὑγἢι]6 ὈδηΙσῃπηθηΐ ἔτοπὶ (ὐδπᾶδῃ 15 
τΠγοαϊοηρά ἴο ἀείοσ [Ξγαϑὶ ἔτοτῃ ἀϊϑουδθάιθηορ, 

κΚιπάς οὗ οοάὰ ἀδοϊατοαὰ ὉΥ [06 ἴᾶνν ἴο Ὀ6 υἡ- 

ΠΟΟΘΒΒΑΣΙΪΥ ὑηοίδδη ; οὶ ἰΒουρῆς ἰ5 ὑτουρπξ 
ουὲ ἰῃ 86 ποχί νόῦβὲ τποεὸ ΠΥ. 

4. ὕμάος [Π6 ὑγοθοπ ρος οὗ ἴδ6 Μοβαὶς 
ἶανγ, ἴθ οοὰ οὗ ϑτῶδθὶ νγᾶβ οδιθτηοη!διν 
βΒαηςαδεοά, ΌΥ {Π6 ΟἀΔΙΥ πιοιτέηρ δϑὰ ενοηίην 
8ΔΟΣ ἤοε5 δηὰ {ΠῸ ΘΟ ΚΙΥ διὰ ΠΟΠΓὮΪΥ 580 - 
ἤοεβ, δὰ ΟΥ̓ ἰδ πηρᾶξ δηὰ ἐσίηὶς οβευπρα 
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ἔησι ἴο τῆς ΠΟΚῸ, πε εγ 8}}4}} {ΠεῪ 
δὲ ρἰεαϑίηρ; απο ἢϊπὶ: ἘΠ6ΙΓ β8δοτγι- 
ἢςε5 τῤαίΐ ἐφ ὑἀπῖο τπθηὶ ἃ5 ἴπε Ὀγεδά 
οὗ πιοιιγπϑῖβ ; 411] τῃδῖ οδὲ τπογοοῦ 5}4]] 
Βε ρο]]υϊτεά : ἔογ τῃεὶγ Ὀγεδά ἔογ {Πεῖγ 

ὙΠΙΟΔ αἰνσαγβ δοσοπιραπηιοὰ [δοϑὸ 5δοσὶ Πο65. 
ΔΒ οη 115 μ᾽] ονσίης οὗ ἔοοά νγᾶ8 τηδάθ 1πγ- 

1016 Ὁγ {πῸ Ῥϑορ]ε θείῃ ἴπ ἃ ἔοτγείψτ ἰδηά, 
ἢ νουϊὰ μον Τοοά Ὀ6 2) ὈΥ 15γδο} 165 ἴο 

δ6 4“ Ὁηοΐοδη,᾽) “( πποϊγουπης θεά " (σοτρ. [μδν. 
ΧΙΧ, 23), πὰ ἴῃ δοίιδὶ ἕδςεϊ νἱεννθὰ ἴῃ {πὲ Ἰρῃξ 
οὗ ἴῃς Μοβαῖς ἰανν ἴἃ γγὰ5 85. ὅζνε τηιυϑῖ 
τουλοι θοῦ ἐμαὶ [86 [5γ86 1116 πιϊη, ἰγαϊηθα 45 1ἴ 
μδὰ Ὀδθη (Ὠγουρ ΤΊΔΗΥ͂ ἀρὲ5 ἴο Τεγοιηοηΐδὶ 
Τρο ηρ8 οὐ {8185 Κιπά, πουϊὰ χείδίῃ μοὶ 
ἰοηδοϊουϑ Υ δηὰ ὙΠῸ Κοοη 96ηβ ΠΥ, ὄνθη 
τουρὰ ἀοσαξυϊε οὗ [ἢο86 ΒΓΟΡΕΤΙΥ το] ρους 
ϑοηἘἰπθηῖ5 Ὑν Ὡς ἢ ΓΟ ΟΥΙΣΊΠΔΙΥ ἀοασηοα ἴο 
ΔΟΟΟΠΊΡΔΩΥ δηά ἴο το Ὁ ἴδόπι, ΑἸ] [15 15 
δι γἰ ΚΊΏΡΙῚΥ 586ὲ ἔογί ἴῃ (815 νεσϑο. 

ΤΡὲν “ῥα}} πο ον «υἱποὸ ογεγίμρ, 10 1δὲ 
1.050] Οὐ τδῖδοσγ, “" ΤΕΥ ποῖ ρουγ ουᾷῖ 
Ὑγῖπο ἀπΐο [εμονδῇ,᾽" ἐ. ς. ἃ5 ἃ ἀγη-οβεγην. 
ΤὨδ ροϊπὲ ἤονγόνογ 15, Ὡοΐ 50 πιιιοῖ [δῖ ΠΟΥ 
δῃοιὰ ποὶ δὲ 1τῃδί {ἰπὶ6ὸ οοσ. ἀσίη Κ- ἤδη ρ5, 
(βου (Πδὲ 15 ἐχργοβϑοά, 5 (δὶ ΤΠΟΙΣ υ86ὲ οὗ 
ὙγὶΠ6 ἴῃ ρόπογδὶ 5Βῃουϊὰ ἰδοῖκ [6 βδης(βοδίίοη 
Εἰνοῃ ἴο ἴἴ ΌΥ {πεῖγ ἀρρΊγη ἃ τηράσυγο οὗ 
1 ἴο ([Π15 βαογοά μὰ : 

μείιδοῦ “δαἱ ἐδον δὲ ῥίεατίην μπίο ῥίη1] ΥἱΖ. 
ἴη [Π6 υϑὲ ὙΠΙΟΝ [ΠΕῪ Οὐιϑίου ΑΓ τηᾶῖκο οὗ 
ποῦ ψτὶθθ. ὙΤ8 βυρρίοϊίΐοη ϑθθπ5 δὲ ἤγϑεϊ 
βίφῃϊ ἃ {|| ἑογοθὰ : γεῖ 1ἢ ννὸ ἔοϊΐουν {86 
Μαβοτγείῖς ἱπίογριιποιίοη οὗ ἴῃ6 ϑοηΐθποθ, 0 
ΘΆΞΙΟΓ ὙὙΑΥ͂ οὗ Ἔχρ]δίπίηρ ἴΠ6 νγογάβ ὑγοβϑθηῖβ 
1.561 στ ἢ 116 [Π6 ργοθουσηροη [δὶ [6 ὑγοροβοὰ 
ηυλὶδοδίοη οὗ 5 ννογάϑ ννᾶ8 ἰη ἴῃ 6 ὑγορ δεῖ β 
Ἰπίθητο 15 Ζ το ἔδνουτοὰ ΟΥ̓ ἐπ ἴδῃογ οὗ 
(86 νψοτὰς σις ΖΟ] ον τεβροσηρ ὑπο 
βἰδυρηίογοά στηθδίβ, Ῥιοδ ϑίδίθ [πὶ {Π6 586 
Ὑου]ὰ ἴῃ ἰκὸ τδΏΠοΣ 6 ΡΟ] ]ξΐηρ (ἐ.4. νουϊὰ 
Ῥυΐϊ ἴΠοϑ6 ψῆο ραγίοοκ οἵ ἴδεπὶ ουΐ οὗ [Π6 Ρ4]6 
οὗ ῖνίπο Του ρἰΔοθῆςΥ), Ὀδσδιϑθ οὗ {ποῖσ 
Ὡοῖ δείηρ Ὀγουρῆϊς ἴο (ἢ6 Βουϑο οὗ [επονδῇ. 
ΜδΗΥ͂ οὐἰἶςσα δοννονοῦ, ἱποϊυάίϊηρ Ενναϊὶά, 
Μοπάοίβθοδη, πὰ ΝΥ ἀηϑοῆο, 8 [Π6 νδίοδη 
ΧΧ. (ποῖ [με ΑἸεχδῃάτγίδῃ), Τασυμ, δηὰ 
[δε ϑγτῖδο δηὰ Ασδῦῖ!ς ψογβίοῃβ, σοπῖονς [86 
βίορ ΜΟΙ ἰ5 Ὀείογε “(πεῖς 5 τ ἤοθ5 "ἢ ἴο 
αἴϊοσ ἴδ 5 50 [πδὲ νὰ βοΐ, “" πεῖ ΠΟΥ 5}}4}} ἘΠΟΙΣ 
58 ΤΠ Ε8 (5ἰδιι ίεγεὰ σηϑδίϑ) Ὀε ρἰεδϑίηρ τπῖο 
δ1πι." ΤὙΠ15 σἤδηζο ρῖνοβ ἃ ΡΙΔΙ ΠΟΙ τηθδηϊηρ᾽ 
ἴο [115 δεσοπά οἴδιϑ6: Ὀυϊ δ εβιά65 υἱοϊδεϊπρ 
[56 [οὐν]ϑ ἐγδάϊοη, τξ τλᾶτθ βοιλενμδὶ [Π6 
ΚΟΠΟΙΠΠΠΥ͂ οὗ ἴπ6 ψγΠ0]6 νϑσβο, δηὰ 15 ὀρθῇ ἴο 
οὈ᾽]οςσοῃ 45 Ὀεΐὶπρ [Π6 δαϑίοῦ σοηβίΓυςΟη, 
Ῥγονϊ δὰ ἴῆε Μαϑοτγείίς στεδάϊηρ δἱ 411] δά) 15 
οὗ ἃ 5υϊδῦ!ο οχρίδπαϊΐοη, “ ΡΒ] αϑίηρ,"" 11. 
εἰ συγεεῖ,᾽) 25 ἴῃ Ρ5. εἶν. 44; 6γ. νἱ. λο; Μϑὶ. 
111, 4 ("“ ῥ᾽ εαϑδηῖϊ," Α.].). [τ [5 ἱπιρ!οα (ῃαΐ 
ὙΠ θη ΤὈοὰ μᾶ5 Ὀδεη Τσοπϑοογαϊοα ὈΥ̓͂ 5140 ]6 
δοίβ οὗ ἀενοίοη, 86 ρατς! ρΡδίίου οὗ ἰξ ὉΥ Η!5 

ΗΟΘΕΑ. ΙΧ. ν. 5. 

801}] 50.411] ποῖ σοηλς ἱπίο [ῃς δοιιβ6 οὗ 
τὰς ΓΚ. 

ς "δῖ ψ|] γε ἀο ἰπ τῆς βοϊειιη 
ἄλγ, ἀπά ἰπ τὰς ἀδγ οὗ τς ἔεδϑὶ οὗ 
τῆς ΓοκῸ 

ΘΟΓΥΔΗΙΝ 5 Ὀ]οδϑηρ ἰο πὸ 1, ογὰ : 45 ἃ Ἰουϊηρ 
ἘΔίδοσ, οὐ 48 ἃ κιηὰ Ἡοβῖ, Ηδς ἀεὶ σηϊ5 ἰη 
δοοῖης Ηἰ5 ὑσγονβίουϑ εη͵ο 

ἐδεῖγ «αογίβεοες “δα! δὲ ὠρπίο ἐδερε ὧν ἐδὲ 
ὀγεαά 9 Ὑπουγηϑγ; αἱὐ ἐδαὶ εαὶ ἐδέγεοῦ «δαϊ 
ἐξ ροϊ με ἘΛΔΙΒΟΥ, 66 85 ἔον (δΒοῖγ βἰδιρδίογοα 
τηραῖβ, ΠΟΥ 5841} Ὀ6 ὑπο (Πδπὶ 45 ἴς Ὀτεδὰ 
Οὗ ΠΟ ΣΓΏΟΓΒ, ἡ βογθοῦ 411 [ποθ ῈΟ οἂὲ ἀ6ἢ]6 
{πογηβοῖνες." Το 4 (Βογοοῦ," Βείηρ ἴῃ {δ 
Ἡδοῦγονν δἰησυϊαγ, τοοϊῖες [86 ψνοζγά “ἐ Ὀγοδὲὰ ""} 
ταῖμοσ ἔπδη [86 “' τηρᾶῖ5.) ὉΠ6 Ὡοπη πεόσοῦ, 
ςΟΠΙΠΊΟΙΪΥ͂ τλϑδηΐηρ ὁ 58. τῆσς,"} ἰ5 ἀοσνοά 
ἔτοτῃ ἃ νοσῦ τὶς ἢ ΓΙ ΠΊΔΓΙΪΥ τηθδη5 ΚΙ], 85 ἴῃ 
Πουῖ. ΧΙ Ις. ΩΣ 8. ΧΧΥΪΙ;. 4, δηὰ χτεϊδίη5 [5 
ῬΓΣΊΔΓΥ 56η96 ΟΥ̓ "( 5ΔΌ  Ὠίοτηρ ᾽ ἰὴ [52]. χχχῖν. 
6 ("- Ξλογίῆοο,,) Α.Ν.), δηὰ οὗ “" 5ἰδυριιοτοά 
ΔηΪΠΊ8]5᾽" οὐ ὁ’ πηοδίβ" ἱπ Οεη, χχχὶ. ς 4 (866 
Α.ΟΥ. τρλυρίη):; Ῥγου. χυϊ, σ. Απά [ἢϊ5 δρ- 
Ῥοαγβ ἴο 6 115 Τηδδηϊηρ ΠΟΙ: ἔογ ἴῃ ἴῃ 6 ΕἸ Π6 
τοίετγεά ἴο ἔδοσγε ννουἹὰ ὕς, δηὰ :ἱπάθοὰ σοι ϊὰ 
δ, ΠΟ ὁ. 52 ΥἹ ἤσο5᾽) ΡῬΓΟΡΟΓΙΥ 50 οδι]ϑά (ςἢ. 
1. 4). 9 ἼΒο Ὀγοδά οὗ πιουγῃοῖβ," οσ “ οἔὗὨἨ 
ΒΟΙΤΟΥ͂ΣΒ,) ΣηΘΔΏ5 ἤΊΠΟΓΑΙ τηοδί5 (ει, χχυνὶ, 
14), ΜΏΙΟΝ οουἹὰ ποῖ Ὀ6 Ὀσουρῃξ ἰο {πὸ 5δδης- 
ἴυλτγ. ΤΠ6 πιϑδηϊηρ 15, [πδξ [ΒΕΓ πιοαῖ 5ϑῃου] ἃ 
δῇεςϊ [πη ἴῃ 1πι6 5δ πιὸ ὙΨΑΥ͂ 85 ἃ ἔχπογαὶ ἔασι 
του] ἀο, ὮΙ Ο ἢ νγα8 ΡΟ] ξϊηρ ἰη [6 ἰρἢοσὶ 
ἄσρτοα ; 85 ἱηδοοὰ ουθσυ τ ὴρ γᾶ (δὲ νγὰς 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ΨΑΥ Τοπηοοϊοα Ὑ{ῚῈῺ ἃ σοῦρϑα. 866 
ἴμεν. Χχῖ. 17 ΙΧ; Νυπι. χῖχ, 11--ιἰό; Ηδρ. 
11..13.Ψ 
ὃν ἐδεῖν ὀγεαδῖ 2ῶγ' ἐδεῖγ' σομἱ “δα.17 ποῖ ον 

ἐπίο {δε βοιμδ 9 ἐδεὲ 105}}] ἈἈδῖδμοσ, “" ἐμοὶς 
Ὀγοδὰ 5181} Ὀ6 ἔογ {ποῦ ΠυΠροΣ ; 1 584]1 ποῖ 
σοηΘ ἰηΐο ἴπ6 ἤουϑ6 οὗ ἴῃς 1,οτά." 4. Βγοδά," 
ἐ.ε. ἴοοὰ ; 566 ἴεν. χχὶ. 6 δηὰ ποίθ, “ΕῸΓ 
{πεῖς δυη ρον, Πἴ, ἐς ἔον {πεῖν σοὺ] (πεῤδε.)," 
1Π6 ογανης οΥὗὨἍ ΠΟΙ Δρρεῖϊε (ςΡ. "ὁ νυ βδίϑοσυοσ 
ΤῊΥ 50] ᾿υϑέθ ἢ δὔοσ," ᾿ϑγδυΐ. ΧΗΣ 5)" ον τὸ 
ΤΆΔΥ Ὁδ ““ογ ἴδ 16 οὗ 1μεὶγ Ὀοὰγ : 7 566 σεη. 
ἷ. )λο; οΥ, δξαῖῃ, “ἔογ τοῖν οὐσῃ ϑεῖνες." “1 
51.411} ποῖ σοχὴθ ἱπίο ἴδ ἤοιυϑὲ οὗ ἴπο 1, οτὰ,᾽ 
Υἱ2Ζ. ΌὈΥ τοργεθεπίδῃνθ οἴογίηρθ. Ηρ ἰ5 
ΘΠΟΙ͂ΒΟΥ Τεσορηϊίοη οὗ [6 ᾿ψοσβῃρ οὗ [6- 
Βονδὴ οὔϊετοά ἕῃ {πο Νοτΐδοση κιπράοπι : ἴοσ 
ῬΙΔΙΏΙΥ ἴῃῈ Ῥσορδεῖ 15 σοηϊγαςίίηρ ἴπ6 διζυγα 
δίδῖε οἵ ἴ86 Τεη Ὑχῖίθεβ ἤδη ἴπ ΠΔΡΌΥΠΥ 
ἢ τΠοῖγ ῥγεϑοηΐ ϑἰδία ἴῃ τμοὶγ οὐση ἰδηὰ, 
ΟΟΙΊΡΑΓΟ 450 ἴῃ [815 γεν [6 Ὡσχί νοῦβο. 

δ. δα! «υἱἱ! γε 40] “. ΥΒΑὶ ν1}} γε ἀο 
ἴο 5οἶδοθ ἡμρεις νος “1η [6 ἀδγ οὗ [εϑῖϊναὶ ἡ " 
ἴο ν»ἱῖ, ἤθη γὰὲ σΔῃ ΠΟ ἰοηροσ Τςεἰεῦγαίο [ἢο96 
Βοδϑοη8 ὙΠ {πεοῖγ ὈΥΟΡΟΓ τϊεθὲ ΕῸΓ [86 
οδϑϑδίίοῃ οἵ [696 ἔδεδειναὶ στα ῦοηβ, ἀθὰν ἴο 
1ῃοπὶ ΒΟ 85 σοὶ σίου ἀπὰ πδίϊοηδὶ οὐϑοσνδῆοθϑ 
Δηὰ 85 Θ0490}8 οἵὁἨ Βο᾽ ἀδγοπηλκίην, ἴῃ ἴ.6 [ἰδ 
οὗ ἜΣ ]]ο, οἴ. οἢ. 11. τα; [μΔπ|. ἱ, 4, ἰϊ. 6. 



᾿Ηςδ. 

ν. 6--- 8. 

6 Εοτ, ἴο, ΕΥ̓ ἅγεὲ ροπα Ῥεςδιιβ6 
οὗ ᾿ ἀεβίγυστίοη : Εργρέ 81|4}1 ρδίμεγ 
τμεπὶ τ ρ, Μεπιρ ΐβ 541} ΡυγΥ τπεπὶ : 

ἐβῖν αἱν1 1 (ῃ6 ρ]εαβαηΐ ῥίσοςς ἔου τΠεὶγ 5 Ινεῦ, 
δε ἰεείνεαῖ, ἡ [1168 50.2}} ροβ8658 [ἤδ: ποτ “δα 
ζλε παέξέε, . . 
δος Ὁ ἐφ ἴῃ {πεῖν τΔθογπδοῖεβ. 
"δε. ., ΤῊς ἀδγ5 οἔὨ νἱΞἰτδιίοῃ ἅτε ςοπηθ, 

ἩΟΘΕΔΑ. ΙΧ, 

16 ἀδγ8 οὗὨ τεοοσρεποα ἃΓῈ ςΟΠΊ ; 
ἴϑγδϑὶ 5}4}}] ποῦν 2}: ἴδε ρτορῆεῖ ἐς 
ἃ ἴοο!ϊ, [τῆς δρίγίζυδὶ! πγᾶπ ἐς τηδά, ἔοσ ΟΙΡΑΣΣ πὸ 
τῆς. πιυϊεζυάς οὗὨ τὨϊπα πὶ αι γ, ἀπά φρέντς 

οδ Παίγοα. 3 3 
ἢς νναϊομηιδη οὗ ΕΡρἢγαίπι τας 

ὙΠ τὰν (Οὐοά : ὀκέ τῆς ρῥγορδεῖ ἐς ἃ 

τῆς 
8 

4δε "ασἱ 9 1δὲ 1.050} ῬτΟΌΔΟΪΥ τοξεστηξ ἰπ 
Ῥατθουϊαν ἴο ἴΠ6 Εδαϑὶ οὗ Ταρδεγηδοὶες ([μον, 
ΧΧΙΙ. 40, 41)},) [6 τηοβέ Ἰογοιι οὗ 811 Ἡθῦτεν 
ςεἰοδγαίίοηβ.Ό Οὔϑοσνα ἰδ δογιρί δάάγοϑθϑ 
ἢ 1ῃ6 ϑοοοηὰ Ρεζβοῃ, ἀτορρεὰ δραΐϊη ἰῃ ἴῃς 
Ὡοχί Υογ56. 

6. ἐδεῦ ἄγὸὲ ρομδ δεεαισθ 9. ἀεείγμοίοη} 
Οὐ, ““ἴτοῖὴ [Π6 ἀεναϑίδιοη." ἸΠδ ρῥγορβοῖ, 
ΘΕΟΊ, 85 ἴἴ νογο, {(Πε σαρενεος υ5ὲ Αἴοσ ΤΠΟΥ͂ 
ἤδνο ἰοῖ [Ποῦ ἀοϑοϊαίθα ὨοπΊθθ, Δ ΠΟ ΠΟΟ8 
τς δῖε [δὲ Πυγέμοσ ἀνγαῖῖ5 [Ποπι. 

Ἐχσρε «ῥα]! φαΐδεν ἔδενε ΜΡ} ἴῃ βερυϊαγε ; 
σοσῶρ. |6Γ. Υἱῖϊ. 2; Ἐχεῖὶς. χχιχ. ς. 

Μορορϑμ] ἩΗδροῦγ. ΟΡ. [ἰ ἰ5 τηεηποηδά 
δότε 85 δείηρ ἴμ6 πηοίσορο! β οὗ [νοῦ Ἐργρῖ. 
115 τυ η85, οἶοδο ἴο Οδισγο, τὸ χε συ ΚΑ Ὁ ]6 ἔοὸσ 
186 Ιάγρθ οχίοηϊ οὗ 115 ὈΌΣΥΙΩΡ στουημάς, Νοῖ 
ΟἾΪΥ 5141} 1π656 Ὄχ ἶθϑ μάν Ὧ0 ἢορο οὗ τεϊυγη- 
ἴηρ, Ὀυϊ ΠΟΥ 5801] 4190 μαᾶνὸ ἴπδξ σγάνθ “ἴῃ ἃ 
ΡοΟΙ]]υἱοὰ Ἰλπά,᾽" νυ Ὡς ἢ {Παῖς ΠΡ ἢ -ολϑίο 56 η5101]}- 
[165 ψου]ὰ σῃΠηκ ἔτοπὶ 1 Ἰοαϊ ίηρ, ΟοΙρ. 
7ετ. χῖ. σό ; Απιοϑ ΥἱἹῖ. 17. 

δε ρίεαταπε ρίας! γῶν ἐδεὶν σἰϑεγ} ΟΥ, 
ΠΟΙ ΟΟΒΌΪΥ ῬΟΒΒΟΒδΊομ δ ΟὗἩἨ ἀ011 68}: 
1π|. (ΡΓΟΌΔΡ]Υ) “πεῖ οδοϑῃοά ἀοϊρμς οὗ 
δ σ, " (6 ΠΠογΙΘποὰ ἀερς) Ὀεΐηρ ρΡὰΐϊ ἴογ 
ἴῃς οδῇοςξ ἀο! ρηϊοὰ ἴῃ, ὙΠῸ βάπιὸ Ηοῦγονν 
Ὑογὰ 15 υιϑεὰ 5 ΠῚΠΔΥΥ ἴῃ ἘΖ6Κ, χχὶν. 1ό, 
“ἰ ἀοϑῖγο οὗ {πὶπ6 Ογ65 :} 184]. ἸΧΙν. ΣῚ, "ΟἿΣ 
Ἰοδϑδὴΐ τῃϊηρ5,7 1, “οΓ οδογιϑμεὰ ἀ6- 
ἰξῆϊ8.) 1 Κὶ. χχ. 6, “" νυ μδίϑοσονοσ 15 ρθδϑαηΐξ 
ἴῃ τπΐηο ογε5,᾽ 11, ὁἐ ἘΥΟΓΎ ἙΠουϑμοὰ ἀοιρῃϊ οὗ 

πὸ γε: ἃηὰ 50 εἰβϑονβεῖο Ηδεσε, (Π6 
Τοηίοχι δ45 ἀείοιτηιπηθὰ τποϑὲ πηοάδγῃ οὐ ς 5 
ὉΠῺῸ Ϊ]ετοσῆς ἴο υπάογϑίδηἀδ [6 ννογάβ 85 
τησδηϊηρ ἴΠ6 ὑ]εαςαηΐ ΠΟ65 οἡ ὑνῇοϑβε ἀδοοσά- 
Ἔση ἴδε [5γδο ϊο5 μδὰ Ἰανιβῃθὰ ποὶγ βίου. 
ὝΠΟ δἰηρυΐλῦ ποι ὁ’ οδογιϑῃεὰ ἀο!ρης"} 15 
τεοοϊϊοα ἴῃ ἴῃς ργοπούῃ ὁ ΤΠ επὶ᾽" δἴεσ “' Ροϑ- 
5655, 85 θείη ἃ Ἑσο]]δοτῖνθ πουῃ. ᾿ 

2ο..::2] Μοτὸ ὈΧδΟΙΥ, ᾿Ὡ δ οτΊ. “ς ΝΕΙ65," 
φενιθό, ἰἀε ΠΕ ς 4] πὸ ἀουδὲ 1 Ἐπ φέρεγεδο 
10 152]. ΧΧΧΙ͂Υ, 11. 

7. ΤὨ15 δπὰ ἴδο ἔνγο Ὁ] ον πς γοσβοβ ἔογπὶ 
ΟἿΘ δταρἢ : ὁ ([ἢ6 νἱϑι δ! Οη ἔογ.. ἰπ 4υ γ᾽» 
οὗ 1815 νεῦϑα ΓΟ ΡΟΑτΙηρ ἴῃ τ. 9, ἐ'Β6 ν"}}]} 
ΤΟΙΔΟΙΏΌΟΥ ΤΟΙ͂Σ ἱΠΙΠΌΪΟΥ δηὰ υἱϑῖῖ ἘθΟΙΣ 5105, 
Ὑ816 ἀραΐη Ὁ. 7. 15 Ιηκοὰ ἴἰἴο υ. 8 ΟΥ̓ ἴῃ6 
τεροι οη οὗ ἴδ6 ννοσὰ “" μαϊγοα,,) [ἢ6 Ηεῦτον 
ΠΟΙ ἴῸΣ ΨΠΙΟΝ ΟὐςιΓ5 πού ῃογο οἶδα ἴῃ (Π6 
ΒΙΡΙ6. Τὸ βεπογαὶ ρυγροτί οὗ [86 ψ80]6 15 
ἴο ΟΧΡΓΟ85 (Π6 ἀδθρ στεβοηϊπηθσηξ Ὡς ἢ [86 
ἱηϑρίγεα ὑσορδεῖ ξεἰϊ αἱ ἔπ ϑοοῖτὶ ἀπά ΣῊ Δ] ΣΉ Υ͂ 

Ὑ1 πο ΟΟα 5 ΤΘΘΘοΏρΡΟΙ5 ΤῸ χοοοϊγοα 
ὈΥ [δὲ Ρεορίεβ, ἃπά [15 ϑβδιἰϑξδοϊίοη δὲ ἴδμ6 
υἱηἀιοδίίοη νυ Ὡς ἢ ΓΠΟΙΓ πιϊϑϑίοη του] γϑοοῖνο, 
σἤοη ἴπ6 Ὠ᾿νπο ἡ ρηηθηῖ5 τυ οἢ ΠΕ δά 
ἀεηουηπορά 58οι1]ὰ σομηθ ἴο ρᾶ535. ὙΤ86 Ψ8ΟΪ]6 
γοῦθο δά! οὗ (Π6 ζΟ]ονηρ 85 ἰΐ8 τηοβὶ 
Ρἰαυϑ:0]6 σοηάογίηρ : ὙἼΠῈ ἀδγγβ οὗ γἱϑιϊδ- 
ἴίοη ἃτὸ οοπιθ, (86 ἀδγβ οὗὨ γεοοϊροηϑδο ἃ.Θ 
ΠΟΙ : ([5Γ26] 5.41} Κηονν, ῆο 54Υ, ΤῊΘ ὑτὸ- 
Ῥδοῖ 18 ἃ ἴοοϊ, {86 τηᾶπ οὗ μνιπηὰ, ογ, οὗ 
ΒΡΙΠ, 15 σηδὰ :) ἴογ ἴῃε σγοδίποϑθ οὗ {δ]π6 
ἸηἸυ Υ, δηὰ Ὀδοδιιϑα [86 ΤΑΠΟΟῸΣ 15 ρτϑαΐ.᾽" 
Ὗνε πιιϑῖ ΒΌΡΡΙΥ Ὀεΐοσε “186 ργουρδεῖ" ἰοῦ 
δ“ γγῆ0 54γ,᾽ 85 5. 1ϊ. 4; [1541]. ὕ1ν1}}..4ώ.; Μ|ς, 1]. 
ΙῚ, ὅζα. ; ΟΥὉἉ ΕἾ56, 1 [Π6 54Π|6 ξΘΏΘΓΑΙ 560 56, 
“ΠΟΙ Βεγ ἰΈ δ 50 {π21.) Τῆε τορτοδοὴ οὗ 
Ὀεΐηρ “8 ἔοοϊ " δηὰ ““τηδὰ,᾽" ““ Θη ἢ υυδίαϑς," 
“ἰ ξΔηΔ]08],᾽, ἰ5 1υ5ῖ ἴῃ τερσοόοδοῦ τυ ϊ ἢ νου Ἱὰ 
Ὅδ ΠἸΚΟΙ͂Υ ἴο δ πιδάο, ἀπὰ νγᾶβ πιδάθ, δραϊηξί 
δίγαο ρσορδεῖ; ορ. Κ. Ιχ. σὰ; [ετ. χχῖχ. δό. 
ΤΟ δρρεϊ]δίίοη, ““τδὴ οὗ ψὶηὰ "ἢ ΟΣ “οὗ 
βριγιῖ,,) 28 υϑοὰ ΟΥ̓ ἔπι696 πιδ᾽ρποῦβ, ῬΣΟΌΔΟΙΥ 
τηραπὲ [δαΐ ἴδε ἰηϑρίγαϊΐοη ὙΠΟ ἢ (ἶἧε Ῥγορδοεῖ 
οὗ Οοά ἰαϊὰ οἷαϊπὶ ἴο, ννᾶϑβ 2156 δηὰ “" νσὶπὰ "ἢ 
ἰον ἷν. το ποίο). Ορ. Μίς. 1. τσ. 80 Αὔεη 

Ζγἃ, Κις, δηὰ ὁ. διδάϊδ᾽" υηάδοτοίδη [6 
Ῥῆγαβο ἔπ ττοσχὰ γμᾶορ 5 υϑοὰ ἰῃ 115 ὮΙΡΠΟΥ 
856η56 οἵ Ὠὶνῖηθ ᾿ηϑρ γδοη, {πο π “τηδη οὗ ἴδ6 

ἱπὶ ᾽" σἰδηὰς ρᾶγδ οὶ συ ἱῈ ἢ “( ργορδοῖ,᾽ ἃ58 85-. 
βιρηΐηρ ἴο {86 τηδῃ οὗ βοπὶ ἴδ ρεορὶς βαϊὰ 
[δ ἢΘ6 νγὯβ πηδά, ἢΪ5 γτϑὰὶ ομαγαςίοσ. ὅΤὴδ 
ῬὮγαθα 15 ποῖ ἴουπα οἰϑεννῆοσο. ““ῸΥ [ἢς 
ξτεδλίπεββ οἵ {πῖπο ἱπιαυ τυ, ἀπά Ῥοσδυθα πε 
ΤΑΠΘΟΌΣ 15 στεδί." Βα ρεορὶθ, σῇ ἰπ- 
ἀϊξηδηῖΐ ΔΟσγυρίμοθβ δραίη δάἀάγοβοοα, σὲ ἴο 
Κηον [παῖ Οοὐ 5 γαῖ νγὰ5 δρουΐ ἴο [811] οὐ 
ἐδοὴ ἔος τῆοὶσ σηδιστδηὶ τεϊεςϊίοη οὐὁ Η!5 
Ρτορδείβ. ὙΒε σοηβιγυςεοη οὗ ἴδε βεπίεηςε 
1ῃ. ἴῃς Ηδῦτγονν, πεςθϑϑιδιϊηρ [Π6 βαρρϊοϊίοη οὗ 
“θροδυϑο᾽) ἴῃ [π6 ἰλϑὲ οἰδιϑ6, 15. (ῃ6 5ΔΠ|Ὲ 88 
15 ἔουῃά ἴῃ [6γΓ. Χχχ. Σ4:; ΕΖεκ. χχχνΐ. 1:ϑ. 
“ Βδποου ; ") [86 ΗΘΌΓΕΟΥ πουη 50 τεηδοσοα, 
ξουπά ΟΠἸΥ ΒοΙῈ ἃπά ἴῃ Ὁ. 8, (ΟΠΊ65 ΠΤῸΠῚ 8 
νογῸ ὙΒΙΟὮ ΟσουΓ5 ἴῃ Οδη. ΧΧΥΪΪ. 4Σ, ΧΙΙΧ, 22, 
εἰ μαϊοά."" 

8. 72ὲ «υαἱοδηια Γ᾽ Ἐρῥγαὶ»ε «υα! «υἱῇδ 
Ὅ}) Οοά4] Οὖ᾽ τσαΐδοσ, “"Ἴὴ6 ννδῖοπηηδη, Ο 
ἘΡΒγαΐῃι, 15 ἢ τὴν Οοά : ἔνε ἴπε ργορδεῖ, 
Οἵ 811 νγῆοβο νγᾶγϑ8 ἴπεοσε 15 (6 ἔονν ο 5 5Ώ2ΓΟ, 
οὐθ ΣΘΠΟΟΙΓ ἴῃ (ἢ ἤουϑοὸ οὗ δ1]5 Οσοά." 
ΤΠ “ὁ τνυνδϊομηηδῃ " 15 ἰ86 ἴσια ῥσορδεῖ 5εῖ ὈΥ̓ 
Οοά οπ ἴπθ νναϊςβΐονγεσ. ἴο ψῖνθ ννασηϊηρ, 
7εν. νἱ, σγ; ἘΖεῖκ. ᾿], 17, ΧΧΧΙΙ, 7; ΗΔΌ. 1, Σ, 
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ἩΟΘΕΔΑ, ΙΧ. ἶν. 9--Ἴας 

τῆς ]ἀεγηεβ8; 1 88ὺν γουγ ἔλΈ ΒΕΓ 
458 ἴῃε ἢγβίπρε ἰπ ἴῃς ἢρ τες δὲ ΠεῚ 
βτβὲ εἰπις : ὀχέ τῃοΥ ψεηῖ ἴο “ ΒΔΔ]- ς Νυπιδ, 
Ρεοῦ, δηὰ βεραγαϊεά {πεσηβεῖνεβ τππίο 
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8η86 οἔὔδ ἔονἝογ ἴῃ 411 ἢ18 νγαγβ, σημά 
μιδιίγεά " 'π τῆς ποις οὗ ἢϊ5 Οοά. 

9 ἼΠΕΥ πᾶνε ἀςερὶγ οοτγγαριεά ἐῤένι- 
 7υὰᾳ. το, σοίυει, Ἃ8 ἴῃ ἴῃς ἀἂγβ οὗἉἁ ὁ ΟἸΡεδῃ : 

1 νυ, 
ἀραῖνε 

ἐδεγεζογε Ὦς Ὑ0111 γεπιθιαθεγ τ 6ὶγ ἰΏ1- 
αυΐϊτγ, ἢς νν1}} νἱδις τ Πεἰγ 818. 

ΙΟ [1 [ουπὰ ἴδγαεὶ [ἰκ6 σσᾶρεβ ἴῃ 

ὙΙ τὰν Οοά," ἰῃ 186 Βοπιὸ οὗ Ηἰ5 ὑγο- 
Κεςοη, ΠφοΟΠΊΡ. τσ 8. ἰδ, 2:, “" Ὀεέοσο ἴθ 1,ογὰ,᾽" 
᾿ΠΟΓΆΪῪ “1 [86 1, ογὰ," Ἐς, ἸΙχχὶτ!. 1. “ΜΥ 
Οοά ;" Ηοϑοα πα βηδηἶΥ ᾿θπε ἤθ5 Ἡϊπλβοὶ 
ἢ [6 σαιι56 οὗὨ [686 ρεγϑδοιῖοά ργορδοίϑ. 
41ῃ {πΠ6 Βουϑὲ οἵ "9 Οοά :᾽" ὦ, 6. [6 Βουϑο οὗ 
ἀήρϑι ὙὮΟΝ ννᾶ5 ἴδ ἔδυ ν οὗ σοά. δεὲ Νοίθ 

ΟΥ̓. 

Θ. εογγμῤίεα ἐδενισευε:} ΟΡ. Ἐχοὰ. χχχίϊ, 
71 5]. 1. 4.; Ῥϑ, χίν σἱ. 

ας ἐπ ἐδὲ ἀαγε φ Οἰδεα }ὴῚ ΟἸθοδ 5 βίη, 
ἢ 115 σοπθδαυσηοοβ ἰῃΠ ἴῆῈ δἰπιοβὲ τοίδὶ 
Θσχίοστηϊηδίίοῃ οἵ {πὸ {ὙῸ6 οὗἁἩ Βεη᾽απλίη, σἰδηάς 
ἔοτἢ 45 ἴΠ6 πιοϑδὲ σοῃβρίςιιοιβ ΘΠΟΙΤΩΠΥ͂ ἴῃ [Β6 
ΠΙΞίΟΤΥ οἵ {86 [υᾶρ65. 

δὲ «υἱἱ γεγιοριδοῦ {δεῖν ἐγιϊφωϊγ, δὲ «υἱ]] ὐσὶξ 
ἐδείν “9 Ἰδυ5 να ἀγὸ Ὀσουρῃϊ Ὀδοῖ ἴο {Π6 
ΔηΠΟΙΠΟΟΙΏΘηΐ Ὡς ἢ ὈορΠ5 [86 ῬΑΓΑΡΤΑΡῈ ἰηῃ 
Υ6Γ96 7. ἴῃ ἀδοϊαγηρ (δὲ [5786] 885 ρασγδ οἰδὰ 
ΟἸθοδἢ 5 5'π, [ἢ ρσγορμδοῖ δὰ ὉΥ ἱπηρ]]οΔοη 
ΔΙΙυἀοά 4150 ἴο [86 τοι υοη Ὡς ἢ 
ΟἸΡοΔἢ 5 ογίπιθ ἀγὸνν αϑἔοσ ἴξ; Ποῖ 6 ἀ6- 
ΠΟΌΠΟΕ5 1 ἀραϊηϑὶ [5γδοὶ ἱῃ ὄχργεϑβ [θ τη 8. 

10. ἐἔάε φγαβε: ἐπ ἐδὲ «υδάεγπε:.} ἐ.6. Α5 
δτᾶρεβ ου]αὰ Ὀ6 ἀο]οῖοι5 ἴο οὔθ ψ8ο ἑουπὰ 
1δοπλ ἴῃ [86 νγαςῖς ψ]άογηθθϑ, 50 ἀϊὰ [5γδο] 
βδβεῖῃ ϑινοεῖ ἴο Μία σε 1 ἢγϑὲ ἴοοξκ πὶπὶ ἔῸΓ 
ΜΥῪΥ ονῆ, Τμὲ ψνογάβ “" ἴῃ 186 ὙΠ] άοστιο55 " 
ἃτὸ δἀάρὰ ἴο δοίρβίθη ἴ86 να]6 οὗ (ἢ6 ἀϊ5- 
ΠΟΥ̓ΕΣΥ͂, ϑδἰδηαηρ. ΡάγΆ}161] ἰο [86 ννογάβ “δ 
Ποῦ ἢγχϑε πιο " 1 {Π6 ποχὶ οἶδιιϑθ. 

αι 1δὲ Μνεϊγίβε ἱπ ἐδέ ἥᾷ' γε αἱ δὲγ Μγιΐ 
2176] 1,6. Α5 ΟΠ6 Τεϊοῖςεβ ἴο δ᾽ πιρθα (ςοιῃρ. 
1541, χχυῖ. 4) (ἢ ἢσβὲ σὶρθ ἔγϊ ἴῃ ἃ ἢρ-ἴγθο, 
80 ΥΟυΥ ἔλίΠοΓ5 ϑοεπηθα Ὀ᾽θαϑδηΐῖ πο ΜῈ ἡ βθη 
Ιἢγϑὶ ὈδμοΙὰ (ἢ οπὶ. ἴτμὸ ΘΑΥΪΥ ἔσυϊξ οὗ τς 
δρ-ἴγεο, χαϊμογοὰ ἴῃ 7 πε, 15 τερεδίεα!γ γεξειτεά 
ἴο 85 Ἐ5ρΘΟ 81} Ῥσϑοῖουϑ ; Πρ. 154]. χχυμὶ, 4 δηὰ 
τοί, Βοίδ “1 ἐουμά,"" 41 ςανν,᾽" ἅτ βὺξ- 
δεκίοὰ ὈΥ τῆς ἤριυτγε, ταῖμοσ ἴὕδη ὉΥ ἴδ οὔ͵]εςξ 
ἴο ννΒϊοἢ [ἴ 5 σοπὶ ΤὨῖ5 σοι Δο ΠΟΥ 
οὗ. Τεδονδῇ ἴῃ ϑγδοὶ 15 ποῖ ἴο 6 δϑοσίδεα ἴο 
ΔΩΥ ΘΧΟΘΙΙΘποο Ὡς ἢ Ηδ δἂνν ἱπ {ποῖη, 85 
Μοϑεβ ἴῃ ᾿δυϊεΓΟ ΟΠΥ τεροδίθ!Υ το] ἃ {ποπὶ, 
Ὀυΐϊ 506} }Υ ἴο “δὲ σοοά ρ᾽θασυτε οὗ Ηϊἰς 
ὅταοθ ; ἢ [5γδε}᾽5 γεβροηβίυβ ἰουδ Υ (ϑεε ΕΖοκ. 
ΧΥ. 8) ννυᾶ5 196] ΟὨΪΥ ἃ ἡγεᾶκ γεβεοίοη οἵ ΗῚ5 
ἰονὸ ἴο ἴδηι, 

δμέ δεν «ὑεπὲ 10. Βααίςῥεογ]Ὶ ὉΒΘΥ ο᾽ 
ΘΙ »Ῥδχῖ; [ἡ οσοηίγαοὶ στ [Θπονδὴῃβ 
αἰῇἰοοιοηδίο ἰονὸ ἰονγαγάβ ἔῆοη. ΟἹ θδ 5 βἴῃ, 
ἦυδῖ Ὀεΐοσγε χυοίοά, νγῖ ἢ νγὰ8 [6 στοαῖοϑί 
ΘΠΟΙΤΏΊΠΥ γεοογάθά ἰῃ ἴῃς ΠΙϑΊΟΥΥ οὗ τΠὸ 
]υάρεβ, βυρξεβίβ ἴο ἴῃ6 ῥγορ μοί 8 τχϊηά, 

ἐδαὶ βῆδπιε; δηὰ ἐῤεὶγ Δδοηηπδιίοῃβ 
ψνεῦα δοςογάϊηρ 48 ΤΠΕΥ͂ ἰονεά. 

1. “ς ῶν Ἐρῆγαίπι, τῆεῖγ οἱ ουν 

[ὔγονσῃ ὈΔοΚ ὉρΟΠ [5Γ86}᾿8 δηςσίθηξ ἢ ϑίουυ ἴπ 
ΒΕΆΙΟ ΟΥ̓ ῥϑυδ]]εἰβ ἰο Ἐρῆγαϊπὶβ ῥγεϑθηῖ 
υγιοκοάύμποβδ, (6 ἸἀΟΙαίΓΥ αἵ Βδδ]ΡοοΥῦ ; ἴογ 
{Π15 ἀραίη 5βἰοοάὰ ουἽἭὙ ἰπ [6 ὨἰϊδίοτΥ οὗ Μοϑες 
ἃηὰ Ϊοβῆυδ 45 ἰἢς ΟὨΪΥ ᾿ῃϑίδηος ἀυπηρ (μδῖ 
Ῥοποά, ἴῃ νῃῖο ἢ [Π6 ΡΘΟΡΪῈ ΟΡΘΏΪΥ ἀρροατοὰ 
85 ἰοανίηρ [ϑῆονδῃ ἴο νγοσβῃὶρ δηοίμογ Οοά. 
Ασρογάϊηρ ΒΑΔ] -ΡοΟΣ μιδὰ ϑἰδπιροὰ 1156} 
ἸΠΘΘΠΌΪΥ ἴῃ ἴΠ6 πδῦοηδὶ σοι γαῆσα 85 ἃ 
τηοϑὲ δργδηΐ ἰῃηβδίδηςθ οὗἩ ἡδίΐοῃδὶ ἰσᾶηϑθρτοϑ- 
βίοῃ. ὅ6ε6 Ὠρυῖΐ. ἱν, 4; [οϑβῇ. χχίϊ 17; 5. 
ΟΥ̓. 28---2... ὙΠ15 σϑῦβο ΠῈ [ΠῸ αϑὲ 15 Δῃ 
ἸῃοΙ θη] ἱπάϊοδιίου ἐμαὶ 186 οἷά ιϑζοτγίθ5 ἰῃ 
Ἡοϑβοδβ βαπάϑβ νγεσὸ [6 54Π|6Ὲ 85 νγὲ Ποὺν γοδά. 
“ὁ ΒΑΔ] ῬΘΟΣ ᾽" 15 ΟΥΟΙΠΑΙΙΥ [86 πδηλθ οὗ [86 
ἰάοἱ (Νυπι. χχν. 3, ς; Πουΐ, ἵν. 3; 5. ον], 
8); Ὀυῖ ([ῃ6 Ηδῦτγενν σοηβίγι σι! ο. ἱπάϊςαίεβ 
(δῖ ᾿ξ 15 ἤοῦὸ ἴΠ6 Ὡᾶπὶθ οὗ ἃ ρἷδεοθ. [{ ἰ5 ἢο 
ἀουδὲ ᾿Ιἀοπῦςα] στ ““ ΒΕΙΒ-Ροοῦ "" (θεῖ. 
χχχῖν. 6), δεῖηρ Ὠλπιθά δῆεσ [5 140]. 

“εραγαἱεά ἐδεγεαοίθοι ὠπίο ἐδαΐ “ῥαρθ)] Οτ, 
δορδχδὺοάα ().ε. σοηβοογαῖθα) ἔμπα δ0]ν98 
ππῦο βέδιηθ. ““5ῃδιηθ," Βοιῤείῥ, ἃπι Ἀρρ61}14- 
ἴοη οὗ 186 [9] οὌχργοϑϑίησ Ἰοδϊμιηρ (ΚΘ 
“ὁ ΔΟΟΓΩΙΠδίΊΟη ᾽ ἴῃ τῆς ποχί οἰδιιϑο, “" νδηϊγ,᾽" 
Διὶ 5 ΓΆΑΣ ὑγογά5), 15 Τα. ΠΕΥ σι διτυϊοὰ 
ἴογ “" Βδδὶ." Τῆυ5 “ὁ [γα δὶ " (7υάξ. νἱ. 
22) 5. ““ [ἐγ βΒϑίἢ "ἢ (2 5. χὶ. 21); “ Εϑῃ- 
0441" (τ Οἰτο, νυἱὍ. 22) 5. “" ΙΒ ΟΞ ΒΟ ᾽" 
(6 8. 11. 8, 10); ““ΜεΙΡΌ4Δ1" (1 Οἤγο. νὴ}. 34) 
15. " ΜορῃθοσΒ ἢ" (2 8. ἵν. 4). ϑοιιο πὰ ἴῃ 
[πε ρασίίοι ας Ἡρθῦτγενν ννογὰ πόσα υδοὰ ἴῸΓ 
“ἐ ξοηδοοσαῖθα,," δὴ Δ] δοη ἴο [Π6 ὩΔπὶ οὗ 
“ ΝΑ ΖΑ :᾽" 25 1 1ἴ ψνοσα, [σγϑοὶ ννᾶ5 ἃ Να28- 
τὶς, βεραγαϊθα δπὰ ἼἽοπϑεςγαίδα ππῖο [εθονδῃ: 
δυΐ πὲ οἴοβθθ ἰηϑίοδά ἴο Ὅ6 ϑεραγαίδὰ δηὰ 
ςοηῃϑοογαϊθα υπΐο ϑῃδτηθ, 
απ ἐδεὶγ αοργιίγιαλοης ἡὐέγο. σεοογπρ ὧς 

ἐδὸν ἰουε] Βδῖδοσ, διά Ὀθοδῖιθ δ πκ8 
ΔΌ ΟΣΣΘᾶ 11 ἰδ δὶ ὙΒΊΟΒ ὍΠΟΥ Ἰονθά: 
ἦ.ε. ᾿|κ6 186 Ἰάοἱ [ΠῸῪ δά ]τογουϑὶν σσεπὶ δῆῖοσ. 
ὙΠ ΟΥ Ὀεςδηια το [επονδὴ {πεῖγ Οοά 85 Ἰοδίῃ- 
ΒΟΙῚΘ 85 {πεῖν 140]. Τἢι15 πιοβὲ πηοάσχῃ οΥ ΓΞ. 
ΤΠ στοηάοσίηρς οὗ ΑΟΝ.., νηοῦ σψουϊά τηθᾶη 
ἐγ γ ΓΘ. ΤῈ] Ρ]ο δοσογάϊηρ ἴο ἴΠΕΙ͂Γ Ὠρατὶ δ 
ἀοβῖγο," ἰ5 τοηἀογοὰ τη ργοΟ Δ] ὈΥ͂ [6 ἀθβεῆος 
ἴῃ ([ἢ6 Ηδφῦτονν οὗ ἴθ6 ροβϑόβϑισο ὑγοῃοιῃ 
Ψ ΒΊΟΣ [μδὲ νεγβίοῃ ἰῃϑοσίβ. 

11. Ψνιους ραυβίηρ ἴο εἰδίθ {πὸ ραΐεπὶ 
ξαςῖ, (δὲ ἘΡΏΓΑΙ ΠῚ 5 ΟΣ ΠῚ ΠΔΙ ΠΥ δὲ ὑπὸ ργοϑοηϊ 
ΟΔΥ τορϊομεοαὰ ἴῃς ἱΠΙ4ΌΠΥ οὗὁἨ Β48]-Ῥθοσ, [86 
Ργορμοῖ δὲ οὔςθ ἀδεπουηςθβ ἴδ6 ριυ!5Πιπιρη 5 
(πο ΘΌΥ τηεγι θά. 

ἐδεῖν κίον “ῥα ΑΡ ἀαυαν ἢδε α δίγ Ος 



ΗΟΘΈΑ. ΙΣ. 
8Π4}} ΗὟ ΔννΑῪ ἰκΚὲ ἃ Ὀϊγά, ἔτοπι τῆς 
διστῃ. δηά ἔγομῃ τε ἡψορ., Δπά ἔγοῃι 
[Π6 σοπςοερίοη. 

12 ΤΠΟΙΡΉ ταν Ὀτγίηρ ἃρ {πεὶγ 
οΠΠ]άγεπ, γαῖ νν}}} 1 θεγεανε {πεῖὰ, 
ἐῤαὶ ἐέγε τῥαὶϊΐ ποῖ δὲ ἃ ταᾶπ ἰδ: 
γε, ὑγοβ αἷἰβο ἴο ἴθπὶ ψῃεη 1 ἀερατὶ 
ἔτοηι τπεπὶ ! 

ν. 12----15.} 

12 ἘρΠγαῖπι, 45 1 αν Ἴγτγυβ, ἐς 
Ρἰδητεά ἴῃ 4 ρ]εδβϑδηῖ ρἷαςε : δυς Ερἢ- 
ΓΑΪΤῚ 541 Ὀγίηρ ἔογ ἢϊ5. σὨΠ]άτεη τὰ 
[ῃς6 τηυγάεγεγ, 

14 Οίνε τπεπι, Ὁ ΓΟΚΡ: νυ δδῖ μεν. 
1] τπου ρῖνε ἡ ρῖνε τῇαπὶ ἃ Ἢ πιῖϑ- "ἠδέ οαεέ- 
ΤΑτΓγηρ; ννοπὶῦ δά αὐ Ὀγοδϑῖβ. κώ. 

1ς ΑἹ] τπεὶγ τυϊοκεάηεββ “ἧς πη ΟἹ]- ζ,2β8ρ. 1. 

τΑίΠοΥ, 11Χ6 Ὀϊ]σάβ: ἴογ ἴῃς Ἡδρῦτγονν πουῃ, 
του ρῇ 5:Π 6047, 15 ΟΠ ΠΊΟΠΪΥ ἃ ἡουη ΟὗἉ πτλι]- 
ττυάθ. Π1ΚῸ ἃ ἤοςκ οὗ Ὀϊγάβ, ννῃϊςῃ, μανιηρ 
Ῥ᾿τοΒοα ἔογ ἃ 5σϑῃογῖ σράᾶςθ, ἔθη ϑἰπλυ  δηδο 5} Υ 
ἴλκο ννἱηρ ἃπαὰ ἅἃγὸ βοῦθ. “"ἼΒΟΙ͂Υ βΊοΟΥΥ,᾽" 85 
58 ἱπαϊοδίθα ὈΥῪ [86 σψογὰβ ψϊς ἢ ἔοϊϊονν, 15 
{πεῖν στοαῖ ρΡορῃ]οιϑη655; [Π6 στοαὶ ρσγογῖϊβο δηὰ 
ΡΥΙά6 οὗἉ [5Γ86] ἴῃ βεηοσγαὶ, Ὀυΐ τοδὶ Ἔβρθοῖδ 
οὗ ““ΕΡἢγαίπι," νῆοθθ ὙΟΣΥ ΠπᾶπῖΘ ΠΊΘΔΠ5 
“Που}]6- ἔτ 1] Π 655) (Οεη. ΧΙ. ς 2, ΧΙΝ ΠΣ, 10, 
ΧΙ͂Χ. ἃς: Πουῖ. χΧΧχ. 17). ΟὝΟορ. [86 
τ«Ὠγοδίθπιηρ οὗ ευζ. ΧΧΥΙΙ, 62. 
ον 1δὲ ὀιγίδ, απά ὕἥγορι ἐξδε «υογιό, απά 

ον 1δὲ εοποοῤ 9} Οτ᾽ ταῖμοῦ, μὰ δὺ ῬΏΟΣΘ 
Β.Δ1Ὶ1] ὈΘ πὸ ὈΪΣΡΏ, ΒΟΟΣ ὈΘθΘΙπκΚ ἩὙΠ0ῸῈ 

ΟὨἸ]ᾶ, ΟΣ σοδοθνῦοα, [᾿ξ ““ἔγομη Ὀδθαγ- 
ἴηρ, δηά Ὸπι ννοπλῦ, δηὰ ἔτοπὶ σοποθριοη." 
ΤΙ Ηροδγενν ργθροβιίοη “ἢ ἔγοτα᾽" ἔγεαυθητ 
ἢ5 [Π15 πηραηιηρ : ἴῃυ5 Μ|ςΔῃ ἢ]. 6, “1μαὶ γε 
8041} ποῖ ᾶνθ ἃ υἱβίοη,"" “"[Πδὶ γε 5041} ποῖ 
ἀἰνίπο; "111. “Ὁ ἔγοπι ἃ υἱϑβίοπ," “"ἴτοπὶ ἀἰνί πη; 
1541. ΧΧἸΠ Ι, 6.50 παῖ ἴῇογΘ 15 πῸ ἤοιι56, ΠῸ 
Θηϊοσίης ἴη,᾽ 1ἴ. “ἔτοπι Βουϑο, ἔγοσῃ δπίο πη 
1η.᾽ 

15. Το} ] Ἀλίδεσγ, ῸΣ ὑπου κῃ; ἀγρι- 
ἴῃρ οσῃ (Πς σγοαίοῦ ἴο [86 1655. 

δεγεασυε ἐξέ») ΟΥ̓, ρεσῇδρϑ, " ἀθ5ίΓΟΥ {Ποτὰ," 
ἐ.ε. 16. δΔάτιϊξ ΠΠὨΠ]άγοη, 45 (ἤθ νοῦ 15 υϑοὰ ἴῃ 
Πευῖ. ΧΧΧΙΙ. 25) ἴο ὙΠΟ Ρᾶβθαρα ΡοΟϑϑθ]Υ [86 
Ῥτγορῇδεῖ δ]]υάοθβ. 

ἐδαὶ ἐῥέγε σ“ῥα]} ποῖ δὲ α »πιαπ ἰ5. 3] Ἐλδίδοσ, 
ὁ [ἢδὲ σα δὴ κὶπά 5}8]}} ποῦ ὃ6:᾽" {Π6γδ 5Π4]}} Ὀ6 
ΠΟ φρορυϊδίίϊοη ἰε. 1,18. ἸΠΟμῚ πηδη,᾽ 85 ἴῃ 
ΦΟΙΣ, Τῆὸ νογά “τπδη," ἰὴ ἴδ Ηοῦτον 
σόα, 15 ἃ σο] Ἰθοῖνα γαῖμον ἤδη δῃ ἱπαάϊν!ἀυα] 
ἴσστῃ ; 50 ἴδαδῖ {π6 τοπάργιηρ ἰπ {86 Α. Ὗ. 15 ἴοο 
δίΓοΟηΣ. 

7εα, «ὐοό αἰδο 10 ἐδορι «υδέη 1 ἀερῥαγὶ ον» 
ἐδερι ἢ ΟΥ̓́, ΡΟΒΘΙΌΙΥ, “ΒΘΩ 1 ἸΟΟΚ ἄννᾶΥ 
ἔτοτα ἵπεπι." ΤΤῊϊ5 ἴειτῖθ]6 [γοδί, οὐ σταῖβεσ, 
ῬΟΙΏΔρ5, ὑγοάιςϊίοη, οὗ ὀχίογγηϊηδίίοη, δά ἀγθβ5- 
εἀἁ ἴο ἔδο Τεη Ὑ γῖδοβ 'π ρϑηόγαὶ, Ὀυϊ ἀρ γίης 
ΤηΟΚῖ Θβρθοῖδ ΠΥ ἴο ΕΡὨγαΐπι, {π πλοϑῖ ροριΐοιιβ 
οὗἩ {μεπὶ 41}, ϑεῦνεβ ἴο ὄχρίδίη [86 ἕαςΐῖ, {παῖ 
ἘΠΟΓΕ ἃ΄Ὸ 50 ἔενν ἰγασδβ ἰοῖς ἴῃ [86 τυνοτ ἃ οὗ 
Ἐδεῖν σοηπεϊηϊιϑ ἃ ἐχϑίθηςθ. 

18. Ἐῤῥναὶρι, α 1 “αεὖ ἴγγια, ἄς. ΟτΥ 
ταῖμοσ, κΠἸΚῸ Ὧ51 αν σβοόβοη [Ηδθῦ. Ἰοοκεά 
οὐ] ΕΗ γαὶπι ἴο Ὀ6 85 Ἴ γτε, ρ᾽δπίθά ἴῃ ἃ βυγε 
ΣΟΘΈΠΡ-ῬΙΔ 6, 50 α͵ϑὸ ἰ5 ΕΡῆγαιπη δρροϊηϊοὰ 
ἴο Ὀτηρ οὐΐ ᾿ἰ5 σπι]άτεη ἴο {Π6 5'δυεσ." ὙὉὍὙΠ6ὸ 
ΔἸ ΚΟ 85" ςοπίγαϑίβ ἔννο ορροϑϑά δχί ΓΈ 65 οὗ 

νον: ΥἹἼΙ. 

βουρδῖ, 45 ἴῃ 154], 1}. ζΖ2ώ. ΤῸ Ηδθῦγονν νϑγὺ 
500} 15 υδοὰ ἴῸΓ “ἸΟΟΚ οιμ,," “Ῥγονϊάθ,᾽" 
“οἷος " (Κ6|1), 825 ἴὴ ὅεη. χχίϊ, 8, χὶϊ 31; 
δυῖζ. ΧΧΧΙΠΪ, 1 Σ 85. ΧΥΪ. 1, 17; δηα ρεογ- 
δδρ5 θυ. Χὶ!. 12. 4.5 [ϑῃονδὴ μδὰ μοσγεϊοΐογθ 
ΜῈ} ἀἸ5 ΕἸ ρι σμηρ ον σμοβοη Ἐρῆσαιϊπὶ ἴο 
ἄννε}] δϑουσο δηὰ ᾿τηργορηδῦϊο, 80 πον Ηδ 
νου] 1ῃ ὀϑροςίδ] νυγδί σῖνο μἰπὶ ὉΡ ἴο ὀχῖου- 
Ταϊπαϊίοη, 'ΓΎΓ,Ε ἰ5 εἰϊοά, ποῖ ἴον 115 θεδυ νυ, 45 
πη με Α. Ν.., θὲ ἔογ [15 βεσυ ιν 45 ἃ νγ6]]-ηιρὴ 
ἸΓΊΡΓΟΣΏΔΌΪΟ ἔογίγοθθ, ὁδίγσοηρ ἴῃ [Π6 568" 
(Εζεκ. χνὶ. 17); ἃ γείογεηςε ΠῚ 205: 1Πς6ἀ Ὀγ 
115 δι θδθαιιθηξ ὨΙΒΊΟΓΥ : ἔοσγ ϑῃδιΔ θοῦ Ὁ6- 
δίθοροά ἰἃ ἔογ ἔνθ γοᾶτβ ψΠουΐ, 50 ΔΓ 85 
ἈΡΡΘΔΙΒ, ἰδιηρ 1; ΝΟΟυ ΓΒΔ πε ΖΖΑῚ βυςςοοάοα 
ΟΠ]Υ δῇογ ἃ ίερε οὗ [πϊτίθθη γϑᾶσβ (566 ποῖθ ου 
ἘΖ26Κ. Χχῖχ. 18); νυν 8116 ΠΠΔ}} ἰἴ5 σαρίυγο ἰΔχοὰ 
σνθη ἴδ ΓΕΘΟΌΓΟΘΘ Δηα ΤΠ ΑΓΥ 5Κ}}} οὗ Α]οχ- 
Δηογϑευοη τη ηΐ 5. ΕΡΏ ΓΑΙ πλ᾿5 σοηἴγαΪ “ γοϑιηρ- 
ΡΙΔοθ᾽" ννὰβ ϑαιηδγία, ποῖ "σγονῃ οἵ ρπάθ᾽" 
([54]. χχυ πηι. 1); δηὰ ϑαπιασῖα Ὀδΐογο {π6 {1π|6 
οἴ Ηοβοϑα ἢδά ἀθῇορά ἔννο βενοσδὶ ὈθΙθαρσιθιτηθη5 
οὗ [Π6 ϑγγίδπβ (1 Κ. χχ. χ:; 2 Κ. νὶ. 24), ἃ5 
Δ ογνναγαάβ ὈΥ ΘΔ] Δ ΉΘΘΕΥ [ἴ νγαϑ ΟΠ]Ὺ τεάυσεά 
ΠΟΥ ἃ 5ίορα οὗ [ἢγθθ γϑᾶῦβ (2 Κ. χυϊ!. ς). 
“ Ῥ]αηο " ἀδποίες δες ἰθάηθϑϑ, ἤἄχθάπθθς οὗ 
Ροϑίζἰσῃ, 45 ἰῇ Ῥβ. χοὶϊ. 1:2, δηὰ δἰννᾶγϑ, 
ἃ58 ὮΣΓ ῬΏΒΟΥ οὔϑεγνοϑ, ἱπΠ1ρ1165 ἃ ἍἽποῖςς οὗ 
βυδοη, Ὁδ6 ἀῦονθ 15 οἴεγθαὰ 85 ἃ ργοῦδὈ θα 
ἰηϊογρτοίδεςοη οὗ ἃ ραϑϑθαρὲ οὗ σοῃΈ5ϑοα νυ στοδί 
ἀΠςυ γγ. ὅδ66 Νοῖο θεϊονγ. 

14. ε«υδαὶ «αυἱδρ δοι σένε)] Ἐδίδοσ, ἐν δῖ 
Βιδιὺ ποὺ εἰνοὶ" Β6 ργορδοῖ Ὀδρίη5 ἢ18 
βοηΐθηοο ἱπα ϊ  ΠΔΉΓΥ, 85 1 δου ἴο ᾿πιργεοδῖο 
[6 εχίγοπιεσὶ ᾿υάρτηθηῖβ : ὈὰΣ Πρη, βυά θη] 
τοϊεηκηρ, ΒΘ Ρᾶυ565, ἴο 45Κ 85 1ἴ ψψεγε ἢἷ5 οὐνῃ 
ιιοατί, παῖ ἢ6 οδπ τᾶ ὉΡ δὶ5 τϊπά ἴο ἀ6- 
5:16. Ηἰξ ποαχί, 41ὸ ριϊγίηρ [86 πδίίοη, δηὰ 
γεῖ δϑδογτιησ {μεῖὶγ τυϊοκούηοαβ, σδῃ ἔγαπΊο 
1156} ΟἿΪΥ ἴο (ἢΠϊ5 τοηυοσῖ, αδἰκὸ ἀυν τ} δηά 
Τλοτοῖῆι] : [ΠΔῖ ἃ ΡῬθορὶες 80 ἀοργανθὰ πηδύ 
ὉΓΟΙ͂Υ αἷς οἵ ὈΥ Ππανὶπξ πὸ οβδβργηηρ. ΤὨΪ5 
Ἰηογοβδίίηρ 561“ που]οσυοη, ἃ στορρίηρ ουϊ 
οἵ Ηοϑοδ᾽5 οὐὮ 5110] Εν ΠΥ, τᾶγκ5 ἃ σΟΠΗ͂ΙςΣ, 
5ΌΟΝ ἃ5 τηϊιδῖ πᾶν οἴἴζθη ταρϑὰ ἴῃ ἃ ὑγορδεῖ β 
οὐ τη, Ὀεΐννθθη ἢ15. Ζοα]ὶ ἕως Οοά δηὰ ἢϊΐ5 
ΒΥΠΊΡΑΙΩΥ ἢ πη. Βυΐ [ἴ ἀοδθ ποί ἴδῃ 
[π6 ἴογγεηΐ οὗ θμονδῆ 5. ουνῃ ἀδηιποί δ! οη5, 
ὙΠΟ ϑύνθορϑ δοηρ υυἱτἢ {πὸ Κα ἰογτί Ὁ]6 αζίογ- 
ΔΠΟΕ5 85 Ὀδείογε. ὍΠ6 σοπηθίπαίίοη οὗ ““ρῖνθ 
1Πεπι.,""---ἰἰρῖνο [Ποπ,." δηὰ “16 ν]Ἱοκοάμποϑβ 
οὗ 1μεῖσγ ἀοϊηρϑ᾽" (υ. 1:5), ἰοοκβ δἰπγοβδὲ {κὸ ἃ 

οο 
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σαὶ: ἴογ ἴδετε 1 Παϊβά {ἤθη : ἔοσ τῃε 
νυ Καάποθθ οὐ τπεὶγ ἀοίηρβ 1 γῇ] 
ἀτγίνε τε οι οὗἩ πηῖπε ἤουβε, 1 ν]]} 
Ιονε τπδπὶ πὸ πιοῖε : 4]1] {πεὶγ ῥργΠης 68 
αγε τενο τε Γ8. 

16 Ἐρῃηγαίηι ἰ8 8πγλςἴεη, {ΠΕ ΙΓ τοοῖ 
18 ἀτίδὰ ὑρ. ΠΟΥ 831411 Ῥθαγ πὸ ἔτι: 

τοπιϊηίϑοεηςο οὗ Ῥ5. χχνῆϊ. 4, Ὑνβοσα ῬὈσϑοῖβοὶῦ 
[δ6 54πὶ6Ὸ νοσγάϑς ὁσουτγ. 

16. «ΑἹ]] ἐδεὶν «υἱεξεάπεις ἐς ἐπ Οἰζσα]: ΤΣ 
ἐδεγο 1 ῥαϊεά ἐδερ ΟἸραὶ, πονν ἃ Ῥσίῃοῖραὶ 
ἔοσυ οὗ Ιἀοϊδίγοιι ὑνουβῃρ (566 (ἢ. ἱν. Σς;, 
δηῃὰ ποῖθ), νγὰ8 αἷϑο {πε ρίδοε ὑγβεγε [βγβεὶ 
τηδάς ἃ Κιηρ ““εΐοτε ἴΠ6 [οτὰ "ἢ (Σ 8. ΧΙ. 15) 
ἃηὰ ψ Πεγα Ιοθονδῃ ΌὉΥ ταυηᾶογ ἀπά ϑβίογχη 
ἐχργοϑθοὰ Ηἰ5 ἀἰϑρίθδαϑυγο δὲ “.4}} [ἢδϊ σνὶοκεά- 
Ὠ655᾽") (1 5. ΧΙΙ, 2ο). [1{ ἰβδ ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἴο 1ἢ]5 
ΘΑ ΟΕ ρογίοά οὗ ἴἢε ὨἰδίουΥ οὗ ΟἹ ρα] {παῖ 
γοΐθγοποο 15 ΠΟ τηδάθ, ἐπουρ ἢ νἱοννθὰ ἴῃ σοῃ- 
ποοΐϊίοη ννἢ ἰδίου ΟσσΌΓΓοησο5 ἃ5 ΜῈ}. [Ιῃ 
ἔλςϊ ἴ86 γίρια φαΐ! ἰαδες νγ5 15:46} 5 τϑξϑιηρ 
1π6 ρυγὸ {προσσᾶου Ὁπάᾶοσ νηϊοἢ ΠΟΥ σΟΓα 
ἢχϑξ ρ]δοθά, ἀπά :ῃϑϑεηρ ἀροη ἴμ6 ΓΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ 
Ὀείηρ δάπηϊηϊϑίογοα ἰῃ ἃ ΠΊΟΓΟ 56 ΏΘΠ1Ο115 ΓΟΓΠῚ, 
ΌὉΥ ἃ Κίπρ. Ὅδδ Τδενν θῇ ννᾶ5. ΟΠΪΥ ἃπο- 
ποῦ ἀδνοϊορπιθηξς οὗ ἴπθ 54Π|6 ὈΧΟΡΘΠΘΙΥ ; 
ΓΑ} δπὰ κίπρ θείην [5γ86}᾽5 561{-σῃοϑθη ἔοσπι οὗ 
σἢυτγςοῇ δπὰ Ξἰαΐθ. ΤᾺ 5 ἰοὰ [6 ννᾶῦ ἴο ΣΆΏΚΟΥ 
σοτγγυρίίοηβ, Ὀοΐῃ δου δῦ ἀπά τοὶ ρίοιιβ, {1]] 
αἱ ἸθηρῈ [5γδ6] ἴῃ (86 Νοσίμογῃ ΚιπρΟΠΊ ΠΔΠῚΘ 
ἴο Ὀ6 νγ»ῃδῖ 1 ἢονν ννᾶ8. (ΟΡ. ςἢ. ΥἹἱῖ!. 4, 
ΧΗ ΤΟ, 11. ὁΑἸΙ {ΠΟ τυ  Κοάποϑϑ,᾿" ἴῃ Κίηρ, 
ςΔ]ζ, ἰάοἷΞ, νὶςθ, σγίπιθ, 15 θουπὰ ἃρ ἴοροῖθοῦ 
ἴῃ [ΠΟΙΓ ἀοίϊηρδ δἱ ΟἿ 4]. “ Ηδίθα {ποπὶ,᾽" 
Ὀοζδῃ ἴο Παῖθ {Πεπὶ δηὰ ϑῃονγεὰ ΜΥ μαϊγοϊ. 

1 «υἱἱ]! ἀγίαυε ἐῤεηε ομὐ ΟἹ γείῃο βοιμφ, 1 «υἱ!] 
ἰουε ἐδεηι πὸ »0 γ6}] 5: Ὠτῖνε ἴεπι οὐ οὗὨ πὶ 
ουϑ6᾽" 45 ἃ σεῦ οι οὨ]ἃ ; σοπηρᾶτε (ἢ. χι. 
1 (Γ“50ῃ :᾽ “Ἰονοά Ὗ, δηὰ Οϑηῃ. Χχί. το, “ οαϑβῖ 
ουἱ᾽" (Ηδφῦγ., δ5᾽ βοσο, ""ἀπνθ οὐἵ.). “Ἴνονο 
(86 ΠΟ τηοτο,᾽ Βοποείοσί ἢ ἀΐϊδοννῃ ἴΠ6 Ῥᾷγοῃς- 
18] {|6. 

αἱ] ἐδοῖν ῥγίποος ἄγὸ γουοί!ογ 4] ΟΥτ, “"5[ιὉ- 
Ὀόγη δηὰ το} ] ου5.") Ὅς ἡ ΠΟ]6 ἱηβαθηςς οὗ 
κίηρς δηὰ ποῦϊεβ 15 ϑπιρογθά ἴῃ ορροβι(ίοῃ ἴο 
Μγ ν}}}. Ὑπὸ Ηρῦγενν ἔοσ “" γενό ογβ "ἢ ἰ5 
τοπογοα ἴῃ οἢ. ἵν. τό ““ὉΔοκ5)} Ἰηρ,᾽) ΠΟΓΕ 

ΗΟΘΕΑ. ΙΧ. [ν. τό, 17. 

γεᾶ. ΤπουρΡῃ (ΠΕΥ Ὀγίηρ ἰογῖῃ, γεῖ 
Ὑ}]} 1 Αγ εὐοπ τε θεϊονεά “’μέξ "Ηεῦ. ἐὰε 
οὗἁὨ τΠ6]γΓ ὑγοπΊΡ. 

17 Μγ Οὐοάἀ ν]Ἱ]] ςαϑὲ τβεπὶ ἄυναυ, 
Ὀεοδιι86 ΠΟΥ αἷά ποῖ ἤράγκεη ὑπο 
ἢἰπὶ: πᾶ [ΠῸῪῚ 5}4}} δὲ τψδηάεγεγβ 
Δπιοηρ ἴῃς πδιίοῃϑ. 

866 ποΐθ. Ῥεγῆδρϑ [ἢ}5 σὲ οἴδυϑε οὐ [Π6 συϑῦϑα 
8 βυρροδίοα ὈΥ (ἢθ ἰδίοτίςδὶ τοίθγθηοθ ὑιι5ξ 
τιδάδ ἴο ἴΠ6 ἤγϑί στιδκιηρ οὗ ἃ Κιηρ αἱ Οἰἶψαὶ. 
ἴῃ ἴῃς Ηδοῦτονν, ἴΠογΘ 15 ἃ ῥαγομορμεσ : ὁ 8]} 
ἘΒεῖν “αγίνε ΑΓ σογεγίρι,,) ὙΥὨΙ ἢ 15 σορραϊεὰ ἱπ 
[54]. 1. 223. Α,5 1 1ἴ σψτογο, “Ηἰ5 ῥγίποοθβ δ1Ὸ 
οΔΙοὰ «αν», ΤΠΘΥ ΤΟΔῚ ἀγὸ σογογί».᾽" 

16. “»" ΠΗ} 8ἃ5 ἃ ἴγχος (σοιῃρ. εἶ. ΧΟ Ί, 
χῖν. 8) κίγυςκ ΟΥ̓ ἃ Ὠῖνῖπο πιδὶθάϊςξίοη (ΜΔ]. 
ἱν, 6; Απιοβ ἰν. 9: [οηδῇ ἷν. )). ὍΤῆδ ςοπὰ- 
Ῥᾶγίβοῃ ἰ5 οχραἰπϑά ἴῃ [6 βοσοῃὰ ἢαῖζ οὗ ἐ"6 
γΟΓΒΘ, ὙΠ ἢ ἀγορϑ 6 ἤρογο δηά 5πονγβ {παῖ 
[6 (Ὠγεδίθηϊηρ οὗ σὺ. ΣΙ, 12 15 ΠΟΤῈ ϑἴεγηϊγ 
Γοϊ ογαϊοα. 

ἐδε δείουεά μὲ! οΥΓ ἐδεὶν «σον ΟΥ, “τὴ 
ἄραγ ἀο ρηϊα οὗ {Π6Γ 5011]," 11, “οὗ {Ποῖγ 
ὈΕΙΙΥ ἢ “Ὅ6Ιγ᾽" πηοδηΐϊπρ ἜἸΕΠΟΥ “νοτη Ὁ, 85 
Οεη. χχχ. 2; ᾿ουϊ, νἱῖ, 13, ἄζο.; οΥΓ “5011, 
8ἃ5 ἴῃ Ῥ͵οΟΥ͂. ΧΥΠῚ, 8, χχὶ!, χ8; Ηδῦ. 1. τό. 
ΎΤΠΟ ΘΧργοβϑίοη ἰ5 βοηθννμαὶ ϑηοοίμοσ ἱἢ ννὸ 
ἴλκο ἴπ6 Ἰδξίογ ; σοιρ. ἴπ6 σοηδίσυςξοη οὗ 186 
ΠΟΙ ““ἀδασ ἀθ] ἢ 15 ἴῃ ἘΖΘΟΚ. χχίν. 21; [,83Π|. 
ἱ. 1ο, 1. 4.1 σοὶ π. ς. ὙΠὲ νοσὰ “ἔπι 15 
Ὡοΐ ἰη ἴδε Ηδεῦτον. 

17. ΜΜ» Οοά «υἱ]]} αὶ δεν ααυαν} Οτ, “ΜΥ 
Οοὰ 5881] οδϑῖ [Π6πὶ ἀνγαυ." 186 ρῥγορμεῖ 
δξδῖῃ 5ρεᾶκβ ἴῃ ἢϊ5 οὐτῃ Ῥρεύβοῃ 85 ἰῇ ὅν. 14. Ηθ 
ΠΟΥ γιοϊὰ5. ἢϊ5 πὴϊηὰ που ΔΩΥ τέβοσνα οὗ 
ἔδεϊηρ ἴἰο Οοὐβ νν]]}} ἴῃ γοίδγεποθ ἴο ἢ15 σουῃ- 
[ΓΥτΏΘΠ ; ὩΔΥ͂, σΠοοϑο5 ἀπα [265 Ὀ]θας ΓΟ ἴῃ ἵἴξ, 
δηὰ ννῖϑῃοβ ἴἃ ἴο Ὀ6 ἄοῃο: Οοὐΐἷδβ δοποιγ 
τοι γοά ἃ, Ηδρηςοο {πε ραϊῃεῖῖς ὀχργοββίοῃ, 
γὴν Οσοά." 

«υαηπάεγεγ.}] Ἡδυίηρ πὸ δοηθ; (6 νψνοτγά 
υϑοὰ οὗ ἃ διτὰ ἀγίνθῃ ἤτοπὶ Ποῖ ποϑῖ, Ρτου. 
ΧΧΥΙΙ, 8; 54]. χυὶ. 2. Ὑηϊ5 ᾿αςξ οἶδιιϑο ἰς 
ῬΟΓΠΔΡρ5 ἴΠ6 ἰδῆστιαρο οὗὁἨ ργάγοὺ σαῖδμοῦ ἤδη οὗ 
5 ΠΊΡ]6 Ὀγοάϊοξοη. ὙΠῸ ΠΕ] πλθης οὗ 1ῃ6 ἱπ|- 
ὈΙΙοαὰ ρῥγράϊςοη 15 δι ΚΙ ΠΡ ῚΥ ἄτγανγη οὐ ἴῃ ἃ 
ὙΔ ΙΔ Ὁ]6 ποῖο οὗ ὨΣ ῬιιϑεΥ οἡ [Π6. ρϑϑβϑᾶρε. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨᾺΑΡ. ΙΧ, 8, 12. 

8. Το ἐγαηϑδίίΐοη οὗ [πς ἔγϑι οἰδυϑ 15 Ξοπι6- 
ψνῆδὶ τπηΤοογίδίη δηὰ στηυςῖ ἀϊδρυϊοά. ὉΤΠαῖ 
ξἰνεη ἰη ΑΟΝ΄., ἢ ΟἾΪΥ {86 5. ῃϊ αἰ ξογαϊίοη 
ΟΥ̓ ΞΙΡΡΙΥ ἢ ἐς ἰπϑιοδα οὗ Ἄυα., ννου]ὰ συ [ἢ 6 
ςοηΐοχεέ ΡογίθοτΥ; Ὀυΐ 411] ΟΠ ἶς5 ἃῦὸ ποὺ 
δρτοοὰ {παῖ σὰ [Π6 Μαθογεῦς νοςα]ϑαϊίοη 
[Π15 τοπάθγηρ 8 Ἰηδαά Πλ15510]6, 

18. ΤΠ κιιοίδηζινο 2), ΠΟ 15. ΠΟΥΘΥ 
ιϑοὰ Ὄχοθρέ ἴῃ Ροδίσυ οὐ οἱοναϊθα βίγίθ, [2 Κ65 
15 πιοαπίηρ ἔγοπι ἔννο αἰ ογθης ϑθηβθο5 οὗ (Π6 

νοῦ 2). ομθ οἵ ψΒΟΝ ᾿ς “511, ἐσοβε" 
(Η8Ὁ. 11. 4); [δε οἴδογ ““ἴο 6 ἔδισ, μαπά- 
ΒΟΠΊΘ,᾽᾽) 45, ῬΕΙΠΔρα, ἰῃΠ Ἐχοά. χυ. 2. ὉΤῖβ 
ϑϑοοπά 86η86, οὗὨ "" λ1γ," ἀρρεέδαγβ ἴῃ ἴδε δάΐθς- 
ἔν ΠῚ} (76Γ. νὶ. 2), θυ πονν ΒοΓο Ἄρρϑδτβ η [86 
διιδοίδηςνο. ΤῊ} ϑυ ϑίδηίίνο, ἴῃ {Π6 Ἐννεηγ-Οπ6 
ΟἾΒΟΓ ΡΑΘΘΑρΡῸ5 ἴῃ νυ] ἢ ἰξ Οσουγβ, αἰνναγβ ἔοϊ- 
Ἰοννβ ἴπο ἢγϑὶ ϑρῆβϑο οὗ [6 νογῦ, δῃὰ πΠΊθαη8 
ἰ ἀννο ΠἸηρ-Ὀ]Δς6,,) “βχρὰ δθοάθ :᾽) ϑδοιγηθι ΠΊ65 
οὗ Οοά; «αἵ οἴδεῖβ, οὗ πιθῆ, 5ῆδερ, οσ οἴ ιοσ 



ν. 1--4.} 

ΔηΪΠΊ415. Νονβεῖο οδῃ ἰξ 6 5ῃονσῃ ἴο τηθᾶῃ 
“ἐρϑβίυγο,᾽," οΥ “ἐἘΓΈΠ16, σπδτηραῖζη σουπέγ." 
[πὰ ΘΟΠΊΘ ΡᾶΞ55Δρ65, [86 ποίίοῃ οὗ ἤχϑάῃθρϑϑ, 5661}- 
ΤΊ, 15 5ΊΓΟΠΡΙΥ τηλγκοὰ (15α]. ΧΧΧΙΙ. 2ο, ΧΧΧΙΙ. 
18: 6. 1. 44, ὁ" Βανι δίίοη οὗ {πε ϑίγοηρ " οὗ 
“ὁ οὗ δηάυτίηρ Ξἴγεη σ᾽). 80 ἴδδὲ 186 ψοτγὰ 

1ἰ5οῖ ἢ, δηὰ [6 δοσοιαρδηγῖηρ νεγὺ πρΊη, ἀο 
ἴῃ σοι πδοη συρρεϑὶ ἴπ6 ποίίοη οὗἩ βϑουσν 
δηὰ 5ειἸοἡ ροϑιιοη ψΔΙΟΝ ἴΠῸ6 ςσοπίῖοχί τὸ- 
4υ1τὸ5. ὙΠῸ πιυῤδδίδηζινο, 1 ἢδ5 Ὀθθη βθϑῃ, 
ΠΟΥΒΟΓΕ ΠΊΘΔη5 “ ΡΙεΔϑδηΐπε55," ὁ’ ὈΟΔΌΪΥ -᾽" 
πὰ ποίδίηρ οἂῃ ᾿51}Ε }ὦ᾿ ΟὖΥγ εογιδίπέμν 1815 
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ποΐοη σι [πὲ οὗ "" Βα δέου οὐ “' ΠΧ ἐγ." 
Νομοῦ οδὴ ἴδ6 νογὰ Ὅδ [ἌΚεη ἃ5 Δη δάϊθο- 
εἶνο; ἔοσ “"Ἷη ρ]οδϑδηῖ,᾽" “"1π Ῥοδ 1 }],᾽) 15 ΠΟΑΣΙΥ 
85 ἰπτοϊογα δῖος ἴῃ Ηρθῦτγονν 45 ἴἴ 15 'ῃ ἘΠ ρ}5ἢ. 
ΤΩ Ομαϊάθο ραγδρῃγασδὶ σοπθβ πρᾶῦ ἴο [6 
ἔγυς νἱονν : δα [λ5, "νᾶ κα υηΐο ΤΎΤιβ ἴῃ 
ΠΟΙ ῬΓΟΘΡΟΓΙΥ δηά ϑθουγιγ., Αεη ἘΖγὰ δπά 
ΚιΠΊΟΝΙ [Κούνγ56ὲ ἴακο ἭΝ) ἴο τ ΚΟ 
Ὑντιι9:᾽) 50 Οσδβοηίΐυ5, “"Ἰηϑίδσ ὙΥΤΊ," σομ- 
παρε ΤΡ χχχίχ. τό; Μίοδῃ ἢ, 8. Ἐὸσ ἴδ 
᾿ηδηἶνα θωτῦ, ςΡ. Ῥγον. χῖχ. 8; [58], 
ΧΧΧΥΙΙ. 20. 

ΓσΗΑΡΤῈΚ Χ. 2 Γ᾿ ἼΠεῖγ Πελγί 18 ἀϊνἀεἀ ; πονν ᾿τ ενα 
1“ γαεῖ ἐς γεῤγουεά ἀγα ἐλγεαίεηεα 70γ “δε Ὸ 5}4}} (ΠΥ 6 ουπά λυ] : Πα 5}4]] αἰνέάρά 

ἐγ ῤῥιείν ἀπά ἑωοία»}. ἔΡγολκΚ ἄονγη {πεῖν δ] ταγβ, ἢ 8}4]] 8ρο!] ΡΑΣ 
"Ο τ, ΆΑΕΙ, ἐς ἴδὴ δριῦ νίπε, ἢς {Ππεὶγ ἱπγᾶρεϑ8. δά 
μδυϊρυδ' Ὀπηρεῖῃ ἰοστῃ ἔτυϊε ὑπο ΠΙπλβε]: ΕΓ πον {ΠΕΥ 514]1] βὁαν, Ὗνε 
ἀρ στε ΔΟοογάϊπρ' ἴο [ἢ παυ]εϊευἀς οὗὨ ἢΪ8 ἔγα!ιε ἤᾶνε πὸ Κίηρ, δεσᾶιβα νγε ἐξαγεά ποῖ 
ἔα. ἢς ΒΑ ἱπογεδϑεά ἴῃς ΑἰϊΑῖβ ; δοσοσά- τῇδε Γ[ΟῸΚΡ ; ψῆδί ἴΠε 8Που]ά ἃ Κίπρ 
ἰαύμας,οτ, Πρ ἴ0 [6 ροοάηεβ5 οὗ ἢΐ8 ἰδηά {ΠεῪ 
εἰδνεαΐέν 
ὑπακεν, ἢᾶνα πηδάς δοῦν ἢ ᾿πηᾶρεβ. 

ἀο ἴο υ 
4 ΤΠΕΥ ἤᾶνα βροΐίκεη ννογάβ, βυνθδγ- 

ΟΗΑΡ. Χ. 1. 1 γαεὶ ἐς απ ερρερὲγ αὐἷπε, δὲ 
ὀγίηρεῖδ ζογ δὼ ἀπίο δίνισοί  Ἐδίδου, 
Ἀ Υἱὴθ κινίπς οὐὖ 105 Βύχοη ΚΌΣΒ ΔΌΘΣα- 
ΔΕΝΙΥ, γ»ὰ5 1ΒΥ8Δ0], ἃ Υἱ 8 ὙΒΊ16Ὼ ὙΟΌΪ]ά 
ΤΊΘΟΙΥ Βοῦ ΖΟΥῸΣ ζχαδ. ὙΠῸ Ηρθῦγον ἔογ 
“ΘΙΊΡΙΥ " 15 ΠΊΟΥΘ ὈΓΟΡΟΓΙΥ “εἸηρίγηρ," 2.6. 
δε ρίγηρ 1[561{ ἔογίῃ, ρουτίηρ ἕοσίῃ 115 ἰπίοσγηδὶ 
βίγοηρίῃ ἴῃ δουπάληοθ οὗ γονῇ δηά ἔγαϊέ, 
ΤΠ “1 15 ποῖ ΤΠΊΘΓΕΙΥ ρορυϊδέοη, Ἀπ 41] 
ἘΠ σϑϑι 5 οὗ βιισοθϑϑῖι} ΔΟ ΥΥ ἴῃ [6 πδοηδὶ 
116. ΤΕ ἱπιδρθ οὗ ἃ υἱπθ, ἤεγε πιοϑὶ ὈτΙΘΗ͂Υ 
βκοείςπεά, 15 ἄγαννῃ ουἱ ᾿ἱπίο 11} ἀοίδι} ἴῃ 5. 
Ιχχχ. 8---τἰτ ““ΕΥΘΟΙΥ,᾽ τι “(ἀηἴο Βἰπι:" 1ἴ 
15 Δ ᾿πϑίδηςθ οὗ {πδἴ Ἰοόβοσ 96 οὗ [6 ἀσέίνις 
ον» ποαΐ; (45 ἸΏ ΒΥΑΙΏΤΩΔΙΙΔἢ5 5ρ6 4), ἰῃ ΒΊΟΝ, 
ἴπ Ἡεῦτενν 45 ΨῈ]} 85 ἴῃ ϑόῦὴδ οἵ βεσ ἰδηρυᾶρεβ, 
16 ἀδίίνε ργσοηοῦυπ 15 ἱηϊσοάυςοὰ ἴο δάά ἴο 
ἘΠ6 δοῦοη οὗ ἴ[Π6 νογῦ ἃ Ἑσογίδίη ἔἴηρο οὗ μοατί- 
1658, ἘΠΠ| 5 Δ Κα Ὀϊθηθβα, δοϑοϊυΐθηθθβ. ΟΡ. 
Ἡδεῦτεν οὗ Οδη. χ. σ; Απιοὸβ 1ϊ. 12; ϑοηξ 
οὗ 80]. 11. 1). ὙΠ6 ργορβοῖ σϑίεσβ ΡΥΟΌΔΟΙΥ ἴο 
πὸ Ῥσοβροτγ οὗ ἔδθὸ Νοσγίδοσῃ Κιηχάογῃ ἴῃ 
1} τείξῃιβ οὗ οδϑῇ δπὰ [εγοῦοαδπι 11. 

Δερογ δε 10 ἐῤδε »ιμ ἐμάς, ας 85 δ185 
ἤτι1}Σ ΔΩ 1001010110ἅ, 09 ΣΧ. Ὁ101}01194 
ἢ15 διῦΐδυβ; ὕὉ89 ὈθοῦῖοΣ ἐδ γδ8 ὙΠῈῺ μ15 
1δπά, Ὁ89 ὈΘΌΡΟΙ ὉΒΘΥ͂ τη8Δ)49 {ΠΕῚΓ 808 - 
ἔπο5. Ηδ οουϊὰ βηά πο θεῖος 196 ἴο πιᾶκα 
οὗ 18ε Ὀουηίίε5 οὗ Ῥγονίάθποθ ἐμδπῃ δὲ οὔςθ 
δηά ἴο [πε υἱπηοκὲ οἵ δῚ5 ρονγοσ ἴο ΔΡΡΙΥῪ ἴποπὶ 
ἴο ἴπ6 Ποπουτίηρ οἵ δί5 Ι40]15. ““ ΜυϊΕρ]οὰ 
ΔΙίαΑτϑ ;᾽" 566 οἢ. νἱῖ]. χὰ, ποῖθρ. 

Ω. Τρεὶνγ ῥεαγί ἐς ἀϊυϊάε ὅς. Ὀείνγοθη 6- 
Ἠονδὴ πὰ ἰάοἱβ.Ό 1,18. “" δίῃ αἰνϊἀοὰ,᾽" 5ς. 1ἴ- 
9.1 ἢ, οὐ [15 ἀενοϊΐοη. 580 [ΧΧ΄.. Ομδὶ)ά., Ἀδϑϑὶ, 
ΑΡεη ΕΖγα, “ ϑιδάϊδ." Αποίποσγ σεπάσπηρ, 
““Πεῖγ Ποαῖΐ 15 σπιοοῖμ,᾽," ἐ.6. 2196, Παϊίοσίηρ, 

βρρεσυ (Εννα]ά, Κοῖϊ, ὙΝ ἀπϑςοῆθ), 15 ἔουηάοὰ 
ρου ἴδθ ι5ὲ οὗ ἴπΠ6 Ηρθγενν ψνοσγὰ ἴῃ 5. Ϊν. 
41; ΕΖΕΚ, χὶϊ. 24, δηά ἴθ ᾿κὸ. Βυξ [Ββουρὰ 
δοοῖ ννογὰβ ΤΊΔΥ Ὀδ δϑοοτίδιηθα ΌΥ ἴῃς σοη-. 
ἰοχὶ ἴο 6 ἔλ᾽ϑε δηά βαδιοσίηρ, γεῖ ἴῃ6 ννοσγὰ 
“( 5ῃηοοίἢ " Δρρ ἰδ ἴο [86 Βοαγί μαγαϊγ οἵ ἰ156}Ὲ 
ΟΧΡτΕβ565 [α]ϑοῃοοά. 

ποιὺ “ῥα ἐδεγ δὲ ζουπά ζαμ}|}}] 5411 ὉΒῸΥ͂ 
πὰ οοὐὐ ᾿ὉΠ017 κΚα]101π1955. ΟἿ, ςἢ. νι τς ᾿ 
δηά ποῖθ. ““Νονν,᾽) ῶο πΊοῖθ Βιαϑιίδί!οη ΟΥ̓ 
ἀοΙαγ : ἔοσίμνν ἢ 5041} {πῸὶῚ βυ ]η655 6 
βθθνσῃ ούθη ἴῃ 1πεῖΓ οὐ ΠΟΙ ΘΟΙΟΙ 5655. 

δὲ «ρα ὄγεαξ ἄρευπ, δις. ἈΔίδοΥ, 89 ἐς 
ἐδέγε δαὶ ΒᾺΔΙῚ Βύτιϊο ΟΥΖ ὃ. 9 ΠΘΟΙΒ οὗὨ 
ποῖ διῖδιβ, ἰδὲ 58}811 089 ΒδᾶγνΟΟ 
ΟΥἩ ᾿μϑὲγ δίδῖπθ5. “ΗὀὌ,᾽" ν ἢ ΘΠ ρΔ5|5 ; 
γγ80 ἰἴ 15, 15 ποῖ βίαιϑά ; Ὀὰξ ]ομονδῇ 85 Ομ δ 
Βαπά {παῖ 5121] ἀο ἴ, “δ: ΓΚα ΟΥ̓ ἐῆα πϑοκβ.ἶ 
ΎΠΕ νεγὺ οοςσυγβ δοϑι δ ΟἿΪΥ ἴῃ Εχοά. ΧΙ. 
13) ΧΧχῖν. )ϑο; Πειῖ. Χχὶ. 4, 6: [54]. Ιχνυ]. 3. 
115 υϑ6 ΒοΙΘ ἴο ἀεδβογίθε ἴῃς ἀοβίτιςίίοη οὗ 
Ἰἀοϊαΐγοιι 4] δτ5 γοῖδυβ ργοῦδθΥ ἴο {πΠ6 1άο]4- 
ἴγοιι5 βδοσῆσθς. ννῃίοἢ δὰ θεδη οἥετοά προῃ 
{Π6πὶ, 45 θείης ἴμυι5 ὉΥ Ὠίνιπο τοι]! δίϊοη ΓῸ- 
αυϊοὰ (Ροςοςκο). ὙΠῸ ψοτὰ “" βἰδἔυθβ,"" 85 
Ὑ760}1} ἃ5 ““4]8τ5,᾽) 15 5:5: ΠΟ Δ τεροαϊοὰ 
ἴτοῃλ ν. 1. 

8. ον] ὙΠῸ ονεγίδσον οὐ Ἐρῆγαὶ πη β 
Αἰϊαῖς βῃοιϊὰ γο δἱοηρ σὰ (ἢ6 [411] οὗ {Π6 
ἴγοπθ [Ι͂ἢ 186 ποὺ ἱπιηϊηθηΐ συΐη οὗὁἨ [δε ῖγ 
ΤΑΟΠΑΓΟΒΥ ΠΟΥ 5ῃουϊὰ Ὀ6 ςοηδίγαϊποά ἴο τὸ - 
ςορξηΖα {πα πιοτιτοὰ νυταῖῃ οὗ ἴποῖς σού, δηὰ 
ψου]ὰ σοηΐεβ5 μονν νη ὕοσε ἴῃ6 Πορδ5 ΠΟΥ 
δὰ οπςθ ἱπάυϊρεά (566 σ 8. υἹἱῖ!. 19, ὅζο.), οὗ 
Ῥείη Ὀεποῆιίοα ΌΥ μανὶπρ ἃ Κίηρ ννὨ 16 ]οΒονδὴ 
νγἃ5 οἸεηάοά τυῖτἢ {Π6Π|. 

«υδαὶ ἐδεπ ῤοιίά α Αἰ ἀο ἰο τ ἢ 1.1, 

ΟΟΖ2 
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ἵηρ ΙΕ ἴῃ πιακίηρ 4 σονεπδηΐ: 
ἴῃ ᾿πάρπγεπε βργίηρθῖῃ αΡ 25 Πεπὶ- 
Ιοςκ 'ἱπ τῆς βιύγονβ οὗ τῆε δεϊά. 

ς ΤῊΘ ᾿πημαδτΔηῖ8 οὗ δαπηαγία 588] 
ἔξασ Ὀεσδιιβε οὗ (Πε ολἰνε8 οἵ Βεϊῃ- 

εἰ αηά {πὸ Κιηρ (Εν δὰ οὔθ), ψνμαῖ βῃουϊὰ 
6 ἀο ἔἴογ υκ᾽"» “)ο,᾽ 8ἃ5 ἴῃ Εὔςοϊοθβ. 11. 2. 
Το δαΐυτε “ὁ 5Βῃουϊὰ ἀο " (ηοΐ ““58}4}} ἀο) [5 
δαυϊναϊοηΐ ἴο ὀνγ85 ΚΟΥ οὐ δρουΐ ἴο ἀο,᾽ {Π6 
Ῥοϊηϊ οὗ νἱονν θείης ρ᾽δοθά ἴῃ ραϑί {π|Θ. 850 
1π6 Ηοῦγονν διΐυστο 15 υϑοὰ ἴῃ ὕδη. Χμ. ἃς, 
« 5ῃου]ά οδὲ:" Εχοά. 1]. 4, νου] Ὀ6 ἀοπα;"" 
4 Κ᾿ ΙΝ. 27, "' ϑῃουϊά μᾶνς σεῖρποά." 

4. Τόν ῥαυέ τῤοξεπ «υογάς, “αυεαγίῆσ 
“αι οἰν ἐπὶ πιαξίηρ ὦ εουεπαμ] 1.1ἴ. “ΠΟΥ μάν 
ΘΡοκθῆ νοσγάϑβ, ϑυνθασίῃρ [Ὁσ, ἴο ΘΑ ] [4]56]Ὺ, 
τιακίηρ [οΥ΄ ἴο τηλ1κ6] ἃ σονβηδηῖ." 6 56η56 
ῖ58 ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ [Π]5: “1 (ΠΟΥ ἀο Δῇγ Ὀιιβίη655, 
ϑυνθασιηρ [Δ]ςεἰν 15 ἢ [Πθπὶ πηδκίηρ ἃ οονα- 
πδηΐ,᾽" 2. 6. 15 ἴθ Ὶγ ΨΥ οὗ τρδκίηρ ἃ σονθηδηῖ. 
ἴῃ ἐγδηβαςίηρ ΔὴῪ Κιπά οὗ Ὀυδπίπθοθϑ ΜῈ]  οπα 
ΔΠοΟΐΠοσ, (Π6 δρτθειηθηῖϊβ νος (ΠΟΥ πιδκο, 
(που οὗ [ἢ πηοϑβί βοϊθπλη Κιηά, ἅγὲ 8156 δηὰ 
Ρεσυτεά. ΜδηΥ ἴδκε [πΠ6 ρῆγαθα “"ϑρϑᾶὰκ 
νγογάβ " ἴο πιϑδῃ, ἴο 5ρθδκ πιεῖὲ τνυογάϑβ, ννογάϑ 
ΨΉΙΘΝ Πᾶν πὸ ϑυθβϑίδηςο, πὸ τὰ ; Ὀυΐ [Βοσα 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 ΠΟ }ι5{|Ποδίϊοη οὗ {Π|5 56ῃ 56 
ἴῃ 186 υϑὲ οὗ 1Π6 ἰετὴθ οἰβενοσα ΕῸΣ [ἢ6 
σδδγρε ἤογὸ πηδάθ οὗ ζδϑομοοά δηἃ Ῥου]ΓΥ ἴῃ 
1Π6 Ὀιιδίποβϑ οὗ 1 σοϊηραᾶγο οἷ, ἱν, 2. 866 
Νοῖθ Ὀεΐονν. 

ἐδις ἡμάσπιοηξ “ῤγίησει δ ὐ ας δορίοοξ ἐπ δὲ 
ἡβιγγοαυς οὔ δε βεἰ4 “" Ἰυἀρτηεηῖ,᾽" ὁ. 6. οττιθ, 
ευϊ]άηοββ, [μδῖ νι ἢ ἡπάρτηοηΐ ἢδΔ5 ἴο ρυ 15}, 
ΎΤΒυ5, ΕΖοῖκ. υἱῖ. 22, “" ὈΙΟΟΟΥ͂ οτπλ65,᾽ 1, 
“ὐυάρτηηοηξ οὗὨ Ὀϊοοά ;) [6Γ. 11, 9, “Ποῦ ἡυάρ- 
Ταθηΐϊ τοδοῃοῖἢ υηΐο ἢράνθη." 866. αἷϑο {πῸ 
Ηεῦγον οὗ ευῖ. χίχ. 6, χχὶ. 22; εῖ. ΧΧΥΪ. 
ΙΣ.. 850 Ταγρυπὶ, ἈΔ5}ι, Κιιηςῆ!. ἽΠ6 ννογάϑ 
“ἴῃ ([Π6 ἕμττοννθ,." ΟΥ̓Κ’ Ροη [πὸ τ ἄρο5,,) ““ οὗ 
[86 Βεϊά,,") ἂγὸ ἴο Ὀ6 ἴδκοη τ “ὁ ἡυάρτησηΐ 
ΒΡΤΠΡ5 ὉΡ.,᾽ δηὰ ποῖ ἢ “Ἢ Βοος." ΟΠ ΠῚΘ 
Βανίηρ Ὀθεη σοϊηραγθά ἴο ποι οςκ, νυ δῖ 15 ρΓΘ- 
ἀϊοαίοα οὗἉ [ἴ 15 ἴῃθη, 85 15 οἴδηῃ [6 οδϑ6 (568 
ἐ. 5. Ῥ5. χεῖ!. 12---14), ςοπζοιτηθὰ ἴο ἴῃ ᾿πιᾶρο, 
δηά {Π5 ““)υάρπηεηΐ ᾽ 15 ἀδϑογ θα 85 ᾿χυγδΐ- 
ἴῃ 411 ονδὺ ἴδε βεϊά. τ δ Βεϊά, ψ Ὡς ἢ [86 
“ἰ ΊγΓΟννΒ ᾿ δον ἴο Ὀ6 4 ουϊἱναϊοὰ δεϊά, δηὰ 
ΒΟ ἢ Ἐπογϑέοσγε ϑμουϊὰ ργοόρεγὶν μᾶνο γιεϊἀρὰ 
Β0ΠῚΘ ιι56[}} ρχοάιτοο ἰηϑίοδά οὗ ἴποϑο ποχίοιβ 
ννεθάβ (σοπΊρ. 581], ν. 2), 15 ἴπ6 [5γδϑ {|3} 
Ὠδϊΐοη. Οἡ γῦυῤ, ποῖθ τοπάογθα πολ]οςκ, 566 
Ὠοΐα οἡ )ουΐ, χχιχ. 18. 

δ. Τε ψΠοΪθ νοσϑα 15 Ἰηβηςι ΜΠ} πιοςκ- 
ἵηρ Ἔχυϊίδίοη οὐθσ {86 141] οὗ [5γ26}}5 1Ἰἀοἰδίγγ, 
ὙΠ ὮΝ ΟΧΡΓΘΈ5565 1150] ΌΥ ἃ ταρι! ἃ βιισςθϑϑίοη οὗ 
ΒΑΓΟΔΘΙΏ5, ὉΨΏΪΟἢ ΠΟΥΟΥΕΣ ΔΓ ΟἸΪΥ πιοϑὶ ὈΓΙΘΗ͂Υ 
᾿παϊςαίοά, Τῆς οὐτγί, ταρι αἰγ ρἰδησίηρ δἴγ]δ 
Ήςἢ Ηοβϑα ἀθ ρ ἢ 15 ἴῃ, 15 ψν Ἐ]} ΠΠϑιγαῖϊρα ὈΥ 
[815 νεσβα, Ἔβρθοῖδ!ν ννθη σοπηραγοά Ὑν] ἢ [Π6 
ΤΆΟΣΕ ΔΙΠΥ ἀδνοὶορθά ϑατγο ἴῃ 1388]. ΧΙΝ]. 1, 2. 

ΗΟΘΕΑ. Χ. [ν. 5, 6. 

ἄνθη: ἴοσγ ἴῃς ρεορὶς {πεγθοῦ 5}8]] 
ΠΛΟΌΓΠ οΥογ ἰἴ,) ἀπά "Πα ῥυεβῖβ τ γθοῦ ᾿ Οσ, λα: 

ῬἮΚΩΣΊΏ2Κ. 

ἐδαὶ τε]οϊςεα οη ἰξ, ἔογ ἐπε ρίογγ {ποτο- 
οὗ, Ῥεσδιιβε ἰξ 18 ἀεραγίβα ἔγοπι [{. 

6 [ἰ 5Π4}1} θὲ αἰδο ςαγγιεὰ ὑπίο Α.5- 

Τρε ἐιῤῥαῤί,αηΐ: οΥ, ϑανιαγία «ῥα]} 3» δεεαις 
9 ἐῤῥε εαἰυε: ὁ Βεῤδεαυεη) Οτ, ““Οἡ ὈΘμΔ] 
οὗ [6 τρδρηϊποθηξ 5Π6-οδ] ἢ [Ηεῦ., [ἢ)6 386- 
ολἶνε5] οὗ Βείμανθῃη [Ν᾽ δηϊγ 5- Που36] 5814]]} 
(ΠΟΥ δὲ ἴῃ ἔδαγ, ἴμ6 πη δὈΠ Δπί5 οὗ ϑαπιδσιδ." 
ἌΥ ΒοσοΥΟσ οἶϑ6 ἴπ6 Δ]. 0] 15 πηθηςοηρὰ, 
γυΠοῖοΓ 51:η 5. ΟΓΥ ΡΙυΓΑ), (Π6 τηᾶϑοῦ 6 ἔοστη ἰ5 
τιϑοὰ (ς ἢ. Υ1}}. ς,) 6, ΧΙ, 4: α Κ. χὶ! 28; Κ. 
Χ. 29; 2 ΟἾἶτο. χίϊ. 8). Ηδργὸ (δ6 ἔδιλίηπο 15 
Ρυΐ 1ηβἰεδά, ΡΓΟΌΔΌΪ,, 85 [θγοπιθ οὔϑεγνοϑ, ἴῃ 
ἀοηϑίοη. [{πιιηλθά δίοὶυ δἴζοσγ, ἴῃ ἴ86 ργοηουηβ 
ὙΕΙςἢ τοῖογ ἴἰο ἴπ6 140], [Π6 ρΓΌΡοΣ τρδϑοι]ηθ 
ἶἴ5 τοουηθά. [1π ἈδΌὈίπῖςδὶ νυ ηρϑ, νι ἤθη 
Γοίδγοησο ἰ5 δά ἴο ἔ]ϑε ροάς, δ ἰοῤδοίῤρ, "" 886- 
δοάς,) 15 οὔδῃ ἴῃ ΠΊΟΟΚΕΓῪ ιἰϑοὰ ῸΓ Ε)οδίρι, 
“ (υάς,᾽" ἱττεβροοι νου οὗ [Π6 5οὸχ οὗ {Π6 160]. 
Αἱ Βεοίμοὶ, ““ Ο οἷ Ηουε,᾽" ἤδγε σοηίοπηρίιι- 
ΟἸΞΙΥ παπγεὰ “’ Βεΐδανεη,᾽" “"  δηϊγ᾽5 Ηοι56" 
(ςἢ. εἢ. ἱν. τς δῃά ποῖθ), νγᾶϑ θηϑηγιηθα [ογο- 
ὈοΔπὶδ ροϊάθηῃ οδ]έ, νυις ἢ 15 μετὰ ἀσϑιρτιδιεὰ 
ὈΥ ἃ ρίυγαὶ! πουῃ, ἡ ἢ ἃ βαγοδϑὶῖς ΔΡρΡ]ς δίῃ 
οὔ [δὲ Ηοῦγονν ὁ“ Ρ]Όγαὶ οὗὨ πλδ᾽ οϑὶν : ἔωοσ 186 
τνοσὰς ν  ] ἢ ἕο ἰονν πᾶ κο 1ἴ οἶοασ, (Πδέ 1 νγᾶς 
ΟἾΪΥ Οὐδ Ρδγ ουΐαΣ ο4] - 10] νυν] ἢ ννᾶ5 ποὺν 
ἰη 186 ῥγορμοῖδβ ἱπουρηῖϊθ. ὙΠα πιδϑοῦ η6 
ἴυγαὶ ἴοσ “" οαῖνοβ᾽" οσσυγϑ οἴδξη ἰπ ἴποὸ Ηδ- 
ἰδν Β10]6, 186 ἔξεταιηηθ Ὀ] ΓΑ] ΟἾΪΥ ὮΘΓΟ. 
(ς ϑαπηλσια,," 106 σδριῖα] δηὰ ϑοεαῖ οὗ βονεῖῃ- 
τιθηΐ, τοργοϑοηΐῖβ ἴΠ6 ψγΠο]6 Κἰηράοτι. 
Ὧν {δὲ ῥεορίς ἐῤεγεού, δις.Ὶ Οτ, ““ἔοσ ἢϊ5 

ῬΦΟΡ]Ὲ 58}8}} πηοιστὶ ἕοσ Πῖπι, ἀπὰ Ἰκοννῖϑο ἢ 15 
κοπηασῖπι [μδὶ το]οϊοσθὰ οὐοσ Ἠϊπη, ἴοσγ ἴδοὶῦ 
ΕἸΟΙΥ ; Ὀθοδυϑε ἴἴ ἰ5 ἀεραγίεαά ἔγοπιὶ {πμετη.᾿" 
“Ἡ!:5 6: [ϑγαοῖ, Ῥγορεῦν εν β 
ῬΘΟΡΙΕ, 15 ἀθγβίνου οδ θὰ (ἢ6 «81 5 ρθορΐδ, 
85 ἰῃ Νυπι. χχὶ. λο ΜοδῸ ἰ5 ςδ) δὰ “"ἴΠ6 ῥρθορῖὶδ 
οὗ (μοπιοϑῃ." ὙΠῸ “' ΚΟΙΑΓΙΠῚ,"" τηδηϊοποα 
Ὀοβάἀθβ ΟἹἹΥ ἴῃ 2 Κ. χχὶϊ!. ς, Ζορῆῇ. 1. 4, ἃρ- 

ἴο αν Ὀθθῃ 90ΠΊ6 Ῥασί!οι δῦ εἶλθ5 οὗ 
Ἰἀο]δίτουϑ Ῥτιθϑῖβ. Α5 ἴπ6 ννογὰ νγὰ8 ργοῦ Ὁ Υ 
δῃ ὁχοῖϊς (566 ἢοίθ οἡ 2 Κ. χχῇ]. ς), Μ)Ὑὲ ΓΠΔΥ͂ 
ΒΌΡΡοϑβο, [μὲ ἰἴ ννᾶ5 επῃρὶ ογοὰ ΌὉΥ Ηοϑοᾶ 85 ἃ 
ἀεοϑιρηδίίοη οὐ ςδ]᾽ ἔν ργιοβδίβ, ἕο πλαγὶς {ΠΕῚΓ σἢδ- 
ΤΑςῖοῦ 845 ἔογοίζῃ ἴο ἴϑγαοὶ. “ἼΠογ ρίοσγυ: 
]ομονδὴ ννᾶϑβ ΤΡΌΡΕΤΙΣ [5.865 “" βίοσγ " (5. 
ον]. 2ο) ; Ὀαξ, ποῖδ ἀρδαίη ἢ ἀοηβίοη, [ϑγδοὶ 
ἷ5 τοτηϊπάθα ἐμαὶ [ΠΟῪ μδά πρδάθ ἴῃς ςοδὶῇ {ῃ6ΙΓ 
“ ρ]οτγ." ὙΠῸ νοτζάϑ, “"ἴξ 15 ἀεραγίοα ἔγοτη 
(απ, ἃΓ6 ἀρραγοπν Ὀοιτοννθά, δηὰ ποῖ ν1ἢ- 
οἷν 5Αγοδϑηι 845 50 Δρρ θά, ἔτοπὶ {πὸ νν}} οὗ 
[06 Ρίουβ 5γδοὶ 65 ἴῸσΣ (δε 1οβ5 οὗ 186 ἃσζκ, 
ἷπ 1 8. ἵν. 21, 22. 

ΜδηΥ οτἰξῖοβ γοηάοσ (Π6 Ἰαϊίοσ ραγί οὗ ἴῃς 
ψοῦβ ἴ5: ““ δηά δ᾽5 Κοπιδσὶπὶ 541} ἔγχε πὶ ] 8 
ἔοσ ᾿ς σίοσυ, Ὀδοᾶιϑε ἴἃ ἀθραγίθξ ἢ ἔγομι Ἠἰπι᾽" 
ογ “Το. Βιυῖ [Π6 5θῆϑο οὗἉ "" {γε} ὉΠ πρ ἢ 5 
ἩΔΓΑΙΥῪ οσἑδὈ] ἰσποὰ ἔοσ [πὸ Ἡεὗγον, νογῦ, ἢ 



4 (ὮδΡ. 5. 
ΤΣ 

ΓΗ δ. 
ἐἀξ 
{ἀφ 

ν. 7, 8.] 

ΒΥΓΔ ΤΟΥ ἃ ργεβϑεπὶ ἴο “Κίπρ αγεδ : 
ἘΡΉΓΑΙΠῚ 514}} γεςεῖνε βῃδῃιθ, δηά [5- 
ΓΔ6Ϊ 504} δὲ δϑῃδιηθδά οὗ ἢϊ8 ονῃ 
ςομηϑ8ε]. 

7 “4: ὃν ϑανλδτία, ἤδγ Κίπρ 15. ουζ 
ἴατε ἐξ 25 τῆ [οδπὶ ἀροη τῆς νγδῖεσ. 

ΗΟΘΒΑ. Χ. 

8 ΤῊὴδ Πίρῃ ρΐδοαβ αἰϑο οὔ ἄνθη, 
ἴῃς 5ἰῃ οὗ βγδεὶ, 5}4}} δε ἀεϑβίγογεά : 
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τῃε τΠογη δηά τῆ6 τ 5116 884]] σοῖς ὉΡ ὁ [εαἱ. 2. 
Οἡ {ΠΕῚΓ Αἰαγβ ; ἦδπά ἘΠ ΕΥ̓ 88}4}] 88 ἴο 13 χς .. 
1ῃε πιουπίδίπη8.0 ὔὐνογ ιι5 ; 
ἢ1118. ΕΔ]1 οἡ ιι8. 

ἴη {π6 ἐογγ-ἄγοα οἴμοσ ρᾶϑϑαρδβ ἰῃ σὰ 1 
ΟΟΟΌΓΒ ὈΠΙΓΟΥΤΩΪΥ͂ ΟΧΡΓΘ5565 ἸΟΥ. 

6. Πε|:ῥα]] δὲ αἴτο εαγτίεά, ἄς. Οτ, “Ὑεᾶ, 
6 ὨΙΠΊΘΟ]Γ 5}4}} Ὀς οαγχὶθᾶ 10 δῦῇδῦθ υπἴο 
Αϑϑυσίᾷ ἴὺσ ἃ ργοϑθηΐ ἴο ἔς σμαπιρίοη Κιηρ.᾽" 
ΦὙΥρ4:᾽ [Π6 δᾶπιὸ ψογὰ ἴῃ ἴῃ Ηεῦγεν [5 
50 τοπάογοα ἴῃ ἰοῦ ΧΥἹ. ᾿ς: 1 8. ΧΧΙΥ. ΙἹ. 
Μιίπεραρ, ἴδ νψογὰ ἔοσ "ργθβϑθηῖ,᾽ δἷνναυβ ἀθ6- 
Ὠοῖεβ ἃ 5 οχργοϑϑῖνο οἵ γονογθηςθ, ὑπο Ποῦ 
Τοηάογοα ἰο Ηρδνθη, Οὐ, 85 ἴῃ ᾧ: 8. χ' 27; 2 8. 
ὙΠ]. 2; 9, Ιχχῆϊ. το, ἴο δῇ δαυτ]Υ ϑουθγεῖ βρη, 
Οη “[ἀγοῦ,᾽ 566 ποΐϑ οἡ εἶ. ν. 12. 
ΤΠουρὴ [Π6 γϑυῪ ἱμπιρογέοςξ τοοογὰ ψ ἢ] ἢ 

τγο ἤλυθ οὗ {ΠπΠῸ ͵αϑὲ γϑαγβ οὗ [Π6 [5.6 }16 πηοη- 
ΔΙΟΝΥ 15 5:]δηἴ οἡ ἴδ ἕδςῖ, γεῖ [Π6ΓῸ 15 ὩΟ τϑᾶϑοῃ 
ἴον ἀουδίϊηρ ἰπαΐ ἢιι5ῖ [815 δηὰ πὸ οἴπεσ νγᾶβ 
ἴδε οηά οὗ Ϊεγοδοδηιλβ ροϊάθη Ἵοδὶὲ δ᾽ Βεϑίδεὶ. 
Βεΐηρ οὗ ψοϊ]ά, οἵ ςονογεά ντἢ ρἰαῖθ5 οὗ βοϊ]ά, 
ἴ νου ]ά ἔογπὶ ἃ ργοβθηῖ οὗ δοὴθ νδ]ι6, ϑνὩ1]}6 ἃ 
σἤοάροῦ ἤριγο πη ρϊ βοῦν 85 115 διυθϑιυϊο δὲ 
ΒΕΙμΕ]. ὝὍὝΠε ϑρεςϊβοδίίοη οὗἩ (15 ραγί συ δῦ 
Τιοάς οἔὗἉ 115 τεπιονδὶ, γαῖ ποσ ἴῃδη οὗ [15 θείην, 
ἴοσ ὀχδιηρὶςθ, σοη 6] ΟἸ 5} ἀδϑίσογοά, Θη |65 
5 ἴο τοζαγά 1}15 45 ἃ ργοάϊοϊζςοη οἵ 4 διβζογίολὶ 
ἔλεῖ, δῃὰ ποῖ 845 Ὀδίηξ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ ροείϊοὰὶ ἔουτῃ 
οὗ ἀεηυηοϊαιίοη. [{ ννᾶ5 Ργοῦ δ ΪΥ 1616 ἴῃ 
6 Ὀεσίπηϊηρ οὗ Ηοβμθδ᾿β γείρη, ννῇθη ἢθ νϑᾶ5 
ςοπιρο θα ἴο πηᾶῖκο τῃδὲ 5} π5ϑίοη ἴο Αβϑγσίδ 
νυ Βςἢ δὲ ἤγϑὲ μὸ ψοιυϊἹὰ [δίῃ ποῖ βᾶνθ τηδάθ, 
Οὗ 2 Κ. χνυι!]. 2, ποτο [86 ψνογὰ “’ ργεϑθηίβ᾽" 
5 [6 ὙΘΓΥ͂ 584π|6 νογὰ 85 ἰ5 υϑϑὰ ἤθσο. 

Ἐρῥγαὶ»ε εραὶ! γερόῖυε ἐῥαηιε, απά 1. γαοὶ δα] 
δὲ ασῤα»ιεά 977 ῥὲς οαυπ εοιραεῇ ὍὨ6 ογεςζίοη 
οΟὗἨ {δαὶ οδ]ξεἰοἱ μαὰ ϑθοπιεὰ ἴο [5γδθ], δηὰ 
ΘσΡθΟΙ ΠΥ ἴο “Ἢ ΕΡῃγδῖ πη," 115 τ] πρὶ τῦεθ, 845 ἃ 
ΤΑΑΞΙΟΓΙΥ ϑδἴσοκο οἵ Ρο] ον : 566 1 Κ, χὶϊ 2ό-- 
48. ΤΊΠΟΥ βῃου]ά πονν ἔδοὶ, ἤονν Ροννειθβ5 [ἢ 5 
Ἰάοἱ ννου]ά ργζοόονεὲ ἔοσ δνογίίηρ (86 τυΐη, οὗ 
ΨΏΙΘΙΒ 1 Ὀεσδπλο 1561} 4 ἢγϑὶ υἹς  Π|. 

7. α΄: δὲ ὕόανι, ὅς.) δ ὈῸΠΌΡΙ9 (οΥ 
ἃ Πρ) ὌΡοπ Ὁ89 ζδοθ οὗ 1709 ψδΔῦθτ. ΤΠ 
οχτποζίοη οὗὨ [Ξ5γδ0}᾽}5 ΠΟΠΔΥΟΌΥ 5 ἀρδίη σοῃ- 
πεοϊοὰ ἢ {παῖ οὗ ΠΟΥ Ἰἀοἰδίγυ, 845 'ἱῃπ νύ. 
ἃηὰ 32 ῦονθβ.0. Οὐος ἂθὸ δἰπιοδί δα. ΠΥ 
ἀν! ἀφ Ὀοΐνγοθη ἴΠ6 σοηάογηρθ “" ἔΌΔΠῚ᾽) ΟΥ 
“ ΒΟ," δηὰ ““ σἢρ ;᾽) ἴ[ῆ6 Κὶπρ θείης ἰπ [η6 
Ἰλιῖεγ οᾶ96 σοπιραγεὰ ἴο ἃ οἢρ Ποδίηρ ΑΥΝΑΥ 
ΜΠ [06 βἴγεαπι δηὰ ᾿ἰοϑσῖ. ἘΣ ΕὙΤ ΟΡ Δ ]}Υ 
τῆς ἔοττῃοσ τοπάθγίπρ 15 θη] 4} ΡΥΟΌΔΌΪςΕ, ΜΕ 
5 Ξαποϊοηδα ὈΥ τπ6 Τάγριπι, [οτοσηθ, Β δϑδὶ, 
ες ϑεηδάϊα,," Ῥοςοςκο, Ἐοϑοημλθ]]οῦ, Μοηάεὶς- 
Βοῇη δηά Εὐγϑῖ; δῃὰ 115 δάορίϊοη 15 σϑοοπη- 
τηοηάοαὰ ΌΥ ἴῃς ςοηδίἀογαίίοη ἴΠδΐ 86 σρηΐεχί 
ἄοεβ. ποί ἱπάϊοδίθ [6 “γεαρι, ΜΉΘ ἴῃ [86 
Οἶδοσ οᾶϑ 5 6996 114] ἰο [ἢ6 ᾿πΔ 06, 

8. 72 ῥίσο ρῥίαεες αἷδο οΥΓ “νεη, ἐδε “εἰ ὁ 
Πγαῆ Οὐ ταῖμοσ, “Ἴἢ6 ϑῃγίποϑ αἷσο, ὅζο." 
“Ανθη,᾽" ἐς δ. ὁε νΔΠΠῪ ᾽ ΟΥ “ὁπ! 4 {γ,᾽) ΤΉΔΥ͂ 
ῬΟΞΘΙΟΪΥ 6 υϑοὰ ἤοῖα 45 ἃ ω0)}Ι0 ποίῦ ἴῃ - 
ἀϊοδίίης ἰπ6 ΤοΔ1 140]; υΐ 1 45 Ὀθθη 4]- 
ποδί ἈΠΙΝΟΣΞΑΙῪ τἱπἀογβίοοά 85 ἃ 2γοῤεγ "012, 
Ρυῖ ἔοσ "" Βεῖδεὶ." Τῆι “Ανεη, ἔμπα 5ίη οὗ 
ἴϑγαοδὶ,"" νου]ὰ Ὀς ἃ σοπι!πδίίοη οὗ {πῸ ἔτγο ρ85- 
ΒΔΡῸ5 ἴῃ Ηοϑοδ 5 δἰ δῦ σοῃιοΠΊΡΟΥΑΤΥ, “' Βοίδο] 
504}} 6 Ανϑῃ [νηὶ], ἀπά, “ἐΠῈῪ τμδὲ 
ϑυνΘΑΥ ΟΥ̓ [6 5:ηὴ οὗ δαιηδγιδ" (Απιοβ ν. ς, 
ὙΠ]. 14). : 

Α “Ιρἢ ρῥἷαςο,᾽ δαριαδ, νυ λδίουοσ ὑτοτο ἰΐς 
ΡΓΘοῖΘο ἔογπὶ δηά ι.56, νν5 βοπιοίδίηρ τὶς ἢ 
ταῖσηϊ Ὀ6 “( Ὀ011}" (α Κ'. χὶ. 7, χῖν. 23; 2 Κὶ, 
ΧΥΪ!. 9), ΟΥ ΘΥἢ Ῥδσβδρϑ Ἴσοηδίγιςϊοά οὗὨ τηᾶ- 
[ογῖ4]5 υϑϑὰ ἔοσ σηδκίηρ οἰοῖμεβ (ΕΖεοκ. χνὶ. σό, 
Ἠεῦγον), δαπὰ ννὩὶοἢ πιρμς Ἐδογοίογο Α͵5οὸ 6 
εἰ ἀρείτογοα " ([Π6 βᾶπιὸ ΗἩρθῦγενν νοσὺ οσουΐβ 
ἴῃ [κν. χχυΐϊ. 20; Νιιπὶ. χχχῆ. ςΔ, “ ρἷυςκ 
ἄοννη,,)) οὗ “" Ὀγσοκεη ἄονσι" δηὰ “ἐ Ὀυγηοὰ " 
(α Κ. χχίν. ᾿ς). ὅ866 ποῖθβ οἡ σ Κ'Ἱ. χὶν. 2 
δηά 2 Κ. ΧΧΙ. τς. Δὲ Βεοῖδοὶ ἴδοτο ννετε δἱ 
Ιεαϑὲ οὔθ ϑιςἢ δα»αῷ δῃηὰ οὔθ ραγίίουϊασ 
ἐς ΑἸΙΑΓ,," τηθηςοηρά 45 ἵἴννο αἰσείίηςξ [Ὠϊηρ5 ἴῃ 
4 Κ, χχί, τς; ἰῃ ΨΠΙΟΒ ρᾶϑθαρὸ 4150 ῃ6 
τιθηξοη οὗἉ 1ῃοπὶ 5 σοηποςίοα ἢ ἴδ6 ττογάς 
50 οἴη τειογαϊθα οὗ [εγοόδοδπι, {παΐ ἢ “ὁ τηδὰθ 
[ςγδοὶ ἴο 5ϊη :᾽ ψ Ὡς ἢ ννογάβ ὑσγοῦδὈΪΥ ἰοὰ ἴο 
ἴῃς ᾿πἰτοάἀυςξοη ποτα οὗ ἴΠ6 ὀχργθϑϑίοη, “(ἢ 6 
βίη οὗ [5γ6].") Βυῖ (Πετὸ σεγα ΡΓΟΌΔΡΪΥ Αἶδο 
οΟἴμοσ δαγνιαφιε δῃηὰ οἴποσ “ὁ 4] λγβ," τεργτοάυςίης 
ΟἿ ἃ 6556. δοδῖίθ [6 ϑατὴθ Ὑγόυϑῃρ: [ΠΟΥ (ΟΓ- 
(Δ1}}Υ ἡνετο ἔουπὰ ἴῃ οΟἴΠοΓ ρἴδοοβ (Α πΊο5 ΥἹ!, 9 : 
4 Κ, χνὶϊ. 9). 

ἐδε ἐϑογπ ἀπά ἰδὲ ἐῤδία1ἰ6] ΚοΙς ἀπὰ ἀαγάαν 
ΔΤῈ ἰουηᾷ 4150 τορεῖμῃεῦ ἴῃ Εἶν χ8, [86 ΟὨ]Υ͂ 
Οἴδοσ ρᾶϑϑαρο ἴῃ ψν ϊςἢ ἀαγάαν οσσυβ. ὙΝμδΐ 
Ρἰαηῖ5 ἃγὸ ΘΧΔΟΙΥ πιοδηΐ 18 υποογίδίη. 866 
Ὑππίγαῃ, ἐ Ναί. Ἡ..᾽ ρ. 427. ἴῃ (δ6 τηιάςὶ 
οὗ ἴδ ργεάϊοϊίοη οὗ Βείμο! 5 ονοσίῆγον (ἔοσ 
ἴτ 5 τεβυπηθὰ αἵ ἴπε εἶοϑα οὗ ἴΠ6 γε ῦβθ), γγὲ 866 
Βογὸ ἱηίογροβθά ἃ γὰρ ἃ γεΐθγεπος ἴο {π6 υἱοῦ 
ἀσϑοϊφιίοη Ὡς ἢ σμουϊά πιὰγκ ἴῃς ϑροΐ δῖ [ῃδὲ 
Ἰαῖοῦ ρεποὰ, ννἤθη πδίαγο ϑδῃουϊά ἄανα δὰ {ἰπ|6 
ἴο οἷοίμο (6 συ ΐϊηϑ νυν ἢ ἔοστηβ οὗὨ ι.961655 νερὸ- 
ἰδτῖοη. Τι5 γοίδογοηςθ κι ρηΐοβ αἷσοὸ [παὶ [Π6 
ονογίῃγονν ννου]Ἱά Ὀ6 ἰδϑίηρ. 

ἐρεγ “ῥα}} τἂν ἰο ἐδὲ νιομπίαϊπε, Οουεῦ τῷ; 
αηδ ἰο ἐδὲ δέϊίς, αὶ οη τω ΓΉΘΥ 5141} ἀδβῖσο 
Ἰηϑίδηϊ ἀθαίἢ ἴο ρυΐ Δη οπά ἴο {πεῖὶγ βυ δου ηρ5, 
ὄνθη Του ἴμ6 Θηὰ σΑπι6 ἴῃ {πὸ ἔδαγῆι! ἔοσπὶ 
οὗ 1δεὶς Ὀεοΐης ογυϑπθά, υπάθγ πιοιπίδιηβ δηά 
8115 το θὰ ὑροὴ ἴμελ. ὍΤῊ15 ἀεϑοτιρίίοη οὗ 
ἀεθσραὶν ραϑϑοὰ ἰηΐο ἃ Κἰπὰ οὗ ργονθσθιδὶ ᾿πηᾶρὸ: 
866 [ἃὑ|κ6 ΧχΙΣ, 10; ΚΕΥ. Υἱ. 16, ἰχ. 6, Τβαῖ 

δηά ἴο τἢ6 ἧς: 

ἃ 9. 
Υ . 6. τᾷ, 

6. 



ΗΟΘΕΑ. Χ. [ν- 9---ἴχ, 
ςμιδβίβε {Πεπὶ ; ἀπά [πε ρεορὶε 83}8]] ΒῈ ἡ οχ. ωῖρα 
ξριμεγεά ἀραίηϑὲ τῇ επὶ, ἐΜῃδη ἘΠΕῪ 7 ἐὐαὰ 
5011 διπά τῇδιηβεῖνεβ ἰῃ τμεὶς ὕνο ΡΝ 
ἔαγγοννβ. ρος ἀεόμ 

1: Απά ἘΡρΆγαϊπιὶ ἐς 4: 84Π ΠΕ ῈΓ οσν ἐπ τλειν 
ἐδαὶ ἰς ταυριῖ, ἀπά ἰονεῖῃ ἴο {γεδὰ οἷν “αλίσνες.. 

470 
9 Ο ἴβγδεὶ], βου ᾿αϑὲ βἰππεά ἔτοπι 

(ἢς ἀδγ8 οἵ Οὐ! δεδὴ : (Πεγὰ (ΠΥ βίοοά: 
τς Ὀάῖς ἱπ ΟἸθεδῃ δραϊπϑι [ῃς οἢ}1]- 
ἄγεη οὗ ἰηϊψυϊγ αἀϊά ποῖ ονεγῖᾶκε 
1Π6Π). 

ΙΟ 71 ἐς 'ἰῃ ΤῊῪ ἀεβίγε τμδὲ 1 5ῃου]ἀ 

ἴ 16 ποῖ τῆθγο σοηῃσραϊπηθηξ ἴπδΐ 15 ἀσδιγεά, ἰ5 
Ρδῖη ἔγτοτῃ ἴῃ6 ννοσάβ, “" 41} ου υ.5 1" 

9. ἐδοι δαιῖ εἰπποά ἥγονι “δὲ ἀαγε οὗΓ[ 
ΟἸΡΕΙ] ΤὮ15, σοηδιάογιηρ ναὶ ἔο ον, 15 
ΡΓΟΔΌΪΝ [πῸ ἔγιια σεπάοσίηρ, γδῖθμεσ {ῃδη, 
“ἐτηογο [ἤδη ἴῃ ἴῃ ἀδγϑ οἵ ΟἹ ΘΔ}.᾽) Ῥοβϑιϊγ, 
[6 ψνοτγὰ “" ἢ1115} (ΗΘ. ““ ΟἸΡ6Δ85) αἵ ἴῃ6 
οῃὰ οὗ νυ. 8 5υρξρεβρίβ ἴθ σεχηϊηϊϑοθηοθ οὗ 
ΟἸθεδἢ ἴῃ τἢϊ]5. ΟἹ ΘΔ ἢ 5. ὁπουτη 65, ννϊοὴ 
ὙΕΓΟ Γείεσγοα ἴο 450 ςἢ. ἰχ. 9, ϑἰοοάα οι ἴῃ 
(Π6 δδίοσγΥ᾽ ἢ ἃ ργξεπηησοηοο Ὡς ἢ πλδάς 
ΟἸθοδῖ ἃ Ὀγννογά ἔοσ σγ ΠΠΔ] ΠΥ ἴῃ ἴΠ6 54Π|6 
ὙΑΥ 88 ϑοάοιμῃ δηὰ Οοχλοσταῃ ὑγεσε ([54]. 1. 
ο,το; Μαεῖίϊ. χὶ. 23). 866 [υἷνξ χῖχ. 3ο. [ἢ- 
ἀεροὰ (πε ΠιϑίΟΥΥ 96οπὶ5 το 1 ἃ σοη- 
βου βη655 οὗ [Π6 γοϑοπηίδηςθ; σοπήραγε ᾿ξ. 
ΧΙΧ. Κλ ὙΠ Οεη. ΧΙχ. ς. ΤΠ δηβννοτηΣ 
ΟΥΠΠΔΙΠΔΙΠῪ οὗὨἨ [5Γ86] 15 τη! ξοΠΕΓΑΪ τ ΓᾺ] ἀθ6- 
ΡΓΑΥΠΥ ἢ ἢ ψψὸ βηά ἀο]!ποαιϊθά ἴῃ οἢ. ἱν. 1--- 
19, δηὰ [86 ργδνδίθηοα οἵ νυν ]ςἢ 5 οἴξη δἵ- 
ἰεσῖθὰ ὉΥ [6 ῬϑΑ]πὴ5 ἀπ Ῥσγορμεῖβ ἴῃ ἴῃ6 
βίγοηροϑβῖ ΠΊΔΠΉΘΓ ; 566 δ. 9. Ῥ58]πὶ χῖν. 

ἐβέγε {δὲν “ἰοοά, ὅς. Βαΐδογ, “ [Πογα μᾶνθ 
ΠΟΥ 5ἴοοά: 5}4}} ἴποσγὸ ποῖ ονογίδκο {μεπὶ 
ἀν Πρ ἰῃ ΟἸΌΘΔἢ [86 ννὰσ δραϊηϑδὲ {πὸ ςἢ]]- 
ἄγεη οὗ οὔτις ̓" ὙὙπδῖ ἰ5, [π [Π6 σΠσ Δ] Υ 
οὗ Οἰθοδἢ ΤΠΟΥ πᾶνε ρειϑίϑίεα ανοσ ϑίησθ: Ἵσδῃ 
ΠΟΥ ἀδοτὴ ἐπμαΐ, Ἰν!η 45 ΠΟΥ ἀο ἰη ΟἹ οδἢ, 
[6 ννᾶγ, ννῃῖςἢ ἰπῃ ἴῃοϑε ἀδγϑβ οὗ οἱάὰ δχίοθγτη - 
ῃδίοα [δε σομΠ]άγοη οὗ οὔποθ, 5841} ποῖ ονοτίδκα 
ἴδεπὶ ἴοοὶ 

σἰοο] σςοηαπυρά, ρΡεγϑιόϊοα, 845 ἴῃ Εσςΐοϑ. 
ὙἹ]]. 4} [541]. ΧΙΥ. 1.2, “"ϑἰοοά ὙΠῸ" (ταΐποῦ, 
“ἰ5ἰΔηά ὈΥγ .)); ὁ Κ. χν. 2ο, “" βἰαγεά :" [,δἐν. 
ΧΙ. ς, “δ δ ἃ βἴδυ." 

Οἱδεα}]} βϑροκοθη οὗ πιυϑίςο δ γ, ἃ5 “ Εργρε" 
«ἢ. νἱῖ}. 13) δηὰ ““ ϑοάοχῃ ᾽, ἀπά “’ (ὐοπηοσγδὴ 
ἴῃ 158]. ἱ. 1ο. 

Ατηοηρϑῖ [Π6 νδγίουϑ γη ἀθυηρ5 ἩνΠΙσἢ δᾶνα 
θθθη ρίνθῃ οὐ 115 νοῖβο, ἴπ6 ἀῦουθ βϑθθῖηβ [ῃ6 
ολϑίεϑῖ, δηὰ ἴο πιδῖκο τ ἴΠ6 τηοϑί ροϊηϊεα, [{ 
15 Δρργονϑά ΌῪ Μεζοεσ, Ροσοςκο, ἔννδά, ΤὴἊ 
Ἰαϑὲ εἰδιιϑθ Δ Ὀδ τοδὰ υἱδοιξ δη Ἰηϊοστορα- 
ἔἶνο, “ὁ ΤΠΟγῸ 584}} ποῖ ονογίδκα ἴπεπι, ἄτς.," 
δηὰ ἴδϑη 85 ἃ βαγοδϑείὶς οἰϊδίίοῃ οὐ ννῆδί [8686 
“ ᾿μη!άγεη οὗ οστίπηθ " τπουρῆῖ. Ὅλ σοπάογιηρ 
οὗ ΑΟΨ. πιϑδῃ8, ἃ5 Ὦσ Ῥυϑου [δ᾽ ηΚ5, “ΤΠ ΕΓο, 
1βουξῇ οδαβίοποα, ΠΟῪ ννεσὸ ποῖ Κι ]δὰ : [86 
ὈφΈ16 ἴῃ ΟἸΡΟΔἢ δραϊηϑί [ἢ ςῃ]άγθη οὗ ̓ η!4υ Υ 
ἀϊά ποῖ ονοσίδικα {πεπὶ θη 50 8Ἃ5 ἴο υἱίοι!ῦ 
ἀεβίσου ἴδοπι; θυϊ 11 584}} πονν." 

10. ὰν ἐπ ρ ἀξεῖγε ἐδαΐ 1 ἐῥομίά ἐρασίμε 
ἐδο} Ἐίμον, ΘΣ Σ ἄθβιχθ 10, ΘΖ 
Β8Δ]11 ΟὨΔΒ.186 ὕμθ1:. 1.4. ΝΠ {Π6η], 
41} 158 τοδγ ἔοσ ρυῃιβηπιοηΐ ; [ΠρτῸ 8 ποίησ 

ου ἴδεῖγ ρατί ἴο βία ΜΥ δαηά, ννῃϑῆσνοσ [ἃ Ὀ6- 
σομο5 ΜΥ ροοά ρῥ]θάϑυγο ἴο νἱϑῖ ἴπεπὶ. ὉΤΠ6 
ννογὰ “Ὃ ἀθϑιγο᾽" ροϊηΐ5 ἴο {πῃ6 1)1Υἱπ6 Τοχῃ- 
ΡἰδοθηςνΥ ἴῃ ἴδε ἰηῇϊσίοη 4 Η!5 οὐσῃ {ἰπὶὸ οὗ 
[Π6 τρεγιοα ς“μαϑ ϑεπιθηΐ ; σΟΠΊΡ. 58]. ἱ. 24: 
Εζεκ. ν. σ3. 866 Νοίῖδ (4) Ὀεΐονν. 

«υδεη ἐῤεν ῥα! ὀίπά ἐρενισοίοες ἐπὶ ἐδεῖσ ἑαυο 
“ιγγοαυ.}] ΤὍὌΠῈ οαϑιεδὲ τεηάθτηρ οὗ 1[ἢ}15 ρεῖ- 
ρέμα Ρᾶβϑδβο ἰ5 ρεγῆδρϑ [8ῖ5: “" Ὀθσδι5 {ΠΕ Υ 

γα Ὀουηά {πΠοπΊϑεῖνοθ ἴο ἐμεῖσ ἔννοΐοϊά ςο- 
Βα: διοη.᾽" Τῆς Ἡρῦτον τγοσὰ (᾿οπαδ), νυ ἢ 
ἴηὴ ΑΟΨ. 15 ἤογὸ τοηάδογοὰ “ ἔαγτγονν,᾽" ΤΟσσυγθ 
Ὀεϑιάθ5 ον Εχοά. χχὶ. το “" ἢεσ ἀν οὗ πιδγ- 
ΤΙΔ5 6," ννὩΙΓἢ 15 ἃ σοΟΠΠΊΟἢ 56η96 οὗ [86 νγοτά ἴῃ 
ἴῃ Τϊπιυά!ϑῖ5. ((Οεϑοηΐϊυ5, Ἐ ΤΠ 65.) “ ΤΟΙΣ 
ἔννοΐο]ά σοὨΔΟΙΔΙΙΟΙ " ῬΓΟΡΔΌΪ τηθᾶηβ, {πεῖς 
Ἑσοτηπηπηΐοη ὈΥ δοΐ5. οὗ ννοσβῃ!ρ ψι [ἐβονδὲ, 
ςοπ]οἰηοὰ νυ {πος Ἰἀο]αῖγουβ σοπιπιαηίοη 
ὙΠῺ [86 ο41 Οοτρ. υ. 2, “ Ποῖγ Ποαγί δδ5 
ἀϊνιάοα [15 Ἰονο." [1 [86 οἜχργοϑϑίοη 45 ἴδι5 
υπάεοτγϑίοοά 5 ΠΚ65 ΟἿΥ σηϊηας 85 ρτοβϑ δηὰ ὄνθῆ 
ἱγτονογοηῖ, νγὰ ταδὶ σοσο]οσξ ἐμδὶ [ἢ15 Γεργὸ- 
βοηϊδίίοη οὗ ψοσβῃ!ρ, Ὀοιὴ ἰαννι] δηὰ υηϊδυντα!, 
15 ἰδὲ νυ Ὡς ἢ 15 ργεβοηΐθά ἴο 1.5 ΠΊΟΓΘ ΟρθηΪΥ ἴῃ 
[541]. ᾿ν}1. 7, 8, Δηὰά ΕΖοκ. χχ. ΓὨγουφδουῖ ; 
δηᾷ [δῖ 11 υηάογ]}1ὁ5 411 (ἰῃοϑθ ραβϑᾶρθϑ 'ῃ Ηο- 
568 δηὰ εἰβεννῆεγε, νμὶςἢ ἀεβοῦρε ἸΔΟἸΔΙ ΤΥ οἡ 
(ἢς ραγί οὗ [ϑγδο  ἴε5 85 8η ἂἃςΐ οὗ ψβοσγθάοχῃ 
οὐ δάυ]ογΥ αραϊπθξ ]ομοναῃ. Οοπιρ. σ᾿ Οοσ. 
ΥἹ. 17, Χ. 18--2.. ΤΠΘ Ἰεσία μη Ἡροῦτον 
ὑγογά 15 σἤοβθη, 85 ὈΓΙΠρίης ὈοΙ ἸορΊ ἰσηδίο δηά 
[ογδι ἀάθηῃ νγοσβῃ!ρ ὑηὰοσ ΟἿΘ σδίορΟΥΥ : [ἢ [86 
ἔνγο ὙγΟΥΒἢρ5 σεΐουτοά τὸ δδὰ Ὀεθη ἴποβο οὗ 
δ δηά Βειδεῖ, τΠοΥ νσου]ά ἢανο Ὀδθη Βοίἢ οὗ 
ἴδοπὶ ἀοοοσι θὰ 45 “" ὙΒογθάοπιβ᾽" οΥ ““δάυ]- 
ἴεγι68.) Βροδιιθο που πᾶν Ὀουηά [Π6πλ- 
δοῖνθϑ," [1Πἴ, ὁ1η Π6γ Ὀϊπάϊης ἐμοιηϑοῖνοϑ: ̓" 
ςοΡ. 2 ΟἾἶγο. χχυῇ]. 6, ““ Ὀδοδιιθα ΠΟῪ πδὰ 
ἔογβακοη ἴδο 1 ογά,᾽" 11... .61η ἘΠ ΘΙΓ ξογβακίην 
1πῸ 1 οτὰ." Τἢὸ Το ΤΥδ65 ὁ’ οι {Ποη)- 
δεῖνος ἴο [ἢ15 ἰνγοΐοϊ ἃ ννοσϑῆρ 'ῃ (86 ἔυηάδ- 
ΤΑΘΠΪΔ] ΡΟΪΊΟΥ οὗ {βεῖσ βοραγαΐς Κιηράοπι: 
ςσοΙρ. ν. 6, “15 οὐγῇ ςουηϑεὶ.) ΕῸΓΣ ἴδ 
“ ραίογιης τἰοροίποσ οὗ [ἢ6 πδίοης,᾽) ορ. οἢ. 
ὙΠ τοὶ ΕΖΕΚ, χχῖϊ, 46. δὲ Νοία (δ) Ὀεΐονν. 

11. “454 Ἐρῤῥτγαίνι, ες. ἘἈδίδογ, “ὁ Απά 
ἘΡΉγΑΙπι νν85 ἃ ΠΕΙοΥ ὈΤΟΙΚΘΙΒ 15 δηὰ Ἰονϊην 
ἴο ἐτοδὰ οιἱἝ͵ ἴῃ6 σοῖῃ : ὍῸ0ΠΈΙ, οΥθὩ ΣΦ, πᾶνο 
Δ5βΒδ 9 ἴπΠ6 ὈοΔΌΪΥ οὗἨ πεῖ προῖ ; [1 νὴ} 
δοῦ ἃ Υἱάθσ ὌΡΟΣ ἘΡΆσΣδία; [υά δὴ 5}]]} 
Ρἰουνῆ, [Δοοῦ 5881} Ὀσγθακ 815 ε]οάς." Ὑτγοδά- 
1Ἰῃὴ5 ουξξ͵ σογῃ ννᾶ5 ἃ Κἰηά οὗ ννοῦκ μι ἢ [6 
Ποιέοσ νουϊά [ἰκὸ; 11 νγᾶϑ ΘΑϑῪ ἔὸὺσ Βοεὺ ἴο ννδὶῖς 
τουηὰ δηά τουηὰ ἴμ6 ἤοος, νηοῦ νγᾶ8 ϑοτὴθ 
8ο ἕεεῖ νἱάς, ἀγαννίης υϑ0.2}}Υ πὸ τνεϊξΐ (η]655 



ΗΟΘΞΕΒΑ. Χ. 

"Ηεῦ, ἐὰς ἐῤς ρον; Ὀυῖ 1 ρλϑϑθά ονθῦ ὑροη ἴἢῈΓ 
ἀρακα αὶ παρ: 1 ΨΗΙ πιᾶκα ἘΡἢγαὶπὶ ἴο 

Υ. 12, 13.] 471 
Π688) ΓΘᾺΡ ἴῃ ΠΊΘΓΟΥ ; “ὈΓΘΔΪΚ ΠΡ ὙΟᾺΓ 47:τ. 4. 3. 
ἔΔΠ]ονν στουπά : ἔογ ἐξ ἧς εἰπε ἴο β8εὲἷ 

τάδ; [υάδῃ 5}48]1} ρίονν, σπά ]Δοοῦ 
884} Ὀγεᾶκ ἢἰ8 οἰοάϑ. 

12 ΟΥ ἴο γουγβαῖνεβ 'π σὶρῃϊεοιι8- 

ἴῃς ΓΟΚΡ, 1}}} ἢ ςοπιε δηὰ γαίῃ γἰρῃῖ- 
δουϑῆε58 ΠρΡΟΠ γοιι. ΝΥ Ὁ 

13 Ὗς Ὦδνε ρἰονγεά νυ Κεάηδβδ, γε 

ἰηάἀεοὰ ἴ νοῦ ἴπῃ6 τοοϊπεὰ 5ἰθάρο, "πογερ, 
ὙΠΙΟἢ ννᾶ5 ϑοτηθίϊ πη65 τηδάθ 58 οὖ: 566 [58]. 
ΧΙ! τς, δηὰ ’ Ὠ:ςῖ. οὗ με ΒΙΌ]6,, “σγίει 
ἕμγε, ΝΟ]. 1. Ρ. 321), δηὰ δΒανίηρ {πὸ ἱπάι]- 
ξεηςο οὗ οδίϊηρ δὲ νν1}}} ἃ5 βῆ νναϊκοὰ (δεῖ, 
χχν. 4). ϑυςσῇ ΘΑΘΥ δηὰ ἱπάιϊροηξς σνοσκ 
σου ]ά Ὀε δϑϑρηθὰ ἴο ἃ ἔδνουτγιία Βεϊέοσ, Ὡς ἢ 
υπάος 1 ννου]ὰ δοοὴ δῆσον ΠΟ πϑοκ δὶ δηάὰ 
δθοῖς.0. 80 ἔανουτοά παὰ Ερδγαὶπὶ Ὀθθῃ ννῆθη 
{γδοίδοϊο ἴο ποῦ Οὐηοσ, “" Ὀγοίκθη ἴῃ; δῃά 30 
Ρτγοόβρεέγοιι5 δά 5ῃῆ6 Ὀεσοπιο (Π θυ. ΧΧΧΙΙ, 1). 
Βυῖ πον ἃ οἤδηρθ ννᾶ8 ἴο ἴδκθ ρἷαςσθ. 76- 
ἢονδὴ νου] δϑϑαι δ ΠΟΙ [Δ], Ὡροκ ἢ [86 
άγηθθθ οὗ ΠΟΑΥΥ ἴο]] : ἃ ἀτγίνογ ϑῃοιϊὰ ὃὉ6 
τηουηίοα ἀροη ΠοΓ; [πα Δῇ 4150 584}} ἄγανν ἴΠ6 
ΡΙου ἢ (ςοπιρ. οἢ. ν. ς, 12, 14): ἴπ6 νν Πο]ς 
ὨΔΙΊΟη ἴῃ 5ῃοτί (“" [4 οῦ᾽) 5ῃουϊά ὈῈ ρυΐ υπάος 
[86 ἢοανίοϑξ ἰδθουγ οὗ ἐῃς Βεο]ϊὰ. [{ ἰηϊγοάμςεβ 
ἃ ἴδπιθ γθρείΟη ἴο ΘΌΡΡΟΘΟ 85 ϑοῖῖδ ἀο παῖ 
(( λον" πηδᾶῃ5 “" ΕΡἢγαιπι." ὙὙδὸ ψΠοΐα 
γΟΙ56 ΠΊ6Δη5, [ἢαΐ ἡνΠΕΓΘΔ5 πογοίοξογο ἴδ [5γδοῖ- 
ἸῸ5ἢ πδίίοη δὰ Ὀδεῆ ἃ ςοῃηθετοῦ ΔΠΊΟηΣ 
πο ουγηρ πδίοηβ ἔων (Π6 υδὲ οὗ 186 
ἰτπηᾶρὸ οὗἉ {Πγεϑηϊηρ ἴῃ Μ|ς. ἱν. 12, 12) δὰ δά 
δρρζγορσγιδῖθα ἔπος οοά {πίη ρ5, 5η6 ηονν 58Που]ὰ 
5έσνὸ {πεπὶ  Βαγὰ Ὀθοπάδλργε. "" Βτοΐζκθη ἴῃ," 
Ηρῦ. ““ἰδυρδῖ ;") σςοπρ. [6γ. χχχί. τ8, “" υη- 
δοουβίοπιοά ἴο (6 γοῖκο,᾽) Ἡδῦγενν “ποῖ 
ἰδυρηῖ," ὙΠο ςοηϊιποίίοη 5 οπιοα Βοίοτο 
“ὁ Ἰον]ηρ,᾽) 25 ἴῃ οἧ. νἱ. 3, ΥἹἱ. χς. ὁ ΑΘ540}},᾽ 
11τ., ἐῬᾶ55 ΟΥ̓θσ ὕροη,᾽" 2.6. ἴῃ Βοϑίς διΐδοῖϊς, ἃ5 
(6 Ηδρῦγονν νοσὺ ἰ5 υϑοὰ ἴῃ [οὐ ΧΙ. 11, 
δηὰ Νδῆυπι 11]. το. ““Βγεδκ εἰοάς ;,) ΡΓΟΡΟΤΙΥ 
οὗ ἴπεὸ ϑοσοπὰ ρῥἱουφηρ δοῦοβθ ἃ [ΟΥΤΠΟΥ 
ΡΙουγῆϊηρ, βωλοκοπεῖν, οὔγίηρεγε. 80 [5848]. 
ΧΧΥΪΙΙ. 24; ἰοῦ ΧΧΧΙΧ. 1ο. 

19. δϑοαωυ ἰο γομγεείνει.., ζαἰΐδοαυ φγοωπα) 
Μοτὸ οχδοῖγ, βοῪῪ ὃο ΥὙΟΌΏΣΒΟΙΥΘΒ ἀπο 
ΣἰΣΘΟΌΒΙΘΒθΒ, ΓΟ δοοοχάϊσπα ὃ0 12017- 

ΟΥ̓́; ὌΣΘΔΙΚ ἘΡ ΥΟῸΣ ΖΑΙΙΟῊῪ ἐτουπᾶ, ΤΠς 
᾿πηᾶρ65 οὐὗἨ Πυϑ ΠΥ ἜΠπιρ] ογοα ἴῃ τ. τἱ ϑυρροϑῖ 
ἴο [86 ρῥγορδεῖ ἃ ἔυγίποσ δι υϊΐο αἀἸπίηςῖ ρ- 
Ρ᾽Ἰεδίίοη οὗ (ἢ 54π|6 οἷδ55 οὗ ἱπιᾶρθβ. ΤὴΘ 
νοῦ ἔοτ ““Ὀτοαῖκ ᾧὑρ ἔδ]ονν στουπά " οὐ- 
Οἰγ5 Ὀεϑίάδς ΟΠΪΥ ἰῃ [ογ. ἵν. 3, ὁ" Ὀγθαὶς τρ 
ὙΟΌΣΓ ἴδ ονν ρτουηὰ δηὰ οὸνν ποῖ ἈπΊοηῦ 
ἘΠογηϑ .᾽) [δῖ 5, οι πιυβκί πη (Π6 ἤγϑί ἴῃ- 
βίδποθ σοοῖ ουξᾳιίῃε πογηβ ΌὈΥ τυγηίης ἃν (δα 
ἕλϊονν στουπά. 866 ποῖθ ἰῃ ἰος. ογεπι δῇ 5 
ι.3ὲ οὗ ἴπ6 ννυογάϑ, νυ ἰς ἢ ἢ6 56 ΠΣ ΠΡῚΥ Ὀοττοννοά 
ἔγοπι (86 οἱάοτ ρσγορβοῖ, ᾿ἰπάϊοαίεβ 1815 ἴο 6 
Ηοοϑοδβ πιοδηΐηρ : [,εἴ 411] γουγ δἰ πὶ5 δηά θῃ- 
ἀεανουτγβ Ὀ6 5 (ἢ 45 541] 15516 ἰῃ ΓΙΡὨΪΘΟΙ5Π655, 
Ρτοάυςσίης ννογάς δηὰ ἀδθάϑ δηϊπηδίθα ΟΥ̓ θη} Υ 
ἰονναγὰς γοὺσ Ὀτεϊδγεη (σοπρ. “ὠπίο ὮΟ]!- 
Ὠ655,᾽ Ἀπ. υἱ. 22); ἩΒΔίονοσ Ὁ] βϑίῃρ5 ἅΓῸ 

ξίνϑη γου, υ86 δοςογάϊηρ ἰο ἴπΠ6 συϊες οὗ ςἢμδ- 
ΓΙΥ {ΠΕΣ Υἱ. 8); πηᾶκο Δη θη σε σἤδηρο ἴῃ 
γουτ ᾿ἶνοβ, τοοϊΐπρ ουἽ οὗ ἴπεπὶ 41} ννοθάβ. δηὰ 
νὰ στοννἢ5 οὗ ιιηϊδηιοα ἡδίυγο. ““ δϑονίηρ ̓" 
ΓΟΡγοβεηῖβ 411} κιπὰβ οὗ δεῖν ἴῃ Ρυγϑυϊ οὗ 
ὙΥδίουογ 15 ἀθογοὰ (οἰ. νὴ]. γ). ““Ἀοδριηρ 
15. {πε δπ)ογτηθηῖ οὐ Οοα᾿β ὑ]εβδίηρβ. "" Ας- 
σογάϊηρ ἴο ;᾽) τἢ6 Ηρῦγονν ρῆγαϑθε 15 ἴΠ6 54Π|6 
ἃ5 ἰῃ Οξεηῃ. ΧΙΝ]. 12; [μεν. χχνυ. τό. ὅδ ρ45- 
ΒᾶΡδ ἴδϊκοβ ἴῃ, Ὀυΐ τηυϑί ποῖ δὲ χοϑισιςϊοα Ὁυ, 
ννμδῖ ννὲ σεδά ἴῃ ἴεν. χῖχ. 9, το; θεαῖ. χχίν. 
19--.ὰᾶ. ϑοῖὴθ ἴδϊτο {6 ϑοοοηὰ ᾿πιρογαῖνο 85 
ἃ ΓΟ ΏΪ56 (ΠΟΠΊρ. 581, ἷν. 2), ἴδ}5: Υ6 5}8]} 
ΤΕᾺΡ δοοοζάϊης ἴο ἴπε ργορογίίἼοη οὗ Οοά β 
Ὀουπά]οθϑ5 ΠΟΙΟΥ͂. 80 [γ Ρυϑβεὺ ἴῃ ἃ ἀενο- 
[ἰοηδ] ποῖ οὗ ρστοδὶ ἱπίογοσξ ἀπά Ὀεδυ, δηὰ 
ΔΝ ὕπϑοδθ. Βυΐῖ (δ ΡΓΟΡΕΟΓΙ͂Υ ἱπιρογδίνο ἴτη- 
Ροτί οὗ {πὸ οἴδυϑα ννῃιςἢ ΤΟ] ονυ 5 σα κο5 [Π15 
ςοηῃϑοίγιςξίοη 5θοῖλ υπηπηδίυΓΑϊ. 
,ῶν "ἢ ἐς τἰνιε, ἄς. 5 Τίπιο,,") 25. ἰη 5. 

ΟΧΙ͂Χ. 126, 1.6. ΤῆΘ Οσοδϑίοη ὈγεβϑιΡῚΥ (8}}5 
ὉΡΟΙ γου ἴο 566 Κ [θῆονδῃ (ςἢ, 11], 9) Ψ8ο [15 
πον ννΠάγανίης ἔγοπῃι γου, Ὀείογο 1 15 ἴοο 
ἰλῖο : ἴῃ [Π6 Βιυμπλῦ]6 ἤορο τμδὲ δῇογ 4 ν Ὡ 6 
(ςἢ. νἱ. 2) ε νἹ]}]} ν]ϑ:ξ γοιι 'ἴπ ΠΊΟΓΟΥ (“σοπγ6᾽" 
ἃ5 Εχοά. χχ, 24), δῃά τάῖη ἄονγῃ ἰονϊηρσ κι ηά- 
Π655 Ὡροὴ γου. ““ ΔΙ᾽, 15 Δῃοίδοῦ ἀπά ἅρδῖη 
ἀἰδετοηΐ δρρ]οδίίοη οὗ δρτιου!ξυγαὶ ᾿ΠΊΔΡΟΓΥ ; 
1 ἀρηοῖθ5. ὈοΪᾺ ἴπε δουπάδηςο δηὰ ἴῃ ννεὶ- 
σοπὴθ ομδγαοῖοσ οὗ [πε γι. Οἱ. ςΒ. νὶ. ,. 
ἐς ΕἸ ΡΠ οΟυ 5 η655᾽) οἴη πιϑδη5 βοοάῃοββ πΊδΔη]- 
[εϑιϑά δοςογάϊηρ ἴο ργογηῖϊθθ. Οἱ. [541]. χὶν. 8; 
Ρϑς. Ιχχχυὶ τ. Τῇ Ηρῦγεν νοσζὰ τοπάογοὰ 
ἐς γΔΙη,᾽) 245 ἴῃ οΟ] 11. 23,) ΠΊΔΥ 4150 πιϑᾶῃ 
“ρας ἢ," 5 ἰπ ᾿Πευΐ, χχχῇ!. το; δηὰ Ποποδ 
ΒΟΠΊΘ διρροθεο ἴπδὲ ἴῃς Μεβϑιδῃ 15 ἤΟΤῈ Ργοὸ- 
Τηϊϑοά 25 ἴδε Οτοαῖ Τθδοθεσ οὗ ΠΟΙ Ἰπο55 ([58]. 
11. 3. 1ν. 4; [οδη ἵν. 25). Βιυΐ ἱπδειγυςοῃ ἰπ 
ΠΟ] Π655, ᾿μου ΧὮ ἃ σΌρσετηο ὈΪοβϑὶπρ ἴο ἃ πποταὶ 
Ὀδίης, 15 ποῖ {Ππ6 ργοπιϑα ΒΙΟΒ ννὸ 5ῃοιυ]ά 
Βοτο ὀχροοῖ. 

1353. 7ε ῥδαυε ῥιίοαυεά..... «γέ 9, ἢ4:} 
ΠΕ ΡΙΟΙΡἢοα νυ] Κοάη655,᾽) 85 [οὉ ἱν. 8, ΏΘΤΟ 
866 ῃποῖθ., [{ πηϑᾶης οηραρίηρ 1η "ψνὶοΚοα δθηΐοῖς 
Ῥγίβοβ. ὙΠ τονεγϑοὰ ογάοσ οὗ ἴποὸ νογάβ ἴῃ 
1π6 βοςοπά οἴδιιϑο, νυ ἰςἢ πλογο ΟἸ βου τοπάογοὰ 
15, δ 4 ὈῸΥ γ9 ΒΑΘ ΣΘΔΡΘά, ἱπάϊ!οδῖος [δῖ 
1ξ 15 ηοῖ ἃ σοηζηπιοα ἀοοεπρίίοη οὗ {πεῖς ον]} 
ἀοίηρβ, Ὀυξ ταῖμοῦ οἵ ΠΟΙ͂Γ γοϑ]ῖ. (ΟΠΊΡΑΓΟ 
αξϑῖη [οὗ ἴν. 8. Ὑδ 96ηϑ6 ͵5, ουγ ρου ἢ- 
ἴη5---ἰβ νυ] Κοάμποβϑ, ΒΟ ἢ γα δάνγα γοῦΓΘΕΪΙνΕ5 
ἄοπα Ὀοΐὴ ἴο ομδ δηοίΐίδοσ δηὰ δραϊῃϑί γουγ 
Οοά; πὰ γοιιγ δαγνεϑί---ἰβ ορργεϑϑίοῃ, θχοῖ- 
εἰδοά Ὡροῦ γουγϑεῖνοβ ὈΥ̓ γοὺζ δ] ον -πλεη, 
ΤῊ Ἰαϑὲ ρρὶ]165 Ὀοΐῃ ἴο δα ἰπ) υϑέῖοο Ὡς ἢ 
13γδοὶ ἴθ8 γα σΟΠΓΙΠΌΔΙΪΥ ἘΠ δἱ ἴπῸ 



2 ΗΟΘΕΑ. Χ. ἵν. 14,15. 

83ρ011εἀ 4“ ΒεΙἢ-ἀγθεὶ ἴῃ της ἀδγ οὗ Ραῖ- “ξ ἕῳ ἤᾶνα τοαρεά ἱπί4υΥ ; γε μάνα δαΐθη Υ οἵ : 
τε: τῆς πηοῖπεῦ νγὰ8 ἀδϑῆςξα 1Π ρίεςεϑ ἃ 19. 13 1ὴ6 ἔς οὗ [165 : Ὀδοδιιβε ἔποιι αἰ άσϊ 

γυβῖ ἴῃ (ΠΥ ννᾶγ. ἰῃ τὰς ταυϊτυάδ οὗ 
ΤΥ πλρσὙ πηδη. 

14 ΓΠετείογε 5}4]} ἃ τυπλι]ς 4γ|56 
᾿Δπιοηρ (ΠΥ Ρβορῖίε, ἀπά 411] (ΠΥ ἕογ- 
ἴγεβ8568 5041 δὲ βρο]]εά, δ ϑῃδίπηδηῃ 

ὉΡΟΠ δώγ σὨΠ]άτεη. 
15 80 5}4}} Βεῖἢ-οἱ ἀο υπῖο γοι 

δεσδιιβ6 οὗ ἵγόουγ ργεαῖ νυ] ΚΘ 688 : ἱπ 

αττεΓγ ὃς σὺ ΟΕ; 

Παπάβ οὗ ἔθ] ]ονν-[ϑγδο θ5, δηά αἷϑο ἴο [Π6 
τορι] ἰγοδίσηθηϊ νυ πῖς ἢ [Π6 παίίοη κυϑβεγοά 
ἔτοπη ΠΟΙῸ ΡοΟΝΕΥΙ͂Ι βίδίθβ. “Ἴἢο ἔπι οὗ 
1165 Ὁ ΤΊΔΥ πηθᾶη (δ6 ἔχ οὐἁἨ ἀϊδαρροϊπηιπιεηΐ ; 
Ὀιξ 11 πίογθ Ργο  ὈΪΥ ἀεποῖθβ [ἢθ γϑϑ 5 οὗ 
ΠΟΙ “6 1165 ᾽ ({γβάϑοπβ) δραϊηβὶ (πεῖς σοά δηά 
ΠΟΙ ἰανν ει} κιηρ ; (815 {πιγὰ οἰαυϑθ σεροδῖβ 
[6 ἴννο ἔοστῃοσ σοπηργοβϑοὰ ᾿πίο οὔθ. 
“ δεείαιμο ἰδοι ἀϊάε ἐγισῖ, ἄς. “ΤῊΥ ψναΥ.,᾽" 
ἴῃαῖ ἰ5, [ῃὴ6 ψὰὺ οὔ νυ νγ δηὰ Ἴοοττυρῖ 

ἸΟῪ, ΔΙ  ννουϑῃὶρ, ποδὶ μοπἰϑἢ 411Π|8ποδ5, αἢ- 
Ἰοΐ τονναγάὰς [ϑονδῃ. (ὐοσηραγο “' ννΑῪ ᾽ ἴῃ 

: Καὶ χν. 34: 2 Καὶ χυὶ. 2. Τδὸ Ἡοῦτενν ἔοσ 
ΤῊ ννΑΥ" ὉΥ ἃ 51. σὔδπρο ἴῃ ἴδ6 σοη- 
βοηδηΐβ ΠΊΘΔη5 "ὁ ΤῊΥ Πῃδτγοίβ,," ΠΟ ἢ 45 Ὀοην 
Βοπιορθηθοιβ τ νυ Βαΐῖ ἕο! ]ονν5 (᾽ἴἢ6 πιυ- 
μὰς οὗ [ΠΥ ΠΙΡΉΓΥ πηθη )) 15 δοοορίοα ὈΥῪ 
Εννδ]ά δηὰ ϑϑνεγαὶ τηοάδγῃ οτῖςθ. 80 ΓΧΧ. 
(ΑἸεχ. ; τε Ν ιίςδπ δὰ5 ἁμαρτήμασι) 85 ξίνεῃ 
ὈΥ Ογπὶ, ΌΥ [Θγοπῖθ (ὙΠῸ Πίπλβοῖξ δᾶ5 υἱὰ 
ἐμὶ4), Ατὰρ. Βιυΐ [πΠ6 ψνΒο]6Ὲ [νυν ϑἢ ἰγδαϊίοη 
5 ἀρδίηβέ {Π6 τεδάϊηρ. 

14. Τῤεγεΐογε ῥα α πρὶ γί ἀρρορισ 
ἐδγ ΕΠ ἡ.ς, ἃ ἴυμπῃι]ξ οὗ ρδηϊς-ϑ ΠΟ Κοη 
ΟὐΐοσΥ δηά σοηβιβίοῃ σδυιϑοὰ ΌΥ Π6 Δρρζοόοδοῖ 
οὗ ᾿Ιηνδάθτς, Βαυΐ ἃ {π|ὸῚ τϑηάοσηρ ΡΥΟΌΔΟΌΙΥ 
ἶ5, ΤΏΘΙΣΘΖΟΣΘ ἃ ὑὐτ 1 8}}811 Σἰ 509 Ρ 
δεαϊπδὺ ὉΏΥ͂ ΡΘΟΡ165. “ΕἾ56 ὉΡ.,᾽ 45 5. 
ΧΧΥΙΙ, 4: ΝΔὮ. 1.9; Ρτον. χχῖν. 22. ""Αραϊηϑί," 
[Π6 5ᾶπ)ς Ὀσεροβιτίοη ἴῃ {π6 ΗἩθῦτενν 45 5. 
ΧΧΥΙ͂. 12. ὁ ῬΦΟρΙθ5,᾽)" 45 ἴῃ 186 Ηρθῦσον οὗ 
εν. χχῖὶ Ἱ, 4, 14: οι, χχχὶϊ. 4, 19. 
ὙΠεΙΓ ςοἸϊοςεῖνε {γρε8 βῃου]ὰ Ὀὲ δϑβϑδεὰ ὈΥ 
(Π6 τοῦ οὗ ἱηνδάϊηρς ἢοβίβ. (Οἵ. 54]. χυὶ:. 
12; 6γ. ΧΧΥ. 21; ΑΠΊΟΒ ἰϊ. Δ. 

: 4: δραίγιαη “ῥοϊ κά Βείῥ-αγδεὶ ἐπ ἰδὲ ἀαν 
δαμἶτ: ἐδὲ γ»ιοΐῤει' «υα. ἀἰαεδεά ἐπ βίεοσς προπ 
δὲν ορίάγοη] ““1η {Π6 ἀδγ οὗὨ Ὀ4{|6," ταῖμοῦ 
ἐἐ οΥἱ νναγ,," 2.6. Βδη ἰξ νγὰβ ἰακθὴ ἱπ νυᾶγ, 
ὙΠῸ ρῆγαϑθ, νυν σἢ 15 ποῖ ἴΠῸ 54ΠΊ6 85 ἴῃ 5. 
ΟΧ]. 7.) ἄοεβ ποῖ ργορευγ βιιρροϑῖ {π6 βουρπὶ 
οὗ ἃ Ὀφ[1]6 ἀραγί ἔτοτῃ [ἢ δἰΐδοκ οὐ ἴδε ἴοννῃ. 
“ Βλαϑῃρά ἴῃ ρίθοθβ,᾽" ἃ5 ἰηξδηϊβ ἃγὸ σερεδίθα!υ 
βαιά ἴο δὲ {γεδίεά ἴῃ ἴβοϑο ἀδὺβ οὐὗὨ Ὀαυθάγουβ 
νναυΐδτο, οἢ. ΧΙ, τό; 2 Κ. νἱῖ. 12; ΝΔδῇ. 11}, 
1ο. Α ἀἰϊδγεπί Ηρθῦτονν νογρ ἀδβοσῖῦοα τῃ6 

ΒΔ ΠΊΣ ὈΑΓΌΔΓΙΥ ἴῃ Ῥ5. οχχχυϊ. 9. [{ δάάϑ ἃ 
Εἰγοιυπιδίδποα οὔ σΠΙΘΠΥ͂ δοςοιηρδηϊοά ὉΥ 
ΓΕΒ 511655 ἔογοθ, [δὲ 16 πιοίποῦβ ὑγογο 4150 ἴο 
Ὀ6 Ξυ)οςιοὰ ἴο ἔῃ 11Κ6 ἐγοδίπχοπί. ΤἼΘ σοπ- 
Ραγίβοῃ οὗ ςὮ, ΧΙ. 16. Ξἴθννβ ἴῃ ἀἰΞΕ ποῖ πο55 
ψ ννῖς ἢ ἴδ6 Ῥγορμοῖ 5 βρίγιξ ἔογεσανν 186 
ΒΑΠΡΊΜΠΑΙΥ σαρίιγο οὗ ϑαθᾶσια. ΨὉδο [ἢϊ5 
ἐς Θ᾽ πηδη ἢ ννᾶ5, δηὰ νῆδῖ ρἷδος νγᾶβ "" Βοίἢ- 
ΑΥΌΕΟΪ, "ἢ ἅγΘ ΟἿΪΥ πιδίζουβ οὗ υησογίδίη σοηΐθο- 
ἴυγο. ΑἹ] ἐμδῖ 15 πον ἰ5 ὑπαὶ (6 58οἷ οὗ 
ΒεΙΠ-ἀΥθο] δά τδάθ ὕροὴ ἴῃ τηϊπάς οὗ 
[5γδθ} 65 Δῃ ᾿πρΓοβϑίοη, 5: Πλ}}8Ὶ ἴο (παὶ ΜὩΙΓἢ 
ἴῃ 1Π6 ϑαυθπίθθητἢ σοπίΌΓΥ ννᾶ5 πηδὰθ ἕδσγ δηὰ 
αὐ ὈΥ [86 5Ξ84.Κ οἵ Μαράθδυγρ. 866 Νοῖθ 

Ιονν. 

16. 580 «δαΐ Βείδιοὶ ἀο μηΐο γο ΤΒῸα 
ἸΔΌΣ ΒΟ" -61 ἀοπο Ὁπίο γοῦ. ϑυςῇἢ ἰ5 
(6 οδ]απιϊίουβ διΐυγο, ΒΟ γοὺσγ «οδ]- 
ὙΟΥΒΠὶρ δηά [15 δἰϊοπάδηξ οοττιρίίοηβ αν 
Ὑγουσῶϊ οὐ ἴθγ γου. Οομρ. οἢ. νἱῖ!. ς, 
ΧΙ, 9; 6γ. ἵν. 18. ὙΠῸ ρῥγορβοῖ ροβϑ δῦ 
1.565 ἴπ6 ἔοιτῃ “" ΒΟΙἢ.--Ε] " ἤεγο ἰηδῖοδά οὗ 
εἰ ΒΕ τάνοη,") ἴο Ροϊηΐ ἃ ῥαγοποριασία; ἃ5 ἴξ 
᾿ξ ννεγο: “ Βείἢ-εἰ," Τός Ησιε 9 Οοή, ̓ ᾶ5 ταδάθβ 
γου ἴο 6 ““ Βεί Ατθεϊ,"" ΤόεἼ Ησι“ε ὁ ἐδὲ 
αηιδια δ 9 Οοά, ἃ5 Μοϑεβ Κίπιςδι Ὄχρ αϊποὰ 
(ἢ Ἰατίου Ὡδτηθ. 
7ουγ αγέαὶ «υἱεξεάμε:.}] [Δζογα! γ, “γουτγ 

Ὑιοκοάηθοθ οὗ νυ οκοάῃρβϑβ: "ἢ 8Δη ἰηϊοηξῖνο 
ἴογπη οὗ δχργοβϑίοη [{κ6 “ὁ ΒΟΙΥ οὐ Βοίϊοβς," 
“ βοηξ οὗ 5οηρϑ,᾽" ““βογνδηΐ οὗ βογνδηίβ.᾽") Τὴ 
ῬὮΓΔ56 5665 ἴο σοπΊΘ ἔγοϑἢ ἔγοπι 86 πγϊηΐ οὗ 
ΗἨοϑο᾽5 οὐνῇ ἱπάϊρηδηΐ ἔδο ηρ. 

ἱπ ἃ νιογηίη) ἘἘδῖποῦ, 1π 086 ἄδνψῃ, ᾿ς. 
5 5000 45 [6 πιοιηΐηρ ἀρργοδοδοβ, [ἢ 6 
ἢγϑέ (Πἰηρ (Πδὲ 58.411 μάρρϑη τν}}} "δ, ἐπδξ, ὅζο. 
80 “1 {πε ΠΊΟΓΠΙΠΡ "ἢ 5 τεπάἀογοα “6 ΘΑΥ]Υ ἢ ἴῃ 
Ῥξς. χο. 14. “ἼΠΒΕ Κιηρ οὗ [ϑ5γδεὶ " ροϊηϊα, 
Ποῖ ἴο ΔΗΥ͂ ΡΑΙ ΓΙ Ου ΑΓ ρογβοῦ, 85 ἐσ... Ηοβῆσθα, 
Ὀυΐ ἴο {6 γτοργοϑοηϊδίϊνο οὗ {π6 οςθ. ὙΒοτο 
5 ΔΠΟΙΒΕΣ τοδάϊηρ ἴῃ ἴῃ6 Ηρφῦτονν Μ558., ποὶ 
Βοννονοῦ 80 γγὲ]}} διυϊδβοπεςδίθά, σνίησ (86 
56η56, ἐἾἶκ6 {π6ὸ ἄδνγη :᾽ [ἢ]5 νου] πηϑδῃ, 
Κορεῖδοσ ἢ ἐπὸ τηογηϊηρ οἷουά τ δῖςἢ τδ6 
Γδιη δυη ἀϊδοιραίεβ (ςξ, ἢ. νἱ, 4). ὅϑοπιθ 
ἰπάσφεα κρῖνε 1Πϊ]5 ϑθῆβο ἴο ἴῃ σοϊῃπιοῃ τοδάϊηρ. 

ΝΟΤΕΘ οἡ (ἨΑΡ. Χ. 4, 1ο, 14. 

4. Α(ς ἴϊπε δυβρὲ οὗ ἴῃ6 ἴῆγθο νογῦβ, ᾿ΔἼ, 

ιν, ΓΘ, ἰ5 ἴὴ ἴῃ ἱπάϊοδῖῖνο, νυ ἢ] [86 
ΟἾΠΟΓ ἴννο ἅγτὸ ἱπβηϊῖνοβ, {π6 τηοϑὶ ΟΌὈΥΪΟΙ5 
ςοηδίτιοϊίοη οὗ ἴῃ6 ρᾷϑϑαρε 15, ποῖ ἴο τηλῖκα 

τ(ὴ6 ἢγϑὲ σοοτάϊηφίο ἢ 106 οἴπον ἔπτο, Ὀυζ 
ἴο ἴΔΚο ἰξ 8ἃ5 ἃ ὑγοίδεϊβ. ὙΠῸ 8686 Βεῖὸ ψίψθη 
ἴο ἼΦ ἄρρδδᾶγβ ἴο Ὅ6 Ῥοσγῃο ουὖΐξ ΟΥ̓ ἰἴδ 156 ἴῃ 
86 Ο]Ποννίης Ρᾶϑϑαροβ: [υάρ. χυΐ!. 7, 28: 

ΓΗΘςν. 

ἃ τπούηΐηρ 5Π4]] τῃ6 Κίηρ οὗ [βγδεὶ ἐκέλμη οι 



ν. 1. 

Ἐχοά. χυὶϊ, 16; 2 5. χὶχ. 29; Ϊοβϑῇ. χχ' 4; 
[54]. ᾿ν}}}, 13, “" ϑρϑακιῃρ {πεῖς οὐνὴ ψοτγάς,"" 
ΑΟΝ., πὸ“. φροδκίης ἃ ννοσὰ,᾽) 1. 6. οὗ Ὀυιϑῖπ655. 

10. (α) Ἴδε οχρίαπδίίοη σίνοῃ ἀὔονὸ οὗ 
Ὁ ΟΣ ΠΝ Δ, 11ξ, ὁ ἸΏ ΤῊΥ ἀεβῖγο, δηὰ 1 5}]}} 
υη15} [ἢ 6π|ὶ,᾽) 15 ὈογπΘ οὐ, ἴῃ ἴ6 ἢτϑῖ 
ὉΥ |6τ. 11. 24, Ώοσε “δὲ Ποῖ ρ]οάϑυγε," 1. 
“Ἶη [Π6 ἀοδῖγε οὗ Βοὺ 5ου]," πηθδηϑβ, “δὲ πὸ 
βθάϑοῃ οὗ ἢδσ ἀδϑῖγε ,") δηά, 'ἴπ 1ῃ6 ϑοσοοηά, ὈΥ͂ 
(06 υχ8ὲ οὗ ἴπε σοη)ιπεοϊίοη ἰῃ ἴδ6 Ηοῦγον οὗ 
Ἐχοά. χνυὶ!. 6, “1πεη." γον. χχῖν. 27, “" δηὰ 
ῇϑογυναγά5,᾽" τ. ὁ Δἰοσνναγάςβ δηὰ."" 

(ὁ) ἴῃ ἀείεστηϊπίηρ ἰδ6 ἔοτος οὗ ὉΠΟΝ 3, 
ΘΈΠΕΓΑΙ υϑᾶρὸ 5ῃον5 [Πδὲ [86 Ῥγοποπηηδὶ ΔΠῚΧ 
Σοοϊ[65 [Π6 σωῤῥεε οὗ ἴμ6 πιβηίαῖνα νετρ δπὰ ποῖ 
[15 οὐΐεεῖ. 15 ἀρρεᾶγβ ΠῸΠ ἃ ςοπιραγίϑοῃ 
οὗ 411 [86 ραϑϑαρὲϑβ νυνῆϊοῖ Οοβοηϊυβ (ΓΤ μ65.᾽ Ρ. 
17.) οἰΐε5 ἴῃ "]υϑίγδίϊοη οὐὗἩ ἴπθ υ8ὲ οὗ 3 ψ 1 
8Δῃ ἱπῆηϊίινθ, νυ βογείη ἴδαΐ ᾿πβηϊ να 845 ἃ ρτο- 
ΠΟΠΊΪηΔ] ΔΗχ (ϑοης οἔ 80]. ν. 6; Οεῃ. χχχῆ, τ 8, 
11. 41; [οδδ. ν. 4; [οὉ χἱ. στο; 2 Εἴτο. ΧΧν!, 6 ; 
1541. 1.15. ϑο Νυμπι. χχχν. 19: 5. 'ν. 1, 4] 
ΕΖΕΚ. χ]νὶὶ. 2). ὙΠ686 ράϑϑαροϑ, ἰοροί που ΨΠ ἢ 
Ῥγον. Χχχχ. 22, ἀπά [58], χχ. 1ἱ, ἴῃ ΜὨΙΟΒ [6 
ῬΓΟΠΟΠΊΠΔΪ Δῆχ 15 ννυδηίηρ, δυγ Ποῦ ϑυρεοϑῖ 
ἴδ6 σοηνϊςτίοη, δαὶ [86 ᾿ηδηϊθνο ἴη [15 ἔοττῃ 
οὗ ὀχργοβϑίοῃ ἀδηοΐοβ 8Δη ἀςίίΐοη, ννΠ ἢ πλλτκϑ 
ἴῃς πιὸ οὐ οσσαβίοη οὗ {πᾶΐ οἴμεῦ δοίίοη 
ὙΠΙΟἢ 15 Ἔχργοβοοά ὈΥ̓ ἴη6 ρῥυίηςραὶ σνοσῦ οὗ 
ἴι6 δορηΐθποθ. Ετοπὶ [Ππ656 σοῃβι ἀθγαίοη5 νγ6 
ΔΙῸ ΘΠ ΠἸοὰ ἴο ἱπέογ, (1) {πα δ (ῃς ᾿πβηϊξῖνε ἴῃ 
ὉΛΟΝ ἰ5. ἰγδηϑιῖνο, (Π6 ἀροηΐ ψνῆο ““ Ὀϊπάς " 
οδπηοΐ Ὀ6, εἰἴποσ 186 ὁ“ ὩΔΌοηΣΝ ᾿" (ἔοσ ἴῃ μαὶ 
(856 νγὰ δῃουϊὰ δᾶνθ Βαγϑῃϊυ ἴο βΌΡΡΙΥ ὉΠ 
ἴογ {πὸ οὐὔ]ες) οὐ “ Οοἀ " (ἴογ δἴϊεσ ἸΌΝ 
1η1|5 βδυῦ]εςς ννουἹὰ τεαυΐτο ἴο δ6 ΘΧρ]! ΠΥ 
Ἰηἰγοάυςθά) ; Ὀαϊ πιυδὲ ὈΆ [Π6 [5γα6 1165 [Π6π|- 
5εἶνεβ ; (2) ἴδδὲ {πὸ δοίϊοῃ Ὄχργεβεθά ὈΥ {π6 
ἱηδη!ἶνο τηᾶγκβ (6 τἰπιθ οσ οσσαϑίοη οὗ ἴπ6 
4“ ΠΔΙΪΟΙ 5 Δ9ΞΟΤΩὈ]ηρ τορεῖμοσ," δηά τοί {ΠεΙΓ 
οὔ]εοςΐ ἴῃ σοπιίηρ ἰοχοίδεσ. Τ 5 1δϑὲ τοὶ 15 
ξυτῖμοσ ρσγονοὰ ἔσγὰθ ὉΥ 115 θείης ὉΠ 3 ἀπά 
ποῖ Ὁ ΠΟΝ. [ἢ τὲβ ἴο ΠῚ), [6 πιεληϊηρς 
οὗ ““δυστον ᾽" νηοῦ Πᾶ5 Ὀδοη δϑϑοιρηθα ἴο [ἢ 
15 ςοπ]θοίυγαὶ ; ἃπὰ 0 [οϊεγαῦ]ε ἐχρ᾽δπδίίοη οὗ 
ἴδο ρᾷϑϑαρα ἢδ5 Ὀθθῃ ρίνεῃ 8 [ἢ15 τη ουης 
οὗ {πε πουη, Ὑῆε νουδ)βαϊΐου ὨΣΠ ἢ) (ΟΧΧ. 
ἀδικίαις, αἷς. ἰπϊαυϊδῖε5,) 15. ἃ υἱοϊδίίοῃ οὗ 
[0 Μδϑοσὰα, δηά ρῖνϑϑ πῸ οἰθασὶν ἀϑοογίδ! 40 ]6 
Θ6Ώ56 ; [ΟΥ̓ {Π6ΙῸ 15 ποϊδίηρ ἰο ἀείοιτηϊηθ ννῆδῖ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝ ΧΙ. 
1: 7.ε ἱηιργαίέμας οΓ Πγαεὶ μρίο Οοά γον λὲς 
δερεσ. 5 ΑΙ γερο". 8. Οναδ» τπμθγ 
Ζοτυαγαΐ ἐλέπι. 

ΗΟΘΒΕΑ. ΧΙ. 

(ἔτνο ἰηἰχυϊεῖθ5 " ἄγ πηθδηῖ. ὙΠῸ σοη)οςίαγαὶ 
τεδάϊπρ ὨΓΟΨ, υπάογβίοοά 845 “"εγεβ," εἶνεβϑ ἃ 
γδριά τυγῃ ἴο [86 οἶδιιϑθ, ἀπά 15 ορροβοὰ ἴο 
{πο τν ᾿οφμοπαῖ; ἴον "'Ἔγοϑ᾽ 15 δἰννδγβ ὨΣ Ὴ᾽, 
δηά πόνο Π)}}. ὙΠῸ τοπάργηρ βίνοη ἰῃ 186 
ἔοοῖ-Ποῖδ ἰ5 [86 ΟὨΪΥ͂ οὔδ ἴῃ δοοογάδησθ ΜῈ 
186 ιϑᾶρὲ οὗ ἴπὸ ΗΘΌτγον ποι. 

14. ὙΠοτο νγὰ5 Δη Ατϑεΐδ ἴῃ [ἢ 6 νου οὗ 
7οΖτγεεῖ, δπά δποῖδοῦ πθᾶσγ Ρ6]]4, Ὀοῖῃ οὗ 1ῃ6πὶ 
ΠΟΥ οΔ]]οα 1γὀιά : αἷϑο οὔθ ἰῇ Αἀΐδθοπο, δἴτοσ- 
ννατὰβ πιδάθ ἕδιουβ ὈΥ [Π6 ἀείεαξς οὗ ἴδ6 ἰΔϑῖ 
Βατῖυ5. Ὠζτ Ρυδου, ἢ [οϑορὰ Κιτηςῆὶ, ΑΌδη 
Ἐ,χτα, Κοὶὶ, ὕδη. Ἀδυν}ηϑοη δηά οἴδοιϑ, [1 Κ5 
εὐ ΘΗΔΙΠΊΔῊ 15 Δη δυγιαροὰ ἔοστη οὗ “"" ϑῃ  πιδῆ- 
Ο5ῈΥ ;᾽" δηῃά ἢε ἢδ58 τνούθη ἰορείδου ἃ [πθοσυ, {παῖ 
ΘΑ πηδηθϑοῦ ΓΝ. (8.6. 117 ΞΥ33); ἴῃ (δδῖ 
Ἰηνδϑίοη οὗ ἢ8. νυν ῃ]οἢ 18 πιθηςτοπθά ἃ Κ. χυὶ]ϊ. 
3,) ἴουρῃί 4 ὈδῈΈ16 ἴῃ (ἢ6 νδιου οὗ Τϑζγεοὶ, ἴῃ 
ψΉΙΓἢ ἢ6 Ὀγοκο [86 ροννοσ οὗ ϑαπιαγία ἴῃ ἔα]- 
ΠΙπιοης οὗ 186 ρῥγεάιοϊοη ἴῃ Ηδσοϑβ. ἱ. ς, δηά 
δΔθουϊξ 186 54π|6 {{π|6 βἰοτιτηδὰ {π6 πείῃθοιυγ- 
ἱῃρ ἴονῃ οὗ Ασρεῖδ. Βυϊΐ, ποῖ ἴο ᾿ηϑίϑῖ προη 
[Π6 Ῥγθοδγιουβηθθα οὗ 4 ΤΠΘΟΙΎ Τοπιροβοά, 85 
ἘΠ15 15, οἵ ϑϑνοσαὶ Πγροΐμοϑθοβ εδοῦ ἰδοκίης 
Ὠιϑδίογιοδὶ Ῥγοοῦ, 1ῃ]5 ἱηναϑίοπ [2115 ἰποοη- 
ὙΘΠΙΘΠΕΥ ἰαῖθ; ἔογ 1 δᾶ5 θδθθη ϑεθη ([πἰγοά, 
Ρ. 403), ἴδαΐ ἃ ᾿δῖοσ σβδρίοσγ οὗ Ηοϑοα, ςἽἢ. χὶϊ., 
ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀαϊοης ἴο ἃ {Ππ|6 ῥγῖοσ ἴο [86 οἷοβθα 
οὗ ἴδο τείψῃ οἵ Ῥεκδῃῆ. δϑοδγδάου (’ Κε]η- 
βο γιῆεη, ὅζο.᾽ ΡΡ. 283, 284) πιεπέοηβ, ἐμαΐ 1π 
Δῃ ᾿ηϑογρίοη οἵ ΤΊ Δ ἢ. ῬΊ]Θβοσ, ἀπηοηρ ΟἴΠΟΥ 
ΠΑΠῚ65 οὗ ροΐβϑοῃβ ἔτοπὶ ψνδοπὶ ἢθ τοςοϊνοὰ 
{πθυῖϊο δρουΐ ἴη6 ὙΕΔΓ γ32, 5 (ἢ6 παπὶὸ οὗ 
εἰ ϑαϊασηδηι (ἰ. 5. 54] πη} οὗ Μοδθ." 866 
[8 ᾿πδοτριίοη ἴῃ ΜέηδπίἭ, ὁ Απη4]65,᾽ ἢ. 1.44. 
Το Μοδθιίοβ, γῇο παὰ στηδάθ ἃη ἱπουΓϑΟη 
Ἰηῖο ἴΠ6 σουπίγΥ οὗ ἰϑγδθὶ ἰὴ {86 {πὸ οὗ 
]εβοδῃαΖ (2 Κ. χίϊ. 20), δὰ Ὀδθη, ἰἰ 15 ἔτ 6, 
β ᾽ ραίοά ΌΥ Ιεογοῦοδηλ [1. (2 Κ. χὶν. 24); 
δῖ πὰ ἴῃς σοηδιδίοη ψὨϊοῆ δηθὰ ὑροη 
ΤἸετοθοδπ)5 ἀθδίῃ, ΠΟΥ πὸ ἀουδὲ γϑδεβϑοτίθα 
1Ποῖγ ᾿πάεροπάρφηςθ:: δηᾶὰ ἰἴ 15 ΥΘΓΥ ΡρΟβ510]6 
(δεβγαάοσ {πίη κ5) [δὲ {Πποῖγ Κίηρ “’ δα πηδῃ " 
τηδὰθ δὴ ἰηγοδὰ ἱπίο Τγδηβϑ)ογάδηϊς [5γδο], 
ἴη ψ ὨΙ ΒΒ Ατθεῖα, ἤθγὸ σλ θὰ Βοι ἢ -ἀὐθο], ννᾶ5 
σδρίυγοά ἴῃ (6 νψγΑΥ ἀεοβογιροά. ὍΤῇς θᾶγὸ 
τηοηΐοη οὗ δ851}Α]πιδη 5 Ὡδπιθ, που δ 
Ποῦ δαϊυηςῖ, ἀρτθο5. ν»ῸῚ}} (Π6 2ά 45) ννἱῖ 
Ὧ]5 ὈοΙην ἃ δοπ οΡἼΡΟΓΑΓῪ ὈΤΊΏΘΘ, ΓΤ] ῊΡ ΟΥΕῚ ἃ 
μεὶσ δδοιγίηρ Ὡδίϊοῃ. 

ΝΙΝ 15γ26] τυας ἃ ς 1] 4. τε 
Ι Ἰονεά Ηἰπι, δηὰ “ςδ]]εὰ τὴν Φ δέψμν. ς. 

80η οι οὗ Εργρί. 

ΩΗΑΡ. ΧΙ. 1. κη 1εγαεὶ «υα:. α εἐἰιϊά, 
ἔδει 1 ἰουεά δί»ι, απά εαἰϊεαά τὴν) σοη ομὲ οΓῦ 
Ἐφ»ῆ δπᾶοαυῦ οὗ Ἑκγυρὺ 681164 ΤΩΥ̓ ΒΟΏ, 

ἣϊς ἰγαπϑίδιίοη οὔ {πὸ Ηθῦγονν, νυ ῃς ἢ 15 ἘΠ. 
ἐ ἔγοπὶ Ερυρὲ 1 οδ]]θὰ ἴο ΓΛΥ 50η.᾽" 15 ΠΥ 
Ὀοτηο οὐυἱ Ὀγ Οεη. χχχὶ. 4, “Απὰ δοοῦ 5επΐ 

δηὰ οΔ]1οἀ Β δεἢοῖ δηὰ 1,6 δῇ (1. ἰο Ἀδολοὶ δηὰ ἴο 
1,68} ἴο {πε Βε!ά υπῖο 5 Ποςκ." Ὄῆο ννογάβ5 
ΤΆΔΥ τθΔῃ, “ ἔγοπι (1Π6 {ἰπι6 οὗ) ἘξΥΡὶ 1 Τα] θά 
ἴο ΤᾺΥ 50ῃ (ἴο ςΟΠΊΘ ΠΘΑΓ ἴο Π16).,᾽) ἃ5 ἴῆ Ὁ. 2, 
ἐς ἃ5 ΠΟΥ σΔ]]οα ΤΠόπὰ,᾽ 11. «( ςα]]οὰ ἴο {Π6πὶ ; "ἢ 
δι [86 τεπάογηρ οὗ ΔΟΥ. 15 [6 πιοϑδὲ οὐυϊουϑβ, 
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2 “1: τλεγ «1164 τῃεπι, 80 (ΠΥ νγεπξ 

ἔτοτῃ ἴμεπὶ : ΤΠ6Ὺ βδογιποεά υηΐο Βδ- 
4]1π|, ἀπά ῬὈυγηεά ἰποθηβα ἴο ργάνβῃ 
ἸΠΊΔΡΈ8. 

ἃηὰ μᾶ5 Ὀδθη ΦΈΠΟΓΆΙΥ δοοορίοα. ΤῊϊ5 δά 
{πε [ἔγχεα ποχί γουϑοβ 5εῖ ἕοσί αὶ [ομονυδὴβ ἴον ἴο 
Η!5 ρϑορῖὶθ ἔγοπι ἴμοῖν δα] τοδὶ ἀδγϑ, ςοηϊγαϑίοα 
ΓΙ (ἢ6 ἸΠΘΡΏΒΙΌΙΣΥ δηὰ ἀϊδουεάϊθησς νυ ΠΟ ἢ 
(ΠΟΥ οὐ ἔδποῖγ ρατί μδὰ ϑἤδνγῃ τοννασάς Η;ρ»η. 
“ (ΒΒ Π]ἀὰ : " γτεξεσσης ἴο ἴδ ΘΑΥΥ ροτοὰ οὗ ἴΠ6 
ὨΔΙΙΟη 5 ἀενεϊορπιεηΐ ; ορ. οἰ. ΥἹῖ. 9, ὁ" ΒΥΑΥ 
ΒΑῖτβ." ὝΒοη," ονοη τἴῃ5 ΘΑ. [Ιἔ 15 
᾿ΠΈΟΓΔ]Ὺ ὁ 4η4,᾽) 85 1 15 4]5οὸ ἴῃ 86 Ἠεῦγονν 
οὗ 154]. χχυ. 18, “ἐΤΠρη." «Ουἔ οὗ Εργρι" 
βίδηάς ἢγϑί ν ἢ Θρ 4515 ἴο πλᾶῦκ ἴπ6 γτραΐ- 
Ὠ655 οὗ (ἢ6 ἀθ] Ινοόγδηςο Ὡς ἢ Οοὐ δαάᾷ τυχουρῆς 
ἔογ ἴΒεπι; ουΐ οὗ δῖ ἀορτγδάδιίοη δῃὰ πΊΊβογυ, 
ἔγοηλ ΨΏΙΟΒ ἴο διιπηδη ΥἹΕῪΥ σέϑοιθ βεεηθά 
᾿ἸρΡΟΚΘ Ὁ ]6. (ἀρ. Εχοά. χχ, 2; 58. ᾿χχχί. 
1ο. “Μύϑοῃ :" (ἢϊ5 ὀχργεββίοῃ, ννῃϊς ἢ ροϊηΐῖβ 
ΪῺ Ρατί ἴο ἴδε ἰνίηα οὐ ρίη οὗ [5γὰθὶ ἃ5 [86 
δ] ἃ οὗ ρῥγοῃιῖϑο δηᾶ πηῖγαςΐθ, Ὀμξ ὙΠΟ ἢ 15 
8150 υυϑοὰ 845 4 ἴοστὴ οὗ δηάοαιτηθσηΐ, 15 Γοοϊ ρα 
ἔγοπι Οοαβ τρδβϑαρὸ ἴο Ῥῃδγδοῇ (Εχοά. ἱν. 
22, ἐὴ: Ορ. |εγ. χχχὶ. 2ο. ΤΠ15 οδ]] ηρ 
οιιἮ οὗ Εργρί ψχᾶνὸ ἴο [5γδε], Ὀοτἃ ἰ15 ἢγϑι θείην 
ἃ5 ἃ βοραγαίε ηδίΐοῃ, δηὰ [15 ροβι[οῃ 458 |6- 
Βονδ 5 ῬΡΘΟΌΪΙΔΓ ΡΕΟΏΪΘ. 

δῖ Μεαέϊζμεν (ςῇ. 1). 1 5) οἰΐθβ [6 βαϑβδρθ ἴῃ 
Τοίοσεησο ἴο ἴπ6 ἔδλοῖ, [παϊ [86 [πίδηϊ 6 5115 
νγ͵β ἴδκοη ἄονψῃ ἰηΐο Εργρὶ δηά Ἴσοπίιημπεὰ 
ἴδογο ἘΠ] [Π6 ἀραίῃ οὗ Ἡογοὰ : ἢἰ5 οὐ]εςΐ θείης 
ἴο οὐνϊδῖο {86 ργοϊυάϊοθ νυ ϊς ἢ τσ ϊ ἀγῖϑο ἴῃ 
[Π6 πλϊπὰ οὗ ἃ Ὠιρἢ-ςαϑῖς [6νν, ἔγοπι [ἢ 6 οἷτ- 
συπιδίδηοε οὗἁὨ [Π6 ΘΑΓΙΥ ἸΠΕΔΠΟΥ οὗἨ [6511 θείης 
ΡῬαβϑϑοὰ ἴῃ ἃ ροϊϊυϊοά, μοαῖμβόη ἰδπᾶ, Α5 |ε- 
Βονδῆβ ἱπίεγροβιοη ἴῃ Ὀσηρίηρ [5γ86] ουὐἱϊ οὗ 
Ἐξγρῖ ρτονοά, [δὲ [ῃ6 ΠλΙϑοΥῪ δηά ρο]]υξίοη 
οὗ τποὶς Ἐργρδῃ βϑοὐουστι ννᾶβ πὸ Ὀδσ ἴο Ηἰ5 
Ἰονε ἴο 1πεπ, 50 4150 1Π6 ἀϊπίγεϑϑ δηὰ ρο]]υΐοη 
αἰἰοπάδπξ ὕροη ἴδε ΠΣ οὗἩ [Π6 ἩΟΙΥ ΒΑΠΜΪΥ 
Ϊηῖΐο Εκγρέ ςοπειτμίοα πὸ Ἰυπῖ στουηὰ οὗ 
ΟὈ]θοίίοη ἴο [65115 θείης ἴῃ. Μοββίδῃ ; [6 5115 
ςᾶτηθ ἔοτιἢ οι οὗ Ἐργρὲ ἴδε ϑοὴ οἵ Οοά 
ὨΟνΘΓΠοἾθβ9. “6 8. Μαιίθηενν ἀρρΑγΘΠΓΥ ηυοῖθ5 
ἴ8ε86 ψογάβ, ποῖ ἴο ῥγούθ δηγίπηρ, Ὀυΐ ἰῃ 
ογάοσ ἴο ροϊηξ οὐἱξι ἴῃς τεϊδίίοη οὗ Οοά β 
ἔοστηοῦ ἀθα] ηρ5 ἢ [Πα Ιαἰξοσ, ἴπ6 ὈορΙηπίης 
δηά (ἢ εἶοθε, ναὶ γοϊαῖος ἴο {π6ὸ ὈΟαγ, δπὰ 
δαί γτεϊαίοβ ἴο [86 ΗἩρδά." Ἀγ Ῥυδεγ. Α 
βἰ τη γ ἀροϊορεῖς Ρύγροβε τεῖξηβ ἱῃ Μαδί. ἱ. 
4, 8γ 6, 11. 23. ὙΤῆθ πιληποσ ἴπ Ποῖ [86 
Ενδηροὶιϑὲ ΘΠΊρ]οΥ5 ποθ ψψογὰβ οἵ Ηροϑοϑδ, 
ξῖνεβ5. ΠῸ νγαιταηΐ ἔοσ ἴῃς βιρροϑβιξίοη (μδὲ ἐΠΟΥ 
ἃΓΘ 5 ΠΟΕΥ ῥγθάϊςξζινε οἵ ουὺσ 1 ογά.᾿ 
τ πιδύ, βοννονοσ, πυγίμοσ 6Ιρ 05 ἴῃ υηάογ. 

βίδηάιπρ ον ἴΠ6 ρϑβθαρο νγᾶβ ἀυδι ΔὉ]6 ἔοσ [86 
ι.56 ΨΕΙΓἢ [ῃ6 Ενδηρο δὲ πλᾶκοβ οὗ ἱξ, ̓ ξ ἢ 
{παῖ τενεγεηῖαὶ αἰ πάθης νυ ῃϊ ἢ ὈΘΟΟΠΊΘ5 1.5 
ὙΏΘη ϑροου Δ ὕροη πλδίζοιβ 50 Πρ δηὰ 
ΤΑγϑίοσίουϑ, ψγὸ νθηΐυγε ἴο βυχτηῖθο-- -ἰπδὶ |[6- 
Βονδ 5 ἰονθ ἴο ἴβϑγδοὶ νγὰϑ σοῃπεοίοα νυν [86 
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Ὧ4.ϑ»Ο0[Ιιτλυρῆς Ερἢγαὶπη α͵8ο ἴο ρῸ, 
τΑΚίπρ; {Π6πὶ ΟΥ̓ {ΠΕΙΓ ΔγπῚ8 ; ὕυ Π6Υ 
Κπενν ποῖ τΠδὲ 1 Πεαϊὶθὰ {Πεπλ. 
41 ἄγεν τπεηὶ γντἢ ςοτγάβ οὗ ἃ πηδῃ. 

τοϊδίοη, ὑϑῖοβ ἴῃ ἰδ6 σουγθο οὗ {πιὸ Ηἰ5 
ἘογΏΔ] ϑοη νγᾶβ ἴο ὍδασΣ ἴο {παῖ πδίϊοη :---ἰἢαξ 
1215 χοϊδείοη, ἰδουρῇ ποῖ, 50 δ 85 νὰ Κποῖν, 
ἴὴ ἴδ πιὰ οὗ Ηοϑδοβ, ννᾶϑ5, οννουοσ, ὑσγοϑρηΐ 
ἴο ἴδε νἱενν οὗ “ἴὴ6 ϑριῖς οὗ Ομ γιϑι" ψἘΙΘΒ 
“τηονοα " ὮΪπ|:---ηά τηδὶ 1 νγᾶβ ΟΥ̓ 5ροςϊδὶ 
ξυϊάδληοε [δὲ ἴπΠ6 Ῥγορμοῖ νγᾶβ ἰοάὰ, ψβδη, ἴΠ 
βείηνρ ἕο [ἐβονδῃβ ἀἰϊπιϊηρι σης ἴονο ἴο 
Ηῖϊς ρεορὶθ ψ ἢ 116 "ΗΝ ἴῃ Ἐξγρῖ, δὲ ἀϊά 50 ἴῃ 
ἰεστὴ5 νὩ]ςἢ 5ῃοι]α δἰζογνναγάβ Ὀ6 50 αἰ σος γ 
Δρροϑβιῖθ ἔοσ ννγάϊηρ οἱ σοργοδοῖὶ ἔγοπι {Π6 
δεδά οὗ ἴδ 1πέδπὶ Μεβϑιδῇ. 

2. 4: ἐδὲν εαἰϊά “δένει, ὅς. ΟΥ, “Ας 
ΤΟΥ οΔ]]οὰ ἴπεπι, 50 ΠΟΥ ννθηῖ ΔυσΑΥ ἔτοτῃ 
πο : ἴο Βεδὶς νοι]Ἱὰ {ΠΕΥ οἴἴοσ. ςδοτιῆςθϑ, 
δηὰ ἴο ρστάνθῃ ᾿π|8ρΡῸ5 ὈΌΓΠ ᾿ἸΠΟΡΏ 56." “4. Α-ς͵} 
ὙΠΟ 15 νγαπίηρ ἴῃ ἴδε Ηθῦτονν, 15 ἴο Ὀ6 5υ- 
Ρ᾽Ιοὰ 85 ἴῃ 198]. 'ν. ο; Τυάρ. γι Χς,) 566 ποῖο. 
ΤΙ ““ .4]} οὗ νεῖϑε σ, δά ἀγεβθοά ΌΥ [εβόονδὴ 
ἴ(ο Ηἰ5 ρϑορὶς τπσουρ Μόοϑεβ, ϑιυπηπηοηίηρ 
[Ποπὶ ἔογΒ ἔγοπι ΕαγΥρί, 5ιιρροϑθίϑ ἴ86 οἵδεσ 
(60 4}15 ψἘΙΟΝ τοῖο δά ἀγεβθοὰ ἴο ἴμεηὶ ὉΥ͂ ἴΠ6 
σοΟΠΕηιΘα βιισςοββίοῃ οὗ ργορδοῖβ 80 ΤΟ] οννοά 
Μοβεβ. Ορ. 2 Κ'. χυὶϊ, 7--Ἰγ7} [ΘΓ ΧχΥυ. 4--7. 
εἰ ἌΘΩ ἄννῦ ἔγοπι {μοηὶ,᾽" ᾿ΠΙΟΓΑΙΥ ““νθηῖ 
ἔτοπι {βεῖγ ἕδος :᾽" βου ρῃί ἴο ἐνδάο [ἢ6 ργοβϑθῆοθ 
οὗ {Πποῖσ ϑαγποϑὶ δηὰ ὑοϑὶ δάάνιϑοσθ. “' Βδδὶβ5,᾽" 
ῬΙυγΑΙ 85 ἴῃ οἢ, 1ἰ. 13, ΏΘΓΟ 566 ποῖθ.0 Ου 
1Π6 ργενδίθηςθ οὗ ἴπ6 ὑνοσβὶρ οὗ ΒΔ4Δ] ἴῃ [536], 
ἔτοηι (6 οαγ]εδῖ ἀδγβ, οἷ, ποῖς οὐ ἢ, 11. 8. 
ΤΠὸ σὔδηρε ἔγοτῃ ἴΠπὸ βἰηρυΐασ ΠΠΊ 6. 1η (6 
ἢγϑί νεῦϑε ἴο (Π6 Ρ]υΓᾺ] ἰῃ (Π6 ϑεςοηά ͵5 ἔουπάεα 
ἴη {86 ἡδίυγε οὗ [ἢ6 ςᾶ56. Τ ςο]]εςῖῖνα πδίϊοη 
νγὰβϑ οὐδ “50η,᾽ δηὰ νγᾶβ ὑὈγοιυ δ οὐἱξ οὗ 
Ἐξγρὲ 'ἴπ οὔα δοάγ: ψῆ]]Ὲ (ηὴ6 ὈΘΒΔΥΙΟΌΓ 
Δϑοσιθεὰ ἴο ᾿ϑγδοῖ ἴῃ ἢ βοσοῃὰ νϑῦϑο νγᾶβ8 δὶ 
οὗ ἴμε Ρεορὶε δοΐϊης ἱπά νι ι4}}γ. 

8. 1 ταμφρί, κε. ὙΠ Ἰΐογαὶ τεηδεγην 
5 ΡΓΟΌΔΟΙΪΥ [Π1|5: “Απά 1 οἢ ΠῊΥ ρᾶτῖ νγᾶβ ἃ 
ξο-ηγϑο ἴο ΕΡθγαιμη, νγῇο ἴοοῖκ ἰδθπὶ ἃ5 οὔ6 
(ΔΚ ἃ οἢ] ἃ ονοσ 15 ἀγτη5.᾽") “1 ΟἿ ΤΥ ματέ; ἢ 
[86 ᾿Ιπϑογίίοῃ οὗ [6 ργοηουη ἰπ ἴδε Ἡοῦτενν 
ΤηΑΚο5 ἴξ οηρμδίίς. δ0 'ἰπ Απιοβ 1ϊ. 9, 10. 
ΤΠ οχαςῖ ἰγδηϑβίδίοῃ οὗ {πο ἔοστηοσ ρατγὶ οὗ ἴΠ6 
γΟΓΘ6 15 ϑοῃουνῃδί υποοτγίδίη : Ὀυΐ ἴΠ6 τεπάοης 
εἴνεη ἄῦονο, [Π6 βδθπϑὸ οὗ ἡ ΙΟ ἢ ὑπάοτ]εβ ἴθδὲὶ 
οὗ (86 Αὐϊμοτζοὰ Μογβίοη, 845 ἴῃ ἴπ6 τηδίη 
[Π6 ϑυρροσῖ οὗ ἴΠ6 στθαῖ πλδ) ΠΥ οὐ οσς5. 
ἐρρωμοΣ Τοργοβοηΐβ ΗΠ 56] 45 ββευνίηρ ἰῃ 

15 ἀδδ]ηρβ σὰ ΡΒ γαῖπὶ [Π6 σοῃἀθϑοθηβίοῃ 
δηά τεοηάοσ, ρδίϊθηϊ σᾶγθ, Πο ἢ ἃ Ὠισϑο 5ποννβ 
ἴο ἃ ο᾿Π]ὰ ἴῃ θτϑὶ ἰσγαϊπίηρ ἷπὶ ἴο Ὑγ41Κ. 
“ Ώδη ἃ γουηρ Ομ] 5 ἢγϑῖ ἰδυσπΐ (ο ξο, 
[86 Ὥυγθο ΡΙδοαβ Πογβ οὶ ὈδὨϊηὰ 115 ὈΔοΚ; δηὰ 
ἀπμω ΟΣ Ββαηάβ ἑοσινασγά, ονεῖ 115 ϑῃουϊάετξ, 
τη 5 ἰθπι πη άογ 115 ἀστη- 115; δηά, βυρροτῖ- 

ἴηρ [86 Ομ] ἴῃ ("18 Σλδηπο, ὑϑοθ8 5 ΟΨΥ 
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ν. 5,6.] 

τ θΔη 5 οἵ ]ονε : ληά 1 νγᾶϑ ἴο {θη 
45 ἴπεγ τμδὲ [κα οἱ τΠ6 γοκε οἡ τΠεὶγ 
͵4νγ78) ἀπά 1 ἰδ πιδαῖ υπῖο {Πεπ|. 

ς 4 Ηε 58}8]] ποῖ τεΐυγῃ ἰηἴο {πε 

δον ἴξ, ἰακιηρ δίερ ἔογ δΐθρ ἢ [Π6 ςὨ1]ἀ." 
Ηοτβίου. ὌΤΠο ροϊηΐϊ Π]υσιγαϊοά 15, ποῖ πιοτοὶν 
Οοάϊξβ ᾿πϑίγιςζηρ ἰ5γ86] ἴῃ ἢϊ5 ἀπῖγ, Ὀυξ 4150 
Δη ἃ πΊΟΓΟ ρΑΓ ΓΟ] ΑΥΙΥ Η!15 ραίίοπε σοπάδϑοθη- 
βίοῃ ἴῃ ἀθδιϊηρς ἢ ἢϊπι. ΤῊΘ ᾿ΠΊΑΡΟΤΥ σΑγγῖο5 
οὐ δαί οὗ νυ. 1. ὙΠ ΠΟΙ 15 δη δὔσγυρί ᾿ηἴογ- 
σδδησε ἴῃ {Π6 ΠΏ ΕΓ οὗ ἴπ6 ῥγοηουῃ ἴῃ (ἢ 
ψοχγάς “ὁ ἴοοῖκ ἐῤεῦε ΟΥ̓́ΘΓ δέ: ἈΓ[η5,᾽) ΜΜὨΙΓἢ 5 
ἀϊοριυ πο ἴθ οὐν ΕἸ 5} ΒΙ1Ό]6, 45 1ξ δἷϑο 15 ἴῃ 
[86 ποχῖ νεῖβε (" ἀπίο ἴΠ6πὶ,᾽) Ἡοῦτγονν “ απο 
πὶ). Ηδεῖε [Π6 5ἰηχυϊασ “ὁ ἢ15᾽) δήΐοσ [6 
ΡΪ ἐς Π6πὴ ,) 15 ΤΟΙ 5 40]6, Ὀδσοάυθ6 [86 
Ὑογάβ ὁ ΟΥΟΓ ἢ]5 δ. Πι5 ̓,) ὈΘΪΟηΡ ΟἰοΟβοὶυ ἴο 16 
᾿τλ5ο οὗ {δ οἢ]ὰ. Αποίδπεσ γοηάογιηρ οἵ ἴῃ6 
βδοοηά οἴδιιδὸ ἰ5, "" οὔθ γῆ ἴοοκ ἴΠοπὶ ῸΡ ἢ ὨΪ5 
ΔΓΤΩ5.᾽ 80 ΚΟΙ], ΝΡ ὑπϑοδς, δηά, 845 δὴ 8] 6γπᾶ- 
ἔνε, ᾿σ Ῥυβεγ. ὙΠῖ5 τἱονν 5 ἑδυοιγοά ὃγ ἴδ 
ΤΆΔΗΥ ρᾶϑϑαβοβ ΨὮΙΟΒ τεριθϑοηΐ [Θμονδῇῃ 85 
τροφοφορῶν (Αεΐβ ΧΙ. 18) ἴονατάβ Ηΐ5 
ῬΘΟΡΪΘ, δυο 45 Πουΐ. ἱ. 21, ΧΧΧΙ]. Ι0, 11, 
ΧΧΧΙΙ, 27; [581]. χὶνὶ. 2, 4, ἰχ!. 9. Βιυΐ [(Π6 
οἶδιιϑε 50 τοηθογοά ἀοθβ ηοῖ ἄρζϑθ 50 ννῈ}} ἢ 
[Π6 1πγᾶρὲ οὗ ἃ ζο-ἤυγθο, νν ΠΟ ἢ, 85 15 ΞΘ ΏΘΓΑΙΙΥ͂ 
ἀρτορά, 15 ργεϑοηϊδα ἴῃ ἴ86 ἢγϑί οἰδιιβθ. 

ἐπεαυ ποῖ] Τδδῖ 15, ψουἹὰ ποὶ κου; 85 
ἴῃ 154]. ἱ. 2. 

ῥεαίε] ΜΝ Α5 ἴδ οπἱ]γ βοισοῦ οὗἉ {πεῖν ννῈ ]}- 
θείης δηὰ ςοτγηΐξοσί ἴῃ ἰγουθ]α, οἷ. ν. 1.3.) ἹΠΟΣ. 

4. ]1άγεαυ ἐδενι «υἱὲ εογάς οΟΥΓἹ α νπαπ, «υἱἱδ 
δαπάς 9, ἰοσυε}] Οομρ. ϑοηξ οὗ 80]. ἱ. 4) 
“ἄγαν πιὸ, νὰ ΨΜ}Ὶ}} τη δίζοσ ἴπθ6;") ψ ΠΟ ἢ 
ρᾶβϑαρο δῃῆονϑ {Πα “1 ἄγον {Π6Πὶ᾽ ΠΊΘΔΠΒ, 
41 ἄγενν ἴπεπὶ ἴο τιγϑο] ." 80 4150 158]. ν. 
18, ““ἀγανν"" (Ρ] ΑΙ ]Υ, ὁ" ἴο {Ππογηθοῖνοβ ᾽) “" 1η1- 
υγ ψἹ σογάϑ οὗ νυδη εν δηὰ 5ϊπ δ5 ἴἴ γε γα 
ΜΠ ἃ σαὶ τορο." |6Θῃονδὴ ιιϑοὰ ΟΥΟΓῪ 
ΤΘΔΠῃ5 οΟὗἩἨ σοπάοβδοθηβδίοη δηὰ ἴον ἴο ἄγαν 
[5Γ86] ἱπίο υπίοη ἢ Η π]56} . ΟΕ, [6γ. 
Χχχὶ. 2. “Οογάθ οὗ πιδη.᾽" ΙΏΔη 85 Ἴοῆ- 
τεαϑίοὰ ψ ἢ Οοά, δηά ποῖ (85 50ΠῚ6 βυρροϑε, 
τείεστης ἴο Ῥ5, χχχὶϊ. 9) 85 σοηϊγαϑίοὰ τ ἢ 
Ὀθϑελϑίβ: [ἃ τηϑᾶηβ, Νοῖ ψ ἢ (Π6 οοτάβ σῇ 
Ὑ Ὡς ἢ ἃ ΠΟΙ, ΑἸΠπΙ ΣΕΥ Οοά ταϊχῆϊ πᾶνα Ὀθθη 
οχρεςῖϊοά ἴο σοοζοε δἰηῆι] σγοδίαγοϑ, Ὀὰξ βυςἢ 
8ἃ5 ἃ ΤηΔῃ ΠΡ 86 ὙΠῸ ἃ ἐε]]ονν-τΔη, ἃ 
ἔλῖθοσ τι ἢ15 ἙὨ]ά. 

ἐαζε οἵ δὲ γοξε οπ ἐδεὶγ ,54«υ5] Ἀδίδεγ, 11Ζὺ 
πη γΟΙΘ ὋΡ ΟΥ̓́ΘΣ ὉΒΘΙ͂Σ ΟἸΘ6Κ 5. Τδἢο 
“ὁ ροχά5 ᾽ δηὰ ““ θΒαηά5᾽" βιιξρεϑὶ ἴπ6 ἱπιαρὸ οὗ ἃ 
ϑἴθοσ ἀσγανσίηρ ΟΥ̓ ἃ γοῖκθ. 
ἰτοδίοα ἢ υητνοηίοα ἰοηάογηθϑα ΟΥ̓ ἃ Κἰπά- 
μεοαυίεὰ ΟΥὐποσ; ϑυςἢ δὴ ΟΥΕΣ, 85 ψου]ά, 
ΕΥ̓ΟΤΥ͂ ΠΟῪ δηὰ ἴδοη, ἴῃ ἰδ6 τηϊάσξξ οὗὨ ἢϊ5 
Ὀοαϑί 5 ἰο]δοπιὸ ἀγανσίηρ, 165 ὰρ [86 ἤοΑΥΥ 
Οτθηΐδὶ γοκο εη ἰὲ νγᾶβ5 Ὀορίπηΐης ἴο Βοαὶῖ 
δηὰ κμα4}} 115 προῖς, δηὰ ὑυης [ἃ Τοσιναγὰ ὕροη 
[86 Τμεεκβ, ἴογ ἃ ἔξνγ τηϊηυίεβ᾽ τεϊϊεξ, 80. 
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Ι51260] ψγᾶς ἃ οἴθοσ. 

Ἰλπά οἵ Εργρῦ, δυς τῆς Αβϑγγδηῃ 8821} 
δὲ ἢ18 Κίηρ, Ὀεσδυδα ΤΠῈΥ τεβιβοά (το 
τεΐυ τη. 

6 Απά τ{δδ εννογά 5411 δι ἀθ οἡ ἢΪ8 

Κιπιοῆι. ὙΠδ πηϑδηϊηρ 15, {παΐ, 411 {πΠγουφῇ, 
᾿Πλό μου, ταδάς ἴπὸ σουγϑα οὗ ουθάϊθηοθ οᾶϑΥ ἴο 
5 Ῥδορία ΌΥ τηδηϊξοϊἀ ἱπάιυϊρεηςα δηά τὸ- 

ἔγοϑῃτηθηῖ. ΟΡ. Μίοδῃ υἱ. 3. Μυςῇ τηοτὸ 15 
6 “γοκο᾽" οἵ [εβϑὺ5 υπάογ [6 ἢθνν αἀἰβθρεηβδ- 
ἄοῃ “Κἰηἀ" δπὰ “Ἰρϊ." Ορ. Μὲεαῖϊ. χὶ. 29, 
30, ΜῈ Αςίβ χν. 1ο. 

απά 1 ἰαίά »ιεαΐ μηΐο ἐδε)] ΟΥ̓́͵, ““δηά 
ἀδαδιηρ ΖΟΏΓΙΥ 8 Βῖπλ, 1 γᾶν πὶ πηραΐ : "ἢ 
ΠΆΓΛΕΙΥ, 845 δείοτε, ἴῃ ἴδε τηϊάσὶ οὗὨ ἢ15 [0]]. 
ΤῊ5 τοηάογηρ 15 υ 5166 ΌΥ [86 σοπιρασίϑοῃ 
οἵ ἴηε6 Ἡδρῦγενν οὐ 4 8. ΧΥΙ. ᾿ς 1 Κ'. Χχί. 27. 
80 ΒοβοηπΊ]]1εγ, Ἐνναά, απὰ Καὶ. Βυΐῖ [Π6 
ΘΘΠΟΓΔΪΙ 5656 Χοηδίη5 ἴῃ6 βάτο, ἰξ ννα ἔΌ]]1ονν 
ἴδ πῖοσὸ σοπιῆοη τοηἀογηρ, “1 τοδομοὰ ουὐζ 
ἴο δῖπι, ραν (8 1π|} ἴο εοαδῖ;᾽" (ἢ6 σοπ)]ποξίοη 
Ὀεΐης οπιοὰ Ὀεέοτε (δ βοσοοπὰ νεσγῦ, 85 ἴῃ 
Ῥ5, χνΐϊ!. 6, ΙΧΧΧΥΪ. σ᾿ Κ. ΧΥΣ], 19. 

δ. Τρ «ῥα ποὶ γείωμγη ἱπίο ἐδ ἰαπά τ 
Ἐργρὲ, δι ἐδε “σ“αγγίαπ “ῥαϊ δὲ δὲς ἀἰηφσ] Οτ 
ΤΏΟΓΟ Οἰοθεῖγ, πὶ ὉΠ ΑΒΕ σι, 6 8881] 
ὍῸ Βῖ5 κίπδ. Ὧδε τὨγεοδϊοηϊηρ ἴῃαῖ [ϑ5γδοὶ 
βῃουϊὰ τεΐυγη ἴο ““ Εργρὶ," ψδιςἢ Πδ5 Ὀοίοσα 
Ὀδθη ργοπουηςθά (ςἢ. Υἱ1]. 1.3.) 1Χ. 3), 15 ὑτὸ- 
ὈΔΌΪΥ, 85 γγα ἢδνθ 8θθη, ἴο ὃς ᾿πἰογργοϊθα Πγ5- 
Ἐς Αγ. Ηδετε ἴδ6 ἰδηρυάᾶρε ἄρρϑᾶῖβ ἴο δδ 
Ἰἴεγαὶ. ὙὍΠδ ργορμεῖ τρδκοθ [Ὧ6 Θχρ]οὶς 8η- 
πουποεσπγθηΐ [μδ΄ {π6 ρἷδος οὗὨἨ [5γ86}}5 σδρΕ ΠΥ 
ββου]ά 6 Αβϑογυῖα δῃὰ ποῖ Εξγρί, ΤῊ ἀθ- 
Ράσγίυγε ἔγουχ [Π6 πιγϑιϊοδὶ τεΐογθηςς ἴο Εργρῖ 
οἴϑαοννῃογο ργουδι ηρ ἰῃ Ἡοϑβοᾶ σῆΔῪ ὃς Δϑοσι θὰ 
ἴο {86 116 γ4] ἀπά ἢ ϑίοσί 8] σοίδθγθηοθ ἴῃ σ᾿. σἱ.Ἅ 
Ὅν ε ΠΙΔΥ͂ Ῥαγάρῆγαθα ἰδ5: ὙΠΟΙΡὮ 1 Πᾶνα 
βαϊὰ [παῖ Π6 584]} σγο Ῥδςκ ἱπίο Εξγρί, γεῖ ἱῃΐο 
(μὲ Ιαπὰ οὗ Εφγρί, ουῖ οὗ ΙΓ Ὦ 1 Ὀγουρῆῖ 
Ιϑγδοὶ ννῆθη ἃ οἢ]ά, 5841} μ6 ποῖ τεϊυσῃ ; ποῖ 
δνθη ἴο (δκο τοῆιρε ἰπ [δῖ σου ΓΥ, 85 ἢς ἕδη 
ψου]ὰ ἀο: 4 γοῦβο Εργρί [πη ΕΣΥΡί ανναῖ 
{Ποπὶ, ἃἀπὰ ἃ σοῦβθα ῬΠασγδοῖ ἴδῃ ῬΠΔΙΔΟΝ, 
ὄνθη ἴῃ6 Κίηρ οὗ Αϑβϑουγίῖα, Ηονν ἰοστίῦ]6 [η6 
Αϑβϑγγίδῃ ψουἹὰ ργονθ, 15 βῃδουσῃ ἴῃ ἴΠ6 ποχί 
νοῖβθ. ΤῊΪΒ ἄρρϑᾶγβ ἴῃς δεϑὲ γὯΥ οὗ Ἔχρ δίῃ - 
ἵἴπξ ἴῃ6 5βροπιίηρ σςοηϊγδαϊςξοη ἴῃ ἴπΠ6 τορι β 
νοτάς. 

γείμγ} Ῥαϊΐ ΔΌΞΟΙ υζεῖγ, ἕογ “" σεζυστι ἕο ΓΑΥ͂ 
οΟὈοάϊθηςθ." 80 [58]. '. 7, "ΒΟΥ σοηνογῖθ,᾽᾽ 
ἸΠΟΓΑΙΥ “ὁ ΠΟΥ τεϊυγηϊηρ Ομ 65.᾿" 

θ. “1:4 ἐδὲ τ«υογά͵ ες. Ἐδίδοτ, “ Απά 
(μ6 βυνογὰ 5.81} Ἰρῃς [οσ᾽ νυ Ὡ]γ] ἀονη}] ὑροη 
Ὧ15 οἰτἴ65, δΔη 5}}8}} χλδο δὴ πὰ οἵ ἢ15 1145, 
δηὰ 541} ἀθυουσ, Ὀθοαυϑο οἵ [ΠΕ σουηϑε]5.᾽} 
“ δινογὰ,᾽" βρυτγαι νοὶ 85 1.ον. ΧΧΥΪ. ἃς ; 4 ὃ. 
ΧΙΙ. το; ἘΖεκ. χῖν. 1). “1ἰρῆϊ ὑροη,᾽ σοπΊα 
νὴ 4 ψὨΙΠΠΙηρΡ τιοοη, Ὀυγοὶ ἄονσπι ὑροῃ. 
ΤΗΘ νοῦ ἰ8 υϑοά 'ἴπ ἴδ 5ΔΠ|Ὲ 5696 ἴῃ δσ. 
ΧΧ ΙΝ, το (" 21] στιουουϑὶγ "); χχχ. 22 ("81 
ὙΠ} ῥα); 2 8. 11. )λο ("“τεϑὶ ἢ). 
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ΗΟΞΈΑ. ΧΙ. 
ΠΟΥ, 5841} 1 πιᾶκε τῃ6 6 δ8 ἢ Αὐἀπιδῃ ὶ ὁ ἀρολὸ 
ῥοτυ 5841} 86ῖ ἴδε 48 Ζεροὶπι ἡ ΠῚ Π 6 Απιος ς 
Ἠδαγῖ ἰ8 τιγηδά τυ] πλ6.) ΠῚ τερεπῖ- ἡ" 

476 [ν. 7--9. 

οἰτ65, 4η4 5}4}] σοπϑιιπια 8 Ὀγαησἢ 68, 
Δηὰ ἀδνοιγ ἐῤέηι. Ὀδσδιιβε οὗ {ΠεῚγ ονγῃ 
σου η5ε153. 

7 Απά ΠΥ Ρεορὶε δα επί ἴο δδςῖι- 
5141ηρ’ ἔτοπι πιὲ : τῃουρῇ {ΠΕγ ςΔ]16ἀ 

ἵπρ8 ἅἃγὲ Κιπά] 6 τορϑίμογ. 
9 1 ψ}}}} ποὲ Ἄχεουῖε τῇς ἤείσαπαβ88 

δ’, ἴδεπὶ ἴο ἴῃε πιοϑὲ ΗἸΡἢ, ἰποηβ δὲ ἃ] οὐ πηΐὶπα δηρεῖ, 1 ψ}}} ποῖ γεΐιγη ἴο ὁροίλενῦ ἦ ᾿ 
ἐΗ5) “«. ψου]ὰ ἐχαὶτ δέπι. ἀεβίγου Ερἢγαδίηι : ἔογ 1 γι (οά, ἀπά 
ΚΡ 8 ον 58Π4111 ρῖνε (δε υρ, ΕΡἢ- ποῖ πιδη; τῆς Ηοὶγ Οπε ἴῃ {Πς πιϊά5: οὗ 

ταῖπι ἢ ῥοῖυ 5141}}1 ἀδ] νεγ πες, [5γαθ] ὃ τῆς: ἀπά 1 νν}}]] ποῖ εηΐεγ Ἰηἴο τῃ6 ςἰγ. 

ὀγαπεδε:} Ἐδίδοσ, “" 1ἰτβ. Ὑπὸ Ἡεῦγενν νογὺ {πίκκεπ) ΟΟΟΌΓ5 οϑι δ ΟΠΪΥ ἴῃ Ορη. 
πουη (δαιαΐ»,) τλθᾶηβ αἷϑδο “1 π|05᾽) οὗ 4 χίν. 2ο; ῬΧΊΟυ, ἵν, 9. 
ὈΟΑΥ οΥὁ οὗ ἃ ἴγθθ, δηά ““ὈαΓβ;᾽ δηά 4]] 
{πεϑ6 αἰ δγθηῖ τοπουηρθ ἤᾶνα Ὀδθη ρἤνθη ἴο 
(ἢε ψογὰ ἴῃ [Π15 ραβϑϑᾶρθ. Ἐοπάογοα ἴῃ ΔΠΥ͂ 
Οἠδ οὗ ἴμε56 ννᾶγϑβ, ἴξ τηυβδὲ Ὀ6 οΧρίαϊπθα 85 
ἃ ἤρυγο; ἀπά δοσουι ΠΡῚῪ 11 [ᾶ5 ςοῦ- 
Ἰεοϊυγεά ἴο τπηθδῃ “" τα ΡὨΙΥ͂ πλθη,}} “( ὙΠ] ρ6 5," 
ΟΥ “ὁ {ογίγοβϑοβ." δοπὶθ ᾿ηπἀοοά ἴδκο ἴἴ ἔογ 
[Π6 “ὁ θαγ5᾽) οὗ ΟΥ̓ ραῖοβ  Ὀυὲ [ἢ]15 γε! ἀ5. ἃ 
ἴδιὴλθ 56η56. ὙΠῸ νογὰ σψουϊὰ 5θθπὶ [655 
Θηϊρτηδίιοδὶ ἴῃ 115 γεΐδγεηςο, [ἢ γοηἀογεα “112415 ἢ 
8ἃ5 ΌΥ ΑΟΨΥ͂. ἰπ 54]. χὶν. 2ς: |6γ. 1. 426 
(-- Ὡς ἢ Ιατίον ραϑϑαρο [25 ἴῃ6 ἀρρϑάγαποθ οὗ 
δοίης ἃ τετηϊηΐίβοθηςε οὗ Ηοϑοϑδ5 ψοσζά---: 11 
Ῥοϊηϊβ ἴο (ἢοϑ6, υνβϑίθον ργορδοίβ, ὑτίθϑίβ, οἵ 
δίδϊοδιηθη, ψγῆο υἱἱοτοὰ δἰβθβοοάβ σοηοογηΐης 
Τοῃονδὴ δηά σοποογηίηρ [5Γ86}}8 γθᾶ] οἰ γοιπι- 
βίδηςοϑ, δηᾷ 50 δάνιϑοὰ (ἢ6 πδίίοη ἴο ἐΐβ ΓΌ]Π. 
(ὐοπιρ. «ἢ. ἴν. 9, ΥἹῖ. 1.3; [ἐγ΄ ν. 12. Απὰ [Πὶ5 
νίονν ἴῃ6 Ὀεδῖ ἄρτοθὸβ. ἢ ἴθ ΙΔϑὲ ννογάβ, 
“ὁ θβοδιιδ8 Οὗ {πεὶσ σου 5615." 

7. “μά νιν ῥεοῤίε, ἄς. οὐ, “" Απά ἵὩγ 
ῬΘΟρΪς 15 θθηΐ ὕροὴ ὈδοΚ5] ἀὴρ ἔγοπ τὴς : δηά 
{που ἢ ΤΠΕῪ 68}} Εἴπη Ρ οἡ Πίρἢ, γεῖ ποῖ ομε οὗ 
1Π δηλ 411 νν}}} 11: ἈΙΠΏ56}Ε ὉΡ.,᾽" 2.6. [ΠΟΥ ομα ἀπά 
411 τεΐῃϑε ἴο γαῖϑα {ποῖγ [ουρηϊ8 δὰ νυ 15} 65 
Ὀριναγάς ἴο Μθ. δυςὶ 15 ἴδ 86η56. ΜΠ] ἢ 
Τροβί τεσθηΐ οὐ τος. ρῖνο ἴο 1815 ϑοπιονν δέ οὔ - 
ΒΟΌΓΟ γοῦβο; δηδ [ἢ]15 5696, 845 ν06Ὲ}} δ5 {μαῖ 
δίνθη ἴο 11π ΑΟΨΥ.., 16 1 ση Ὀὲ ΑΙ ἐουπὰ 
ἴῃ 186 ᾿ψογάϑ, 15 ΘαϑῪ δηοιρῇ ἴο υπάογϑίδηά. 
ΤΠΟ ᾿Πτογὰ] τεηάογίηρ 15, “"ΜΥ ρεορὶο (το) 
δυπρ’ ἴο ΠΊΥ ἀείεςξοη [.6., ἴο ἀεξεςτοη ἔσοτῃ 
ΤᾺΘ] ; δῃὰ ο4}} ΠΟΥ δϊπὶ ἴο οὐ δϊρ ἢ (οτ, ἷἴ 
ΤΑΔΥ Ὁα, ““ἴο [δ Μοβῖ ΗἸΡΒ᾽), ““ τΤορεῖπογ 6 
Ὑ}}}} ποΐ ταῖϑ6 δ᾽ οἵ, οὐ ""Ἔχδὶῖ.᾽" Ὑ86 τοηάογ- 
Ἰῃρϑ οὗ 1ΧΧ-, Ταάσυμ, δηὰ Ψυΐς. ἀγὲ δ]ῖο- 
δεῖδος ἀϊβογοηξ ὈοΓ ἔγομῃ [ἢ]15 δηὰ ἔγοσῃ θοῇ 
Οἴδοῦ ; Ὀιι ἅγὸ ἔὰσ 1655 βδιιϑέδοζοσγ. 

8. ΤΠ 15 5 οὔθ οὔ ἴδε πιοϑδὲ ραϊῃεῖς ρ85- 
565 ἴῃ 4}1 ϑοτγιρίυγο; δηὰ 8 δοςογαϊηρὶῦ 
τολυκοὰ στ ἴῃ ῥδγα δ] 5πὶ νος 5. 50 
σΠαγδοίοπϑας οὗ ροεῖσγ ἰη Ηδῦγενν, 'π ἃ τς ἢ 
Βίρθοῦ ἄσρτεο [ΠΔηῃ 5 υ5114] ν } Ηοϑθᾶ. 

Ηοαυ] Ἐχρτοβϑῖνο ποῖ οὗ πλοῦθ ἀ6] Πθογδίϊοῃ, 
δυϊ οὗ κΞἴτοηρς τοϊισΐδηςθ : ςρ. ὕδη. χχχίχ. 9, 
χ]ῖν. 8, ,4; Εχοά. νυἱ. σῷ; ϑοηρ οἵ 850]. ν. 2. 
ς ἀείμυον ἐδεο] ΔΘΊΥΘΙ ὕὃπ:60 ΟΥ̓́ΘΣ, ΥἱΖ. ἴο 
ΤΥ ΘΠΟΠΊ165, ΟΣ ἰο ἀσδίπιςοη. ΤΙ Ηεῦτον 

“ἀνιαρ...Ζεδοὶ»1] ὝὮΠ6Θο, δου ἢ ποῖ παιηοὰ 
ἴῃ σδη. χίχ., ἅγο γεῖ ᾿ρ] θα 1η Οεη. χίχ. 2ς, 
ςοιηραγοὰ ἢ Οδη, χὶν. 2 δηά χῖχ. 21, δηά 
ἃ͵ΙῸ ΡΑΓΓΟΙΪΑΓΙΥ ἱβοὰ ἴῃ ϑουῖ. ΧΧΙΧ. 22. 
{5 ΠΙΖὮΙΥ ργοῦδοϊο [Δὲ Ηοϑοδ5 νγογάὰβ ἅγὰ 
Δ ἱπάϊγοοϊ γοίθσθηςα ἴο ἴΠ 6 γΘΥῪ σοιητηϊηδίοι, 
ἴῃ ἴΠ6 ρᾷβϑᾶρε ἰαϑὲ τοίδγσσγθα ἴο. , 

»εηδ ῥεαγὶ ἐξ ἐμγηεά «υἱέ ῥὲγ σι} ““Τυχποά,Ἶ 
ἴτοπι [5 Ὀοπὲ (Πεγο, οὗ δηῆρογ) ἰηΐο ἃ ΠΟῪ 
ἀϊγτοσοη, Ορ. Εχοά. χὶν. ς; [,π|. ἱ. 20. 
“ ὉΝΤΒίη τὴθ.᾽" (Π6 ἐχργοββίοη 'η {86 Ηθῦγονν 
ἷβ {πε 54Π|6 ἃ5 ἴῃ 1 5. χχυ, 16; 5. Χ], 4, ς;, 
6; Το. Υἱῖ}. χϑ, 
7 γεῤεπέϊηφ: αγὸ ἀἰπάϊε ἰοσείδογ ΤΑΥ͂ 

ΣΟΙΘΒΌΙΜΕΒ ΥΟΔΙΙ, 0109 δηά 811. ΤῊΘ 
Ἡρῦσγονν ὙΟΓῸ ῬΓΟΡΟΥΙΥ πηδδηβ, οἰἴπος ““ ὈΟΙ],7 
“ ρμοῖ δοαίοα : "7 οΟΥὍΎΎ “νεᾶνθ," “1ο]ἀ ἰη," 
(ἐ γΥΥ Κ]6.} [Ιπ οἰγίςῖζ Ῥσγόργθῖυ ἰὲ ἀδβοῦῖθος 
[ἢ6 Ιηΐογηδὶ ὈΟΟΠΥ σοηβδίοη ργοάυοσοα ὈὉΥ νὰ- 
Βοηγθηξ ἔδο ρα οὗ σοπηραϑϑίοη, 8ἃ5 ἴῃ Οδη. 
ΧΙ. 2ο: τσ Κ. {Π. λό, “ὁ ὲσ Ὀονγοὶς γοαγηθά." 
Α5. ““θοννο 9.) 15 ἔτθαυεηγ ιἰιϑε 45 ἃ ἤριγε 
ἴΟΥ “ὁ ἔϑοϊηρ5 οὗὨἨ σοπιραββίοῃ,᾽" 50 ὁ" ΣΟΙ ΘΠΕ ΠΡ 5" 
ΒΟΙΟ ρᾶγϑ Ὀδοὶς νυμδί 1ἴ θούτονγϑ δπὰ 15 υϑοὰ ἃ5 
1 δαιυιναίθηξ ἴο ὁ Ῥοννο 5.᾽" 50 Ηογβίου. 

9. 1 «ἱ]! ποῖ γείμγπ ἰο ἀεείγογ Ἐῤῥγαϊ»] 
ἡ. ὁ. Αἴοῦ μανίην αραίϊη δηὰ δρδίη νιβιῖοθὰ ἴο 
οδαβῖῖϑα, 1 νν}}] ποῖ ἀραίη οοπιθ, ἴο υἱίουΥ ἀ6- 
ΒΟΥ. δίποθ ψγὸ δᾶνε ἱπησηθα δε Υ Ὀεΐοτο ἃ 
Γεΐογρηςοθ ἕο ἴδ6 ΟἸ|65 οὗ {πὸ Ῥίδιη, δηὰ ςἴποθ 
ἴδε 54Π|6 ὑϑγῸ “" ἀεβίγου " 15 υϑεὰ ἴῃ Οεη. χίχ. 
13, 29) Ὸ ἅ16 Δ ΒογΖοα ἴο ραγαρῆγαϑθο: ἴο 
ἀοϑίγοΥ Ερῆγαϊπὶ 85 1 ἀεδίγσογοά Αὐἀπιδῃ δηὰ 
ΖΘοὈοΪπ,. 
,ν 1 α»η Οοά, ὅς. ἴοσΣ ὅοἀ δι, δᾶ ποὺ 

ΣΩΔΣ; ἴῃ Ὅ890 τη ἀδῇ ΟΥ̓ 60 ἨΟΙΥ. ΤῊΪϊς 
τη ἤσοηξ βοηΐθησθ ὀχῃ (5 [ϑμονδῆ, 85, ἴῃ 
{Π6 σταπέδσυτγ οὗ ΗἰΞ5 ςονθηδηζ-Ξἰοδά οϊποϑ δὰ 
μακροθυμία, τετιονοὰ ἴο 8η ἱηβηϊξε Βεῖρῆϊ ἀθονο 
[πε νδο Ἰδέ οη5 δηά ᾿πηραϊΐδηςε οὗἩ πιᾶῃ. (ρ. 
Ναπι. ΧΧΙΙ Ι9.1 8. χνυ. )δο; Μδὶ. 1). 6 ; Ἀοπῖ. 
Χὶ. λς. “ [ἢ [ἢ πλιάϑξι οὗ ἴπ66: Δ] γίηρ Μγ- 
56} ἰο ἴΠθ6 45 ἃ Ὀνγειϊος ἰῃ (ἢν πιϊάσῖ, [541. 
ΧΙ. 6; ΕΖεκ. χχχίχ, 7. 

1 «υὐἱῇ! ποῖ δῖον ἰπΐο {δε εἰ}}} Οὐ ταῖμογ, “1 
Ὑ}}}} ποῖ σοπὶθ ἴῃ νταῖῃ." “( ζοχηο ἴῃ ν ταί :᾽" 
[6 54π|6ὸ Ηθῦγεονν νγνογάβ ἴῃ 1 8. χχίϊ. 7 Γηθδἢ 
“ ρηΟΓ ἱπίο ἴῃ6 οἰ(γ," ψΒϊο ἢ 5 ἱπάθοα {ποῖγ 
ΤΏογα ΟὈνϊουβ ἱπιροσῖ. Μδηγ εχρἰδηδίίους 



Υ. 10, 11.] 

10 ΤΕΥ 541] νναἱὶκ αἴτεγίῃε ΓΟΚῸ: 
ἢδ 5}4}1] τοῦ [ἰκα ἃ ἴΙοη : ἤθη ἢδ6 
802] τοῦῦ, 1π6η (ἣς ΤΠ] άγοη 5}2]] 
{Θ0]6 ἔτοτῃ ἴῃς ννοϑῖ. 

ἢδνο ὑὕθθη ργοροβθά οὗ [6 ψψογάβ ἃ5 ἴ}8 τϑη- 
ἄοχοά, Ὀυϊ ποπθ ἃγὸ ϑδιίἰϑέδοεοΐοσυ. Ὑ86 Ἰθαϑῖ 
ἰτηργοῦαῦ]α ἰ5 τὰδι νυνὶ, πιο οἴΠΕΥΘ, 
ΟδἸνίη δηὰ σ Ῥιιϑεῦ αν δάορίθα : “1 νν"}] 
ποῖ οηΐοσ ἰηῖο ἴῃ6 ΟΥ̓ 85 1 δηϊεγοὰ ἱπίο [86 
Οἰἔε5. οὗ (86 Ρ]αίη,᾽" σοιηρδγίης αἷϑο Εχοά. 
ΧΧΧΙ, ς. Βιυΐ Θῃμονδὴβ ““σοηλίηρ " ἀοοβ 
ῃοῖ οὗ [1561 ὄχρυεϑθ 8Δη ΔΗΡΥΥ νἱϑιίδίίοη : Ηδ 
ΤΆΔΥ ὁ Ποπ6 ᾽) ἴο 0655 (ΕΧοά. χχ. 24). δνεἪ 
τὸ {ποτοίοσο ἀἄσνθη ἴο {Π6 σἱονν, ἰμαῖ (6 
Ηοῦτονν που τρηάεγεα “' ΟἹ ΕΥ͂ ἦ 15 ἃ σΟΉ ΈΠΟΓ 
οὗ (δῖ τοηάογοὰ “ὁ ΘΏΘΙΩΥ ἢ ΠΣ 8. χχνυὶ!, τό, 
δηδ πιθδῃ5 ὁ ΒΟ] ΠΡ δηρογ." 8ὃ0. Ἐδβῆϊ, Π6 
ν εἴῖο, Μδυγονῦ, Εννα]ά, ΗἩδρηάουϑοῃ, δ᾽ πηβοῃ, 
ΚΑΙ, ὙΝ ὕμηϑοδο, (ὐσθβθηῖι5 δὴ ΕὈγϑῖ, 

10. ΑὑτυρΙΪγ, δέοσ Ὦ15 τηδηηεσ, ἐπθ ῥγο- 
Ρἢδῖ πλδκοβ βοοά ἢ15 ννογάβ, [δὶ Οσοά ννοιϊὰ 
ποῖ τοΐωγῃ ἴο ἐρεῖγον [5γαεὶ, Ηδ διιάάθη]ϊγ ἀϊ5- 
ΟἸο565 ἴῃ {86 βαζυγε, Ἰεβονδῃ ἢ ἃ Ἰουὰ ς4]} 
Βυτηπλοηΐης Η15 ὈΔηΙϑῃθα ομδϑ; {πεὶσ Βυγτγίης 
ἴο Ηΐἴηι ἔτοπι 411 ςουηῖγιθ5; δηὰ {Πεῖσ γοϊηϑίδῖο- 
τηξηΐ ἴῃ {ποῖσ οὐνῃ ἰδηά, 

Τὸν «ῥα «υαἱξ, ἅς. ΟΥ, ΑΥΟΣ ὃ89 
ΤοτΙὰ 58.811 ὕΠΘΥ ΚΟ, 88 ΑΙΟΣ ἃ 1101 ὑῬ᾿π δῦ 
Τοδγοῦς: ΧΖἡῷ Σ Ηδ6, ΟΥ0Σ 6, 88}811 ΤΟΔΣ, 

διά βου" ΒΒῈ 11 ΒΌΣΣΥ 0 ἩΠΣ ἿΨΧΌΟΤΩ 8. 6 
8Βθ8. ΤὅΤΠε ἱτῆδρε οὗ ἃ γοδεῖπρ Ἰίοη δεῖ ἐοσίῃ, 
Ὀοῖὰ ἴῃς λι- τοδοῃίης ἰουάηθβα οὗ 16 5ιιπὶ- 
ΙΏΟΠΒ, ΠΕΡ ἴο [Π6 “στοδλῖ {γτηρεῖ᾽)" οὗ 
521. ΧΧΥ͂Ϊ. 12, Δη4 4150 (86 [δυσὶ ὉΪ6 ΤὩΔ᾽ ΘΕ 
οὗ 5.86}}5 Κίη, γϑϑϑί θθβ ἴῃ 186 ννοσκ νυ ῃ] ἢ 
Ης 15 τλκίῃῳ ἴῃ μβαπά, Ορ. 7οεὶ 11. σό; Απιοβ 
1, ἃ, 11. 8; ]εΓ. χχυ. 40: ον. χ, 2. Το 
ἸΤΆΔΕ ΟΣ 15 ηοΐ, ἃ5 5016 ΞΌΡΡΟΞΘ, ἴῃδί οἵ ἃ ᾿ΙΟΠ 655 
ξΑιποτηρ ΠΟΥ ννμοῖρθ. ὁ“ ΤΏΘΥ 5}|4}} γὸ δδἔῖεσ 
τε 1οτά:" Ηδ ἰακίην [ἢ Ἰοδά οὗ ΗΙ5 ρϑορὶϑ, 
845 58]. 11, 12. ὙΠΕΥ͂ 5}8]} Ὁ] ονν Η πὶ ἴῃ 
Ῥεπίΐοηςο, 811, δηὰ ορϑάϊθηςθ Ορ. ςἢ. 11}. 
δι. 6 5811] Παϑίθ,᾽" [ΠΠΟΓΑΙῪ “6 50.811 {τοι Ὁ]6.᾽" 
Ο». εἷ. 11. ς ἀηὰ ποῖορ, ἀηὰ ἴε Ἡρδῦτγον οὗ ἡ 8. 
ΧΥΪ. 4. ““8οη5,᾽" ποῖ "’ ΗΪ5 50ῃ5 :᾽) ἴ[Πεγὸ 5}4]} 
ΤομΘ ἴο Ϊομονδὰ ἴδοϑο ῇοπὶ Ηδ Μ1}} 8.- 
Κηονϊεοίρε 85 ϑοῃβ: ςρ. συ. 1, δηὰ «οἷ. 1. 10. 
“ Ἐχοτὴ ἴΠ6 568: 186 ΠΙΘΔΠΪΠΡ ΤΊΔΥῪ Ὁδ, 45 ἴῃ 
Α-Ον., τς οτὰ [δὲ ννεβῖ;" Ὀυΐϊ ςΡ. [134]. ΧΙ. ΙΙ, 
{86 ἰ5σἸληάς οὗ [ἢ6 968: τηδδηϊηρ ἴῃοδα σουῃ- 
Ἐσιο5 οὐ ἴδ6 Μεοάϊζοσγδηθδη οὐ Ὀεγοπά, ἴπθη 
δυζ πὶ Υ Κποννη, ἴῃ ὙὙΒΙΟὮ ϑ5γᾶθ 85 
δῃοι]ὰ ὃς ἐουηά ἀννο!]Ἰηρ. 

11. «1: δίἰγά...α. α ἀουε}] ἈἈδίδεγ, 111κ9 
δα Ὀϊχάβ, 11Κὸ δὲ ἄοναβ: [Π6 ΠΡΌ ΪΑΓ 
ΠΟΙἢΒ ΔΙῸ 564 45 ποι οὗἉ τυ 6, ῥτοὸ- 
ΒΕ ΠΕ ρ {Π6 Ἰπιᾶσο οὗἩ [6 πιυτυάϊπου ΠΡ 5 
ΟΥ̓ Ὀϊγάβ οὗ ρᾷβϑᾶρε οὐ οὗ ρτερδγίοι:»5 Ὀιγάϑβ. 
“5 ἄονε5,᾽ ἴῃ συν 655 ; ΠΡ. 5, ἷν. 6 ; [54]. 
Ιχ. 8. 

}ίαες φορῆ] Οὐ τἀῖδεσ, οαὰβθ ὕμϑιι 0 

ΗΟΘΒΕΑ. ΧΙ. 

Ι1 ὙΠΕΥ͂ 5821] {γε Ὁ] 6 48 4 δΙγά οἱ 
οἔ Εργρῖ, Δηὰ 85 ἃ ἄἀονε οιΐξ οὗ τε 
ἰληα οὗ Αβϑυγδ: δπά 1 νν1}}] ρίδοβ [ἢ θπη 
ἴῃ τῃ εἰν Ποιι565, δ ἢ (6 [ΟΚΡ. 

ἅν 611: 85 ἴῃ Ἶἴοσ. χχχὶϊ 272. ΕῸΣ ἴῃς {πουρῆϊ 
ΠΟΠΊΡΑΓΟ 450 Ζθοοῆ. χ, 1ο. 
“αἰ δὲ ᾿ΟΚΟ] ΤὨϊβ ρῆγαϑα, 50 σάσεὶν (ςἢ. 

Ἰ. τό, 21 ΟὨΪΥ Ὀεβιἀ65) συπᾶὰ ἴῃ Ἡοϑβθα, πὰ 
ἰπἰτοάιςσίηρς [εῃονδῇ 85 ΗΠ πλ56]  ἀραὶῃ βρεδκ- 
ἴηρ, δά ἀς Ἔϑρεςῖδὶ 50] πη Υ ἴο [6 ργϑάιςςοη. 

[ἡ [815 νϑῦβϑθ γγὸ ἤᾶνθ οῇςθ τήῇογθ Ὀγοιρῆϊ 
Ὀεΐοτο υβ ““Εργρὶ᾽" δηὰ "" Αϑϑυσία :᾽ Ὀυϊ δἰ ἀρὰ 
ἴο ἴπόπὶ ὁ“ Π6 568 .᾽) 0Υ σὺ. 10 ἃπὰ Σὰ ἔουτῃ 
ΟἿΘ βοπΐθρηςθ. Ορ. ἴἢ6 δηυπιογδίίοη ἴῃ [54]. 
χὶ. 11. Ἡοϑοδβ δπυπιχογαϊίοη, {|κὸ 194 δἢ 5 
ἔᾺΠΟΙ οὔθ, 15 ῬΓΟΌΔΟΌΙΥ ᾿Ἰηἰοηάθα ἴο ἱποϊάθ 41] 
Ῥαγίβ οὗ ἴῃς ννου]ὰ ἴῃ ψνη] ἢ [5γδθ] 6 ΘΧῚ]65 
νου 6 ἀννο!!ηρ ; δὰ τπογείογο ἴῃ [Π|5 ρ859- 
βᾶδε ἴῃς ψοσζὰ “" Εργρε" 5 ῬΡγοῦδΟΪΥ ποῖ υεὰ 
ΤΩΥΞΕΟΔΙΪΥ. Ξ 

Ι͂ῃ τοραγὰ ἴο ἴδθ ρσγράϊςζινθ ἱπηρογ οὐ [15 
Ῥάϑϑᾶροθ, ἴπ6 ϑρὶπί οὗ Οσοά πιᾶὺ Ὁδ, ἴῃ ρατσῖ, 
ςοηῃϑιἀογεὰ 845 σοῃ(οιρ δ ηρ ἴΠ6 σοηνεγϑίοη οὗ 
411 ποθ ῃὴοῸ νψεσε ἴο Ὀὲ ραϊμογοά ὈῪ “ἢ6 
1 οη οὗ ἴδ {πὸ οὗ [υἀδῃ " ἱπῖο τῃ6 δάορ- 
τἰοη οὗἨ [πὲ βρι πίυα] ἰ5γαθὶ] (Ϊοῇη χὶ. ς2); 
δυῖ ([ϊ58 νίονν οὗ [86 νογάβ ἀοεβ ηοζ ὩὨΘΟΘϑϑΑ ΓΙ ]Υ 
Θχοϊαάς [ἢ6 Ξκυρροπιξοη, [Παΐ ΠΟῪ τοῖεγ 4150 ἴο 
[06 Ἰἰογαὶ στεΐυγῃ οὗ [ϑγδϑὶϊς Ἔχ !]65: βυςῖ ἃ 
τοϊ ΓΗ 85 ἴοοῖκ ρίδςθ ἰῃ (ἢ6 βἰχτῇ σθηςΟΓΥ Ὀεΐοτα 
Ομηβι; ϑυςἢ 4150 45 Ῥευ Δ Ρ5 ἴῃ ἰδ ΟΥ ΤΊΘΑΘΕΓΟ 
15 ὄονθῇ γεῖ ἴο ἴδκε ρἷδεσ. 

ΤὮΣ οδδρίοσ 5ῃοι]ά ρ] Δ᾽ ΠΥ, 845 Εννδ]ὰ 85 
οΟὈϑογνϑά, οηὰ ἤθσγε: “ὙΠῺῈ [Π15 νοῦϑο ἴῃ6 ργο- 
ΡΠοσυηρ [85 τοδομοά πὸ σοὶ, ἴο Ὡς ἢ ἰη 
σοηξοστη υὺ τ ἢ οὗ. 11. ς ἴῈ 5ῃου ]ὰ ΡτοροΥΥ 
μανὸ Ὀδεη Ὀγουρηι." ΤὍΠ15 5 1Π6 Ορὶ πίοῃ 4150 
οὗ τιοβὲ τποάσστι σοπηπηθηἰδίουϑ. 

12. εορερα!οῖρ »ῃο αδομῇ ἰ.6. “( σοτρ855- 
εἴ πιὸ ἃ}} τουπάὰ ̓" (ςρΡ. 5. ΧΧΧΙΪ. 7, 10), ἡ. 6. 
ἴῃ νμδίονος ἀϊγοοϊίοη 1 ἰοοῖκ, 1 πιεῖ νυν ἢ ἰη- 
Β ΠΟΘΙ Υ ἀηὰ ἐἈ]ϑεμοοά ἰπ ἘΡγαϊπιβ ἀθδ)ηρϑ' 
ψ ἢ Με. 

114] Ορ. «δ. υἱῖ. 14; [534]. ΧΧχ, 9, Ἰ1χ. 12. 
δι ὕυιάαθ γεὶ γαμίοε αὐ Οοά, απά ἐς Κα ῥμὶ 

αὐἱὁ ἐδε “αἰπ.}1 Οὖ᾽ ταΐβογ, “δι [Δ ἰ5 
γεῖ ἔπ σῇ Οοά δηά ξδιι] ἢ 1Π6 
ΤῊΣΙΟΘ- ΟῚ Οπ9.᾽ 566 Νοίε δεῖον. Τ που σῇ 
7υάδῇ 15 τορεδίθα!νΥ ἰγου ἢ οὐγ ργορῃοί σθη- 
βυτεὰ δηὰ (ῃγοαϊεποά (ςἢ. ν. ς, 1ο, 13, Υἱ. 4. 
ὙΠ, 14, Χ. 11, ΧΙ. 2), γεῖ ΠοΓδ, 45 4150 ἰῃ οἷ. 
Ϊ. η δπὰ ἰν. τς, 5816 5βἰδηδβ Ἴσοηϊταοϊεὰ ἢ 
5γδ6] 85 Βοϊἀϊῃρ 4 πιοσὲ δάνδηϊΐδρθοιιβ. ροϑβὶ- 
τ[ἰἴοη. [Ι͂η ἔδοῖϊ, 516 51} οὐογοὰ ἴπθ6 αἰ νΊΠΕΙΥ 
ΔΡΡοϊηιϊθὰ ἀγπδϑύ οὗ Πανὶ] ἃ ; 58ῃ6 51}}} μιά, 
ὙΥΙΓἢ ννμαΐουεσ σοστυρίίοῃβ (ςΡ. 2 Κ. χυὶ. 4; 
154]. χχῖχ. 13}, {86 [,ν]ς 8] ννοσϑῃὶρ ἴῃ τῆ 
(οπΊρ]6Ὲ πνδίς ἢ [ομονδ πδὰ Ηπιϑοὶῇ σἤόϑρῃ ; 
Δηα ΠΙΔΠΥ οὗ Ποῖ Κίηρβ ([π Ηοϑβθδ᾿β οἵνῃ {ΠπῚ6 
υὐχΖίαι, Ἰοΐπαμι, ἀπά ΗθΖεκίδ}}) πιοτιθά σοά 8 
ΔΡΡτονΔ). 

477 



ΗΟΘΕΒΑ. ΧΙ. ΧΙ. 

12 ἘΡἈΓγαὶπὶ σοπΊραβϑεῖἢ πὶ ἅδοιΐ ἀεςεῖξ : δυξ Τυάλῃῃ γεῖ συ ϊοῖῃ πιο κι, 
σὴ ἢ 1680 4ἍΠ4 τὰς Βοιιδε οὗἁ ἰ5γλ6] ἢ Οὐοά, ἀπά 18 ἔπι] ἔν ἢ τΠε 8αὶ 8. σεσεὶ λον. 

ἶν. 12--2. 478 

ἐδεὲ :αἰκμ! 1 1 ΑιογΑγ, “16 ΗΟΙ͂Υ Οπο5.᾽" 
Το πιοσὶ ργοῦδδῦϊα νίονν ἀρρεᾶῦβ ἴο Ὀς, [δὲ ἰἴ 
5 ἃ ἀεδίχπδίίοη οἵ σοά, 85 ἰῃ σου. ἰχ. 1ο, 
ΧΧΧ. 4; ἴῃ ΨΏΙΟΒ ρΑϑθαρῸ5 Ὑὰκ Ὦᾶνο 85 ΠΟΓῸ 

[Π6 ρίυγα!, ΒΕ ΒοΓ [π6 ρ᾽αγαὶ πυπιδοσ ροϊηΐβ 
ἴο ἴδε ἔσσπο πδίυγε οἵ Οοά, ογ 15 5 ΠΊΡΙΥ ἃ 
ἰμγαὶ Γ᾽ »ια τοῖν, 1 15 δάδαυδίε! Υ σερτοβοηϊοὰ 
γ “(ἂς ΤὨΓΟΟ ΗΟΙΪΥ Οηρ.᾽ 

ΝΟΤΕῈ, οἡ (ἨΗΔΑΡ. ΧΙ. 12. 

ἸῸΝ) ΟΥΦΥῚΡ ὉΡῚ δ ΤΊ Ἢ ΠΝ. 
ΤΟ νὰ Ἢ ἰ5 ἰδκθη Πόσθ ἴῃ 
“ἼΣΟΙ 5βίγοηρ," οὐ ““συϊοά," ὉΥῚ {π6Ὸ ΟΠδ]άθς 

Ρ Κιίπιοδι, Ἀδϑῆ, Αὔθη ΕΖσδα, 
1, αἴδοσ, Ροςοςῖκο, (δίνη, Μοηάθ]σβοῆη, Η οΥ5- 
ΙΕ δὰ Ὧγ Ῥυϑου. Οηἡ {μπὲ οἵμογ μιδηά, 
Οοβοηϊιβ, Εν, Καὶὶ, ΝΝ ἄμϑοδο δηὰ ϑοἢπ)ο]- 
Ιογῦ ἔοονν ϑοῆγδαοσ ἴῃ κσίνηρ ἼἸἽἼ ἴὴ6 5656 
οὗ ψιβδὶ 15 ϑυρροθοά ἴο Ὀεὲ 115 Αταῦϊς σοηροπεγ 
χγαάα, νυ ις ἢ Θοη56 1 ὈσγοῦΔ ὈΪΥ [45 ἴῃ 5. ἵν. ἃ: 
76ὄγ. 1... 341, ξοὸ Βιῖδπος δηὰ {π|πογ" Πἰκὸ ἃ 
Γοβίίοθ βῆθερ οὔὐἠ ΜΠ Ὀεοαθὲ : δηὰ 50 (δΒοῪ 
ΤΟΠάοΓ “6 νγάνοσ,," “( νᾷς]]δίο," νε [ἢυ5 φαϊηῃ 
[Π6 τοπάθπηρ, ἐ'Δηἃ 8ἃ5 ἴογ [υά δῇ, Π6 ἰ5. 4150 
( γοῦ) ἱποοηδίδηϊξ ψΠΠ Οοά δηὰ στὰ τὴ 
81] ΤὨγοθ-ΗΟΪγ Οπο." Βυΐῖ ποῦ ἃγὸ 

ΒΕΥΘΓΑΙ ΟὈ] ες ΙΟἢ8 ἴο [Π15 νἱουσ.0 (1) ὙΠετο 15 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΧΙ]. 
Ι Α γεῤνοοῦ οὐ Εῤάγαίρε, μάσλ, ανπα δ᾽ αεοῦ. 

3 δ» »ονγρνιϑρ ,αυοιγς ἀξ εχ λογίείλ 9 γεῤέρεί- 
αμε. ἢ Ἐῤάγαϊςνε,» σίρς φγουοῖς Οοά. 

ΡΗΚΑΙΜ (ροάειῃ οἡ νά, δηά 
[Ο]ονγοῖῃ δῆοσ τῆς οδοὲ ψὶπά: 

[ὴ6 86θηϑθ οὗ 
ὯΟ ῬΑΓΆΪ16] ἔο Ὀ6 ἔουιπά ἔογ ἴΠ6 δάἀάϊείοη οὗ [6 
δα)θεῖίνο “ἴτε ᾽ ἴο {με οἴδογ δάϊοςϊνε υϑοά 
ἰο ἀεείσπαῖο σοά. “ὙΠε ΗοΪγ Οπε οὗ [5γδοὶ]"" 
ἰβ Δ Θχργεβδίοη ὑυμῖο ἢ οςσυΓ5 ἔτεα θη, δὰξ 
ὭΕΝΟΣ ΜῈ δὴ δάϊοςῖῖνο ΤῊΘ πραγοϑῖ ἀρργοδοῖ 
'5 (ῃδὶ αὔογάδα Όγ ἃ ργοῃποπηδὶ βυχ, ἃ5 [58]. 
Χ, 17. (2) ΤΒδ οοπδίγιυϊηρ οὗ ἴῃ6 5ἰπρυ αν 
ἸΌΝ ψ (δ6 ΡΪυγαὶ δαάϊεςῖῖνα ΣΡ 15 
ΒΟΔΓΟΟΙΥ ᾿υπιβοά ΟΥ̓ ἴΠ6 σᾶϑο5 ἰπ, ΕΙΓὮ ἃ 
ΒΙΠΡΌΪΑΓ δά)εςείνε ἰ5 Ἰοϊποά ἩῖΒ ὈΛΤΡΕΣ (ὰ Κ. 
ΧΙχ. 4; Ρ5. υἱῖ. 9) πὰ Ὀ) ([54]. χὶχ. 4); 
ψΠς ἢ Του Ρἷυγαὶ ἰῃ ἔοσπι βάν ἃ ἢχοὰ 
ΒΑΓ 86η56. (3) ὙΠ6 δοσυπιυϊδίίοη οὗ 
ννογὰς ἰο ἀεϑιρηδίο 1Π6 Ὠϊνίηθ Βείηρ, “ὙΠῸ 
Οοά, ἀπά ψ 1 ἴμ6 ἐδ 11] ἩοΙγ Οπθ,᾽" 15 ποῖ 
᾿ἰΚοῖγ ἰο Ὀ6 ξοιιηά ἴῃ 50 σοποῖβα ἃ υυτογ. 

ἢ6 ἀδί]γ ᾿πογεδβείῇῃ [168 Δηά ἀδϑοϊδίίοη ; 
ΔηΔ {ΠῈ}Ὶ ἀο πιαίζα ἃ σονεηδηῖ ἢ 
(Π6 Αϑββγγίδηβ. δηά ΟἹ] 18 οαγεἀ ἰηῖο 
Ἐργριί. 

2 Τῆς ΓῸΚΡ Βδῖ 'ϑο ἃ ςοπίγο- ἢ 
γε ἢ ]Πυάαἢῃ, ἀπά τ} ᾿Ραμπίβἢ ναι ἄρον. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 1. ,εάει οη «αυἱπα] 1.6. 
ΤΔΚΕΙΒ (6 ψῖπὰ 5 ραβϑίυστθο. ἘΡἢγαὶλ5 
Ῥἰπίηβ σοτηπηοηνν Δ] ἢ ἔγ]65 ἴο ἄγανν βυϑϊθηδηςσα 
ἍΠΟΓΟ διιπίθηδηςα οσαπηοΐ Ὀ6 μαϊποὰ. ΤΠΟ 
Ἡρῦτγονν νοῦ ἔογ “" ξβοά,᾽" τ ἢ 5 υϑοα ἰῃ- 
αἰ Πδσθη εἶν οὗ [Π6 βῃορμοσγὰ ἰοπάϊηρ 815 5ῆδορ 
δἃηὰ οὗ ἴῃ βἤθορ οαΐϊϊπρς ἰἴ5 ραϑίιιγο, ἰ5 ϑϑὰ 
ἤογο ἴῃ ἴδ ᾿διίου ϑθῆϑθ, δηά, 45 ἰῃ Ῥζον. χνυ. 
14 πὰ ἴ541]. χὶῖν. 2ο, δρρὶ θὰ βρυγδθνεϊγ. 
“ ὉΝπὰ ;᾽ 8εὲῈ ποῖθ οἡ ςἢ. ἵν. 19. 

,")ο οαυειδ αν δὲ εαϑὲ «υἱπα] ἰ.6. ΟΒΘΌ 
889 οδδὺ χίπάᾶ; δη ᾿πιργαςι Δ 0]6 ἴ25Κ} ψν ῆο 
σΔῃ Πορς ἴο ουΐγιιη {παῖ ρονν Γ} σουτγϑοσ οὗ 
{δε ϑκίοβ ἡ ΕΟγίδε βζοστηυ ομαγαςίογ οὗ (5 νυ πὰ, 
ςἔ. ῥ5. χΙν, γ; Τοῦ χχν]ϊ. 21 ; [58]. χχυΐ. 8 ; 
76γ. χυῆ!, 17; ΕΖΕΚ. χχν. λό. ΤΒς βεεῖηθβϑβ 
οὗ 116 βαϑί ννἱηά 5. βόογὲ γοξοιτοά ἴο, γαῖβοσ [ἤδη 
115 ὈΪαοίης ἱπῆυσηοθ 845 :]]υσίγαϊοὰ ἴῃ Οδη. 
ΧΙϊ. 6, ὅζε. 

ἀαἰν} 811 Ὁ}. 9 ἀΔΥῪ 1οπ(, 85 5. ἸΧχἹ]. 14. 
ἤει ἀπά ἀεποία!οη)] 441.165,,) 25 ἴῃ ςἢ. ΧΙ. 

11. ““ Περοϊδεοῃ,᾽) (δ 15, τη. Ηἰδ5 γιυϊΐῃ 15 
ἱπογεδεεὰ, ἰπϑίοδά οὗ Ὀείηρ σεπγοάϊθά, Ὁ τδ6 
ΠΕΥΘΓ -οοδϑίηρ ὉΠ ι]ηθ55, ἰονναγὰς Οοά 
δηᾷ τοννᾶγάϑ τβδη, ὈΥ νὩ ἢ ἢ οηἀδάνουτβ ἴὸ 

τείγιονθ δι πλϑοῖ., ὙΠῸ πογά στεπάοτγοα “" ἀέϑο- 
ἰδίιοη ᾽" 15 αΑἰϑὸ υϑοὰ ἔογ “" υνἱοΐθποθ,᾽" “ὁ ρρσοϑ- 
510," 85 σι. Ηδῦ. ἰ. 3; δηά ΠιΔΗΥ͂ 50 σοπάεσ 
1 δετο: Ὀυΐξ 186 5ἰγαίη οὗ [86 σοπίοχί, 85 νγὲ]]} 
85 οἢ, ἰχ. 6, ἔδνουτβ [6 ΟἾΟΓ 56ῃ96. 

απά ἐδ ἀο »ιαάε ὦ εουεπαπί «υἱἱδ ἐδε 
“4:γγίαμε, ἀπά οἱἱ ἐς εαγγίεά ἱπίο Ἐψγρῇ Ἐχ- 
ΘΠ Ρ σης {86 Ρτεσθάϊηρ ὑγογάβ, Οοιηρ. οἷ. 
Υ. 13, ΥἹ ΙΣ. ὍὙΠ6 ῥγορδεξ ἰ5 ηοΐῖ τοργοδαῖ- 
ἴῃ, 8ἃ5 50Π6 ΞΌΡΡοϑο, ἘΡὮ σαὶ πὶ γοδΟΒΟΤΥ 
ἰονγαγάβ Αβϑῆυσ δηὰ Ἐργρί, 'π οηὐδρανυουπης 
ἴο ΡῥΪΑΥ οΥ̓́ΤΠ6 οπα δρδαϊηϑοϊ [6 οἵποσ; ὃ ἢ5 
πέδαι] η685 ἴο {πὸ ῥυποῖρῖε5. οὗ ἴΠ6 ἴθθο- 
ΟΥΔΟΥ͂ ἰῃ δεοκίης Βεῖὶρ ἄννδῦ ἔγοῃι Ιϑῃονδῃ. 
“ΟἹ νγᾶβ ἃ σοπηπ ΠΥ σΟΙΊΡΑΓΔΓΙΝΟΙΥ τὰΓῸ 
ἴῃ Εξγρῖ, νν ἢ 1] Ῥαϊοβδίίηθ ργοάυςοα [ξ Ἰάγρεῖγ; 
ροιῖ. υἱ. 8: 1 Κι ν. 1; ΕΖΕΚ. ΧΥϊ, 19, 
ΧΧΥΙΙ. 17. 

4. Ὑπὸ οδαγροα νης} [ὴ6 Ὠινῖπο Ασσυϑοσ 
(ςΡ. ἰν. 1) μᾶ8 ἴο υγρὲ δραϊηξὲ [υάδῃ, [βου ἢ 
Ποΐ 50 ΠΟΔΥΥ͂ 45 ἴποϑα το ἢ Ηθ ρ]εδάβ δραϊηϑξξ 
ἘΓΏ ΓαϊπΊ, ἃτὰ » γνοΙ ΡὨΓΥ σπου ἴο πιᾶκο ἴῃ6 
Ῥυπίϑῃπιεπξ οἵ ἐμθ σνῃοὶα ἠδίοη (“ [4000 ἃ 
ΤΑδίοσ οὐἩ ἱποχοσζαῦϊΐθ προθϑϑῖγ. δῖε ἀρϑίῃ, 



ἨἩΟΘΕΑ, ΧΙ]. 

4 Ὗξελ, ες δά ροννεσ ονὲσ τῆς 

ν. 3,4. 479 
ὁ ὅπ. 55. ]Άςον δοοογάϊπρ: ἴο ἢ 8 νγαγϑ8 ; δοσογάϊηρ; 
"Ηεὰς [ῖ0 ἢ]8 ἀοίηρβ ν}}}} ἢ6 γεςοπΊρεηβε ἢϊπι. δηρεὶ, δἀπά ργεναὶϊβδά : ἢ6 ψερῖ, δηά 
δίκα, ον, 3.ϑᾷῷ,ἈΓΞΗδε τςοοῖκ Πΐβ8 Ὀγοῖμεγ ἐν τῃ6 τηδάδ βιρρὶϊςατίοη απο Ηΐπι : Πα ἑουπά 
λαά ἢ ρα] ἴῃ τῃς νγοπηρ, ἀπά γ᾿ Ὠΐδβ βέγεηρτῃ τ Βῖπὶ 1η “Βειἢ-εἰ, ἀπά τῆεγε μα ϑρᾶκε “ ὕει. 35. 

ἀοῤβῷ 9, το. ἡπεσῖν. δ Ἴ . ζδαῦς ᾿ς ᾿δηδά ρονγεῦ ψη οά: 
24. 

ψ ι ; 

85 ἴῃ σμᾶρ. Χ. 11 (ὙΠΟΓΟ 566 ποῖθ), {δε τοίδυ - 
ΘΏΟΘ ἴο "“ 7δοοῦ ᾽" ἢδ5 πγοῦὸ Ροϊπὶ, ἰῇ ἴδε ἴο 
τοῦδῃ ἴδ6 οἷο οὗ ("6 Τ εἶν Τ τρο5. 

8. Το “4.00 οὗ Ὁ. 2 5ϑυρξεϑίβ {Π6 
τεσ ]]θοϊοη οὗ ἴδε ραίτδγοῇ, ννῆο τεργεβοηϊοά 
[Π6 παιϊοῃη ὙΠΟ τυ αἰ πηθη Δ} 7 νγὰ5 ἰπ Ὠἰπὶ ; 
σοιρ. Ηδεῦ. νἱ!. Ιο. 

Ἦξε ἰοοξ δὲ: ὀγοίδεν ὃν ἐῤὲ δεεὶ ἐπ ἐδε «υο» δ] 
Οτ, ΠΊΟΓΘ ΘΟΧΔΟΙΪΥ, 15 Ὁ89 ΤΟΣ Ἀ6 ΒῈΡ- 
Ῥιδιῖοα "15 ὉσΣΟΥΒΘΣ. ΟΡ. Οδεῃ. χχν. 26, 
ἢ 5 μβαπὰ ἴοοῖκ (ἰ. 6. μ44) Βο]ὰ οἡ Εϑδιιδβ ἢθεὶ, 
δηὰ 5 παπλθ νγὰβ οδ οἱ [σοῦ (δι Ρρρί δηΐογ)."" 
ἔϑδι 965 [Ὧ6 54π|6 νϑυῦ “ Ξυ ρρίδηΐ ἡ ἴῃ σοτῃ- 
ΤΑΘΠΠ Ωρ οἡ [Δοοῦ 5 πᾶπια ἰῃ Οεη. χχν]. 16. 
Τῆδ νεσῦ Βονγόνοσ σδπηοῖ ἰῃ [6 ῥγοϑοηΐ 
βάρ ἀξδποῖθ ΔΠΥ ψυ 6 ργας [8ϑο ὈΥ 7δςοῦ ; 
ταῖμοῦ (δΔοσογάϊηρ ἴο τὰ νίονν ἴΆΚοη ὈΥ Τάγνρ., 
Ἀδϑῆϊ, εγοπιθ, Ὑποοάογ., Οδινὶηῃ δὰ [ζγ 
Ῥυϑ6γ), ἢϊ5 ροβίυγο ἤθη ἢ σδηλο ουΐ οὗ [86 
ὝΟΠῚ 15 ἰγεαϊοα ἃ5 ργορῃθί δι βρη βοδληΐ οὗ 
ἴῃς ἀεοῖίηγ, Ὡς ἢ Ῥχουϊάθηος μδὰ ἔγτοπι ἴΠ6 
ἢιϑὲ δϑϑιρπθὰ ἢἷπὶι, ἴπδὲ “186 εἰάθσ 5ῃουϊά 
δέεγνα ἴδε γουηρο" (Οεπ. χχν. 22; ΜΔὶ. ἰ. 
2.) 3). Α5 1 1ἴ ψετο: [,ὲ ἴπ6 παίίοη οὗ 
ἴϑγδοὶ ρυΐ ἐογίῃ, 45. {Ππεῖγ ἔογοδίμοσ ἀϊά, ρεὺ- 
βἰϑίθης εἰἴοτγίβ ἴο οὈϊδίη [Π6 Ὀ]εβϑίηρ ; ἴοσγ ὉΥ͂ 
Οοὐϊβ ργενεπίηρ ξοοάποβϑ, 1 15 δἰσεδαῦ {ΠΕ ῚΓ5, 
1 ΟἿΪΥ {ΠΟΥ νν}}} ΙΑῪ Βοϊ]ὰ ου 1. 
μά ὃν δὶς σἰγεηστδ δὲ ῥαά ῥοαυεν «υἱὲ Οο4 

Ἀδίδεν, διὰ 1" Β18 βχσου κῦβ Βο ναὶ ΤΟΣ 
ῬΙΟΝΘΒΒ Ὑ{Π0Ὸ}) αΟοἅ, “1}ὴ ἢὶ5 5ίγτεηρίῃ,," 
1ῃδι 15, ἴὴ 815 δάυ]ῖ νἱρουσ. ὙΠῸ 8ᾶπιε ἤουῃ 
5 υϑοὰ Οεη. χίϊχ. 1: Πουξ. χχὶ. σ7; 58. ον. 
46. Αϑἴῃε ψογάβ "1η ἴῃὴ6 ψνοτ" ροϊηΐ ἴο 
Οοὐἷβ εἰοςτπςς ρύᾶσθ, 580 “"Ϊπ ἢἰ5 5 γοηρίῃ ᾽" 
Ττείετβ ἴο ἴδ [Ἰπ|6ὲ θη ἢς οουἹά δηὰ ἀϊὰ νυ 
Του ΠΟΑΓῪ δηάρανουτβ οὗ ἢἰ5 ονη. “Ρυΐ 
ξογῖἢ ῥσγοννεβθ." ὙὍὙΠ6 νετῦ «“αγαϑ (ϑε6 Νοῖε), 
ὙΒοποΘ ἴμ6 πᾶπθ Ζγαθ, οι 186 ἰν ἡμὰς 
[45 ἴπ ἢ]8 ουθ, ὁσσυγβ ΟΠΪΥ͂ ΠΟΙ δπά ἴῃ : 
Χχχίϊ. 28, τυ δίς ἢ ράβθαρθ 15 ρἰΔ1η}γ γεϊογγεὰ ἴο: 
“ΤῊΥ πᾶπὶο 5}}4}1] δ6 οδ] θά πὸ πιοῖὸ δῦ 
δυὲ Ι5γδοὶ: οσ 5 ἃ ρυίποθ δαϑὲ ποὺ βουνοῦ 
τ ὰ ἴπου ἢαϑῖ ριυῖ ἕογί ρὑγοννθ55) ΜΠ 

δὰ ὙΠ πιεη, δηὰ μιαβὶ ργεναι δὰ ; " 
ὙΏΟΣΕ 4190 ἴἢ6 γεγῦ ““ μβαϑὲ ργουδιιθαὰ " 15 [86 
ΒΆΣΩΟ 85 6 ἤδγνο ἴῃ υ. 4. 

4. ζγέα, δὲ δαά βοαυεγ ουεγ ἐδὲ πεῖ, απαᾶ 
Ξ2τγευαϊεά] ΟΥ, “Ὑ6ᾶ, πὲ ρα ζοσ ἢ ΡΟΝ ΘΒ8 
δεδιπαῖ ἴμ6 δηρεὶ δηὰ ργενδιϊε." Τ|Δοοῦὺβ 
δηϊλροηϊοί 15 ἤοτο βἰγ]θὰ δὴ “" δηροῖ .᾽") ἴἢ υ-. 3 
“ (οὐ. ΤΙ 5 ναγίδίοη 15 ραγδι]εἰϑὰ ὈῪ Οθη, 
ΧΥΪ. το, [Ἄοη ἢ ἰὉ. Ὁ. 13 ; ΧΙΝ, τς, ἴΚοη 
ὙΠ} 10. Ὁ. 16; δηά εἰβενγποσθ. ὙΠῸ “"δηγροὶ" 
ὋῈ ἔδεὶ δυϊδογιζοὰ τῇ ἰἀοπογιης ἢ “6 
ἃηρε] οὗ ἴμ6 σονεηδηῖ " (Μ4]. 111. 1), ἴῃ ννῃοπὶ 

νγὰ5 Οοα᾿β5 ““ΝαΑπι6" (Εχοά. χΧχὶϊ. 21). [πη 
[δ οσἱρίηδὶ δοσουηΐξ ἴῃ (Οὐεποϑίβ χχχίϊ., ἔποτὸ 
5 ΠΟ πιοηϊίοῃ οὗ 8η “"δῃρεὶ ; " [Π6 τηγείογουβ 
Ἄν τ βίίοσ 15 ἀεθογ θα ἴῃ Ὁ. 24 8ἃ5 “ἃ τηδῃ," 
Ὀυΐ δβοσνγαγάβ ἴῃ ν. 30 15 ἰἀθηε βοά ὉΥ ἴδοοῦ 
νὴ “Οοἄ." «ὁ Ῥγονδι]θ : " 566 ποίβ οῃ Ὁ. 3. 

δὲ «υεῤὲ, ἀπά »ιαάε σμῤῥἰίιεαϊἑοη ὠπίο ῥὲένι] 
ΎΠΟ “( ψιοορίηρ," ποῖ τποη!οηθά ἴῃ Οὐπεϑὶβ 
Χχχῖϊ., νγὰβ δονουοῦ ἃ ἡδίιυγαὶ σοηςοπγϊίδηϊ οὗ 
1π6 εαγπεϑίμεθ ψΠἢ μος ἢ ΙΔοοῦ (νυ. 26) 
50] οἰ οἀ 4 ὈΪοβϑίηρ, αηὰ οὔτε ἀϊδίτοβϑ οὗ [ποῦ 5 
ταϊπαὰ δὲ ἴδε ἔἰπλθ, ὙνὩΙ ἢ 15. 5. ΓΟ ΙΥ Ὀγουρὰς 
ουξ ἴῃ [π6 παιγαίΐϊνε (νυν. 7---12; ορ. Οδη. 
ΧΧΧΥ. 3). ΟΡ. Ηεῦ. ν. γ; [Βουφὰ ρογθᾶρϑ (Πς 
(ὁ ΒΣΟΩ ΟΥΠΡΣ δηὰ ἴθαγβ᾽" ΤΑΔΥ ἴδοιτο ὃ6 ἃ 
ἔταρστησπὶ οὗ δροβίο!ςδὶ ἰγδάϊίοη δά ἀϊτίοηδὶ ἴο 
186 δνδηρο οὶ ᾿ἰδίοσγΥ. ὙὮΘ σοπάθγιηρ, "30 
1ῃδξ Πα [πε Δηρ6}} νγερέ δηὰ πιδάδθ βιιρρ)οβιίοη 
υηΐο Βῖπὶ [9ς. Ἰῶοου]» δάορίοα ὈΥ ““ϑαδάϊδ," 
Ἀδβηὶ, Αθθη Εζγα, Κιπ)ςῆϊ δηὰ ἩΠΖὶρ, ροϊηΐ- 
ἵῃρ ἴο ἴπ6 σγοσάβ, “"1,δἴ πιὸ ρῸ, ἔογ {πὸ ἀδύ 
ὈγεαΚΟΙΝ,᾽" σνου]ὰ ἱπιροϑὲ δη ἱπιο]ογδ 6 Ἔχᾶρ- 
ξεταϊΐοῃ ὕροη ἴῃς ἀηιτοροπιογρηΐϑθπι οὗ (ἢ6 
ΟΥ̓ ἸΏ] ΡΑ55ΔΡῸ ἴῃ Οεπεϑῖβ.Ό ΤῸ 566 {86 σοὶθ- 
ΥΔΏΟΥ οὗἁ [Πϊ5 τεΐθγεησθ νης Ηοϑοα πιᾶκος ἴο 
7.05 ψυγεϑι ηρ, νγα πλυϑὲ Ὀθασ ἰπ τηϊπά, [Πδΐ 
δε 1 5Ε}γ οὔεηἀοά ἔξαυ Πδά ἰπ {πὸ Ὠινίπο ΜΙπά 
ἢϊς σομηίεγρασί, ΠαπλοὶΥ, ἴπ6 τἰσῃίοουβ ἀϊ5- 
Ρἰδαδυσα ψ] ἢ ὙΠ Ι ἢ [οἤονδῃ τορασγάοα [ῃοϑο 
Ἐγθδοβογου 5 Ὑ71165, ν ἢ σἢ Ηἰ5 ϑογνδηξ, Ὀοϊονοὰ 
ἃ5 δὲ τννᾶ5, δὰ ἤονγενογ Ὀθθη σα  γ οὗὨ 1 
γγὰβ ΟΠΪΥ͂ ὉΡΟῚ ἢ 5 τορεπίδῃοσθ δηὰ ρδγησβῖ 
ϑ0]}οἸ δίίοη ἴπδξ δοοῦ ννᾶβ8 ἔουψίνοη δπὰ Ὀ6- 
ΤΔΠῚ6 “|5γδ6]." [εἴ “" [Δ 00 (νυ. 2), ῆο πον 
ἸΠκοννῖϑο ποοάοὰ ἀε]ϊνογαποθ ἔγτοπι πιοϑί ἱπηπηὶ- 
Ὠεηΐ ἀδηροσ, ΘΠ ΡΙΟΥ (ἢ 58πὶῈ γί οὐ γορεηϊ- 
8ης6 δηά Ργάγοσ, δῃὰ ἢδ ἴοο ψου]ὰ ὃδ ξογχίνθη 
δηά οὐγηδά 85 “" [5τ26].᾿ 
δὲ γοωπά ῥὲηι ἱπ Βείῤ-Π ΟΥ, δῦ Βο᾿ἢ - 9] 

8180 δΒὸ ζοππῃᾶ Ἀ1τ. Ετοπὶ Ῥεημεὶ (Π6 ὑγο- 
Ῥεῖ ἴυγιϑ ἴο Βοῖἢ.-οἹ, νυν ἤογο ἔννο ϑονεσα] Υἱβ ἢ 5 
ὙγΈγῈ δοσογάσα ἴο γῶν ΤὨΕ ἤγϑί νγᾶβ δὶ 186 
Ποτηπηθησετηεηΐ οἵ ἢϊ5 Ηρ ἴο Ῥδάδῃ-γϑπι, 
τεϊαϊεὰ ἴῃ σξεη. χχνῆ!. ὙῊς ϑοσοηά νγ85 ΠΔΗΥ͂ 
γθᾶγβ ἰδοῦ, αἴζοσ ἢ15 τεΐιγῃ ΒΟ : [ἴ 5 τηδῃ- 
ὩὨοποά ἴῃ Οδη. χχχν, 9---ὄ..5. Οἡ 1ἢϊ5 ἸΔίζοῦ 
οσοξβίοῃ Ϊεῆονδῆ γεηοννοὰ ἰο Ἀἰπὶ τδὸ σᾶ οὗ 
(086 Ὡδπιὸ οὗ “" [5γδοῖ,᾽" δηά 1: κοννῖϑο δϑοιγοὰ 
Ἠΐπὶ οὗ ἃ Ὀ]οϑϑίης ἴο ἢ]58 ροβίογιγ. Ὑπὸ ῥὑγο- 
ῬΠοί ΡτΟΌΔΌΪΥ τοῖετβ “ΠΙΘΗ͂Υ ἴο [6 βϑοςοῃά οὗ 
ἴπεβε ἔννο υἱϑβίοῃϑβ, 85 ξ ον ῖπς ἀροη ἐμαΐ δὲ 
Ῥεημοῖ, ΒΟ ἢ ἢλ5 }ιι8ῖ Ὀεΐοτγο Ὀθεη τηθηξοηοά, 
ἼΒΟΙΘ 5 8η δηλ συ ἴῃ χοίογεπος ἴο ἴθ 
βιι γος οὗ [6 νεῦρ "" ἐουηά." ϑοπῖδ 50 
1 ἴο δ Οοά; δηὰ πο ἀουδὲ ἴδ νϑγὺ "" Βηὰ "" 
15 ΞΟΠΊΘΕΙΠ165 ᾿ἰϑεὰ οὗ πιεεῖηρ ἢ δὴ οδἠθςὶ 
Ὡοῖ ΘΟ ΡὮὨϊ ἔοσ, 45 ἰηῆ σε. χχχνυΐ. ὡς: ἃ 8. 



ΗΟΘΕΑ. ΧΙ. 

ς ἔνεη τῆς ΙῸᾺΡ Οοά οὗ Βοβξβ ; Κααρ πιεῖου δηά Ἰυάρτηεηΐ, Δη4 νγαῖξ 
“ Ἑχοὰ. 3. [ἢς ΠΟΒΡ ἐς ἢϊ5 “πηεπη Δ]. οη ἴῃγ (ὐοά σοπεηυλι]γ. ΤῸ: 
᾿ 6 Τμεγείοτε ταγη τῆου το ἢν Οοά: , ἡ Η ἐς ἴὰ πιεγομδηΐ, [ἢς Ῥαϊλῆςαϑ Οάκμαι 

480 [ν. 5---7. 

ΧΧΧΟΙΙ; Ὀὰΐ 51:ης6, ΡΓΟΥΪΟΙΙΒΙΥ ἰο [ἢϊ5 δοσοπὰ 
νἱβϑίοῃ, ἰδςοῦ 15 ἀ:5Έ! ΠΟΕΥ ἀοϑοσι ρεὰ 845 μανίην 
δεῖ Πιπι561Ὲ ἴο πε ρογξοιτηδηςο οὗ ΥΟΓΥῪ ϑοΪ]θπΊη 
ἃς(5 οὗ ψνουβῃ! (Οεη. χχχν. 2---4), 1 15 ἃ 
ΔὉ]6 ἴο {Π6 νγᾶν ἴῃ ννῖςδ “ὁ Βπάϊηρ (ἢ 1, οτὰ " 
ἰἶθ 580 οἴξῃ πιοηςἰοηθὰ ἴῃ σοηποσοη ἢ 
ἐς σρρκιηρ Ηιϊπη," ἴο ραγαρῆγαδθθο ἴῃ: δ 
ΒοΊἢ -6ὶ ̓ κοννῖδο ἢ6 δουρϊ ΗἸπὶ νυν ἢ Ὠὶβ πο] 
Βοατί δπά ἔουπά Η!τ. 

απά ἐδέγο δὲ σῤῥαζε «υἱ δ᾽. 1 ““«ΨὙΝῈΔ α5:" 
85 [6 ἴογτῃ ὁ [ςοὉ ᾽, ῥρᾷ5565 δῖ ἴπ6 Ὀδρίπηΐης 
οὗ ν. 2 ἴτοιῃ ἴδο παϊίοη ἴο [86 ρδίγιδγοῃ, 50 
Ποτο (ἢο Ἰδηρίαρε οὗ Κἰπᾶ ργοπηῖϑα Ποϊὰ ἴο ἴΠ6 
Ῥδίγίσοῦ 15 νον 45 δά ἀγοβϑοὰ ἴο ἴΠ6 πδίϊοῃ 
ὙΥΠΙΓἢ δρύδηὴρ ἔγοπὶ δῖπι, ἴο ψνῃςἢ ἴῃ εἴἶεοςῖ 
1ῆοθο ῬΧΟΠΊΪ565 γΟΓΟ ῬΓΙΠΟΙΡΑΙΥ εβίνοη. ΤῆΘ 
Ῥτορ ει 5 οὐ͵οςΐ 15 ἴο ἱπαϊςαῖε ἴο ἢ15 Ῥδορὶθ 
1Π6 φῬγενθητίης 1] ρτιθθ5 οὗ [οπονδὴ ἴο Ὁ6 
{πεῖν Εσιθηά, 1Ε ΠΟΥ ΜῈ] ΟἿἹΥ ἴυπι ἴο Η]π,. 

δ. Ευεη ἐδ ΖΟΚῸ Οοά οΥ᾽ δοεία » ἐδε ΠΟΚΡ 
ἐς ῥίς νιοπογίαΠ [6858 15 ἰδ ἃ Ὡρο {πὸ ἔδςϊ, 
τῆδλί (ἢ6 Βείῃρ νῆο γᾶν ἴϑγδεὶ δηὰ ἢ15 βοοὰ 
ἴποθα ῥγογηϑδοβ δά ΙΗΝῊ ἔοσ ἢ! Νδπιδ. 
ΤῊΗ5 βδοσγοὰ Τοιϊγαρταιηπιδίοη, ἴῃς Ναπιο οὗ 
[5.615 σονοῃᾶηξ Οσοά, πο ἀουδὲ ἀδῃοῖοβ Η!ϊς5 
Εἰθγη ΠΥ δηὰ {πογενν ἢ Ηἰ5 Ὁπομδη Δ Ό]ΘΠ655, 
85 “1ῃ6 Οοά οὗ ΗἩοβίς᾽"" ἀοθβ. Ηϊ5 Αἰπιιρἢς- 
655. Απάὰ [Πἰ5 15 υγροὰ ὩρΟΠ 5γ26] 85 δῇ 
Δζυπιθηῖ (δῖ ΠΟΥ 5ῃουϊά τοροη. Αϑ5 
Ης μδὰ ομοννεὰ Ηἰπιϑοῖ ἴο [σοῦ ψ βοὴ Ηδς 
δοςορίθα ῥδἧές τορθηΐδηοβ δηὰ ὑ]θβθοὰ δὲρ»η 85 
“( [5γ86],᾽) 50 ΠΟΥ (6 ἘΠΟΠΔΗΡΘΑΌΪΘη655 οὗ Ηἰς 
Ἑδαγδοῖίοσ τῖρῃς οησουγαᾶρο ἴδοπὶ ἴο ἢᾶνα Γο- 
σουγϑα ἴο Ηἰπὶ 85 (δοῖγ ἔοσγοίδίθοσ μδὰ ἄοῃορ, 
δΔηά ἴο ἔεοὶ δϑϑυσγοὰ [δὶ Ηδ νγᾶβ δἴγοδαυ τΠῸῚγ 
δτδοίοιβ σοὰ, ΤὯῆδ γνϑῦϑο 15 ἃῃ θοῇο οὗ Εχοά. 
1], ας ; Μ Ώ16 οἡ ἴῃς οἴδοσ Ββαηά, ἴῃ 115 ΔΡρ]}- 
οδίίοη οὗ [6 νψοτγὰ ΠῚΠ᾽) ἴο Οοὐ δ ὑποβδηρο- 
ΔΌΪΘΠο55, 18 ΡῬΧΟΌΔΟΪ ϑυρροβίεά (ἢς 5ιγκὶπρ 
νογάς ἰῇ Μδὶ. 111. 6. “. ΜΟΙΔΟΣΊΔΙ ᾽" ΤῃΘΔῃ5 ἴῃ 
1815 σοπποοίίοη βοιιθίϊηρ ποσε ἴδῃ ἃ " ὑγο- 
ΡῬΟΓ πδηι6:" Ιἴ 15 ἃ πᾶπῈ ΨΏΙΟΒ 15 4150 ἃ 
ΤΕΙΠΟΠΊΌΓΔΠΘΟΙ οὗ [86 ρτραῖ ἌἽδγζγαςίοπσῃς οὗ 
[ἴῃς Βείης βροκθη οἔ. 

Θ. Τδεγεζογε ἱμγη ἐδοι 1ο ἐν Οοαἀ] 1 ἰϊ. 
(ἐηὰ ἴδου, ἴῃ ἴὰγΥ Οοά ἰδοὺ 5}δῖξ (οσ 
δῆοιυ 4651) τχεΐαγη,᾽" οὐ, ““δηὰ ἴδοι, ὈΥ ΤΥ 
Οοά (δου 5|δἱῖ τεῖϊυγη." ΑΑἀορθηρς πὸ 
ξοστηοῦ τοηἀοτηρ, νγῈ ΤΊΔΥ δεῖ [πὸ ϑθῆϑο ἡ ὨΟ ἢ 
τ Ῥυβον είνοβ, “" δῃὰ ἴῇου, ἴδου 504] ἴυγη 
580 85 ἴο ἰεδὴ ου [ὩγΥ Οοά;," οὗ (415 Καὶὶ δπὰ 
Νν ύπβοΒε), 50 σείυστ 45 ἴο δηΐοῦ ἰπῖο ἱπί|ϊ- 
τηδίο σοιηπλυηίοη ἢ Οοά.᾽" Βυΐ {πὲ βοσοηὰ 
τοπάογηρ (νουγτοεὰ ὈὉΥῪ Αὔδη ἘΖγα, ΧΧ΄. 
Ἐοσθηχλ 1167) 966 Π|5 δαβίογ ; (6 ννογάς “ὉῪ 
(ἢγ Οοά " δείηρ υυϑοὰ 85 (ἢ. 1. γ, 1 ν}}}} βᾶνθ 
ἴοι ὉΥ ἴῃ6 1 οτὰ {μεῖς Οοά " (ςρ. ευξ, 
ΧΧΧΙΙ, 29), ἅπά ““ τοίη " 45 οἷ. χὶν. 7 οὗ 
ὈΟΙῈ ποτ] δηὰ οὐξζννατὰ τγεβιογδίίοη. εδονδὶ, 

ΨΠῸ Ρτγοπηϑοὰ ἴο δοοῦ [μδὶ Ηδ νυουϊά ὃς 
(6 Οοά οὗ ἢῖ5 5θθά, νν}}} Ὀ6 τεδὰγ στ Ηἰσ5 
δἰὰ, δῃὰ νν}}} Ὀγίης ἴμθ6 Ὀδεὶς ἕο [86 ἔ0}}} ΘΠ) ΟΥ- 
τηεπί οὗ Ηἰ5 ἕδνουσ.0 Οοπὶ Οοὐβ ρσγοιη88 
ἴο [Δοοῦ βοὴ δε ἤἢγϑί ννεηξ ἱπῖο Ὄχ!θ, σεη, 
ΧΧΥΪΙ. 9, 1 ΜἘὶ Ὀπηρ ἴΠ66 δραΐῃ (οᾶιι56 
ἴδε ἴο σεΐυσῃ) ἰηΐο [ἢ15 ἰδπὰ.,) ϑιυςἢ δη 85- 
ΒΊΓΔΠΟΘ οὗ σουγϑο Ῥγεσυρροϑβεβ ἰδ Τοηῃάϊίίοηῃ 
οὗ οδοάϊεοηςθ, ἴῃ6 τεαιιγεπηθηῖ οὗ ΒΙΟἢ 15 
δἀάοὰ;: δυξ ᾿οῖ (15 ΟἹΪΥ δὲ ἔδεγε ; δὰ Οοά 
1 ποί [211 ΗΙ5 ρθορὶο ! 

ἄεερ γεγον ἀπά ἡμάσνπεπί, ἀπά «υαἱὲ ο" 1δγ 
Οοά εοπεμμα!ν} ΟΡ. Μις. νἱ. 8, ““ἴο ἀο 7υ51}γ ἢ 
(ΠἸΟΓΆ ΠΥ “6 )υάστηεης 5) “πὰ ἴο ἸΙονξ πηΡΤΟΥ͂ 
δηά ἴο νγαὶκ Βυτιθὶν ἢ ΤΥ Οοὐά." “Αἵ 
οη ΤΥ Οοά;," εἴ {ΠΥ Βορε σεϑῖ οὐ [ἢγΥ Οοά 
(Ρ5. χχυ. 14, ΧΧΧΥ!. 34). Ὑ815 ἰδϑῖ σοπι- 
ΙηΔηὰ 15 ἷ5ο ἃ ϑἰδίθιηθηϊ οὗ ὈΥΙΥΊ]ορε ; δοίης 
ἴῃ οὐοάϊθηςθ ἴο Ιθῆονδῃ, τ νν}}} Ὀ6 5γδρ] 5 
ὨΔΡΡΙπ6θ5 ἴο ὈῈ δὺϊε ἴο σε Υ τροῃῇ Ηΐ5 Βεῖρ. 
(( (ΟΠ ΕἸ ΠΌΔΙΙΥ :" Ι͂ῸΓ ΘΟΟΠΕΣ οἵ ἰαῖοσ Ηδ 1} 
ἀεἰινοσ {Π||6. 

7. Ἠπκ ἱὶξ α »πργοδαηΐῖ, ἄς. Ἐδίδθοσ, 
απ δὴ 15 δ6, ἢ ὃὉ8 9 ἀθοο1 7] Ὀ8Δ18Δη068 
ὅπ 818 Βδπὰ: ΒΘΙΊουθῦ; 0 ΟΡῬῬΧΘδΒ6. ΤΠὲ 
Ηδοῦσγονν νογά Οσηααη ΟΥΡΊΠΔΙΙΥ ἀεηοίΐεβ 6. 
5οη οὗ Ηδλπι (Όξεη. ἰχ. 18), {πε ἐδίμεγ οὗ {86 
ΤΆΓΘ ψΠϊςἢ ἴῃ [86 νΟΓῪ Ὀοριπηίηρ οὗ [Πς Ξδοτοὰ 
Πἰ5[ΟΥΥ͂ νγᾶ5 τηδυκοὰ ἴοσ τηδοἀϊσοη. [{ πεχί 
ἀεσποῖοβ (ἢ6 σοιυπίτσῦ ὙΠ ΒΒ πὶ τὰσρ διδά 
οσςυρίοά. ϑοπιειπιε8 (1541. χχ ΐ. 8; Ζερβ. 
ἱ. 11) ἴἴ ἰ5 υϑορῦ ἔοΥ “ὁ τιογομδηῖ," ὙΒι ἢ 
Οαπααπὶ, ἴ[ῃ6 Ηθῦτενν ννοσγὰ ἔογ “" Ὁδηδδηϊε," 
5 450 οηρίογεά ἰο ἀεηοῖο (οὉ χὶϊ. ό, 566 
ποῖθ). ““ (δπδδη 15 Παυοτ ουηά ἴο τηδᾶῃ 
(( (ηδδηϊίε." Α5 [ἢθ ςοπίοχε πᾶ58 τηδὰδ 50 
Ῥτγοχηίηθηΐ {86 τοϊδείοη οὗ πὸ [5γδο 15} πδίϊοη 
ἴο [15 ῥγοροηϊοσ, ᾿ξ ἄρρϑᾶῦβ πηοδὲ Ὀγοῦδθϊο, 
(πλΐ ἘΠ δὴ δὈγαρί ἰγαηϑιξίοη ἴῃ ἢ]5 ἴομθ, {86 
ῬΤΌΡἢος ἱπά ρηδητΥ δηὰ πλοϑῖ ροϊηϊθαϊΥ τηλτκ5 
ἴὴ6 σοηϊγαϑε ὙΠῸ [ῆ6 ἀραὶ 5γαοὶ, πιο πὸ 
δοίι 8] σγϑοὶ οὗ ἢΐ5. ἔϊπηε Ἂχ ιεὰ, ἀἰϑρίαυης 
ἃ5 ἰξ ἀϊὰ δηγίμίηρ ταῖμογ ἴλη [ἢ6 “ }υ5ἴ1οδ ἢ 
δηὰ “ὁ ΤΊΘΓΟΥ ᾽ τηοηϊοηθὰ ν. 6. Α5 "ἴἶ ἢς δά 
8814: ΟΎἼὟΆΥ πᾶηηθ οἂπ ΠῸ πῆοσε ὃε Ζιγαεὶ: 
Οσπααπ ατὶ ἴπου  δηῃ δοσυγεοὰ ζὰςς ; ἃ πϑοη 
οὗ γδῆδοκοιϑ !" ἩΗοβοδβ “" Ὁδηᾶδῃ ᾽) ΠΙΑΥ͂ ὃς 
ςοπηρατοάὰ ψπὰ πὸ ““Ῥῃαηϊςϊδη᾽ οὗ ἴδε 
“Ὁ ἀγϑ5ογ." 

Δὴ τότε Φοίνιξ ἦλθεν ἀνὴρ, ἀπατήλια εἰδως, 
τρώκτης, ὃς δὴ πολλὰ κάκ᾽ ἀνθρώποισιν ἐώργει. 

“Οἀ.᾽ ἘΞ. 290, 1. 
“ Ὠοοο δ] αΐδποσβ;᾽ τρΡ. Απιοβ υἱῖϊ. ς : 
Μιοδῆ νὶ. 1. ““ΟρρτΓθβ5᾽) οσδῇ δα ποδῃ 
εἰ ονοΥΤ Δ ἢ" ΙΕ ἀοποῖοα σαῖμβοσ ἴπ6 ΤὌρθη 
νἱοϊοηςο, ἢ τ λιοἢ [9γαο 5 ἢ σονοῖοιιϑ- 
Ὧ655 ννουϊά σ ται Υ͂ 1561, νυ Πόγόνογ, μανίηρ ἴῃῸ 
ΡοΟνΟΓ ἴο ΟΡΡγδβ5, ἰξ ποοάρά ποῖ ἴο ἢδνο τὸ - 
σου Σϑ6 ἴο ὑπάοτγῃαπά ἔγαυά. 
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τ, Οἱ ἀεςεἰς αγε ἰπ Εἰβ Ββαπά : Πα ἰονεῖδ ἴὸ ΟοΟ. Απά] ἐῤα! ἀπὶ ἴῃς ΓΚ τὰν Οοά 
᾿Οὴ αὐ ΟΡΡΓΕ88. ἔτοπῃ τς ἰλπά οὗ Εργριε νν}}} γεῖ πιαία 
δε 8. Απά Βρῇγαίηι 8αἰά, Ὑεῖ 1 δπὴ Ῥε- {δες ἴο ἀννεὶ] ἰῃ τἀθεγπδοῖθβ, 88 ἰπ τῇ 6 
ΝΣ τς ΟΟπὶς τίς, 1 πᾶνε ἐουπά πιε οὐξ 8ι:8-Ὁ ἀδγ8 οὗ τῆε βο]επῃπ δαϑί. 
κανυ τ ϑίδηςε : ̓2π 811 παν ἰΔΡουΓβ ΤΠ Ὲγ 5821] 101 μάνα 4150 ϑρόκεὴ Ὁγ ἴῆς ῥγο- 
ἐπίφωϊν Βπα ποης ἰπί φυῖτγ ̓ῃ πιὰ ᾿ππδῖ τες 8'π. ρῥῃεῖβ,) ἀπά 1 μάνα τὰυ ρ] 164 νἱβίοη8, 
ἰς εἶπ, ὑΗεῦ. τυλέτᾶ, 

8. Υ7εὶ 1 αν» ὀξεο»ιε, ὅς. ἘἈΔίπογ, Σ δ ν9 
ΟἿ ὌΘΟΟΣΩΘ ΤΟΣ, ἢδγ9 ζουῦπά τ οπὺ 
ΒΌΡΒΔΠΟΘ: ΒΟ: ΟΥ̓ ΣῪ ΚΔ118 8811 7158 
ουῦὺ πα ΣῪ δεαϊμεὺ 7109: ὙΠΟ. Μ0ΣΘ 
Βα 1 [Ι͂π ἴδο δος οὗ [6 δοςσιιδαζίοη οὗὨἨ τσ. 72 
ζουπάοα προη τηδηϊεβί ἔδςξ, ΕΡὨγαὶηλ ἈΠΌ] .5}- 
ἸὨΡΙΥ ΔΠΓΠΙ5 ἢ]5 ἱπποσθῆοῦ : δ6 πδὰ ἄοῃς 
ποις στοης : 411 (ἢδι ἢθ ῃδὰ ἀοῃθ νυᾶβ [δὲ 
δ σοί τὶς ἢ: ὩΟΠ6 οὗ 5 γαΐη5 τσουϊά Ὀδ6 ἔουηὰ 
ἴο ἔαϑΐθη χζυ Ὡροη Ἀπ, ““δυθδίδηςο : "7 {[Π6 
ϑᾶπιθ Ηοῦγονν οσγά, ϑοπογα γ "Ἢ 5ίγοηρίῃ,᾽" 
5 τοπάοτοα "’ βοοάς᾽" ἴῃ οῦ Χχχ. το. “" Οδίῃηβ:" 
[6 Ηεῦγενν πουη, νυν δ ἢ Τσουΐβ οὔθ, πονοῦ 
(ἢ 16 οχοοθριίοη οὗ σξῃ. χχχὶ. 42) ΠθΔῃ5 
“Δ ουν," Ὀὲ αἰνναγϑβ “ 16 γαίης οὗ ἵδθουγ ᾽" 
Ῥευῖ. χΧΥ . 24; 5, Ἔχχυλὶ, 2; [584]. χὶν. 14, 
ς.). ὙΠΟ ἴοπε οὗ Ερἢγαίπι5 νγογάϑβ γεπγηἀϑ 

υ5 οὗ [6 “ἼἸΔΟΠΟΥ-Ἰονηρ ἡ ῬΏΔΓΙ56 65 ἴῃ [Κ6 
ΧΥΪ. 14.1ς. “ ὙΜΏΪΟἢ τσογὸ 5: (815 πᾶ 
Ὀε ἕλκη ἴῃ ἔνσο γᾶγ5; εἰἴΠογ, σοηηεοῖίης ἰΐ αὐτὰ 
" ἩΠΌΠΥ, ττ ον (ΡΔΜΕΥ ὙΠΙΟΒ οδη σϑοκο 
Ὧ5 511. 1.4. ΜΏΪΓΙ ἀδϑοσνεθ ἴο Ὅδ ΘΟΥΟΤΟΙΪΥ͂ 
υἱβίοα ; οὐ, “1 Ἰηϊαυ! Υ σσετὲ ἔουπά 'π ΔΩΥ͂ 
οὗ ΠΙΥ͂ γγᾶγ5 οὗ ξεϊηρ τιςῇ, [δ ννουϊά ἱπάεοά 
Ὀε 51η. Ασοοτγάϊης ἴο 115, ἘΡὮγαὶπὶ ργοϊοϑίϑ 
ἴδιαι δε νου]ὰ ποῖ ἀο δηγιΐης ὑ τος ΟἿ ΔΗ͂ 
δοοοιηΐ : “' μὴ γένοιτο" ΤὍμὸ ἴοπε οἵ οοῃ- 
δοίουβ Ὡποσθηοθ ἴδυβ Δ35πιεὰ, 5 'κΚὸ [Π6 
ἰους ““ Βἰεβθοὰ ὃὉ6 ἴδε 1 ογά," ἰῃ ΖοςΟΝδ. χὶ, ς. 
Ὦ Ταβρεςξ ἴο [δ6 ᾿ιἰϑίοτγίς4] Ὀδαγηρ οὗἁὨ τἢ]5 

γεβο, ὑγὰ ΤΊΔΥ οὔϑεγνο (πὶ ἘΡρμγαὶπι, βρεακίης 
845 ἃ Ὡδίϊοῃ, τηϊϊ υ56 συςἢ ἰδησυλρο ἀυ πη 
{πὸ γίοαμη οὗ παίϊοῃδὶ ργοβρευ ὙΒο ἢ δ6- 
Ἰοηχεοά ἴο 16 οσὰ οἵ Τεγοῦοδπὶ [1.. Ὀυΐ ΠΑΡ Ϊγ 
ἰπ [Π6 ρεγοά οὗ ρυδ]ῖς ἀδοϊϊης δηὰ ντεοϊομοά- 
Ὧδ85 τῇς ἢ πιλεικοα {86 ἰαῖον {ἰπς οὗ Ηοβϑδ 8 
Ρτορδβοσγίης. Βυΐ ρογπδρϑ ᾿ξ 15 [Π6 ἰδηρσυδρο 
οὗ τιοποῦ-δεϊης ἱπάϊνάυ}415. ΟἿἿῪ ; ἰξ δο, ἰΐ 
ταϊσς πᾶνα Ὀδοη ϑοὰ δῖ ΔΩΥ {{Π|6. 

9. 44.411 ἐρῥαὶ α»η ἐδε 10 Ε0, ὅς. Ἀδίδοσ, 
ΑΠΔΥΘΌΙ δὰ πὸ Τογὰ (ὮΥ ἔγοιῃ {Π6 
ἰἸλιιά οὗ Εξγρὶ : 1 711 γοῦ δεϑδίπ, ὅς." ὙΠ 
ἢχϑί οἴδλυϑο ἰ5 ἃ σοτηρϊείε ϑοηΐθηςο, 45 186 ῥὑγθὸ- 
Οἰβοὶν βᾶτια ὑννογάβ ἅσγὲ ςἢ. χὶϊ. 4. Το ψογάϑ, 
“({ῃγ Οοὰ ἔτοπι ἴδε ἰδηὰ οὗ Εκγρίὶ," ἱπιρὶν 
ἔα ἕαςϊ, (πὶ [5γδοὶ οννεὰ 1.5 νεῦγ οχίβίθῃςθ ἃ5 
4 Ὡδίοῃ ἴο μαξ Ὡς ἢ [εἰονδῇ ἀϊ4 ἔοσ {πεπὶ 
αἱ ἴπῸ ὁχοάι8, Ης ἰμογείοτε ϑγᾶβ 186 ΟΠΪΥ͂ 
ῬτοΟΡοσ ϑουζοῦ ἴο νηοῦ ἘΠΟΥ σμου]άὰ Ἰοοῖ ἴον 
ξοοά ἰδίπρε ἴο ςοπια ἴο {ποῖ : πᾶΐ ͵5, πο 586 
τῆΐηρϑ ὑγεῦε ἴο δῈ βοιραξ, ποὲ ἰῃ ἴδ νγᾶγϑ οὗ 
ἔταυὰ οὐ νἱοΐεποθ, Ὀυϊ οἵ οδοάϊεηςς ἴο Η!5 
ἵανγβ δῃὰ οἵ ἀδρεπάθῃοθ ὙΓ Η 5 Ὀ]6σϑῖπρ. 
Το Οοὐ δαὶ χανὸ ἔδοπὶ {πεῖγ ννεα! ἢ οου]ά 
8150 ἴλϊκο [1 λινᾶυ, δῃὰ ννᾶδ ον ΤΡΔαγ ἴο ἀ0 80. 

νοι. 1). 

«υἱ]!} γε: »πιαξε ἐδέε 19 ἀᾳυείϊ, ὅς. 1.4. Ὁ 
Β6ΎΈσα δηὰ γεῖ πλοο Ὁ} ἀπο! ]η6 ΥΟῸΣ τοι: 
Ἰίπεβϑ5 8ῃ4}]} 86 οἤμιδϑίϊθβοὰ ουἱδ οὗ γου, ὙΠῸ 
ἐἐ 5οΐθπιη ἔθδϑξ " ἤότο τοΐεστοά ἴο σαυϑσῖ Ὀ6 [06 
Ἐραθὶ οὗ Ταῦογηδοῖοθ, νὩο ἢ ἴῃ σ Κ. υἱῖϊϊ. 2. 
4 ΟἾγο. νἱϊ. 8, 15 5  ΠΆΠΑΥΪΥ γχοίειτοα ἴο 5: ΠΡ Ὁ 
8ἃ5 δ ἴδ6 ζολϑὶ . Ὁ Ὀοίηρ, οἵ 811 οἴμεῖβ, (Π6 τηοϑδὲ 
ἰὐβϑς εὐ οενε μὲ: πμητον με ἄοξτοο ἴῃ νΒοἢ [86 

δῃ τῇ {δ ῖγ συ βίΟΥἸΏΔΙΥ 
ἔδμιιο οὗἉ ἴδ, δῃηὰ ἔοσ [15 ργοίγδοϊοά δηὰ ὃχ- 
ἴγεπλα Ἰογουβϑηθϑβ. Ορ. [,εν. χχϑϊ. 42. [58τδεῖ 
νγ85 ἴο ἔογξειξ 411] Ποσ ὈΪεβϑίη 5 ἴῃ Ριυπιϑῃπιοης 
ἔογ Ποῖ πηΐϑιιϑο οἵ ἴῃεπὶ (ςἢ. 11. 9--13). Βυΐ 
αἴοσ δῆς δὰ Ὀδεη οἰ Πρροὰ οὗ ΠΟΥ νυ ου] ἷγ 41] 
ΕΥ̓͂ “τεϊιγηίης ἰηΐο Εργρί" (ςἢ. νη]. 12, ΙΧ- 
6), 88:6 5βουϊὰ Ὀ6 ἀγαίη ὑὑτου καὶ ουΐ οὗ οδρ- 
Εἰνγ, ἀπὰ ἴδε, ἔδοϊϊηρ (πᾶ 886 νγὰ5 οδϑὲ 
ὉρΡοπ ἴδ6 ςᾶτο οὗ Οτθ 8]]-5ιιηςίοης ἴο 1655, 5}}6 
δῃοιυὰ ““ βίηρ " ἴῃ (ἢ6 ν]άογηοϑβ, “85 ἰη ἴἢ6 
ΟΑΥ Μδοη 506 ψνεηΐ ὺρ ουὖἱ οὗ ἴδε ἰλπάὰ οὗ 
Εξγρι" (οἱ. τ. 14,15). Τὸ ἴδε βεβῆ]γ τηϊπά 
(815 ννᾶβ ἃ (Πγοδίοηϊηρ ; ἰο ἴ86 ἴσιο ἐπροοσγαῖς 
δρί σι ἰ νγὰβ8 ἃ σογὰ οἵ ργοπ)ϊϑθ. ΕῸσ ἴῃ ἕδεοῖ 

βοη πλοηΐ Ὡς ἢ ἴπῸ Εδδϑὶ οὗ Τθεγηδοῖὶοβ 
νγ85 ἀοϑιχησά ἴο 1η511] ᾿πῖο ἴμ6 15γδο 158 τλϊηά, 
νγᾶ8 ἰδί οὗἩ οσοῃίοηϊεα δηά Ἔνθ Ἰουοιβ τϑοορ- 
πἰίίοη οὗ Ϊοβονδῇ ἃ5 ἴθ Οἴνεσ δηα Ῥοβϑοϑϑογ 
οὗ 411 {παΐ [ΠΕῪ επ)ογεά, δῃά οἵ ΠΔΡΡΥ͂ ἀερεπά- 
ΘποῸ6 ὕρου Η!πὶ 85 Η!5 συσϑίϑ, 45 "" βΊ γδηβεῖβ δηὰ 
βοϊουπιεῖβ ἢ Ηΐ." Ὑδὲ σις ἃ 8εη[1- 
τηθηΐ ΓΟΔΙῪ νγᾶβ οδ θὰ ἔογίῃ ἴπ [6 ρίου ἕενν, 
ἰα Ξῃονγῃ ΌΥ {86 5. Πρ; ραϑϑαρὸβ ὙΠΙΟΒ ὨζΓ 
ῬυβοΥ ἰπ ἢ]5 ποΐε οὐ [ἢ ]5 νϑῦϑα μᾶ98 χυοίοά 
ἔγτοπι " Πδςἢ8 δυςοδ,᾽ οὔθ οὗ ψ7ιῆηϊςϊ 6. 45 [ο]- 
ἰοννβ: ““ Βοοδιι6, δὲ (ἢς {ἰπ|ὲ οὗ {πο σαι βοης 
οὗ ἴδ ἱπογθαϑὸ ἔσοτῃ ἰδ δοὶά, πιᾶῃ νν15Π65 ἴο 
ἔο ἔτοπι ἴδε βεϊὰ ἴο ἢ 5 ἢοιι.86 ἴο πιᾶῖκο ἃ ἢχοά 
δὺοάο ἴδότο, [Π6 ἰᾶὺν νγαβ δηχίουβ, ἰεϑῖ οἡ 
δοοουηΐ οὗ [5 πχοὰ δροίθ, ἢϊ5 ποαγί βῃοιυ]ὰ 
Ὁε πο ὑρ δἱ δΒανίηρ ἑουπὰ ἃ 5ογί οὗ ρμαϊδοο, 
δηᾷ Πὸ 5βῃουϊὰ “νγὰχ ἔδὲ δηὰ Κὶςκ.᾽ Ὑδογεΐοτο 
1 5 υυυϊτοθη, “ 411 (πὲ ἂτὸ [5.86}1[65 Ὀοσῃ 5}8]}} 
ἄννοῖ! ἴῃ Ὀοοί 5. Βοθο δορίηβ ἴο ἰδιηὶς 
Εἰ πΊ96} 4 οἰζΖοη ἴῃ 15 νου, δηὰ ποῖ ἃ 
ξοτείζποσγ, μπὶ Οοάὰ ὑἱάάεϊῃ, Ἰεανίηρ 815 ογάϊ- 
ΔΤ ἀνε! ηρ, ἴο τοπιούὸ ἰηΐο ἃ ἴοΠΡΟΓΑΥΥ͂ 
Ἰοάρίης, ἴπ ογάον μδὲ, Ἰσανίηρ [θ96 ποι 15, 
Β6 ΠΙΔΥ͂ ἰοατπὶ ἴο δοϊκηον)οᾶχε [μι ἢ 15 ΟἿΪΥ 8 
ΘΊΓΔΏΚΟΥ ἰη (15 του] δηά ποῖ ἃ εἰζΖθη, ἴῃ 
ἴδαῖ ἢ ἀνγε}}5 ἃ5 ἴῃ ἃ βίγαῃρογ 5 ῃυΐ, ἀπά 50 
5δοιϊά ποῖ διϊσιθυζε ἴοο πιυςῃ ἴο ἴπ6 ββδάου 
οὗ 5 Ὀρᾶπιβ, Ὀυξ “ ἄννο]] ὑπάογ (6 βῃδάον οἵὗἉ 
(6 ΑἸπιὶρδῖγ.᾽" Ε.. 84]. Ερῆγ. Κεὶϊ Ὑακαγ 
ἴῃ 1,εν. 1. ς. ἰὴ "Δ. 5, Ρ. ς46. 

10. ὅν 2δὲ ῥγοῤῥε!} ἴἴ, ππθοὸ 8:9 70» 
ἩΗ 



482 ἩΟΘΕΑ, ΧΙ. [ν. 11--ὄἥ4. 

12 Απά Ϊδοοῦ “Ηεἀ ἱπίο (ἢς σουη- 76ε. 28. 
ἘΥ οἵ ϑγτία, ἀπά [βγδεὶ ἔβεγνεά ἔοσ ἃ ζοες. . 
νέα, ἀπά οσ ἃ υυἱέε ἢ Κερὶ “ὀεερ. ᾿ 55 

12 ΛΑπά ὈΥ ἃ ρτγορῃεῖ τῃ8 [ΟΡ ἢ Ἐποά τα 

ον. ἐν δῃᾷ υϑεά 5:π|}}1τυ 68, ἢ ΟΥ ΤῈ 6 πι! Π 8. 
οὗ ἴπε ργορπεῖϑ. 
ΟΠ Ι 7.. ᾿δέγε ἸπϊαυὙ 1π ΟΠ δά ἡ 
ΒΈΓΕΪΥ ΤΕΥ ὯΓΘ ὙΔΠΙΥ : ΠΕ 8βΔοΓῆςα 

τε. ς ΒΌ]]ος ΚΒ ἐπ ΚΟ ραὶ ; γεα, τιεῖγ Αἱταγβ 
αγῈ 845 ἤδᾶρβ ἰῇ τῆς ἔπγονγβ οὐ τῆς 
Βε]45, 

ῬΒοῦδ. ΤΠε Ηδθῦγονγ ῥτοροϑι του ΠΟΙΊΤΩΟΠΪΥ 
ἸΏΘΔη5 δ ὉΡΟη:᾽} δυΐϊ [ἃ 5 οἴξηῃ υϑοὰ ἴογ 
“ὁ μηῖ0,,) 85 Ῥ5. Χυ , 41; Νεοῆ. νἱ. 24: 6, 
χχνυ, 2. ΟΥ̓ οουγϑο, ἴἴ ἰ5 1Ππ|ρ|16ἀ, 845 ἴῃ [6 
ΟΙΏΠΊΟΠ ῬὮγΑϑθο “ὁ (6 νογὰ οὗ ἴῃ 1 ,ογὰ σᾶπὶθ 
ἴο δυο ἢ ἃ οπο," {παῖ 186 βρεεςῖ οἵ σοὰ ἴη- 
ὙΑΓΟΪΥ δά ἀγοβθοά ἴο ἴ6 Ῥσορῃεῖ νγᾶβ ἀδϑιρποὰ 
ἴο Ὀ6 σοπηπηιπίραῖοα ὈΥ δὶπὶ ἴο οΟἴΠΕΥΘ, 

από 1 δαυε »ρἠεά οἱσίοη] δαᾶ 1, θΘγ 95 
Ἵ, πδΚὺθ 0 Ὁ111}1104 Υἱπῖοπθ. “Ν᾽ Ξίοη," 
ἃ5 ἴῃ [54]. 1.1: Οδδὰ. σ ; Νδδυπὶῖ Σ ; 1[ἴ 1ῃ- 
οἰ 65 811 ἔοστηβ οὗ τιν πο σοπηπιυηϊσδίίοη τηδάθ 
ἴο “““εεγ..") ὝΤ15 βοσοῃὰ οἶδιιϑὲ ροϊπίβ ἴο {Π6 
διοδλῖ αρυπάδηςσο ἢ ἢ ϊςἢ δυςῆ σοπηπιιηϊ- 
σδεϊοηβ δὰ Ὀδθη τηδάθ. ΤῊ ἱπϑογίίοη οὗ {Π6 
Ῥγοποῦη “1,᾽) οι ρ 451Ζ65 ἴῆς ἕδος (παῖ ἴῃ6 
ΠΟ ΠΠΕΠΕΥ μδὰ Ηπλθ6} (15 βἰοοροὰ ἴο Ηϊς 
ῬΘΟΡΙΘ. 

απα μεοα εἰ» μι, ὃγ 1δε »ηπιρ 7 4δε 
γοῤδο.} Τ11ϊ. ὌΥ 819 πδῃῃά, 45 Εχοά. ἰχ. 42ς: 
ἴϑλ]:. χχ. 2. Τἢ6 “" 5ἰπλ ]Πἀ6 5) ΟΥ ““ ζΠοΟΙη- 
ῬΑΓΙ5ΟΠ5 ᾽Ἶ γογο ἴποϑα Ραγαῦ 65, οἰἵΠεσ οὗ νγογάϑ, 
ΟΓ οὗ δΔοξοῃς σαὶ ΟΥ̓ Υἱβίοῃδσυ, ὉΥῪ νος ἢ [Π6 
ῬΙΟΡΒοῖς 50 ἔχου ἀοοίϊαγοα ἴπ6 Ὠινῖπα 
111. ὙΠῚ5 οἰδιιθα χηδγκβ [Π6 σοπάοϑοσηάίηρ 
Ραϊῃς Ὑὶς ἢ ]ομονδ ἰοοῖκ ἴο πιαᾶκθ {πὶπρ5 
Ρἰδῖὶπ ἴο ΗΪβ5 ρεορ εἶβ υπάοτβίδπαάϊηρ. ὍΤῊΘ 
ΡτοπλϊποηΟΥ ΜγΠισοἢ Ηοϑοᾶ ρῖνοϑ ἴο “" ργορδοῖβ ἢ 
ἃ5 ἴθ πιράϊμπιὶ οὗ Ὠἰνὶπθ σοπληη] ΔΕ ΟΠ, 
πδτηηρ ἴποπὶ ἔννῖοθ ἴῃ [ἢ]5 νογβθ, δηὰ ἔννῖςα 
ΔθδΑῖΠ ἸΏ τ. 13, 5065 ἀδδιρπιοὰ ἴο ςοηΐγοηξζ 
ὉΠοΙἰονίηρ χαϊϑδγοσβ.. 

11, 1 ἐδέγε ἱμπίφιέγ, ὅς. Ἐδίδοῦ, 15 
ΟΙ108ἀ ΠῚ Ὸ1ῸΡ3 ΤΟΣ ΥΔΩΣΌΡ ΔΙΘ ΠΟΥ 

Ὅθοοσο [Πἰκὸ ἴπ6 {πίη ΜὨϊςἢ ΠΟΥ͂ ὙΟΥΘΕΙΡ : 
ΟΡ. «ἢ. ἰχ. το, ῃοί67: 15 Ο114 81 ΒΟΥ 580Σ1- 
7.00 ὈΠΙΙΟΟΙ ΒΒ ΘΟ ΠΔΙ1Υγ. 11 ΚΘῪ186 
581} ῬΏΘΙΣ διῖδσα Ὁ6 86 δῇοπθ- ὮΘΔΡΒ ΠΡΟΣ 
.Π)6 ΤΟΣΣΟῊῪΒ ΟΥἨ ἴδ90 71018. ὍΤἢδ ἔογΓΠΊΟΓ 
ΠοΙ 5ΠΓἢ 15 (Δ κοη ὉΡ ἢ δἰπστηιηρ ἴῃ6 ρτὸ- 
νδΐθποο οὗ ἸἀΟ]ΔΙΣΥ : ἴμΠ6 ϑοοοπά ἀδπουποῦβ [86 
σογληρ ἀσβοϊδίοη οὗ ἴπ656 Ἰἀο]δίογβ. “ ΟἹ] οδά " 
δηὰ ““ΟἿἹκΑ] " ἃτὸ βρεοϊβοὰ 45 Ὀείηρ, ἴῃ οῃθ 
Οἡ ἔπε οαϑίοσῃι, [86 οἴποῦ οὐ (6 νγεβίοσγῃ 5ἰάἀθ 
οὔ ]ογάδῃ: {ΠΥ 1.5 5εσνθ ἴο χε ΡΠ [86 
ψ80]6 Κιπζάοπι (ὁΡ. οἰ. ν. σ δπὰ ποῖθ). Α 
ξυτῖθοῦ τηοῖϊνο ἔἕοσγ {ΠΕ ϑρθοϊβοδίοη 1165 ἴῃ 
ἴδε ῥαγοπονασία ΜΥΙΟὮ {πε Ργορπεῖ δᾶ5 ἰπ 
νίονν. ““ΟἸοδὰ ᾽ 15“ ΠΘΔΡ οὗ νυ] 685 ; ̓" 566 
Οδη. χχχί. 46, 48, ἀηά 2ς. “ΟἹ ρ41᾽" πιρῃῖ 
δου πὰ 85 “" ποδρίηρ ἤθᾶρ :᾽" 566 [οδὲ. ἷν. 2ο. 
ΤΊ Κοννίϑο τὰ "ες ΤΡ) 50.411} {Π6ῚΓ δ᾽ ἴα β, 
ὈοΙἢ δὲ "δθδρ οἵ Ὗν [π655᾽ δηὰ δὲ “" Ηδρδρίῃρ 
Ἦδφλρ," Ῥὲ ᾿π συΐηβ, τεάιιοθαὰ ἴο ““μεαρβ᾽" οἵ 

Ὀτουρῆῃς [5γ86] ουξ οὗ Εργρῖ, ἀπά ὉΥ͂ ἃ 
Ρτορἢεῖ νν88 ἢς ρῥγεβεγνεά, 

14 Ἐρῃγαῖίπι ργονοκεά δέψε ἴο δη- 

1.561655 Ξἴοπθϑ δος ἢ 495 δῖδ ραϊμοιοὰ ὉΥ [86 
σάγθῖ! Βυβθαπάπιδη ἔτοπι δ]5 ρἱουρδοα βοϊά, 
ΦΗδφλρϑ" ἀοϑογθαβ συ ἴῃ σοῦ. ἰχ. Σὲ, χχνὶ. 
18. Τα στυΐϊη οὗ [86 Δ]᾽ἴατβ ἰηΐοτβ ἴῃς υἱΐες 
ἀεϑοϊδίίοη οὗ (6 σουηίσγ. ““ Οἰϊεδὰ Ὁ Βᾶς 
ΑἰΙγοδαν Ὀδθη ποίθά ὉΥ Ηόοϑοδ ἔοσγ 115 “" 1πὶ- 
αυ!γ " (οἰ. νἱ. 8): ΡοΞ5ΙΪΥ ἐμαὶ ραβθαρὸ 50- 
Ρ 658 ἃ βϑίαγίηρ ροϊηΐ ἔοσ [ἢ}18 νϑῦϑε: 85 ἰξ ἴΐ 
ΟΕ, “415 Οἰϊοδὰ ἱἰῃίαυ Ὑ 845 1 δδ5 δδῃ 
ΔΙΤΟΔΩΥ ἀοϑοσθοα ἡ Εογ ΟἿ γα] 85 ἃ Ἴςθηΐγε 
οὗ Ιἀοϊαίγοιιβ Ὑγοσϑηΐρ 8566 οἷ. ἱν. σς, ἰΧ. 1:ς. 
ἐἐ ϑδοῆσε ὈΌ]]Ος Κα σΟΠΕΪΠΘΔΙΪΥ ;" (6 Τοοη- 
ἡυραίοη οὗ ἴδε νοῦ δὌχργθϑϑεβ συδίοσι οἵ 
ἔτεα ΠΟΥ͂ ; δηὰ “( Ὀ0]Π]Ος 5 "ἢ πλᾶτῖκα [Π6 5ι1π|ρ- 
τιοιιϑηθθα οὗ [Π6 οἤεγίπρβ. Οἷ οουγϑο, [ἢϊς 
δδοσι Πρ οὗ Ὁ]. Κ8 πηυβὲ 6 υηάοιΞίοοά 
ἢ παῖ ΙΔοϊαῖγουβ 44]: ςδιίοη τυ οἢ ἴη 
δοίυδὶ ἔαςϊ αἴίδομβεὰ ἴο 1 85 ρογίοιτηοά αἵ 
ΟἸραὶ. ΤῈ νοῦϑὲ δάπικι5 οὗ ἃ ᾿οηπεοιογαῦ!]ο 
ἈμΑΝῚ οὗἁ ἱπίογρσγείδίίοῃ ; δηὰ [ἴ 15 ἱπῃροβϑὶ δὶΡ 
ἴο ἔδεὶ φυΐϊΐθ ϑυσο οὗ ἴῃ ρῥγεςῖβε ἱπιροτί οἵ [86 
ΒΟΥΟΓΔΙ οἶδιιϑε5. ΤῊΘ νίονν ἀῦονθ φίνθη ἢᾶς ἴῃ 
[δε πιδίῃ ἴΠ6 βδῃςάοη οὗ Ροςοςΐε, ᾿ς Ῥαϑου, 
δηὰ ΚΝ ϑςῃο. 

12. “1π4 ὕαεοῦ, δις. Ἀλίδεν, “Βυΐ ΓΔοοῦ, 
ἕο." ὌΠ πιοδηίηρ οὗ ἴθ ἡγῇ οἷ6 νοῦϑο 15 ἴἢ15: 
Απηὰ 4]1} (15 ἰΔοἸ]δίγΥ οἵ Ἐρῃγαίπι αθτοηίβ [μὲ 
ΜΕΓΥ͂ ΠΙΞΙΟΙΎ οὗ 115 ἢἤγβέ σοπηΐης ἰηΐο Ῥείῃρ, 
ὙΓΙΟΝ 5ῃονγ5 ἐπδΐ [βγδοὶ οὐγεβ 4}} ἴο [εμουδὴ᾽ 5 
ξοοάπδβ5. 
ΤΟΙ 09 ϑυγγία] 1ι1ἴ., ““ Βεϊὰ οὗ Αταπι." 

ΤΠ ἐβουρῆϊ οὗἉ [815 νϑῦϑο 15, [ῃ6 υἱΐεσ ἀδϑε- 
ΠΟ ΟΥΡΊΏΔΙΠΥ οὗ ἴπ6 ἔουπάογ οὗ [86 παίϊοη. 
1 ἔοστηβ ᾿ορϑῖμοσ σι [86 ποχί γόῦϑὸ ἃ Ὀσχίο 
αρδίσασξ οὔ Πευῖ. χχνὶ. ς--το. “Α ϑγηδη 
(Αγαγ) σον ἴο Ρογϑἢ ννᾶβ ΤΩΥ ἔαίποτ.᾽" 
Ὀγ ψΒοπὶ [δοοῦ 15 ρΡ]ΔΙΗ]Υ ἱπίοπάρά, ποῖ ΑὉτγᾶ- 
Βδιῃ, ὙῸ νγᾶ5 {ΠῸ ργορβοηϊίοσ οὗ οἵδοσ παίοης 
ἃ5 ΜῈ2}},) ὙΠ βουθγδὶ [ογπὶβ υϑϑοὰ ἴῃ [ἢϊ5 νοσϑθ 

«ἅτε ου]οὰ ἔτοπι (με ΠἰβίΟΥΥ ἃ5 ξίνεη ἴῃ 
Οεποϑῖὶβ, “Ὃ ΕἸεὰ " ποηὶ Οδθη, χχνῖϊ. 43, 
ΧΧχν, 1. ““ ΕἸοεΙὰ οὗ Ατδηλ᾽ 16 τὸ ἀουδὲ 
ἰἀοητίοὶ ἢ “ Ῥαάδη Ατᾶπι " (Οδη, χχυ!. 
2.) ὅζς.): ψΒοίῆογ “" Ῥαάδῃ " πιθδῃβ “" δὶς 
Ἰληὰ " οὖ ““Αγδῦϊε ἰδπά." (“ϑεογσνυοὰ ἔοσ ἃ 
νὴ ο ἔτοπὶ Οδη, Χχῖχ. 18, λο. ὙΠ6 νοῦ 
“ἐ βογνοᾷ ᾿" οσσυΓ5 ἜΠΠΙΣΥ ἴῃ ἀεβοπδιης 
᾿ἰώμο: τοϊδιϊοῃ ἴο 8ἃη. “Κρρί ( }»" 
ὁπ σεη. Χχχχ. 21, ΕΟ ἢ τέλος Ἱπο εἶν ὡ. 

1} ἀραῖῃ ἐεθ ΠῚῪ ἤοοϊ (4π4) Κεερ.᾽" 

18. Πγαῇ ὝΠΟ ἱπιροτέ οὗ ἰδὸ ψνοτά 
Ῥ85565 γτΌπι ἴΠ6 ρδί ΓΙ άσοῦ ἴο [86 πδίϊοη, 

ὧγ ἃ ῥγοῤῥει) ἰ.6. “ποῖ ΕΥ̓͂ θονν ποῖ ὈΥ͂ 
ΒΟΥ ΟΣ ΟΥ̓ Ὀδί(]6, ΟΥ̓ ΒοΟΙΘῈ5 ποῦ Υ͂ Ὠογϑο- 

13. 3 



1 ἩςεδὉ. 
«υἱΖᾷ δέξο 
ΖΡΡΥΉΦΈΊΣΣΕΕ, 
τ Ἠοῦ. 

ν. 1,.2.] 

βετ ̓πχοβὲ ΙΓΕΙΥ : τΠεγείογε 58.411 ἢς 
ἐᾶν 58 ᾿δ]οοάὰ ἀροη ἰπιὶ, δηὰ ἢΐ5 

τλθη " (ςἢ. 1. 2), Ὀυξ ὈΥ̓͂ ΗἰΞ οὐη Ὀατεὰ 
ἈΡΘΉΟΥ ΟΡΟΓΔηΣ ΣΟΙ ΒΡ ἃ ΠΊΟΓΕ ῬΓΟΡἢΠΟ 5 
νοσ. Οὗ. δρδῖη θυ. χχυ!. 8. 
2γοεγυε] Οτ, ““Κερί,᾽" ““τεηδεοά ; ἢ τς 

ΒΆΤΩΘ ὙΟΙΓΌ 85 ἴῃ ““ Κορί,᾽ «. 12. 

14. »ποιὲ διέίεγ»} 1{{ἴ, “ς ὉΠ ΟΥΏΘ5565;" (Π6 
Ὠουη υϑοὰ ἔογ ἴῃ δάνεσῦ 845 ἴῃ ςἢ. χίν. 4, 
ἐἰ ἔγρρ γ." 

ἐδεγεΐογε “δ α]] δὲ ἴσας ῥὶς δίοοά προπ ῥί»ε] 
Οτ, διά "15 Ὀ]οοά 89 Ὑ211οδδῦὺ ὌΡΟΣ δῖ... 
Ης 1} Ὀπηξ ρου Πἰπὶ 'ῃ ΘΕ νἹϑιδίίοη (86 
Ρυπίϑῆσηθηϊς πιογιοὰ ὈΥ δ15 ὈΪοοάφυ! Ἐη 655. 
ἼΒο Ὀοοάκι η655 ἴο ἰ5 [δῖ ποίοά 
ἴῃ «ἢ. 1. 4, ἰν. 2. ὙΠΒῈ ψνΒοΐα ρῆγαϑθο 15 110.5- 
ἰγαϊοὰ ΌὈΥ 2 8. χυΐϊ. 8: ἵ Κ. 11. 22; Αςῖϑ ν. 28. 
ΤΩ Ηεῦχονν νοῦ τηθᾶηα5 “ οδϑῖ," 4“ τ] ;᾽ 

ἩΟΘΕΔ. ΧΙ. 

ΤΕΡΓΟΔΟΝ 50.411 ἢἰ8 1ογά σεξυσγῃ υηΐο 
Ἀπ, 

ἴῃ Νυπὶ. χὶ. 31, “1εἰ [8]1;) ἘΖεκ. χχῖχ, ς, 
“6 Ἰεανς ἴἤγονσῃ ;᾽" ἰ014, χχχί!. 4, κ]ρανε. [1 
Αἶθϑο πιθδῃ5 ““ ἰεᾶνθ,᾽" 5 Αὐ . Ποῖ σοπάοις ἴ : 
ἰδκεη 30, ἰΐ πηϑδηϑ8, “" Ψ»}}} ποῖ ρυγγε ἴξ ἀνγᾶγ." 

απά ῥὶς γεῤγοαο “δα! δὶς 1ογά γείμγη μρΐο 
δέ») ΟΥ̓́ δῃᾶ 815 ὈΙΔΕΡΏΘΙΩΥ Β8Δ8]11] ἢ18 
Ἰοτᾶ σοῦύτπσῃ ΠΡΟΣ μ11. “5 δ᾽ ΔΘρΠοτΩΥ,᾽" 
ΟΥ̓ “ΤΕΡΤΟΔΟΙ,᾽" 15 ἘΡῃγαῖπλβ ζαϊπϑαυίης οὗ Ἶθ- 
Βονδὴ5 ἴτιιὸ σοσβῆιρ.Ό. Οοπῖρ. [58]. χυ. 7, 
“ἢαγα Ὀ]δβρβετηθὰ πιῈὲ ροη ἴμε 81115,᾽" πδιλοῖγ, 
Ὁγ ΙΔοἰδίτου ᾿ΐ65. “" ΗΙ5 1, οτγά," οὐ “" Μαϑίοσ," 
8ἃ5 ()6 τνογὰ 15 σεπάογεὰ σε Κ. χχιὶ στ); ΜΔ. 
ϊ. 6. Ἰομονδῃ ἰ8 τηϑδηῖ, σῆο τδουσὴ τὸ- 
πουπορά ΟΥ ἘΡὨἢγσαῖτη, νγᾶβ πονεγίοὶθθ (50 
[δε ψογὰ 85 πο ἱπίγοάἀιορα ἰηάϊοαίε5) ἢΪ5 
«“ς Μαβίοσ " 58}}. 

ΝΟΤΕ, οὐ ΓΗΑΡ. ΧΙ. 3. 

ὈΠΟΝΤΝ ΠῚ Φ. ὙΒε τοῦ ΠῪΦ ἰβ ἰάδη- 
ἘςΔ] ἴῃ τροδηϊην σὰ ὙΦ, ἔτοσὶ δῖος ἢ [ξ 
Ὀοστοννβ ἴΠ6 διΐυγο Ἴ᾽ ἴῃ Ὁ. 4, δπὰ ψῆϊςἢ ἴῃ 
ἘΞΙΠΟΣ 1, 22 ἰδ σου “ὁ ὈΘΑΆΓ ΓΪδ : ̓Ἶ 1ἴη [54]. 
ΧΧΧΙΙ Σ δηά Ρζου, υἱῖϊ. 1ό, “" σι]; ̓) δηά ἰῃ 
Νυῃι. ΧΥΪ. 13.) ἰη (ἢ6 ΒΙΓΠΡΑΠΟΙ, “( πλλκο (Πγ 5] 
Δ. ῬΓΠπορ." Εσοπιὶ ὙΦ 4150 σοῃγὲβ [6 ΥΕΥΥ͂ 
σογηπίοη ψοτὰ ἽΦ, “ρηηςς,᾽" ΟΓΥ, τῇηοτο δῈ- 
ΘΟ ΉΕἾγ, “ σλρίδιη." ὍὙΠεθε ἴνγο νογὺῦβ ἃ. 

διδίειβ ἴο ἽΖ), ““ χεῖρῃ,,") ἴῃ Ἰυᾶρ. ἰχ. 22, δηὰ 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΚΝ ΧΙ. 
. Ἐῤλγαΐνε» ρίογν, ὃν γεασορ οὔταάοίαΐ»», υαμὲτ- 

σε. 5 Οοα" ἀμρϑ 707 ἐλεῖγ μρηξιριάπέσς. 0 
“4 2γορεῖδε ΟΥὙ Οὐα᾽Σ 677. 15 Α γμαρνεοηξ 
.)»» γεῤείδο»ς 

ἴῃ Ησοϑβ. γ]}}. 4, 1π [86 ΒΙΡΗΪ, “ἐτᾶκα ῥγίποοϑ." 
[τ τ1ὴυ8 ἀρροᾶῖβ ἰπαὶ ΠῚ Φὥ᾽ πιοδὴβ “ἴο ὃδ 
Ῥηηςο, οδιείδίη, σδρίδιῃ;"" δηὰ ποῆοθ, σγβθη 
Το] ]οννοὰ ὈΥ ““ψ" (ΠΣ 85 ποῦρ, ὮΝ 85 
Οεη. χχχῖ!. 28), οτ ΌΥ͂Τ ““δραϊηϑὶ᾽" (ὲξ 45 ἴῃ 
τ. 4). ἴἴ Ῥᾶβ8565 οὔ ἴο πηθᾶῃ “10 ἀϑϑεσί ομδ᾿β 
ταῦ ῖκ νἱ ἢ δηοίδπον,," 4’ νἱθ,᾽) “Ἅ ςοηϊεοηά,᾽) ὉΥ͂ 
γΒΙ ἢ Ἰασὲ ψνογάβ [ἢ 15 βόγὸ ἰγδηϑιδῖοα ὉΥ͂ 
κε θοῆς Μεηάοίϑβομη, δε, Ενναϊὰ, Καὶ], δηὰ 
οἴδθοῖβ. 

ΗΕΝ Ἐρῆγδιπιὶ βρακε {ττγεπιῦ- 
᾿ἴηρ, ΒΕ ἐχαὶ τα ἢ] Π]56 1 1Π[5Γγδαὶ ; 

δυῖ ψ ἤδη ἢς οἤδπάσά τη ΒΔ4]. ἢς ἀϊδά. ε Ηεὶν 
ἜΤ αμΝ 2 Απά πον [ΓΠΕΥ 58['π τόσ δηά 

ΟΗΑΡ. ΧΙΠ. 1. ῥεπ Ἐρῤῥγαὶ»η, δς.] 
Ἀλδίμογ, θη ἘΡΌΏΣΔΙΙΣ δΡδΙΚΘ, ἴποῦο νγᾶ5 
70δ 7; ὯΘ, ΘΟΥ̓ΘῚ 86, 1ἰζθα ῸΡ ΙΙΩΒΟΙζ7 15 
18.78.01: Ὀπὸ ;Ὧ6 ὈθοδΙαΘ ΜΚ ἋΣ 008- 
ΟΟΥΣΣ Β88Δ]1, δά ἀϊοθᾶά. ΤΤΠδ τῃθδπηρ 
οὗ ἴῃς ἔοτπποσ που 5! ἢ ἰ5 δοπλοννῃδί ἀουδί- 
ἔι] ἴπ σοπϑοαύεηςα οὗ (6 υἱποοτίδί πὶ 8θηϑ6 οὗ 
[6 ΗἩοῦτγενν νοτὰ (γεῤδει) τοηάογοὰ “" [γετη- 
ὉΠ Ὴς." [τ οσουτθ ποννθοτα οἶσθ. Βυΐ [Π6 
᾿ηροτί οὗ ἴῃο βᾶπιθ τοοῖ 'π ϑυτίας, (6 υ86ὲ οὗἉ 
γσείοὶ ουπὰ ΟὨΪΥ ἴπ [ογ. χιῖχ. 24 (““ἔβατ ), δῃὰ 
[86 υπίξογπι ἰγδά που οὗ ἴπ6 [οννβ, δϑϑίζῃ ἴο 
ἨἩΞἰδ6 ϑϑῆϑο οὗ “{δγτοσ," “ΘΠ ηρ ;᾽) ἀπά 
115 σδῃ ΠΑγαϊγ Ὀ6 κυϊτεπάογοά ἕογ Ενναὶβ 
ςοη͵οσΐυγα! γοπάστγίηρ, “τευ! ]!οη." ὍΤο τεη- 
ἀογ ἴῃς οἶδιι5θ, “'  Πδη ΕΡὨγαῖπι ϑράκα ἰγεηλα 
ΙΙΠΡ" οὐ “18 ἐγειπλ] Πρ," 1.6. ΒυτλΌ Ϊγ, 
σου εἶνε ἴο 1π6 {ἰδὲ οὗἨἩ Ερἤγαῖπι, ψ ῃὶς ἢ 
ΦΡΟΙῚΞ ἤοῖὸ ἴο δ πηρληΐῖ, ἃ οπαγαςοίοσυ ουΐ σ λοῖ 
ΒΔΙΤΏΟΩΥ ΑἸἴΚὸ ἢ Ἡοϑοδ᾿β ἀεϑοτρέοη οἔὗἉ ἱξ 
ἴῃ ςἢ.. ν᾿ ς δῃὰ ψ ἢ ἐπε ἢἰδίοτγ. [{ 15 Ὀφίζοῦ, 
(βοτοίογο, ἢ [6 ρτοαῖ πη] οὐ Υ οὗὨ σομηπιθη- 
τλῖοσβ ἰο στεπάεσ, “" Βεη Ἐρῆγαὶπι βράᾶξβ, 

ἴδογὸ ννὰϑ ἔδασ :᾽) 5 υυνογᾶὰς ψοτῈ ἰἰσϊοεηθὰ ἴο 
νυ ἀοίεγεηςε, [Πγοι ἢ [Π6 Ῥόοντοσ ἢ ἢ] ἢ 
δε οουἹἱά Ῥάςοκ ἴἤεη. Ορ. Ὁ χχῖχ. 21, 22. 
ἘῸΣ [}}15 ῬΥΘΟΤΩΙΠΟΠΟΥ οὗ ἴδο {τῖδε οὗ ΕΡΏΓΑΙΠ, 
5866. Οδῃ. χ]ϊχ. λό; Ὠευΐ. ΧΧΧΊΙ, 1γ:; Τυάν. 
ΥἹ]. 1, ΧΙ, Στ. Π 15 ᾿η Σ ΠΥ ἱπιϊπιαϊοὰ [δδὲὶ 
ἘΡΗγαδιηλ᾽ 5 οἰσυδξίίοη ἰδὰ ἴο 815 σεϊρίουβ ἀείξο- 
[οη δηὰ ἢϊ5 συϊηῃ. Απὰ [πο ὨισίουΥ ϑἤῆσννβ 
1ηδὲ ἴξ ννγᾶβ 80θ. ΕῸΥ ἴξ νγᾶβ ἢὶ5 2γέδα! δι δοη 
ὙγὨ ἢ ρσγοπιρίθα πὶ ἴο δάορί {παῖ ολ]οννοτῦ- 
5} Ὡς ἢ ρανοὰ [6 ΨΑΥ δὲ Ἰεσία ἴο (6 
Ὑνοσϑρ οὗ Βα]. ἊΑςςοσαιμηρὶν ἴπογὸ ἕο ]οννϑ, 
“ἢς, αγϑῃ ἢς (80 [6 ῃἴπὶ }), Πβοὰ ὰρ ῥίγει 
“εἰ ἴῃ Ισγδεὶ ;" Ἰδοὰ ὑρ " Ὀεΐηρ υϑοὰ ἴῃ- 
ΚΓΔΏΒΙΠΙΥΟΙΪΥ ἃ5 'π 5, Ιχχχῖχ, 9 ("" 8γῖ56 ̓ )). 
“ἰ Βροδιὴδ σΌ]ΕΥ ἴῃ, ογ σοποογπίηζ, ΒΑδὶ : ̓ 50 
[Π6 54π|6 νογὺ 15 γοηὰ ἘΖοῖκ. χχὶϊ 4, “" Ὀ6- 
σοπῖθ ΣΌΪ ἴῃ τ γ Ὀ]οοά,᾽" 4. Β48],"" ποΐ (Π6 
ξοϊάθῃη οδἰνοβ, Ὀυξ 16 2156 σοάβ, ἴο ἴπ6 
νυ οσϑἣρ οὗ τυ ϊς ἢ [Π656 ορεποὰ ἴΠ6 ὙΨΑΥ͂ : Ἑρ. ςἢ. 
11, 8,.1.3) χί. 2. ““ Ὠιρά,᾽" ᾿ησυγτοὰ [86 ἀοοπλ 
(σεη. {ϊ. σ7) οὗ ἐεχεποξοη : ΟΡ. ΑΠΊΟΒ ἴϊ. 2. 

Ὡ. «“Ἵπά ποευ..«ἐγαβοηιη) ἈἘἈλδίμεγ, “"Απά 

ἨΗ2 

483 



ΗΟΘΕΑ. ΧΙΠ. 

ἤοοτ, ἀηὰ 48 ἴῆς 8πιοκε ουζξ οὗ τδε 
ΠΒΙ ΠΟΥ. 

4 Ὗεῖ σ“] ἀπ τς ΓῸΚΡ (ὮΥ (Οὐοά « 1:ἱ. 43 
ἔτοτῃ ἴῃς ἰδλπά οὗ Εργρί, ἀπά ἴΒοι 5}.]ξ οβδρ. τα. 9 
ΚποΥ πὸ ροά δαῖ πε: ἔοσ ἐῤεγό 15 πο 
βανίοιγ δεβϑιἀς πι6. 

ς 41 ἀϊά Κηονν ἴπες ἰπ τὴ6 τ]]άοτ- 
Π688. ἰῃ τῆς ἰαπά οὗἉ ἵργεδί ἀγουρῆί. 

4834 ἰν. 4--..Ψ 

τλοτο, δἀηὰ ἤἢᾶνε πιδλάς {(Πεδπὶ πιο εῃ 
᾿τπηᾶρεϑ οὗ τ εἰγ βι]νεῦ, απ Ἰ4ο]5 δοςογά- 
ἵπρ; ἴο {πεῖγ ονγῇ ὑυπάεγβιδπαάϊηρ, 81} οὗ 
ἴτε ννοτκ οὗ ἴῃς οταἴϑιηξῃ : [ΠΟῪ 54 Υ͂ 

"Ο τ, ἐλε οὔ ἴδηι, [,εἰ Πἢς πιοη τπαῖ 8δογιῆος 

ἐρρύσατο ςς (ἢ 6 οἶνεβ. 
4 Ὑπεγείογα ἘΠΕΥ 512}}] δ6 845 ἐῃς 

᾿πιογηΐπρ οἰουά, πὰ 48 ἴπ6 ΘΑΓῪ ἀν Ηεδ. 
ΤΟΥΣ 

τΠδὲ ραβϑβεῖῃῃ ΑΥΑΥ., 48 ἴπ6 σπδῖ ἐῤαὲ 18 
ἀγίνεη ἢ τῆς αἰ] νι πὰ οὐ οὗ τς 

ποῦν, [ΠΟΥ 5'ὴ τῇοσὸ δηὰ τηοσθ, δηὰ δᾶνο πιδθ 
[δ πὶ ΟΥ ὉΠΘΙ͂Σ ΒΡΙ͂ΤΟΣ 1010} 1128Κ68: 18 
ΆΘΙΣ πηδοσαῖδπά!π 14018, ἴπ6 ποτὶ οὗ 
ἘΠ6 σγαβίβιηθη 41} οὔ 18 1) «Νονν,᾽ δἱ ἴῃς νεσῪ 
ῬὈτοβοηΐ {ἰπι6, {Π6 6ΥἹ] 15 511} χγτοννίης. "" Μοὶ- 
ἤδη ἱπιαρθβ,," 45 ᾿θιυξ, Ἰχ. σχ2} 2 Κ. ΧΥΪΪ. τό: 
4 ΟἾγο. χχυϊ, 2. ὅπ πηῖσυβε ἴπ}5 τηδάθ οὗ 
4 {ΠΕΙΓ 516 γ᾽" 15 ποῖα 4͵5ο Ἵἢ. Υἱ]], 4. ἰότο- 
Ὀοδπλβ οαϊνοβ ἃτῸ ἢοΐῖ Ποῖα βρόκϑη οἷ: {ΠῸῈῪ 
ὝοΓΟ οὗ ροϊά. “ἡ {Πεὶγ υῃάογϑίδηϊην 1 16 
Ῥτορμοῖ 5475 ἰΐ ἰῇ τποσκοσΥ, [πδὲ ΠΟῪ 5ῃου]ὰ 
ΔΡΡΙῚΥ [Π61Ὁ 5Κ1}} ἀηὰ ἱηίο ]ΠΠ σοησα ἴ0 80 8θηϑεῖε95 
ἃ οσκ. Αοῖδοσς γτοδάϊης οὗ [6 Ηδοῦτενν ποῖ 
80 ὙῸΕΙ1 δυϊποηιςδίοα σίγεα, “' δοοογάϊηρ ἴο 
δοῖγ υπὰ δ,, ὁ. 4. "( δΔοςογχάϊης ἴο πο- 
Εοπβ οὗἉ {πεῖγ οὐη." ὁ ἼΒ6 ψοτκ οὗ ἐγ ϑιθη 
811 οὗὁἩ 101 (δότε ἰ56. ποιίηρ νυγῆδίουοσ ἰὴ [ἢ6 
ἰάοἱ θυς ννβδῖ 86 Ἵσαβίϑιηθῃ ἤᾶνυθ σηδάθ : ΠΟ 
ἀἰν ΠΥ ; ΠΟ 96η96 εὐύεῆ, Ορ. ςἷι. νἹ}}. 6. 

ἐδεὲγ “47 97 ἐῤενι, δζς.] ἴΠοσ, οὗὨ ὅδ οι 
ἘΠΟΒΘ 8.0 ΒΚ, Βδοσιοῖηξ, ἸΔΘΠ, 
ἘΠΟΥ͂ ΚΊ55 ΟΔΙΥΘ 5, 1.64. ὟΝ ὁ Ὦρᾶσ ρθορὶθ 5. Υ- 
ἴῃς οὗ [8γαθ 68, “ Υ ΒΠ16 ΓΠΟΥ 5Δοσι ἔσο τηθη, 
[ΠΟΥ δάοτε οαἶνεβ ! 4 ΟΥἹὨἉἍ ἔδοσι ;  [Π6 8816 
Ῥτεροϑβίξοη 18 ἴῃ 86 Ἡδεῦτγονν ἐουπὰ ἴῃ Οεη. 
ΧΧ, 13, “" ΒΑΥ͂ Οὗ πη6;᾽" Ῥ5. [1]. 2, ὁ" 5ΑΥ͂ Οὗ ΠΥ 
5011}. [5 ποῖ πιρδηξ ἴδπαὶ πυιπηδη 5Δοτὶ ἔσο 
ΕΓ ΟἸογοὰ ἴο [86 οαἶνοβ, οὗ το ἰμοτα ἰς 
ὯΟ εὐἱάεηςο: Ὑἢδὲ 158 ποϊοά ἰ5, [πα ἴπ6 15ταοὶ- 
165 ὙΓΕΙΟ 80 96}561658 ἴῃ τοὶ σίοη, ἰδαΐῖ ὙνὮ 116 
[2 τρῷς ἐλ ϑϑὴς ἴῃ βλστῆςο πιϑη, [ΠΟΥ Ποπουτ- 
δα Ὀχυῖΐο νὴ ἢ [Π6 Βοπιᾶρο οὗ δά ογδίίοῃ, 
ΤΕΥΟΙΒΙΠΡ, ἃ5 Αθεοη ΕΖγὰ οὔϑβοσνυθβ, [86 
ογάοσ οὔ (Π]πρ5, δοοουϊηρ ἴο δὶς ἢ ΓΠΟῪ 5μου]ὰ 
βδυζμίον οαἶνοβ δηὰ (πῃ ἰονθ) Κὶβα τη. ὍΤῇδ 
Ῥγαςίςε οὗ ΒυπΊΔΠ 5Δ ΟΣ ΠΟ65 15 τηθηςσηθα ἱπ 
4 Κι. χυ]. 17); 5, οΥἱ. 327), 28 δηὰ εἰϑενῃοζο. 
866 ποῖθ οὔ 2 Κ, χνὶ. 32. ἐ' Κ͵ββ,᾽ ἱῃ δάοζδ- 
ἔίοῃ, 85 1 Κ. χῖχ, σϑ; 5. 1. τὲ; ἰοῦ χχχί. 
46, 2). ἴἰ 845 Ὀδϑη {πε ὑσδςῖςο οὗ ἰάοϊδίοτιβ, 
ὈοΓἢ ἱπ Ποαι μοπίβηι (366 Οἷς. 1η Ψόγτγεηι, Αςΐ, 
11. [10. τν. 43) δηὰ 'ἰπ Ἀοπηδη (δίμοϊἷς οουπ- 
{(τ65, [18 ἴο ἜΕΧρτθβ5 αῇδοϊοηδίο δἀοσαίίοη, 

8. 4δὲ εατὶν ἄξαυ ἐδαὲ βα““εἰὉ σαυα}7} ἘἈλίποτ, 
ΑΘῊῪ ἩΔΒΊΟΣ ΘΔΣΙΥ Ῥδεδοῦμῃβ:. ΔὟΎΔΥ. ὙΠῸ 
ἴοπο οὗ ἱπάϊζηδηΐ ἀογϑιοη Ἰπηΐίο ἕδαῖ οὗ 
βδίοσῃ ταῖ. ὍΤδθ Ἰπβεχί δι ιν οὗ ες ρυγροβο 
ἴο Ριιη|5ἢ 5 ὀχργοϑϑοὰ ΌΥ {86 δοσυπιυϊδίίοη οὗ 
ἴΟυΓ ϑϑύογαὶ ἱσηδραβ, 411 ἀδβογίδίης υἱέος οχίογς 
ταϊηδοη. ὌΠ “τπογηΐηξ οἰου ̓ δηὰ ““ἀενν"" 
ὙΔηΪΞἢ ὙΥΠΟΪΥ δηά ταρι ἀἰγ ἴῃ [86 πεδὶ οὗ {πὸ 

6 Προ ϑῖ πς ἴο {ΠεῖΓ ραβδζυγα 80 
ψεγε {ΠῈῪ ἈΠ1|εἀ; ἘΠεγ γος Η]1εἀ, δηὰ 

ϑη: ΤΡ. «ςἢ. νἱ «. Ὅῇδ πηλρο οὗ “ἸΔΗ͂ 
δ το Αννα  ὉΥ ἴδ ὈΪϑὶ ἔτοπὶ [86 {Πτοϑῃϊηρ- 
βοογ"" οσοιχβ σεροδίθαϊγ, 45 5. ἴ. 4) ΧΧΧχυ. ς ; 
54]. χυὶ. 1Ι.ὥ.. ὙΒ6 υἱΐοες ἀϊ5δο!ραίίοη οὗ 
ἐγ ο ΚΟ ̓" 15 τεξοστοὰ ἴο ἴῃ 5. ἰχυ]. 2. 
εἰε»ιμ 7) Ἐδίδπεσ, 1δὲ 1006. “Ἴδα 5πιοῖκο 

ἍΑ8 ΟΘΟΙΠΠΊΟΩΪΥ ἰεξ δβοᾶρε [ὩσγουΡἢ ἰδιςο- 
ψοτκ ρ]δοθά υπάεσ ἴμ6 νν4]]-ο]δία οὗἉ {πὸ γοοῦ." 
ὙνύηϑοΒο, 

4. ΚΥεὶ ] αι δε ΠΟΚῸ 1Φ 7 Οοὐ 7 γονη ἐῤε ἰαπά 
ο ἔΘΡΗ Αξαΐῃ {86 ἴοῃθ οὔδηροβ ὅδ ἃσηὶ 
ρΙ Πρ ἴο 5. Γῖκο 15 οπσς πιοσα ϑἰδγοᾶ, ἴο ἴγσγ 
[ἢ εἴεςΐ οὗ τεπονγοὰ σειποηϑίγδῃςθ. Ορ. ςἢ. 
ΧΙ. 9. ὟΝνε δὰ ἴΠεῸ ϑλτθ ψογάβ, οἷ. Χίϊ 9) 
δηὰ υϑορὰ ὙἱΓ ἴῃ6 5λπιὸ ἀθείρη, οὗ ροϊπῆπρ 
ουξ ομοναῖ 45 15γ26}}8 Οοά ἤτοτη ἴδε νοῦ 
Ὀερπηΐης οὗ μοῦ μἰβίοσγ,---ἱ 41} {ἰπ|65, 411- 
βυϊηςίοηϊ ἰο Ό᾽ε55 δΔηά ἴο βϑαύθ6. Ηδονν ϑεηϑοίεβς 
{πεη, δηά μον υὑπίμπδηκίυ!, ἰο ἰοοκ ἴο οἴοῦ 

! 
απά ἰδοι τραΐ ἔποωυ, ὅς. [ῖπ [86 σοῖς 

ὨιἰϑίοτΥ οὗ [86 πδίοηῃ, ἴου οδηϑὲ ἀΐϑοονεσ ἴμ6 
Ῥύόϑοηςο δηὰ ἀοἰνοσίης ρόννεσ οὗ ἢο οἴδες ροὰ 
ἐχοορί ἰοδονδῆ. ἄρ. 5811. χ]ῖν, ό, 8, 9, Χὶν. 
5) 6. 

δ. 1 ἀϊά ἀποαυ, δις.] Οτ, “Ἱ 11 τδὲ ἱμδὶ 
ἈΠΘῊῪ 806 ἰη τῇς ὙοΓηθ85, ἰῃ ἴΠ6 ἰλπὰ οὗ 
Ῥασοδίηρ τηϊγοῖ." Μαγνοῖίοιβ, ἀηὰ Ρ]ἸΔΙΥ 
Ὀλνῖῃο, νγᾶ5 [6 ὙΑΥ͂ 1η ὙὩΙΓΒ ἴδοι νγδϑῖ στε 
ἴογ ἴῃ [6 νυ] άοττιθϑ8, ἔδὰ Ἱἢ τηδηηᾷ ἔσοτῃ 
δΒεοανοὴ δηὰ δανίηρ νγαῖοσ ρίνοη ἴμθο ἴο ἀσπὶς 
ουἱ οὗ ἔπε μαγὰ τοςκβ. ὍΠΟΙῸ ΤΔη}  ΞΕΙ͂Υ νγᾶ5 
ἃ Οοά ἐδεγὸ ψἘο ἴοοξκ ποῖς οὗ ἴπεε : ἔμπας Οοὰ 
Ὑγ85 1 Δπὰἃ ΠΟΠΘ εἾἶ9ϑο, ““Κηον .᾽ ἢ ἃ ῥρτοξ- 
Ὡδηΐξ 56Ώ56, ἱΠΡΙΥΠΣ σΟΏΥΕΙΒΟ, 45 1ῃ 58. ΟΧ]ῖν. 
4᾽) ΑἸλοβ 1. ἃ; ευῖ, χχχῖν. το, 1. 7) ἴο 
νν ΒΓ ἢ Ι45ὲ ραϑϑᾶρο [86 ὑτορδεξ ροϑϑί]Υ ]} 465. 
ΤΗο Ηρῦτονν ννογὰ σοηάδοσγοὰ ἴῃ ΑΟΝ. “ἐξτοαῖ 
ἀγουρῆς᾽" οσουγβ ποννθογε οἶδο: [115 τοοῖ, ἴῃ 
Αταῦϊς, πηθᾶηθ “ἴο 6 δῖι᾽τοι."" ΟΡ. δύ. 
ΥἹ, Σς, ΧΧΧΙΪ. 1Ο. 

Θ. “Ἵερογάδίηρ 10... Δ] Οὐ, ““Αςοογάϊηρ 
δ5 ᾽ῈΟΥ͂ ἮΟΙΘ ῬῬδβῦιχοα, 50 {ΠΕΥ νναχοά 
1, 2. 6. δοςογάϊην ἴο {86 σάτα ἰαυϊϑῃθα ὕροῃ 
ἴδόπὶ, 50 ἀϊὰ {ΠῸΥ Ρ τὸ ““ Αοροογάϊησ 
ἴο τπεῖγς ραϑίυσιηρ;" ἴοσ {πὸ Ἡδεῦγονν ποὺπ 
ΠΘΥΟΙ 5]518Ά65 (ἢ6 ραϑξυγο-ρτουηά, δυΐ ΟἸΠΟΥ 
[Π6 Ξῃορῃογαὰ δβ δοϊΐοῃ, 85 5. σ, 3, “"35δεορ οἵ 
ἢ15 ὍΓΕ,) ΟΥ Τὰς Ποςκ, ἃ5 [οτ, χ. 21: 
(“’ ἤοςΚ5᾽). 



γ. 7-1ο.] 

ταῖν ἢθλγί νγ8 Ἔεχδϊτοὰ . τπογείοτε ἤδνα 
τῆ οΥ ἰογροζίδη πα. 

η ΤΓΒεγείοτε 1 νν}}] θ6 υπίο ἐμεπὶ 48 
ἃ ἸΙοῃ : 48 ἃ Ἰεοραγά ὈΥ τὰς νγᾶγ Μ01}} 
Ι οὔβεγνε ἐῤέπσι: 

8 1 Μ11}} τηθεῖ {μῈπὶ 48 ἃ ὈΕΑΓ 
ἐδαῤ ἰς Ὀετεανεὰ οὐκ δὲῦ τυῤείῥε, 

ἩΟΘΕΑ. ΧΙΠΙ. 

ἃηὰ 1} τεπά τῆς οδιυΐ οὗ τἰοὶσ 
ἢοδγῖ, δῃὰ τμεγα Ψ1}} 1 ἀενουγ τΠδηὶ 
κε 4 Ἰίοῃ : ἴθ νυν] δεαϑὲ 50.411} ἴθασ ' ςδ. “λἊ “ΞῸΙ 1Π 6. 

9 ἴ Ο Ιεγδε], τῆου μαϑὲ ἀεεοιτογεά 
{Πγ561; δυῖ ἴῃ πλς ' ἧς της ΠεΪρ. 

ἐδεν «υεγὸ δἰ, δις.ἢ ἼΠΕΥ νγαχοὰ {]], 
δηὰ {Ποῖγ ἐρ νγ23 ιοεκά καὶ ἘΏΘΣΘΙΖΟΣΘ 
Δι 16 τ δ᾽ [ΠΟΥ Πᾶν ξογροϊξοη πιὸ. ““Ἴ Ποσο- 
ἔοτο," ΌΥ χεάϑοῃ οὗ ἴῃ6 ρτεδλίποβα οὗ ΜΥ 
᾿πάυϊσοηῖ οᾶγο, ἴηὴ» ἴῃ ἴδοπὶ ὑτὰθ οὗ 
Βοατί. “"ναχοὰ 21}}1--- -ἰποῖν πραγ νγᾶ5 δοὰ 
ὉΡ---ἰΠοῪ βάν ἑογχοιίθῃ πΊ6 :,) ςρ. ευΐ, νἹ], 
11---ῖς, “Βενναῖθ, ἰοϑῖ ννῆοη ἴδπου ἢδϑῖ οδίδη 
δηὰ ατὲ 011, θη τπὶπὸ ποαγὶ Ὀ6 πο ὑρ, 
δηὰ ἴδου ἐογρεῖ 86 1 οτὰ ΤΥ Οοά." ΑἴἶοΥ 
ννὩϊςἢ ἴῃ Το ΟΓΟΠΟΙΆΥ ἔο ]ονν5 [86 ἀδηυηςὶδ- 
Ἐ]Ο]---- ἐγ 5841} ΘΌΓΕΙΥ ρετίϑἢ,᾽ δηϑυνετηρ ἴο 
ἴ(Π6 ποχὶ ἴνγο γοῖϑεβ ἴῃῇ Ηοϑοα. Ψϑε πκικί 
ΠΟΙΏΡΑΤΟ αἷς. ει, ΧΧΧΙΙ. 13, 14 Ὑ1Γ ὁ. 85 
ἴμεν ψεγὲ βεὰ," δηὰ ἴδιά. :ς, 18 στ [86 τὸς 
ταδιηάοσ οὗ ἴπ6 νεσϑο. ὙΠ6 ρτορμοῖδβ ἰδηρυᾶρο 
5 ῬἰΔΙΏΪΥ ἃ τετηϊηΐϑοθηςθ οὗ ἴμοϑε ΕΟ Ρᾶ5- 
84 65 ἴῃ Μοϑεβ. 

7. Τρεγείογε 1 «υἱ]ὴὴἹ δε] Οὐ, ““ὙἹμβεγοξοσο 1 
ΔΙῚΔ ΟΟΣΩΘ 0 ὍΘ ιτιηἴο (Πεπὶ, δίς." ῬὍΠο ρῥτγο- 
Ῥδοῖ, 85 ἴῃ [58]. 1Χ}]}]. το, δου “ τηοη ουηρ [Π6 
Ἰονὶηρ κι ηάηοβϑος οὗ [6 1 ογά,᾽" πονν [6115 Βονν 
ἐδονδὴ “)ὼὲλπ56 ἰυγηοὰ ἴο δὲ [Πεῖγ ΘΠΆΤΩΥ ; 
αἱ 6 οἸοί ο5 {πη6 (που ρἢς ἴῃ 4 5 ἢ δοσυπηι- 

ἰδλίίοη οἱ ἱπιᾶροϑς (ςρ. νυ. 3), δῖοι ποῖρῃΐοη, 
ἴο δηῃ ᾿πΐθρηϑο ἄδρῖοθ οὐ ϑἴοσῃηηοεβ, (δ6 ἀθ- 
βοπρίοη οὗ ἴ6 ψσαῖ ΜΙ ἢ ΙΘΒονδἢ νγᾶ5 
ον ργεραγοὰ ἴο στεὰκ ὑροὴ Ηΐδ5 το υθ!] ους 
Ρεορίθ. Τὸ ἀϊεσεηςθ πογὸ ποιςοδῦϊς Ὀεϊννθθη 
186 56 416] ἴῃ 5418} δἀῃὰ Ἡοϑθᾶ ΠΊΔῪ ΡΧΟΡΔΌΪ, 
06 δοοιεὰ ἰο (πὸ ἔἕδεῖ, [μδὲ ἴδ ἔΌΓΠΊΟΣ νγᾶϑ 
ἀοδιησ ΜῈ [υὐλὲ[ο δηὰ ἰῃς ἰδέϊοσ 8 (Π6 
Νογίδοσγῃ κιπράοπι, δηὰ 1}}15 1δϑὶ νγᾶ5 ἀδϑειποὰ 
ἴο υἱέος ἀοοίγυςίοη. Τὴ ἱπλΑΡ ΤΥ ΤΑττῖο5 οἡ 
{μδὲ οὗ «. 6, ἵπ ψγΒϊοἢ 5γδϑὶ ἄρρεᾶγβ ἃ5 [86 
Ρασηρογοά δμοιέοσ. Τὸ ΠΟΙΟΥ͂ 15 ΠΟΙ 5ῃενγῃ ἴῃ 
186 ἔδηρβ οὗ [86 γάνθηοιι Ὀεαϑδέ, Ἐῃονδὴ 
ἀοοοσθεβ Ηἰΐ νυταῖ 5: ΠΑ οἷ. ν. 14. 
“1 1οὴ :᾽) “ῥαερῥαὶ; 566 ποΐδ οἡ ἢ. Υ. 14. 
“ 1ροραγά :᾿ (86 μαηιοῦ 15 οχῃιθι θὰ ἤθΓο, ἃ5 
ἷπ [εγ. ν. 6 (ν ογα 866 ποΐθ), ἴῃ ϑἰγιςοΐ 
δοοοζάδηςς Ὲ ἰἴ5 ΠΔΌΙ15: 85 ΡΙΙΩΥ ϑἰδίεϑ 
(“ Ναῖ, Ηϊβι. Χ. 73), ἱπαίδυιπε ρασγὰϊ οοπάεξηβα 
Διθοτυπι, οσου Δ 14 116 ΘΑΓΓῚ ΓΑΠῚ5 ἴῃ ΡΓΞ- 
ἰογρυ πα ἀο5 Ἰηξ, 6 γοϊογπὶ 566 ΡΥ ΔΘΘΔῸΓ. 
δεε Ἡ τϑίγαη, “Ν, Η. 

8. 1ῤὲ εαἰ οΥ᾽ ἐδεὶν ῥεαρὴ Ἐδῖμεσ, ὃδ9 
ΟΕΔΙΔΌΟΣ ΟΥ ΠΟΙΣ ποδτ. Ὑῃὲ ““οἢαπι- 
ΕΓ ΟΥ̓ ὁ ςονοπηρ ᾽ οὗὨἉ 186 Βοασγὲ 8 ῬΓΟΌΔΌΟΪΥ, 
ποῖ ΘΧΔΟΙΥ (Π6 τοι τΆΠ6, 50] 6 ΠΕ}ΠΠΟΔ ΠΥ παπιοά 
ἴδι6 δεγέεαγαξμνε, Ὀὰ ταί μογ, ἃ5 ἴἢ ρορυΐδγ ἰΔΠ- 
δυλξε, ἴπ6 Ὀγοαθὶ. Τὴς ϑυγίδῃ ὈΘΑΓ οἰϑονν το 
ἈΡΡΕΔΙΒ 85 ἃ πηοϑὲ ἐοιτηϊ Δ 0]6 ογεαῖυσγε (1 8. 
ΧΥ, 34) ἃ Κ. 11. 24; ΔΠΊΟΒ Υ΄ 19), Θ5ΡΘΟΙΔΠΪΥ 

τῃδη [ἴ [25 Ἰοβὲ 115 γοιηρ (2 8. χυϊϊ, ὃ; γον. 
ΧΥ]]. 12). 

ἀπά ἐδεγε «αυἱ ] ἀρυοωγ, ὅς. “Απά] τ] 
εδῖ {ποτὰ τρ ἴδοτο ἃ5 ἃ Ἰἰοηθ55 : γϑᾶ, [86 νυν ]ὰ 
δοδϑὲ 5Π.2]1} δϑδζ ἔμ θυ ἐπ Ρ16098.᾽) “ἼΠΕτΓΟ,᾽" 
ἑ. ε. οη ἴδε σϑροῖ, Ὅμο νὰ Ὀοδϑὶ 5 ποῖ ἴο θ6 
[ἈΚθη 1ΠΟΓΑΪῪ ἃ5 ἴῃ Πδθιξ, χχχῆϊ. 24, ὙΠΙΓὮ 
γνου]Ἱὰ υἱζε γ συΐϊη [26 νἱοΟῸΣ οὗ {πῸ ρᾶββᾶρθ. 
[τ βἰαηάβ ἔοσ [εβονδῃ Η]πηϑοῖ. ὙῊδ ἡ ΠΟΪ6 

Ρἰςΐυτοβ ἔοστ ἢ ἴῃ [Π6 σίγοηρθϑδὲ σηΔηΠοῦ 
(ἢ ἘΡΉγαϊπλ 5 υἱέες ἀοβιγυςίίοη 85 ἴῃ υ. 3, 

δῃά 4150 ἴΠ6 5ίοσῃ Ἄχυϊδίίΐοη συ νος 186 
τσγδίἢ οὗ Πεμουδῃ δοσοπιρ 1565 15 ὑγοσκ, 

9. Ο Χγαεὶ͵ ζς ἘἈλίδμοσ, 1ὖ Βαῖδ ἄθ- 
Βιχογοᾶ Φ860, Ο 6780], Ὁπ:δὲ διδϊπδὲ 
:Δ 6 ἴδοι Πιαβὲ οεῖ {πγϑοῖῦ, δαδίπαῦ ΒΥ Ἀ91Ρ. 
ϑ0 (ἢ 15 ἴμ6 ϑεη86 νὩ] ἢ ἐπα στεαΐ τπδ᾽ οσ Υ οὗ 
τηούσσῃι Οὐ Ἰς5 σοποὺσ ἴῃ αν ἴο [15 ρᾶ5- 
5ΒᾶΡ6. Ὑμὸ Ηρῦσγονν, Βούγονοσ, ἃ5 [86 πιδγρίη 
οὗ ΑΟ. εἶνοβ. ὺ8 ἴο υπάειβίδηά, 15 6]}1}Ρ- 
Ἐςα] ἴῃ ἃ πηοβέ υπυϑιιαὶ ἄθστοθ. ΤὨΪ5 ποῖ 1π|- 
ῬΓΟΔΟΪΥ 15 ἀπ ἴο ἴδε ἔδεΐϊ, ἐμδὲ [86 ρχγοίουπά 
οπλοζίοη οἵ ἔπ τυτιΐοσ ἱπίοστιρίβ ἴ[Π6 σοτηρ]οῖα 
ΟΧΡΙΟβϑίοη οὗ 85 ἰβουρῃξ, ὙΠ6 Ρῥτεροβιίίοη 
τεπάογοὰ “ἐδραϊηϑςῖ, "Σουρ 1 ΓΙ ΠΑΥΪΥ ἀδηοίοβ 
“1, 845 1815 5θη96 ἴῃ Οϑη. χνὶ. 12, “" ραϊηϑέ 
ΕΥ̓ΟΙῪ τηδῃ,᾽ “’ ἀραϊηβί ΠΙηὶ ;᾽) ἴῃ Δ 8. χχίν. 17, 
“ἰ Ἀρδϊηδῖ πη6 δηὰ δραϊηβδὶ ΤΥ ἔδί μου 5. Ποιιϑο,} 
δηά ἰηδεοα οὐζοη ἢ ννοσγάβ ὄχργοβϑίηρ Ποϑ- 
ΕΠ Υ. “ἼΤῊΥ Βεῖρ:" ορ. ϑευξ, χχχ, 29; 
Ῥ5. χχχὶϊ. λο, οχν, 9, 1ο, σσ. Ὅῆδὸ σεπάογίης 
οὗ ΑΟΨΝ. οσδηποῖ 6 ᾿υπεβοά, ποινὴ 86 
Ἰάθλϑ ἱξ σοπνογϑ ἅσὸ ζοσ ἴδε τηοϑδὲ ρατῖ (διυιῖ ἴῃ 
ἃ ἀϊβεγεηι ξοΤῺ) ργοβϑεηΐ 18 186 ρΆββαρθ, 

10. 7 υἱ]] δε, δις.1 Ἀδίμογ, ΠΘΣΘ, ΠΟΉ, 
15 ΤῺΨΡ ΚΙ, πδὺ ὨΘΣΣΔΥ ΒΥ Ὁ 06 11 Δ11 
ΒΥ ο101967 80, δΔοςογάϊηρ ἴο [Π6 υπδηίπηοι8 
εοπϑεοηΐξ οὗ πιοάογῃ οὐ! 65, γιὲ [15 ραϑϑαρὸ Ὁ6 
τοηῃάογοῦ, Τῃὲ “ον 15 [πὸ Ὁπορῃδϑζοά 
ποαὺυ, δα οά, |κ6 “παρ᾽ ΟΥ̓ ποτε, ΤΛΟΥΕΪΥ ἴο 
Εἶνε τοσὰ δ ρ 3515 ἰο “ΒΕ : 7 50 [υάΐν΄. ἰχ. 
48; οὉ χνυῖ!. τς. ὙΠ ᾿ϑγδο ες ῃδὰ δεκοὰ 
οὗ ϑαιλμεὶ 4 Κίῃρ, 1ῃ ογάογ ἰμδί 6 σηϊσῃξ 
“υάσο ἴδοι δηά σὸ ουἭξ Ὀεΐοτο ἴποπὶ ἴο ρδὶ 
ἐπεῖγ θα ]65." (1 8. νι!]. 2ο)ὴ. Τὸ [815 
οὗ 1μοῖσ Ὠιβίοσυ Ηοϑοδ ἤογὸ τορίεσσθ. ΝΟΥ νγᾶβ 
ςοπῆα ἴπ6 οσσαϑίοη ἔογ {ποῖσ σπδπιρίοη ἴο ἀϊ15- 
ΡΙΑΥ 5 ργοννεββ. Ἀπυΐῃ νγὰβ τ γεδίεηϊηρ ὁ 81] 
ἘΒεῖγ ἔογίγεβϑϑες" (ςἢ, χ, 14) δηά “"“1μοῖγ ο11165 
ἕω χὶ. 6). ὝΠοΙε του δ Δη ἘΠΊνοΓΞΔΙ ΟΥ̓ 

τ εΡρ. ΜΏΙΓΝ οὗ “411 (πεῖν οἱ Ἐ65᾽"} νου]ά 
1Ποῖγ Κη Ὀ6 δϊο ἴο τοϑουοὶ ἴη [86 ἢγϑοὶ 
εἴδυϑο, ἔπ Ηεῦ. ψογὰ ὅφσ πὰ Ὅδ εἰἴ πον “1 
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10 1 νγ}}} Ὀς ΤῊ Κίπρ : ψμετο ἐς απ ΚΣ 



486 ἩἨΟΘΕΔΑ. ΧΙ. [ν. 11-τὸχ 4. 

οὐδόν τἰῇδι ΠΙΔΥ βᾶνε {πε ἴῃ 41] ἮΥ [1ἐἧἠἧἧ Τἢα βούτονϑ οὗ ἃ ἴγανδι πρ' ψο- 
οἰεἶεϑ ἡ δηὰ τὴγ πάρεβ οὗ ψσγῃοπὶ ἴοι. πηᾶῃ 53}}8]} σοπὴβ προ ᾿ΐπὶ: ἢ6 ἐς λη 
581451, Οὐῖνε τπηὲ ἃ Κιὴρ δῃηά ργίποεβϑ ἡ ὑῃνν}|86 80η ; οσγ 6 8ῃοι!ὰ ποῖ 531 Υ 

δέϑαπι. 8. 1 1 ρᾶνα ἴπεε ἃ ὁ κίηρ ἰῃ πιὶηε ἰἰοηρ ἱπ ἐῤε βίσος Γ᾽ τὰς Ὀγεακίηρ ! Ποῦ. 
ἃ 5,5 ληρεῖ, ἂπά ἰοοῖς ῥὲπι ΔΨ ἷπ ΤΥ ἕο οὔ “μ]άτγεη. ᾿ σό. Σ. 

γνγαῖῃ. 
12 ΤῊς ἱπίᾳφυϊ οἵ ἘρἈγαὶπι ἐς 

δοιυπά υρ ; ἢ8 8510 2ς διά. 

Ὑ}}} 6," 45. Α.Ο ,., οὐ ἐσ βοσε," ϑ86εο ἔπος Νοῖδ 
θεῖον οὔ σν. 14. 
ἐν ἡμάφεν.. ῥγίποο] ὝὙΠεΘα “ἡ ἀρῈ5᾽" ΟΥ̓ 
(ΡΣ ΠΟ 65᾽᾽) ψγόγῈ [86 ὨΘΟΟΞΒΑΓΥ δά)υηςξ (ο(ἢ. ν11}. 
4) οὗ [παῖ πιοπδάσοῦυ, ἴῃς ουϊνναγά ΡΔΡΕΔΠΓΓΥ 
οὗ ννΒίςἢ, 85 Ὀγεβθηζην ἃ ργοίθοςπρ ροννογ ἴο 
ἘΠΟΙΓ ΘΘΏΞ965, νγᾶ5 ἴῃ ΓΡΔΙῪ [ἢ6 οὔ͵]οοῖ νοὶ 
πέρα ἴῃ ἀοϑιγιηρ ἃ Κη νγὰ8 ΤΏΔΙΠΪΥ σάν 

Τ. 
11. χανε δεο, ὅς. Ἐδίδοσ, “1 σῖνο [Πθ6 

Κιηρ5 [Πξ᾿ ἃ Κίῃε] ἴῃ πλῖηα ΔηρῈΓ δηὰ ἴδκε ἴδμεπὶ 
ΑΥΤΑΥ͂ ἸῺ ΠΥ ψγαῖῃ. ΤὍδα ἴοηθε οὗ ἴπ6 νογὺ8 
ἐρῖνο " δηὰ “ἴΔΚ6 ἀνγαυ " (ἢ (ἃς Ηροῦτονν, [86 
δυΐυγε) ᾿πάϊοαίοβ ἃ τοΐσσεηςε ἴο ἴ86 Ψ8ΟΪῈ 
Βιβίογυ οὗ ἴ86 πποπδσοῦγ. δε τεξαὶ οἰοπηθηΐ, 
ΒροΓΙ πὐποοα 85 11 νγᾶϑ ὕροπ (86 ρϑοῦ 2 ΡΟΪ]- 
Ἐοδὶ σοηϑε τι οη ΟΥ̓ ΣΙ ΠΔΠΥ δϑϑισηδά ἴο 15γδοῖ, 
νν 45, ἰὨγουρδουξ, δὲ οπος ἃ βοουγρε ἢ τυ ΠΙς ἢ 
]εβονδὴ οΒδϑιϑοὰ Η!5 ρδορὶθ ἔοσγ {πος :Δο]8- 
ἴγουϑ δῃὰ νου] ]γ τηϊη, δηά 196} δη οὐ͵εςὶ 
οὗ Ηἰβ αἀἰδρίδοθηςυ. Ορ. : 8. υἱῖϊ)μ.  7---18. 
Βεῖηρ ΠῸπι {με ἤχϑξ δὴ οἰδγηθηΐ δἰΐθη ἴο [Π6 
1ποοσγδῆς βρίγξ, δηὰ οἠΐγ στυης ἔτοπὶ ἴδ 
ῬΓΌΡΕΓ δογυθγοίσῃ οὗ ἰβγαοὶ ΌΥ {πεν ὁ βαγάηθϑς 
οὗ ποασί" (Μεῖξ. χῖχ. 8), 11 νγᾶβ ἴῃ [6 Ἵδϑὲ οὗ 
7υάδῃ ργεϑογσνοὰ ἔγοιῃ ἔχ βοσ ἀείετοσαίίοῃ, 
δηά 5δῃςτῆραά, ΟὨΪΥ (δηὰ Παγαγ) ὈΥ͂ ἃ οἷοβθ 
δάδβογεηςε ἴο ψῆδί γουηδιποά οὗ ἴῃς (Ποοογαδῖῖς 
Ἰηϑεϊταϊο: ἴῃ ἴΠ6 σᾶϑ6 οὗ Ἐρῃ σαί, ἰδοκίην τἢ:15 
Ῥτοϑευνίη  ΡΓΠΟΙΡΙΟ, ἴδ ρτεγεὰ 85 ἃ γδηκ ροΐϊϑοῃ 
Ὅροη ἴδε ὙΕΥῪ νἱῖδὶβ οὗ ἴδε σοπηπλοηννοδ ἢ : 
δηά ἴῃ σοῃϑοαθρηςο, ΔΡΟΓ Ὀεΐηρ νἱϑ δὰ ΟΥ̓ ΡοΓ- 

ΙΥ τοουστίηρ ἱπΠϊςίοηβ οὗ “γαίῃ " τϑ- 
τον ρ ᾿παϊν! ἀν] Ῥγίῃσοβ, 1 νγὰβ δῖ ἰδϑὶ 1156} 
ὉΚΙΟΣΙΥ οχίοιτηιμαῖθα, ἱπνοϊνηρ ἱπ [15 χυΐῃ [86 
ὩΔίοη Ὡς ἢ δά ἰἀεη  Πεὰ 1561 τυ} 1ξ, 

12. δοωπά ωῤ...δίΠ Ἐαΐδεῦ, 198 πν... 
1διὰ ΡΥ πῃ δίοσθ. “"ΤΙοὰ ὑρ.᾿" νι δὰ [86 
ΒΔΙῺΘ νΟΓῸ [Π Γ(ἢ. ἱγν. 1ο υυϑεοὰ οὗἩ {γίηρ ὕρ {πίπηρ8 
ἴῃ ἃ ψαττηθηῖ ἴοσ βαΐδ οσυβίοαγ: ςρ. Εχοά. χὶϊ. 
341) 0Ὁ χχνΐ. 8; Ῥτον. χχχ, 4. “"1Ἀἰὰ ὉΥ ἱπ 
δἴοσε;"" 85 δοηρ οὗ 80]. υἱῖ. 12. ἘΡὮγαιπηβ 
Ευ}} νν1]] συγχεῖν 6 σοσηοιηθογοά, δηὰ ἴῃ ἰΐ5 [.]] 
ΕΠΕΓΕΙῪ Ρυηδῃοά, ΟΡ. Ῥευζ, χχχῖὶ 34, 35 
͵οὉ χῖν. 17, χχὶ. σο; δἷΞο Κουῃ. 1]. ς. 

18. 72ε σογγοχυ:, ἅς. Οἵ, “ἼΠΕ ῥδηρϑβ οὗ 
ἃ τγαυδι! την ΟΏΔη ἃ ΣΦ ΘΟΣΔ1 6 ΠΡΟΠ ἰπ|. 
Το Ὠίνίης Ἰυάρτιηεηΐ, τὶ ςἢ ὈΥ ἱπιρ]Ἰοδίοη 15 
τὨχοαϊοποά ἰῇ τ. 12, 15 ΠΟΓδ ϑθδη Ἀρργοδοδίηγ. 
[τ 15 πεαυςπεν ςοπιρατοὰ ἴο ἰδς ΑΝ οὗ 
ἔγαυδὶ}; ςρ. [58]. χ᾿!. 8; [ογὶ χχχ. 6; Μαίί. χχῖν. 
8; σ᾿ ὙΠ655. Υ. 3. 

141 ν}|}} τδῆβοηχ ἔπδπὶ ἔγοιῃ '{πε Ηεδ. 
Ῥοννοῦ οὗ τὴς ρίᾶνα; 1 ν1}} σεάξεπι 
τῃεπὶ ἔτοπι ἀεδῖῃ: “Ο ἀφδῖῃ, 1 ψ}} -Σ Το. 15 

ὃν δὲ “δου ποί, ὅς. Οτὶ, ζοσ [15 πὸ Οἰσα 9 
[Πα πδὸ δποπ]ά ποῦ ὕΔΥΙΥ δὺ Ὁ80 1809 οὗὮ 
1:9 Ὀτσθακίπα ΤΟΣ οΟὗὁὨ ΟὨΣΙάσθη. Τἢδ 
ἱπηᾶρὸ οἵ ἴγᾶυδιην 5 συ θη ϑηδοὰ ἴῃ 115 
ΔΡΡΙΙοδίίοη. [ἢ ἴῃ6 ἔοστηοσ ρατί οἔ ἴῃ νοῦϑο, 
ἘΡΒγαδὶπι 15 ἴἢ δηρυ δὴ 45 ἃ ᾿ΥΑΥΔΙΠ Ωρ »ποΐδογι 
Βοτο, ἘΡὮγαϊπὶ 15 (6 εὐίζά Ὡς ἢ 15 οα ἴπ6 δυὸ 
οὗ ρου ϑῃίηρ Ὀεσδυδο ἰξ φυΐἱ ποῖ θ6 Ὀοσπθ. δὲ 
Ῥαυ], ψἢο, ἰπ γάρ: ἀΠΥ͂ ἀπά δΟσγυρίηεβς οὗἉ 5{}}6 
δῖ {{π|65 γῖναὶβ Ηοϑϑδ, ἔυ χη σ 65 ΘΧΑΠΊρΪε5 οὗ ἃ 
βίπ. Αγ συάάεη Ξμ της; οὗ {πε Δρρ!!ςδίοη οὗἉ Δῃ 
᾿ηΔΡῸ; 85 ἴῃ 2 (ΟΣ, 111. 2, 3: ἰὉ. 12-τύς. ἵνε 
Βηά ἴῃ ἃ Κ. χίχ. 4; [54]. Χχχυΐ, 2, ἃ 51Π|11ΔΓ 
τᾶρε υϑοὰ ἴο ΕΧΡΙοβ5 Θχίσγο 6 δηάὰ ἢσροίοθς 
ΡΕΠΙ: 86 ΤΘὨΠ]άγοη ἂγὸ σοῖὴθ ἴο {86 Ὀϊπ᾿, 
δηά {Π6ΓῸ 15 πο δίσοηρσί ἴο Ὀπηρ ἔοτ ἢ." ΤῈΘ 
Ἡεῦγεν πουῃ ἔμεσὸ γεηάοσγοά “ὁ ὈἰγΊ Β᾽) 15 ὑσὸ- 
ὈΔΌΪΥ (δεςοτάϊηρς ἰο ΕΠ τϑῦ) [86 ὙΟΥῪ 58 Π|6 85 
(δὲ ὙὨΙΟἢ 15 ΠΟγα γοηδογοα "16 ροἷδος οὗ 186 
Ὀγολκίηρ ἔοττἢ (οὗ ἌοἸΠ]άτθη)."" [{ ἀρηοίεϑβ, ἃ5 
ΒΙΞΒοΡρ ΗουϑιοΥ ὄχργθβϑϑοβ 1, "6 ρᾶϑοαρὸ δ6- 
ἔννεθη (ῃ6 δοπθβ οὗ πὸ ρμοεῖνὶ5 Ὀυγεῖ οροη ὉΥ͂ 
1ὴ6 (ἢγοοβ οὗ Ἰδθουγ." ἘΡὮηγαῖπιὶ 15 σμπαγρθὰ 
ψῈ υηνγϑάοπι ἴῃ (Πδὲ 6 ἄοοβ ποῖ γόςορῃ!Ζο 
[δε ῥγεβοηΐ 85 ἴ86 στ σδὶ {{π|6, τυ βοη ἣθ σαπηοῖ 
Θϑοᾶρο ἀεϑίσιςξ ἢ, ὑ1Πη1655 6 πιονθβ ἔογυνασγά: 
1 ὯΘ6 σοππηιο5 ἃ5 δὲ 15, Β6 πηυσὲ ροῦσῃ. [ἢ 
οἴδον ννογάδβ, υ1655 ἢ6 σοπλθϑ ἕοσίῃ ᾿ηΐο ἃ πὸνν 
᾿ς ὈΥ τεροηΐδηςθ, {πὸ μου οὗὨ 5 ἀδϑίγυςοη 
8 οοΐθῆθ. Τδὸ οριμοὲ “ηννῖδϑε,") ὙνΠΙΓ ἢ 15 
τηλγκοὰ 5 ἴῃ ει. χχχῖῖ, 6 ὉΥ ἃ ἴοπο οὗ 5ά- 
658, βου ἢ Δρρ]δὰ ἴο ἴπ6 ἱπέλπί τεϑΠ Ὀὲ- 
Ἰοηξϑ ἴο ΕΡὮΓΑΙΠ,. 

14, Κοορίη ἴῃ υἱοῦ [Π6 ἴοποσς οὗ [6 
οἸοσίηρ; ννογάς οὗ υ. 13) ἢ ΙΓ ἢ Ἔχ θδὶς ἘΡΏγαΙπι 
85 ΔΙΓΕΔΟΥ͂ ἴῃ ἴΠ6 ὙΕΓΥ ““Πδη᾽" ΟΥ Κύαϑθρῃ οὗ 
ἀοϑίτυςτίοη, ἔγτοπι ὙγὨ] ἢ ἃ ΞρΡΟΘαΥ ταροηϊδῃοθ 
ΔΙοῃθ σδῃ τόϑοιθ Ὠΐπι, δηά αἷςο ἴδε ᾿τηροτί οὗ 
συ. τς δῃὴ τό, ψὩοἢ ἀδηουπος 5 οοϊηϊην 
ΟΥὐθυγονν, νγὸ ΠΙΔΥ σοηϑι ον πὸ ΣΟ]Π]ονσίηρ ἴῃ 6 
τηοϑὲ ργο Ὁ ]6 οὗ {Π6 5οϊυοῃ5 ν] ἢ μᾶνο Ὀδδῃ 
Ῥιοροϑϑὰ οὗ [15 αἰ βίοι νοῦβο: 

ἜΤΟΣ [09 ΑΥΔΕΡ Οὗ Η91] δΒῃου]Ἱᾶ 1 γδ:- 
ΒΟΙᾺ ἘΒΘΙΩ 

ΣΌΣ ΘΔ ΣΘάθθϑσα ΒΘ. 7 
[Τῇηδὲ Ρ6 ἔαγ ἴτοπὶ πῖθ, ἴδι15 ἴο ἔδνοιγ {8656 
ΞΟΠ] ΠΥ ΟΠ 65] 

(ἾΝΒΟΣΘΔΣΘ ΡΥ ῬΟΒ.]60Π560985, Ο 68:7 
[Βηπς μετ 411 ἔτ ἔοσς Ερηγαῖπιβ ἀθ- 
βίιιοτίοη ἢ] 

ΒΘΙΘΊΙΊΒ Ὧν αἰ ΣΧ 0 γ, Ο ΒΟ6117 
[{μπὶ ἰξ ἢονν ἀρρδϑαγ!] 



ΗΟΘΕΑ. ΧΙΙΠ]. 

θὲ ΤῊΥ ῥίαριιεβ ; Ο ρύᾶνε, 1 νν]]} θὲ 
ΤΥ ἀεδιγιςτίοη : τεροπΐδηςς 5}4}} ΡῈ 
 ΒΙά ἔτοπι τηϊῃς Ἔγ68. 

Ις  ἼΠουρῃ πε δα ἐγ τ[ι] δπγοηρ; 
“Ἐσεῖς. το. 15 ὈΓεΙΉτεη, ἦδη δαϑῖ Πα 5}.4]] σοπθ. 

ν. 15, 16.] 4837 

ἴτοπὶ τε νυ] άδγπθθθ, δηὰ ἢϊβ βργίηρ 
8Π.4}} Ῥεσοπιβ ἀτγ, ἂπὰ ἢἰ8 ἐοιιπιδὶη 
5641} 6 ἀτίεἀ ὑρ: Πα 83}.4}1 8ροῖ] τῆς. 
(γϑάϑιγα οὗ Δ11 ᾿ρ᾽ϑαβδηΐϊ νββ856]8. ΓΗΘῦ. 

16 ϑαπιατία 884}} δεοοηχς ἀεβοϊδίε : ἐλλριου ὲ 
" τὰς νγἱπὰ οἵ τὰς [ΚΡ 5.41} σοσηβ υρ ἔογ 8.6 μδῖῃ γερ}!]εὰ δραίπϑὶ μεσ (οά: 

ἘΠ ΒΟΙΘΕΌμΚ Β8Δ11 ὍὯΘ δίἃ ΥΓΤΟΙΏ ΣΩ116 
668. 
ΓΝ νοῦ ποτα 1} 1 τοϊεπί. 
ΦΕῸΣ δα, τίοϊ 48 ἢ6 ΠΊΔΥ͂ ἰῃ ἐγ ΠῚ] η6855 

διηοηξ 85 ὈΙΈΓΠγεη, γεῖ, δία." 

ὙΠΟ ἰ6, που οΥογ, Δποῖῃοσ υἱὸν ἩΠΙΟὮ [45 
Ὀδόη (δίκεη οὗ ἴμ6 ρᾶϑϑᾶζο,  ΔΙΟΒ που] τ κοὸ 
1 τη 85 ἕο] ]ονν8: 

Έτοπὶ ἴπε βτδβρ οὗ Ηδ]] 1 ν1}} [Πογοδ το Γ] 
ΓΑΏΘΟΠῚ ἘΠῚ, ᾿ 
Γ(δουξὴ πονν ἸΟῪ [411 ὑπάοσ ἢΐ8 ρονγογ 

ΈΕτοπὶ οί 1 011 στϑάθοπι ἴβθπὶ [ςΟΠΊΡ. 
ΗεὉ. 11. 14, 157; 

“ΠΟΙ 584}} Ὀ6 (ὮΥ ρεϑι!δηςεθ, Ο Πεδί μὴ 
ἘΒοτο [ΠΥ σἰτικίηρ ἀοννῃ, Ο Ηθ]]ὴ 
“ Ἐρροηΐδηςε 5}}8}} δ6 διὰ ἔγοπὶ πλῖηθ ογε5. 

[1 6. Αεῦ ἴθοθα ἀἄδγϑ, 1 νν1}}} πουθῖῦ δραίη Ὀ6 
στό  (Ποπὶ; ογ, ΜΥ ΡυΓΡΟϑ68 οὗ ΤΠΟΤΟΥ͂ 
5841} ΠΟτΕΡ Ὀ6 ΓΕ. Δ]164.] 

[Βυϊ ἴξ 15 ποῖ 50 ΠΟΥ ;] 
ὩΕῸΓ Πο, τὶοῖ ἃ5 6 ΠΙΔΥ πὶ ἔτ ἘΠ11Ππ6ϑν 

Ἀπιοηξ [ἷ5 Ὀτοϊἤγοη, γοῖ, ὅζς. ᾿ἢ 
ΤὨ5 βοσοηὰ νἱενν δἰίγασΐϊβ ἴπ6ὸ Οἢ τς δη 

τηϊηά, Ὀοΐὰ ὈΥ 186 ρ᾽οαϑίηρ ϑσυγρσίϑο νυ ἢ ς ἢ 1ἴ 
Ῥτον 65 ἔοσγ ἴῃ τοδάδσ ἴηὴ (6 ῥγοπϑο οἵ Μο9- 

᾿ βίδηϊς Ὀ]οδϑίηρβ ἀρροδτηρ ἴῃ [ἢδ τηϊάσί οὗ {Π6 
ΒΙΟΟΠΙΥ ῥτεάϊςτἰοηβ οὗ [Π6 σοηίοχῖ, δηά 4͵50 ὉΥ͂ 
115 πηι ἴπ6 ἴοης οὗ ἔπε (πγὰ δηὰ ἔουσγίῃ 
οἰδυϑθ5 ἱπῖο ΠΑΙΤΛΟΩΥ͂ ἢ [πᾶ ἴῃ ΒΟ ἢ ἘΠΟΥ 
ὅκ6 οἰϊοὰ ὉΥ δῖ Ῥαυΐ, Σ: ὕοτγ. χν. ς9ς. ὙΠ656 
τοσοπηηοπάδιίϊοηβ τὸ ουϊνγείρῃοα ὈΥ [15 6χθ- 
ξεῖίοδὶ ἱπιργοθ δ] γ. Νοὸο ἀοιιδῖ δοτιρί ἐΓλη- 
δι[ἴοη8 οὔἴδη οὐσυῦ ἰῃ Ηοϑοα δηὰ ἴῃ οἶμοῦ 
Ῥγορπδῖςαὶ τ πΠτηρο: Ὀυΐ ἃ 15 ΑἸνναγβ5 ργθὸ- 
σδῆοιιβ δηὰ ἀγΌ! ΓΑΥΎ ἴο δάπηξς (ἤθπὶ, 11}1655 
[πογο Ὀ6 53οπιοιπίηρ ἴῃ [6 ννογάς ἴο νγαγσγδηϊ 
{πὲ ἈοΙΙο τὲ ΤΟΥ νοῦθ ἢ ἴΠ6 νυτ το 5 νίενν. 
[ἡ ἴδ ργοόβεηΐ ἰῃηϑΐδποςθ, ἴμ6 ἢ}}} Ἰτπηροτί οὗ [Π6 
ἰοστὴβ ἰ5 αι 5ῆεα ΟΥ̓ οὐ τακίης ἴῃ ΘΠΓΓΟ 
ΥεΙθ6 8ἃ5 ἃ ςοπηπηιηδίίοη. Βοίῃ [6 ῥγορβοῖ 
δηὰ δὲ Ῥϑιὶ] ξιηπιοη ΤΠ εδῖἢ πὰ Ἦε]] ἴο σοπθ 
ἔοτ ἢ δπὰ ἀο ἰδπεὶγ νοτβῖ: ἴῆ6 ργορδοῖ, ἴῃ 
βοϊθηλη δαγηδβδῖ, ὑεοδιιϑθ ἸΠΟΥ ὑγοΓῸ 511}} [οΥΤ]Ὁ] 8 
Ῥοννοῖβ, δηὰ ᾿μδὰ {θη 4 ὑψοῦ οὗὐ )᾽νπῸ 
γϑηζοδησο ἴο οχοςσυῖε; [Π6 δροβίϊθ, ἴῃ ἀθυβῖνο 
ἸΓΟΩΥ͂, Ὀοσάυϑε δὲ [π6 {{π|6 ἢς τείετβ ἴο, [ϑεδῖῃ 
δηὰ Ηδ}} 5411} 6 Ὀγουγῆξς υἱίο Ὁ ἴο πουρῆϊ. 
δε6 Νοῖε δεϊονν. 

16. Τδοωσὸ δὲ δὲ γγμψζμὶ, δις.] Μοτε εχ- 
ΔΟΙΙΥ, “ΘΟΣ 86, Ἰδοῦ ἀπιοης Ὀτείμγεη δὲ 
σΣιοῖ ἴπ ΤΥ 2 Ὸ1198686, δΔη ολϑὶ ϑγἱπὰ 5}4]]} 
οοπιθ, ἃ ἱηὰ οὗ ἴπ6 ΓΟΚῸ ΠΟ ὉΡ ἔτοΠὶ 
{6 ἀεϑοσί : ἀπά ἢἰ5 οἱ βξθσπ 5}4}}] ὈεσοπΊθ ἀτῪ 
δηὰ δὶ5 ἕουηΐαϊῃ τνναϑίεὰ στ ἀγουξῆϊ: 89, 

ΟΥ̓́Θ 10, 5}2}} ΡΙυπάογ ἴμ6 ἰγθάϑισο οὗ 8]]} 
σποτῖ5 Ἰοη 5." Ὑ86 (τῖδε οἵ ΕΡὮγαϊπὶ 
15 ΠΕΙῸ ἴο νι, ῬτΟ ΔΌΪΥ, ἃ ἱννο-ξο]ὰ 
ῬΑΤοῃοπηδϑία, Ὀἰαγὶπρ ὑροη ἴδ δϑθοπδηςθ οὗ 
[πὲ ψοτα ““ ΕΡὮγαιπ,,᾽" ποῖ σὨἹγ σῖὰ 186 νοτ 
}αγαῤ, ““ἴο 6 ἔπι}, Ὀὰϊ 4150 συ τῆ 
που 2έγε, “ἃ 455: τυ ῖςἢ Ἰδοῦ βυρρο- 
δ[Ιοἡ 15 σουπίοπδηοοα ΌΥ (πὸ ἕδεϊ, (μὲ ννὸ 
δά Ῥεΐογε ἃ ρασγοποχηδϑῖα δοίννθοῃ ἴ8μ6 ννογαάς 
“ἰ ἘΡΗΓαὶπι 7 δή “ὁ Ῥεσο," ἴῃ οἷ. Υἱῖϊ. ο: 566 
Νοῖες θεῖον. ὙἘὶ5 Κιπὰ οὗ ρᾶγοποιηδϑὶα ἰ5 
αυϊΐε ΔΡΥΘΟΔΌΪΘ ἰο 1Π6 σοηϊυῦβ οὗ Ηρῦτον 
ῬΟΘΙΓΥ, 843 4150 1ἴ ἀρουπάϑ ἴῃ ὄνδη βοπῖς οὗ 86 
τηοσῖ τη ΌΤΙ} ὅε5 οὗ ἰγαρὶς ἡ ὙΠ6- 
πον Οὐοοκ ογ ἔρειδις, ψὨ 58 ἴπ6 στοοοπάϊα 
ἔοσπῃ ἴῃ τυ πο, δοσογάϊηρ ἴο [ἢ]5 νἱονν, ἰξ Ποτδ 
ἌΡΡΘΑΓΒ 5 ἰῇ Ἔβρϑςῖδὶ Ἀφ Δ Ὁ]6 ἴο ἐδ6 δηϊρτηδ- 
Ἐἰςα] «δηὰ ἔαγ-ίςμβεά τιοάς οὗ δχργοϑϑηῦ 
τδουρῃξ ἰῃ ψΒις ἢ Ηοβοδ ἀο] σμἴ5. Βυϊ ννῆο- 
(Ποῦ [86 ὑσορδεῖ ᾿ἱπίθηάδοὰ 186 νοσὺ ἔρον 
ὙΠΙΟἢ 15 ἀῦονο τοπαάσγρα “τοί ἰπ ἔχη ἘΠ] π685,᾿" 
ἴο δ δίκθῃ. υἱἱἢ [815 Ὀυνο-δοεὰ 5:5 πη: ἤσδποθ ΟΥ 
ποῖ, 6 τηϊϑὲ Δὲ ΔΗΥ ταῖο Ὀ6 δι ρροβοὰ ἴο Ὀς 
Γτίποσ αἰϊυάΐϊης ἴο ἴδ6 τνογάβ ἰπ [8ςο δ᾽ 5 
ὈΠΟΞΘΙ 5, ὁ [ὈΟϑορἢ 5 ἃ ἔπι! Ὀουρσῃ ὉΥ ἃ 
6} (Οεη. χίϊχ. 22); ἔογ ἱξ 15. [15 τεΐδιθηςς 
ὙΠΙΟὮ διιρροϑί ἴΠ6 σοροαϊοα πηθηξίοη οὗ ““ 1ῃ6 

ΠΡ ἃρ οὗ ἴῃς Ἰουπίδ!η,᾽) 4ἃ5 1ῃδί ἔγοηι 
νυ ὨΙΓἢ [6 (ΟῚ ΠΙῚῪ οὗ [86 ἴγδὲ 15 ἄγαννῃ. 

ἐα:: «υἱη4] Βοῖδ νοποηγηθης δηὰ δοςουη- 
ῥδηϊοὰ ὈΥ ἃ ὈΪϊδϑίηρ ποδὶ (ΕΖοΚ. χυὶϊ. :ο, χίχ. 
12 λ 

ἐδὲέ αυἱπάὰ οΥΓ᾽ 1δὁε 1050] ΟἿ [ἐβοναὴβ 
ΟΥ̓, 5ΡρΘΟ ΠΥ συπηπιοποὰ ὈΥ Ηΐπὶ ἔοσ [δὲ 
οχοοιξοη οὗ Ηἰ5 ψυγαῖῃ : οΡ. 534]. χχνυ!. 8, 
ἐς ἢϊ5 τοῦ ἢ ννἱηὰ ; ἢ" 1Ὁ. Χ], γ,) “ϑρπ (νη) 
οὗ (δος 1, οτὰ." 
ονε ἐδὸ αυἱϊάογηο..1 ἄθποχὲ, ἴπ6 ννοπὶῦ 

οΟὗἩἉ ἔρΑΓΓῺ] βἴοιτηβ (15Αἱ. χχῖ. σ᾿; [οὗ ἷ, το; 6γ. 
Ἷν. 11, ΠΟΙ 566 ποίθλ, ὙΠΪ5 “ἐεαϑὶ συἱὰ " 
Ροϊηΐβ ἴο {πΠῸ σοπαιοσοσ (---μο τόσα] 5ῃονν5 
[παῖ 1 ννὰ5 ἴ)6 Αϑϑυγίδῃ Κίπῷ πὶ νγᾶ5 σοῃ- 
(ετηρ αἰοά---), Ψῆο δ {86 ἐπὰ οὗ 186 νϑῦβθ 
σοιηθ5 ἔογίῃ οὐ οὗ 186 ἤφιυτο ἴῃ ἢἰ5 ῃακοὰ 
ΤΕ ΠΥ, ἀπὰ ὑγβοϑα Ρ {||655 ἀΡΘΠΟΥ 5 ἰπ ἴ8Ὲ 
ποχῖ υρῖβα ἔχ ΠΟΥ ἀοβοσ θθά ἴῃ οἰδίῃ ἴοιτηβ. 

σῤγὶη] οἰαῦοσχα. δ66 ηοΐθ οὐ 6. 11. 16. 
κατα τεσ. ἐ.6. ΤἙὨΟΙ5Ποαά ροϑβϑοβ- 

βϑίοηϑβ, 411 γδ]υδΌ]65 σαραῦϊθ οὗ Ὀείης 5δοκεά, 
ΤΒὸ Ηροῦγον ρῆγαϑθο 5 (Π6 54Π|6 ἃ5 'ἰη ΝΠιΠῸ 
ἰϊ. 9, ὁ" ρῥἰεαβαηῖ δυπιζαγο; " ε΄. Χχν. 34, 
εἰ ρ]οαϑδηΐ νβϑϑεὶ ;} 2 (ῆγσο. χχχίϊ, 27) “" ρἰβᾶ- 
5δηΐ αννο]5.᾽" 

16. 5ῤα]]} δεεονς ἀε:οἷα!Ε] Ἐμοῦ, 8881] 
πὰ οὔὐ ΒΟῸΣ κυϊιεῖποσα., ὍὙΒὸ νογὺ 15 (ἢ 
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εἶεν 51141] [Δ1]1 Ὁγ τῆς βνγογά : {πεὶγ ἴῃς 
ἔλῃῖϑ 85841} 6 ἀδβϑῃεά ἴπ ρίεςεϑ, δηά 

ΗἩΟΘΕΑ, ΧΙΠ]. 

πεῖς ψοπθη ψῖθ οἰ ὰ 521} ὃς 
τρρεά υρ. 

ΒΆΠῚΕ ἃ5 νγχὰα ᾿δά ἴπ εὖ. Υ. 1ς, γΠεσα 866 ἴδε 
ποίο, ἢος Οοά:" νἱῖ ρμαΐδοβ ἴηρ 
ἴο [86 165 νος μδὰ Ὀθουπὰ Ποῖ ἴο [πποτὰν. 

ἐἰ ϑαπηλγία," {ΠπῸ σαρὶ(α], τοργοϑοηΐϊβ [6 τοὶ 
κιηχάομη. Οἡ [Π6 τϑηιδίπάογ οὗ 186 γϑσϑθ 566 
Ὠοΐδ Οὔ οἢ. Χ, 14. 

ΝΟΤΕΘ οἡ Γ(ΗΑΡ, ΧΙ. 14), 15. 

14. ὙΠμδ ἱπίογργείδιοη οὗὐἨ 1}]5 νϑῦϑθ 15 
Ὀεθοῖ ἢ ἀηδίχυμε5, ΤῊΣ Ἡδεῦτγονν ψοσγὰ 
δι ΤΑΥ͂ Ὀε εἰέμαγ με δάνθγο “ὐγβεγε᾽ 85 ι5ὲ 
Ὀοΐοτο τῇ συ. στο, νυν ηϊοὶ 15 [6 ορίηΐοη οὗ πιοϑῖ 
ςοπηπηεηΐδίοσβ θοῖἢ δποίοπί 8Π τηοάργῃ, ΟΓ 4η 
Δροοσοραίοα ἔογηχ οὗ ἴδ6 διΐαγα υετῦ, “1 νι 1}} 
6: 16 186 Ἰαἰίογ, 1ἴ 25 ννὲ]]} δ5 (ἢ οἰ βοῦ ξιυζυγοθ 
ἴῃ (ἢ γεσϑα ΣΔΥ 6 εἰἴμεγ σοη ΠΟ ΠΑ] οὗ (85 
ἴῃς ἅρος. 2 ΡΕΙ5. 5ϊη5. γξδε ἴῃ 5, ᾿Ιχχὶϊ, τό) 
ΔΌΞΟΪἴοΙΪΥ ργεάϊςῖνε. Αξαΐη, ἐξόῤαγεγξα ΤΑΔΥ͂ 
Ὅ6 ΕἸΕΠΟΣ 186 Ρἰυγαὶ οὗ ἀαόῥδαν ““οτά " (50 
[ΧΧ. δίκη; ]6γ. εαισα; Τάτρυπι, Δ5ῃ], δηὰ 
ΚιασδΙ; δηᾶὰ [Π]5 ὈΓΟΒΔΌΪ πῃ ΘΟΠῚΘ ὙΨΑΥ͂ οτὶ- 
εἰπαῖεά 81 Ρδι}}5 νῖκος, 4. ἀ., ““νἱσίογυ ἴῃ (ὮΥ 
5.1}; οὐ 6 ῥ᾽ ΓΑ] οἵ ἐφόδεν “ραβδί θηςο," 
δηὰ (ἢ15 ἸλτίοΥ 5 {πε υἱενν οὗ ἐπε ὉΥ ἔδγ ξρεαΐεσ 
ΠΌΠΌΟΥ οὗ σομηπηοηΐδίοσθ. Βαΐξ τ᾿ ννὰ δάορί 
[15 ἰαϊίοσ. νίονν, ἴῃ ἴῃ 6 ΡΒ ιγᾶϑεβ (ἫΥ ρεϑὲ- 
Ἰθῆςο6 5," “ἸὮΥ ἀεοίτιςξίοη," ([ἢ6 ρσοπουῃ "ἢ γ" 
ΤΩΔΥ οἷΐ6 οἰἔπνοσγ ἴῃς ἀρεηϊ οΥ ἴΠ6 σι ογοσ. ὍΤὮΘ 
ἰαϊίοσ νίονν 885 ἑουιηὰ ἵδνοιγ ἢ ποῖ ἃ ἔδνν οὗ 
ἴοθο ἀιηοηρ ΟΠ τσ δὴ οχροϑίίουβ ννῆο, {κ6 
ΑΟ ΜΝ, τοηάον δε “1 1} 6." Ηδρηςο [86 
[Ἀγ Δ Πατ ννοσγάβ, “"οδί οἵ ἀδαί ἢ δηὰ δεὶ}"5 
Βεϑίγυςοη." Βυῖ “ΠΥ ΡῬοϑί ]θησοβ᾽" ἰπ [6 
56η56 Οὗ ἐ᾿ΡΕΒΠ]Θπσο5 ἀεϑίσογίηρ ἴδ66" ἰς 
Ὀοΐλ ἂῃ υπηδίιυγαὶ ἔοττῃ οὗ δὌχργθββίοη δηὰ 
4150 Ῥγεϑθηΐβ 8ὴ πποουῖῃ ἱπηιᾶρο. Τῇ ννοσά 
τοηάογοά “(ἀοοίσυςοη" (φοίεόρ οὐ φείοδϑ), 
ΟΟΟΌΣΤΙΏΣ ΟὨΪΥ͂ ΠοΙΟ, 5. πὸ ἀουδέ ᾿ἀδηςῖο 8] 
νι 186 φείεόδ οὗ Ῥϑ. χοὶ. 6, νος ἰς 
[Πογο σοπηδοϊοά ἢ ἀεόῥεν, κ᾿ ῬΟβΈ ]θηςο,᾽ οὗ 
ὙὮΙΟΒ 6 Βογο πάνθ {π6 ρῥ]ιγαὶ: ἰἴ ἌρΡρθδῖβ ἰπ 
ΒΟΠΊΘΌΝδί 5. Π}}12Γ σοπλἰπαῖίοῃ 4150 ἰὴ Ὠεοαυῖ. 
ΧΧΧΙΙ, 124. [ἴἴ 15 ἐοιυπὰ οὔοθ τῇοτο ἴῃ [58]. 
ΧΧΥΠΙ. Δ. ΤΠ6 υὑπυϑοά νογῦ ἔτοπηλ ψ Βιοἢ Ιξ 
ΠΟΙΊ65 5 ϑΒυρροβοα ἴο πηδδη ""ςσυξ ἀονγῃ." Ρο- 
ΠΟΟΚΟ οὔβεγνοβ ὑπαὶ ἴῃ Αὐδῦϊς ἃ 51 Π|1184. ποιπ 
ΓΑΘΔΠ5 ““Ροϊηϊ᾽" οΥ̓“Ροϊηϊοά {πίη δηά [815 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ 5δυρρεδίεὰ (6 κέντρον οὗ ΧΧ. 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ, 45 ΗουϑιοΥ ςοι͵)θοΐυ γε ἔγοιῃ Ῥ5. χοὶ. 
6, 16 νγοσά στηϑδηξ ""βιιηβίσοκο."" Νοοδαρ, οο- 
Οὐστίηρ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΓΕ, ΤΊΔΥ ἔγοηι 115 Εἰ ὙΠ ΟΪ ΟΡ 
5 ΏΠΎ, εἰἴ μοῦ “σοηβοϊδίοη" (50 υΧΧ,,, [ε- 
ΤΌΓΏΘ, (]νη 4] ογηδνεϊυ, Γυ ἢ 61); οσ, νυ Ὡς ἢ 
'5 {Π6 ργενδι!ηρ νίονν, “τερον, Ὑμεῖμοσ οὗ 
ῬυΓροβαϑ οὗ νεηρϑᾶηοο (ορ. Εχοά. χχχίϊ. 54), ΟΥΣὁ 
οὗ ρΡυγροϑαβ οὗ ἸΠΈΓΟΥ͂, ἃ5 Νυπι. ΧΧΙΪ, σῷ; 5, 
ΟΧ, 4: Ἀοπ, χὶ. 29ς6. ὙΠῸ ρῆγαϑθο ““ἰά ἔγοπὶ 
ΤΆΪΠΘ ογ65,᾽,) 245 "Π]Πυϑιγαϊο ΌΥ [54]. ἶχν. 1ό, ἀ6- 
ποῖοθ5 “᾿502]} πούθσ ρδὶη Ὀδ 56θη." ῬὍΤπὸ ΠΟ] 6 
νΕΙ͂ΒΟ ΙΏΔΥ δὲ ἔπε ἰδησιιᾶρα οἰ ΠῸΥ οΟὗἁὨ ργοπΊῖϑ6, 
ὙΥΒΙΟΒ 15 [86 Ρτευδηηρ νἱονν οὗ ΟΠ τϑεδῃ σοτη- 

τηδηϊδίοτβ; ΟΥ̓ ΟὗὨ Ἑοπηπλϊηδίίοη, νι ἢ ἰ5 τη 
ΡοΥμΑρ5 τυηδηϊπηοιβ νἱονν οὗ ]ονν ϑι σοχητηρη- 
ἰἸδίοτβ ἰῇ 411 ἘΠπιῈ5; ΟΣ ῬΟΒϑΙΌΪΥ ἃ πηϊχίυγο οὗ 
(δε ἵνο. ὙΠῈ ἤγϑέ νυἱονν 8δὰ5 Ὀδθθη τδουρδὶ 
ἴο θ6 ᾿ανουτοά ΌΥ [6 υ8ὲ πιδὰς ὉΥ δὲ Ρδυὶ 
ἶῆ 1 ΟοΥγ. χύ ςς οὗ ψογάβ, ψῖοῖ ψῖἢ 
ὙΒαΐΟΝΕΣ ὙΔΠ ΔΈΟΣ ἅτὸ ἤνυον ὈΪΔΙΠΪΥ ὈΟΓ- 
τοννοά ἔγοτι {πὸ (Ὠιτὰ δηὰ ἐουσίῃ οἰαυ965: ἀπά 
ψ ἜΘΟΣ ἴη ἴῃς Τεχίυς Ἐδοορίι8 ἃγο, "Ὁ οδζῃ, 
ὙΠΟΓΕ 15 (ὮΥ διἰϊησὶ Ο Οτᾶνο, ψβοσε 15. [ὮΥ͂ 
ΥἹΟΙΟΥΥ ἢ) ποῦ σου θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου 
δη τὸ νῖκος; ἴ6 ΕΧΧ, Βανίηρ, ποῦ ἡ δίκη σὸν 
θάνατε; ποῦ τὸ κέντρον σου ᾷδη; ΜΙΔΏΥ δᾶνε 
ἔεἰξ νὴ ]εγοσηθ: “αυοὰ δροβίο]υι5 ἴῃ τεϑυῦς 
τεσ οποῖὴ ᾿ηϊογργείδίι5 εδὲ ᾿οπηηὶ, ηο05 Δ] ̓ἰοτ 
ἱπίογργείδιι πος ροβϑυσηιϑβ ἢθς δυιάοτηυς." Βυὲ 
ἴδετε 15 ὴὩο ὑγοοῦ [μαΐ 81 Ῥαδὺ] ἀϊὰ 50 ἱπίεγρεεξ 
1π6 νοῦβο, Εοζγ (1) ἴβοσε 5 πο ἰηάϊοδεοι ἐμαὶ 
1Π6 νογάς ἐἼἢθ ϑαγίπρ (δὲ 15 Ὑυιοη" ἴῃ 
Ἢ. 54 ΠΟΥΟΥ πηοΙῸ ἴΠδη 16 τοΐοσθῃσο ἴο [92]. 
ΧΧΥ, 8. Απά (2) {πε ἀροϑβίϊθ οἴη, δϑρϑεῖδ!ν 
ἴῃ δ5 τῆοσε δηιπηδίο ραϑϑαροβ, ὑγοᾶυθβ ἰηΐο 
ἢ]5 ἀϊϑοοιγβο ννογάβ, νυ] ἢ μα Ὀοιτονθ ὶ 
ἤἴτοπὶ {Π6 ΟἹά Τεκίδιθηϊ, θυὲ ἢ πὸ υἱτοςὶ 
ἔτεοάοπι οὗ δρρὶ]ἰςαἰίοπ, τιου]άϊπρ, ἴμοπὶ τοὶ 
βεϊἀοιῃ ψ 1 ἃ ρἰδϑιὶς παπά ἱπῖο ἃ βθῆϑβο, τυ] ἢ 
σδΠ πα Ποῦ Ὅ6 ὙΠ ΔΗ͂ ἄορτοα οὗἩ Ργοῦ Ὁ 1 Υ 
διγΓυϊοὰ ἴο τ[ποπὶ ἴῃ ΠΟΙ͂Γ οὐρὶπδ] ρίδοθ, ΠΟΓ 
80 [2 ἃ5 ἜΡΡΕΙ νγ͵ἃ38 τοραγαάθα Ὁ ἴπ6 δροϑίὶδ 
Ηἰπηθοὶ Γ 45 Ὀοίηρ, τὨεὶγ ΟτΙ ρ Δ] πιοδηϊηρ. ΕῸΓ ἰη- 
βίδησϑϑ οὗ [Πϊ5 9866 Κοιῃ. χ. 18; 2 Οὐσ. υἱ] σς. 
ΤΠ15 θείης 80, ἴο ἀβϑυπιο ἰδαῖ, 'ἴπΠ ἴδο υ8ὸ 
νν ἢ 16 ἀροϑί]ο [15 πλλκος οὗ ΟἹὰ Τοβὶδ- 
τηρηΐ [οχίβ,  ἤδγε 15 ἱπϑρίγοὰ συϊάδηοε ἴῃ 
ἀοίοττηϊηίηρ (Ποῦ Ῥσγοροσ ἱπηροτί ἐπ {ῃ6 ΟἹά 
Ταοβίδπιοηΐ [561 , πλᾶῪ Ὅδ 5 ΤΡῚΥ πιϊϑοδάϊην. 

15. ὙΠ σδη Ὀ6 ΠΠ|6 ἀουδὲ δὲ [ἢ6 νοσγὸ 
γαῤῥγε, ἴὰ ΑΟΨΝ. “06 ἔπι δι}, τηυβὲ ἴῃ [᾽6 
τηδίη δ6 τεξεσγρά ἴο {δε ὮΙΡὮ] δίρόγαδ, “τρακὸ 
ΠῸΪ ΕΠ], ἔτοπὶ νυ ῃϊςἢ [πε παπιο οὗ ““ ἘΡὮγαϊπι," 
ἦ, ε. "' Ἰ͵οΌ]6-ΕΥ Πα ]η655,᾽) νγᾶς δὲ ἢτϑι ἀθ- 
τἰνοὰ : 9866 Οδεῃ. χὶἹ. 5.2. Βυΐῖ 5'ποὸ ἴθ νοτὺ 
δάμη! 5 οὗἩ θεϊηρ [ΆΚοη 85 ἃ ἀδηοχηϊπαῖνα ΠΡΏΠ 
(δίρδηῖ), ἕτοπι ἴἢς ποιῇ 2 εγε, ἱπ [86 9696 
“ἑδοῖ ἴδε ψἃὰ 855, 1 πᾶ5 Ὀδεη δι Ὁ]Υ 
ΒυΡΡροΞοά, πδὲ ποτε 15 νυγδρροὰ ὉΡ ἴπ ἴῆ6 οχ- 
ΡΥ βϑίοη ἃ σογυοστί 8]]δίοη ἴο ἘΡΉγαϊ πη5 Αἴτοὸ- 
ξϑδῃῖϊ δηά 36] εν "]οὰ Ὀοαηρ διποηρ ἢΠ15 ἔοι ]ον- 
ἔγιθε5 : ςρ. οἢ, ν. ς ἀπά ποῖρ, ΤὨϊβ ποϊΐοη οὗ 
50πΊ6 οννϑἢ σοπιιηδηϊδίοσβ (45 Αυ νυν! δηὰ 
Ἀ45}1) ννου]ὰ βόῦνε ἴο δοσουπῖ ἔοσ [ῃϊ5 ϑοτῆθ- 
νυ ρδί ἀπυϑιιαὶ ἔογπι οὗ [86 Ηεὗτον νετὺ (ΕΝ 
Ἰηκιοδὰ οὗ ΠῚ"). 



ΗΟΘΕΑ. ΧΙΝ: 489 
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1--4.} 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΙΝ. 
ἢ Δογέαδοι ἐρ γεῤονίανο. 4. “4 ῥγονεῖσό 
ὑμ 97 Οοαἷ: ἡρκεήπῳ. μὰ ὦ 

ΙΘΕΚΑΕΙ͂,, τεΐυγη απο τῆς ΓΠΟΚῸ 
τὔγ Οοά; ἔογ τδοιι μαϑβὲ (]]|εῇ 

ὃγ τπίης ἱπΙ4υ γ. 
2 Τάκε ψ ἢ γοῖ νγογάβ, δηα ἴυγῃ 

ἴο ἴῆε ΓῸΚΡ : 84Υ υπίο μἰπὰ, ἼἌΚΕ 
᾿,οοά, ἌΝΓΑΥ 41] ἰπϊαυϊεγ, δηα ᾿ γοςεῖνε μι’ ργᾶ- 

σμαρ. ΧΙΝ. 1. γείμγη μΐὸ ἰδὲ 1ΟΚΕ] 
Μοσε οἰοϑεῖγ, “στεΐιιγη αὐ Βοηιθ ἴο ἴδε 
1,οτὰ." Το ρτοροϑιξίοῃ, ἀδηοίην [86 σομ- 
Ῥοίε διέδίησηοης οὗ {πὸ οὐ͵οςΐξ δουρῃΐ, ρΡοϊηῖβ 
ἴο ἴδ οηίγοθοθ οὗ ἴδ τεροηίδηςε χοαυ το, 
“Οὐ ἈΔΌΒΙ ἢ 584Υ, ' ΟτΤτεαῖ 15 γορεηΐδηςο ψ Ὡς ἢ 
ΤΩΔικο ἢ (ΠΊ6Ὼ) ΓΕΔΟΝ οὐθῃ [86 νΟΓΥ ἴἤγοης οὗ 
εἰοῦγ᾽" (Κίπις). Αδβοϊυῖο 859 {πὸ ργβαϊοι!οη 
οὗ 5γϑὶ 5 ἐἰδδίγσιςςιοη ἰπ οἢ. ΧΙ. 14----1ό δὲ 
ἢιγϑί ϑισἢς ἀρρθαγβ, ἴἃ ννὰ5 Βούγουοσ 811} σοῃ- 
τἰησοηξ ὑροη [5:26}}5 σοπεπιυρα ἱπιρΘΏ ΘΏΟΥ ; 
85 Ἰπάεοὰ νυὯβ ἱπάϊοδίοα ἴῃ ν. 12. Ἐγνβῃ γεῖ 
ἴξ ΠΔῪ ὃὉς ἀνογίοα ὈΥ ἃ Τβογου ἢ - οίη τὸς 
Ῥεηΐδποθρ, ςΡ. Τοῃδὴ 11}. 4 ἢ ἰὉ. ἵν. 2. “ΤῊ 
Οοὐ :" ἴοσ ἐμαὶ χοεϊδίίοῃ 15 ποῖ γεῖ ΗΠΑ]Π]Υ 
ἀἸϑποϊνοά. 
.) ὃν Ἰδοι δαοέ ζαϊεη] 1.6. [Δ11οὰ ἄονσῃ. Τθου 

ατί ἀἰγοδλὰν ᾿γίηρ ργοβίγαϊθ, ἀπ ποῆθ Ὀυὲ Ης 
οδῃ γαῖϑα [866 ὉΡ : σοιῃρΡ. (ἢ. ἱν. ς, ν᾿ ς. 

Φ. «υογἀ Νοῖ 58ογἤοθβ οὐ οἤετί πρβ οὗ 
ουϊνατγὰ (δίηρε, Ὀμῖ [6 ϑρὶγιιυ4] οβεγίηρε οὗ 
ςοηίοβδοίοη δηὰ εἰ 1}} διυιυπιϊϑϑίοη. Ορ. 5. 
Ι!. 1ό, Σ7. 

“4 ὠπίο δὲ» ὙΠΟΓΟ ἄγὸ οἴποῦ ρᾶϑθΆρθ5 ἴῃ 
ὙἘΟΒ [16 βϑδογοὰ υτιῖογβ ρυῖ ὑογάϑ ᾿ηἴο [ἢ 6 
τοουϊὰ οὗ {ΠΕΙ͂Σ Το οΓ5: 85 5. ἰχν]. 3; [52]. 
ΧΙΝΙ]. 2ο; ογ. χχχὶ, 7. 

Ταλε χευαγ αἰ! ἱπίφμδγ}] “ΑἹ! ἱπίαυϊεν ἄο 
ἴδου ἔογρίνο." Ὑπὸ ροδβίίοη οὗ ““8}}᾿ ἴῃ 
πο Ηεῦγονν 15 Ῥϑου ΑΙ οπρἤῃδίϊς : “ Α]] ἀο 
ἴδου ἔογεινε οὗ ἱπιαυϊγ.᾽" [5γδὲὶ 158 ἰδυρῖ 
ἴο ἔδεὶ (μλὲ ἴποτὸ ἰ5 ἃ γδϑὲ ἰοδά οἵ ἰηδεδίοάηοβ5 
ὙΠ ἢ πορὰβ ἴο δ6 811 οὗ ἰζ ἀϊθοδβαγροά, “" ου- 
εἶν : ") {τὸ νγοτὰ 15 [μ6 βᾶπ|6 85 ἰῃ ΟἿεη. ]. 17: 
Εχοά. χχχίῖν. 7; 15], χχχιϊ. 4. Τα ρει τοη 
᾿ υἱνα]επὲ ἴο ““ ὈΙοῖ ουΐ 811 πιῖηε ἱπί αι Ἐ1ε5,᾽" 

5. ᾿], 9. 
απά γεζείυο μς φγαείοι ν] 1.11. “( ἀηὰ δοσορῖ 

ξοοά,᾽" 2. 4. δεοδρὶ ἰδὲ νυῆϊοἢ 541} Ὀς φοοά. 
Αςοορί ἴδε ξοοάπεββ νυ Ὡ] ἢ νγο ορΘ ννῈ 582]} 
Ὅδ επδυϊοὰ ἴο ργεϑεηΐ ἴο Τποο, βοὴ ΤΒου 
᾿ιδϑῖ ογρίνδη ΟἿΣ δ'ῆβ8. ὔρ. Κοπι. χίϊ σὲ, 2; 
1: ἼΤΏεδβ. ἰν. ᾿, ἄς. ὙΠῸ ρει ΟΠ οΙΒ ἅγὸ ἴο 
ἔπεϊ τμδλί ἴΠ6 δοσορίδηοθ οὗ [Πεὶγ βοοάῃοββ 
νου] ὰ 6 ᾿Πκοννῖϑο Δη οῖΐ οἵ ζγᾶοθ. ΝοΈθεσ οὗ 
δ σοῃάοείπρϑ ἰῃ Α. Υ΄., “' γεοδῖνθ τῷ ξγδΟΙοι5- 
1γ δηὰ ““ ξῖνε σοοά " (πιᾶγρῖμ), οἂπ Ὀὲ Ρἢ]- 
Ἰοϊογίς δ! ϑυδίδιηοά, 

40 «υἱὴῇ «,ε τόμον δε εαἰυε: οΥ ον ἢ ρι] ΤΛῖ, 

οὗ ου΄ 1108. 
2 ΑββῇυΓ 582]] ποῖ δᾶνε 8; χε ν}}}} 

ποῖ γάς ὕροπ Ποῦβε8: πεῖ πεγ νχἢ}] ννε 
ΒΑΥ͂ ΔΩΥ͂ ΠΊΟΓΘ ἴο ἴῃς ψΨΟΥΚ οὗ οἱἷιγ 
᾿δηάβ, 72 αγὸ οὐγ ροάβ: ἔογ ἱπ ἴἢες 
τῆς ἔλιμ εβ8 βηάειἢ πλεῖογ. 

4 41 νἹ}} πεαὶ {πεὶγ δας 5] Δηρ, 1 
Ὑ71}1} ἰονε τἢδπὶ ἔγθεὶγ : ἔοσ πχίπα ΔηροΥ 
18 ζαυγηθα ΑΥΨΑΥ͂ τῸπὶ Πἰπ. 

(80 Ψ0|]1 νὰ σεηάεσ ἴἰο ἴδδε ὉῈ11ΟοἾκα, οΥΣ 
ΟἿΣ 1195.) (Ἀοηάοι,"" (ΤΟΡΑΥ,," 45 5. ἱνὶ. 
12. Οὐ. ουῖ. ΧΧΙΪΐ, 21. 58. χχὶϊ!. δ, 1. 14} 
ἴῃ ἢ ϊοῆ ραϑβᾶροϑβ ἴδ νεσῦ 15 τοηάοσοὰ “" βαυ." 
Α5 ϑδλογίῆοθς οὗ 51η-οἴεσίηρβ νοῦ Ὀδίογο τὸ- 
Ρἰδοοὰ ΕΥ̓͂ “Κ’ ψογάϑ᾽" οἵ ςοηίεβϑίοῃ, 80 ὮΟΙΘ 
ΒΔ ῇοο5 οὗ [βδηῖὶ -οἴδεϊηρϑ ἀγὸ στερίδοοὰ Ὁ 
Ὀζογάποοβ οὗ [βδηκεορίνίην. Ορ. Ρ5.]. 14, 1". 
14, 1ς, σχνΐ. 12; Ηροῦ, χῆΐ, τς, “6 ἔτ οὗ 
ΟἿΓ 1108, δἰ νης [ΠΔηΚ5 ἴο 5 παι.) [ηϑἰοδα 
ΟΥ̓ “Ὀυ]]ος 5, οὐν 1105," (Π6 ϑορίιδριηξς [ᾶ5 
6 ἔγϊξ οὗ οὐζγ 11ρ5: ὙΠΟ πλλκοβ 1 
ἀουδείυϊ τ δοῖδεν ΗθΌ. ΧΙ. τς τείουβ ἴο [5 
ΡΑββαβῈ οΥἉ ἴο [54]. ᾿ν]ϊ. το, όγε ἴδ δερίυδ- 
εἰηῖ 845 ἴδ 54π|6 ὌχργοβϑϑδίΊοῃ. ΕἸΠΟΣ ραϑϑᾶρθ 
νου] ΟΧΔΟΙΥ 501 [86 οοπίοχέ ἰπ ἴπ6 ἘΡί 5116, 

8. ἴῃ υ. 2 [Ξγδεῖ γεποιιποιβ "6.411 ἱπί αν : ἢ 
ἤοτο ἢ [δ Κ65 δοσουηΐ ἴῃ δβϑροςίδὶ οὗ 51Π5 ἀρδιηϑὲ 
1π6 ἐποοσγδοῦ. Ὑπὸ διηάδιηθηϊδὶ Ὀυης 165 
οὗ [86 {ποοσγδου σϑαυγοά, ποῖ ΟἡΪΥ υπάϊνι θὰ 
ΓΕΔ ἱπ Θἢονδῃ 5 ὑγουβρ, Ὀυΐ 4150 [π|- 
ῬΙο οοηβάδρησο ἴῃ ἴδε ρῥγοϊεςτίοη οὔἵδο Ὀ1νΠη6 
ϑονεγεῖξῃ ; δηὰ [15 [5γαοὶ νγᾶβ ἴοο δρῖ ἴο ἔου- 
δεῖ (οἢ ν. 13. ΥἹΕ ΙΣ, ὙΠ}. 9, ΧΙ, τ; δηὰ 5. Χχ. 
γ. ἰβαὶ, ἢ, 7, χχκ. 15, τό). ΡΙΟΡΔΒΙΥ ἴῃ [86 
τηθηϊΐοη οὗ ““ ΠοΙ965" 15 τηδάθ ἴο 
ἘξΥρὶ 85 θοίηρ ἴπ6 σουπίγΥ ἔγοπι ὑνς ἢ [6 
ΒΙΡΡΙΥ οὗὁἨ ὮΟΥΙ͂ΘΕΒ νγὰβϑ ῥχίῃο ραν ἄγαννη. 866 
Ιπἰτοάυςξοη, Ρ. 4ος. 

μοὶ δεν «υἱδ! φυό “αν, ὅχς. Οὖ γδίδβογ, “" ηοὶ"- 
1Πογ νν]]} τγο ΔΩΥ ΤΟΥ ΒΑΥ͂; Ουν Οοά, ἴο 1Π6 
νοΐ οὗ Οὐσγ οὐγῃ μδηά5,} (Ορ. [541]. χ], 17, 
Χ]ν, 1γ1 ΟἿ. 1, 17. 
ὃν ἐμ ἐδεὸ ἐδεὲ “αι δεγίο. πάει »πεγ}] Οτ 

Ῥεγπᾶρβ, Ὁ ἴδου, ἱἰπ ψΒοπὶ ἴδε ἔδίθουἾ659 
ἢ σοιηραββίοῃ 1 ̓ ᾿-- Οὐδ! ἔοπὰ ρῥγοΐεο- 
το, 

4. ᾿ ἰτωλίως ΡΓοΟπ 965 Ὀείογοβαπά νυδδῖ 
Ηδὸ νἶ Ὀ6 ἴο Ηἱἰδβ ρθορίθ, 45 ϑ0οῇ 8ἃ5 Ἔσο ΤΠ6Υ 
ἴυγη ἴο Ηΐπ). ΟΡ. 7εζσ. χχχὶ. 2ο, ἕοϊϊονίης 
Ὀρο νυν. 18, 10. 

ῥεαὶ {δεῖν δαοκεἠάηρ} 1 ν}}}} ἢραὶ, θοῚἢ ΓΒ τ 
Βοαγ οἵ ἐΐ5 βἰοικπθβϑ οἵ ἀροϑβίδϑυ (ςρ. [6ἐζ. ΧΧΧὶ, 
411-524), δῃηὰ δεῖς ουϊνναγὰ βίαϊε οὗ 41} [86 
6ν}}5 (οἷ. ν. 13) ψ Βςἢ μάνα δοστγιοά ἴο ἴΠ6πὰ 
1 τ. “ ΒΔοκβιϊηρ,᾽,) 85 οἷ. χὶ. 7. 

συε ἐδενε  εεἰν» 1.11. “(Ὑ]Ε}}) ἔγθθησββ ; ἢ ὁ. 6. 
ἐγ ἢ δροπίδηθοιβ, ονογἤονπς ξΟΠΟΤΟΚΙ(Υ.᾽" 
ὙΤΒΕ πουῃ ἰβ οἴῃ υϑεὰ οὗ “ἔτεεν! οἰεγίηρβ." 



490 
5111 Ὀὲ 45 τὴς ἀενν πο [5γδεῖ : 

'Οτ, με 5}4]] ᾿ξΓΟΥ͂Γ 45 τῃ6 {Π|γΥγ, ἀπά ἰςᾶβῖ 
δῦ [ΟῚ Ηἰβ τοοῖβ 48 [ερᾶποη. 
ἡ κῷ 6 Ηἰβ8 Ὀγδποῆαβ [5}|2}} βργεδά, ἀπά 
«λαό φο. Ἦ]8 ὈαΔΌΓΥ 84]] 6 45 ἴῃς οἷϊνα ἵγεδ, 

Δηὰ ἢ 15 5311611 25 [,ουδηοη. 

Ο». 5. 1[ἴν. 6, Ἰχν"]. ο, “’ ΡΙοη 1] ταίη " [ταΐῃ 
οὗ ἔγεεπεβϑ)]. Ὑπὸ Ὠινῖπο ἰονθ 5}}4}} ποῖ νναῖῖ 
ἴο Ὀ6 δαγποὰ ; [ἴ 5}4}} δὲ οὔσθ ονογῆονγ ὕὑροηῃ 
1Π6 ρεδηϊοηΐβ οὗ 115 οὐ δοοογά, Ορ. [ὑκΚ6 
ΧΥ. 2ο---24. 

͵3ὃγ νιἱπὸ ρον ἐς ἐωγπεά σα γον ῥ»ι] 
Τδεγο ν}1}}} πὸ ἰοηχεῦ Ὀ6 Δηγίηρ ἴο σποςῖκ ἴῃς 
ουϊροίηρβε οὔ ΜῪΥ ἴονθ ὑροη πίπι. “" ΕΤΟΤη 
δϊπη :᾽) δηοῖδον γοδάϊηρ οὗ ἴς Ηοῦγονν ἴοχί 
δῖνοβ “" ἔτοπὶ στθ; " 186 56η96 ἴῃ [Π6 Θηἀ ΤΕΠΊΔ115 
[86 5416. 

δ. 1 «υἱ]] δὲ α΄ ἐδὲ ἄξευ μπίο πγαῇ Ἐε- 
γοΥϑῖηρ [86 τηλ᾽οἀϊςίίοη οὗὨ ςἢ. ΧΙ. τς. ΤΠΘ 
ΑΞϑυγιδη νγὰ5 ἴπ6 εαϑί ννιηὰ ἴο [5.6] ; διυιΐ [6- 
Βονδὴ Ηἰπιϑεὶ νν1}] θα ἴο ἴΠοπ ἔογ ἀθνν. Π|Ι5 
ΟΥ̓ ΡΟΝΕΙ 541} Ὀ6 ἱτηπηοα!δίο Υ εηραροὰ ἴῃ 
Ρτγοπιοίϊης δεῖγ Παρρίμθ55: σοπΊρ. [58]. ΧΥΙΙ. 
4) ΧΧΥΪ. 19), ΒΕΙΕ 566 ποῖΐο, ὙΠ ςορίοιυϑ 
ἀενν οὗ ἴῃοϑε σουηίγεβ 15 ἔγεαιυθητν ἴδυ5 
τοίογσγοά ἴο : ορ. [οὉ χχῖχ. :ο; γον. χίῖχ. 12: 
Μιοεδὴ ν. 7. 

ας ἐδε ᾿᾿ν}] “5 Οτονν,᾽ οἵ “" Ὀ]Ϊοβϑοπλ." 
 Βδίονοτ Ὅδ6 [6 ῥγϑοῖθϑε ϑρεςῖθβ οὗ ἤονεγ 
ὙὨΙςἢ 5 ἐμ.5 ἀεσιρηδιοά (56 Τα σίγδμ, " Ναΐ, 
Η.. Ῥρ. 462, 463), νγε ςαπηοΐῖ ἀουδὶ (μαξ [86 
ῬΙΌΡδΒεΐ [45 Δῃ γα Ὀοΐδ ἴο [15 ἜΕχίγεπηθ Ὀθδυ 
(ϑοηρ οἵ 80]. 1“. χ, 2; Μαῖξ. νυἱ. 28, 29) δηὰ 
ἴο (ἢς ταρι γ Ὦ νυ ΒΙςἢ 1 βῃοοῖβ υρ ἴῃ 118 
1τ2}} ἘΞ ἀρ μαπῖ ἴοπὶ ἴΠ6 στουηᾶ, ΟΞϑιὈΪΥ 
Τοίεσεηςθ ἰ5 μιδὰᾶ 4δἷ5οὸ ἴο 115 ὑγο ἔς πδίυτγε: 
1 Π1|οὸ Ὠ18}] ἔσσουπάϊι ; υπᾶ τδαϊοθ βξρο 4η0}]η- 
4υλξοηοβ ἐπηϊἰεηΐα Ὀ1]0ο5 (ῬΙΙΏγ, “Ναῖ, Η]ϑῖ.᾽ 
ΧΧΙ. ς). [5γδεὶ 5841} Ῥ6 ]υ  ΚΙΥ δηὰ ΡΓΟΠΙΞΕΙΥ 
δοδυθποά ἢ ἴπ6 ἤονγοιβ οὗ οί βριπτυαὶ 
ΔΠὰ ΘΟ] ΔΓ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ. 
. “(δὲ γ᾽ δίς τοῦ σα, Ζεδαποη)] 4“ (δεῖ 
ἔουτἢ, "ἢ. Φ. Βῖ Πκο ἂγ δηὰ ἄθορ.0 “ οη "ἢ 
ΤΏΘΔΠ5 ΠΕΙῸ [Π6 ΠΟΌΪΘ ἔογοϑί-γθ65 νυν ἢ ζοστηθὰ 
186 ““ φΙοΣΥ " οὔ υάποη. 80 [58]. Χ. 24) ΧΧΧΊΙ. 
9; ϑοῃρ οὗ 580]. ν. 1ς. [5.26 }}5 ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ 
8}}8}} Ὀς6 45 δίδοϊα 45 1ἴ 5411 Ὀ6 Πουσιβῃίηρ. 

6. Ηἰς: ὄγαμοδες «δα]] σῤγεα Δ “4 Βτγαθο ἢ 65," 
ΟΥ ἐς 5ῃιοοῖϑβ,") ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ "5 ςῖκοῦβ,,) στον πη 
ουῖ οὗ [δε βργουζίηξ τοοῖβ ([58]. 111}..2 , [οὉ χὶν. 
). ὙΒῈ ψοσὰ 18 ἴῸ ἷπ 5. Ιχχχ. 1ἱἱ, 
ἐς ΘΓ ὈΓΔΏΟἮ65 υηΐο [Π6 σίνοσ ;" ΒΙΓἢ ΓΑ 
βΒυζροοῖβ ἴδ ἱπιᾶρθ πο ἩΥΙεΥ βηἀ5 Πεζο, 
οὗ “δὲ Ὀγδῆσῆοβ οὗ {86 ρασγοηΐ ἴγθο σϑδσδίηρ 
αυϊ ἀοννη ἴο ἴπ6 ρστοιηά, ψνΠοσο, σοϑίης 
Ὄροη [δε πιοῖβι 501}, ϑᾶςῃ βίτῖκοθ ἃ πονν τοοῖ, 
ΟΥ̓ ΤΟΓΟ [ΠΔΠ οὔθ, δηά εδοῖὶ τοοῖ ϑοπβ ὕρ ἃ 
ΠΟ ἴγδ6.Ὁ 6 δργοδὰ :᾽ 11ῖ. "ἐ 5ο οη.᾽ 

οἶξυε γε] ΤῊΪ5 Ἔνογβτεθ γαηκοὰ ΠΙΡἢ ῸΓ 
ὈδδιΥ 85 νγῈ}} 85 ἔῸσ ϑοσυ ΘΔ ὈΪΘπ655: 5. 11. 8, 
ΟΧΧΥΪΙ, 3: [υὰξ΄. ἴχ, 9; [6Ὁ. χὶ, τό. 

ΗΟΘΕΔΑ. ΧΙνΝ. ἶν. 5---8ὲ 

ΤΟΥ τῆαῖ ἀνε! ἀπάεγ ᾿ΐβ βΒηδάουν 
8.4}} γεϊιγῃ ; [ΠΥ 8}14}} γενῖνε ὧς τῆς 
οογῃ, δὰ ! 

Ι,εὈδηοη. 
8 Ἐρδγαδίπι σφαϊ “αγ, Νδὲ μανε 1 

απαᾶ δὶς «»ιοἶ α. Ζιεδαποη] Οὖ ταί που, “" δπά 
ἢ 581}8}1 πᾶν ἃ ἔγδρτυδῃςνῦ [ἰκὸ 1 εραποη." ὍΤΠε 
ἔγΆρτδΏοΥ οὗ [Π6 ν]]16γ5 οὗ [οὈδποη ἄϊε ἴο [86 
νδγίουβ οὐοτγίξογουι νοροϊδιϊοη ὑνὶς ἢ οἱοί 65 
115 51:465 ἢ25 Ὀδθη ΠΙΡΏΪΥ οχίο δά ΌὉΥ ἴγάνε εσς. 
ΤἼο ον. Ϊ. 1,. Ῥογίοσ οὔϑεγνεβ, “6 ἔγεβῃ 
τηουπίδιῃ Ὀγθθζοϑ, Β]]οὰ ἴῃ ΘΑ Ὺ σϑυπητηοσ ἢ 
[6 ἔταρταηςθ οὗ ἴῃς Ὀυάδάϊην νίποβ, ἀπά 
[Ὠγουρδουῖ ἴπ6 γοαῦ ἢ [ἢ6 τὶς ἢ οάουγβ οὗ 
ΠΌΠΊΘΓΟΙΙ5 ΔΓΟΠΊΔΊΙΟ 55, 604}} ἴο τηϊηὰ [6 
νογάς οὗ ϑοϊοπιοῃ, "ΤῊΘ 5π|6}} οὗ (ὮΥ γᾶγ- 
τιδηΐ3 15 {πκὸ ἴῃς 5π16}} οὗ 1,οαποη.᾽ " ϑοηρ οὗ 
80]. ἱν. 11. 80 κουσῖϑεὲ Μδιμπάσεϊ, αυοϊοὰ 
ΌΥ Ηογϑίου, δπὰ Τοορῆηγαδβίυβ (’ Ηἰσι. Ρ]δηϊ.᾽ 
Χ. 7) εἰϊοὰ Ὁγ τ Ῥιιϑεγ. ὙΤΠ6 νοΐ γεῦϑθ 
Τοργοβθηῖθ [οπονδὶ ἃ5 σΟΠ ΕΥΤΙ Πρ ὑροη Η!ς 
Ῥοορΐδ,--- 0.2] ἔτυ ἢ] π6 85 ἴῃ ρορυϊδίοη : 
186 ππξϑ πρὶ ΘΧὨἸ ΠΟη οὗἁ νἱγίιιθ5 δηὰ ρσᾶσδβ : 
δηά ϑυγοοῖ δοςθρί δ] θη 55 Ὀοίοσε Οοά δηὰ πδῃ. 

7. {7Χ7 ἐδαΐ ἀαυεὶ]... γε, ἢ Ἀλίδοσ, ΠΟΥ 
Β8Δ11 οο 09 δάδ;} ὙΠῸ 8881] ἀπ960]1} 
ὍΠΟΣ 816 δῃηδάον. [1,1. "“ ἀννοῖ]ογβ ὑπάοῦ 
᾿ὶ5 5ῃδάονν 5}4}} στεΐιυγη." “Ἀείυπι," ““Ὀ6 
Γεβίοσεα," 8ἃ8 1 8. υΥἱὶ. 14; ΕΖεκ. χυΐ. ςς, 
Χχχυ, 9. “Ηἰἷ5 βῃδάον," (δδὶ ἰ5, [5γδο 5. 
[5γδοὶ ἀρρϑθδῦβ, υ. 6, ἃ5 ἃ νυ] ἀθ-ϑρτοδάϊηρ ἴσϑο. 
Το ϑυρροθε [μδὲ [ἐπονδἢ}5 5ϑῃδάουν 15 τηρδηΐ, ἢ - 
ἰτοάτιοδϑ ΔΠ ὉΠΗΘΟΘΘΒΑΓΎ Ὀγοδκ ἰὴ ἴΠ6 ἀἸθοοιγϑο 
ἴῃ ψῃςἢ (νυ. 4ω--8) Οοἀά ΗἰπιϑοΓ ἰ5 ἃ}} αἱοὴρ 
1Π|6 βρεδίκου. 

ἐῤεγ “δαὶ! γουΐυε αἪ 1δὲ εογ"] Ἐλδίδεῦ, ΒΟΥ 
8811 ΣΟΥΤΥΘ Ὁ ΘΟΟΣΣ, ὦ. ἐ. νν 
δΔρυηάδηϊξ, ἈΠ γνιην, σγορβ. ΤῊΘ νογῸ ““τενῖνο ἢ 
ἴπ 1[Π6 Ηδθῦγονν 15 ἰγδηϑιῖνθ ἘῸΓ ἴ86 5εΏϑε οὗ 
186 οἰαυιϑ6 ςρ. ςΒ. 11. 22 ; ΖΕΓΝ. Υἱ]}. Σ2; ΓΒ 
ΡΑ5ΞΑΡ65 διιϑδίδίη 115 ᾿ἰεγαὶ ἱπϊογργείδιίοη. ϑοπῖο, 
ἃ5 Ῥοσοοκο δπὰ ὈΣσ Ῥυϑου, ποῖ 50 Ὠδίιγαι!υ, 
οχρίδίη 1 ἤχυγδῖνοὶυ οὗὨ ϑ5ρίγιίι] ργοάυςῖϑβ. 
δίηςθ ἴῃ ὕδφῃ. χχχ. 21 ἴῃ Ηροῦγον ἴον “1 νυ} 
ξραῖη ἔδοα "} 15 441 νν}}} σεΐυση, νν}}}1 ἴδε," δὰ 
80 οἴδῃ, 50πΊ6 ἰδῖκθ “' 88}} τοί .---5}}4}} τϑ- 
νίνε," 25 ρυῖΐῖ ῸΓ “" 581} ἀραὶῃι σενΐνο :" Ὀυΐ ἐΠ6 
ἔννο νϑγθβ θεὶπρ 50 ἴὩΥ ἀρδᾶγί 15 ορροϑβϑά ἴο [μ15. 
γοαυ αἪ ἐδ υἱμε] ΟΥ, 85 ἴῃ ἴδε στλδγρίπ, 

“ἐ Ὀ]οβϑοπὶ 85 με νἱπε," ὍΠὲ ργοζυβίοῃ νυ 
ὙΙΟΣ ἴῃ νἱηθ γ᾽οϊάς. 15 ἰυχυτίουβ γα νγᾶβ 
τονε ῖδ] : Ῥ5. οχχυΐ!. 3. Ὅς ἔπιε μετ 
Ἰηἀιοδίοα δάηλ5 οὗ θείης; Ἔχρ δηθὰ σῃγϑις δ }}γ ; 
Ὀυΐ [86 πηοτὰ οὈνίουβ ϑθῆβϑε 5 (δὶ οὗ ἃ ριῸ- 
|1ᾷς ρορυϊδίίοῃ, ἀϊπιϊηρυ Ξ θα, ποῖ ΟὨΪΥ ἔοσ 115 
Ὠυ πὶ Ὀυϊ 4150 (48 Ῥ5. Ἔχχν . 2) ἴογ 115 
ὩΟΌΪ6 4υ δ᾽ 165, ΤΏΟΓΔΙ 85 νγοὶ] 25 ὑὮ;γϑίςδὶ. 

ἐδὲ “εεπὶ ἐδέγεο [ ἘἈδίμογ, “16 ΣΦΒΟΤΎΣ 
(Ὠογθοῦ,"" οσ "" 5 τοπονγῃ." ὉΠ νἱπὸ ὙΠΊΓῊ 
15:86] 5}}8]} γθϑθσ Ὁ]6 ἰ5 οὔθ νυν ὶο ἢ γιοϊάς ἔσυϊς 

ΟὟ 45 ἴδε νἱπα : τὴς ἴΌι., 

᾿ ςςοηΐ [Πογϑοῦ ταὶ δέ 45 τὴ 6 γγίπο Οὗ ου, 
μαεσπεργιαὶ 



ν. 9. 

ἴο ἀο ΔΗΥ͂ πιοῖα ἢ ἰάοἶ8 ἡ 1 ἢᾶνε 
Πεαγὰ ῥίπι, ἀῃιὰ οὔϑεγνοά ἢϊπὶ: 1 ἀηὶ 
{κε ἃ ρύβεῃ ἢγ ἴγεα, Ετοπι π)ε 8 ΤΥ 
ἔγαϊτ ἑουπα. 

9 ὟΝ Βο ἐς ννῖβε, ἀπά Πα 5Π4]} υπάεγ- 

ἩΟΘΕΑ. ΧΙΝ. 

βίαπα (ἢε86 ἐῤίηγεβ ῥγυάεηί, δηὰ ἢδ 
881} Κπονν τπ6πὶ ἡ ἔογ τῇς ννᾶγβ οὗ τῆς 
ΠΟΒΡ ἀγέ τὶρῖ, δπά τῃς 1.151 5}2]]} 
ννΑΪΚ ἴῃ τἤδηὶ: δυζ [Π6 ΓΓΔΉΒρΓΕβ50 ΓΒ 
8}2}} [4}1 τῃεγείῃ. 

85 ἕατηεὰ ἴοσγ [15 Ἄἐχοθίθηοθ 85 [πδὲ νος ρσο- 
ἀϊιοο5 ἴΠ6 νης οὗ ᾿οθδηοη, 866 ποίδ οἡ ἴῃ 
Ῥτοοθάϊηρ οἰδυϑθ. 4“ Κϑηονγῃ :" 11ἴ. “( πηοπηο- 
ΤΊΔ] ; ἢ ΒΊΟΝ ΤΊΔΥ ΡΟΞΘΙΌΪΥ, Ὀυϊ ποῖ 50 ὑγο- 
ὈΑΌΪΥ, πιοδῃ “" ἤδνοιγ." ΤὍΤῆὸ νῖπο οὗ 1,εὈὰ- 
ΟῚ ᾽45 Ὀεοη πιοσὲ ὨΙΡΏΪΥ οχίο θὰ, ἃ5 ννγ6}} ἰῃ 
ΔηΟΙΘΩςϊ 85 ἴῃ πιοάθγῃ {π|65 : ΟΥ̓ ΡΊΙΗΥ, “ Ηἶϑι. 
Ναῖ᾽ χιν. γ; Νιεδυῆγ, φυοϊεὰ ὈΥ Ἡοτβίου, 
δηά οἴμεσβ. Ψόοη ΤΥΟΙ], οἰἰοὰ ὉΥῚ ζ Ἡδηάοι- 
80Π, 5845: ὁ Οπ [ἢ!5 τηουηϊδίῃ ΔΓῸ ΥὙΈΎῪ νδ]ι- 
ΔΌΪΘ νἱπογαγάβ, ἱπ ΏΙΟΒ [86 στηοϑὲ Θχοθ!]θηῖ 
Ὑ Ως 5 ρχγοάυοςεά, δυςἢ 45 1 πᾶνε ἤθνῈσ ἀγιηὶς 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ςουπίτγ, ἰδουρκῇ ἐπ πὸ σουγβὸ οὗ ἔουιγ- 
ἴδθῃ γδᾶγβ 1 πᾶνο γᾶν θὰ σου ἢ τδηγ, δηά 
ἰλϑϊϑα ΤΏ ΔΩΥ͂ σοοά Ὑν1Π65.} 

8. Ἐρῤῥναίηε “δαὶ “αν, δαῤ δῥαυε 1 1ο ὅο 
47 πιογε «υἱὲ ἰάοίς ἢ ΒΘ νγογὰβ “" 581} 5 γ᾽" 
ἅτὰ ποῖ ἴῃ [6 Ἡρῦγονν, πὰ βουηθονν ἢδξ Ὑγϑάκοϑη 
186 ϑσρί ξ οὗ [6 ράβϑᾶρθ. Α5 ἴῃ Κ5. οἶχ' 4 186 
τνογάϑ, ἐυϊ 1 χέυο γιγεοὶ ὠπίο Ῥγάγοτ," τὸ 
ΠΈΟΓΑΙΠΥ, “θυ 1 αηε ᾿ΥΑυοσ 3,7 50 ννῈ ΠᾶΥ6 ΠΟΓΟ, 
ε Ἡλρδττα ὑ, δι μαᾶνὲ 1 ἴο ἀο δΔΩΥ͂ [λοτ6 
ἢ Ιἀ0]5) χτηραπίην, “ἰ ΕΡΒ γα 5 Ὑ8ΟΪ]6 
Βιοασί 5}}8}} θ6, “Ναί πᾶνο 1,» ἄς. Ὅῃὸ 
υεδίίοθ 1156} ἰβ 5 πι]ασ ἰπ ἔοπα ἴο Τετ. 
1. χ8, δηὰ τηϑδης, “" Δ αῖ ἃγὸ ἰάοἱβ ἴο τηδὺ " 
Αποῖβοσ σεηάουηρ 15, “Ὁ ἘΡρησγαίι, ὑπαὶ 
Ββανο 1 [[Π6ὸ 1 ογὰ] ΔΩῪ πῆοῖὲ ἰο ἀο ν ἢ 
Ἰάοἷβ "2... ΝΥ δμουὰ ἐμοΥ ΔΩ͂ τποστὸ Ὀδ 
)οϊποὰ ψ ἢ Με 85 οὐ]εςῖ5 οἵ ἵν νγουϑπὶρ ὲ 
Ατὶ ποῖ [1 4]1-5υδῆηοϊιοηῖ ἡ ὅ0 Μρῃάοίβθομῃ, 
ΝΥ ὑπϑοῆο, ἀηὰ 5Ξοπλα οἴδοῦβ. 

1 ῥαῦυε ῥεαγά ῥίγῃ, ἄς. ἈΔΙΊΠΟΥ, ΓΙ, ΘΥΘΕ ΣΙ, 
Ἰδγο δηβνοσχοά δηά ἢἤδλνε οὐϑογνθα Πίηι: 1 
ΔΙῺ ἃ5 ἃ ῬΤΌΘΏ ὉΪ]Π6 ἴΓθ6; ἔγοπὶ ΠΊ6 15 [Ὦγ ἔτυϊί 
ζουηά." [πῃ τόϑροηϑα ἴο Ἐρθγαίπηλβ Τοποῦπο- 
ἴπρ 41} οἴδες {τυβῖ, [ἐπονδὴ Δϑϑετῖβ Η!5 81}- 
5 ΠΠΟΙΘΠΟΥ ἔοσ Ηἰ5 ροορίθ. Ης 1 [5 (δδί ψἹ}} 
Βοαῦ ΕΡΉ ΓΑΙ ΠῚ 5 ργάυοῖβ (ΟΡ. «οἷ. ἰϊ. 2Σ ; [58]. 
Ιχν. 24); ἐμπδῖ ν}}}} νναϊοἢ ονὸσ ἢῖπι, πο ἰοηξοῦ 
(45 ἰη ειῖ. χχχὶ. 17) ““ιάϊηρ Ηἰβ ἴαςε ;" 
τῃδῖ ν7}}} εἶνε Εἷπὶ τείγεβϊηρ βῃδάθ, ἀῃὰ ΞΌΡΡΙΥ 
Βῖπὶ ΜΠ ΘΎΕΙ Ὀἰοββίηρ πδίιισαὶ οὐ βρί γτιΔ] 
([4π|68 1. χ7). 
νη γε] οὖ, “"ρίῃο ἔγρε. ἔογ ἴδε εχδςῖ 

ἡἸηροτῖ οἱ δὲγδερ, 585 Ττιδίγαῃ, "Ναῖ. Η. ρ. 
353.- ΑἹ υπηργάρεουβ δηὰ ρεγμᾶρβ ἀονη- 
βίοορίπρ ἰγθὸ 15 σθαυϊγοα, 458 1ῃ [58]. Χ]]. 10. 
ΎΒΟΓΟ 566 ΠῚ5 ἴο Ὧ6 ΠΕΙῸ ἃ ΤΟΙ Ἰσοθηςο οὗ ϑοηΐ 
οὔ 50]. ἰϊ. 2. “1 881 ἀονγῃ υπάογ ἢ15 βῆδαονν 
τυ ἐτοδὶ ἀοἰἢϊ, δηὰ ἢἷ5 ἔγοϊξ νγὰ5 ϑινεεῖ (Ὸ 
ΣῺΥ ἰΔ5ίε.᾽"} 

9. οἱ: «υἱτο, ὅς. ΟΥ, “ΨΊΟ ἴ5 υυῖϑε, 
[πὶ Β6 ΤΏΔΥ ὑυπάετοίδπα {ποθ (Ὠΐηρβὶ ἃ πιδῃ 
οὗ υπαοιϑίδηάίης, [δῖ Π6 ΠΊΔΥ κόπον Ποηι} "" 
ΤῊΙ5 ϑ0]θπῖη Ργοςϊδηπιδίίοη ο ἢ δὶ ρηροβ αἰίοηξοη 
ἴο ἴ86 ΡῬΓΟΡο 5 πλεβθᾶρθ. [{ 15 δἰ πὶ τ ἸΏ 11- 
μὰ ἴο, “ΗἜἬὌ [μδὲ Βδῖ: δᾶγβ ἴο ἤθᾶγ, ἰϑὶ ἢϊπὶ 

Ὁ Ὁ. εν. ἰχ. 12. 
,)}ν δε «υαγε ΟΥ δε Σοκρ, ὅς. Οτ, “ἔοσ 

διγδικὴ ἅτ6 ἴῃ6 γᾶγ5 οὗ ἰῃ6 1,οτγὰ, δηὰ [6 
τἱρσῃίοθοι5 5}4}} κοὸ οἱ ἰὴ ἴδβεπι, θυϊ ἰγδηβοτεϑ- 
ΒΟΙΒ 5}8}} [411] ἱῃμογείη." ΤῬὍΠ6 “ὁ νγᾶγβ οὗ [6 
1, ογά "᾽ βοπιθῖϊπλοβ πηθδη 86 πιο μοάϑ οὗ Οοὐβ 
ΓοΟσράυΓο, 85 541. ἵν. 8. ο; ΪΙοῦ χχνῖὶ. 14; 
8. ΟΧ]ν. 17; ΕΖεῖκ. χν , ς ; βοιῃθίηθ5, 1Π6 

ὙΑΥγ5 ὙὮΙΟΘΝ [06 1 ογὰ ῥγεβοῦῖθοθ ΓῸΓ ;Δη 5 
ΟὈδαϊΐεδηςθ, ἃ5 5. Ιχχχὶ, 12, Ἵχίχ. 2, 37). ἴῃ 
[86 ργεβεηΐ ρᾷββᾶρθ, 85 αΑ͵5ο 'ῃ Ῥ5. χχυ. το, [6 
ῬΉΓΑΘΟ ΔΡΡΘΔΓΘ [0 σοπηργῖϑα ὈΟΓ 56 η565. ϑίηοθ 
1:6 σουζϑε οὗ βρί Πίιδὶ ἀπά ποσὰ] οὐθάϊδηςο, 
Ῥτεβοσιροαὰ ἴο ὺ5 ΌὉΥῪ Οοὐἶϑ ἰᾶνν, πιυϑὲ ὈΠῺΡ 
Ὁ5 ἱπῖο [Π6 τηοδὲ ρογίεςξ δαγποΩΥ "ἢ Ηἱ5 
οὐ σοιΓβα οὗ ργοσθάυγε ἴῃ ἴα φΟνογησηθηϊ 
οὗ {π6 ννου]ὰ, ἔοϑο γμὸ ΚΔ ΕΠ Π]Υ νναὶκ τπογεΐῃ 
ΤΑΔΥ ΠΟ ΠάδΠΓΠΥ αχροοΐ, ποῖ ΟὨΪγ 86 Ὠϊνίῃο 
δἰά ἴῃ ποῦ οηάθδνουγβ {ππι5 ἴο ᾿τνθ, Ὀὰζ 4150 
[86 Ὠινίηθ Ὀ᾽ σϑηρ [σου ἢ (᾽6 ογάθγιηρϑ οὗ 
Η!5 Ρτγουϊάεηςε Ὀοίἢ μετα δηὰ βοσεαῖζεγ. "0 
οη :᾽" 1[8δὲ πρῃΐοουβ ἐπάεαυομν ἴο ννα]κ ἴῃ [Ὠδηι, 
δηά βηά [Πδὲ ΤΠΟΥ͂ ΓΕΔΙΠῪ απ ἀο 50: [ΠΟῪ τπῆονθ 
ξογνναγά ϑ5ἰθδαγ, δηὰ νιϊδουΐ τιθοῖην ἢ 
ΔΏΥ το] οὐδίδοϊβ, Ἔνθ ἴὸ (Π6 νϑσὺ οηὰ δηὰ 
ξοΔ] οὗ {πεῖς Ἰοισθου. ΟΡ. ϑ. οχιχ. 3, τός. 
 ΤΓΔηΘ γοβϑοσβ,,"" ἴἤοθ6 ΨΠῸ δ1Ὸ πιιηάδα ἴο 
ξΑϊΏΞΑΥ Οοὐἷδβ γενο δι! οηϑ ἀπά σοῆϊδο ἴο ΟΌΘΥ 
Η!Κ Ἰαννβ, βπά ἴῃ {δοπη, 458 ἔβοῪ (Ὠϊηἰκ, θη ἦι} 
οσσαϑίοη ἕοσ ἀουδῖ, ἔογ ἀἰ5θε]ϊοῖ, ἔοσ ἀϊϑοῦδοά!- 
ἔσο; δυῖ (86 ψοζτά οὗ Οοὰ ν}}} 19 Έ8 10] 
ΔΥΘΏΡ6 1561} ΘΟΟΠΟΣ οΥὐἩ ἰδίου ἰῇ Π6ΙΓ υἱοῦ σοη- 
ξυδίοη δηὰ ονογίηγχγονν. Ορ. Εςοϊυ5. χχχῖχ. 24; 
4 ΟὐοΥ. 11. τό; 1 Ῥεῖΐοσ ἱϊ, 7, 8. ΤΏ ρῥσγορπεὶ 
ρρεδγβ ἴο ἔξεϊ μουν σηυςἢ ἔμεγε Βα Ὀεεῖι οὗ {815 
δ Αι συ ἴῃ [86 στήθη οὗ 815 οὐγῃ {ἰπιθ, δηὰ ἴο 
ἀοβραὶγ ἐπογείοσγο, δὲ ἰοαϑὲ ἔοσ [86 Ὀγεϑεηΐ, οὗ 
[5.86] 5 ΓΟσΟΥΟΓΥ ; δῖ πα ἴακοβ ἰθᾶνθ οὗ ἢϊ5 
ΤΟΡΒοῖς στη ηϊϑίγυγ, βδάάθηθά, ἱπάοοά, δηά 
Ὁγουοάϊηρ, γεῖ ἐογβοὰ πὰ σοηϑβοϊθα ΟΥ̓ 1ῃ6 
ςοηνϊςξίοη, [πδξ, νν δέου 5}4]] Ὀ6 [14], [ἢ 6 νυ οὶ 
σουγβο οἵ Ὠινίπο ῥσγονίάθησθ Ὑ71}} ΘνΘΓΤΏΟΓΟ 
ςοτητηθηᾷ 156} ἴο ἴῃ ΒΙρβοϑὲ σοάϑοῦ δπὰ σοῃ- 
βοίθηςο, ϑνοσκίηρ ουὔξ ζοοά δηὰ 1] ἔοσ 41} πγϑθῃ 
Δοςοσαϊηρ 85 ἴΠοΥ 5}}8}} βονογδιν θῈ ἔουπά ἴο 
ἄεϑοῦνθ 866 [πἰγοά. Ὁ. 4ος. 
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ἜὌΕΣ:, 

ΙΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

ῬΑΟΚ ῬΑΟΣ 

του ἐῶ αι ΘΟ ὠμ ὑεσεκυαδ . ΕΝ 494 οοσ . . Α49ρς 

1 ΤΡνγεο Ῥγεάδιείίοης, οἱ. 1---- 8 π᾿ ΤῊΣ ἘΟΝΕΙΣΜΕΝΤ ὋΡ ΥὍῊΕ 
(1) δε 4αν οὔ δε Σογά . 494 ῬΚΕΒΙΟΤΙΟΝΒ . ον. 498 

ννΞ αν ὯΟῸ Ιῃἰουτ Δ ΟΣ. σοβρθοῖ Ὡς 
Τ7οεὶ, Ἔχοθρῖ δυο 85 15 ἀδσινϑα ἔγοπλ 

ἴῃ Ὀοοκ νὨΙΟἢ δε ΠΔ5 Ἰεΐϊ 5. Ετομ 1 6 
ἰεάττι ἢΪ8 παπλα δηἃ σου ΤΥ, Δα ΜῈ ΣΟΔΥ͂ 
φαῖῃοσ, ψ τ 1655 σοσίδι ηγ, ἢ15 ἀδῖα. 

Ι. Ζζὲ4 μέλον αμή αΐζΖ. 

ΝΕΙΙΠΕΙ ἢΪ5 ΟὟ ὨδΠῚ6 ΠΟΙ [6 ὨδΙὴδ 
οἵ δ15 ἰδίου δύνα κοηβ ΔΩΥ͂ Δ55ΟΟ Δ [ΙΟῺ, 
ΤἬΉΘΥ 16 ΘΠ ΠΓΧΕΙΥ ὩΚηον ἴο πι5. ΟἸΠ ΕΟ 5 
Ὀοτα [ἢ6 δρρεϊϊδίίοη οὗ Γοε], ΙΓ ἢ τ Δῃ5 
“76 ον 15 σοα" οἵ 1ἴῃ6 τῇδ ψΠ0Ο 
ἢᾶ5 [Ἑῃονδῇ ἴογ ὃϊ5 σοά;" Ὀυϊ νὰ ἢανα 
Ῥτζοοῖ [μαΐ 16 ἃῖεὲ ποῖ ἴο ὃς Ιἀοηηβοά 
ΜΠ (ῃ6 Ῥτορῃεῖ, δηὰ [τ 15 [ῃΠογοίοσα 
ϑιρεσῆυουβ ἴο τοΐοσ ἴο ἴθ. Τῆδί ἢδ 
ψ 45 ἃ Ὡδῖϊννε οὗ ἴῃς κουζεση Κιηράοῃι 15 
ςεγίδιη. [10 15 Μουῃηΐ Ζίοη δῃὰ 76 πι58- 
θη, ἰῃ6 ο] άσρη οὐ Ππάδῇ δηά 7 γι 5416Π), 
τῃαϊ ἢς δαάζγεββοϑ δηά οὗ Ὑῇοπὶ ἢ βρεακϑ5 
(1. 1, 15) 23, 32, 1]. χ, 6, 8, τό, 1, 18, 
20, 21). Τῆς Μοσά [βγὰεὶ 15 υϑεὰ ΟἹ] 
ἴῆγθα ἔπηοβ (1. 27, 11, 2, τό), δῃά 1ἴ 15 
Ρἰαίη {μὲ 11 ἢΔ5 ὯΟ Τείεσθεῃοβ οἡ ΔΩΥ οὗ 
τῆ 656 ΟΟΟΔ 5105 ἴο [6 πογίπογῃ Κίηράοιῃ, 
Ευσίμοσ, τἰῃ6 4]]υ058] 05 ψὨΟἢ Π6 ταϊο5 
816 ἴο {Π]ηρ5 εχιβηρ ἴῃ ΤΕγαβδίθτ ἀπά 
7υάδῃ, ποῖ ἴῃ ϑαιηδγια δῃὰ [ἢ 6 1βγα 6] 115} 
Κιηράομι; δυο ἢ 85 1ἴῃ6 ἴερὶε οὗ 50]ο- 
τιοη (11. 17, 1]. 18) δηά 115 5Ἔγνῖοεϑ (1. 9, 
13, 1᾿. 14, 17) δηά τε νδ]] εὐ οὗ 7εδο- 
Βῃδρῃδῖ, 1ἢ 1 ἴπαῖ ὩδπΊδῈ ἃ σϑίεγοῃοθ 15 
ἴο Ὀ6 866 ΕἸΠΟΥ ἴο 186 ν]]ον οἵ (68 
Καάτοῃ, οἵ ἴο ἴῃ6 ν4]|]16Ὺ οἵ Βοσακδὴ (1]. 
2, 12, 14). 

ΟΥ̓ ἢἷὶ5 οσσυρϑίίοη ΟΥ Ά Ῥτζοίδβδϑιοη σα. 
Δ ΟἿΪΥ ρϑίῃεσ, πορδύνεϊυ, ἰδὲ ἢς 
5 Ὠοΐ ἃ ὑπέεβῖ, 85 βυρροξβεᾶ ὉΥ Με 
Μδυποςα (΄ Ῥγυορῃείβ δηᾶ Κίηρϑβ, Ρ. 179, 
ΟδμΡΥ. 1853) δηὰ οἴμεῖβ. Ης δάάγοββεϑβ 
τὴ6 ῥηδϑίθ ον ἀθητνγ ἴοὰ πίῖβουξ (ὦ 
132, 1}, 17). 6 ΤιᾶΥ ποῖος, μουγενεῖ, 
ἴῃ ΟρΡΡοβίοῃ ἴο ἃ σενινθά εἴτοσ, [παῖ ἴῃ 
16 ῥσορμεῖ, (δου ποῖ ἃ ῥηεϑῖ, ἴμ6 σα 15 
ὯΟ ἀερτεοϊδθοη οἵ ἴε6 ῥΠεβαν οὔϊος δηάᾶ 
οὗ ῥγ βΕν τηϊηϊβίσαϊοηβ. ὙΤὴδ ΕἸΤΟΥ 8]- 
Ιυάφδὰ ἴο ΒΌρΡΡροβεβ [ῃς εχίβίθηος οὗ ἃ 
σοηϑβοίοιι5 δηὰ ἀϊγεοῖ δηϊδροηΐβηχ ὈΘΌνΘΘη 
1ἴῃ6 ῥτορῃεῖς δηὰ {με ρηεβὶν οβῆςε, οὗ 
Δ “Ρροβιίίοῃ οὗ ἴῃ6 ῥγορμεῖβ ἴο ἴῃ 86 
δτονῖῃ οὗ ἴῃ 6 ῥγΈϑῺΥ ἀπά ϑβδοτιβοϊδὶ 
βυϑίθῃλ," ἩὮΏΙΟΝ 15 Τορσοβθηϊοα ἃς Ῥεῖϊπε 
ἐΒΡαβοα οἡ δὴ δἴετηδὶ ῬΠΠΟΙΡΙΕ:" ἃ 
( ξοΠΗ͂ΙοΙ " Βεοΐνγοοη τῃὴ6 ἔνο ογάοεβ, Ὀ6- 
διηηϊης ἢ 706] δἀηὰ οοημθπηυϊηρ ἄονῃ 
ἴο ἴδε ὕμπιμς οὗ Τεγειηϊδῃ. ΤΒΘΙα 15 Ὧ0 
ΒΌΟΝ δηϊασοῃΐϑσω, Ορροϑβιοῃ, οσ οομῆϊοϊ 
ἴο Ὀς ἰουηά ἴῃ τῃς τεοοτάβ οὗ ἴῃς [ἐν ]5ἢ 
Ῥεορῖὶθ. ΤΤμα ρσορβεῦοδὶ οβῖος ᾿γ85 50}- 
ὈΙομθηίαὶ, ἢοῖ δηϊδροηϊβες, ἴο ἴῃ 6 ῥχιεβῖ- 
Ϊγ. ΤΠΟΥ γαῖα ΝῺ ῬΟΕΙ5. ΒΊΟΝ (0- 
ΟΡοσαϊθα ἴοσ ἴῃ6 τηδιηϊθηδηος οὗ [ἢ 6 
Δ} οὗ Τεμονδῇ δηὰ οὗ στρογ! τυ Ὀαβεά 
ὉΡΟΩ [πῃ τεϊϊρίουβ ὑπηοῖρῖε. ὙΏεη 
ῬΠεβίβ οὐ ῬΠΕΒΕΥ δοῖβ ἅτε ἀεῃουηςεά ὈΥ 
ῬΙΟΡἢεῖβ, 1 15 ποῖ Ὀεοδιιβα {ΠΕΡ 816 
Ῥηαβίγ, Ραϊ Ὀεοδαβα [ΠΕΥ̓ ἅτε 5ἰη8}] (1581. 
1. 10; ΜΔ!. 1. 14, 11, 1). [Ιῃ ἴῃς ριορβεῖ 
7οεὶ νὰ Ἀπὰ [Π6 ῬΠαβῖβ σθοορηϊζεά, ποῖ᾽ 
ἃ5 Τυᾶδ 5]δγοσβ οἵ Ὀθαϑβίβ, δυζ 85 ΤΩ] 56 Ὶ5 
οὗ Οοἄ, 85 τηροάϊαϊογς πὰ ἢ} Ὁ το τ ΈΤΟ) «- 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈΞΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἸΟΕΙ. 

Ὀεΐνχοοη αοἀ δηᾷὰ τδῃ, δηὰ 845 ἴῃ 6 Ὡδῖι- 
Τὰ] Ἰοδάθυβ οὗ [6 ἀδνοῖουβ οὗ ἴῃ Ρεορὶα 
(11. 17). ὙΏΘΙΘ 156 0 ϊηϊ οὗ ΔΩΥ “Τε- 
Ὀυκα οὗ [᾽)6 5δοσιῆςϊδὶ δῃηᾷα σδγειοη δὶ 
ϑγϑβίθηι, ψὩ]ο ἢ Δ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒ ᾿ηἰετρτεῖδ- 
ὈΟη [45 διΠρυϊεαὰ ἴο ἴῃ6 ποτγάϑβ οἵ Τοεϊ, 
πάθεα βοιηθ, ἴο οτω [ῃ6 1ἄδα οὗ ῥγοϑί- 
Βοοά δηᾶ 58δοιῆσθα δ΄ἵαβ 5ρ6ο δι] τορυρ- 
Ὡδηΐ, 566 50 Σῃπςοἢ ναΐὰςδ δἰϊδοῃηθα ἴο ἴῃ 6 
ἔοστῃβ οὗ γΟΥΒὮΡ 1π (ἢ ΒΟΟΚ οὗ 70εῖ, 45 
ἴο σοῃοϊιάβ {πεσγοίσοιῃ ἴμαὶ [ἴῃὴ6 διῖῃο Υ 
νὰ 5 ἃ ,ονϊτε., 

Τῆς εἰοηδηῖβ οὐδ οὗὁ βοὴ γ ἢᾶνθ 
ἴο ἔοπῃ οὐὖ Ἰυάρστηοηϊ 45 ἴο [6 ἀαϊε οὗ 
6 ῥτόρμεῖ 706] ἃτὲ (1) ἴὰδς Ἰδηρυδρα 
δΔη 51γ]6, (2) 16 ταξεγθησαϑ ἴο [Ὀσεῖρτι 
ὩΔΌΏΟΏ5, (3) [Π6 τείεγεοδϑ ΟΥ 41] .5]005 ἴο 
ΟΟΟΌΣΓΘΏΟ65 ΟΥ̓ ΟἸΓΟΌΓ, βία πΠο65 ἰη ΓΔ, 
(4) ἴῃς αὐυοϊδιίομβ τηδᾶς ἔἴτοπὶ ἴῃ6 ὈοοΪ 
ὈΥ ΟἾΠΟΙ ῥγορ μεῖς, Οὐ Ὀγ 11 ἴτοῖὴ οἴδοσβ, 
δηὰ (5) ἴῃ6 ροβίοῃ οἵ ἴῃ6 Ῥοοκ ἰῃ (86 
(δποῃ. 

(1) Ετοὰ 206 μρμαρε πη ον 6 
ΔΙΘ ΔΌΪΘ ἴο ΟΥ̓ΑῊ ΠΟ 5δὨβίδοϊουυ σο οΪυ- 
βίοῃ. [Ι͂ὴῃ ΞΌΡΙΠΓΣ Υ 706] οοτηθ5 ποχὶ ἴὸ 
1594 ϊδῇ, ἴῃ ἴθ πάρθγῃθεβ ἴ0 Τοσειηϊδῃ : Ὀὰυζ 
ἴΠ6Γα 15 ποίην ΟἸ ΠΟΥ ἴῃ πού 5 οὐ 50}]ς, 
ΔΙ Πμουρἢ Ῥοΐὰ ἅτ Ῥθοι δ, ἴο 5Βῃενν 
ἩΠΟΊΠΟΙ Π6 συτοῖθ ΘΑΥΪΥ ΟΥΓ ἰαῖα ἴῃ [ἢ 6 
ἴουγ υηάγεοα γεαῖθ οὐεσ ὙἙίο ἴῃς ῥχο- 
Ῥδεῖς οὗ Τυἀ δ} ταηρα. 

(2) Τῆς “ργεΐργε μαΐίσμξδ ὩλτηΘ ΔΙῸ 
Τγτο, Ζίάοη, ΡΣ] 54 (1. 4), Οτεεςβ (11. 
6), ὅδεδα (ἰ11, 8), ἔσγρι δπὰ Ἑάδοχι (1. 
190); δηᾶὰ [6 Αβϑυγίδῃ8 ΤΩΔΥ͂ ῬΟΞΒΙΌΪ 
Ῥ6Ὲ ἱπαιϊιοαῖοα Ὁπάευ ἴῃ6 πδῖὴς οὗ “"ἴῃ8 
Νογίποσγη " (11. 20). Ὑγτα δηὰ Ζίάοῃ ἅτε 
ἀσοηῃουησοα ὈΥ Ατηοβ, βαϊδῇ, [Θγθ Δ, 
ἘΖΕΚΙοΙ, ΖΕεοματδὴ ; ῬΏ]Π15114, ΌΥ ΑἸΏΟ5, 
1βαδῃ, Ζερῃδηΐϊδη, Τογοπιίδη, ΕΖΟΚΙεΪ ; 
Ἑάοτῃ, ΌὈΥ Ατηο5, [5δ΄δῇ, Γ ἐσθ δῃ, ΟΡδά- 
ἸΔἢ, ἘΖΟΚΙΟΙ, Μδ]ΔΟΙΙ ; Ἐργρῖ, ὈΥ [54] 4ῃ, 
7Τεγοην δῆ, ἘΖΟΚΙΟΙ, ὙΠοῖα 15 ποίμϊηρ 
τπογοίοσα ἴο Ὀ6 ἰθασγηΐ ἔγοπὶ [86 ἴδε οὗ 
τπ656 πΔΌοηΒ Ὀδίηρ Ὡδιηηθα ἃ5 δ ΘΠ 165 
οὗ Τυάδλῃ. ὙΠΕΟΙ͂Γ ΠΟΒΠΠῸ τγᾶ8 Ῥειτηδ- 
πρηΐ ΤΤΌΤΩ Β.6. 8οο (ἴῃ [6 ο456 οὗ Εργρί 
ἴτοϊὴ Β.0. 972) ἴο Β.0, 40οο. Οτθθοβ 15 
τηοηποηδα Ὀγ ἘΖΕΚΙ6Ὶ (χχν]ϊ. 1.2), 858. ΌῪ 
7οεἱ, 85 ἃ τϑοοίνεγ οὗ δανε ἴγοῃῃ ΤΎΤα ; 
πα ΘΠ 6θα, 45 ἰτδαϊηρ νι Ὑγτα (10. 22); 
δυϊ ποτα ἴθ ΩῸ σϑάβοῃ ἴο ΞΈΡΡοβἝ {παῖ 
{ΠῚ} ἰταβῆς τνγὰβ σδιτι θα οἱ ΠΊΟΤΕ δὶ Οπδ 

1 Ἰρανϊάεξοη, “Οπ ἰδς ΟἹ] Ταβῖ, ;" Κιοβεῖ, 
ες Ῥσχορδειίδηγυ5.᾽ 

493. 

ἄαίε ἤδη δηοῖθεσ. Ὑὲ οδὴ (πογοίουα 
Ιθασὰ ὯῸ τοτὲ ἴτοῦλ ἴπεβα {0  }ὺ ὩΔΙΊ65 
πῃ ἔτοιῃ ἴῃ οἴμοιβ. Τὴδ ΟἿΪΥ ΓΕΙΏΔ]η- 
Ἰη ὨδΙὴ6 15 “16 Νοσίμοσῃ," δηᾷά [ἴΐ 15 50 
ὉΠποοτίδίη 1 [ἢ158 τηθδῃ5 ἃ ἡδίοηῃ δἱ 4]], 
ἴῃαϊ να οδῇ ἰοιπά πο διρισηθηΐ ὕὈΡΟὴ 1. 
6 οδῇ ΟἿΪΥ 540 ἰῃδὶ 2.0 1ἴ τγηϑδὴβ [ἴῃ 6 
ΑΒϑΥσΤΔΏ5, δηᾶ [πᾶὶ 2. τ6 ἱηγαβίοῃ οὗ 
ΘΘΏΏΔΟΠΟΙ 5 Ὀχεαϊοϊβα Ὁγ 1, 186 γτο- 
Ῥμοῦς ἀδία τουδὶ ἕδνα Ῥδθ Ῥσονιουβ ἴο 
ἴῃ6 τεῖρῃῃ οὗ ΗΘ Ζο κί ἢ. ΑἩ διριτηθηῖ 15, 
Ἰηδεεά, ἀγάνγῃ ΟΥ̓ βϑυϑσαὶ σοχητηδηϊδίοῦβ 
ἔτοτω ἴῃς δῦβεῃησε οὗ δὴν ἀδηυποϊδίοη οὗ 
[Π6 ϑυτίδῃβ, 0 Ἰηνδάςα Τυάδῃ ἴῃ ἐπα 
τεῖσῃ οὗ Τοαϑἢ (2 Κ. χίϊ, 18); Ὀυϊ τἢϊ5 
15 ἴοο ὈΓγεοδγίοιβ ἃ ἰουηἀδίίοη Οἢ ὙΒΙΘΝ 
ἴο Ὀ014 νι ΔΩΥ 5θου ΠΥ. 

(3) “πέγμαί αἰμείοησ. Ἡξετο, ἴον ἴῃς 
ἢχβί Π6, 6 τρδοὴ βοιῃδίῃηρ ἀδβηϊία. 
ὙὝΠοΙΟ οδὴ δὲ 1{|6 οὐ Ὧἢο0 ἀουδὲ ἰπδῖ 
70ε1}5 ἀδβορῦοη οὗ ἴῃ6 ονεηίησον οὗ 
[086 Βοδίῃθη, οὗ τῆς αυρἢ οἵ Τυ6Δἢ, 
δηᾷ οὗ (Ὡς Ἰυάρτηοηϊς ὮγΥ [Ἐῃονδὴ ἴῃ [6 
γ Δ] ]Ὺ οὗ ΘΠ οςμδρμαῖ, 1Ο] νης ὉΡΟῚ 
ἴῃς στεαὶ ίαϑί ἴο τῇ ἢ ἴἢ6 Ρῥσορῆεὶ δδὰ 
(8116 Π15 σου τγτηθ, 15 Ὀ456 ἃ Ροη [ἢ 6 
ὨΙδίοσίοδὶ ἔδοϊς οὗ ἴἢ6 Ονο ΤΟΥ οὗ [6 
ἹΜοδιῖο5, Ατσηοηϊεβ, ἀηὰ Ἐκϊογηϊῖοϑ ὉῪ 
ἴπΠ6 δαπὰ οὗ Οσοά, ἀπὰ οὗ [δε τε)οϊοίην 
οὗ ἴῃ6 5:86 1165,1η [ἢ νδ]ογ οὗ Βεσακδῇ, 
δίζεσ (1)ὴ865 ἔλδξ μεϊά ὉΥ 76όοϑῃδρῆδὶ 
(2 το. χχ). Ἡΐδστα ἴθ τὸ αν ἃ 
Το ὦ φρο; 706] τηυϑὲ μᾶνα ᾿ἰνεὰ 
δια υτιτθη 5 056 ΘΕΥ ἴο [ἢ 6 Δοςαβϑοη 
οὗ Κιηρ 7εμοςῃαρηδῖ, Β.Ο. 915. ΟἿΪΥῪ 
ΟἿ ὙΠΙΟΙ Ὁ]Δ 65 ἢἰπὶ δαυ] τεσ (ΒυΏ5ΘΏ, 
“Γ(οἷἵί ἴῃ ἄδγ (ὐεβομιοῃῖα,, 1. 321): ΟἿΪΥ 
οης (Τ. Εν, Βαιι61) ἀβϑίζτϑβ ὮϊΠὶ 50 ΘΔΙΪΥ ἃ 
ἀδῖο. 

ΤΠΘ νεῦθ6 Ῥσθνίοιβ ἴοὸ ἴδ ἴῃ ψΏΙΟΝ 
1η6 ν]Π|6ῈΥ οὗ 7εποβῃδρῆηδε 15 τπεηιοηεα 
ῬΙΟΙΊ1568 ἃ Τοβίοσδθοη οὗ “16 σΔΡΌνΥ 
οὗ Τυἀδῃ δηὰ 6γυβδί ει." Οὐ δοοουηῖΐ 
οὗ [158 ἜἘἐχργεϑϑίοῃ γα αῖκε μδ5 ρἰδοεά [6 
ῬΙοΡρμοῦΐβ ἀαἴΐα 50 ἸΟῪ ἀἄονῃ ἃ5 ἴΠ6 
οΑΡρανν ὈΥ Νεϊυςμδάμθζζασ. Βαὶ [15 
15 ἃ Ιηϊδίακο. ““ἼΠ6 ΤΟΔΡΕΓΝΠΥ "ἢ ΤηΘΔῃ5 
Ϊῃ φοΏΘΙΑ] ἴὴ6 Οχὶ]θ8, ἢοΐ ὨΕΟΘΒΒΑΣΪΥ 
τε ΒΑΌΥ]ΟΙ 5 ἢ 6Χ} 165 (Ξε6 ΑἸΊ1Ο8 1. 6, 9); 
δηᾶ ἴῃς οοουφαίοῃ οὗ ἴπ6 Ἰδῃά οὗ [υἀδἢ 
15 ΒΡΟΚθη οὗ 85 ἃ ραϑῖ [Ὠίηρ (111, 2) ἴῃ τθ τ 
Ἰαϊοι ἴο ἴμ6 ἄδγ οὗ τεαυϊ4], ποῖ 1η τοὶα- 
[ἴοη ἴο ἴπ6 ρύοόορῃεῖ ὉΤμδῖ ες νγὰ8 ποῖ ἃ 
Ῥτορβεῖ οὗ ἴῃς δον" 15 ργονεά ὈΥ ἢ15 
τοξοστηρ ἴο ἴη6 τειρ]ς οὗ ϑοϊοτηοῃ δηὰ 
ἴῃς ΤΩΒΊΑ ΟῺ8 δὲ [Ὧ6 [ΘΠ10]6 859 5} 
δΧΙΒΌηρ (1. 9, 12, ἰϊ. σ7, 1. 18). 850 ἴὰσ 
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ἴδῃ ψὰ ἰδάσγῃ ἴπδὶ Ὦ]5 ἀαΐϊθ νᾶ8 5 56- 
ιεηΐ ἴο ἴῃ6 ΘΑΙΠΕΥ ρατὲ οὗ ἴῃς τεῖρῃ οὗ 
76 Ποϑμαρῆδῖ, δηὰ θείοσα [6 σαρῦν! οὗ 
ΝΕ ΟΠΔα 6 ΖΖΑΓ. 

Η!5 08}} ἴο ἃ Ρυῦ]ο ἔδϑι που] ἱστοὶ 
τἰδὶ Ὡς αἸὰ ποῖ ᾿νε ἴῃ τ[ῃ6 τεῖρψῃ οὗ Δῃγ 
οὗ ἴῃς Κιηρβ ψῆο δά ἰαρϑεά Ἰηΐο ρᾶρδη- 
15:ι. ΤΠ που] δχοϊυάθ ἴῃ6 τεῖρῃ οὗ 
ΑἸ4]Π14ἢ, ἴΠ6 Ἰατίοσ ρατί οἵ ἴπ6 τεῖρῃ οὗ 
]οαβ}, ἴῃς Ἰαΐίοι ρατὶ οὗ ἴῃ6 τεῖὶρῃ οὗ 
ΑἸηδζΖιδῇῃ, ἴἢ6 ΘαΙῪ Ῥατὶ οὗ (6 τεῖρῃ οὗ 
Μδηδββθῇ, δηὰ [(ῃ6 τεῖρῃ οὗ ΑἸμοη. 

(4) θνοϊαξίοηδ. Ατὴοβ ὈερΊη5 ἢ5. Ὁγο- 
ῬΏδοΟΥ 11 [6 σδῖὴθ ψοσβ ἢ ἩΠΙΟΝ 
706] αἰγηοϑῖ οῃᾶς 15. ὍΝ ΒΊΟΝ συοϊεὰ 
1ῃ6 νογάβ ἔγοιῃ ἴῃς οἴποσ " 1ῃ 706] Π6Ὺ 
Θν ἀθηγ Ὀοϊοηρς ἴο [ῃ6 οοηΐοχί, [ἢ ἴΠ6 
δοςουηΐ οὗ ἴῃ6 ἰαβὲ ἄδυ, δίϊεσγ [Π6 ἀδ6- 
ΒΟΠΡΈΟΩ οἵὗἉ [6 δ δῃηὰ Ἷὥοοῃ δηά βἴδιϑ 
Ὀοηρ ἀαγκεηδά, ἴπδγα Ὠδίυγα! γ (Ὁ]]ονν5, 
“ΤΠ 1,οτὰ 4150 5}4]1] τοὰσ ουἱ οἵ Ζίοῃ, 
Δηα υἱἵΐογ ΗἱΙ5 νοΐοθ ἴγοπη [6πιβαΐ θη 
(11. 16). Απλοβ Ὀδρίη5 δοΌΓρΡΕ τὰ 
1Πο56 ψογάς, δῃηὰ ῥγεῆχοϑ 6 η) ἃ5 ἃ βοζΐ 
οὗ ἰοχὲ ἴο ἢ]5 ὑσόρῆξεου. Ὑβογαοίοσα 1ἱ 
ψ ΟΣ] βεοῖῃ ἰΠαΐ 1 15 Ατὴοβ μαὶ αυοῖαϑβ 
τοι [06]. Τῇα ἀδία οὗ Ατλοβ 15 Κῆονῃ. 
Ης Ἰινεὰ ἴῃ [πε τεῖρτι οὗ 1]ΖΖίδ ἢ, 8. Ὁ. 
81ο---Ἴ59, δΔηά οὗ το οδπ), Β. Ο. 824-- 
772; δηὰ Ῥείοσεα ἢς ντοῖς οεἱ δὰ 
τη. Τῆς Ῥοριηηϊηρ οὗ ἴῃ τεῖρπ οὗ 
7οΔβῃ, Β. Ο. 88᾽---820, ἢ45.ὈδΘη 5υρροϑβῖ- 
Εἀ 45 ἢϊ5 ἀαίε', Βυῖ ὰ ἸΏΔΥ ἣχ ἢ 
βτοαῖοσ ὑγοΔΌΣ ΠΥ οὐ [6 Θασὶν γεαῖθ οὗ 
1ῃ6 τεῖρτι οὗ Κιηρ {02ΖΙ 4. 

) Τῖς ἀαῖς [8115 ἰὴ τι [ἢ 6 Ρ]δοα 
ἴα τῆ6 ὈοΟΙ Βοϊάὰς ἴὰ ἐῴς εύγειν 
Οαηον, ΜΙ ἈΊΟἢ 15 ἴοσ [ἢ6 τηοβί ρατῖ, (που ρἢ 
ῬΙΟΌΔΟΌΙΥ ποῖ δἰορσοίῃεσ, σΠΓΟΠΟΙΟΡΊΟΔΙΥ 
ΔΙτδΏροα, Απὰ νΜ τηδνὺ δαὰ (μουρῇ οὗ 
σουγδα [Π15 νου] ρζόνα ποι ῃϊηρ οὗ ̓ 1561Ὁ 
τῃδὲ [86 τηϑηίοη οὗ δρτιουτγ5ῖ5 δηά οὗ 
Δοτιου χα] τη ρ]οτηθηῖβ δηᾶ οὗ [6 νὶςβ 
οὗ ἀπιηϊκθηηθδ5 (186 ΟἿΪΥ νἱσθ ΟΓ 51} 
Βρεοϊδεά Ὀγ [ἢ6 Ρῥσορῃεῖ), δηὰ δϑρ᾽ γα] οἢ 8 
ΔΙΟΓ σοησχυεδὶ δἀηὰ ἀοχηϊηΐοη, πνουϊά 
566Π| ἴο Ὧ6 ποῖ πη50140]6 ἴο [ῃ6 ἀδγβ 
οἵ ὕζΖΖιδῇ. 

706] ἴδῃ, νγγὲ τῃαῦ σοῃϑιάοσ, τὰς ἴῃ 6 
64 17]|165ϑῖ ρσορῃεὶ οὗ [ῃ6 Κιηράομι οὗ [υἀ δῇ, 

1 8. Οτοάμεγ, Μονυεῖβ, Ηἰσὶρ, Επνα]ά, Μεῖογ, 
Το τΖοοῦ, Κ αὶ!, ΑΥΌοσε]θη, Θοδ πο] ]οσ, ΝΥ βοῇ 6. 

3 8δὸ Αβραγῦαπεῖ, ιιτίηρα, ἴϑϑμεσ, Τυβιῖ, 
Ἑοβεητ]οσ, ΕἸΟΘΏΒοσα, ΗοἸζῆδυβοη, Ὠς ΝΥ εἴς, 
Καορεὶ, Ηεπρβίεηρεῖρ, [ἄσεσ, ΒΙοεῖκς, Ηδνογηῖοῖκ, 
Ὀπιῦτειῖ, Κορίεσ, Κῦρος Ῥαβεγ, Ῥαγίάςοῃ, 
ὙΝνογάξινοσί. 

ἹΝΤΑΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

ἃ. ΟΠ ΘΠΊΡΟΓΑΤΥ οὗ Ηοβοϑᾶ 1ἢ [ἢ 6 ΠοΙΓΠΟΤα 
Κιηρσάοτω, δηᾶ [0] οσσεὰ ἴῃ αυΐοῖκς βυςςο5- 
5100 ἴῃ Τἀδῃ ὈΥ βαΐϊδῃ, νῇο σιοῖθς ἃ 
ΒΘῃΐθῃς6 ἔτΌΤΩ ἢ]πὶ (ΧΙ. 6), ἀπὰ Ὀγ ΜΙΞ- 
οδ". Ι{ 15 [ἢ]5 ροβίοη ψ ο ἢ ρίνοϑ 
ΒΌΘΙ 85 δχοθθαϊηρ Ἰηϊογοβδί ἴο νο οὗ (ἢ 6 
Ῥγβαϊοοηβ οοηίδιηθα ἴῃ Ὠ15 ὈοΟΪ,. 

11. Ορράρεϊς ὁ ἐλ Βοοξ. 

ΤΠΕΙΘ τὰ [ἄχεα ὑσεαϊο!οηθ ἴῃ 706]. 
ΤῊδ ἢγεῖ 15 οὗ ἴῃ6 ρΐαρσιια οὗ Ἰοσιιϑῖβ δηά 
ἀτουρῃῖὁ, δηα τἰῃς χσεπλονδὶ, ΟΥὁἨΥ ΤΈνοσβαὶ, 
οὗ (δῖ ῥΐαριιθ, ὁσσυργυιηρ ΟὨΔΡ. 1. δῃὰ 
οἾὮΔΡ. 11. ἴο τῆς δηά οὗ σ. 21. Τῆς βεοοηά 
156 οὗ τες οβιβίοη οὗ τὰς ΗοΪγ ϑρίὶ τί, 
ἰγριδεὰ Ὀγ ἴῃς τετεβηϊησ ταὶ ψΠϊοἢ 
Ῥτουρῶϊ Ὀδοὶς νοσγάσσε ἴο ἴπ6 ρδσοῃθά 
δε61ἀ5, σοπίδιηδά τὴ ἴῃ6 α5ῖ ἢνο νεῖβοϑ οὗ 
οὗ. 1, (ΤΏ 656 νεῦβεβ, δοσοσάϊηρ ἴο 16 
Ηεῦτεν διτδηροιηδηῖ, ἴοσῃ οἢ. 11.) ΤῊΣ 
τητὰ ῥγθαϊοου 15 οὗ ἴῃς ΠαΥ οὗ Τυάρ- 
τησηῖ, ἰγρὶβεά Ὀγ ἴῃ6 ἀσβίτιςοῃ πτουρηξ 
ὍἼΡΟΩ πο Ἰοουβὲ βοοῦσρο, δηὰ οὗ τῃ6 
Ἐσίση οὗ Ἀϊρῃϊεουϑη 655 δΔοσοση Δηγ]ηρ' 
δῃηὰ [ΟΠ] ον ηρ ἰῃ6 ἡπάρτηοηῖ. ὉΤΠ15. οο- 
ΟυΡ 65 [6 τεγδιηρ ομαρίοσ. γε ν}}} 
ΠΟΏΒΙΔ6Γ [Π656 ΡΓΕΘΙΠΠΟΙ5 1 ἔπ ΕΙΓ ταν θα 
ογάοσ. 

(1) 1 7οεἱ δηὰ (δε οἵδε ρσορῃείβ μβδά 
ὈΘΘῺ 56 ΟΊ ΑΓ, τ ΕΓ5, γ ϑῃου]ὰ 580 ἴῃδὶ 
ἢ 706] οτριηαῖεα [μαὶ δροοδὶγρῦς 
᾿τοταῖατα τ ὨΙΟὮ ουϊτηϊηαῖθα ἴῃ (ἢ6 ΒοΟΚ 
οὗ [Ὡς Ἐδνεϊαίίοη. Βεοῖηρ δὶ ἸΏΘΥ ΔΓΕ, 
Ἧ 540 1ἢδῖ ἰξ ρ]εαϑεα (οά ἔἢγϑβί ἴο τενθαὶ 
ἴο 706] τας ψῇϊοἢ Ηδ, ἴῃ ἃ 5.111187, 
τὰουρ ἢοῖ ἴῃ ἴΠ6 581η6, ἔοττῃ δἰϊοσνασγάβ 
τενοδὶ θα ἴο ΗΙ5 οἴπασ ὑσορῃοῖβ σεϑρεοῖ- 
ἴῃς ἴῃ επά οὗ ἴῃς νου]Ἱα δηὰ {π6 οσουτ- 
ΓΟΏσεῈ5 ΜΏΙΟἢ ποῈ ἴο ρῥγεοσάς ἃ, ὙὍΤὴδ 
σἸοῦουβ Ῥσοϑρεοῖ Ὁ ἃ ἔαΐυγα Ὀ] βο  ἄη 6855 
Ὀεοδῖηα ἰῃ6 ἱηῃεπίδηςα οὗ [πε εν ϑἢ 
ῬΘορΙΘ ἔγουῃ ἴπ6 της οὗ 706] οηνναζά, 
δὰ χὰ 10 1η6 ἴεπτουβ οὗ ἴῃς ἀδΥ οὗ 

3 Τῇδ ρσγορδεῖ ΟΡ δάϊδῃ 15 οοῃϑἰἀεγεᾶ ὈΥ͂ βοῦιδ 
ἴο Ββανε Ὀδδη 511} δδυ] ες {μη [06]; δηά 1 τηυϑὶ 
Ὀςε δἰονεά (πδὶ ἴῃς δἀνοοαϊες οὗ [δὶς νἱονν μανα 
ΒίγουΣ Διριπηθηῖβ ἴο ὑγρὰ ἴῃ 115 ίανουγ; Ὀπὲ να 
ἄο ποῖ δάορι 1, 86:66 Ιπιτοἀδυςιίοι ἴο ἴ86 Βοοϊῖς 
οὗ ΟΡδάϊδῃ. 

4 ἼΠε {νοὸ ἰδίεβι οοπιπιθηϊδίοτς οὐ ἴῃς Βοοϊς 
οἔὗ 7οεὶ, ΝΥ ἄμβομε δῃὰ ϑοβσμοοσ, γανῖνε {πῸ νἱ εν 
(υτρεὰ αἷθο ψἱτἢ βοπὶθ νεβο ΠΟΥ ὈΥ͂ γἱ ἢ) 
(Παΐ (ἢς Ἰοσυβὲ ῥΐαριιε 18 ποῖ ρὈγοάϊοϊθα Ὀυΐ Πᾶσ- 
ταϊοὰ Ὀγ [ἴῃς Ῥτορβεῖ 85 ἃ [ϊπρ αἰγεαάγν ραϑβῖ, δηᾷ 
Ἰαῖοῖγ υἱίμεϑϑεα Ὁγ Ὠἰπιβε! ἢ δὶ ἰβ σουηίγυτη , 
Ὑμεῖς ἀγρυτηθηίβ ἄἀεβεσνς τοβρεοία] αδἰϊοηίοῃ, 
Ῥυΐ ἃ ποῖ οο:νίποίησ, 85 δραίποεῖ ἴποβς οὗ 
Ἡδηρϑίθηρεῖρ δηὰ οἴμοι. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ]ΙΟΕΙ. 

Ἰαάστηοηξ. ὙὨε ὑσορπεῦς “ἔοστα" νῃϊοἢ 
1ῃ6 “1464. (Δ[κ65 ἴῃ 706] δῃά ἢ15 βιισοθϑ5- 
8019 5 ἴπδὶ οὗ δὴ υῃΐϊνοιβαὶ σγεῖστὶ οὗ 
τὶ ιϊοουδῆεβ5 Δ ρεᾶζα δηὰ ἈΔΡΡΙΏ 688 
πηᾶογ ἴῃ6 νἱβῖ 0] 6 Ὠοδάςῃ!ρ οὗ ΤΠ ἐῃμονδῇ, 
116 σοῖο οὗ νῆοβο κιηράοπι πουϊὰ Ὀ6 
[26 ΘΑΥΙΙΥ 7 6γυβαίεη. ΤῊ15 ρίοσιοιϑ 
Ῥοσιοὰ 15 ἴο Ὀδ6 Ἰηδιρυτγαῖοα ὉΥ ἃ ἴεῖ- 
ΤΙΌ]6 “ΒΥ οὗ ἴδ6 1,οτὰ "ἢ (561 υϑῃεσοά 
ἴῃ ὉΥ͂ 5 ὴη58 δηὰ ποηάδιβ ἴῃ ἴῃ6 0]- 
ν 6156), ὙΠογοίη, ἴἢ6 [ον ]58ἢ 6Χ]]65 ἢᾶν- 
ἷηρ Ὀδ6η τεβιοσεά, ἃ Ἰυάρτηθηΐς Μ}}} Ὀ6 
Ρῥτοῃουπηοδά Ὀγ 7 επονδῇ 1 50] ἘΠ] 45512Ζ6 
ΠΡΟῚ 41} [6 διοδίμεη ; δηὰ ἴῃς ἴοβϑ οἵ 
7Τομονδῃ δηὰ οἵ Ηἰἴβ ρεορὶς [5γα6] 1}} 
6 οχίεσηγίπαῖϊεα. Οὐ [οτά, ἀϊνεδάπρ 
ἴῃς “1Ἰά64,᾽ νοι 15 ρεπηδηδῃΐ, οὗ πα 
“[οστη," ὙΒΊΟΝ 15 δ ϑιΐοσυ, ἀθοΐασαβ ἴο 
ι.5 ἴῃαὶ τὴς. “ὉΔΥ οὗὨ ἴΠ6. 1οτα "ἢ 584]} 
ΟΟΠ16, υδῃεγοά ἰῃ ὈΥ [δ 5'ρτι5 δηἃ νοη- 
ἀοτ5 ἀεβοσι θα ὉΥ ἴπ6 ρῥγορὶιεῖ ; ἴα Ηδ, 
ἴλε ϑοῃ οἵ Μδηῃ, 5}4]] 51: προὴ Η!5 [ἤσοῃβ 
οἵ Ηἰ5 ρἵοσυ ; (μαι, Ηἰ5 εἰἴεοῖ μβανίηρ ὈΘΘΏ 
φαϊμοσεὰ τόμ 41} αυδτίοετβ, Ηδ 5}4]] ρῖνα 
5016 πη ἡπάρτηθηϊς ΡΟ 811 παίϊοης 00]- 
Ἰοθοϊθὰ Ῥεΐοσε Ηἰπι; δηὰ [δὲ ἴῆοβδα ψῆο 
ἃτ6 Ηἰ5 ἴοεβ δηὰ ἴῃς ἴοεβ οὗ Η15 αἰδοῖ 
Μ11 δ6 ἀϊδηι5ϑεα ᾿ηἴο Ἔνο ϑηρ ρα Π]5ἢ- 
τηθηΐ, ὙΠ16 ἴῃ6 τὶρῃΐεοιβ τὸ δα πγεδα 
ἴο 16 Σῃποπίδηςς οὗ ἴῃ6 Κιηράοιῃ ὉΓ6- 
Ῥαγοά ἔοσ ἴπθπὶ ἔτοσῃ ἴῃς ἐουηάδίίοη οὗ 
186 ψουὰ (Μαῖῖ. χχν. 231-46). 8. ]οἢη, 
ἸῺ {πκ6 Τ]ΔΠΏΠΘΙ, ἴῃ 5. ἤηδ] Δροοδὶ γρς 
ΥἹΒΙΟΏ5, 5665 [065 ΥἹΒΊ0ο ἢ βρὶ Πῖι211ΖΕα---- 
(ὃς ραίμεπὴρ οὗ [6 πεδίμθῃ, ἴπΠ6 ἀδῪ 
οὗ Ἰυάρτηεηῖ, ἴ[ῃ6 ἀδείτυοϊΐοη οὗ [(ἢ6 
ψἱοκοα, δηὰ ἴπῆ6 οτραϊίοη οὗ [6 ἢδν 
7επιβαίθι, ἴῃ τ ιοἢ (ὐοα᾽ 5 ΡΘΟΡΪΙΘ 5}4]} 
ἄννε]] ἔογ Ἔνοὺ διοιηά ἴῃ6 ἴἤστομς οἵ σοά 
δηὰ οὗ [6 Τρ; “ηά ἀοα ΗϊΞε] 
514}} 6 ψι τμθπὶ δηά 6 πεῖς Οοά, 
δῃηα (οἂ 5}4}1} ΡῈ ἀΑΥ 411 ἴθαῦβ ἴτοτα 
1Π6ῖς ἐγεϑ, δηά {Πθγ6 541}} 6 ὯΟ ΙΏΟΙΘ 
ἀεαίῃ, ὩΘ ΠΟΥ ΒΟΙΤΟΥ͂Σ, ΠΟΥ ΟὙΤΏΡ, ΘΙ ΠΟΓ 
5041} ἴῇοσα Ὀ6 ΔΗΥ͂ ΠΊΟΥΘ Ῥδίῃ: ἔοῦ ἴῃ6 
ἴοιτηοσ ΠῚῺρ5 ἀγα ραβϑθα ΔΌΑΥ ;) ““δηᾶ 
ΠΟΥ 5}|4}} τεῖρῃ ἴου ὄνεῦ δηὰ ὄδνεσγ᾽" (εν. 
ΧΧ,, ΧΧἸ., ΧΧΙΙ). Τῆς ἀφαγοϑὶ ἤορ65 δηά 
ἴ)6 τηοϑδὲ αὐνῇι] ἔδαιβ τ ]Οἢ δησοῦζαρα 
ΔῊ τοβίγαιη ἴῃ 6 Πυηδη στᾶσα δὲ [ἢ6 ῥχθ- 
86ηΐ ΟΔΥ ΨΟΙΟ ἤχει τενθαὶοὶ ὉΥ Οοὰ ἴο 
10}6 ρῥσορπεῖ [06], δηά ἔγοπι ἢϊ98 ΠπΊ6 Οἢ- 
ΜγΑΙὰ5 Ὀεοδῖηθ τῃ6 ἱῃπμοπίδησα οἵ ΗΚ 
ΟΒυτοῇ. 

(2) 1,οοἶοά αἵ ἴῃ τῇς. δῦονς Ἰ᾿ίσῃξ, τῃ 6 
ΔροοδΙγρῦς ἀεβοπριοηβ οοηϊδιηδὰ [πῃ (ἢ, 
11.. (ἀσοογάϊηρ ἴο τῇς ΗἩΦΘΌΓΕΥ διτδηρθ» 
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τηθηῖ, οἷ. 1ν.) ἀγὲ ἴδ τηοϑβὶ ἱπητογεβίηρ οὗ 
7οε}᾽5 ῥγεάϊςοῃβ. Ὑεῖ ἴΏθγα 15 δΔη ίΠΟΣ 
Ῥτεαϊςοη 51}}} τηοσα ᾿προγίδηι---ἰῃ 6 ῥχο- 
Τηϊβ6 οὗ (ἢ6 εθυικίοη οὗ ἴῃς ϑρίπὶ οὗ σοά 
ὍΡΟΣ Ηἰἱἰἴ ῬΘοΟρΙΪῈ ἴῃ [τῆς [Ιαἰΐοσ {{π|65. 
οὐδ δηςοϊθης ΟΒυτοῦ, 895 νὁ6}} δ5. τὴ6 
Ομπηκίδη Ομυτγοῦ, Πδα ἃ ρατΕς ραίοη ἴῃ 
τὴς ϑριπὶ οὗ σοἄ. ὙΠοΥ οουἹὰ ποῖ Πᾶνα 
Ῥδεη Ηἰς ρεορΐὶἊς σψιθουϊ τ. ΗἱΠΐς ϑρὶπὶ 
ψὰ5 ἴῃ6 Ὀοηά οὗ οοτητηπηΐοη, ἴΠ 6 ΟἾΪΥ͂ 
᾿ἱηνγατὰ Ὀθοηᾶὰ ὙΠΟ σου]ά, ΟΥ οΔη, δχὶθὶ 
Ὀεΐνδοη αοά δηᾶ τεθῇ ἴῃ σονοπδηὶ ἢ 
Οοά, Βυϊῖ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹἀ Τεβίδιηθης {Π6 
δτδςεβ οἱ Ηἰς ϑριπὶ ψεσα 1655 τοἢ δηὰ 
1655 σΘΏΘΓΑΙΥ Ὀαβίονεα, Αἱ ὕπηθϑ {Π6Ὺ 
βδειηθβὰ ἴο 6 δἰπιοϑὲ οοπβηθά ἴο ἴῃ8 
Ῥτορῇμεῖβ ; δῃᾷ ὄνεξὴ οἵ ἃ ὑρσορῇεῖ 1ἴ τηϊρῃξ 
Ὀδ 5414, 45 οὗ ἤοῇῃ Βαρι5ι, ἰπαῖ, ψἸἢ το- 
δατὰ ἴο τπηϑδὴβ οὗ ρῥδιορδίοη 1 [6 
ΟΥΙΠΔΙῪ ρίάοοβ οὗ [6 ϑρισί, ἴ[ῃ6 Ιοαβὶ 
ἴῃ ἴδε Κιηράομῃ οὗ ἢξάνθὴ νὰϑ ρυϑαῖοσ 
[ΠΔὴ 6. με] Ομπϑὲ μαὰ τχειυπηρὰ 
ἴο Ηἰ5 Εαδΐμποσ, [ῆ6 (οχηΐοσῖοσ οουἹὰ ποῖ 
σοπλ6 δηᾶ Ὀεϑίον Η]πβο] Γ ἢ Η!5 ] 6855 
(71οδη χνὶ. 7). 706] 5 ἴῃς ἢγβε ἴο ῥσβάϊςξ 
[δὶ Ηες βῃουϊά 50 ᾿σοῃηλε----“ αὔογνασάς," 
ποῖ ἴῃ ἴῃ6 Ῥτορῃεῖβ οὐγῃ ἀδγ. δίτο ἀοά 
νου], 1 ΔΏΒΜΕΙ ἴὸ ῬΘηϊΘηΐ Ὀσάγοσ, ρὶνα 
[86 παΐπταϊ τα]η5 νι οἢ ποτα ἡροαρα ἴἰο 
ΤΟΡΑΙΓ [Π6 1η͵υτ!65 οὗ [ῃ6 Ἰοσυξὲ ἀδναβίδ- 
ἴοη. ἤσεαπε Ης που]ά ταϊη ἀόνῃ ἢ 15 
ΘΡΙΠΣ ἴῃ 8ῃ δρυηάδηςα νΏΟ, δα ΠΟνοΣ 
Ὀείοτε θδθη νουοῃβαΐθα, Μόοβεβ ἢδα Ἰοὴ 
ἃ5ο υἱξεγεά ἴῃς ο͵δουϊδίίοη, ““γου]ὰ (οά 
τῃδῖ 4}1 [ῃ6 1,οτάΐδβ ρεορὶς ψεῦὰ ὑσορῃοῖβ, 
δηά τῃδί ἴῃ6 1,ογὰ νουἹὰ ρὰυΐ Ηἰ5 ϑρὶτςὶ 
ὉΡΟῚ Ποῖ" (ΝΌΠ,.. χὶ, 29). 706] ἰαἶκο5 
ΠΡ 815 ψογάβ δηὰ ρῥγεάϊ!ςοῖβ [ῃδΐ (15 Ἰοηρ- 
1ὴ8 5411 θὈ6 δοςοιῃρ  !5ηθα “Ἷη ἴῃς Ἰαϊζοῦ 
ἀδγ5." [Ιβδϊδῇ (χὶ. 9, χχχὶϊ. σ5, 1ἰν. 13), 
Τεγειδῃ (χχχὶ. 32), ΕΖθκίοὶ (χχχνὶ. 26), 
Ζεοοδασίδῃ (χιϊ, 10), ᾿ηπἰτηαῖς ἴῃ 6 5Ξδῃ6 
αὐ ; Ρυϊ 11 5 [οοὶ ψῆο, Ὀοΐἢ ἴοπὶ [ἢ 6 
ῬΠΟΠΙΥ δπὰ [ἢ6 οἸεάσηθβθβ οὗ ἢἷ5 ῥσϑάϊο- 
ὈΟη, 15 ἴῃ 8ῃ ΘΒΡΘΟΙ4] ΤΏΔΠΏΘΙ [6 ῥτο- 
Ῥῆδί οὗ [Π6 τῃηδηϊξεβίδίοη οὗ ἴῃς ΗΟΪΥ 
(μοβῖ, 85 οἴμοι Ψ ΓΟ ὑγσορῃοίς οἵ ἰῃ6 
τηδηϊοϑίδθοη οὗ τἰῃ6 Μαεβϑίδῃ. 

(3) Τῆς τεϑβὶ οἵ ἴῃ8 θοοκ (. σ ἴο ἰΪ. 27) 
ςοπίφίης (ἢ6 ΓΕΔ ἱηρ Ὀτϑαϊοϊίοη, ψῇϊο ἢ 
ΠΟηδδῖίβ οὗ ἃ ἰῆγεδξ οὗ ἃ νἱϑιἰδϊίοη οὗ 
Ἰοουδίθ, 4 ἀοϑοτρίοη οὗ [ἢ6 ἀδοοϊδ ἢ 
στους ὉΥ (δηι, 4 6411] ἴο τϑρθηΐδῃοα 
Δ ΡῈ]. Βυμλ]] δου ἴῃ σοηβοηιθηςα 
οὗ ἴἢδπὶ, δῃηὰ ἃ Ῥγογῶϊδα ἸΡΟῚ βοἢ Γο- 
Ῥϑηΐδηοθ οἵ ἐδ} }]Ζίηρ, ταὶη5---γρας οὗ 
ἴΠο56 βίζθδιῃβ οἵ σείγοβ ηρ ζτᾶσθ ῸΠὶ 
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σοί, »ϑιοὶ νουἹά ἴῃ τῆς διζυσγα ογεαῖα ἃ 
ἀἰδρθηβαίίοη ομαγδοίοτζΖοα ἴῃ δῇ δβρϑς δὶ 
ΤΩΔΏΠΟΙΓΌΥ ἴδε ριῆϑ Δηα ρτασοβοῦύ ἢ ΘΡΙΠ|. 

11 15 ὨδΟΘβΒαΣΥ ἴο σοηϑίάοσ, ὙΒοῖ θυ ΌΥ 
τῆ Ἰοουπῖβ 15 ΤἸηδδῃϊ ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ Ηϊρηϊ οὗ 
Ἰοσιιϑῖϑ, ΟΥ̓́ΣΊΘΓΕΪΥ 8} ἱπναβίοῃ οὗ ΘΏΘΠΏ 68, 
ΟΥ Ῥοΐῃ; δηὰ ᾿ἴ Ὀοΐῃ, ὙποΙῆοΣ 1 18 [ῃ6 
βιζμὶ οὗ Ἰοουδῖβ οΥὁ 1ῃΏ6 Βοβίϊα ᾿πναϑίοΏ 
ὙΓΠΙΟὮ 15 ὈΣΙΓΊΔΓΠΥ Ἰηϊεηἀςα, ΤΠ6 ΓΟΔ5Οἢ5 
αϑϑὶσηοα Ὁγ Ηδηρβίεηθοτρ ἀπα ῬΌΒΟΥ ἴῸΓ 
ΘΒΘΙΩΪ65 δηά ποὶ Ἰοσιιδὶ5 ὈαΙηδ τηδδηϊ ΔΓ 
ἴδε ΤΟ] ον Ως : 1. ΤΉΘΥ δ. ἀεϑοπρεα 88 
“ἢ6 πουῖποσα "ἢ δοουσρα (1. 20). 2. 
ΤῊΘ ῥτθϑίβ αι ἀϊγεοϊθα ἴο τα “Οἷνδ 
οὶ {πἰη6 μεηΐαρα ἴο Τορσγοδοῦ, [ἢδΐ δἠέ 
ἀεαίλει 5Ἀου]ὰ ταὶς ονοσ {πε π᾽" (1. 17). 
34. ἼΒῈ βοουσρα 15 ἴο δα ἀεδπογεα 
ἜΒθοδι886 Ὡς δδίῃ. ἄομα ρτθαΐ [Πιηρς,᾿" 
ΟΥ, ᾿ΠΟγΙγ, “μδῖῇ τηδρηιδεά ἴο ἀο᾽" 
(11. 20), δῇ δχρσγεϑϑίοη υηβι40]6 ἴο ἴτ- 
ταϊῖϊομδ] ογδδζισοθ, 4. ΕἾΣΘΕ δῃάᾶ ἢλῃθ 
ᾶἃῖ6 σομρίποὰ πιὰ Ἰοουδίϑ 845 ραστῖ οὗ 
(Ὡς ρῥίαριια (1. 19), δῃὰ ΠΟΥ δἱ ἰ᾿δαβςῖ 
τηυβὲ Ὀ6 τοραγάεα βρυτγαῦνοΥ ; ἱῃπογείουα 
1ὴ6 τουλδιη θοῦ οὗ 106 ῥΐαψιια 18 ὕσο- 
ῬΑΌΪ δρυταῦνε 841530ὥ.0Ό Βοδϑδίς Ὀεϊηρ 
ἀεϑιγοά ἴο σοϊοῖὶοα ἴῃ [ἢ ἴτδ6 αραὶη Ὀδᾶσ- 
ἴὴς 115 ὅπιῖξ (11. 22) πηυϑὲ 6 ἴα κθὴ ΟὨΪΥ 
βυτη ὈΟΠΟΔΠΪγ, Ὀδοδιδα οδία ἀο οὶ δδὲ 
[6 ἔπιιϊ5 οὗ [πὸ [τ668; 1ῃπογείοσο οἵδοσ 
οτξαΐυγα δοίουβ ἢ [Π6 506 ἃζα ὑσοῦ ὈΪΥ 
ΟἾΪΥ 5ΥΠ1Ό 1104] 4190θ.0. κυ. ΤῊΘ ᾿ΠΔρΡΟΙΥ 
5065 Ὀεγοηᾶ ΔηΥ͂ ρΡίαρσιια οὗ Ἰοςιι5ῖ8, ἴῃ 
τΠδὲ (4) ῬΡΕοΟρ 65 αὲ ἰογσπεά, (δ) [86 δ]Γ 
ἰἴ6α ἀατκοηδά, (ὦ ἴΠΕΥ δηΐοσ [86 οἵ (. 
6, 9ς, 10). 6. Τῇε εἤεοϊβ τὸ γσθδῖεγ 
(ΠΔὴ πουϊὰ Ῥὲ γγοάιςθα ὉΥ τῆοτς 1ο- 
ουδί5, ἴῃ [παῖ (4) ἴΠ6 τηραϊ-οβθγηρ 15 
ἀεδαογοά, (ὁ) τλς ἔτ οὗ πλοῖα [8 ΟἿς 
γεδὺ τὲ ἀεϑίγογεά, (ὁ) ἴπ6 ρίαριια 15 ἀ6- 
ΒΟΙΠΡ6α 845 οσβα ἴδῃ ΔὴῪ ἴδπδὶ νγᾶβ σὸ- 
ΤΩΘΙ ογοα (1. 2, 9, 1. 2). 7. Τιοσιυϑῖ5 
σουἹὰ μοὶ μάνα Ῥεθὴ ἀπνθη δὲ οὔσε 
Ἰηῖο ἴῇς Πεδά 9868 δηὰ ἰηΐο ἴῃς Μεάϊϊοι- 
ΤΔΏΘΔΗ (11. 20). 8. ΤΕ ἀΔΥ οὗ ἴῃς Τιοτά 
15 ἰἀεητιποὰ τ ἴΠ6 δοουγρα, δηᾶ 15 3 Γ 
Ῥεγοηά ΔΩΥ ὈΪάριδ οὗ Ἰοσι5ῖ5 (11. 1, 11). 
Τάκοη βαραγαίθὶυ, 1 ΔΎ Ὀ6 58] ἃ δἴ οὔσθ 
[μὲ Ὥοηδ οὗ {656 [Πὴρς σοηϑίτζαϊςα ὄνθη 
ἃ. ῬΪδιι5:016 δτριτηθηῖ, ΟΓΥ ἃ Πσοῃοϊυβίοη 
ΔΙΩΟΌΠΈΠΡ ὄν θ ἴο ἃ Ῥσεδυτηρῦοῃ, Μὰ 
ἴῃ6 Θχοθρίοῃ οὗ [ῃ6 ἢσβθί. Τὴ ΟἿΪΥ 
Πυσβοη 15 ὙΏΠΘΙΏΟΥ, 50! 88 ΤΥ ἅζο, 
(ον τεπὰ ἴο σοηῆπῃ ἃ ὈσοΟρΔΌΙ]  Υ εϑίδ- 
ὈΠΙ5η6ἃ Ὁγ [τῇς υδ6ὲ οὗ [6 οης μνοτά 

. δέ Ποσίῃοσῃ." ἘῸΓΪΓ, ἴο ἰδκο {6 πὶ ἴῃ ἴδ 6 
ΤΟΥΟΙΒΘ ΟΥΕΓ ἴο (Πδῖ 1ῃ ὙΠΙΊΟΝ [ΠῈΥ Πᾶνα 
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Ὀδοη δηυπγεγαϊο, 18 τηᾶν Ὀδ 5414 (8) [8αξ 
16 βοουγγε 15 ΟἿΪΥ Υρίςδ!ν Ἰἀοημ θεὰ 
Μἢ τῆ ἀδγ οὗ ἴῃ6 Τοτά, δηὰ ταὶ ἃ 
ἈΟΒΕ116 Ἰηναϑβιοη [4115 βῃοσί οὗ 11 88 τη ἢ 
85 ἃ ΗΙρἢϊ οὗ Ἰοουδῖί5. 7. 8: Γ Ἑσόϊὴβ βαΥϑ 
τῃαϊ 6 58}7 Ἰοσιιδίβ σννορί ἰηΐο ἴῃἢ6 ἔνο 
56845.1) ἴῇ6 ΜᾺΥ ἀσβοθοᾶ: δηά 1 1ἴ 
δου ]α Ὀ6 σταηϊεᾷ [ῃδὲ 1ἴ 15 ΟἾΪΥ ἃ τγρὶ- 
(8] ἀδβορίοι οὗ ἴῃς ρῥίασιο Ὀεϊηρ ἀν θη 
ου[ζ οὗ ἴῃ Ὀογχάεῖβ οὗ [υἀΔ4ἢ, ἴἴ τη 51} 
6 Δρρὶιδὰ ἴο Ἰοςιιδία Ὀεϊίεσ ἴἤδη ἴἰο 
ΔΙΤηΪ65 οὗ τηθῆ. 6. (σα) 50 υἱῖεσ ἃ ἀε- 
βίγιςοη [παῖ Θηου ἢ αἀἸά ηοΐ τοτηδίῃ ἴοσ 
ἃ. τηρδί-ΟΠεσιηρ γνᾶ5 »πογέ ᾿ἸΚεΙγ ἴο ὈῈ [6 
εἤεςιϊ οὗ Ἰοςιι5ῖ5 [ΏδΔη οὗἁἨ 8 στρ] τυ ἰηνα- 
5ίοῃ ; (ὁ) ἃ σου ἄοεβ ποῖ τέοονεσ ἴῃ 6 
Τανασα5 οὗ Ἰοσιιϑῖ5 [ῸὉΓ ΤΟΥ γεᾶσβ [ἢ Δη 
οηθ; (ὦ ἴῃ6 Αϑβϑυτίδῃ ἱηναβδίου οουἹά 6 
ἀξβοθαα 845 ἃ ψόοῦβα ρἷασιια ἴῃ ΔΗ 
τπαὶ οοὐἹἱὰά 6 τειηθιθεσοὰ πὸ Ὀείίοῦ 
ἴδῃ [Π6 Ἰοςσιιοὲ ΝιρὮς ; [Π6 τογάϑ, ἴῃ ἴδοῖ, 
Ὡοΐ τ ΘΔ, Πρ ΠΟΤΕ [ἤδη ἃ ἴΟΙΤ10]6 ΒΟΟΌΓΡΘ, 
ἴγρίοαὶ οὗ ἴ8 ἤμαὶ δηᾶ τιοβὲ τοστῖρὶς 
ΒΟΟΊ ΓΕ οὗ 411, 5. ΤῊΘ ἱΙΩΔΡΟΙΥ ρΌΘ8 
Ὀαγο ΔΏΥ ΑΞϑΥτΔ ἢ ἱηναβίοῦ: (4) 1ο- 
οὐδϑῖ5 ᾿ΟΌΪα τηδλῖκα ΡΕΟρ 65 (ΡῈ ΞΕ 1η65, 
Οδηδδηλῖεβ, ϑυσίδηθ, [5γδϑ εϑ, 6075} 
το 016 δὲ ᾿θασῖ 85 το 85 ποιὰ 4.5- 
ϑγτίδῃ5 ; (ὁ) Ἰοουϑῖ8 σου δατγκθη [ἢ 6 δἱγ 
ΤΟΤΕ ἴΏΔη ΑΞΘΥΓΔῊ5 ; (2) Ἰοσιι815 40 ΘΏΪΟΥ 
οἰΠια5, ἩΠ116 ΘΟ ΔΟΠΟΙ αἱ Ἰοαϑοὶ ἀϊὰ ποῖ 
Κ6 7απιβαίθη, 4. Τιοσυβῖβ σοθοΓΑ 
ἈΡΡΘΑΥ ἴἢ 56ᾶ80ῃ85 οὗ ἀτουρῃῖ, δηὰ [ἴῃς 
εβξοῖβ θοΐῃ οὗ ἀτουρῆϊ οδυδεά Ὁγ τῆς 
Ὀυγηϊηρ εδϑίθσηῃ βιη, δηᾶ οὗ ἴῃ6 ἀεναϑία- 
οη ῥγοἀυςοά Ὀγ Ἰοσιυιῖ8, ἀγα 50 παῖ γα 
ἀοβοτρθοά 85 μβανίηρ θεβξ Ὀσουρῃς δρουῦς 
ΌΥ ἦτο δηά ἤλμηθ, ἴῃαὶΐ ἃ ττῖοσ, 30 
ἀθϑο θίηρ ἴθ, πιρῆς θ6 πποοηβοίοιιβ 
[ῃἱ 15 νγογὰβ ὑγεσα τ θιδρῃοσίοδὶ. Αραΐη, 
οδίςα ταϊρῃϊ, Ροείοαιγ, Ὀ6 ἀαϑίγεὰ ἴο 
Τεὐοίοςβ, ἢσβέ ἰὴ [ῃ6 βρηπρίηρ οἵ ἴδε 
Ραδβίυτοϑ, δηὰ {ἤδη ἴῃ [6 ἴτθ68 δραΐη 
Ὀεαπηρ {ποῖ ἔγαϊ ((Π6 1Δ5ὲ οὗ τὶς, ονεῃ 
1 τ μδά βἰοοά δοῃμε, νου]ά μανε ἱτωρ θὰ 
ἴῃ6 τεβίοσα οι οὗ ρταββ ἴο ἴῃ6 86]45) 
Ποῦ οὐ Ὀεΐηρ {ΠΕΓΘΌΥ οομρο θά ἴο 
διΠΡυΐῈ ἃ 5υτη ] 1.8] τηθδηΐηρ ἴο τδ6 
ψοσα “ο4{1|6. Απά δυγίποσ, ἴπη6 οσου- 
ΙΕΠΓ6 οὗ ἃ ΤΩΘΙΔΡΠΟΙ ΟΥ̓ δγτηῦο!ὶ ἴῃ 8 
ΤΆΪΠΟΥ οἶδιι56 οὗ ἃ ραβϑβᾶρε ἀο65 ποῖ ἱτΩρ]ν 
[μι [6 5ιἰτῃοίατε οὗἩ [6 ψΠΟ]6 ραββᾶρὸ 
15 ΤΕ ΔΡΠΟΥΪΟΔ] ΟΥ̓ ΞΥΤΊὈΟ]οΔ], 

Ϊὴ τΠ6586 ἥνε ῬΡοϊηΐβ ἴποσα 5 Ὧ0 ςοῃ- 
ἢχτηδίίοη οὗ [πε ἔΠθοΥγ ἴπαΐ ταθη δηά ποῖ 
Ἰοουβῖίβ ἃ16 τηθδηΐῖ, ὄυθῆ βυρροβίης ἴμαὶ 
[86 ἸΠΘΟΣΥ ΜΕΓΕ Οἴβοσγῖϑα 6ϑι δ] ]ϑῃ σα. 
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ΤΠΘΙῈ σειηδίη ἴἢ6 ΘΧΡΊΟβϑ ἢ 5. “(ἢ6 
ὩΣ ογη," “τας [ῃΠ6 Ὠοδίῆθη δπουϊὰ 
ΤῸ]6 ον ἴπ6 πὶ," “Πῖ τηαρσηϊδοὰ ἴο 
ἄο." Οἴ τε επιτὰ 1 τδῪ Ὀ6 5αἰὰ ἴπδΐὶ 
ἴξ 15 ΤΏΟΓΕ Ὠδίμιγα ἢ γ ΔΡΡ]Ἰεἃ ἴο 4 σαϊοηδὶ 
[ΠδΔῃ ἴο Δῃ ἱπδοηδὶ ρθη; θυϊ γα ΚΠΟΥ͂ 
ἴηδΐῖ, ὈΥ 186 5: τρ]6 51 οὗ τβθίδρῃουθβ, Ἰηΐθη- 
Ὀοηβ δηὰ ἔξεϊηρβ ΒΊΟΣ Ὀεϊοηρ ἴο Ση6Π 
ἃ: δἰ ρυϊοα ἢοΐ ΟἿΪΥ ἴο δῃϊτηδ]5, Ὀυΐ 
Ἔνθ ἴο Ἰπδηϊγηαῖα ἰπιηρβ; δηᾷ {66 ]]ηρ5 
τονγατβ Δ}1}4]5 δηλ Ἰηδηϊγηδῖο [ΠῚ ηρ5 ΔΓΘ 
αἰθυϊεά ἴο οὐτϑεῖνεβ, ψϊολ νου ΟἿΪῪ 
Ὀ6 Θοηίογιδιηθα 1 ΤΏΕΥ σογα ΓΕΔΘΟΏΔΌΪ6 
Δηα {Ππογαΐίοσα δοσουηίαθ]θ. ΙΓ ρτάς σδη 
Ὀ6 αἰα]ϊρυϊεά το ἴῃ Ἰενιαίῃδη (100 Χ]]. 
44) δῃᾷ ἴο [86 οσϑδῃ (7οῦ χχχυ. 11), 
δηά τοοκοῖν δηά βοοσῃ ἴο ἴῃς Ποῖβα δηὰ 
ὙΠ 455 (Ἰοὺ χχχῖχ, 7, 22), δυρ η655 
ΤΩΔΥ δ 4͵50 δι ΠΡυϊεα ἴα Ἰοουπῖ5, οἡ [Π6 
ΡΠΠΟΙΡΙα τπδὶ ἴΠΕῖγ δοίβ νου ἤν Ὀθθη 
δος οὗ μαυρῃη655 1 ρου ουταθα ὈΥ τηθῃ. 
Α5 ἴο ἴδ6 βεοοηά Ῥῆγδβθ, ἴ86 οτρίηδὶ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 ὈείοΓ τεηεσγεα κυ56 ἃ Ὀγνοτά 
ἀραϊηϑὶ [δ ηλ,᾽ 45 1ἢ τωδυρίη οὗ ΑἿὟ., οΥὗ 
“ἐτηοοκ [Π6πι;" Ὀυϊ [11 5Βῃουϊὰ 6 τϑη- 
ἀοχεὰ τρμ!γ “τὰ]Ὲ ονοῦ ἴΠοτη,᾽" [Β6Γα 15 
ὯΟ ΠΘΟΘΘΒΙΥ ΓῸΣ σοηβιἀθπηρς ἴῃ6 Ἰοοσι5ῖ5, 
ΟΥ̓ Μηδί 15 τεαργεϑεηςεα Ὀγ [6 Ἰοοιιδί5, ἴο 
Ὀ6 ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ τείειτεα τὸ ὈΥ [86 πογάβ. 
1 νὰβ ὄνεσ ἴῃς οἸϊτηᾶχ οὗ κιιδεσίηρ ἴο [ἢ 6 
76; “τδῖ [6 Ὠοδίμθη βῃοι]ά σ]6 ονὸσ 
ἴΠοτὰ," δηὰ ἴῃ [}15 ἔοστηυα οὗ ἀδρσεοδ- 
ὕοῃ, 5υρρεκίεα ὈὉῪ ἴῃς ῥγορῃξεὶ ἴο (68 
Ῥγοδῖ, [ἢ15 οἰμηαχ 15 ἰηἰτοασυορα, ΤῆΘ 

᾿ΣΕΒΌΪ οὗ ἴῃς σοηθησυδίίοη οὗ [6 ῥΪαριις 
νου Ὀ6 ἴο ἰεᾶνε [υἀδἢῃ ἀσίδηςθ] 655 ἴο 
ὮΘΙ ΟΥΟΣ τγαῖο 1] ΘΉΘΙΩΙ 65; δηὰ 50 κἴῃς 
Ὠρδίμθη" ψουἹὰ ρεῖ [ἴῃς τηδϑίειυ ΟΥΕΣ 
{6 π), 16 ἈδδίΒθη ἢ ποῖ Ῥείηρ 1ἀδητοδὶ 
ὙΠῸ (ἂς Ἰοςιιπῖϑ. 

ὙΠΟΙΘ σειηδίηβ ΟἿΪΥ ἴ86 ψοτὰ “τἢς 
ὩοτίΒοτη." ΙΓ [(Π15 νοτὰ σψεῖα διβεηῖ, 
ἴῇεγα σου] 6 20 χϑάϑοῃ, ἴο ὃ6 ἀεχινοά 
ἴτουι ἴῇ6. ΒοοΟΚ οὗ 706] 1156], ῸΓ σοηϑθὶ- 
ἀοπὴς ἴῃς Ἰοουβίθ 85 ἃ τρείδρῃοσοδὶ 
ΤΟΡΓοβοηΔΠΟἢ οὗ ΘηΘΙΪ68. “ ἘΒ6 ποσίἢ- 
ΘΠ" ΤἸΔΥ δὲ δὴ ΘΧρΡσοβϑο ἢ ΙΩΘΔΏΪΗΡ 
Δηγηρ ἀεδισυοίνο δηα το Τ10]6 ; οσ, ἰΐ 
Ὡοΐ 50 υπάεχβίοοα, 1 ΣῪ Ὀ6 σδουΐ 
ΔΩΥ αἰ ου  ΔΡΡΙΙΕἁ ἴο Ἰοςιι5ῖ8, 45 5Βῆα νη 
ἴῃ ῃοΐβ οἱ 11, 20; δυῖ 1ἴ τΩαΥ Ὀ6 δἰονεά 
τῃδΐ, Α Κα δίοῃσθ, 1 σου ἀΡΡθᾶσ αἱ ἔσει 
βίρῃξ ἴο θ6 4 Ῥοίίοσ ἀοοϊὶρῃδίίοη οὗ δὴ 
Αβϑυτίδῃ ἰηναβίοη ἴῃδη οἵ Ἰοσιιβίβ. 

ῬΑΒΒΙΩΡ Οὐ ἤοτχ (6 ψογὰβ οὗ 706] 
ΠΙΤη56 1 ἴο οΟἴΟΣ σοπδιἀοσγαϊοηβ, γὰ δηά 
δὴ ΔΙρυτηθηϊ [οΟΓ ἴῃ 6 ΤηΘΙΔΡΠΟΣΙΟΔ] Θχρἶδ- 

Νο:. ΥΙ. 

497 

παίοη ἰῃ 15ἱ. Χὶ!. 6----18, δΔηᾶ, ἴο ἃ 1655 
οχίεηϊ, ἴῃ [6Γ. ἱν. 8.:-. Τῆσθε ρδββᾶσοβ 
ἃ1ῖ6 δαβεὰ οὐ ἴῃ6 ὑῥσορθῇθου οἵ 7οεὶ, 
1π ᾿5αϊδῇ, 85 ἰὴ [06], ἃ [εροσαὶ Ἰπᾶρ- 
τηρηῖ 15 ἀσβο ρθε 45 ἴγρίοδὶ οὗ [Ὡ6 ἀΑΥ 
οὗ ἴῃς Τιοσὰ ; δηὰ 1βαϊδῃ 0565 ψοσάβ 1ἀθη- 
[04] ἢ βοσηθ οὗ [οε}᾽8, “" Ηονΐ γα ; ἴοσ 
106 ἄδγ οὗ (δε 1, οτὰ 15 δ ῃδηά ; 11 58}4]1 
Οομὴς 85 ἃ ἀεβίτυςοη ἴσο ἴδ6 ΑἹ- 
ΤΑΙ Ὠϊγ." “Ἐγ [ἢ βίδαιϑ οὗ ἤδάνεη δηᾶ 
[Π6 σοηβίο Δ οἢ5 ἱπογεοῦ 5}8]} ποὶ ρῖνα 
πεῖς Πρῆϊ: [ἢ6 50} 5}4}1 μὲ ἀδυϊκοηρά ἴῃ 
ἢΪ5 ροϊηρ ἔοσίι, δῃὰ [ὴ6 τζοοῃ 541} ποῖ 
οδυδα ΠΟΙ ἸΙΡἢϊ ἴο 581η6}" (154]. ΧΙ], 6, 
10). Ὑεῖ τδ6 το ροΥΆ] Ἰυάρτηοηϊς 18 
ὈΙΔΙΏΪΥ, ἴῃ τῃς Ιαΐοσ ὑσορῃεῖ, οὶ Ἰοσιιβί5, 
οὗ ψδιοῦ [Π6ῚῈ 15 Ὧ0 τηθηΐοῃ, Ὀαϊ [6 
ΔΙΤΩΪ65 οὗ ἴῃς Μεάοξ. ᾽ 

80 ἴοο ἴῃ ἃ 5:1}18Ὶ Ῥάαββαρὸ οὗ οτο- 
ΤΩ ἸΔἢ (76γ. ἵν. 5, 6, 8) ἃ Ὠδαίῆεβη ᾿ηναϑβίοῃ 
58 οσεβδῃδάονεά ὉῪ (6 ψογὰβ “1 ν1}} 
ὈπΠῺρ ΕΥ1} ἴτοτὰ ἴῃς ῃοσί ἢ." Αραίῃ, ἴῃ 
ΑΙΏΟ5 Υἱ]. 1, ρΥΑΘΘΠΟΡΡΟΙΒ ΟΥ̓ ΪΟΟιιδῖ5. Δ.Ὸ 
τηδάθ ἴο 5 0 }1Ζ6 ἃ ἀεϑβοϊδίίοη τ ΏΙΟἢ 
8 ἃ(ο Ὡοῖ σοῃοσῖνα ἴο ἢᾶνα δ θῃ Ὀσουρῆς 
δῦουξ ὈΥ τεαὶ ἸοσιιδῖβΊΎ. Απηά 1ἴ τδῪ Ὀ6 
τρια τἢδϊ νὰ οδὴ ἴταςθ ἴῃ 6 βοῦγοθ τόσα 
ΜΠΟΝ 7061] ἀεήνεα ἢ18 Ἰοουδὶ ἸΤΩΔΡΈΓΙΥ, 
ν]Ζ., Εχοά, χὶ. 15; Ὠοαῖ, χχνη. 48,.20. 

Οἡ ἴἢ6 οἴου παηᾶ, (δαὶ σοὰ μά 
ΔΊΤΟΔΑΥ υε6Ἁ τοδὶ] Ἰοςσιι5ῖ5 85 Δἢ 1ῃβι τη ηΐ 
οὗ Ρυἰβῃτηθηῖ, γὰ ον ὈΥ ἴῃ6 Ἐργρίδη 
Ῥίασις (Εχοά. χ. 12). ὙΤμαῖ τεαὶ ἰοςσιιϑῖβ 
ὍΟΓΟ ἀτοδάβα Ὀγ ἴΠῸ στε] 165, 85 οης οὗ 
{ΠΕ οὨιεἴβοουγροδ, γε Καονν ὈΥ [ἢ 6 ΡΓΔΥΟΣΙ 
οὗ ϑοϊοϊμοη (1 Κ, νἱῖ]. 37) δῃᾷ ἔστοϊῃ τῇς 
Ῥοηίδϊουο!Β (θεῖ, χχν]. 38). ΑἸῆοβ 
ἀοϑοῖθαβ ἃ γθαὶ Ἰοσιιβὲ ρίασιι (ιν. 6, 9) 
ἃ5 μανίην ἰαΐεὶν οσουττεα (Ὠ]ςὮ, ἰηάεεά, 
4) 6 ἴῃ6 βδῖὴηθ δ5 ἴπαὶ ψῃὶοἢ 7οεὶ 
ἀδοίαγοβ ἱταπηηθη). 7065 ἀαβο ΠΡΟ 
ΚὨχουρῃουϊ 15 σΟΠΐ ββε αν δηὰ Ρ]ΔΙΗ]Υ 
οὗ ἃ Ἰοουξίϑοουγρε; δηὰ ἢϊ5 ΠΟΙ ΑΙ 5ΟῺ 
οὗ [ἢε Ἰοουξίβ ὙΠ τθη οὗὨἨ ὙᾺΙ ΟΟΤΙΔΙΗΪΥ 
ϑιρροβῖθ, Δη ἃ Ρουδρ8 ῥζονβθβ, [δὶ τη 
οὗ νὰ ψεῖα μοΐ ἀδϑιρηθα ἴο 6 τιεῖᾶ- 
ῬὨΟΠΟΔΙΪ τοργεβεηϊεα ΌΥ {Πο, ἴὸσ ἢδ 
ψου]α ποῖ ἢᾶνα σοτῃραΙοα ἴῃς Ἰοοιιδῖ5 ἴο 
τηθη 1{ ὈγῪ ἴῃ Ἰοσιιςῖβ ἢ6 δά τηδδηΐ τηθῃ. 

Ιῃ 5ῃοσί, ου ἴῃ6 οὔδ 5146, ἴἤδθσα 15 ἴῃ 6 
ῬΙΘΒΙΏΡΏΟη ἴο ὃς ἀοηνεαά ἔτομχ (ἢ6 
ψοτὰ ““ΠΟΥΒΟΙΏ," τ ΏΙΟ ῬτοϑυΡΌΟΣ 
ἄετνεβ ἃ 515 σοηδττηδίίοη ἔτομι ἃ ἔδυ 
Ῥαβϑᾶρεϑ ἴῃ ΟἴΠΟΙ ῥσορῃείοδὶ θοοΪκ5; Ὀυζ 
1ζ 5111} ΤΟΙ, Δ 5 ἃ Ῥᾶγα ρῥιεϑυσωρίύοῃ ποῖ 
Διηουηπηρ ἴο ἃ ῥσόῦδῦϊο, ἴα 1655 ἴο ἃ 
οοσίδίη, σοῃοϊαϑίοη. Οὐ (6 οἴδοσ 56 
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{ποτὰ ἴα ἴα 2γένισ γαῖ Ῥτοϑυτηρίοη 
ται ὮὉΥ 8 ΡΪΔη, 5 δἱρηοσινατὰ δηά τω δΓ- 
γ]] οι 5] γ οχδςοί, που σῇ Ῥοδίοδὶ, ἀθβο ΠΠΡ- 
οη οὗ Ἰοςιι5ῖ5 δηα [ΠΕΙΓ τάναρθβ, ἰοοιιβῖϑ 
Δηα [ΠΕΙ͂Γ τάνδρὲβ ἃτ6 τηθδηῖΐ; δηᾷ ἰη85- 
ΤΩΌΟὮ ἃ9 “(6 ποσί ΠΟΙ. "ἢ βοουχρα ἰ5 ποῖ 
Δ}. ἱΠ)ΡΟ5510]6 ΟΥ ΨΕΙῪ 5Όδηρα δορὶ πος οὗ 
ἴῃ6 ΡῬαγου ΑΓ ρίαρια οἵ Ἰοουβί5 ψ ΠΙΟΝ 15 
δεΐϊηρ ἀεβοπ θεὰ (8εῈ ποῖε οἱ ἴΐ. 20), ἴῃ 8 
ῬΓΘΒυΩΡΓΟΏ οἡ ἴΠ6 τοι ρῃουίοδὶ 5:46 15 
οὐσγεῖρηεα Ὀγ ἴῃ 6 ρστεδῖοσ ρσο δ Ὑ οἡ 
[ἢ6 Πἴογα} 5δἰάθ6, Ὑγε σοῃοϊυάδ {πδΐ 11 15 
οὗ ἃ νἱ]ϑβιΔοη οὗ σϑαὶ δηὰ δοῖι] Ἰοουβὶϑ 
[δὲ ἴῃ6 ὑχσορῇεδῖ βρεαῖϑ, ΠΥ δαἀτηπρ 
τ(παὶ ὈΥ ἴμεδθε Ἰοουδῖβ ἴΠ6γῸ ΤΩΔΥ ἤᾶνθ 
Ὀδθη 1ἢ ἃ 5:05] ἸΑΤΥ ΤΊΔΉΠΟΥ σαρσγοϑοηϊεα 
ἴηὴ6 ΠΟΙΪΟΙῚ ΟΥ Αϑϑυυίδὴ ΘΏΘΙ65 οἵ 
7. ἀ4ῃ, [μοηγβοῖνεβ [6 ἰγρεβ οὗ 511} 
[αΐυσε βοουχραβ᾽. 

11. Φεριοι οὗ λὲς γεζία ἑον»ς. 

1{ τ θὲ αβκβά, Ασὸ [ἢ ργεάϊοιϊ,ουβ οὗ 
[6 ὑσόρῇῃεῖ 706] δοσοιηρ 5 θα ὃ γὸ ἢανα 
ἴῃ ἴἢ6 ἤχϑι ρίδοθ ἴο αἰ ηρυ 5 Ὀοῦνθ α 
5 ἀϊγθοῖ δηὰ ἢ]5 ἱποἀθηΐαὶ ὑσθαϊσ!οη δ. 
ΗΙ5 αἴγεοῖ ῥσθαϊο!]οη5, 85 τὸ ᾶνα βαϊά, 
ἅτε ἴῆγθο, Τὴδ ἔγϑβε 15 οὗ [ἢ ἱπιπχοάϊαϊο 
σοπληρ οὗ ἃ ρῥίαριια οὗ Ἰοουξὶβ δηά [ἰ5 
τετηοναὶ. ΟὐὨ [ῃ6 ῬΥΓΤΏΔΥ Πα θηϊ οὗ 
[815 ΨῈ ἢᾶνβ ὯῸ Τεοοσά (1655 ῬΟΒΒΙΘΙΥ 
ἴῃ ΑπΊοΒ ἶν. 6, 9)..ἁ ῬΑτγαθο] ἸΟ4}}Υ ἰδ ΤΩΔΥ͂ 
ἢανε θδϑὴ {18]}1δἀ Ὀγ ἴῃ6 Αϑβδογτίδῃ ἰηνα- 
5105 οὗ Ῥα]εβδίίηθ. ὙΠῸ βςθοοῃά ἰξ5 οὗ ἃ 
Γαΐυτε δρυηάδης οἤϊιδίοη οὗ (ὐοά᾽ 5 ϑρί τι 
Οἢ σηϑηκιηά, ΤὨΐβ θαρδῃ ἴο Ὀ6 εββοιοά 
ΟἹ [86 ὨδγΥ οἵ Ῥεηίεοοβί δηὰ ἢδ85 ἔοιιπά 
115 ΔΟΟΟΙΏρ] Ἰ9Πτηθηϊ ἀηάογ (ῃ6 ΟΠ τ βδη 
οονεηδηΐ, ῬΏΙΟἢ 18 ΒρΡΘΟΙΔΠΥ [ἢ 6 ἀϊπρεη- 
βδίοη οἵ (ῃς ϑρίπί, ἴ[ῃ6 ψΊοᾶΣ ἀρροϊηίεὰ 
Ὀγ Ομηβὶ ονοσ Ηἰβ σμυτοῆ. ὙΤδὸ τπϊτὰ 
15 οὗ ἃ διΐατα ἄδυ οὗ Ἰιαἀρτηεηΐ, ἰῃ ψ Ὠϊοἢ 
61] τηθῃ νου Ἱὰ 6 σοῃάἀεοτηηοά δηά ονεῖ- 

1 ΤΉ 7εννβ οὗ Θὲ Τδγοπηε᾿β ἀδυ ἱπίεγρσείθα [6 
ἴουγ Ἰοσυϑὲ παπηες ἰουπά ἴῃ 706] ἱ. 4. 85 (1) ἴμ6 
᾿Αβϑουτίδῃβ, ΒΑΟΥ]οηΐδπβ δὰ Πα  ἄδεδης ; (1) ἴῃς 
Μεάεβ δῃὰ Ῥεσξίδῃς ; (3) ἴε ΜαἼοάοηΐδῃςβ, δῃὰ 
ἘΡΟΔΥ Απάοοδυβ ΕΡΊΡΒδπσβ; (4) ἴδ Εομιδης. 

ἐηρβί ΉΒεΓρ ἀββεηῖϑ ἴο [ἢ 5 ἱπϊεγρτείαιίοα. ΟΥὙΤ] 
οὗ ΑἸεχαπάσία Ἴοπβίἀθιβ θεὰ ἴο σεργεβθῆϊ (1) 
ΒΒΔΙΠΊΔΠ65ΕΓ, (2) ΝΕ μη αζζασ, (3) Απιϊοομυς, 
(4) ἴῃς Εοτιδῆβ. Ὑβεοοάοτγεῖ ποίϊοος ἴῃ 6 ὁ ἷ- 
Ὀομ ὙΠΐοΝ υπάεγοίαπαάς ὈΥ {πεπὶ (1) Τίρίαιἢ- 
ῬΠεβεσ, (2) ΘΒ πηαπεβεσ, (3) ϑοηηδοβετρ, (4) 
ΝΕΡΙΟΠμδάποζζασ. Θ᾽ παν Οτοιία5. ὙΒΕβ6 ἰη- 
ἰεγρτγείαιίοῃβ πχυβὲ θῈ Ῥυῖ αϑὶ4θ δἃ8 1ῃ6 ἀοσίαὶϊς οὗ 
8}. ΠΠΙΘΠΔΌΪΕ [ΠΘΟΙΥ. ὅ6ε ποίβ οἱ ἱ, 4. 

ἹΝΤΕΚΟΘΌςΤΙΟΝ ΤΟ 

τἤτοννῃ, ἀηὰ [Π6 ροοᾶ πουϊά Ὀὲ δάἀτμιεα 
᾿ηἴο [6 ρεϑδορίαϊ κΚἰηράοϊῃ οὗ Ζίοῃ, ονοσ 
ψΙοἢ ΤΠ ἤονδῃ 5Πποι]ὰ τεῖρ 1η ροῦν. 
ΤῊϊ5 μᾶ5 ποῖ γεῖ Ῥδθὴ Δ 6]|1δα ; θὰϊ 1 
ψ6 δοῖτονα [86 τοΒΌΏΟΩΥ οὗ οὖσγ Τοτὰ 
ἴῃ ἴῃῇε Οοβρεὶς δηὰ οὗ Ηἰβ8 ἀροβίβ 8. 
Τοδη ἴῃ ἴῃ6 Βοοΐῖκ οὗ ἴῃς Ἐσνεϊδίοῃ, γα 
οδηηοῖ ἀουδὲ ἰμαΐ ἴῃ ἴῃς ᾿αϑὶ ἀἄδγβ 1ἱ 
111 θ6 ΔοσοιΏρ] 15}η64. 

ΤποϊἀθηΆ} 706] 4150 ἄδοϊασες τῃδΐ 
ΎΤγτο, Ζιάου, ῬὨΠ] 151, Εργρὲ δπὰ Ἑάουμ 
Βῃουϊά Ὀ6 ἀδβίτογεά. 80 [ὯὉ 85 ἢ15 ψογὰβ 
816 ἴο Ὀ6 Τεραζαβα 858 Δρρ᾽ Ὁ] ἴο ἴπε 
δοῖιια] οἱ65 δηᾶ σουηίτ65 Πδιηθα, ΒΟΥ 
Ὦανα θδθὰ Π|1Π]]16ἀ : 50 Δ 85 ἴῃ 6 ὩΔΠΊ65 
ΒΥΤΩΟ]1Ζ6 ἴῆ6 ΘΠΘΙΏ165 οὗ ἴδ6 5Ξριπίμδὶ 
Ζιίοη, τδιοΝ “ ἄν 6115 ἴοσ ὄδνθῦ," ἢϊ5 ἀ6- 
πυηοίαιίοηβ ἢᾶνα γεὶ ἴο πὰ (ἢ6]γ ζ}}} 
ΔΟΟΟΙΩΡΙΞΗτηΘηΐ, 

ΤΠΕΙΕ 15 πὸ αἴτεοῖ Ῥσοόρῆθου οὗ τῃ8 
Μεβϑίδῃ ἴῃ 706], ἔοσ ψε ἀο ποῖ Ποϊά ἴπᾶῖ 
“ἃ ὙΤδδΟΠΟΥ ἴοσ ΕἸρΗΘουβη 655᾽) 15. ὕτοὸ- 
τ δα α ἰὴ 11. 22 (5εε Νοίδ αἵ ἴδε δπά οὗ 
ΟἾΔΡ. 11.). Τῆς ἰδοῦ Πα] οὗ [ἢ ῬΟΟΚ, 
Βούγενεσ, 15. ΘΠΈΓΕΙΥ οὗ Μεββίδηϊο ἘΠη65; 
δηἃ νὰ Κῆον ἴδαὶ δ τψῆο Μ11} 511 85 
7Τυάρε ου “1ῃ6 ἀδγ οὗ ἴδε 1,οτά " 15 τῃ68 
ἐβοῃ οὗ Μδη" (Μαῖί. χχν. 31), “Τῆς γοσγά 
οὔ σοὰ" (εν. χίχ. 132). Βιυῖτῃε οἤδγδο- 
τογβεὶς οὗ 7οϑὶ 15 σαῖμοσ ἴοὸ ὍὈ6 186 ταὸ- 
γοά]οσ οὗ τὴ6 ΗοΙΐγ ϑρὶπὶ ἴμαπ οἵ 1τῃ8 
γνοτά. Ἧς ἰ5 'ῃ 8ῃ Ἔϑρθοῖδὶ σχΔΏΠοΓ [Ώ6 
ΟΙά Τεβίαηθης ῥγορμεὶ οὗ [86 ΗοΙΥ 
Ομοβὲ δῃὰ οἵ Ηἰ5 ἀϊβρεηξδίοηῃ, 

Ιῃ δαάϊθοη ἴο [6 σϑῆδσγαὶ σογητηθη- 
[41|65 οὗ δῖ (γτ}} οὗ ΑἸεχαηάτγία, δῖ [ οσοπιο, 
ἹΤποοάοτεῖ, Τα Ποτ, (Ἰνίη, Ἐοϑθητα ]]οσ, 
Μαῦυχσοσ, ἩδηρβίθηθεΓρ, Η 6 5βεῖθεσρ, ΗΙῸ 
Ζὶρ, Εν], ιαρτεῖς, Ῥυβαγ, Καὶ], Καροτ, 
Νογάϑμνοσῃ, 1,8ηρο, ἴῃ 6 ΓΟ] ον ηρ 5ρεςῖδ] 
ΠΟΙΏΤΊΘΠΓΔΙΙ65 ΤΔΥ Ὧδ σοηβι1{64--- 

;. Τιουβάρῃ, 79εἰ ἐχξίϊαζμεο, ἐπ φρο ἰεχίμς 
πεύνγχζως 227 ραγαράγασίπ Ολασέεανε, 
Ἤἥαφογανι »ιαργιανι εἰ ῥαγυανι, 2έῦφμέε 
Α.. χαγολέ, ΚΑ. Αδο- Ἔςγα, εἰ Ὁ. ΑΚ ριολὲ 
Οον»ρηεπίας ΚΑ αῤῥίμέεα, ποροε ῥοῦς 
ποίας ῥἠώοίρίοας ἐχῤῥεαίμγ. ὉΠ8α). 
1657. 

2. Ῥοοοοῖκο, Οὑρερμερεῖαῦ» οπ 154 2 »Ὸ0- 
2λεῷ ο΄ Με. Οχέ τόρι. 

4. ΟΒδῃάϊοσ, δαγαῤάγασδε αμαὶ ΟΟΡ,Ρ672- 
ἴα») οβἡ 1τὼ6 δγοῤῆέεο οὗ "ε. τοὐὰ 
Φδιφογίαίορ οὔε ὦ. 'ϊ. σπμεχεά. ἸΤιοπά. 
1735. 
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4. Τγοίβθοη, ἡ μοίγαο απο 7οεῖς 8. Μείεσ, 2)εν Φγοῤλεί 7 εἰ πες δε είσέ 
ω. Οσοιίξ, 1784. ᾿ τα] ον ἰᾶγί. Τυδιηρ. 1841. 

5. Τυ58}, 7 9εἶ περ ἐἐδεγοείσέ ρα ἐγ ἀμίεγί. 9. ὨὈϊεάποῦ, 2.19 ροῤλῥείεη “αμίοί, 
1 Οἱ ΡΖΙΡ, 1792. Ἡσσεα, "εἰ, Ανιος, ξωγα ἐγ Ζἰάγέ, 1,εὶρ- 

6. ἨοΪΖῃδυβοη, 7.19 Τείσεαρμρρ ες 7οΪἠ χὶρ, τϑ86ι. 
δῶ είς ρα ογ ζἰάγί. Αοῖε. τ829. το. Ῥ 5οῆο, 2219 Ῥ είσεαρμρροι (ἐς γο- 

η. ΟγἸεάμον, 2.2, νγοῤἧεί 70εἰ δεγεείσέ 2 Λλείοι 7οεἰ δεν τείσέ ὠπα ἐγ ἰγί. 1,εὶρ- 
ὡπῇ εχ γέ. ΗΔΔ116, 1831. Ζὶξ, 1872. 



10ΕῚ.. 

(ΓΗΑΡΤΕΚ Ὶ. 
: γοεῖ, ἀκίαγίμσ τ ἡμάρνιορεξς ο7Γ Οοΐΐ, 

ἐχλογέείλ ἐσ οὐδέγυέ ἑλερε, 8 απο ἐσ ἩΟΏ 72. 
14.712 2γετογίδαίλα γπ:έ 70» εοριβίαϊί. 

ΗΕ ννοτγά οὗ ἰῆς ΓΚ τῆλ σλπια 
ἴο ]οεἱ τπε βοη οὐ Ῥειμαεὶ. 

2 Ηεσλγ τῃϊ8, γε οἷά πιβῆ, δηά ρἷνε 
ΟΔΓ, 41] γε ἱπμδθιϊδηῖβ οὗ τῆ6 ἰδηά. 

Ηδῖὰ τἢ}18 δα ἰπ γόουγ ἀΔγ8,) ΟΥ̓ Ἔνθ 
ἰπ τῆς ἀλγ58 οὗἉ γουγ ἔλίπετβ ὶ 

ΤΕ] γε γουγ ΠμΠ]άγεη οὗ [ἴ, ἀπά 
οὶ γουγ ΤὨΠ]άγεη ἐδ Ἐμεῖγ ΤΒ]άτγεη, 
δηὰ τΠεὶγ ἢ] άγεη Δποῖπεγ ρεπεγδίίοη. 

4 ΓΠας ννδῖςῃ τῆς ραϊπιεγνγογπι "Ηεὰ.ς 
μδῖῃ [εἴ πδῖ τῆς ἸΙοσυβέ δαΐθῃ ; ἀπά ἄμε δ δ, 
ἴηδὲ μοι τμς Ἰοσυβε μδί Ιεξς παῖ ρούμι 

ομμκκαινηρκαπιπαστ αι, 

ΟΗΑΡ.1. 1. .ὼΠ “ὙΜΒοβε Οοὰ ἰ5 Ϊ6- 
Βονδῃ." 866 [πἰτοδυςἕοηῃ, ὃ 1. 

ῬείδμεΠ “ΓΘ ὨδΠηδ ΣΏΔῪ 5: ΚΉΠΥ “Οηθ γῃοῸ 
[145 Ὀδθη δηϊατγοά ὈΥ Οοά;," οσ, "Ομ ψῆο 
8459 Ὀεεη Ῥεγϑυδάθα ὉγΥ Οοὐ," οἵ, “Τῆς 51η- 
οοΥ ΠΥ οὗ Οοά᾽" (πιεδηΐηρ, ρεσῆδρβ, “" ΟΟΩΪΥ 
5ἰ πιρ οἰ {γ)), δοοογάϊηρ ἴο ἴδε αἱ 568 
οὗ ει βοδίοη Ὀοσῃθ ὈΥ τπ6 νοῦ ἔγοτῃι νι Ὡὶοἢ 
1 ἰ5 ἀογίνοά, 

Ω. αν 1641 7068 τϑῖ Ῥγορβθου, σοι 
8 οοηίδίηοά ἴῃ ἴπ6 ἤγβθι σπαρίοσ δηὰ ἴῃ [6 
Βτϑῖ ΡΝ τ γΟ865 οὗ [(ἢ6 ϑεσοηά Ἑςπδρίεσ, 
ςοῃδὶβίβ οὗ ἴὔγοα ἰπιοσϊδοθὰ ἰάθαβ. (1) Α ἀθ- 
Ὠυποίδιίίοη οὗ Ρυπϑμσηθηΐ ἴο 6 του ξῆϊ ὮὉΥ ἃ 
Ρίασιυς οὗ Ἰοςιι55, ἱ. 2, 4) 6, 7, 95) 1ο, 12) 16--- 
40, 1ϊ, 2--ἼΣ; (2) δῃ ὀχβογίδιοη ἴο Ἰαπιθηΐδ- 
(ίοῃ, τερεπίδηςθ, δηά ρυ ]ο σοηξεββίοη οὗ 5ίη, 
Ἶ. 5) 8, 11, 13) 1.5.) 1. Σ, Σς---ὶ7} (3) ἃ ὕγὸ- 
ΤΩΪ56 οὗ 6] νοσᾶῆοθ Οἡ ἴδησθ, 11. 12--- 
14, 18---). ΤΏρη ξΟ]Ἰονν5 ἃ Ρσγοπγῖϑ6 οὗ ξυξυτο 
Ὀ]οσϑίηρβ, οὗ τυ ὶς ἢ [815 ἀο᾽ νογαηος νγ88 ἃ ἴΥὦᾧἢἢῬ6, 
ἷϊ, ϑ---31, ἑοστηΐηρ μ[5 ϑεσοπὰ Ῥγορβθου ; δηὰ 
ἃ ἀεοηυποϊδίίοη οὗ ξυΐυτε τνοσβ, ἡγὴ σοὶ τῆς 
Ἰοσυπί-Ρίασιυο δηὰ ἴδ νεῆροδησθ ἰδκοπ ὕροη 
(με Ἰοσυδίδ ψψεγὲ γρίὶςδῖ, ἔοιπηίηρ ἷ8. (Ὠἰγὰ 
ῬιΌΡΕΟΥ, οΒΔρ. 11. 

Ἦδιὁ ἐδὶ5] ϑύυςβ 85 1 πὶ δϑουΐ ἴο ἀδποιποο: 
Ὡοΐ, 5πυςἢ 45 νγὲ ὅδνε τυ ησϑϑοα, 

ἐδε ἀκ). οὕ γον αἰ δεγ ὌὍ6 ἔδυγπα ἴῃ [ἢ6 
ἔτι οὗ Αμδὺ, δδουῖ ἃ δυηάγοα γοᾶῖβ Ὀεΐογο, 
8665 0 μᾶνθ Ὀδοῃ σοηῆπηρα ἴο ἴπ6 ποιίβογη 
κιηράοπι, δηὰ 1 νγὰβ ποῖ Ὀγουσῃξ δϑουϊ ὈΥῪ 
Ἰοσυδίβι ὙΤΒΘ “ΒΔ ὈἰϊΔηΐς οὗ [6 ἰαπά" ἴο 
ὙΠοπὶ [06] δά ἄγεϑϑοθ ᾿ἰπγ56 1 ἄγ [86 ἀνθ! ]οῦβ 
ἴῃ ]υάλῇ. . 

8. τηποῖδεῦ ρεμογαίοη} ἘΔ Θ ποχῦ Κθ:618- 
4105. (Οἔ 5. ἰχχυ"[. ς, 6. ὙΠ οτα 15 γοῦν 
δΔη 8]]υ159οη ἴο {Π6 νγογβ ἀρρῖιδὰ ἰο ἴῆς Ἐφσγριίίδη 
Ρίασυσ οὗ Ἰοςιιοῖβ ἰῃ Εχοά. χ. ἃ δηὰ 6. “Τμδὲ 
ἴδου τηλγεοϑβὶ (ο}} ἰπ (ἢ Θδτ8 οὗ [ΠΥ 50ῃ, ἀπά (ὮῪ 
80Π5 8ϑ0η, ψγηδὶ πΐηρ5 1 πᾶν ψτουρῆϊ." 

“Βίοἢ ποιοῦ ΤΠ ἐλίμοῦα, ποὺ ΤῊ ἐδίΠοΙβ᾽ 
ἔλῖμοσβ ἤᾶνο 566, βίποε ἔμε ἀδὺ (μα 1... 
ρου ἴδ6 φαγί υηΐο [ἢ15 ἀΔγ." 

4, ρα «υδίεδ δὲ ῥαϑπεγασογηε δαὶ ζῇ 
δαῖτ ἐδε ]οεμσέ εαίεπ; ἀπά ἐδαξ «υδίορ ἐδε ἰοωσέ 
δαί ἱ δαιδ ἐδε εαπδεγαυονηη ἐαίεη; ἀπά ἐδαὲ 
«υδίορ ἐδὲ εαπλεγαυονηε δαὶ ἰο δαὶϊδ δὲ καίετο 
2έ1}εν εαἱοη}] Ὑτδηβὶδίο :-- -πδὲ ἩΒΙΟΝ τ89 
ὈΙΟΣ ΔΌΣ 1ΟΥδ, ΔῸΣ ὃἢ)9 Ἰοοῦ δὲ ΘΔ 68}: 
διηᾶ 18 8ὺὴ ἩΔΊΟΣ 089 Ἰοοῦπδε ΔΙδ ἸΟΩ͂Σ, 
δεῖ 080 ἸΟΧΘΥ Θδῦθ;; δᾶ ἐδ δὲ ἩΔΊ1ΟΣ 
ἘΒΘΊΟΧΟΣ ΔΌΣ 107, ΒΔΤΕ 586 ἀΘΥΟΊΌΧΣΟΣ 
Θαΐθπ, Τῆς νογὰς ἰγδηϑαϊοὰ ρα πηοσίσοστη 
(κἀκάν»:), Ἰοουιδὲ (αγόεδ), σδηϊκογνγοστῃ (χείεάν), 
οδίεγρι ἰοσ (δά ἐδ), 411 ἀοϑισηδῖα Ἰοςιιϑῖ5β ; σά- 
πἄρι (Ὡς ἢ 8 ἰουπὰ ΟὨΪΥ ὨοΙδ ἀπά ἰῃ ἱΪ. 
45 δῃὰ ἴῃ ΑπΊο5 ἵν. 9) τηδδηΐηρ [86 “ὈΙΟΓ ΟΣ 
ουϊζετ;" αγόεδ ἴδ6 πὶ] τἀ! ου5 ὁπ: γεΐεξ 
“86 ἸΙΟΚΟ ,᾽) δά} ““1ῃ6 δαΐοσ οσ ἀδουουτεσ." 
“ν»δεῤ 15 [6 σοσησήοη ννοσά ἔοσ “"ἸοςσυΞῖ,᾽) δηὰ 
ΒΝ 45 ἃ5 ἃ ΒΟΠΟΓΙΣ ἴΟΣΤΩ 6Π}- 
τδοίηρ ἴΠ6 Ὀἱΐοῦ δηὰ (86 ἸΙοκου δηά [86 δδῖοσ. 

Ηδεῖβ Βόνγονοσ δ6 ρυϊβ ἴΠ6 ἔουτς Κἰηἀ5 οὗ ἀ6- 
βίγογϊηρ {πηρς οὐ ἃ ἰονεὶ, ὍνῸ Βανὸ ποῖ ἴο 
ΟΟΟΌΡΥ οὐτγϑεῖνοϑ ]Ὲ} [86 ἰδϑῖκ οὗ ἀϊξιηρυϊπἢ- 
ἴῃξ ομδθ οὗ {μεθα κίπὰς ἔγοπιὶ δηοῖΐποσ. Ὑἢὸ 
Ῥγορβδεῖ 15 ποῖ ἀδϑοσιδίηρ [6 ἀϊβθσγοης βροϑοῖος 
οὗ [Πα Ἰοςιὲ (οὗ ψΒΙςΐ ἴποτο ἅγὸ βαἰὰ ἴο ὃς 
ΕἸΡΠΓΥ ΟΥ̓ ΠΪηΘίγ), ποῦ ἴπ6 ἀἰϊβοτοηϊ ϑἴλρεβ 
ὙΙΟΝ ΙΏΔΥ Ὀ6 Ο οὐ ἴῃ 118 ἀδσνοϊορπιρηῖ ; 
ΠΟΥ 15 6 [Πγθδίθηϊ ν᾽ Βενεγαὶ συγάστηϑ οὗ Ἰοςιιϑῖα; 
δυΐϊ Βὲ οτονγάβ ἰορθίθοσ ἃ Ὡυτθοσ οὗἉ Ἰοςιιῖ- 
ὩΔΙΉ65 ἴο 5ῃενν (Πδῖ ποίη 5881} τοστηδίῃη υη- 
ἀεναϑίδίοα ΕΥ̓͂ οηα δηὰ δηοίδοσ, ἀηὰ δποίδμοσ, 
δηά δηοῖμος ἀσνοῦσγοσ. ὙΠῸ ἔοτπτῃ οὗ ἴδ νοσβο 
5ῃεννβ [ἴ ἴο Ῥ6 ροεξϊςδῖ. Ῥοββιθ]γ, 45 Καῖ! συρ- 
ξεκίβ, [86 πυτιῦοσ ΤΟῸΣ ΤΏΔΥ πᾶνο ἃ ἰρηϊβοδηοο 
οὔ [15 ονσσῃ. Α ςοπηρατίϑοη οὗ Τοζ. χν. 2 δηά οὗ 
ΕἘΖΕΚ. χὶν. δὲ ἰοδάβ ἴο [πο ἰηΐογοῃηοθ ἐμδί "ἔουγ 
Κιηά 5." (76γ.)}, οΥὗ “ὍΣ βοῖὲ ἰυάρτηοηϊς" 
(ἔζΖεκ.), τπάϊςδίθ δρϑηΐβ οὗ Ἔπεσε γαίῃ. 



Υ. 5---8.] 

ἐδ σληκΚογγογηι δδίδῃ ; δηδ [δῖ νυν ἢ] ΓΟ ἢ 
(ες ςαηϊκεισσογαι δῖ} ἰεῖς μδῖῃ τῆς 
ὀδίοθγρι!!ογ οδίθῃ. 

ς Ανψαΐκθ, γε ἀγιηκαγάβ, ἀπά ἡχεερ ; 
δπὰ πον], 411] γε ἀγίηϊκοτβ οὗ νης, θ6- 
ὁδιιδα οὗ ἴη6 πον ψίη6 ; ἔογ ἰξ ἰ58 οι 
ΟΕ ἔτοπι γοὺγ πιουῖῃ. 

6 Εογ ἃ παῖϊοῃ 18 σοπ!θ ὉΡ ὉρΟ᾿ ΤΥ 

ΤΌΕΙ. 1 
ἰδληά, βἴγοηρ, δηὰ νίμουῖϊ πυπιδεῦ, 
γνῆοβε δα ῖ αγε τῆς τε οὔ Δ] οη, δηά 
ἢς Βδῖῃ τῆς Ἄσἢεεὶς τεεῃ οὗ ἃ στεᾶϊ ]ίοη. 

7 Ἧς διαῖὴ ἰδίἀ πῊῪ νίπε τνυδϑβίς, πὰ 
Ἰραγίκαά τὴν ἢρ ἔγεε : ἢς Βδῖᾷ πιδάε ἰς ἐ Ηεδ. 
οἰεαη άᾶγο, δπά οδϑὶ 121: ΑΥΑΥ ; ἴδε πΣυζῆ 
ὈγΔΏςἢ 65 ἰπογοοῦ ἀγα τηδάδς νψῇϊῖο. 

8 4 Τ,λπιεπὶ [ἴκε 4 νἱγρίη ρἰγάεά 

δ. γε ἀνγωιξαγ} ΓΠ6 ῬΟΙΘΟῚ 5. Ξρθς δ ΠΥ 
οδ]οὰ ὕροῦ ἴο ᾿ἰαπιθηΐ δὰ (86 Ὑἱπ6- ἀγη κοῖβ 
(νυ. 5), δε Βυβθαηάτηρη δηἃ νἱποάγεβθοιβ (υ.1 τὴ 
δηὰ ῥτεϑίβ (νυ. 13), Ὀοσᾶυδο {ΠΟῪ σνουϊὰ 
6 (π6 Τοῦ βιιβοτοσβ; [6 νἱῆθβ δηὰ ἔπι οὗ 
[86 φαστἢ Ὀείηρ ἀεϑίσογοά, δηὰ ὄνθη ἴδ6 πηοδῖ- 
οἴετίηξ δηὰ ἀγηκ- οβογίης Ὀεϊηρ ουΐ οὔ ΤῊΘ 
ΟἾΪΥ ϑροςϊῆς ϑἰῃ ἰδ!ὰ ἰο ἴῃς οὔγρο οὗ ἢ 15 
σΟΙΠΙΣΎΙΏΘΏ ΟΥ̓ [οεὶ 5 ἀγῃ κοΏΠ655; ὙΠ ςἢ 
ΠούΟΥΟΓ 15 ΟἿ ἱποἰ δηλ! πηρηϊοηδά, ποῖ 
ἀδοϊασοά ἴο θὲ ἴδ6 σλυϑ6 οὗ [6 Ριυη]5τηθηῖ3 
Ὡς ἢ ετο δρουΐ ἴο 6 ᾿ἰπῆιοίοα. Ὀγυηκθοη- 
655 Δηα [15 κἰπάγοα νυἱςθβ, 845 τὸ ᾿ΘΆΤη ἔῸΠῚ 
1518} δηὰ Μὶςδ, ψψεσὸ στο διηοηρ [Π6 ΠΟΌΪ65 
οἵ ἴδε βουΐπογη κιηράοπι ἰπ ἴδδ τείζη οὗ ὕ2- 
2ἸΔΉ, 85 ΠΟῪ δὰ Ὀόδθη ἴῃ δαιηδγία ἴῃ ἴΠ6 σθῆ- 
[ΌΓΥ ῥσευΐουβ ἴο 115 [4]]. 

6. "111 Οὔ. [Π6 υ56ὸ οὗ [6 5: π|1}ἋΓ 
τοῦς ἐΡΘΟΡΪΘ,᾽" δηὰ “"ἔο]Κ,᾽" 245 ἀρρ]θά ἴο δηΐβ 
δηὰ Τσοηϊοβ, σου. χχχ. ἃς, 26, δηὰά ΗἩοπηοτ 8 
056 οὗ (6 ψοτὰ “065 ΟΥ̓ Ἀἐπδίίοηϑ᾽" οὗ 
ἔδοϑθ, ΟΥ̓Δ 65, Ὀθ65, ἄζο. Τδ6 πδίϊοη 5 ὙΟΔΡΟΠ5 
ἅτε ἀδοϊαγοά ἴο Ῥε, ποῖ ϑυνογάβ δῃὰ 5ρθᾶγϑ, 
δυϊ 115 (66 1}. 

αυἱέδομὲ πωρεδεγ, «ὐδοιε ἐεείδ αγὸ δὲ ἐεεῖ δ 
ἃς. Τα νογὰβ “σι ουϊΐ ἡυμθεγ" δηὰ 
κ (66 Ε" ἅτ ἴο δὲ ποίϊοοα, 85 ἴδ6 ΟΓαΪΠΑΓΎ 
Ὡλπιὸ οὗ [86 Ἰοςυέ, αγόεῤ, ἰ5 ἀετίνοα ἔγτοπι 118 
μι μᾶο, ΜὮΠῈ [ῃ6 ΟἿΟΣ (ἢγῸ ΠΆΠΊΟ65. 416 
οριμεῖ5 ἀογίνοα ἔγοπι ἴῃς νόσου ἢ Ὡς ἢ 
ἴξ ΘΙ ΡΙΟΥΝ 118 ἠεεί. 866 ποῖθ οὔ υ. 4. 

ἐδε εὐεεξ ἰεε δ ο α στεαὲ ο"] ὍΒο κτὶπἄ- 
π- 001} Οὗ 8ἃ 11019085. [|η Ὅθεη. ΧΙΙΧ. 9 
{6 Α. Υ΄. τοηάογβ 6 βοςοπὰ νογὰ “οἷά Ἰοη :}" 
ἰη Νυπι. ΧΧΙΙ. 24, Χχῖν. 9, "“στοαῖ Ἰἰ'οη:" ἴῃ 
Ὠευΐ, χΧχῆϊ, λο; ἰοῦ χχχυ δ 29; 541. Υ. 29, 
Ποη :7 ἴῃ ΙΟὉ ἷν. 11, "'δίοιιξ Ἰοη:᾽" ἴῃ [58], 
ΧΧΧ. 6, ἐγουηρ ἸΙοη.᾽) 8566 ποίθ οῃ Οβδῆ. χὶῖχ. 9. 

θΘ, 7. ᾽"» Ἰαπά,.. »᾿» υἱπε.. »᾿ν ἤς γε] ὙΠῸ 
Ῥγορβοί 5, ἴῃ 815 σβαγάςίοσ οὗ γοργεϑοηϊδίνα οὗ 
ἴδε ροορΐς οὗ σοά. 

᾿ς δαγξε] Οτ, ““Ὀγοΐίκεῃ ΟἹ ἴθ Ὀσάηοβοβ 
) 

εαεὶ ἐ ααυα.,ὺ}) ΤΏτγονσῃ ον ἴο ἴπ6 στουπὰ 
186 νἱποοῖννὶ;5 δηὰ τῆς ἤρ-Ὀγάηομοβ [δὶ ἘΠΟΥ 
Βδά Ὀγοίοϑη οἱ δηὰ Ὀαγκοά. 

»παάε «υδὲ!ϊε] ΤὍὌΒδ6 τεϑυϊε οὗἩ [Π6 Ὀατὶκ μανίην 
Ὀδοη σπανοα ΟΗ͂ 866 ποΐς οἡ Εχοά. χ. ς. 
“«ΤἘο Ἰᾶὺνβ οὗἩ [Π6 Ἰοσιιδὲ ἃγὸ Ὄχοθββίνοῖυ δδγά 
Δπὰ σἰγοηξ, σαρϑῦϊο οὗ ἀσνουπηρ ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ6 
ἰεανεβ, Ὀυϊ το ἴἢε86 141}, [Π6 Ὀατκς δηὰ Ἄνθη 
18. 5οἰ!ὰ ννσοοὰ οὗ ἔσοες᾽" (Νεντηδη, Ηἰδι. οὗ 

[πϑοςῖβ,᾽ ΒΟΟΚ 1., [οπά. 1841). “' ΕἸΟΠῚ 1778 
ἴο τη8ο ἴδε οπιρίγο οὔ Μογοοοο τ788 ἴεστ Ὁ] Υ 

ΌΥ 1ποιὴ; ΟΥΕΙῪ γγέθη [Ὠΐηρ τυνᾶϑ 
οδῖθη ὕὑρ, ποῖ ουθῃ ἴδ ὈΠίοσ Ὀαγῖς οὗ [Π6 ογᾶηρο 
δηά ρΡοπηδβτδηδίθ οϑοδρίησ. Α πιοβδὲ ἀγοδάδι) 
ἕλυαὶπο οηϑυοα." (ΚΙΓΌΥ δηὰ ϑρεϑῆοθ, “[ηἴσο- 
ἀυςίοη ἴο Ἑπίοπιοϊονγ.) ὉΤῈ σοῖς οὗ 
1, ,οἰἴοῦ ΝἹἹ., ἰὰ (ἢ6 ννοσῖκ ἰαϑὲ αυοϊδά, ἰ5. 1110.9- 
ἰγδῖῖνο οὗ [Π6 ὌχδἪοίῃδϑϑ οὗ [ον ἀεβοπρίοηβ: 
δΔηὰ (Π6 5ΔΠ|6 ΤΊΔΥ Ὀ6 5411 οἵ [86 δοοοιηῖβ 
ξἰνθη ΟΥ̓ πυτηθοσίεββ ἔγανο εσβ, ἡγῇ Ὡποοη- 
50 ΟΟ5ΙΥ υ86 [Π6 νΕΤῪ τνογάβ οὗ ἴη6 ργορβεῖ ἰῃ 
ἀοβοσίδης ννδδὲ βάν ἐποπηϑοῖνεβ 96 Ώ. 
ΤὮο ἰδϑὶ τεοογάσὰ νἱϑιἰδίοη οὗ ἴῃς ΗΟΙΪΥ [1,λπὰ 
ὈΥ Ἰοςιυιϑῖὶβ ννᾶβ ἴῃ [δ γεᾶγ : 866, τς ἢ ἰ5 (1.5 
ἀοϑογι θα ΌΥ δὴ ἐγο-ννηθ58. “ἼΒ6 νδ]]6} οὗ 
υμ[ῖδϑ ννᾶ5 ἢτσξί διἱδοϊκοά, δηὰ δδ5 ἢονν Ὀδοοπλο 
ἃ ἀεϑοοϊαίς ψ]άοττεβ8. ὙΠῸ οἷἶἶνα γαγὰς οὗ 
ΒΟΙΒΙο οηι, Βει} 414 ἀπ [ογυιβα ετ νγοσὸ ποχὶ 
ςονεγοά, ΠῚ] [86 (Γθο5 Ὀθοδπὶθ ἃ ἀ0}] γοὰ σοϊουγ. 
ΤΎΠΟΥ ἀτὸ πον Ὀατκοὰ τ ἢϊ]6. Βυϊ γοβίογαδύ 
(ὑπὸ 1) Μ»}}}} θὲ ἃ ἀδγ Ἰοηρ τοτμεηθεγοά, Εσοτ 
ΘΑΣΙ͂Υ τόση ηρ᾽ {11} ὩΘΑΓ βυηβοῖ {86 Ἰοςιιϑῖ5 
δά ονεῦ {δε ΟΥ̓ 'π σου ῃ 1655 Ποϑίβ, 85 1που ρα 
411 [ἢ6 σνγᾶστῃϑ ἴῃ ἴη6 νοσϊ ἃ σσοσὸ ἰοὶ ἰοοϑο, δηᾶ 
(ἢδ6 νψϊγὶ οὗ [ΠοΙγ νἱηρ8 ννᾶ5 85 ἴη6 δουηὰ οὗ 
Ἑ“μαῦοῖβΌ Αἵ {{π|68 [ἤοῪ ἀρρολγοά ἴῃ [π6 δἱσ 
᾿|κὸ βοπὶα στοδῖ ϑσηον- ΠΗ͂, οὈδουσίηρ [86 βυὴ 
δῃὰ οδοϊϊηρ ἃ βιδάονυ ὕροη ἴδο οαστί, Μρη 
βἰοοά ἴῃ 186 Ξἰγοοίβ δηὰ ἰοοϊχοὰ ὑρ, δηὰ 1δμοὶσ 
ἔλοοβ ψαϊποτοὰ ὈΪδοκηθθθ. Αἴ ἰηΐογναὶβ, 1 οϑα 
ν οὶ τεγα Ἐἰγοὰ ΟσὐὁἨ ΠυΉΣΤΥ ἀοοοεηάοα οἡ [Π6 
1π||6ὸ γαγάθηβ ἴῃ {Π6 οἸΥ, δηᾷ ἴῃ δῃ ἱποσγά! Ὁ] 
δῃογί {{π||δὸ 41] ἰδὲ νγδβ βιθθῃ ἀἰϑαρ 
ὝΠΒΟΥ γᾶ ὺὑρ ἴΠ6 νγ8]15, ΠΟΥ ϑουξῆξς οὐ ΘΥΟΣῪ 
Ϊλάθ οὗ ζτᾶββ, οὐ ψεθᾶ σγονίηρ Ὀοΐνγοθη ἴδ86 

βἴοησϑ, δηὰ δῇῆοσ δδίϊηρ ἴο 8δ(ἰοἴγ, [ΒΟΥ ψαΐποι-: 
εἦ ἰῃ ἐμοῖσ γαηκ8 δἱοηρ [6 στουηῃά οἵ οὐ [86 
ἴορβ οὗ ἴῃ! 6 δουϑε8, [1 85 πὸ τηλῖνοὶ [ῃδὲ 85 
ῬΒβδγδοῖ Ἰοοκοάὰ δὲ ἴδοπὶ δδ οδ]]οὰ (ἢοπὶ "(ἢ 5 
ἀοδίῃ,, Τὸ ἀδγ (1}υπὸ 2) ἴῃ Ἰοσυῖ5 511} ςοη- 
ἔἴηυθ (μοῖγ νγογὶς οὗ ἀοδίγις οη. Οπε Ἰοσυπὲ 
δᾶς Ὀόδη ἕουηὰ ποᾶσ Βοι] ἤθη τηθδϑυσγίης 
τῆοτο ἴηδη ἢνο ἰπο 65 ἴῃ ἰοησίῃ, [{ 15 οονοτοὰ 
ὙΠ ἃ δγὰ 5861] δηὰ δ45 ἃ [81] |Ἰκὸ ἃ ϑοοσρίοη." 
ουτιαὶ οὗ ϑαεαςγοὰ 1,1ογαῖυγε, 1866. ὅ66 
50 ’ Εςοϊοϑἰαϑέιςδὶ Οδζοεῖζο, ϑορί. σϑός, ἴοσ 

{Πς ἀεποσρείοη οὗ ἃ βιπαλασ υἱϑιἰδέίοη ἰῃ {μπδξ 
γδᾶσ. 

8. ἀκωκίην, Ο ἰδληὰ (Μδυγετ), ογσ Ο οοῦ- 
ετεραϊΐοη οὗὐἠἨ ἴβγδοὶ (Ἀοβεηπλ!]εγ, Ῥαβουν, 
οΥ ὈοΙὰ (Κεῖ). ὙῊδ νοσῦ 15 'ἰπ [86 5ἰησιιίαῦ 
δυμλθοσ, [ἰ 15 ἔουμὰ ΟὨΪΥ ΒοΓο. 

5ΟΙ 
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ΓΟ τν, 
αελα»κδά. 

ψὶτ ϑΔοΚοϊοιἢ ἔοσ τπ6 Ὠυβθαπά οὗἉ δεῖ 
γοικῇ. 

9 Τε πιεδὲ οἤεγηρ δηά τῆς ἀπηῖ 
οἴεγίηρ ἰ8 ουΐξ ΟἹ ἔτοπι ἴῃς ἤοιυβε οὗ 
[6 ΓΚ ; ἴμε ρῥτγίεβίϑ, ἴς [ΓΓΟΚΡ᾿ 5 
ΤΩΪἰδῖογϑ. Π]ΟΌΓΩ. 

Ιο Τῆς βδεϊά 8 νναϑίβά, τἢς ἰδηά 
πιοιγποίῃ ; ἔοσ ἴπ6 σόγῇ 1.8 νγαβίθά: 
{πε πενν νγίπε 18. |ἀγιεά τιρ, τὰς οἱ] 
Ἰλῃρι 5Π 6. ἢ. 

11 Βε γε δϑῃδηηδά, Ο γε δυβϑδαηά- 
τλΘη ; δον], Ο γε ν᾽ πέάγεββογβ, ἴοσγ {πῈ 

ΤΟΕΙ, 1, [ν. 9-τ4. 

ἢρ ἔτεα ἰδηρυ ϑῃείῃ ; ἴῃς ροπιερτδπδλίθ 
ἴζεα, ἴῃς ραᾳίπι ἴγες 490, ἀῃὰ ἴῃς δρρὶβε 
{{66, φυόμ 411 τ(ἢς ἴγεεβ οὗ τῆς δΠεϊά, ἂγε 
νυ Πεγοά : θεσδιιϑε ἸΟΥ͂ 185 ΜΠ Πογοά 
ΑΥΨΑΥ͂ τοι πε 8015 οὗ πιδῆ. 

13 Οἰγά γουζβεῖνεβ, δηά ἰαπιεηῖ, γε 
ΡΙεϑῖβ : πον, γε τηϊηϊβῖογβ οὗ ἴπ6 
ΑἰτΑγ : σοπλα, ᾿ἰς 411 ηἱρῇς ἴῃ βδοοίοιῃ, 
γε πιἰηἰδίειβ οὗ ΠΥ (ὐοά: ἔογ {δε 
τοδί οἰξεγίηρ δηά τῃς ἀγηκ οἤογίηρ, 15 
ἘΓ ὑμε) ἴτοπλ ἴῃ6 Βοιβα οὗ γοιιγ 

οὐ. 
νδεδλὶ δηά ἔοσ ἴῃς ὈΔγοΥ ; δεςσδιβε (ἢ ς 14 4 “ϑαποινγ γε ἃ [μϑί, .4}1] ἃ  κὍ3Ρ. 5. 
Βαγνεβί οἵ ἴῃς Πεϊ]ά 18 ρεγβεά. ἐἰβο]θπιη Δ5ΒΕΠΊΡΙΥ, ΡΑΙΠΕΓ τΠ6 Εἰάεγβ ἐῶν 

12 ΤΏ νίηε 8 ἀτίεά τρ. δηὰ τὴς «μά 1}1} τῆς ἱπμαδιταπῖβ οὗ τῆς Ἰδπά 2510 νερέναίκι. 

ἤξε α οἱγφίηος ΤΓ δὲ δισδαμαά οΓ7 δὲγ γομ! }] 
Ομ ψοβο Βυβθδηά Βδά Ὀδθὴ ϑηδίςοῃποα ἔγοπὶ 
ΒΟΥ ΏθΩ 586 ννᾶβ δοϊγοϊ μβοά ἴο ἴμα, Ὀὰϊ Βαὰ 
ποῖ γεῖ Ὀεδη ἰδκθη ἴο ἢ]5 Βοιιϑεα, 6 ἰδηρία 
οὗ 186 ροποά οὗ Ὀεϊτζοῖῃδὶ ναγϑά ἔγοιῃ 4 ἔδιν 
ἄδγϑ ἴῃ ἴμ6 ραί άγοῃδὶ ἀρὸ (Οεη. χχὶν. ςς) ἴο 
ἃ ὯΔ] γοὰγ ἰῃ ἰδίοσ. {π|δ85. Ὀυσίηρ ἰἴ, [16 
Ὀεϊτοϊδοα νοσηδη ᾿ἰἰνοὰ ἢ ΒΟΥ χοϊδεϊνοθ, πὸ 
ςομηημηϊσδίίοη Ὀοίηρ σΑΥγθὰ οὐ Ὀοίννοθη [Π6 
Ὀσπιάερτοοηι δηά δούϑεὶῇ ὄὀχοορέ [πγουρὴ [86 
Ἰηςογνοηζίοῃ οὗ ἴδ ἔθη οὗ ἔπ6 ὈΠἀδρτοοπλ" 
([1}οδη 111. 29), ῆο ννᾶ5 ἀδρυϊεά ἔογ (δ ρυτ- 
Ῥοβο; Ὀυΐ 586 ννᾶϑ γοραγάθα, 1 σοπιπιοη οϑίὶ- 
τηδίίοη δηά ὈΥ ἶανν, ἃ5 ἃ ν]ρ. 866 ΓῸ ΚΟ ἱ. 27; 
Βευῖ. χχὶϊ. 23, 24. ΙΔ τΠ6 οχργεββίοη 
ΒΞ ρΔηα οὗ περ γουΐῃ᾽" σοχηρᾶγα [μᾶὶ οὗ 
ἐγγ|{8 οὗ γου! ἢ ̓" ἴῃ 154]. ᾿ν. 6. 

Θ. »πεαὲ οὔεγιη) ΜΜίπεραθ. ὙΠῸ ἀδιγ 
τη οί -Οἤδυηρ5 Δοσοιηρδηγηρ ἴῃ6 ἀἰδι}γ Ὀυγηΐ- 
οἴεσγίηρϑ Ὧτὸ ἤθγθ τηθδηῖ. ὙΠ ΠΕΥ σοηδίϑιθα οὗ 
ἤπο ΠΟὺΓ δηά οἱ] δηὰ ἔγδηκίπορηβο, οὗ ψῇϊςὴ ἃ 
Βδηάδι] οὗ {πε ἤουγ δηὰ Οἱ] δπά ἴπ6 σσβοὶς οὗ 
με ἔγδηκίποθηβθο νγᾶβ Ὀυγηξ ὑροὴ [δ6 δἰίαγ- 
{πε τεπιδίπάεσ οὗ ἴπ6ὲ πηχοά ἤουγ πὰ οἱΐ 
θοίης τοϑογνοὰ ΤῸΓ (Π6 ὑγίεϑίῖϑβυ 866 ποΐθϑ οἡ 
1εν. 1.1. ὙΒΟΥ γοσο δοσοιηρϑδηϊθά ΌΥ ἀγέγξ 
οὔεγίηρ᾽ οὗ ψηθ. 866 ποῖθ οη ἔχοά, χχίχ. 40. 
Π6 ΟΔΠΥ τηραΐ δηᾶ ἀσπκ οἤο!ηρβ σγταθ}}Ζ6 

ἃη δοκπον)οάρτηοηϊ οὗ Οοὐ᾽β γφοοάπεββ ὉῪ ἃ 
Ργοϑοηϊδίίοη οἵ [86 ἢγϑέ ἔγιι 8. οὗ ἢ5 ρὶ 5 ἴο 
Ἡ ηϑοὶξ, (ἢ. ὈρΑσίηρ᾽ ἃ 5 πλ}]ὰγῦ σῃμδγαςῖοσ ἢ 
16 οἴεγίηξϑ τηδάθ ἰπ ἴδε Ηοὶγ Ευςδασγισῖ. Τὸ 
186 ενγθ ἴδε βυροηβίοη οὗ [6 δ} βδοσῆςς 
γγὰθ ἴα 5ιυδροηϑίοῃ οἵ ἴδε δρροϊηἰοὰ 5ίσῃ 
Ἰπαϊοδίηρ (δὲ ΠΟΥ σεσε ἰῃ σονγεηδηΐ ν 
Οοά, ἀπά {δπογεΐοσε (ἢ 1αϑὲ οὗ εν]]5, Τῆς 
ΟΔΙΥ 5δοσῖῆοθ ννᾶϑ τηδ ἰδ ηθαά τῆγουρβουΐ 8]- 
τοοϑὲ {Π6 γγῆο]6 οὗ ἴῃ Ἀοπίδη 5ϊθρὲ οἵ Ϊογιιβα- 
᾿εσπι. 866 Ϊοϑερῇ. ὁ Απεᾷᾳ.᾽ νἹ. 2. 1. 

10. δε Μείά ἐ: «υαε!εά, ἐδε απ »ιοιγπεὶ 
ὙΒΟΓΙΟ ἰ5 δὴ Δ] }Πογδῖοη ἱπ τ 6 οτχίπαὶ, νυ ϊςἢ 
ΤΏΑΥ ὧὃε ἰηάϊολίοά ΟΥ̓ ““Πεϊά ἰ5 ἔΔ]ονν, Ἰαπὰ 
Ἰαταθηῖβ." 

ἐδὸ σΟΓΊΙ. ..2δε ἤδαὺ «υἱπό...«1δ6 οἱ ἢ ταροηρα 

ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 45 Ὀδίηρ {πῃ σοτηροηθηΐ ραγίβ οὗ 16 
τοδί -οἴδυίπρ δηά {π6 ἀπηκΚ-οἴἶεοτγιηρ. 

’ς ἀγίά ὦ} ὙὍΠΕ γοδαϊηρ οὗ (δε ἴοχέ “' ἀγ!οὰ 
ἋΡ ᾽᾽ 5 Ρῥγοίοσδῃϊθ ἴο ἰμδὲ οὗ ἴδ τηλυρίη 
ἐς Ἀοῃαγηρά -.᾽ ΔΙ ΠοΙΡἢ ἴῃ 1Π6 ποχί νεῦϑε (ἢ6 
54Π|6 γογΌ, τιϑοὰ ἰῃ ἃ ἀογινθά πηθδηϊηρ, 15 ΠΡΒΕΥ 
ἐγδηϑδῖθα ὁ Δϑῃδιηθά." 

11. Με γε αερα»ιοά...δοαυΠῇ Α 5: ΠΥ εβεοξ 
οὔ ἀτουρῃῖ 15 ἀεριςϊθα ὈΥ Ἰογειιδὴ (χίν. 3). 

15. Το οἱπε...ἐδὲ ρ ἱγεδ.. ἐδ βοριοσγαπαίε 
ἐγεθ. οὐδὲ ραΐνι ἐγέξ.. ἰδὲ αῤῥίο ἱγεε] ὮῊΘ τόϑυϊῖ 
οὗ [Π6 ἀγουρῃξ. Ὅῆδ Ρδ]πὶ 15 ποῖ ἃ ἴγϑε θδϑ]} Υ 
ἰπ]υγεά Ὀγ Ἰοουϑῖ5. 

ὀεεαμ5 6) “ΤῊ Ϊ5, ἰκ6 [6 ““Ὀδοδυβο᾽" οὗ ὑ ΙἹς 
ΤΟΙΕΓ5. Ὀδοὶς ἴο “μον],᾽) “6 δϑομαπιθά,," ἴῃ υ. 
ΧΙ, ῬΑβϑίηβ ΟΥ̓ [86 1᾿ητογιηθάϊδίο νγογάϑ. 

18. Οἱγά γομγεείυε:] νυνὶ ϑδοΚο] οί. 
(0;»06] ἘἈδῖμογ, “Ἰεδὰ {86 νγαγ᾽" ἰηΐο 186 

Ἴσουτζί οὗ [ἢ6 6 ΠΊΡ]6. 

14, δαμεὶ γε α 3.1] ϑονβεη {πὸ Μοδ-» 
1165 δηὰ Απητηοηϊίοβ δηὰ Εἀοπλῖοα σσόγὲ δου 
ἴο δἴίδοικ εῃοβῃαρῆδί, “" [θοσβαρμαὶ ἐεδαγεὰ, 
δηἀκ 586ῖ ἢϊπη561 ἴο 566Κ (86 ζ,ογὰ, δηὰ ὑσοςἶδὶπὶ- 
εἀ ἃ ἔαβὶ (μβγουρθῃουΐ 41} μάλ. Απὰ Τυάδῃ 
ξαϊμογοὰ πουηβοῖνοϑ τορεῖδοσ, ἴο δϑὶς ποὶρ οὗ (86 
Τιογά : δνθη ουΐ οὗ 411 {με οἰε5 οὗ [δὴ 
οἂπΊα ἴο 5θεῖς [π6 Γογὰ" (1 Οἴτο. χχ. 3, 4). 
Αηά δραίη, ἴῃ [δε σεῖρτι οὗ [ΘΠ Ια κῖπι, “ὁ ΠΟΥ ῥτο- 
οἰα! πηοὰ ἃ ἔδϑϊ Ὀδίογε πὸ 1, ογὰ ἴο ]} ἔῃ ρεορῖςε 
ἴῃ Τειιβα] πὶ, δπαὰ ἴο 411 ἴῃς Ῥϑορῖὶς ἰδῇ οδπλθ 
ἤοτα [}6 οἰτ[ὁ5 οὗ [υὐδῇῃ τπῖο [ογιι5416 πὶ (6Γ.Ψ 
ΧΧΧΥΪ. 9). δι᾽ΠΊ] Αγ ἘΖΤΑ ῥγοςϊδιπηθὰ ἃ ἔδϑϊ 
ὙΏΘη δἴταϊἀ οὗ ἀδηρογ (ΕΖγα νἱῖϊ. 21), δῃὰ [Π6 

ΡΪε οὗ Νιίπονεβδ. οὐ τῆς ἀοηυηοσίαιίοη οὗ 
]οηδὰ (]οηδῇ π]. 5). ΟΕ, Τυ "ἢ ἵν. στ. Ετοπὶ 
{π6986 βαϑϑαροϑ [ἃ ννου]Ἱὰ ἀρρθᾶσ (πδξ [6 δϑϑθῆ- 
[1415 οὗ Δῃ ΕΧγδογάΠΑΓῪ ἴαϑί ἀδῪ ψγμεσῈ ἃ τσεὶ]- 
ξἰουϑ ξαϊ βογίηρ οὗ [86 ρθορὶϑ, ἃ πιουγηΐηρ κατ, 
ΔὈϑεϊποηςο ἔτοπι ἔοοά, ἀπὰ ἃ σοηξεβϑίοῃ οὗ 51η. 

σοίογιπ αὐσεριῤἰ)}) 866 ποῖβ οὔ [μευ. σχῇ, 
34. 

ἐδε εἰάεν: απά αἱ! ἐδε ἐπδαῤῥίαπί: Οὗ Ἰδὲ ἰαμαη 
ΤῈ δοΪῈ σοηρτεραίίοη, ςοπϑίϑιϊηρ οὗ ἴδ6 



δΊςαϊ 
6. ᾿ 

ν. 15--20.} 

ἴῃς πουδε οὗ τε ΓΆΡ γοὺγ Οοά, 
Δηά ΟΙῪ υπίο τΠηε ΓΙ ΟΚΡ, 

15. ΑΪΔβ ἔογ τὴ6 ἀδγ ἱ ἴοσ ὄτῃς ἀδῪ 

δίγυςτοη ἔτοπι [ἢ6 ΑἸΠπλ ΡΥ 5}2]] [ 
ζΟΠΊ6. 

Ι6 15 ποῖ ἴπε πιεᾶῖ ουΐ ο᾽ Ὀεΐοτγα 
ΟἿΓ ΕΥεϑ, γέῶ, ἸΟΥ Δηὰ ρ]δάῃεββ ἔγοπὶ 
106 ἢοιιβε οὗ οΟἷιγ 

17 Τῆς ᾿ἰβεεἀ ἰβ τοϊζϊεῃ υπάδγ {πεῖν 
οἸΪοάβ, [6 ράγπεῖβ ἅγε ἰδἰὰ ἀβϑοϊαῖς, [ῃ 8 
θάΑΓη5 ἴα ὑσόκθη ἀοννῃ; ἔοσ ἴδ Ἴογηῃ 
15 ψΠοσοά, 

Εἰάοτβ δπά [Πθ τοϑὲ οὗ [μῈ ᾿πηδθιίδηΐβ οὗ [6 
Ἰαινὰ, ἅτ δι θὰ ὕὑροὴ ἴο ἀο ἐπεὶγ ραγτί. ΤῊΣ 
ῬΓοϑὶβ ἃΓῸ σοργεϑθηΐδῖῖνοα Οὐ ἴῃ6 Ῥθορὶθ, ποῖ 
{ΠΕΣ βυ δε υἴο5; [Π6 Ἰοδάδθτς οὗ [6 ρδορὶθ ἴῃ 
{μοῖνγ ἀονοϊίουβ, ηοί {ποῖγ ἀθρυίῖεβ. 

156. “4Ἵ1]|4: ὃν 1δὲ 447.) Μνοτγάξ ουφροκίεά 
ΌΥ ἴθ ῥρσορδεῖ 85 ἴδ6 Ἵσὺ ἴο ὈῈ σαϊϑοὰ ἰο [6- 
Βονυδῆ. 
,)ν τδὲ ἀαρ οΥ δε ΣοκΡ ἡ αὐ δωμἢ ὍὌΠὸ 

ἢγϑί ᾿πεϊπγδίϊοη δαὶ [Π6 νἱϑιἰδίίοη οὗ {Π6 Ἰοςι55 
158. {Υῥρίςδὶ οὗ, δῃὰ ςοπιρεϊοὰ ἴῃ, [86 ἢηδ] νἱϑὶ- 
ἰδίου οὐ ἴδὸ στεδί ἀδὺ οὗ ᾿υάστηρης, ΤὨ 15 
Ἰάθα 15 δβογννατὰβ ὄβχραηάβα 1ϊ. 1, Δ, 1ο, σὲ, 
30, 321. ὙὍὙ[ε πιρηϊίοη οὗ [6 ἀδὺ οὗ ἴδε 
Ι ογά ἰ5 ἔσβί ἑουπά ἱπ [οοἱ. 866 [πἰγοάυςίοη, 
ὃ 11, 2) Δηἀ οὗ, 158]. 1ἰ. Χ2-τοι. 

α' ἃ ἀφ γμοίοη ἤγορι ἐδὸ “Πηιρδὶγ «ῥα ἐξ 
400916] (Ουοϊεαά ἴῃ ἰ5αῖ., ΧΙ. 6. ἼΤῊΘ πᾶπια 
“ΑἸΠΗ ὮΙ" 15 υϑορά, Ὀδσδιιϑ ἴῃ {Π6 οὐἹρίηδὶ 
[(Π6 νογὰ “Ἅ ἀδβίσυςξοη᾽" ἰ5 ἀονοὰ ἔτοπι [Π6 
ΒΔ 6 γοοῖ ἃ5 ἴπεὸ σογὰ “" ΑἸπλρῖγ." ΚΝ ὲ 
ΤΩΔΥ͂ Ἰτηϊαῖο ἴΠ6 4]}Ποσαϊοη ὈΥ “Ἀυΐη ἔτοτῃ 
[86 Α11-τ] τ." 

10. »ιεα Οὐογη, νἱπο, οἱ, (Οἵ, ν. 1ο. 
δεΐογε οὗἷγ 47:1} “1 54} μρῶρ 7:}) οτὺπ 

Ε7ε: Ὠοῖ ΟΠΪΥ 4 ἰᾶγρε νἱηεγαγὰ ἰοδάθα ν ἢ 
γουηρ ξύδρεβϑ, Ὀυϊ ννὨοΪς βεϊάς οὗ σογῃ, ἀ158ρ- 
ΡΘΑΓ 45 1ζ ὉΥ͂ τηδρὶς; ἴδε σγορϑ οὗ ἴπ6 Βυϑθδηά- 
ΤΆΔ ὙΔῊΪ5ἢ |1Κ6 βοκο." ὙΠοπίθοη, “ἼΠ6 
1,λπὰ δπὰ ἴπὸ Βοοϊς,᾽ Ρ. 418. Ι,οπάοη, 1864. 
70» απά κἰαάμε:." Οτ τηδίκίηρ {πεῖν οβεσιηρϑ 

αἱ [86 τοιηρῖθ, [86 ᾿ϑγδϑὶἴθ5 ὑγοῦα Θϑρδθς 4]]} 
ογάογεὰ ἰο σεὐοὶςθ Ὀθοίοσγε 186 1 ογὰ ἔμεν Ο 
ευῖ, ΧΙΪ, ό, 7, ΧΥΪ, 1ο, 11. 

ΤΟΕΙ. 1. 

οὗ τῃ6 ΓΟΚῸ ἧς δῖ ἢδπά, ἀπά 23 ἃ ἀε-᾿ 

18 Ηον ἀο τε δεδϑῖβ ργοδπ] τἢῈ 
Βεγάβ οὐ σδίεϊα ἅτε ρεγρίεχεά, Ὀεοδιιβς 
ΠΟΥ ἤᾶνα πο ραϑῖιτγα ; γεᾶ, τ[ῃ6 Ηος [8 
οὗ 5ῆεερ γε πιδάς ἀεβοϊδία. 

19 Ὁ ΙοκΡ, ἴο τῆεε ψΨ11}1 ον : 
ἔογ ἴῃε ἤγε μαῖμ ἀενουτεά τῃὴ6 ᾽ρ45-! ΟΥ̓ ΚΑΙ͂Ν 
ἴυγεθ οὗ τῃ6 ψΠάεγηθββ. ἂδηά τῆς 
βδτὰς μδῖρ θυγηδά 811 τῆς ἴγεεβ οὔ τὴς 
Βε]ά. 

20 Τἢε ᾿ελβίβ οὗ [Π6 ἢΠεϊά οΓΥ 4130 
ππηῖο ἴΠ 66 : ἔογ ἴῃς τίνογβ οὗ νγδίεγβ ΔΓ6 
ἀγιεά ὕρ, ἀΔηά τς ὅγε ἢδῖῃ ἀενουγεά 
τῆς ραβίυγεβ οὗ ἴῃς νν]] ἀεγη 688. 

17. Τῷ “εὐ, ἅς ὝὌΒΕ εἴἶεοϊ οὗ {6 
ἀγουρῆῃξ 15 [δι ἴΠ6 ἢορα οὗ ἃ διζυγε Ἵτορ, 85 
νῈ}1] ἂἃ5 [86 ῥγθβϑθῃΐ Ἵσἵορ, 15 συυϊηθά, δπὰ [6 
Βίογεῃουϑοβ [4}} ἰηΐο ἀθοδύ, ἔδογὸ ὑεῖηζ πὸ 
1158 ἔογ ἐποπὶ ΟΥ̓ ΔΩΥ οχρεοϊδθοη οὗ {πεὶγ 
Βοΐηρ οὗ υ8ὲ ἀραίη. 866 Νοῖρ δὲ (δ ϑηά οὗ [ῃ6 
Ομδρίοσ. 

18. ἐδὲν δανε πὸ ῥαυ γε} “Α Βο]ά ονοῦ 
ψΒΙΓἢ (ἢϊ5 Ποοά οὗἅὨ ἀοϑοϊδεοη 859 ΓΟ ]οα 5ῆθννβ 
ποῖ δὐθὴ ἃ δἰδάθ ἔοσ ὄνθῆ ἃ βοαΐ ἴο πὶρ." 
ὙΠποπιϑοῦ, “ΤῊΣ ]1,Απὰ δηὰ πὸ Βοοῖ," 
Ῥ. 418. (ἐ ευΐ. ΧΙ, 7,) 12) ΧΥΪ. χα} 1 ΟἾτο. 
ΧΧΙΧ. 22. 

αγὸ για ἀφεοα! 6] 1 1ϊ, ϑυΕδυ ἔογ 5[η, 

190. δε ἥγε...δὲ αν» ῬῬτΟΌΔΟΌΪ 16 
Ποαξ οὗ 1Π6 Ὀυσηηρ σὺη δηά ἀτγουρῃῖ; δυϊ 
ῬΟΞΘΙΌΪΥ ἴπ6 ἕο ]Ποννίην οχίγαςξ ἔγοπι [οτὰ (δῖ- 
πᾶγνοηδβ ᾿Ρογίυραὶ δηά Οδ])]ο δ᾽ πΊΔῪ ὮγΟΥ ἃ 
πον πῃ οα 16 :  ΕΑΓΠΕΥ οἡ, ΠΟΙ 
ΒΟΠῚ6 ῬΟΟΟΪΔπα ἸΑΥ ἴῃ 1ῃ6 ἱπηπηράϊαϊο ᾿ἰπθ οὗ 
1Π6 δάάνδῃοϊης ςο]ιη5, δεαδ᾽ “εἰ οπ ἥγε απά 
ἐγεε: ἀϊμά ηρ ἱπίο αὶ δίαπχε τεσ ποὰ {Π6 ρϑηογαὶ 
Βοῖτοσ οὗ ἃ νἱϑιϊδίίοη νης ἢ 186 111-λϊοὰ ἰῃ- 
ΠΑ Δηΐ5 οπἀδανουσοὰ ἴο δνοτί ὈΥ δυςὴ ἃ 
ΓΙΡΏΚΔΙ] τοπιθάγ, ὙΠΕΥ͂ Ὀδεϊενθά {μὲ [86 
5:0 ΚΘ ἀγϑίηρ ἔγοπι 6 ὈυΓγηϊηρ ἔοτεβξ δηὰ Δ9- 
σοηάϊηρ ἱπΐο ἴΠ6 δῦ νου] ᾿ρθάθ {Π6 ἀϊτοςῖ 
ΤΩ ΔΓΟὮ οὗἉἨ [86 σουτηη, ἴἄγονν 1ξ ̓ πΐο σοηξδιϑίοη, 
ἄγινο ἰῃς Ἰοςιι5ὲ5 ουΐ ἴο 968, ἀηὰ [Ππ}5 ἀο] νοῦ [ἢ 
σΟυΠΙΓΥ ἔγοσῃ μεῖς ἀθϑοϊδιϊηρ ργεβθηςθ,"" ΟΠδρ. 
111. Ὁ. 51. Ἰοπάοῃ, 1861. 

ῥαηωγει 9 δὲ «υἱλάεγηρι.. ΓΕ; ΟΥ᾽ ἐδε Με 
ΑἹΙ στϑθη ἰηρ5, ἕσ οἵδ οὐ πᾶσ. 

ΝΟΤΕῈΣ οὐ (ΠΑΡ. 1. 1ῇ. 

ὙΠΟΙΟ ἃτὸ 50 ΤΏΔΩΥ υποοϊηπίοη ψγογάβ ἴῃ 
[1815 νόγϑὸ τηδὲ 1 ἢδ5 Ἰϑὰ ἴο δἰηρσυϊασ χη ϑιηΐοῦ- 
Ῥγοίδιιουϑ. ὙμῸ [ΧΧ. γοπάοσ ἐσκίρτησαν 
δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν, ἠφανίσθησαν 

σαυροὶ, κατεσκάφησαν ληνοί. 6 Ν υ]ξαῖα 
»ιριγμογιοι ἡμοη 5 σοΓΓΟΓΘ “μ0, 46- 

»ποίδία τὠπὶ δον, ἀεῖραϊκ μπὲ αροίδεςς. ΤῊΣ 
ΟἸΠδΙάθο ΠΠΒΘ ΓῚΠΠ ἽὮΠ "22 ἸΌΘΤΝ 
δε") ἨΟ ΥἼ ΟΠ ΤΌΒΓΙΝ ΒΡ ἸΝΥῚΣ 

[δὶ 15, 1η6 νυνῖηθ ο85Κ5 ἀσὸ σοί δὶ ὑπάοσ {ποῦ 
σονοῦβ, {πε ΚΥΔΏΔΙΓ65 ἃγὸ ἀεδίγογοά, ἴῃς Ὀάγης 
ἅτ ὑτόκεη ἄονι.᾽"" Ὅα ϑγγίδο 4150 ζοθβ νεγΥ 
ᾺΥ ΔΞΊΓΑΥ ἴῃ ἴῃ 54Π|6 ἀϊγος(ο ψ (6 ΓΧΧ. 
δηά {πῸ υϊγαίο. ΤΠε Α. ΄. γεπάογιης 15 ἴῃ 
[Π6 τηδίη οοστοοῖ, ““ἼΠ6 5θθἀς5 ΠῚ ΤῚΒ (ἀογινοα 
ἔτουαι ΤΊΒ, ἴο βοδίζογ, Ὀδϑοδιιϑα ϑούσῃ Ὀσγοδάςδϑ) 
ἅττα τοϊζοῃ (πιοσο ἘχδΟῖΎ, ἅγὸ βῃγνο θὰ Ὁρ) 
υπάογ {πεῖς οἰοάβ (ΠἸΒ Ὁ, ἀεπνεὰ ἴτοπὶ ἢ, 

"03 



ΤΟΕΙ, 1, [ν. 1-- 3. 

{πι6 ξάγηοσβ (οὐ ἰγοᾶϑυσίοβ, ΠῚ ΥΝΝ, 866. 2 Οῆτγο. 

504 
ἴο γᾶβϑἢ ἄννΑΥ, [ἢ οὐκί η8] τηθδηΐηρ οἵ ἴδο 
ποσὰ θείης ΤΗΣ οὗ οασὶ δ ονερί ΑΥΝΔΥ ἀπά 
Ὀγόκοη ἰηΐο ἰγαρτηθηΐβ ΌΥ͂ ἴδε ἕογοβ οὗ νναΐϑτ): 

ΓΗΑΡΤῈΚΝΒ 1]. 
τι 272 «λἀειυείλ ερίο Ζίονε ἐλε ἐεγγίδίορξες οΥΓ Οοαΐ 

121 272 ἐχλογέεί 10 γεῤῥρείαρεξ, 15 
ασί, 18 2γορείσοίλ α ὀέεσοίη 

48 απά Μεΐμγε ὀϊετείρρε. 

᾿ δα γε ἴδε "γαρεῖ Ἰη Ζίοη, 
δηά βουπά δη δ᾽δγτη ἴῃ ΠΥ ΠΟΙΥ͂ 

ταρυηίδίη : [εξ 81} [πε ἸηΠμα απ οἔὗἉ τῆς 
Ἰληὰ τγεπιῦ]ε : ἔογ τῃς ἀδγ οὗ ἴῆς ΓῸᾺ Ὁ 
σοιπαῖἢ, ἴῸΓ 22 “5 πίρῃ δὲ ἢδηά; 

ΟΗΑΡ, 1. 1. Βίοευ γε] ὙΒεῖε ἰ5 πὸ 
Ὀγεακ πεῖο. ὙΠ5 νοῦθ 18 Δλη Ὄχρδηβίοη οἵ 
ἴ. 14, δηὰ 11 15 5111} ξυγίμοσ οχρδηάθα ἴῃ 11. ας 
--τΊ). 

ἐδε ἐγιυωηῤε] ΔΘ οοσῃϑῖ. ὙΠῸ οοτγηεῖ, 
τοδὰθ οὗ (ῃὸ πογῃ οὗ ἃ σᾶπιὶ Οὗ ξοδῖ Οἵ ΟΧ, 
ΟΓ, ἰῃ ᾿δίεσ ἔπιε, οὗἩ πιοίδ] οσυγνθὰ ἴπ σῇδρε 
|κὸ 4 Βοστι, ἀϊβεγοὰ Ὀοΐδ ἰπ βθδρθ δηά ιι56 
ἴσου ἴΠ6 5ἰγαίρῃςξ πηοίδὶ ἱγυπηροῖ, οὗ ὙΠ ς ἢ ἃ 
ΤΕρΡγοϑοηίδίοὴ 18 σίνεη 'ἴπ [6 ποΐδ οἡ Εχοά, 
ΧΧΥ. 23. ἰπδοηυςὶ 85 ἴδΠ6 “΄( Εδαοὶ οὗ Τσυτη- 
Ρεί5," νὰ οἰμωαι ἴο πᾶνε Ὀδοῆ υϑδογοὰ ἴῃ ὈΥ 
ἔτεαυεηΐ Ὀϊονίης οὗ ἔπε οοτπιεῖ (5.6 οἡ ἴεν. 
ΧΧΙΙ. 24), νγὰ5 ἴΠ6 ἱπίγοδυςίίοη ἴο, δηὰ ῥγὸ- 
Ῥαγαίίοη ἔογ, [86 στοδὶ δηηιιδὶ ἔδεϊ, {πὸ ὈΔῪ 
οὗ Αἰοποπηοηΐ, [86 ργορ μοὶ 8 οσὺ οἵ “" ΒΙον γα 
(ἢ6 ςογηφὶ " που δῖ οὔςθ ϑυξεεβδὶ ἴο δὶς 
σΟΙΠΕΓΥΠΙΘΏ ἴο ρῥγέραᾶσε (μοπηϑεῖνοθ ἔὺὉγ ἃ 
50] ἔδϑί. 
ἢ δον »ιομρία!η} ἰ.ς. Μουηξ Ζίοη. Τϊ5 

8 (Ὡς ἤγϑί ἱπεπιδίίοη ἰμδὶ ἴδ ρσορμεὶ βεΐοῃςβ 
ἴο {86 Ξουΐδογῃ Κίηρομι. 

ἐδε ἀωγν 9 "δε 1.05}} Ακϑίη (6 ἐδπιρογαδὶ 
γἱϑ Δ οη 15 σορσοϑοηϊοα 8ἃ5 ἰγρὶςδὶ οὗ, δηὰ 
ςοπιρ οιοα ἰπ, [6 ΠἠΔΙ] ἀπά ρτοαὶ Ἰυάφηηοηῖ. 
ΤὮ6 ἱεπηρογαὰῖ νἱϑιἰδίοη “Ὃ ςοπιθί,," (δος 
Ρίδοο ; ἴδε δ] ἰυἀρτηοηξ “15 ηἰσῇ δὲ ῃδηά,᾽" 
ἠοῖ γεῖ ΟΠ. 

4--1. ΑΑ ἀεβοεπρύοη οὗ ἴπ6 ἀδΞ ΓΟΥΟΙΒ ; 
1Π6 ῥγενίοιιβ σμαρίοσ μδὰ ἀδϑοσ θὰ ἴῃς ἰαπὰ 
ὙΠΙΟΘὮ ΠΟῪ δὰ ἀοδίγογεά. 

2. 44 46 οΥ Δαγλπε..1] ““Απὰ [δε Ἰοσυπὶ5 
Ὑοηΐ ὉΡ ον 81} ἴπ6 ἰδηά οὗ Ε' δηὰ γοϑίοαὰ 
ἴῃ 4}1] [πΠ6 ςοαϑίβ οὔ Εξυγρῖ. ΡΝ ΓΥ στίονους 
ΟΓΟ {ΠΟΥ..1ὉΓΣ {ΠΟῪ ςονεγοὰ τ86 οὗ {86 
ὝΠΟ]6 δασῖῃ, 80 [δὲ 186 ἰδηὰ ννᾶβ ἀδγκοηεά." 
Ἐχοά. Χ. 14, 1ς, ΠΟΤΕ 566 ποῖθΘ. “1 βὰν ἃ 
ΠΙκμς οὗ Ἰοουπὶβ οχίεπαϊηρ δῦονθ ἃ τη ἰη 
Ἰδησῖμ δηὰ μδ]Γ 85 πηυςἢ ἰῃ Ὀτγοδάϊῃ, ὙΠΟΥ 
Δρρεδγοά, 45 ἴ[Π6 δυη νγᾶβ 'ἴπ [Π6 τηοσιἀϊδη, {κ6 
ἃ Ὀἰδοῖ οεἰουὰ δἱ ἃ ἀϊδίδηςοθ." Ἐογῦοβ, Οτίοηϊαὶ 
Μεγλοῖγβ,᾽ 11. 272. ὙΠῸ πδίυσγαὶ ἀδλγίποθβ 
οδυϑοὰ ὈΥ {δε εἰουάβ οὗ Ἰοςσυί5 15 ἐγρίςδὶ οὗ 
Π6 βυρογηιδίηγαὶ ἀδγκηθβα ν ἢ ἢ 15 οοποείνοά 
ἃ8 δοσοιῃρδηγίηρ Οοὐ δ᾽͵ υἀρπιεπίβ. 

4 εον ογέείλ Ζίορε τοὴα φγεσεμέ,. 

ΧΧΧΙΙ, 27) ἅτὸ ἰδιἀ ἀοϑοϊδέθ, (π6 θασγηβ (ΠἸΌ, 
866 Ηδρξ. ἱϊ. 19) ᾶἅγὸ Ὀγοίβϑῃ, οσ [8 ]|1Θη ἄόννῃ."" 

2 ἃ ἀλγ οὗἉ ἀλγκπεββ δηά οἵ ροοῃ- 
Π688,), ἃ ἐν οὗ εἰουάβ8 δηά οὗ τῃϊοκ 
ἀλγπεβ8, 48 ἴῃε πιογηΐηρ' βϑργεδά ὕροῃ 
τῆς πιουιηϊδίῃβ : ἃ ρτοδῖ ρβορῖὶε δηά ἃ 
βῖΓΟΙρ ; ἴπεγα δῇ ποῖ θθθη ὄνεγ (ἢς 
{|κ6. ποῖτῆογ 5141} θὲ ΔΩΥ πιοῦε ΔῸΓ 
᾿ ΐ - ΗΕ. 97 ἴῖ,) εὐέη ἴο ἴῃς γεδγβ ᾽ οὗ ΠΊΔΠΥ ρεηεγᾶ "Η 

“πα ζενο- 
2.4. ἔτεα ἀενουγείῃ δείοτε τδοηι; 

[ἸΟΏ8. 

δῃὰ Ὀοηϊπά τπθηὶ 4 ἤλπχα διτγποιῇ : 

4 ἀαν ὁ εἰοωα.1 ΖερΠδηΐδῃ τοροδί [εἱς 
τγογάς (. 1:9). Οἵ, αἷϑο ζεῖ. χχχ. 2, "'" Πουϊὶ 
γε, νοῦ σψόσίὰ (ῃ6 ἀδγ! Εογ ἴ86 ΟΔΥ̓ 18 Ποᾶγ, 
ὄνεπ ἴδθ ἀδὺ οὗ ἴπε 1 οτὰ 15 πᾶσ, ἃ οἱουαῦ 
ΟΔΥῪ ; τι 5118}} θ6 1ῃ6 {ἰπλθ οὗ [6 μοδίμοη. 

αΦ {δὲ »ηογηιίηρ σῤγεαά ὠροη ἐδὲ πιομηβαῖ 
ὙὨΙ5 ἰ5 ὈΘΌΔΙΙΥ ἰδίκθοη ΟἿΪΥ ἴο ἀοϑίσπαϊε τὴ 
τάδ οσίοηϊ οὗ {86 Ἰοςυϑὲ Ὀδπά5, ἔδσ ϑἰτοίς ησ 
85 [6 πιογηΐηρ ᾿ἰσἢς Ὀτδαϊκίηρ οὐοσ ἴδ ἢ1115. 
866 Ροοοοῖζο δηά ΟΠδΠάΪοσγ, ἰῃ 'Ιος. 4.5 δονγονεσ 
[δε νογὰ υϑοὰ ἴον ““ πιογηΐηρ ᾽ 15 ηοΐ δοξεγ, 
ὙΥςἢ 15 πε ργορεγ ψγογὰ ἔογ “"" τηογηΐηρ,, ἢ δυὶ 
σῥαεβαν (ἀετινοὰ ἔγοπι σδάεραν, νν] ἢ 1 ΟΠ6 
οὗἁ 115 5 5η οδοηϑ πηθᾶπβ “"ἴο ὃς ἀδγῖ 3), [ἴἴ 
5. Ὀεϊζοσῦ ἴο υπάογβίδπα ὉΥ ̓ ς [86 δ οΥ 
ἀιι5ικ νυ ὶς ἢ ργεσεάθϑβ [ἢ 01} Ὀτ;μίπεϑβ οὗ ἴῃ 6 
ἀδγ, οοπηδοίίηρ [ζ οἸΟ5Εἰ Υ νἱῖὰ τμῈ ἀλγκηεββ 
δηά ρ]οοπληθθβ 1.51 ἀεοογιθοά, δηὰ ἰσδηϑιδίηρ 
“ἸἸ1|κ6 186 ν᾽ πιπλοτηρ Ἐν] ἢ οὗ ἴ86 πιογηΐηρ,"} 
ΒΌΟΙ 85 ἰΐ ἰ5 ἤδη ἰξ ἰ5 85 γεί “' σδργεδά ὑὕροῃ 
[ες πιουηΐδίη8᾽,) ΟὨΪΥ, ἀπά μᾶ5 ποΐ ἀεβορηάρα 
ἰηῖο {η6 νδ]ογβ.0 ΟἿΟΣ οχρίδηδίΐοηθ δ 
Ὀδεη ρίνθη. ϑομπιοϊ!ου, Εὐρρ πῆς [δ6 νοτὰ 
“( ξοη65,᾽ ἰγδηϑίδίος “45 [6 τηογηΐηρς ἀδινῃ 
ϑργοδὰ οὐ ἴδπε πιουπίδιηβ, σοποθ ἃ Ρὶε 
δτολί δπὰ κἰγοη." ΚΟΙ] δηὰ οἴδογϑ, "Β θυ υμ 
ἴο ἴδε γεῖῖονν ᾿ἴσῃξ ἴὔσονσι Ὀεΐοσε ἔπεσ ΌΥ λῃ 
ΔΡΡΓΟΔΟδίησ ϑυγασπὶ οὗ Ἰοσυπίβ, σῈΡΡΟΙΥ ἴΠῸ 
Ὑογαάϑβ “6 15 ἴῃ6 ΡΠ] ΠΊΠΠΟΓ ΟἹ ἴΠΟΙ͂Γ νηρ5 " ΔῇΕῖοΣ 
ΕἾἸκὸ Ἐπ6 τποσγηϊὴρ ἀἄδνγῃ σριοδὰ ὑροὴ {δ6 
τηουηίδιη5." Βα [}15 15 ἔδσ- οίςποὰ ; δηὰ τἴ 
5 ΟὨΪΥ ἰῃ ϑοπὶθ ραγίβ8 οἵ {86 νου ἴπδῖ [86 
ῬΒοποηηθηοη ἰῃ φυσδϑίΐοη ἢδ5 Ὀδεη ποϊςοὰ, 

ἐδέγε δα δὴν σθν ξυεν ἐδὲ δε, πείέδεν “δα}} 
δε} Α ρῥργονογθϊαὶ Ἔχ ργοϑϑίοῃ ἴοσ ἃ νεγΥ ἴογτιῦ]α 
νἱϑιϊδίίοη οὗ Ἰοςυί5: "" Βεΐογε ἴδοπὶ ἘΠΟΣῈ ννοσὸ 
ΠῸ 51::0ἢ Ἰοσυϑί5 85 ΠΟΥ, ποῖ μοῦ δέϊεσ ἴποτὴ 
8021} Ὀ6 σις." Ἐχοά. Χ. 14. 

8. δείγε δε Τδθ βἰηρυϊαῦ “1 15 
υϑεά, ἴῃ [Π6 οτἱρίηδὶ, 'ἢ νῦν. 3, 4) 6, 1ο, τὸ- 
ξεστὴν ἴο [ἢ 5ἰηχυϊαγ οοΟ]] ον που “ΡΘΟρΪο.ἢ 
ΤἼΘ ἤγο δηὰ [86 βδπ)α ΤΊΔΥ,, 85 ἴὴ ἱ. 19, ζηθΔ ἢ 
ἴΠο ἀγουρῆς ργεοράϊηρ δηὰ το] οσσίης ἴδ Πιρις 
οὗ Ἰοςυιῖ5 (Κ᾿ οδοηπη]}16γ), οὐ ἐδς ἤγεβ ρυτγ- 
Ῥοϑεῖὶν ᾿ξ ὉΥῚ [86 ἱμμδοϊ δηξ5: Ὀυΐ ἴὰ 8 Ὀεβὶ ἴω 



ν. 4.--.} 

ἴπε Ἰαπά ἐς 248 ἴμε ραγάεπ οἔ Ἑάεη δε- 
ἔοτε ἴῆεθι, Δηἀ θεἢιηά τΠδηὶ 4 ἀοϑοΪδῖα 
ν] ἀογη 688 ; γεᾶ, Δηἀ ποιῃϊηρ 58] ε8- 
οᾶρε ΤΠ ΘΠ. 

4 ΤΊἼηε ἀρρδϑάγδηςς οὗ ἴπεπὶ ἐς 48 ἴῃς 
Ἀρρεάγδῃμος οὐ ἤουύβεβ; δπά 28 Ποῖβε- 
ἤδη. 80 5041] {ΠῈῪ στυη. 

ς [κε τῆς ποῖβ6 οὗ σῃδγίοῖβ οη ἴῃς 
ἴορβ οὗ πηοιμῃίαϊη8 514}} (ΠΟΥ ΙΘᾶρ, 

τοῖον {ποῖ ἴο [πΠ6 Ἰοσυϑί5 ἐποιηβϑοῖνοθ, τ ἤοβα 
ἀοναϑίδιϊοη μδὰ ἰῃὸ οδεςξ οὗ ἃ ϑμοεῖ οἵ ἢτθ 
Πγιηρ Ὀεέογο δηά συ ϊηρ δὔῖοσ (πθπὶ. “ Εν. 
μἰάς οὗ ξζταβ5 δηὰ Ἰεδῇ 15 ρῃδνγοὰ ο΄ δ5 [ποὺρ 
1 βαὰ Ὀδοη βοοτοποά Υ ἤγε.᾽" 1[,υἀο]ξ, “ ΗΙ5ῖ. 
“Ἐ1}.ἢ 1. 13, τό. Κοὶϊ 5665 ἃ γείδγθηςθ ἴο “" (6 
ἤτε δ οὶ γὰη δ᾽οηρ ἴῃ6 στοιιπά,᾽" Ἐχοά, ἰχ. 
43, δηὰ ““ [δὲ ἤτε,᾽" Ι)ευϊ. ἵν. 12. 
ξαγάεπ οὶ Ἐάεη] Α ἰεβΕ ΠΟΥ ΟΥ̓ [86 

Θδι οϑὲ [οὐσϑἢ ρσορποῖ ἴο 186 ἤγβί σμδρίογ οὗ 
Οοησθϑὶβ. Οἱ, ὕδηῃ. 1. 1ς, 11]. 22. 24. ὙΠῸ 
ΟΧΡΓΟΘΒΙΟη ΤΏΔΥ 6 τοπάογεά, σδγάρῃ οὗ 1)6- 
᾿ισῆϊ. ὙΠ στόνοῖβθο οὗ {πΠ6 (γθαὶ 15 ἑουπά ἰῃ 
ἘζΖεὶς, χχχυΐ, 31ς, “"ΤΏΘΥ 5}4]} 5αυ, ΤῊ 5 ἰδπά 
(ἢδί νγα5 ἀδϑοϊδίθ ἰ5 Ὀδοοῃθ ᾿ἰκο [86 σαγάδρη οὗ 
Εάεη." ὙὝΠΕΙΕ ΙΏΔΥ δα ἃ τοξεγσοῃσθ 4͵50 ἴο 
Οξη. ΧΙ. το. 

απά ποίῥίηρ «ῥα σπεαβε ἐῤει)] ἈΔίΒοΥ, 
ἐς ποίην 5ῆδ]] Ὅς Ἰεῆ ἴο 11," 2.6. ἴο {πὸ Ἰδπά. 
11 “ἰδὲ Ὡς ἢ 45 οβοδρεὰ (ἀεναϑίδιίοη) 
δδ5 ποῖ τεπηδίποα (υπάεναϑίδιθα) ἴο 11." “Απάὰ 
ἴδόζε τοτηδιηρα ποῖ ΔΠΥ βτεεη (δῖηρ ἰὴ {86 ἴΓΘο5, 
οΓ ἴῃ (δ6 Ποιὸ οἵ ἴῃε Βε]ά, ἱΒγουκᾷ 4}} {πὸ ἰδηὰ 
οὗ Εξγρί." Ἐχοά. χ. :ς. 

4. ο δογ:.1] ΟΠ ΘΗ͂Υ οἡ δεςουπῖ οὗ {δμεῖγ 
ϑδροϑὰ δηά {πεοὶσ σοπηρᾶςῖ γϑηκϑ: Ὀιιῖ 4150 οἡ 
δοςουηΐ οὗ ἃ 5] τ ἀ6 ἴῃ [ἢ Ἰοσυι5ι᾽5 Ὠεδά ἴο 
(ὴ6 δοῖϑθε5 ποδὲ (σἤεηςο ἔπε 1(Δ]18ῃ Ὡδπλ6 
ἐαυαϊ είς, ἀπὰ ἴπῈὸ Οογηδη Ὡδπὶ6 ἘΡΙΒΈΓΕΙΣ 
80 Βοοβιατσί, " ΗἰογοζΖ." 111. Ρ. 207, Τῆρο- 
ἀοτεῖ, ἯὯΟ νγὰϑ ἃ ὈΙΒΠΟΡ ἴῃ ϑγηδ. Οἱ, Ἀεν. 
ΙΧ, 7. 

δ. Ζίδε ἐδὸ ποῖσε οΥΓ᾽ ἐραγίο ἢ 4“ Απὰ ἴδε 
ϑουηά οὗ [Ποῦ ψνηρδ νγὰ5 ἃ8 ἴπ6 βουπὰ οὗ 
σδδγίοῖβ οὗ ΠΊΔΩΥ ΒΟΥΘ65 συ πηϊηρ ἰο ὑα[{16."" 
Ἀαν. ἰχ. 9. 

ἤξε ἐδὲ ποῖ 9 α ἥανιο 9 3γε] ““ΤΒῈ 
βουπὰ οὗ [Πεῖγ ἔδοάϊηρ, ἡ πθη ἴῃ ϑυνΔΊΤΉ5, 15 85 
(Π6 τυβδίηρ οἵ ἤαπιεβ ἀγίνεη ὈΥ [6 νἱπά,"" 
Νοισήδη, " Ηἰξί. οὐ [πϑοοῖβ,, υ.1. “Ἴδ6 
Ὠοΐϑ6 πηδάθ ἴῃ τηδυοδίηρ δηὰ ἔογαρίης νγ85 π|κ6 
(ῃδὲ οὗ ἃ ΠΟΑΥΥ͂ 5ΏΟΥΕΙ ΟἹ ἃ αἰδίδπε ἔογοϑί." 
ὙΒποπιϑοη, “ἼΠ6 1,Δπηὰ δηὰ [6 Βοοϊς,᾽ Ρ. 
417. 

Ω: ἃ “ἰγοηφ ῥεοῤίε “εἰ π δαιἶο αγγα}] ΤὨΘ 
Οσυιϑῖ5 ἂῖὸ ἤεῖδ δηά ἴῃ ἴπο ζο] ον γοῦϑα5 
ςοπηρατοὰ ἴο ϑο]άϊθοσβ. δὶ 15 ἃ ϑίγοῃρ, δΔ͵ριι- 
τηρηῖ, ἱΓ ποῖ ἃ ὑγοοῦ, πδὲ ϑοϊα θοῦ ννοσο ἠοῖ 
2γίπιαγίΐν ταοδηξ ΟΥ̓ ἘΠῚ. 

Θ. 2δε ἠεοῤίε ῥα]! δὲ νημοδ βαίΐπο] Ὁ90- 

ΤΟΕΙ. 1. 
κε τῆς ποίβε οἵ ἃ ἤλπηε οὗ ἤτε τῃδὲ 
ἀενουγεῖθῃ τ6 500 06, 88 ἃ ϑίτοηρ 
Ῥδορΐα 8εῖ ἰπ δῖε] ἌΓΓΔΥ. 

6 Βείοτε {πεῖν δος τῆς ρδορῖὶε 5841] 
δ6 πιυςἢ ραἰηθά: 41} ἔλςβϑβ 511] ρδίῃεγ 
ΤΓΡ]ΔΟ Κη 688. 

γ ἼΠοΥ 5841] πῃ [ἰκα ΠΡ τΘη ; 
1Π 6}. 58} οἰ πὶ τῆ6 ννα]} Κα πιεη οὗ 
ΥΥΑΓ ; ἀπά Π6Υ 5}]} τπάγο ἢ ἜνΘΓΥ οἠα 

Ῥ1905, 1.6. [86 πε ρουτίης πδιίίοηβ. ““ὙἼΒΟΥ 
ονουβηδάον [δ6 ϑιη, Ὑν 8116 Ῥθορ]θβ Ἰοοκ ἂρ ἴῃ 
ἀτεδὰ ἰοβῖ [ΠΟῪ ΠΊΔΥῪ 5836 {{16 οἡ [ΠΕῚΓ 501].᾽) Ρ]]η, 
“Ἡ. Ν.᾽ 11. 29. 41 πρρά ποΐ 521 τ} νδδὶ 
ΔΉ δηχίοιβ ογθὸ ψὸ πιασκοὰ {πεῖγ Ῥσόρτεϑϑ, 
ἔΡΑΤΗΙ] 1οϑὲ [6 ἀ6]1ςδςὶθ5 οὗ Οὐγ σαγάθη 5ῃου]ὰ 
ΔΙΙυτο (δοπὶ ἴο ἃ τεραϑὶ." Εοσθεβ, " Οσθηΐδὶ 
ΜεοπΊΟΙΓΒ, 11. 274. “ Τγανοι ηρ δοησ {πὸ 
ννεβίογῃ Ἴοδϑδί οὗ Αἴτιοδ, ἴ οποθ Ὀθῃο] ἃ 115 
τουτί Ὁ] 6 ̓ηῆϊςξίοη...Α ἔδνν δυπάγοα γαγάβ ἴο 
ΟἿΓ τίρξῆξ, ἀδεκοπιηρ ἴΠ6 αἷγ, (δε στοαῖ ἴῃ - 
ΠυΠΛογαῦΪα ἢοϑὲ σδηλθ Οἱ 51|ΟὙ] δηά ϑἰοδν 
Δανδησίηρ ἴῃ ἃ ἀϊγεςῖ ᾿ἴπὸ δηὰ ἰπ ἃ τ ΠΕΥ͂ 
ἸΏΟΥρ ΟΟΪ πη ... Αἱ {86 ΟΧΙ Το Υ οὗ [86 
βΒεϊά 1 δἂνν [86 Βυϑραπάπιοεη Ὀοπάϊης ονοῦ 
μεῖς δίδῆβ, δπὰ ραζίηρ σὴ Βορεὶεβθ εγε5 
Ὄροη πὶ Βοβὶ οὗ ἀθδαῖῃ,, Ὑνῃ ἢ συνορὶ ᾿ἰκθ6 
ἃ ἀοδίσγουϊηρ δηῆροὶ ονὸσ ἴθ ἰδπάὰ, δηὰ Ἴοη- 
βιὰ ἴο σιυΐη 411} [86 ργοβροοῖβ οὗἩ ἴΠῸ ΥὙϑΆΊ . 
ἔογ ψνμόσονοσ [δὶ οοϊυπιη τυϊηρεά 115 ΠΙΡΗΪ, 
Ὀοηθαί 15 σι δογης ᾿πβυδηςθ πὸ σοϊάδη 
δἰοσοβ οὗ ἴπῸὸ μαγνεϑὶ ρογιϑῃοά, δῃὰ ἴδ6 Ἰθδῖν 
Βοηουῖβ οὗ ἴῃε ἐογοϑδὶ αἰδαρροατοὰ. ῬὙΠΟΓΟ 
βιοοά ἰδοϑο συϊπηδὰ τηδη, δι ἰθηξ δηά ποι Οη]685, 
ονοσυν οϊπιοὰ (86 τηλρηϊυάθς οὗ {πον 
οδ᾽Απλϊγ, γεῖ σοηϑοΐουβ οὗ πεῖς υἱέεν ᾿ΏΔΌΙΠΥ͂ 
ἴο ςοηίτοὶ [ἴ. [Ιογὰ Οαγηδγζνοη, “ Ρογίυ αὶ 
δηά Οδ]οῖ᾽ (1π 1827), 6. 1]. Ρ. “1. 

ϑαϊδεγ ὀίαεξπε..} ΟΥ, “τὸ Ὀἰδηςμοά:᾽" 
1, “( ςο]Ἰοςῖ ".---ἰη ἕο υηυϑιυιὶ 5θῆϑο οὗ “""ώγαεῦ 
ἐπίο δε»: εἰ ε:--- ον σοϊουγ." 8566 Νοίδ δ [86 
πὰ οὗ ἴΠ6 Ομαρίεσυ. Τὸ Ἰάθα οὗ ραίθηθϑϑ 
Ὀείηρ ργοάιυςεά ὈΥ ἴδο Ὀ]οοὰ Ὀεΐηρ Ξυπηπιοηρά 
ἴτοπὶ πὸ ἕδος ἴο ἴθ ἤοαγί 18 ἢ] ιϑϊγαϊθὰ ὈΥ 
δ κοροαγο 5 οοποοὶς οὗ “(πε Ὀ]οοά,᾽" ἴῃ 86 
ἀεδίῃ βἰγυρείο, 

“. Βεΐηρ 411} ἀεβοεηάεά ἰο ἴδε Ἰαθουτίηρ Βεατὶ : 
ἌΝο, ἴῃ ἴῃς οοπῆϊοϊ τπδὶ 1 μο] ἀς5 ψῖϊ ἀδαίῃ, 
Αἰἰτδοῖβ [με σάπια ἔοσ δἰάδηοε ᾽ραϊηβὶ [86 ξΏθΩν : 
ὙΥΒΙοΟ 8} ἴἢς Βεαχὶ ἴδοτα οοοΐβ, δῃά Ὡς ῸΣ 

τεϊυσηεῖῃ 
Το Ὀ]υ5ἢ ἀπὰ Ῥοδυϊ ν ἴπ6 οποεῖς ἀραίη.᾽" 

“Ἡδηγ ΥὟῪἹΙ.,᾽ ϑεςοηά Ῥατῖ, Αςῖ 111.) 56. 2. 

70ε}}5 σψογάϑ ᾶγὸ ᾳυοϊεά, νυ] ἃ 5! ρῃϊ τοχίυδὶ 
ναγδίίοη, Ὁ. Νδῆιπη (ἰϊ. 10), “" Μυςἢ ραίη 15 
ἴῃ 41] Ἰοΐῃ8, πὰ ἴπ6 ἔδοθβ οὗ [ῃὨδπὶ 411 φαΐϊδμεσ 
Ὀἱαοκηθϑ5." 

7. τον “δα ]} εἰγιδ.. τδεν ῥα! »ιαγοῦ.. δὲ 
“ῥαϊ] ποὶ ὀγεαὶξ ἐδεῖγ γαπ  "Ἴ ΠΟΥ οἰ πο ονοὺ, 
85 ΠΟΥ δάνδησσά, ΘΥΘΓΥ͂ ἴσο ΟΥὁἩ γγ8]} [Πδὲ ννᾶϑ 
ἴῃ [6 γᾶ. ΝΆΥ, [Π6γῪ εηϊετοά ἱπίο οἱἷζΓ γΈΓῪ 
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5ού 

οη ἢὶβ νναγϑ8,) δηά {ΠΕῪ 512}} ποῖ Ὀγϑαῖς 
ΓΠΟΙΓ σδηζϑ8 : 

8 Νεῖῖθογ 5041} ομα γιέ Δποίθογ; 
(εν 5}411 νναἱϊς ἐνεσυ οἠς ἰη ἢἰ8 ρδῖῇῃ: 

" Οτ, «πανί. Δηὰ τὐῤδη ΤΏΘΥ [4}1] ἀροη (Π6 ᾿ϑυνογά, 
(ΠΥ 58.411 ποῖ δ6 ννουπάςα, 

9 ΤΕΥ 518}1} τη ἴο ἀπά ἔτο ἱπ ἴδ 
ΕἸ; ΠΟΥ 5141} τὰ ὑροὸπῇ (6 ψΔ]]. 
{ΠΕῪ 5141} οἰ πὰ ἃρ προ τῆς ἤοιι5685: 
{ΠΕΥ 5141} δηΐοσ ἴῃ δὲ τὴ6 νυϊπάοννβ 
Πκθ ἃ τιϊἊς, 

Βουϑεοβ δηά Ὀθά-ἙΠδπλΌοΓ5.᾽) ϑῃδλνν᾽δΒ Ὑ γανοΪς, 
Ρ. 13. ΒΟ [86 μεδὰ οὗ [Π6 τα Υ 
σοἰυμλῃ σᾶσηθ ἴῃ ςοηΐδος ΜΠ [Π6 ῥδὶᾶςθ οὗ 
[ῃΠ6 ΕΤΠΘΟΓ Αϑϑοαδά ἱπ Αὐοδῖῃ, ΠΟΥ ἀϊὰ ποῖ 
ἴλῖκὸ ῃ6 σου δῖ ἴο τ Π6 6] σουπᾶὰ ἐδ σΟΓΏΡΘΙΒ, 
Ὀυΐ οἰπιροὰ (μ6 νγὰ}} Κκ6 ποθὴ οὗ ναῦ δηὰ 
ΤΙ πο οὐογ ἴῃς ἴορ οὗ ἴ 80 ψβϑη ΠΟΥ 
τεδοῃεὰ {πε μουβε οἵ τ.  δῃ γςοκ, ἴῃ βριῖε 
οἵ 8}1} ἢϊ5 οοτγίβ ἴο ργενοηΐ 1ἴ, ἃ ᾿ἰν!ρ 5 ΓΟΔΠ 
τοὶ] δὰ γρῃξ νοῦ {πὸ τοοῖ." ὙΒοϊήβδοη, “ΤῊΘ 
[πὰ δηὰ ἴΠς Βοοῖκ,᾽ Ὁ. 418. 

8. ἐδὲ ταυογ] ΑὮΥ ἀείξδηϑινθα ὙΘΆΡΟΗ, 
4 ΟἾτο. χχχὶϊ. ς. 

ἐδὲν τὐαἱ! ποῖ δ «υοωπάφ] ἘΔΊΒοΡ, ὁ“ ὈῈ 
Ὀγόΐίη ἱπίο ἔγαρτηθηΐβ (45 ἃ ἢοϑβί)." ““Οἡ ἴΠεῪ 
σᾶπλδ {1 ἃ ᾿νης ἀοίυρο. νὰ ἀυ ἔγθησῆθθ 
δηᾷ ἰειηάἀϊοὰ ἤγοϑ, δηά Ὀθδΐ δηὰ Ὀυγηρὰ ἴο ἀθαίἢ 
Ποᾶρθ ἀροη ἤρᾶρϑ, δυῖ ἴπ6 οἤἴογὲ ννὰ5 ὉΓΟΓΙΥ 
ι.561655. Ἧνδνθ δήῆῖου ννανὸ σο δά ὉΡ 1Π6 τηουη- 
ἰδίῃ 5ἰάθ, δηά ρουγοά ονϑὺ σοοΐζϑ, νγ4]]5, ἀϊο ἢ ο5, 
δα ποάροϑ---ἰἤοθο ὈΘδιηἃ σονοσηρ ὉΡ δηᾶ 
Ὀγίάρίηρ ονοσ ἴδ. 6 πλᾶϑϑ65 δγεδάγ ΚιΠ]ο, ΑΞοΥ ἃ 
Ἰοηρ δπά ἔδιϊζυΐης σοηϊεβῖ.. 1 ρανο ονοῦ ἴδ γδῃ 
εἰἴοτί ἴο βἴορ 115 ργόρτεθβθ, ΒΥ [Π6 ποχὲ ΠΊΟΤΙ- 
ἰηρ [86 Ποδα οὗ πε σοϊυπη [δὰ χϑδοῃθά τὴ 
ξατάθη, δηά, διπηρ οἷρπξ ΟΥ̓ ἴδῃ Ρθορῖο, 
τεϑοϊνθά ἴο γόβοια δὲ ᾿δασὲ ΤΩΥ̓ υϑζείδ 65 δηπ 
βοννοσβ... Αἕ Ἰσηρίῃ, νγοσὴ οὐδ τ] ἰποοβοδηῖ 
5 εἰ στη ϑῃιηρ, 1 ραγθ Ὁρ ἴΠ6 Ὀδίῖ]θ, (ὐδιτγίης 
1π6 ρΡοΐβ ἱηΐο {6 ρῥαγὶουγ, δηα σονοπη Ὁ 
Πα 6͵56 1 σου]ά, 1 διιγτοηάογοὰ [ἢδ Τοπλδί δ Σ 
ἴο ἴδ σοπαυεζοσβ." ὙΒοιηθοη, ἼΠ6 [,Δηὰ 
ἀν (86 Βοοῖκ,᾽ Ρ. 416. δ66 4150 δὲ Τςγοπθ 
δὰ ἰος. 

9. εἰγιὸ ὧὐ μροη ἐδὸ δοισει; δὲν τδαϊ] οηΐεν 
ἐπ αἱ δὲ «υἱπάοαυ.1] Ασςοογάϊην ἴο Μοβοβ᾽ 
γοδί, Εχοά. χ. 6, Ψ ΠΟΘ 866 ποῖθ. Τῇ 
οαϑίοσῃι ὑϊπάονβ σψουϊὰ παν μαά ἰδέϊς- 
ψοσκΚ ἴῃ ἴδοπὶ, ποῖ ρ͵455. “1 ποῖ στο ΪγνΥ 
τναίςμοά, πο νου]ὰ πάνθ ἀενουγοά [ἢ ἤοννογϑ 
ὙῈΙΟΝ γογὸ οδιτιθὰ ἱπῖο δῇ ἱπποσ στοοὴ ἴῃ 
Ροΐ5." ὙΒοπήβοη, "ΤΠ 1,δηᾶ δηὰ (πὸ Βοοκ,; 
Ρ. 418. ““ Αὐϑίγδ! δη ρᾶροῖβ ϑἰδία {πδΐ ἰη (86 
Αἰνοσπᾶ αἰβίτιςς [Π6 »ταβθμορροῦβ, ΟΣ ἰοσυῖϑ, 
πᾶν Ὀδθη ὙΟΣῪ ἸΓΟΟ ]ΒΟΠῚ6 ΓΘΟΘΠΕΥ, ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
ἀεβίγογίης ςτορβ, υΐ ΒΝ] ἃρΡ ννε}]185 δηὰ 
ννναΐογοϊα δ, δηδ οδὐθῇ ςοηϑυπηϊηρ (ΟΧἕ 6 
ΓΑΌτοβ, ϑυς ἢ 45 ὈΠΠπῶ5 δηὰ νυϊἱπάονν ουΓγίδ! 5 
ἴῃ [86 Βοιυι5ε35.) {ρνιε:, [8}, 1875. 

ΤΟΕΙ͂,. 1. [ν. 8---12. 

10 Τῆς οαγ 5}}4}} αυᾶκε Ὀείογα 
ἴδεπὶ ; ἴῃς Πεάνεηϑ 5Ώ8]] γε π} 8 ]6 : ἀπε “ 15αῖ. 13, 
8Π δηά τῆε πηοοῃ 5141 ὃδ6 ἀλγκ, δηὰ Ἐσεῖς. 32.7. 
τῆς 5[2γ8 5Π4}} νυ Ππάγανν (ἢ ΘῚΓ δῃϊπίηρ: 

Ι1 Απά τε ΓΟΚΡ 5141] υζξεγ ἢ]8 
νοΐςε θεΐογε ἢϊ8 ἉΓΙΩΥ : ἔοσ ἢ]8 σδτὴρ ἐς 
ὙΘΙῪ ρτοδῖ : ἰοῦ δὲ ἐς βτοηρ, τῃαῖ εχο- 
σατο ἢΪ5 ϑνογὰ : ἔογ 1816 Ζ6ΔΥ οὗἉ [ἢ 87:τ. 3.7. 
ΓᾺΡ 2: ριοδῖ ἀπά νεῦὺ τογγῦ]ε ; Δηἀ Ζερμν, εἰς 
ΟὝΜὮΟ σδη δδ14ε 1 

12 ἴ ΤΠοτγοίογε αἷϑο πονν, βδἢ ἴῃς 

10. Τὸ εαγί «ῥα φμαλεὴῇ “1η {πεῖν 
ἴοττογ ἴΠῸ βυ ογουβ ΜΝ1}} (δι ηἰς [δὲ ἴΠ6 Πράνθης 
ΤῸ [Δ]Π}ην δηᾶ [86 δατἢ τϑο ηρ." δὲ Τογοχησ. 

ἐῤὲ σω απά ἐδὲ γνιοοπ “ῥα δὲ ἀαγἡ ἢ ΤὍΤἢο 
ἀδοςτροη 8 Ποὺ ρϑϑϑίῃρ οὐ ἕἔγτοῃμι ἴδε ἴγρὲ 
ἴο [μ6 δηξἴγρο ; ἔγοτχ [6 ἴοΓτῸσ οὗ (ῃ6 Ἰοσυ5ῖ5 
Δηἀ [ΘΠ ΡΟΓΔΪ ἔοεβ ἴο ἴΠ6 ἴεγσγοῦβ ὙυὨ ἢ ἅγὸ ἴο 
τοσοᾶθ [86 ἰλϑῖ ἀδὺ. Ὑεῖ ψδουΐ ΔΩΥ νἱο- 
δηςα ἄοῃθ ἴο [6 ἔγρθ. “᾿κ5 [ΠΟΥ δρρτοδοδοά, 
186 ἀδη 5: }Υ οὗ [Π6 μοϑί οὐϑοιγεὰ [Π6 50] Αγ γΑύϑ5, 
ολϑὲ 8η δυσί] ρίοομιῃ κ [ῃδξ οὗὨ δῇ δ. ρϑθ οἡ 
ἴθ ραγάρη, δηά Ἴδιιϑοὰ ἃ ποῖϑε |ἴκὸ (ἢ6 συ3ῃ- 
ἴηρ οὗ ἃ ἰοττοηΐϊ." Ἐογῦδϑδ, 11. 272. 

11. δὶ: ανγρἹ ϑδπονίηρ [δ4Γ (Ποϑ6 ψῆῸ 
αἰῆϊςϊ δηὰ ἀεϑίγουΥ, ὙνβεῖΠοσ [οΠΊΡΟΓΙΔΙΥ οὐ δ 
{ΠπῸ οηά οὗὨ 411] 1ΠΙπρ5, ἃγὸ 51}}} [θ μοναὶ β 6ὁΧχθ- 
ουΐοτβ οὗ νϑηροδῆσθ. ἴῃ ἴϑαϊ. χὶϊ, 4 [(ῃς 
Μεάοβ δηὰ Ῥοδγβίδῃβ ἀγὲ ὁ" ΠΙ5 5Δηςῆθα ΟὨ65 
ἔογ πὸ ἀοοίγυςξοη οὗ Βαῦγ]οη. 

δὲ εἐ ἐς ὍΦΓΥ 957ε41] “.ΑΔ5 δὴ ΘΠΟΠΥ 
{ΠΟΥ ἃτὸ ὍΟΙΒῈ ἴο Αἰρίεσβ ἴδῃ το δπὰ 
ϑυνοσγὰ οὗ ἔδλπαῖϊς Μοβίεηη. ὍΤηὲ πον 15 
δυχτιοά ἱηΐο Τεηϊεῖ, (δὲ ἐπα ἀύτὴν οὗ Ἰοςυκῖβ 
ὙΠΙΟΒ δίθ ὉΡ ἜΥ̓ΟΤῪ βτθθη {πιηρ ἄγος ὙΘΑΓΒ 
Ὅ50 ἰ5 Οὐ {πε τράγο  ὙΤ86 νδὴ οὗ ἴδ6 Ἰοσιιοῖ 
ΔΤΤΩΥ͂ 15 Δρρσοδοβίηρ ' Εἶνο πυπάγοα τηθη ἅτ 
ΑΙΓΕΔΑῪ οὐ {πε τηδγοῖ, ἴο πηθεῖ ἴῃς μοϑξῖ Ὀεΐογε 
1{τοδοῆο5 {Π6 ΓΟ ΓΈΠ6 ραῖπ5. ΑἹ πιρῃῖ, συ Βεὴ [ΒΟΥ 
Αῖὸ {ἰγεὰ δηά ἰογρίά, ἴδε ϑοϊάϊοσβ ραϊμοσ [μεπὶ 
ἴῃ οᾶρϑ δπὰ [ἤγονν ᾿ἰπ|6ὸ ἀροη ἴπθπι. ΒΥ ἀδΥ 
{πον ἄρῃς [Π6πὶ ὈΔοῖκ νν ἢ Ὀγδηςοβ οὗ ἴγϑοϑ ἀπά 
ΠΟΪ565--- 55, ἀγα πηβ, [Γαπηρεῖβ, ὈΪ πη ἀογθιι5565. 
οὐ ἾΤ 6 Πηλ5565 οὗ ἰοσιιϑῖ5 ηοΐ ΟὨΪΥ ἀδγκοη (86 
5 η, Ὀυϊ {ΠῸῚῚ πιρτδίίοη 15 σοπάιυςιοα οη ἃ 
ἴδῃ 50 σειλδυκδῦϊα {πΠαξ Ὠυμηδη τϑάϑοη Ἵδῇ 
ΑἿΥ ουϊ-τηΑγοἢ, οὐυΐ-Ηδληκ, οὐ οὐϊ-σεηογαὶ 

(Ποπὶ. Οὐοχ, “ ϑϑάσοι ἔογ ΝΝ Ἰπῖοσ συ θλπλβ, 
Νονν Υ̓οσκ, χβϑόρ. 

δὲ 47 οὗ 1ῤεὲ 1.05}}] (ΙΓ. Οὐδαϊδῃ ὡς. 
αὐδὸ εαπ αὐϊάε “13 (Οἔ Μαὶ. 1}. Δ. 

12, Τῥεγοζογε)] ὕρ ἴο [ἢϊ]5 Ροϊηξζ οεἷβ 
ἀσπυποίδίϊοη μ45 σοηϑίϑιεα οὗ Ἰατηδηϊδίοη δηὰ 
ΓΛΟΌΓΠΙΩΡ δηα ΜγΟΘ, ἴῃ ἃ ραΐδείὶς ϑἰγαίῃ οὗ υἢ- 
Ὀχοκθη ΘΟΥΟΓΥ δηα ϑἴογῃηθθθ Ηδσοτο 86 ἤτϑξ 
Εἰθατῃ οὗ ορε δηά ἐεηάοσ δπιςιραϊίοη οὗ Ὀαίίοσ 
τὨϊηρβ Ὀγρακϑ ἰη.. 

που] ὙΒουρῇ 411 [815 6 50, δηὰ ᾿βουρῇ 
γοῖΣ ᾶνθ γον] οι ΒΥ ἡερ]θοιοα τναγηΐηρβ, δηὰ 
186 Ρυηίϑῃπηοηΐ 15 αἴ γοὺΓ νοῦ ἀοοῖβ. 



ν. 13- 17.} ΙΟΕΙ,.. 11: 

576: 4. τ ΓΟ ΚΌ, “ἴυγη γα φύε ἴο πὶς γΠ} ἃ]} 
γουγ Πεαγῖ, ἀπά ψττῃ ἐλβεῖίηρ, δηά νυν 
γνεερίηρ, Δηἀ4 τ πχουγηΐπρ' : 

12 Απὰ τεπά γουγ πεαγῖ, ἀπά ποῖ 
γόουγ ραγπιθηῖβ, ἀπά ἴὰγῃ τπηἴο ἴῃς 

ΦΈχοά, 3. [ΒΡ γοιγ (σοά: ογ δε ἐς “ ργαςίοιιϑ 
ῬΞαΔὶ. 86. 5. Δηἀ πηεγοῖι!, οἷον ἴο ληρεῖ, ἀπά οὗ 
Ἴ0μα (5. ταδί Κίπάποϑϑ, δηὰ σερεηζεῖῃ Ἀἰπὶ οὗ 

(ἢς εν]]. 
47ομαβ3 14 “ὟΝ Βο Κπονείβ 1} Β6 ν11}} τὸ- 
: ἴαγῃ ἀπά τερεηΐ, δπὰ Ἰεᾶνε ἃ δ] εββίῃ 

δε πὰ Πΐπι; οὐδ ἃ πχεαῖ οβδγίηρ αὐ 
ἃ ἀπηκ οβεγπρ υηἴο [ἢ ΧΟΡῸ γουΓ 
(οά! 

Ις ἅ Βίον τἢς τγυπιροῖ ἰῃ Ζίοη, 
 ϑΔΠΟΙ 4 ἔαϑῖ, .8}} ἃ βοίδπιῃ 85- Α ταῖβ το 
Βα! δ γ : 

16 (ϑδῖμογ τς ρεορῖς, βαποιγ τῃ6 
σοηρτορδίίοη, Δ586 Ὁ ]6 τῆς εἰάεγϑ, 
φΑῖμογ (ἢ6 σὨΙ]άγεη, ἂἀπάὰ τἢοβα τῃδὶ 
ϑιιοῖς [ῃε6 Ὀτγαδϑίβ : ἰεῖ τῆς Ὀγίἀθργοοιη 
δο ἔοττ οἵ ἢϊ5. σμδιδεγ, δηά τπς ὑτάς 
ουξ οὗ Πεγ ο]οβεῖ. 

17 [,εἰ τῇς ρῥτγιεβῖβ, [ἢ πχίηϊβῖετβ οὗ 
(6 ΓΚ. γεερ δεΐννεεη τῇς ρογοὴ 
δηὰ [δ Δ]ζαγ, δηά ἰδεῖ τἢεπὶ 82γ, ϑρατε 
ΠΥ Ρεορῖὶα, Ὁ Ι͂ΟΚΡ, ἀπά ρίνε ποῖ 
ἴδιης Βογίϊαρα ἴο τερτγοδοῖ, τῇδὲ τῆ8 

ΤΩΡ γέ εύοη 10 »|6] ϑαρροβθά ὈΥ Ν,ηρα 
δηὰ οἴποῖβ ἴο Ὀδ6 τοίουτεα ἴο ἴῃ 321. ΧΧιϊ. 12, 
“ Απά ἴῃ [Πδῖ ἀδγΥ ἀϊὰ [86 1,οτὰ Οοἀά οὗ Ποϑῖς 
ΟΔ]] ἴο ννδθρίηξ, δηὰ ἴο τῃουγηϊηρ, δηά ἴο 
Ὀα]άποες, δηὰ ἴο ρνίγάϊηρ, νυ ἢ βδοκο]ο ἢ : δηά 
θεμοΙά ΟΥ̓ ἀπά »᾽ἰδάμποϑβ, ϑἰδυπῦ Οχοη, δηά 
ΚΠ 5θθορ, οδίϊης Βοϑῆ, δηά ἀγίπκιηρ νγἱη6.᾽" 
1 τμεῖοὸ σσεσο ἃ σοίεσγεηοθ ἴο Ϊοοὶ ἰη {Π|656 
τνογάς οὗ ἰβαιίδῇ, νγγὸ βου ὰ ἤδγθ ἴο βιρροθε 
(δὲ τῆ6 ρϑορὶεὲ σψγεσθὸ ποΐ οὐθαάϊοηξ ἴο [6 
ῬΓορ οί 5 ο8]}, δηὰ ἰῃδί ἴΠ6 ἀδγ οὗ δϑίϊηρ δηά 
Ὠυπ]διίοη ἀεϑοσιροὰ ἴῃ σὐ. 1ς, 17 Ῥ)2ὲ5 ποῖ 
Βοῖά, Βιιΐ |5414}}5 ννοτὰς ἂἴῖθ ἢ ργθαῖογ 
ΡΓΟΒΔΌΠΙΥ ἴο ὈῈὲ τείοιτεὰ ἰο [μ6 ἀδγβ8 οὗ 
ἨδζΖοκίδῃ. ὅ66 ποῖς δὰ ἰος. 

18. γεοπά γον ῥεαγί, ἀπά πο γον ψανρριθη!} 
Α τεσορπίτίοη σοπηοη ἴο ἴῃς ΟἸἹὰ 1 οοἰδπγοπὲ 
δηὰ ἴο ἴ86 Νέόνν, [δὲ ροῆδηῆςθ 15 νδίη ψ]- 
ουξ ῥεηϊΐοηςο, ἴῃ Ἰεϊζοεῦ οὰξ [6 ϑρι τ, 
[Π6 5861} τ δουΐ [6 Κοιπεὶ ; [δὲ “" [Π6 580 γὶ- 
βοθ5 οὗ Οοά ἅτε ἃ Ὀγοΐϑη βρι ν᾽) (δαξ (6 
τοηΐ τοῦθ 15 ΟἿΪΥ οὗ υ8δ6 85 ΞΥΠ00]]Ζίηρ δηά 
σοηάιυοείηρ ἰονναγά5. “' ἃ Ὀγόκθῃ δηὰ ἃ Ἷσοῃίσιθ 
Πεατί " (Ὀ5. Ἰϊ. 17). ΟΕ ευΐ. νἱ. ς ; 1 5. ΥἱἹῖ, 
41 ἘΖοΚκ. ΧΙ]. 27. 

ΞΓαοίοις απά νισγομϊ, σεἴραυ ὁ ἀησεν, πᾶ οΓ 
Ξ Τα δἰπάρσ 5] ΑΑ8. [Ἑβουδὴ ὑσοοϊδὶπη5 Η!τ- 
56} ἴῃ Εχοά. χχχίν. 6, ὑνβογε 566 ῃοΐθ.0 ὉΠ6 
τος ἅγὸ 4150 αιοίθα πη Τοηδῇ ἱν. 2. 

γεβεηει δὶ» Οὗ ἐδ. εὐἱῇ ὌὨε ἀοοϊσιπο οὗ 
4 (οὐδβ σεροηΐδηςθ "ἢ 1η ᾿ηβιςτης ον], ἀννεὶξ 
Οἤ 80 5[ΓΟΠΡΙΥ δηὰ 50 οἵζοῃ ἰη ΗΟΙΪΥ δεσιρίαγε 
Εχοά. χχχὶὶ 14; 2 8. χχῖνυ. τό; ἴοσ, συμ. 8. 
ΟΠΔΙ ἵν. 2), 15 ποῖ ΠΊΘΓΕΪΥ ἴπ6 σόϑυϊὲ οὗ 1ῃς 

ἸΏΒ ΤΥ οὗἉ μυγηδη ἰδηριδρο ἴῃ 115 ΔρρΙοδιίοη 
ἴο [86 Π.;νῖπο Βοίηρ. [5 οὐ]εςξ 15 ἴο ἱπιρυθβ5 
ὕροη υ (1) ἴδε ρεγϑοηδὶ Ἵμαγάςῖογ οὗ Οοά, 
ἰοίδ]] ἀϊδέϊηςξ δὰ ἀἰοτηρ ἔτοπὶ ἃ ἴἂνν ; (1) 
[παξ ἴῃ (ἢ15 ομαγαςίοσ 186 ἢγϑί 4081} } 15 ΠΊΘΓΟΥ, 
ὙὮΙΟΝ ἀϊπρίαγδ 1156} ᾿τηπλθἸΔίεΙΥ {παὶ οὐδίδ- 
οἶο5. ἀτὸ ψἱςμάγανσῃ ; (3) ἴμαὲ Ηἰ5 [ῃγϑαϊοηθά 
ἡυάφτηοηίβ ἄγὸ σοπά!ποηδὶ δηὰ σΔΥ δ ἀνοσίθα, 
ἃ5 ἴῃ 1Π6 οᾶ96 οὗ Νίπευθὶ ; (4) ἴδδῖ [86 βροννοσ 
οὗ Βδυτηδη τορεπίδηος ἰβ θοῦ Πα ε55. “1 νὰ 
τορεηΐζ οὗ οὖγ 5ἰηβ, Ης ἴοο σεροβίβ οὗ Η!5 

[Ὠγοθαῖ, δηὰ [6 δου! ἢ τὶς Ηδ δά τὨγοαί- 
δηρά υ5 Ηδ ἀοδ65 ποϊ Ὀγηρ ὕροη υ.5, ἀηά ψ ἢ 
Οὐ σἤδηρε οὗ τηϊπὰ Ηδ ἴοο ἰ5 σῃδηρθά," δὲ 
7θγοσλθ. ““ Οοὐδβ χεπεγαὶ ἱποίβπαϊίοη 15 (μαὶ 41} 
ΤΟ τηρῆϊ Ὀ6 βανϑά. ας... [ΠΟΓα 15 ἴῃ Ηΐτη 
ΒΟΙΏΘΕΙΠΊΘ5 ἃ ΠΊΟΓΟ ργῖνδίο οεεαείοπεα «υἱδ, ΜὨϊς ἢ 
ἀειοτταϊποία [Π6 σοηίγασγ." Ηοοκοτσ, “ Εςεὶ. 
ῬοΟΠ γ᾽ ν. 49. 3. ΤΠ “' οοςδϑίοῃ ̓" θείης νυ ἢ- 
ἄγανγῃ, [86 “" ξόπογαὶ ἰπο] ηδίϊοη "Ὁ σοτηοβ ἀραῖπ. 
ἰπίο ΡῥΪΔΑΥ. 

14. 72ο ζηοαυε! Ὁ] ΟἿ. Τοηδὴ {, 9. 
ἐεασε...δεῤίπά δέρῃ] Οἡ ἢϊ5 σεΐυση “"ἴο ἢϊς 

ας 6" (Ηοβ. ν. 19) ἴῃ ποϑάνεῃ, δῆοσ ζυσηΐην 
οἰ ἔγτοπὶ [Δ ΚΙηΡ νΘηρΘΔηΟ6. 
Ω ὀϊες εἰ) ΜΜαϊοτιαἷῖβ ουΐ οὗ ννϑϊοὴ ἃ γἱ δὲ 

ΟΥ̓ οἴἶετίηρ πρῆξς Ὅς τηδάθ, 2,ς. δοπὶθ οὔ {6 
ἔτυϊ5. οὗ [6 οατίῃ (ςἕ, ,), Κ. ν. σς), νυν ῃῖςῃ 
νου] ἀραΐίῃ ΞΌΡΡΙΥ ἴδε ἀ41}}Ὺ πιοαῖ οἤδγίην 
δὰ ἀπὴκ οἤεγίηρ, δραπάοηθα οὐ δοςουηΐ οὗ 
πε ἀεναβίδίίοη σαυϑοά ὈΥ ἴδ6 ἀτουρῃϊ δπὰ ὈΥ͂ 
[86 Ἰοςυῖ5. 

16. Βίοαυ ἐδὲ ἐγιρηρε) 086 οοχῃθῦ. Κυ. 
1ς---17 ἅΓῸ Δῃ δχρδηβίοη οὔ ἢ. ᾧ δηά 1. 14. 

106. «αποίν ἐδε εουστοραϊ ἑοῦ) Ῥτχοοϊδίπι ἃ 
βδογθά ΟΣ 50]6Π1Π Ἀ5ϑο ὈΪγ, ἃ5 οα ἃ ῃδίϊοηδὶ 
λϑὶ ἀΔγ. 

εἰάεγ:...«εὐλάγε ... ὀγίδερτοορι... ὅγε] ΑἹ], 
ὙΠ ΠΟ Ἔχοθρίοῃϑβ οὐ ὀχεπηρίίοηβ. 866 θυ. 
Χχίν. ς. Τδὲ ψογάς τοπάογεα ““ Ὀγίἀθρτγοοπι,"» 
“ Βγά6,᾽ ννουϊὰ Ὀθᾶσ [86 πιρδηΐϊηρ οὗ “" ϑοῃ-ἰῃ - 
ἷανν," ““ ἀδυξδίεσ- ἢ .]δνν.} 

17. 21εἰ 1δὸ ῥγίρι ας, ἐδὲ »ρηπλεγ: οὗ “δὲ 
1001 ὝὍδα ῥτιδϑὶβ ἀτὲ τεξαγάθεαά ΌὈΥ {π6 ῥσγο- 
Ῥδεῖ 85 [πε πδίυγαὶ γεργεβεηϊδενεβ οὗ ἔμ ρθορὶβ 
1ῃ {ΠΕΣ 50 Εἴθ ηρ8, δηὰ 85 ἴΠη6 πιϑάϊδίοϑ ἀπά 
᾿π[ Υ Θβϑοῦβ θοΐνγθθη ἴμς ρεορὶς δηὰ Οοά. (εξ. 
[6 ροϑιτίοη οὗ Αδγοὴ ἴῃ ἴδ6 ρίασιια νος ἢ 
ξΟ]]οννοά {πὸ γοῦθ]]οη5 οὗ Κογαῇ, ᾿αΐῃδη δηὰ 
Αδίγᾶπι, ΝυπΊ. χυὶ. 48. 80 ἴδε δυῖμπου οὗ 
[Π6 Ἐρί5:]ς ἴο [86 ΗἩοῦτονυβ ϑαὰγ8 παὶ ΠΟΙΓ 
ΟΓΑΙΏΔΤΥ ἀν ν ννὰ5 “ἴο ΟΠΓ ὉΡ 5ΔΟΓΙ ΗΟ Ε5 ἔοσ 
{δεῖν δῷ 5η5 δηὰ [Π6 5η5 οὗ [86 ρεορὶε" 
ΥἹ], 27). - 
, ὀείᾳυεεη δὲ ῥογοῦ απά ἐδὲ αἰἰαγ ΤῊΘ ροσοῖ 
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ΤΟΕΙ, 1. [ν. 18----2ο. 

ΒΔΥ τπῖο Νῖ8 ρεορίε, Βεμοϊά, 1 ψ}}} 
86 η4 γοῦν οογη, 8ΔΠπ4 νυνῖπα, πὰ οἱἱ, ἀπά 
γε 5}|8}} θὲ 8ατϑῆεά τμεγεννἢ : δηά 1 
11 πὸ πιοῦα πηᾶκα γοῖ ἃ τεργοδοῇ 
δηιοηρ {πε Πολίπαηῃ : 

δοϑ 

"Ον, μέ Ἠρῃοη 8ῃουϊὰ ἴσια ονεγ ἴδεηι: 
γαῖα ΦΎΠΟΙΓαίοτα μου] [ΠΟῪ 84Υ͂ Δπιοηρ 

“ Ῥεαῖ, 4α, [ῆ6 ρεορίε,  εΓε ἐς {πο ὶγ ἐν 6: 
ἘΤΡΝ 1ι8 4 ἼΠοη ν}}}] τῆς ΓΟΚῸ ὕ6Ὲ 
ἃ 115... Ἰρδίοιβ ἴοσ 8 ἰαπά, δηά ργ ἢ 18 

ρα. | 
19 Ὗελ, ἴῃς ΓῸΚΡ Ψ}}] δῆϑυνεῦ ἀπά 

20 Βυξῖ νι} τεθῖονε ἔδγ οἱ ἔτοπι 
γου [6 πογίμεγηῃ ἀγηῖγ, Δηἃ ν}}}} ἀτῖνε 

οΟΥ Ροτγίίςο νγᾶβ ἴθ θδβίοσῃη δηίγαποθ ἴο ἴῃ 
ἴορὶθ, 20 ἔδεῖ νψνάθ, |κ ἴπ6 ἴδπιρ]θ, οὗ 
ΨΒΙΟΩ [{ ἔογηοά {6 ἴτοηῖ, ΤὉδὸ αἱΐαγ οὗ 
Ὀυπι βδουῆςο, τυ διςἢ βἰοοά Ὀεΐοσγο ἴὲ ἴῃ {86 
ςσουγί, νγᾶ5 οὗ ἴπ6 5ᾶπὶὸ ψἹ 85 1156}, θείην 
230 ἴδοί βαυδλῖο δηά τς ἔθεϊ Πρ. 866 ποίεβ οῃ 
χ Κι. Υἱ. 31: 2 ἴτο. 1]. 3. Ζεοδαγίδη, [π6 βοὴ οὗ 
ΤἸοβοίϊδάδ, νγᾶ5 βἰοπθά ἴῃ [15 ϑσρᾶοθ “" θθνγθθῃ 
186 τοτηρ]ς δηὰ ἴδο δἰΐδγ᾽" (2 (το. χχίν. 21; 
Μαῖί. χχῖϊ. 25); δηὰ ἰξ νγᾶ5 πεσε ἰδδῖ ἘΖΟ- 
Κίοὶ 547 (Π6 {νοηϊγ-ῆνο 50--ὙΟΥΞὨΙΡΡΟΓΘ 
(Εξζεϊκ. υῇΐϊ. 16). Οἱ ογαάϊπασγ οοσδϑίοῃϑβ [Π6 
ῬΓοδίβ γεῦα ἴο Ὀ6 δδεὴ οῃ {86 βίεορβ δπὰ ῃ]δῖ- 
ἔοιτῃ οὗ ἴδ αἰΐαγ, διταγεὰ ἴῃ υνῆϊδ τδη]65 
δηὰ Ὀγ ]Π]Δηξ 585 η65. Οἡ ἴπ6 ργεϑοπί οσοδϑίοῃ 
ΠΟΥ νοῦ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἴδ6 ϑρᾶοα δεΐνσοεη [6 
ΔΙΙΑΓ δηὰ ἴδε ρογῆςο (δῖ ἰ5, ἴῃ στεβρεςΐ ἴο 1} 6 

. ΟΣ ΡΡΕΓΒ, 80 οηΐϊεσοὰ [Π6 οουγί ἔγοπλ νυ] 18- 
οιξῖ, 1ἴΠ6 σρᾶςθ δεῤίμαί ἴῃς αἰΐαγ, νθεσε ΠΟῪ 
νου ]ὰ 6 ἰην 50] 6 Ἄχοθρὶ ἔστοπι ἴμΒ6 ποι δὰ 
ΒΟ} 516465), ἀγεβϑοῦ ἴῃ ὈΪΔοῖκ γοαίϑ᾽ -ΠΔ ιν 
βδοκοϊοίῃ. ὙΒΕΟΥ σου] ρῥγοβίσαϊο [Βοπηβοῖνοβ 
τοννατὰβ. {86 ἰοηρῖο, {πεῖς ἔδοοβ ἴἢ5 τυγηοά 
ΔΌΨΑΥ ἴτοπὶ ἔθ ροορῖθ, δηά ψουϊά ἔδπεη οὔεν 
ἘΠΕΙ͂Γ ΟΥ̓, “δρᾶτθ [Ὦγ ρεορὶς" ὅς. οἱ 

4: Σ ΖΗ (ἢϊ5 ἢ [ ὅραγε ὅποο [ἢ 5 ἔοστῃ ἴῃ {86 
μεαύϊες οἵ ἐδ, «ἢ 

δομίά γμίε οὐὸν ἐδοη} ἘἈδίδεγ, “ιϑὲ ἃ 
ΤΟΥΘΙΓῸ διηοηρ {Π6η),᾽) γ1Ζ. ““ Βεῖθ 15 [Π6γ 

Οοὰά ὁ" ἷπ ἴδ6 πιασρίη οὗ ἴδε Α. ΄. “86 ἃ 
Ὀγννοτγά ἀραϊηϑί ἔπθπη,," δεγε "' Δπλοηρ᾽" 5που]ὰ 
δε κυῤδοιτυϊοά ἔοτ ““ἀραϊηςι.,") ΤῬΤμδί »,»ὐσδαΐ 
ΤΩΔΥ Ὧδε 50 υϑοὰ ἰ5 ρῥγονθά ὈΥ ἘΖεῖκς. χὶ!. 23, 
ΧΟ. 4: Νυχ, ΧχΙ. 27, δηὰ ΟΠ ρᾶ558ρῈ85: 
(μαὲ 1ξ 15 επιρογοὰ ἴπ {πμδὲ 5ἰρηιβοαίίοη Βοτο 
ἰ5Θ τηδάθ ρυοῦαῦὶες ΌὉΥ δυῖ. χχυῇ. 37) (10 
ὙΠ] ἢ [06}}5 ΠΠΔΠΥ͂ 5θθπ5 ἰο 4]}46), ννΟΓΟ 
πὸ τῆτοαΐ οὗ Ἰοσυπι-ἀεναϑίαϊίοη (υν. 48, 42) 
5 ςοπιϊποά νυν (δαί οὗ Ὀδοοπιίηρ; Δη δϑίοη ϑἢ- 
τηρηΐ, ἃ ργονογὺ (πᾶ δα) πὰ ἃ Ὀγνοσγά: ἂπὰ 
1} 15 ̓ ἱπϊοσγργεϊδίϊοη 15 τηδάθ δἰπιοβὲ οεγίδίῃ ὈΥ̓ 
(86 Ιαϑὲ οἶδυϑὸ οὗ νυ. το (1 Ψ1] πὸ τῆοτὸ 
ΤΊΔΚ6 γοὰ ἃ ΤορτΟΔΟἢ δηοηρ ἴ86 Βοδίδβοη ᾽᾽. 
Τἔ| Ββονσενοσ, 1 βΒῃδου]ά Ὀ6 δοςορίδά ἴῃ [86 ϑϑῆϑθ 
οὗἨ ““σχυθ Ὄνοῦ ἔπθηι," {Ππ6 οχργεβϑίοῃ ὑου]Ἱὰ 
τοῖογ ἴἰο 1π6 διΐζυγο τόϑυ 8, ταῖ ποῦ [μη ἴο (6 
ργεβεηΐ οἴεςοϊβ οὗ (ες οχιϑίϊηρ δος οη. 866 
[πιγοάυςξοη, ὃ ̓ι. 3; δηὰ Νοῖς δὲ 186 οπὰ οὗ 
ἔπε Οδβδρίεσ. 

2εοῤίε} ῬΘΟΨΡ198, ἰ.4. πε μουγίης, ὨΔΙΙΟΠΒ, 
ἤγδεγε ἐξ ἐδεὶν σο Ὦ (ἱ. Ἐχοά. χχχῇ, 12: 

Ῥ5, Ιχχῖχ. 1ο, οχύ. 2; Μ|ίοδὰ υἱῖ. σο. 

18. Τδεη αὐἱῇ ὍὨῖ5 δηὰ [πὸ ἢγϑὶ οἶδιιϑ8 

οὗ 186 ξο]οννίηρ νεσϑο σοηζίημ ἴο Ὀ6 ργοάϊςξίνο. 
ΎΠΕΥ ἀο ποῖ Τσοῃϑεϊυαϊο ἃ παιταῖῖνο ᾿ς Ὀ6- 
ἔνθθη {πὸ ρᾶγίβ οὗ [οε]᾽5 οσκ, 85 15 συ ρροβοά 
ὈΥ 5οπῖδ σοτηηθηϊδίοσβ 866 Νοίο δ ἴδε επὰ 
οὗ ἴδ Ομαρίογ. ' 
7εαίοις 2 γ] Ἀδθϑοηθηρ [μοῖσ ττοηρβ. 

19. δε Ζοκῦ «υἱδὶ απραυόν απά “40] Τδδ 
ἔογοβ οὗ [Π6 ἰδθῆϑεβ 15 γι δὰ δ5 ἰῃ (ἢθ ὑγϑυϊουβ 
γΕΓΘ6. 

ΚΟΥ, απά «υἱπε, απά οἢ ΤὍΠα σοπεοιυοηξ 
Οἰοσηθηῖβ οὗ ἴ86 τηραΐ-οξεγιης δηὰ ἴπ6 ἀτγίηκ- 
ΟἸΕΓΙΠΣΖ, 85 νγο] 85, ἰῃ ξθηογαὶ, 5γιηθο]5 οὗ [86 
ὨΘΟΘΘΘΩΙΊΟΒ Οὗ 11, (ἔ, Ηος. ἱΪ. 22. 

γηαΐο γομβ ὦ γεῤγοσοῦ «νᾶιοῆς ἐδ δεαΐδεπ 
ΤῊ15 ῬτΌπΊ96 δἰπηοσί ἀθοϊάθϑ [6 τηθαπὶπρ Ο 
{Π6 Ῥᾶβϑαρὲ ἰῇ ν. 17 ἴο Ὀς “1δαῖ [η6 Βοδίβοη 
Βῃοι ἃ υ86 ἃ Ρῥγονεσῦ δποπρ ἴδοιῃ,᾽" γχαΐπος 
18δῃ “" 5ϑβου]ὰ συὶδ ονὲσ ᾿δοση.᾽" 

20. ἐδε πογίδεγη αγῦ} .Θ ΠΟΥΈΒΘΥΣ, 
Τἢδ ψνοσγὰ "Δ ΓΤῊΥ ᾽᾽ βουϊά ποῖ Ὀ6 ἱπίγοἀυοοί, 
85 ἴξ 5ὺ Δ ἰηϊεγργείδιοη. [ξ ἰς πιοβκῖ 
ΡΓΟΌΔΌ]6 {μὲ ἴοοὶ γᾶν ἴῃ πᾶπὶθ οὔ “ἐπ 6 
ΠοΥΒ ση ̓) ἴο ἴπ6 Ὠοκέ οὗ ἰοςιυϑίβ, ἢ Ὡς ἢ 
δὲ {πγοδίοποαά ἢΐ5 σου Τγτηθη, Ὀδοδυϑ6 ἴῃ υἱβίοη 
ἢ6 βἂνν ἰξ οηΐζοσ Ῥαοβίῖπθ ἔγοπι ἴ06 ποσίὶ. 
ΤΕΘ τπονετηθηΐβ οὗ ἰοσυιπῖβ Ὀεΐηρ ΘπΕγοῖν ἀ6- 
Ῥοπάθηϊ ὑροη {μ6 τνυἱηᾶ, [6 σγοαίυγεβ᾽ Πρ ἰ5 
πδίυγα! ν ἀϊτοςίοα ἔγοπι {ΠῚ Ὀγοθάη-Ὀ]Δοο ἴο 
ὙΠδίονοσ υλγίοεσ {πὸ νη ΤΑΥ͂ ὈΘΑΣ ἘΠ6ΠῚ, 
ΤΒΙ5 δοβὲ νου]ά ἐδπογεΐοσε βᾶνα Ὀθθη ΡγΟΌΔΟΪΥ͂ 
Ὀγοὰ ἴῃ ἴδ ϑυγίδη ᾿εβογῖ, οὐ {86 ᾿οϑοτί οὗ 
ῬΑΙΠΊγτα, ΟΣ ἱπ ἴπ6 πουίδογῃ ἀϊβίσὶςΐβ οὗ Μεβο- 

ἰλυλλ. ῬΤΠο δυτίδη Γεϑοσί 15 δἰδίοα ἴο Ὀ6 ἃ 
ΟΠ δηὰ Ὀγοδαϊπρ-Ρ͵Δοο οὐ ]οςσυΞκίπ(ϑες Κὶοὶ] δηὰ 
νυ ηβοῆο δὰ Ἰος.) ; δηὰ ΝΙθδυῖγ (΄ Βεβοῦγο." 
Ῥ. 169) ἰε5{1ῆε5 ἴο μανίηρ ϑθεῃ γομρρ' Ἰοςιιῖβ, 
σογοσίηρ ἃ ἰάγρὸ ἱγαςί οὗ ἰδηά, 45 ἕδσ πογίμυναγαβ 
δηά οαϑίνγαγάϑ 845 [6 τοδὰ θεΐνγσεθη Μοβι] δηὰ 
ΝΙ51 015, ἼΠ656 Ἰοςιυιϑῖβ, γβοῖμοσ Μοθοοροίλιγιδῃ 
ΟΥ ϑυτγίδη, ὑοιυ]ὰ ὕες σδττγίθὰ ὈΥ 4 πουίἢ -οδϑῖ 
νυἱπὰ ἀϊγοςῖ ἴο Ῥαϊεβδέηθ, δηὰ ἰδοσγοίοσε "Πα 
Ποτίδογη " ποι ]α Ὀὲ 845 πδίυσαϊ δὴ ὀχργοβϑίοῃ 
ἴο υ86 ἴῃ ἀοϑογ θὴρ ἴποπὶ ἃ5 σςοιϊὰ 6 ννῖῦῖ] 
ἱτιαρίηθά, ὙΠΟΙΟ 15 ἃ σροςῖδὶ] ργορυθῖῦ ἴῃ [Π6 
ες Ἰοσυιϑῖ-Ποβὲ μανίην [Π|5 Πογίῃογη οτὶρίη, 

0.86 ἴΕ ἰγριβοά, διηοηρ οἵδε βοουγροβ οὗ 
Οοὐἷβ Ῥεορῖο, ἔθ Αβϑυγίδῃ δηὰ (μαι άσχδη 
᾿ηναϑίοηϑ, Ὡς ἢ γε ἴο 6 τηδάὰδ ἔγοῃ {86 
ΠΟΙΊΙ. 

Βυΐ 1ξ 15 ποῖ ΠΟΟΟΘΘΑΤΥ ἴὸ ἀϑουτηθ ἔδδὲ 106} 5 
Ἰοσυδί-οϑὲ βργδῆρς ἔγοτη ϑγγία ογὔζὕ Μεβθο 
(δηλ, ἰῃ ογάοσς ἰο δοσουπὶ ἔογ το Βανιην 
οηϊογοὰ Ῥᾳιοϑεῖπο ἔγτοπι ἴ86 ποῖῃ. [ξ στηϊσαϊ 
δανθ ργοοθούάθρά ἔζοπὶ [6 υϑυλὶ Ὀτεοάϊης- 



]ΙΟΕΙ, 11. 
Ὠΐπὶ ἰπῖο ἃ ἰαπά Ὀάγγεπ δηὰ ἀδϑοϊδλία, δπά ἢἷ5 βεἰηῖς 8384} σοϊηβ τιρ, ἀπά ἢ 8 
τ ἢ8 ἕλος τονγαγὰ τῃ6 δδϑὲ 5βεᾶ, ἀπά [11] βᾶνοιιγ 83}.4}1 σοπηβ ὑρ, δεοδιιβε 'ῃς ᾿Ξ, 
18 πίπάοῦ ραγὶ τονγαγά τῃς υἱπιοβῖ 8εά, ἤδῖἢ ἀοπε ρτεδῖ τΠϊηρβ. »αραξ διέ 
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δτουπά, [Π6 Αταδίδη Τλεθοτῖ, δηά μανίηρ Ὀθεη 
οαττίοα ἱπῖο ϑυγία ΌΥ͂ ἴθ κου νὶπά, ψ Ὡς ἢ 
ΤΟΌΪΑΥΙΥ ἷονγβ ἴῃ ἰδ ϑρτίηρ, δηὰ ἰῃοθησο 
ἴο ἴδε ποι οὗ Ῥαϊεβεϊπε ΌΥ (86 ϑαβδὶ τὶπά, 
ννὨ ἢ ὈΪοΟνν 5 845 στ ζΊ Δ ΪΥ ἰῃ ἴΠ6 ΦΑΓῚ 511π|- 
τοῦ, ἤᾶνα θδθη ϑδυγορί ἰηΐο δηά οι οὗ [πᾶ 
ὈΥ ἴδ6 ποῖδ π|ὶπὰ νος Ὀἷονα ἰῃ ᾿ἷκὸ 
ΤΩΔΏΠΟΣ ἴῃ [6 Ἰδοῦ ϑυ τ ΠΊΕΣ (566 ῬΞΟΥ, ὁ ἴη- 
ἱγοάυςἔοη ἰο οεἷ,᾽ Ῥ. τοο, σγῆο, δἰ βουρη Β6 
[Δκ68 δὴ ορροϑίῖθ σἱονν, ποῦθε "(86 τοζυ- 
ἰδτῖγ ἢ Ὡς ἢ [Π6 νης Ὀἷον ἴῃ ῬΑ] οϑεῖπα 
---ἰτᾷᾷῃε βου νἱημὰ ἙΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ Μασγοῖ, [(δ6 οαϑὲ 
τἱηὰ ἰπ δυπηπιεγ, ἰἢ6 πού τυϊπὰβ ΠΊΟΒΙΥ͂ 
δϑουζ [86 διιϊζυπιηδὶ οαυΐποχ᾽"). [ἢ (815 σᾶϑ6 
“{ῃ6 πογΐδογῃ ρῥἱάσιι θ᾽ γου]Ἱὰ πᾶνθ Ὀδδη ἃ πᾶ- 
ἴυγαὶ ἐχργεβδίοῃ ἴογ δὴ ἱπμδὈϊδηὶ οὗἉ [οτπιβαίθηι 
ἴο 086 ἴῃ 5ρδακιηρ οὗἁ {π6 Ἰοουϑίϑ; 85 παίυγαὶ, 
ἃ5 ἴἃ ψου]ὰ ὈῈ ἔογ ἃ 1 οπμάοπεσ ἴο βρϑὰκ οὗ ἃ 
ῬΟΒΌΪεποο (παΐ Πδὰ σοχηπηοηορά 1ΐ8 ταυᾶροβ ἴῃ 
Οτολὶ Βιιίαϊη δἱ ἘσΙΠυγρἢ, 85 οοπιηρ ἴο 
πὶ ἴτοπλ [86 πουίῃ, ἱπουρἢ ἴξ σογὸ οὐ κί ηΔ]}}} 
ἱσχροτίοα ἔτοπι ΕτδηςΘ οὐ ϑραίη. 

Ευγίδον, ἰδ 15 ποῖ οογΐδίη ἴδαξ [6 ποσὰ 
6 ΠοΣΒογη ἢ 5 υϑοὰ ἰῃ ἃ 5: ΓΙΟῚΪΥ θορταρ Δ] 
Θέη86, ὙΠὸ που Ὀείηρ ἴδθ ηυάγίοσ νβοποο 
δεοῖοδ νυ πᾶβ δηὰ ϑἴογτηϑ ἃγῖϑε (πᾶ ἰῃ ἰδίοσ 
Ὀχπηε5 [δὲ ἔγοσῃ τυ ὨΙ Οἢ ἐγτεϑε Ὁ]6 Θηοπ ας νυ οσα 
ψγοηΐ ἴο θυγϑοῖ ὑροη ἴδε [Ξγδ6]1{65), ἴῃς νγογὰ 
“ἐ Βουίθοσῃ " 15 Ξυ ρροβοά ὉΥ [υ51] ἴο Βᾶνο Ὀδθθη 
υϑεὰ ὈὉγ (6 Ηεῦγενν ρσορμεῖβ ἴῃ ἴδ6 ϑθῆϑὲ οὗ 
“ἰ (ῃἸδπηίοι5᾽) οἵ “" 11. οπηθηρά .᾽ ΔὴΥ ρτοδΐ ἀ6- 
μὲ ἐρηδυρις “ΠΕ ἡρὴς ἴο ςοπὴθ “ΠΌΣΩ ἴδε ἴδοθ 

6 ποτ," νἱίβουΐ τοραγὰ ἴο βεορτγαδρῆγ. 
ἴῃ Ἰογεπιδῃ “6 6Υ]] " δηὰ “86 ποσί ") τὸ πος 

ἴδε ποιῖὶ Ν Βαργίοῃ. “ΤΟ ποσίμοστι"" ΠΊΔΥ͂ 
ἐδογείοτο θ6 ρεσὴδ οἷ γαῖποσ 85 ἃ - 
ὈΟΪΟΔ] πδη ἃ5 ἿΝ ὲ ῥδὶ ἃ Βεο ΤΡ ΪςΑὶ ἜΧΡΓ σϑίοῃ, 
πιοδηΐηρ “ἐπ ἀϊδαβίγοιϑ οἣβ."" (Ε, [58]. χίν. 21, 
ΧΙΙ. Δς. δοῆπιο οσ ἐγαπϑδίοβ “ἢ  ἀδβίγογοσ,," 
Ὀυῖ, ἰἰκ6 ΗΙΖῖς, ΤΟ ΣΙΥ σοπποοῖβ [π6 ννοσὰ 
τὶς “ΤΎΡΒοη,"" ἀδηγίηρ [μΔ{ [ πηδᾶη8 “ποι ἢ" 
σ᾿ ἴη [813 ρίδοθ. ὕου (δϊη, Εννα]ὰ ἀπὰ Μεοίογ, 
ἴο ἀνοϊὰ 186 αἰ ΠσΌ Υ οὗ [μ6 ννοσά, ργόροϑο ἴο 
τελὰ {πἱρῥοπὶ, ϑιαρροδδὰ ἴο τηδᾶῃ "ΠΥ ϑ Δ] ὰ,᾽" 
ἔοσ ἐεξρδδπὶ, “" ποτίποττ." αν ἄβοῃ 5 "'ἄνεγβα 
ἴο 5Π1ἢ. οὗ [ἢ ϊ5 Κιηὰ..") Καὶ] “ἐγεοςῖ5. Ποπὶ 
85 ΔΙΌ ΓΑΓΥ ;" δηὰ ΤΕΥ ἅγὰ πε γεν ἰηδάπιῖ5- 
5016. ὙΠ ᾿ψνογὰ πηθδηςβ “" ποσίδοσγῃ,᾽) Ὀὰϊ [ξ 
ἀοε5 ποῖ ἱδπεγείογε ἀΐβργονο {π6 (ΠΘΟΣΥ οὗ 186 
᾿ἴογαὶ δοοορίδιίοῃ οὗ [ἢ Ἰοευπῖϑ. 

α ἰαμά δαγγεπ σρδ ἀεηοία!6] ΤΏΘ ποϊξῃθουτ- 
Βοοὰ οὗ (ἢς Πϑεδά 868 ἀπά ἴδε Αταδίδῃ 
Βου νναγάβ οὗὨ ἰξ. 

ἐδεὲ εα| “«4(ὦἢ Ἴδα ΠεΔὰ 864, οὐ 8411 868, 45 
1 ἰ5 οδ θὰ ἰῃ δεπρέυτο. 

ἐδὲ μἰγιοῦξ μὰ ΎΤΠΟ ΠΙπάδΥ 968, 2.6. 186 
Μεοάϊοσγαποδη. [ΐ 15 ἀγζιοὰ Ὁ7Υ ἴΠ6 δηίαρο- 
ηἰδῖὶ5 οὗ ἴδε Ἰοσιυιϑ- ἸΠΘΟΓΥ τπδὶ ἴξ ψουϊὰ δα 
ἱτχηροβϑϑιθ]ο πὲ {816 βάτο πὰ 5βου]ὰ ἀτῖνο 
τῆς οτοδίυσεβ ἱπῖο ορροβίϊ 8ϑ8θ28ὅ. Βυῖὶ [ἢ ]5 15 
ἀοίΐηρ νἱοϊδηςα ἴο ἰδηζιάρο νος ἢ 15 ῥα, ἰξ 
τηοίδρδοσίοδὶ. [{ σηϊρῃϊ 85 ννεὶ] Ὀς 5αἱὰ {μδῖ 
ἃ ἢτε οουἹά ποῖ Ὀυγῃ δἴ οηος “"δείοσο᾽" δηὰ 
“ΘΙ ηὰ " (Ποπὶ (Ὁ. 23). [{ 15 ΒαγαΪγ ροϑβϑὶ]6 
1Πδῖ ἃ τλοστε συδρηὶς ρἰςζυτο οὗ δὴ δηίγο ἀ6- 
Ἰϊνεγάθοα ςουϊὰ δ6 ξίνθῃ ἴθδη ὈΥ ἀερίςϊης 
ἴδε ρεδὶ ἀτγίνεη δδϑί, νγεϑὶ, βδουΐδ, θεγοηά (6 
Ὀοτάοῦ οἵ (6 ῥχγοίοοϊοὰ ἰδπὰ. “1 18 ἃ σβο- 
ἴογῖςδὶ ρἰςΐυγε οὗ τἀρί ἃ δπὰ ἰοΐδὶ ἀδβίσιυςςοη "ἢ 
(Κεῖ). 81 7εγοπιθ, Βοννγουοσ, ἴῃ ἴδε 
αυοϊοά ἱπηηοα δίοὶΥ Ὀοΐονν, ἰοϑὶῖῆοβ ἴο [86 
δοΐιι8] Ρῃοηοηηεηοῦ ἰΑκίηρ ρἷδςο. 

δὲς “πὰ “δαϊ ἐόν 0} 866 οἡ Εχοά. χ' 10. 
“1ῃ Ογ ΟὝΤΩ {{π|6ὲ5 γγὸ ἢᾶνθ 566 ϑυνδῖτηβ οὗ 
Ἰοουπῖ5 σονοσίης [Π6 Ἰδηὰ οὗ ᾿υάδα, δηἀ αἤε- 
νγαγάβ, ΌῚ ἴΠ6 ΤΟΓΟΥ οὗ ψεη [Π6 νυἱπὰ 
Γοϑβ6, [ΠΟΥ Βάνο θη ἀσγίνοη ἱπῖο {86 ἔτοπὶ δηὰ 
Βίηάος 58.4. Απὰ (δ 5ῆογο οὗ Ὀοῖλὶ ϑθᾶ5 Ὀείηρ 
ςογοσοὰ ἢ Ποᾶρ8 οὗ ἀεδά Ἰοσιιῖί5 ἱβγοννῃ 
ουΐ ΟΥ̓ ἴπεὸ τγαΐοσ, ΠΟῪ μάν ρυϊγεῆοί, δηὰ 
(μεῖτ 5 Ππκ μᾶς Ὀδθη 80 πΠοχίοι"β 85 ἴο ἱπέοςϊ (ες 
Αἰτ δΔηά ρῥγοάιιςθ ἃ ρεβϑί]θηςο οὗ πηδη δηὰ δεδϑίβ. 
--8ἴ ]ογοπιθ. “"Οδυτιθὰ ἈΥΑΥ ΟΥ̓ 4 ϑυάάδῃ 
τῦϊπα δηὰ ἀτγίνεη ἰηΐο τουηά πηᾶ5868, (ΠΟΥ ὑγοτα 
Ὀογηθ 1Ὠγοι ἢ [86 δἱἷγ ἔῸγ 4 ἰοὴρβ ἔπιθ, δηά 
ἐπθη ῥτγεοὶριἰδϊοὰ ἰηΐο ἴῃ Αἰτίοδη 5ϑθοὰ. ΤΠ 
ὙγΑγ65 [γον ουὐϊ ἱπηπ ῆθ6 ἤδᾶρ5 οὗ ἔβοῖῃ 4]]} 
δοηρ {Π6 5ῆογε, δηά [δὸ ΠΟΠΕ ΤΠ ἘΕ ΤΙΏΔ35 6Χ- 
Βαϊοὰ ἃ Βοστῖ]α βᾶνοῦγ ἀπὰ ρϑβ 6 ΠῈ14] θεγοπὰ 
Ὀεϊοῖ, [86 σεβοὲ οὗ νυ ο ἢ τνᾶ5 συςὶ ἃ ρῥίδρυδ 
οὗ 4}]1 ογεδζυγοβ ἴπδὶ Ὀἰγάβ, Ὀδαϑῖὶβ δηὰ Ἵδίς]θ 
Ῥογβμοά [πγουρὰ [Π6 ἱηξεςοη, δηἀ [δεῖς ρυΐτο- 
ἔγϊῃῷ σᾶγολϑεβ δά ἀεά ἴο ἴδε ἱπιρυγί(γ, οὗ ἴδε 
δ1γ.᾿" Οτοϑίιβ, "Αὐν. Ῥαρδη, Η!ἰϑῖοσ.᾿᾽ Ν. 1ζ, Ὁ. 
3128, Ἰυρά, Βαΐῖ. 1737). Κη ἴδ6 τη ΟΥ̓ 
Αὐυφυκῖ, δῃ ἰῃοδὶςυδῦϊα πυθογ οὗ ἰοςιιίβ 
οδπῖδ ἔτγοηι ἴδ ορδϑῖ, δῃὰ ἀεναϑίαϊοα δἰπηοϑί 4]] 
Ετᾶποθ. ὙΒΕΥ δάἀνδηςθά ἰῃ το ρ πηθηΐβ, 50 {πδὶ 
γοι Τςουϊὰ 566 ἃ ΤΑΙ ΑΓΥ ἀϊ5ο!ρ πα ἴῃ (δα {Π||6 
ΔηΪπ|Δ15, ὙΠΕΥ͂ τοδομεὰ (δ ΕΠ 5} ΟΠδηπεὶ, 
σονοπηρ ἔπ ἔδος οὗ ἴΠ6 δαί; δηὰ βοὴ ὉΥ 
ἴδε Ῥτονϊάδησες οὗ Οοἀὐ [ΠΟΥ σψγεγὰὸ ἀγίνθοῃ ἱπῖο 
[Π|6 564 ὈΥ̓͂ σίτου νἱὶηά8 δηὰ ϑυγαϊ]ονσοὰ υὑρ. 
Βυΐ θείη ἴἄγονγῃ ὉΡ ἀραὶῃ ὈΥ ἴδ6 τ146, {ΠΕῪ 
ςονεγοὰ ἴμ6 βῆοτο: δηὰ ποτ νγᾶβ βιιοἢ ἃ ἢδᾶρ 
οὗ ἔδεπι ἴμαὶ {ΠΕ σγέτε ριθά ρ [{κ6 8115. 
ΤΠΟ δἱσ Ὀεςσδπηα ἱπξεςιοα ἔσγοπι {ΠεῚγ ἀδοοπιρο- 
του, ἀηὰ οἰυπῖς, δηὰ οδιυϑοά ἃ τουτί 6 ρεϑι!- 
ἰθποὸ ἰῃ ἴδ6 πεϊσρῃθουτῃμοοά, οὗ ψνΠο ἢ ΠΊΔΩΥ 
ἀϊεοά." Βορίποπὶβ ΟΠγοηίοοη δά δη. 873, ἴῃ 
ῬετίΖ, “Μοηυϊμεηίδ Οεττιδληίς Ηϊϑίογίοδ, 1. 
Ῥ. 58. 



51ΙΟ 

τον, ὦ 
ξεαελεν ΟΣ 
χίιρλέεομξ 
φεδ::. 
ΤΗΣ. 
“Ὡεοοογἐκρ᾽ 
ζο γέρλέε- 
μξρε::. 

[μν. ἀ 

ὅεαι ΣΣ, 
Σ4. 

21 ει ποῖ, Ο ᾿ἰαπά ; δε ροἰαά 
Δα τα]οῖςε : ἔογ ἴῃς ΓΟΚῸ Ψ}0}}} ἀο 
στολῖ {Π|Πρ8. 

22 Βε ποῖ δἴγαδλιά, γε δεδβίβ οὗ πε 
Πεϊά : ἔογ τῆς ραβέυγεβ οὗ τῆς ψ]άογ- 
Πε55 40 βϑργπηρ, οσγ τῆς ἔγεὰὶ Ὀεδάγεῖῃ 
Ποῖ ἔγαϊε, τε Ἢ ἴγεα δηά [86 νὶπε ἀο 
γ᾽ 6] 4 ἐΠεῖγ βίγθηρτῃ. 

223 Βε ρἷαά ἴῃεη., γε ΓΒ] άγοη οὗ 
Ζίοη, δπά γε]οὶςε ἰπ ἐς ΓῸΚΡ γουΓ 
Οσοά : ἔογ με δαῖῃ ρίνεη γου "(ῃς ἔοτι- 
ἸΕΓ γαίῃ ᾿πηοάεγδίεϊυ, ἂδπά ἢς ἐν} 
σᾶιι56 ἴο ζςοπλα ἄονγῃ ἔογ γοιῖι ἴῃς γδίη, 
τῆς ἰοπηοῦ τίη, δηά τῃς ἰδτῖογ γαῖ [ἢ 
1ῃς ἢτϑι πιομῖῤ. 

ΤΟΕῚΙ. 11. [ν. 21---27. 

24. Δπὰ τῆς βοοτβ 5114}} Ὀς 1] οὗ 
τπολῖ, πὰ τῆς [218 3Π4]] ονεγῆονν στ 
ψνίπε ἀπά ο]]. 

25 Απά 1 ν}}] ταϑΐογε ἴο γοὺ ἴῃς 
γελῖβ ἴπΠδὲ τῃ6 Ἰοσιβὲ Βδῖἢ εδἴεη, τῃ6 
ςΔηΚεγίχογηι, δηά (πε σδίογρι]εσ, ἀπά 
{πε ρἰ πιο υνοσπι, ΠΥ ρτοδί ΔΙΤΩΥ ΠΟ ἢ 
1 δεηῖ διποηρ γου, 

26 Απῃὰά γε 584}} δαῖ 'π ῥ᾽ επίγ, δπά 
δε 541|53Π6 4. Δηὰ ρῥγαΐϑβα ἴη6 πδηῖθ οὗ 
τἢ6 ΓΟΚῸ γουγ (ὐοά, (δὲ δίῃ ἀεδὶὲ 
γνοηἀγοιυϑὶγ νυ ἢ γοιι : δηά ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ 
8}4}} πενεγ 6 ἀϑῃδπιβά. 

27 Απὰά γε 5841} Κπονν (ἢδξ 1 ἀγι 
ἴῃ (ἢς ηιϊά5ξ οὗὨ 1β8γδεὶ, δπά ἐῤαὶ 1 σπὶ 

ἐ}]} νη ιυμ Οσ, “'ςοττυρίίοη, ΤὍΤὨε ψοσά 
6 ΟὨΪΥ ουπα δοΓο. 

δεεαισε ἐκ ῥαϊδ ἄοπε σγεαὶ ἐδίη] 1,1, 
“ὁ )κ5 τηλρηιβοὰ ἴο ἀο." ΤὉὩ815 εἐχργοβϑίοῃ 
511 ΒΕ ἔανουγς [ποθ ῆο ὑπάοτϑίδπα θπειῖο5 
στδῖδοσ ἴδῃ Ἰοσυίβ ἴο Ὅ6 πιϑραπῖ : Ὀυζ ΟὨΪΥ ὙΕΙ͂ 
ΒΡ μέγ, ἔοσ 1 τἴη6 868 οδὴ θὲ Ἵδ]οὰ ρῥγουά 
(1οὉ χχχυμδ. 11), Ἰοσυιδ5ῖ5 ΤΑΥ͂ Ὀ6 τεργεϑοηϊοὰ 
ἃ5 βαυγῆΐγ. ϑ8ες Ιηἰγτοάυςοηῃ, ὃ 1. 2. 

21. Ο ἰαμα] Α ϑβυχηπιοῃϑ ἴο ΕΔΓ (υ. 21), 
δρολϑίβ (υ. 22), τῆθη (υ. 23), ἴο το]οῖσα 1η ἐΠΕΙΣ 
ἀε νογᾶποο τῸπι ἀσουρῆῃξ, δἰασυδέοη, οἰ πη Υ. 

«υἱἱ] 40] Βαΐπεσ, ἀοϑῦμ. Α9 ἴῃδ Ἰοσυϑίϑ 
μδὰ ἀοῃς, 580 [ἐμονδὴ ὩΟΥ ἀο65 ἴο ἔΠοτῃ. 

20." δὲ ρατίμγε 97 ἐδε «υἱδάργπει.1 Ῥτθ- 
ΟΞ ἀεϑοτ θεὰ 48 Ὀυγπΐ ὑρ, ἰ, 19. ΑἹ] 15 
ΠΟΥ͂ Τενοσϑϑά. 

28. Ζιομ]ῆ οεὶ Ῥείη ἃ ὑσορδβεῖ οὗ 1Π6 
βου δοση Κιηρσάοῃι. 

ἐδὲ γιοῦ γαὶ"Ἱ] ὍὌ8ὲ δυΐζυπιη ταῖη. Αἱ 
ἴπ6 οπά οἵ ἴῃς νεῦϑβε ἔπ ἰδίου ΟΣ 5ριηρ ΣΑΪΏ:41]} 
15 4150 Ργογηδοά, δυῖ [πὸ ἔοστηοσ οὐ δυϊυ πη 
Ταὶῃ5 ΔΥῸ ϑορδγαίοὶυ τηθηϊ οηδά δ [86 θορΊ Πηηρ; 
οὗ 1ξ, Ὀδοδυϑε {ΠΕΥ ὍΕΓΕ ΠΟΟΕΒΒΑΤΥ ἴῸγ (ἢ 
δειπηϊπαίίοη οὗ [6 πον γ δον 565; δηά 
115 ψγαβ {86 ἢγϑὲ βίθορ ἰονγασγὰὰ5 γοΟΟΥ ΤΥ ΠΠῸΠῚ 
1Π6 5:8 γηρ5 ᾿πΗΙς οα ὉΥ ἴπ6 ἀτουρπί, δηὰ Ἐῃ6 
ἢγχϑῖ βίψῃ οἵ γεϑσιογαίίοη ἰο Οοάδβ ίδνουγσ. Εογ 
ἃ ΟΠ ςΔ] οχαιπδίοη οὗ {86 Ῥάββρὸ 566 Νοῖθ 
δὲ {πΠ6 οηὰ οὗ [86 Οδμδρίετγ. 

»ποάεγα εἰ} Βδίθογ, “ἢ δοοοτάδπος ἢ 
τ ΚὨϊΘΟΙ 5655 .᾽} 45 ἴῃ {Π6 τηᾶγρίη οὗ ΑἹ Ν, 
ΤΠ ΔΟσΟΓΪΏΡ ἴο στρ ῃθουβποββ." ΑἸΟΥ (Π6 ἴϑϑϊ 
δηὰ {πε ῥγάγεῦ δπὰ ἴἢε τερεηίδῃοε, ἴξ 5 ἰῇ δο- 
ςοογάδησο ψν ἴΠ6 τὶ Ὠθου5η 655 οὐ Οοὰά, νῆο 
τορεηΐβ πὶ οὗὁἩ {π6 οΥἹ], [δαὶ Ηδ 5ῃουϊὰ ϑεπὰ 
86 ταῖηϑ. “1 νψὸ σοηΐξοα ΟἿΓ 51η5, Ηδ ἰ5 
αἰ ἀπά ἡμὴ ἴο ἔογρῖνο υ5 ΟΌΓ 51:η5᾽ (1 
ἰκὸὰ ἷ. 9). “16 [δὲ πδίϊοῃ δρδίηϑε σδότῃ 1 
ἃνθ ργοπουηςθά, ἴσῃ ἔτοπὶ {πεὶσ οὐ], 1 τ» ἢ] 

Τορεηΐ οὗ [6 ον]} (παῖ 1 (πουρξ ἴο ἀο υηΐο 
βεπι" (76γ. χν!!. 8). ΟΕ Τοῦ χιϊ. 3, 6, πὰ 
7Ο,Ώ 4811. το. 8εε Νοῖο δί [π6 εηὰ οὔ με Ὁμδρίεοσ. 

ἐπ ἐδο 3γι πιολ] ἴπ 889 ΖΣΙ͂ΣΒῈ Ῥ]1806. 
Τὸ σαῖῃ οἵ (δὲ βτϑῖ τιοηΐβ νουϊὰ θ6 ἴδ6 
Ἰαϊΐοτ, οὕ βργίπρ, γαίῃ, νυν οὶ [4115 'ῃ [86 ποθ τα 
ΝΊ5δπ, δηϑιγοσηρς ἴο ρατί οὗ Μάγοὶ δηὰ Αρῃϊ, 
ΜΏθη ἴδιο σοχῃ ἰ5 σοηγηρ ἰηο οὰσ. ΤΠ πνογὰ 
825 Ὀθθὴ ἰγδηϑίδίθα “88 ϑοοῦ 45 ἰξ 15 τυδηϊεὰ"" 
(ΚΆ. Ταηςΐ. δπὰ 58. Ϊο6γ. ἴῃ ): Ὡ ΤΧΧ. 
δηὰ Μυϊγαῖα υπάετείδηὰ ὉΥ ἰξ “45 οὗ οἷά : 
Ἡδηρϑίθηθοσ, ἐγ ἴπ6 ἄγσὶ πιο. [Ι{ υἡ- 

᾿ἀουδίθα γ τηθδηβ5 “ἷη ἴδε ἢγβὲ ρ]δςς,᾽ δηά ἰ5 
υιϑεὰ ἴῃ σοηίταϑὶ ἴο ἴμ6 “Αἴογνγαγά " οὗ υ᾿. 28. 
ὙΠΟ ξΟ]]ονηρ 15 ἃ Ῥαγαρῆγαθο οὗ [86 ννῇο]α 
γεῖβο: "Απά δὲ ρἰδᾶ, γε οι] άγεη οὗ Ζίοῃ: 
τε]οῖοθ ἴῃ ἴ86 1 ογὰ γουγ Οοά, ἔογ δοοογάϊηρ 
ἴο Ηἰ5 στ ρμίοοιβηοβθβ, Ηδθ 15 εἰνίηρ γοὺ 6 
Δυζυϊηη Γαΐῃ5 ΔΙ͂ΟΣ γΟὺΣ τερεπίδηςα: ἃ85 Ηϊς 
ἱγητηθάϊαία Ὀ]οβθίηρ, Ηδ ἰ5 βϑοῃάϊηρ γοι ἴδ6 
ταῖη, {86 δυϊυπΊη ταῖῃ ἀπά ἴΠ6 Ξργίῃρ σαίῃ, δηὰ 
δῇἰογιγαγάϑ, ἰῃ 186 Ιατίοῦ ἀδγβ, ΗΘ Μ11 ροὺγ ΗΙδ 
δρΙΠῚ ὑροη 411} ἤοϑα," ἄζς. 

45. ἐδὲ γεαγἡ [ἴ νου]ά ἔρον ἔγοπι 1815 
ὀχρσοββϑίοη ποῖ [μδὲ ἴΠ6 ρίαριιο οὗ {πὸ ἰοςυϑῖξ 
Ἰαϑίοα πιοῖθ [ἤδη οὔθ γοᾶσ, ὑυὶ (μα ἴῃ6 οἴεςῖϑ 
οὗ {μεῖς νἱϑιίδίίοη ψουἹὰ 6 ἔοϊξ ἔὺ Ὁ ϑενογαδὶ 
γεδῖβ. ὙΠῸ πᾶπηθ8 ἅτε ἰπῃ ἃ αἰβεσγεηΐς οὐάοσ 
ἔτοαυι Ὀεΐοσο, βμουσηρ ἰδὲ ΠΟΥ ἀο ποῖ Γορσθ- 
βοηΐ ἀϊβετγοηϊ βίδροβ οὐ Ἰοςυδι-ἀσνοϊορστηθηΐ, ΠΟΥ 
αἀἰθβογοηῖΐ ἑογοίξη πδίομβ, νο του] μᾶνο Ὀδοη 
βροκθῆ οὗ Ἵςῃγοποϊορίοδγ. Τὸ δῦϑεηοθ οὗ 
186 σοπἰυποϊίίοη “4η4᾽) Ὀεΐνγοοη “δα Ἰοσυ5ῖ᾽" 
δηὰ “16 οδηκογίσοσγ, δηά ἴδ σδίεγρι!οσ, δὰ 
τῃο ΕΥ̓ΤΟΓΤΩ," 8ῆοννβ [πῃδῖ (ἢ6 ργορδεί στὸ - 

{86 Ποκοσ, [πα ἀσνουτοσ, δπὰ ἴῃς Ὀϊξον"" 
85 ἴἤγοα βρθοῖθβϑ, οὐ ἴπγεθ δρποῖς, οὗἩ [Π6 Ομ 
δοηοῦς Ὠδπιὸ “ ἴδ6 τυ ὐτυάϊηουϑ οὔθ, τ ΒΟ ἢ 
15 [6 οΥὙϊΠΑΥΥ ἴεῖτῃ ἕοσ "Ἰοσυπῖ." ΤΙ5 15 οὗ 
Ἰτηροτίδηςθ ον [26 τρῆξ υπάοτϑίδησίης οὗ ἱ. 4. 
Τυιδηβὶαΐθ, ἃ5 ἴῃ ἱ. 4, Ὅδ8 9 Υγοδχβ ὑπδῖ ὃ89 
Ἰοουδῦ δῖ θδῖϑε, δ: 8 ἸΊΟΪΟΣ δᾶ δ 0 

ἀΘΥΟΌΣΟΣ δ δ. 6 ὈΓΌΘΣ. 

7. Πγαεῆ ΎὙΠε ἢτθὲ ἔπιο ἐπα [86 ὉΤῸ- 
Ῥδεῖ οὗ [Βὸ βουΐδοσγῃ Κίηράοπι υ65 [6 νοτὰ 
53γδοὶ ; οἰβϑεννῃοσο, Ἅσσοερί ἰῃ 11}, 2 ἀπά τό, ᾿υἀλῃ 
δηὰ ΪΤογιβδίοπη. . : 



ν. 2.8.1 ΙΟΕΙ, 11. 
16 ΠΟΚ᾽ γουγ αοά, δηά ποης εἶβα : 

δΙΙ 

αἴεγνγατά, δαὶ Ϊ ἐνν}}} ροὺγ οὐ "ΠῚΥ͂ "1καὶ. 4.3. 
ΔΠᾺ ΤΥ Ρῥδορὶθ. 5Π4}1 πονεσ δὲ ἃ- 
βῃδπγαά. 

28 4 Απά [τ 514}1 σοπε ἴο ρδ88 

48--832. “41π4,) ἅς. Αοοοτγαάϊης ἴο 6 
δἰιτδηροπιοηῖ οὗ ἴῃς Ηοῦτον Τοχὲ {Π696 γοῦϑοβ 
ἔοστα ἃ σμδρῖοσ ὈΥ ἐμοιηϑεῖνοβ. Αηά ἴδῃ ζ0]- 
Ἰοννβ, ἱπίσοἀυοοά ὈΥ ἴδοπὰ, ἴπ6 ἀοϑοριοη---- 
ἴηο τοὶ ἀεϑου ρίοη ψίνθη---ΟΥ [86 14ϑὲ τ ΐηρϑ. 

ἐξ σδαἱ! εοηις ἰο »α.}1] Το [πε Ηθῦτγοεν ρῥγοὸ- 
ΡΒεῖ, ἐϑπιροσαὶ ἰυμάρστηρηΐβ δηὰ ἴΠ6 ἤπδ] ἰυάρ- 
τηοπί, τοπηρογὰὶ αἰ νογαποο δηὰ [86 γτοδῖ 
Μαοβϑίδηϊς ἐοϊϊνογαηοθ, Ἵσδηηοΐ 6 ἐἰδϑονεγοά. 
Οπο 15 ἴγριςδὶ οὗ ἴθ οἴδου ; ομα ϑιρξοϑῖβ [86 
οἴδεῦ ; δηὰ {πε ψψογάβ ψῃῖς ἢ ἢδ 1565 ΔρΡΡΙΥ͂ 
ΡΥΠΊΔΓΙΥ, βοσηείπιεβ ἰο [6 ἴγρβ, ϑοσμεί ΠΊ65 
ἴο ἴδε δηδέγρο. Εὐυτίδετ, [ἢ Μεβθίδηϊς {π|65, 
ξογεϑῃδάοννδα ΌΥ ὑγεβεηΐ ῥ]εξβίηρπ, 16 ἴῃ {86 π|- 
βοῖνος [πγοο] 4. δοπησίπηθβ [ΠΟΥ ἃγὸ {π6 ἘΠΠ|65 
ὙΠ ΠΙΟΝ ἕο] ονν [6 ἢγϑξ οοπηρ οὗ [6 Μαβϑίδῃ, 
ΒΟΠΊΘΓΠ165 ἰῃο56 ἀυτίηρ ψ οΒ Ηδ 5881} τείζῃ 
δος Ηἰβ ϑεοοοπᾶ σοπιηρ; [ἢ6 Ὀ]Οσϑίηζβ σοη- 
ϑεαυδηΐ οἡ Ηἰ5 ἢγϑξ σοπλίηρ Ὀεὶπρ ἴΒ6 δπίϊ- 
ἴγρε5 οὗ (86 ργενίουβ [θη ρογαὶ Ὁ] οβϑίηρβ, δπὰ 
1πογθοῖνος ἰγρίσαὶ οὗ ἴδοθε ψῃϊοῃ ἅτὲ ἴο 
ςοΙὴ6 δεγεδῖῖοσ. Ασςοσγάϊης!ῦ ἴΠ6 ργορδεῖ Τοεἱ 
Ῥᾶ5565 ου ΠῸπι (δε ἱπιπηραάϊδῖα Ὀ]εσϑὶηρ8 οὗ ἢϊς 
ςουπίσυπηθη ἴο [πὸ διΐυγο Ὀ]οβϑίηρβ νυ] ἢ ὙνΕΤΘ 
ἴο Ὀ6 δοβίονγοα οἡ [Π6 ψψβοΐὶο ννοσγ]ά, (1) ου 
{πε οοπληρ οὗἩ ἴῃς Μεββίδη, ἀπά (2) ἰῃ Η!5 
ἢηΔ] τείξῃ. 

αῇβεγαυαγ ἢ] Τὶς τνογὰ γος Ὀδοῖκ ἴἰο [6 
π 186 ΤΙΣδῦ Ρ]8Δ00 Οὗ ν. 22. [Ιἴ 5 Ρᾶγδ- 
Ρηγαϑοὰ Ὀγ δὲ Ῥείεσς (Αςῖβ 1. 1.7) ὈΥ͂ “ἴῃ [ῃ6 
Ϊλοὶ ἀδγ5.") Βοῖϊι [ἢθ86 δχργοϑϑίοῃβ "δ εγ- 
νγατὰ," “πη [Π6 λςὲ ἀδγ5,") ἅτὲ ἔοσγγδς ὈΥ͂ 
ψΒΙοἢ [6 Μοροίδηϊς {ἰπλ65 ἃστὸ τηθδηῖ. Τδα 

οὗ τὲ (Ὁ]1] Ὀεβίονγαὶ οὗ ἴῃ δ[ε59- 
πῶ ἴῃ ἃ διυΐζυτο ἀἰβροηϑδίίοη ἄοο5 ποῖ ἱΠΊΡΪΥ. 
ιἰαὶ Οοὐβ ϑρίτς νγὰς ποῖ ἴῃ ἃ ἄδρτεθ ςοῃλ- 
τηιυηϊοαϊοὰ ἴο Η!5 δηςίοπέ ρθορὶθ. Βυΐ υὑπάοῦ 
(δε ΟἹά Τεπϊαπιεηξς Ηΐ5 ϑρίτξ νγᾶ8 σοσηηι- 
ηἰοδίοα 1655 ἔγθοὶυ ἴο οδοὴ σοϑοιρίεηξ, δηὰ 1655 

Υ. ναὶ 15 ποὺ ῥγοχηϊϑοά 15 ἴῆδι 
ἴδογα 5}}8}} Ὀ6 4 [π|6 οΥ ἐἀἰβροηβαδαίίοη, ἤθη Ης 
52}} ποῖ 6 ἱπηραγίοα ΞΟΠ ΠΥ, Ὀυϊ ρουγεά ουἱ 
ΠΟΡΙΟΥΙΥ 85 τίη, 50 (ῃαΐ Ηἰ5 σϑ ἀπ ρτδἼεβ 
8ῃηου ἃ Ὀεοοτὴθ {πε ςδαγαςίοσγιϑεῖς οἵ (παΐ ἀ15- 
Ῥοηδαΐίοη. “ον ἴπ6 σνοσγὰ “ρουγ᾽ ἀοεβ ποῖ 
ΤΊΘΔΠ ΤῊΘΙΟΙΥ ἴο ρῖνα ἴῃ ἀσορβ Ὀυΐ ἴῃ στοδῖ 
δουηῃάδηςο᾽" ((δ]ν]η). 

2ομγ ομῇ γπ7 “ῥίγ ἢ] ὍὌΒΟ οδικίοη οὗ [ῃς 
ἯΟΙΥ ϑρίγιξ ΠΊΔΥ 6 σπθση ΌὈΥ ἴδε τηδη) θ5[λ- 
ἴοη οὗ Ηἰ5 »Ιἣϑβ οἵ οἵ Ηἰ5 ζγᾶςθβ. Ηἰϊξ γῆς 
δτὸ “ἴα ρἢϑ οὗ πολ] ηρ, οὗὨἨ πηίγδς θβ, οὗ ὑγο- 
ῬΏὮΕΟΥ, οὗὨ ἀϊϑοεγηίΐηρ οὗ βρί γί 5, οὐ ἀἴνοῦβ χη 
οἵ ἴοησυοθ, οὗ [ηἰογργείδήοη οὗ ἰοηριθ8" 
(: ον. χίὶ. 9, 10). Ηἰ5 5γᾶθεβ ἅγὲ “"ἴονβ, 70; 
Ῥαᾶςο, Ιοης-5υἴεγηρ, ΚΟ η |οη655, ζοοάηοβϑ, Δ ἢ, 
Τηθοίζηθ55, ἰαπΊρογάηοο" (ΟΔ]. ν. 22, 23). 
Πυγίηρ ἴῃς δροβίοὶ!!ς ἀδγ8 Ηδ τηδηϊξοςιοα 
ἩΪπιϑο ἴῃ ὈοΓἢ οὗ [8696 νγᾶγβ, Οπ ἴδε ΠΑΥ 

ϑρίσίς Ὡροῃ ἃ}} ἤββῃ ; δῃά γοιγ 8οη8 ΛΔ 7 
ΔΠ4 γοιγ ἀδυρῇϊεαιβ 5411] ργοραϑβύ, 
γουγ οἷά πηδη 5411] ἀγεᾶπὶ ἀγεδπηβ, 

οὗ Ῥρηϊοοοβῖ, 45 ἴἴἃ νγᾶς ἴΠ6 ἤγξέ οοσδϑίοη οὗ 
[Π6 ῥτοχηϊθοὰ οβιβίοη, Ηδ ἐῃμεννοά Ηϊπλϑοὶ ἢ 
ἴῃ ἃ ὙΑΥ͂ ὙὨΙσἢ σου] ποῖ Ὀυΐ 5: ΓΚα [6 δυδ 
διὰ οἂγ οὔ ἴδε τηοϑδὲ ποοάϊοβϑ, (πὸ γῆἔοἔξ[ουοὗ 
[οηχζυθ8: δηά νυ μθπονοσ (6 ἃ 65 ἰαϊὰ {ΠΟΙ 
Βδηάϑ οὐ ἴθ ραρΖεοά, {Π6 οἰ οὗ τοηχυος δηὰ 
ΟΥ ΡγΟρΡΒοϑυίηβ γγ͵1ὰβ8 νους ιδαίθα ἴο δὲ ἰοδϑὶ 
50π16 οὗ (6 Ἑσοηῆπηρά (Αςἴ5 ΥἹΪ!., Χ.. ΧΙχ.). 
Βυϊ (δε εἰιδίοη οἵ Οοά5 ϑριΠῖ 15 ΠΟ [655 
ΓΟΆΪΥ Ρῥγονεὰ ὈΥ̓͂ Δὴ δροιηάϊηρ οὗ ΗΪ5 ζτγδσεβ 
1Ώδη ὈΥ 8δῃ Ἔχβι δ ἴοη οὗ Ηἰ8 σί5. “ Ὁμδεγ"" 
5 Ὀὰϊ δποίδῃεσ τγοσζά ἴῸσ {Π6 οὐ ΠΑΥῪ ὑγοσκίηρ 
οὗ σοὐάδβ ΗΟΙ͂Υ δρίτξὶ ἴῃ ἴδ Βοαγί ; δηὰ [ἢ]5 
ἘΠ ΑΓ" δὲ Ρδὺ] ρῥτγείοτς ἴο “ἴπῸ Ὀεβὲ οὗ 
εἰἢ5," “τόσο Ὄχοθ θη," ΤΠΔη τηΐγας 5, Π68]- 
ἴῃς, ἰοηξυοβ, Κπον εάζο, ργορμοϑγίηρ (ΩΣ ὅοσ. 
ΧΙ, 41), δῃηὰ ρυθδίεογ ὄὐύθὴ (δδη “141 δηὰ 
Βορε᾽" (χὶ!. Σ3). ΔΒεη Ηἰ5 ριἤ5 αν Ὀδεῃ 
νυ πάγανῃ, Η!5 στάςθβ 5}}}} σοπηδῖη, ἴο ἤγουν 
[δὲ Οοὐβ δριγξϊ 85 Ὀδοὴ ρουτοὰ ὕροὴ ΗΪ8 
Ομυτοῇ. 

») “ῥίγ] Ὑ86 σᾶυβε οὗ βρίττυδὶ 118, 88 ἴῃ 
[Π6 Ὀοριπηιηρ οὗ ῥμγϑίοδὶ ᾿ἴθ. (Οξεηῃ. 1. 2.) 
Α κἴϊπιρϑο δὲ ἴμ6 ἀοςίγπο οὗ ἴπ6 Ῥεγβοῃδι ΕΥ̓͂ 
οὗ [δὸς ΗοΙΥ Ομοβῖ ἰ8 βεῖθὸ ῥγορβεί δῦ 
δίνθη, 845 οἰϑεννβεσο οὗ ἴπΠ6 ἀοςίηο οὗ [Π6 με 
ΒΟΠΔΙΠΥ οὗ [86 ννογὰ. [ ἰδ ΟἹ] ὉΥ (ἴῃς 
Νονν Τ εϑίδιμθηΐϊ ἐμαὶ ᾿ξ 15 πιδάς οἶοαῦ ἴδ {Π6 
δρίτῖ, ΟΥ̓ τΗΪςὮ τηθη πᾶν νυϊδάοπι, Κπονν- 
Ἰοάγο, ἔα, ἀπά οἵἶποσ σι ἕϑ, 15 ἃ Ὠινηθ ῬΟσΒΟΩ 
ἴῃ [ῃ6 πιγ οἵ [86 80 “αἀἰν!ο5 ἴο 
ΟΥ̓́ΟΣΥ ΤηδΔῃ ΘΕΥΟΓΔΠΥ ἃ5 Ηδ ν1}1}" (1 Οος. χἱ!. 

. 1χ1}} Ὀυξ ἔδετε ἅγὲ Ὠϊηΐβ δῃὰ δηςοιρδίοπβ οὗ 
1815 στοδί ἐγυ ἢ οοδίίογοά [πγουρδουϊ [6 ἂν» 
δηὰ {πὸ Ῥγορμοῖβ, Νυπὶ. χὶ. ἃς: Σ 5. Χ, 10; 
Ῥς5. Ἰἰ. σα; 1581. χὶῖν, 3; ἘΖεκ, χχχίχ, 29. 

μον αἱ 3ε5Ὁ0] Ιἴ 15 ργοῦδθὶς πδΐ {Π685 
ὑνογάς ἰεδοῖ, ὈΥ ἀπ ςΙρΑΌοη, ἴδς γα ἢ ΠΟ ἢ 
ἰἴ νγᾶ8 νουςμιδδαίθα ἴο 5412} σαί ποῦ [ἤδη ἴο 
]οεὶ ἴο ἀδοΐατο ρἰδίῃ] Υ (1381. ἰχν. 1, 2 ; Ἀοπῖ. 
Χ. 2ο); ἴδὶ Οοὐδβ δυτγοῖῦ 5ῃου]ά ποῖ Ὀ6 
σοηῆβπροά ἴο ἴδ6 [εὐν θὰ παίίοη, δυΐ 5ῃου!ὰ 
Θπιῦγδοο 8]1} τυδηϊιηά. ὍὙ86 “411 βοβῇ " 1η [86 
Ῥγοϑοηΐ ραϑϑαβα ἰ5 ἀἰβεϊ συ ϑηοά ἰηΐο 115 σομ]- 
Ῥοῃοηΐ 5ρΡ6ς 165 85 ""ὙΟΟΣ 5005, ΟΣ ἀδιρῃίοτβ, 
γουῦΣ οἱά πε, γοὺγ γουῃρ τη ;᾽,) [Π6 ΡΓΟΙΉΪ5Θ, 
δονγόνοσ, 15 ποῖ {βεγθῦυ ᾿ἰπι θὰ ἴο [86 [εὐν]5ἢ 
πδίίοῃ, δυι οὐοσῖθαρ5 ἴΠ6 Ὀουηῃάπ οὗ τᾶς... 
εὴ ἀρρέοε. κολαύρμβ ἀρ μ τω! ΤΠ ν]ϑίοῃ δηὰ 

16 ΔΓ τηθ8ῃ5 ΟΥ̓ ὙὨϊοΝ Οοά Το" 
τηυηϊοδῖοϑ 1 ἴΠ6 ργορδεῖ (Νυπι. ΧΙ]. 6; ΤΠ δη. 
ἰ, 1). ΤΒ6 ““γ᾽βοῃ᾽" 158 ἴῃθ θοβίδε!ς ἴσγᾶποθ, 
ποτ Ὑνδιοῦ ἴΠ6 ργορῃοῖς “’ ἀἄγεατῃ ᾽ ΟἿΪΥ ἀϊξ- 
ἔεγβ ἰῃ (5, [πδϊ ἴῃ [Π6 ἀγοᾶπὶ {πὸ δείίοη οὗ 
[86 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ δου Ε165 15 συβροπάδα ὈΥ παίυταϊ 
οδυ565, ἰῃ ἴῃς ἴΓΔη0Ε6 ΟΥ̓ νἱ᾽βίοῃ ΟΥ̓ Ξυρογηδίῃγαὶ 
δηά ΟΧΊΓΔΟγ ἰ ΠΑΤῪ σδυ568. [π᾿ ὈΟΙΉ υἱβίοη δηά 
ἀγεᾶτι [μ6 ὈΟΑΙΪΥ δεηϑθεβ ἅσε οἱοϑοά (ὁ οχίοστδὶ 
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γουγ γουπρ πιθὴ 5121} 866 ΥἹβίοῃϑ : 
29 Δπὰ αἷβδο ὑροὴ τῆς βεγνδηΐβ δηά 

ρου τῆς μαπάηιαϊ 8 ἰῃ [Πο868 ἀδγ8 Ψ}}}} 
Ι ρουγ οὔκ ΠΥ 3ρ᾽Πἴ. 

20 ΑΠπά1 ν}}} 8ῃενγ ὑγοῃμάδγϑ ἴῃ τῆς 
Πεοάνθηβ δηὰ ἰη τῆς δαγίῃ, Ὀϊοοά, δηά 
ἢτο, ἀπά ρ111γ8 οἵ βῆοκα. 

ΤΟΕΙ. 11. 
241 ἘΤΤΒ6 δι 5841] Ὀ6 (υγησά ἰητο ὃ “παρ. Ὁ 

[ν. 29----2. 

ἀλγκποβθυ ἀπά τῆς τποοη ἱπίο Ὀ]οοά, “ἢ 
δείοτγα της ρτεδλῖ ἀπά {6 τεγγίρ]ς ΑΔΥ͂ 
οὗ τε ΓΚ οομηα. 

22 Απά [ξ 5}4]1} σοπιὸ ἴο ρ838, ἐῤαίὲ 
ἔν οβοσνοσ 5}|4]] ο8}}] οἡ ἴπ6 πδηλο οὗ ὦ σαι. το. 
[ἢ6 ΓΟΚῸ 5841] δ6 ἀεϊνετοά : ἔοσ ἰπ ἢ 

οὐ]εςί5, ἔπε τεβεςξῖνε δπά ἀϊβουγεῖνα δου γ 15 
ἢ δηὰ ἴπ6 βριπυ] δου οὗ ἱπηπιοάϊδίθ 

ἔοι ΕΥ̓͂ πιοΔη5 οὗ Δῃ ᾿ηνγγὰ 5656 8]0η6 
ΘπογριΖεβ. Ὅ8ὸ Ῥσορμοῖ Ὀοίηρ ἴῃ (18 σἰἴδίο, 
[86 5υῦ]οςξ πηδηϊοϑίοά ἴο Ηἶπὶ Ὁ Οοά [15 τυἡῃ- 
ξοϊἀοὰ ᾿ὶθ ἱπηοῦ βρης, ὍΠ6 υἱϑίοηβ οὗ 
[5188 (}»} ἘΖοκῖοὶ (1.), Ὁ δηϊοὶ (νἹ}}., Χ.ς 
ΧΙ, ΧΙἸ.), Ζοοπασίδα (., 'ἰν., ν., νἱ.), 81 Ῥεῖοσς 
(Α-ςῖἴϑ χ.), 851 Ῥδὺ] (1 (ον. χἹἱἹ.) ἅσὸ ὑσχογηηθηΐ 
ἰηδίδποοβ οὗἩ β50θπε8 ργοϑοηϊοα ἴῃ ἴπ6 δοϑίδις 
ἴσαηςο : Οδη. χνυ. δηὰ δη. Υἱῖ. οἵἨ 5: πλ|Π|ῦ 
βοδῆθβ ργοβεηϊδα ἴῃ [ἢ6 ὑσόρῃοῦς ἄγοᾶπι. Οἡ 
τοϊυγηΐηνς ἔτοπι ἴΠ6 ϑσἴδίθ οὗ ϑοϑίδϑυ, οὐ᾽ ἀγθᾶσῃ, 
ἴο ἴ5 ΟΥ̓ ΠΑΓῪ 5ἰδίθ, [ἢ Ῥσορῇοῖ ἀδοϊαγοά, ῸΓ 
(86 οἀϊβοδίίοη οὗ Οοὐδβ ροορῖὶθ, ἴπθ (πϊηρϑ 
τ ὶοἢ ἢ6 δὰ 5δθὴ ογ μβοαγά, [ποι ρὴ 51}}} στ - 
ουξ Δηγ αἰίεπιρὶ οὗ 5 οὐσῃ δὶ ϑυϑίθπδί Ζίην 
ΟΥ ἃιτδηρίηρ ἴδοπ. Ηδηοα ἴΠῸ ἔγαρτ ΘΠ ΑΥΥ 
οἤδγαςίοσ οὗ ΡγορὮΘΟΥ, [5 ἀἰδτερασγὰ οἱὐὨ {{πγ68, 
15 ᾿ΠΊΆΡΘΓΥ, 115 ἀγατηδίῖς ἔογπι, 115 ΟὈϑουΓΙΥ. 

ΤὮθ νογάβ, ““ἼΤΠΟΥ 584}} ῬγΟΡΠΘΞΥ, {ΠΟΥ 
5811 ἀγοδπὶ ἀγθϑπιβ, ἘΠΟΥ͂ 5181} 966 Υἱβί "8, ΔΙῸ 
1δε Ξροςϊβοδίίομϑ δηὰ ὀχρδηβίοηβ οὗ [86 ἔχη- 
ἀλπιθηϊδὶ ργοπηῖϑο, “61 Ὑ}1}} ροὺγ οὐΐ πὶν δϑριτξ 
ρου ἐδοη)." ὙΠΟῪ ποῖον δά ὰ ἴο 115 ἰδ υἀ6 
ΠΟΥ ἴδκα ΑΥΑΥ ἵἔγοπι ἰέ. ῬυΌΡἤΘΟΥ, νἱβίοῃϑ, 
ἀγθᾶπιβ ἃτὸ παΐῃ ΓΑ} Υ ϑοϊοςϊοά ὉΥ͂ ]οεΐ 8ἃ5 ὈδΙηρ, 
1Π6 τοοορηϊζοὰ ἔοτηβ οὗ [Π6 τηδηϊ  οϑίδιίοη οὗ 
1η6 δριπξς πάρος ἴἢ6 ΟἹὰ Τεβίδιθης. ὙΝΏθη 
τογείοστε [6 ροννοσ οὗ βροδκίηρ Ὑἱ ἢ (ΟΠρΊ65, 
ΘΧ Ιοὰ ἴῃ ΠΊΔΩΥ͂ ΡΟΙΞΟὴ5 οὐ ἰπ6 δγ οὗ 
Ῥεηίεσοβῖ, τηδὰθ τηδηϊξεσὲ {86 δρυηάληϊ ρὑτε- 
56 ης6 οὗ ἴπ6 δριΠ, 8588 Ῥοῖεῦ5 διά τοῦς νου ]ὰ 
δῖ οὔςθ δοκηον) οάρσο [παὲξ ὁ“ (ἢ]5 τνᾶβ (παῖ 
ὙὨΙΟὮ νγᾶ5 ϑροόίθη ΌΥ 86 ργορδεῖ οεὶ, ψτἢ- 
οὔ νγαϊτίηρ ἴὸσ 186 ϑρϑοϊῆς τηδηϊϑίδίίοη οὗ 
Η!β νογκίηρ ΌΥ τιθᾶῃ5 οἵ ἀγεδπι, οὐ νυἱβίοῃ, οἵ 
ΡτΤΌΡΒΘΟΥ. Τμδὲ {86 Ῥγοπιῖϑο νγὰ5 ὄχ ῃβδυβξίοα 
οη ἴδε ρας οὗ Ῥοηϊεςοβῖ, δὲ Ῥεῖοσ 15 50 ἴῶγ 
ἔτοπι ἰδίην ἰπαὶ Βὸ :πηρ]165 [ἢ6 ΠΟΠΈΓΑΙΥ 
(Αςῖβ ἰϊ. 239). ὙΠῸ Ῥεηίεσοβίδὶ τηῖγαςὶθ νγᾶ5 
ἃ φστοοῦ (δαὶ ἴπῈ αἰβρεπβαίίοη ἱπ νὨίο ἢ [με 
ριγιῖ ννὰ5 ουϊρουτγοά δὰ Βεσυη. Τ86 οἰιιβίοη 
πο Ὀοραη ννοιυ]ὰ αὔἴογνγαγάβ Ἔχ! [56 1 ὉΥῪ 
411 [Π6 Ρ! 5 δηὰ ρτδςθβ οἵ 16 δρίγιί, τιοϑὲ οὗ 
411 ΌΥ Ἑσμαγγ. 

29. ἐδ “εγυαη1:...1δὲ ῥαπάνιαϊα. 7 ϑίλνοϑβ. 
Το Ἔχ ΓΔΟΓΪΏΔΥΎῪ σπδγδςίου οὗ [ἢ 5 ργοπλ 86 15 
βθονῃ ΌΥ ἴΠ6 156 οὗ {Π6 ψνοσὰ “" α]5ο." ὙΠ ΠΕΓΟ 
15 ὯΟ ἰπβϑίδηςα οὗ ἃ ϑανε μβανηρν [86 δ Ε οὗ 
ΡΙΌΡΒΘΟΥ ἴπ ἴδ ΟΙὰ Τεβίαπηεηῖς, ὙΠῸ πεν 
αἰδρεηϑδίίοῃ μοὶ 5 ουΐ Ὑ νλετρν Ἔνθ ἴο [Π6 
βίανοβ οἵ δείῃρ θαᾳιδὶΖοά νυ ἔποῖς Ἰογὰβ. ὉΥ͂ 
τοςαίνίπρ ἴΠ6 “' ἔτεα δρίγι " οὗ Οοά 845 ν6}} ἃ5 

᾿ 8ϑοοηά 

{πογ. Μδη εἴανεβ Ὀθοοπιο Οοαῦδβ ϑογνδηΐβ, 85 
ἴῃ ἴ6 1ΧΧ.. τοηάσογίηρ, ᾳυοϊοὰ ΟΥ̓ δὲ Ῥεῖεογ, 
Αεἰϑ 1. χϑ. 

ἐπ ἰδοῦ ἐᾳγ55}] Τῆθ ὉΔΥ οὗ Ῥεπίοοοξξ, ψ ἢ 
86 ρεγιοά ἱτηπλθ Δίου 5Ξὰ ἴῃ ἴξ, 15 ἴῃς 
ἘΠῚΘ ὈΓΙΓΠΔΙΙΥ 5 ρηϊ ποὰ ὈΥ “1Πο56,7 2.2. δε 
Μεββιδηὶς “" ἀδγϑ; Ὀυϊ ἔγοτῃ ἴΠοθ6 ἤγϑί- ἔπ 5 
να ἴοοῖκ οηνγασάϑ, ἔογ ἃ 511}} ἔδυ ποῦ δηὰ Ἰασρὸσ 
ξυ] δ] πχοηΐ οὗ [6 ὑσοπγῖϑο, ἴο 6 ϑεοοηὰ (οπὶ- 
ἵπρ, ἴδ ργθοθάϊηρ εἰρη οὗ ἡ ϊο ἢ ἀγα Ι͂ 
ἴῃ πο ποχί ἔνγχο γϑγϑοϑ. 
“ρίγ . ἴῃ Αςῖβ 11, 18 ἴδετε ἄγ δ ἀοὰ ἔδὸ 

νοτάς, “( δηὰ (ΠΟῪ 5}2}1 ΡΓΟΡΉΘΞΥ ;᾽ ΟΧΗΙὈΙηρ 
[86 εἴεςξ οὔ ἴδ ϑδρὶπὲὶ Ὀείης ρουτοά ὕὑροπ 
{π6πὶ, δηὰ κἰνίπρ ργοπιίπεηςθ ἴο ἴδ εαυδὶ 
ζλνουῦ βἤονγη ἴο πιδϑίοσ δηὰ 5206, 

80. “1πώ1 «υἱἱ! “δεαυ] ὍΠα νἱβίοη οὔ [Ὡς 
Ῥιορῆεῖ ραβϑϑθὸ5 οὐ (Ὑὐἱἴ ἃ ρίδηςς δὲ ἰδ ἀθ- 
βίγυςίοη οὗ [ἐγ58]6.}) ἴο ἴῃ π4] Ἰυάρτηοηῖ 
(ἰγριβοὰ Ὁγ τὰ Ἰυάρτηοηξ οἡ Ἰοουδίβ δηὰ 
ΘΠΘΠ1165), ἡ ΒΙΟΒ 15 ἴο ργεοθάδ [Π6 ἱπδυσυτγαίίοη 
οὗ [86 τείξῃ οὗ τ ϊθουϑηθθθ. ὍΤ 5 νοσγϑὶ δηὰ 
[86 ἴνο ποχί νεύϑεβ ἂῖοὸ συοίοά ὈΥ 8. Ῥεῖοσγ 
(Αςἰβ. 1]. 19--21) 85 γγ6}} 4585 ἴῃς Ῥγουϊουβ 
γΕΓβα5, [βου ἢ ἀρρΑΓΕΠΠΥ ὑποοηηεςίοα τ Ὰ 
(δὲ Ῥεηϊεοςοπίδὶ πηιγαοῖθ. ΒΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ νγετὸ 
ἴδ ἰοχί ἴοσ ἰἢοϑθα ὁ"ΏΔΗΥ οἴμοι ογὰβ ἢ 
ὙΠΙΟΩ Π6 ἰοϑι πο δηὰ Ὄχπογίοα, βαγίηρ, δᾶνο 
γουγβεῖνεβ ἔγτοπὶ [815 υπίονγαγά ξεπεγαοῃ " 
1. 40). 
ὀίοοά͵, απά 3γ1] (ΟΕ, Εχοά. νἱ!. 2ο. “ΤΟ 

ὑγδῖοῖβ [δὶ σγοῖα ἴῃ ἴῃ6 τίνοσ γοσε ἰυτποὰ ᾿ηἴο 
Ὀ]οοά," .6. Ὀ]οοά-τοά. ὅδθεὲ ποίβς οἡ Εχοά. 
ΥἹ]. τὴ. ἼΔΕ Ἰογὰ ϑοηΐϊ πυπάοῦ δηὰ διδ]], 
δῃὰ [πὸ Ντα στᾶῃ δίοηρ ὕροῦ ἴθ στουηά,"" 
Ἐχοά. 1χ, 23) ΠΟΙ 9566 ἢοΐθ. ὙΒΕΙΕ ΤΔΥ ὃ 
ἃ τοΐοσθηοε ἰο Ὠουῖ. Υἱ. 22, "" Απὰ ἴδε 1 ογὰ 
Βᾶνο 5ἰϑηβ δηὰ ψοηάογβ ὑτεας δηὰ ϑοῦὸ Ὡροη 
Ἐρυρῖ, υροη ῬΒδγδοβ, δηὰ Ὡροη 411 ἢ15 ἢου586- 
Βοϊ]ά," ὙΠ ρίασυοϑ οὗ Ερυρῖ, τΒις ἢ ργεσθάθα 
[Π6 ἀεϊνογδῆςε οὗ ἴδ 15γδοὶ 65 δηὰ ἴπ6 ογὐοῖ- 
γον οὗ 186 ἘξΥρίίδηβ, ὑγεσὸ ἴγρίςδὶ οὗ ἴῃς 
5:5Π5 δηά ὑυοηάοῦβ [ῃδί ἀγὸ ἴο ὑρσθοδάδ ἴθ βη] 
ἀε]νοεγδηοε δη ονογίδγονν. 
9 ϊ]αν] ΟΥνἉ, “νυτϑδί5,,, 25 ἴΠ6 βίίοκο τπδὲ 

ου Μουηΐ διιδί, Εχοά. χίχ. 1:8. 

81. {δὲ “μῆ...1δὲ πιοο] Οὐυζ ,οτά, ἴῃ Ηἰς 
ἀϊβοουῦξβο οἡ ἴῃ6 Μουπῖ οἵ ΟἸ᾿νε5 (Μδξϊ. χκῖν. 
429; Μδῖκ ΧΙ. 24: [ἀ{ΚῸ χχὶ, 2ς), Δηπουηοῦβ5 
(δὲ [Π6 88Π|6 ϑ'ρῃὴβ ἅγὸ ἴο ργοσθδάβ ἴδε ἰδϑῖ 
Αγ; δηὰ {ΠΟῪ ἅτε ϑϑθὴ ὉγΥ δὲ Ϊοῦη δ ἴῃς 
ορεηΐϊηρ οὗ [Π6 5ἰχίἢ 564], Ὀθέογε “ἴθ στθαῖ 
ἀδγ οὔ Ηἰβ στα" (εν. νὶ. 2). ὙΠῸ 
ςοπποχίοῃ οὗ ἴμεϑ6ὲ ραββαβῈ5 8 ὑηπηϊϑιδἰκοδΌἷε, 



ΤΙΟΕΙ, 1. 
τοουηΐ Ζίοη δηὰ ἰη Γεγυβαΐεπι 5141} ὃὉς 
ἀο]νογαηςσ, 285 [6 ΓᾺΟΚῸ δδῖῃ 54]ά, 

δηάᾷ ἴῃ τῆς τοιηηδηξ νοι τῆς Τ᾿ ΟΒῸ 
841] οΔ]]. 

ΤΉς Δἀρρ] δου οὗ ἴπ6 ὑγορμεῖ β νογὰβ ἰ5 
ταδάε οεγίδίῃ ΕΥ̓͂ ἔμοτι. ᾿ 

84. α«υδουοφυεν “δα] εα]} οπ ἐδὲ παριὲ 9 ἐδὲ 
Τοκῦ “δαὲῖ δὲ ἀείυεγε41 (Αγυοϊοά ἴῃ Άοπι. χ. 
13, ἰῇ ἴῃ ἀγξυχηεηῖ ἔοσ ἴμ6 δάπικίϑϑίοη οὗ [86 
ΟοΈ ες. 

ἐπ νιομπὲ Ζίοη απά ἐπ ϑεγιμαίοι “δα]] δὲ ἐ- 
ἤυεγαποεῖ ὍΤθοθο ῆο πᾶνα, δῖ ἴθ ἰδϑῖ, 65- 

Ὅε γαιβεγεὰ ἱπίο ἴ6 πεν [εγυβᾶ- 
οι, ἀεϑοσι θὰ 'ἱπ Ἀσδν. χχὶ., ριοῆξυτγοα ἤΠοῖδ 
Ὀγ ἴδια φαγί ΠΥ [οππιϑδ]θηὶ ἔγοθά ἔγοσι ἢοσ οδ]8» 
Πλϊ65. 

ἀεἰυεγαμοε ΒΌΟΝ δα ΒἈΔῚ1 πᾶν 966- 
οἂροά. Οἵ. Ον δά. 17. 

δ: δὲ Σοκὴ ῥαϊδ “αἰ4] ὉΥ τις Η5 ργορδεῖ. 
οο] ἀδοΐασος 86 ὑγοπλῖϑα ἴο ετηδηδίς ποῖ ἔσοα 
᾿π|56}5, Ὀυϊ ἴτοπι Οοάα, ὙΒοβθὸ ψΠῸ εῖνε ἃ 

ὙΟΓΥ ΘΑΥΪΥ ἀλίθ ἴο Οὐ δαϊδῃ 866 ἴῃ [ἢ ννογὰβ ἃ 
τοίοσοηςο ἴο Οὐδά, 1). δ866 [πίτοδυςίίοη ἴο 
Οδάϊδῇ. 

ἐδὲ γεοριπαπί αὐδογι ἐδό ΠΟΚΡῸ «ῥαϊ εαἱΠ 
ΤΠ5 ἰ5 ἴΠ6 ἢχϑὶ ἀρρεάγδηςθ οὗ ἴδε ἀοςίτπο οὗ 
“(86 τοτηηδηῖ"" ἴῃ δε ρίυγο. [{ 15 ἀονεϊοροά 
ΌΥ [5αἰδ, Μίοδῃ, Ζερμδηϊδθ, τΤ76τεπηϊδῇ, 
ἘΖοκίοὶ, Ζεοοδβαγίδῃ, Ὀαῖ ᾿ξ ὉΥ 5δἰδὴ: 
Δηὰ ἰξ 15 οηΐοσοεὰ ὉΥ δῖ Ῥδυὶ (κοι. Ἶχ. 27, 
χὶ. 4). [π᾿ πιοδὲ ραββαρθὲβ [86 ννογὰ 15 υϑοά 

ΝΟΤῈΘ οὐ (ἨΠΑρ. 

Θ. Το βυρβίλπενε ἪΝ 15 ἀετνοὰ ἔτοπὶ 
ΝΒ (ρώδ), "ἴο δάογῃ," δηὰ τπογοίοσο πιθδηβ 
“ ΠΡ Ὠζη 655," ΟΥ̓“ ςοΐοιγ," Ιἐ 5 ἃ ἀϊϑθποϊ 
ψοσζὰ ἤποπὶ ἼἼ, “ἃ ροῖ,") Ὑδιο ἢ 15 ἀογνοὰ 
εἴ ον τοσι ὙΘ, ““ἴο Ὀγεδὶκ ἰῃ Ρίθοθβ," οσ ἔγοπὶ 
δε κιπάγοὰ ννοτὰ Ὕ, “"ἴο ΌὈΟΪ] υρ." ἀοη- 
ΘΟΠ]ΌΘΠΙΥ, [6 ΟἸΥΙΔΟΪΟΡῪ ϑυρρεδίιε ἃ ὉΥ {86 
Τηλυίηδὶ τοδάϊηρ ““ροῖ,᾽") δηὰ ἴδε σοδάϊηρ ἴῃ 
το ἱοχί, ἐουπάφά ροη {πδἴ ΘἸΥΙΩΟΪΟΖΎΥ, “ὁ υΪδςοκ- 
Π655,, τηδῖ Ὅδ6 ὀχομδηροὰ ἋῸΣ ““ σϑάῃθβϑβ,," 
“ ΣΙ  μίη655,,) ΟΥ ἐςοϊοιιτ." ῬὍ6 Ιηογε Ἷοσῃ- 
τθου δοοορίδίοηυ οἵ ἴΠδ νοσῦ γῶ 15 “"ἴο οο]οςῖ,᾽" 
ΟΥ ““ἴο ψαίδον," Ὀὰὲϊ 1 νν1}}1 Ὀδᾶσγ [86 τβοδηϊησ 
οὗ “ἴο ραῖδοσ ἱπίο 1961. [πδὶ 15, “ἴο τ ἢ» 
ἄταν :,) δηὰ [15 15 ἴῃ6 τηδδηίηρ ἴπδὲ πιυϑί Ὀδ 
Εἰνθη ἴο ἴξ ἴῃ [85 ραϑϑαρθ.0 (ὐδϑθηΐι δι858 
Ὡοξοοα τμδῖ, ἔοι νοῦϑαϑ ἰοννοῦ ἄοννῃ, ΠΌΝΣ, "ἴο 
ΠοἸΪ]εςῖ,") οὐ “ἴο ραῖδετ," 15 ϑι γα εν υυϑοα ἰῃ 
[Πε 8δῆςε οὗ “ἴο ραίδος ἰηῖο 1:1561ξ.) (δὶ 15, 
“ἴο νδβάγανν᾽ (εἰ 11. 1ο, 85 1 8. ΧΙν, 10). 

Ασοογάϊηρίγ, ἴδε ἔοτος οὗ ὙΠ ἸΥΩΡ Ὁ 99 
15, ὁ 411} ἔδοες ἀγὸ ὈΪδηςσδμοι,." 

17. Ιτ Πᾶ5 Ὀδοη οὦ ὉΥ ἴδποθε 80 
ἕδνουγ ἴδ τεηάογηρ “δε μολίθθη 5μου]ά σὰ]α 
ονοσ ἴπ6πὶ,7 (1) (μα [6 νογὺ ὈΦῸ «δπποὶ 6 
ϑοὰ ἴῃ {86 5θῆϑθ οὗ ἐυ86ὲ ἃ Ὀγννοσγὰ οσ ὑτῸὸ- 
νοτῦ, ὑη|655 ΤΟ] οννοὰ ὈΥ ἴδε Κιπάγεα πουῃ 

νΌ. Τινΐβ 5 ἀϊδρτονοά ὉΥ Εζεξκ. χυΐ. 44) 
γοΣ. ΥἹ, 

δΙΠΊΡΙΥ ἴο ἀοδιρηδίο ἴΠοϑ6 οὗ [ῃ6 ὌΧ θα ννῆο σὸ- 
Τυδίη αἰΐνο ἴο ἴ86 οπά, 80 85 ἴο 6 ὑσουξδς 
θα. Κ ἀραῖπ ἔτοπι σαρο νυ ΠΥ (1541. χί. 1Σ, τό; 
]ετ. χχχὶ 72); ἴπ6 ϑβυγνινίηρ σδρίϊνεβ Ὀθίη 
ορροβοὰ Ὀοῖἢ ἴο ἔβοϑο ψο πᾶνε αἀϊθὰ ἴῃ Θχηθ 
δηὰ ἴο (6 ἀννεῖ]οῦβ ἴῃ [ογυβαίοπι. Βυΐ εἾ96- 
Ψ Βοτο [ἢ6 [5Γ86}1165 ἅἃγὸ ἀϊν! ἀρὰ πο [6 πιδ͵ο- 
ΓΙ δηά [Π6 σεπηηδηΐ, 86 Ὁ ΟΟΪ δηὰ (δ 
τξίοουβ. Απάὰ ἰδι5 “16 τοπιηδηΐ Ὑν Βοπὶ 
[6 1 οτγὰ 5141} ς8}}᾽" 15 [Ὡς ΟἹά Τεκίδιηρηξ 
ἔοστηῃ οὗ ἴπὸ ἀοςίτπο οὗἩ [Π6 εἰεςοη οὗ ζτᾶοθ 
(Άοπι. ἰχ. 27, χ!. 9); Μουηῖ Ζίοη τεργοϑοηΐ- 
ἴῃς 186 μυχοῦ οὗ Ομηβί, δηά [δ6 τεπιηδηῖ 
Τορτ βοηθην ἴδ εἷοςε γαϊπογοὰ τίη τ, [ἢ 
186 ὑγοϑοηΐ ρδϑβᾶρὸ ἴπ6 τηδδηΐηρ 15 1[π|2ἰ 521ν8- 
ὕοη ΨΠΠλΡ Ὀ6 ἑουπὰ ἀπιοὴς [πα ἀννο θοῦ ἴῃ 
Ζίοη δηὰ ἴμοϑὲ οὗ ἔδε εχὶϊθθ ῆο δᾶνα Ὀθθη 
Ὀγουρῆς Ὀδοῖκ {ΠῚ ΠΟΙ βαρ, δὲ Ῥοϑῖεσ γείοσβ ἴο 
ἴμεϑε ννογάβ οὗ [06] ἴπ Ασίβ 11. 39, “" ΕῸΓ 
[86 Ῥχγοιχίβα 15 ἴο γοῦ, δηὰ ἴο γοὺγ οἰ γεοη, 
δΔηΔ ἴο 411] ἰδὲ τὸ δίασ οἵ, ἃ5 ΠΊΔΩΥ͂ 85 
([Π6 Ιμογὰ οὖυῦ Οοά 5.181} ςδ]]},} εὐϊάθπι! ἱπ 
ΔΙ υδίοη ἴο 186 ΧΧ, γτεπάοσίηρ οὗ ἴοε]. [ΙὮ 
νου] βθοτλ ἔτγομι (815, ἴμαϊ δῖ Ῥεῖοσ υηάεγ- 
βίοοά ὈΥ “ἴδ τεηηδης " [16 τεϑίογοα οχὶ]ος, 
Ὑγἤοῖ δα τεζαγάϑ 45 ἴγρεβ οἵ [6 ἔδι-οὔ Οεη- 
ει . Ὁ ἅτε ἴο Ὀ6 Ὀσουρῃξ Βοπης ὈΥ {με ςΔ]} 
ο 

11. 6, 1, 18, 23. 

γθετο {πε νογάς ΟΦ)" ὗν ΟὐοὺΣ δοθθ. [ἰ 
[85 Ὀεεη ἀγρυοὰ (2) [μδῖ, ν Βδη το] οννοὰ ὉΥ 2, 
1 σδηποῖ Ὅδᾶσ ἴῃ 56η56 οὗ “" ὑϑ6 ἃ Ὀγννοσγά οΥὕ[ 
Ῥσγοόνεγῦ." ὙΤῊϊβ 5 δῃ δι ΓΑΓῪ ἀεέωνε, ν ὨΙΟᾺ 
ΤΩΔΥῪ δ6 ἴγιο, 1Ε ἴξ τηθδηβ ἴπδὶ γγὰ ἂγὸ ποῖ ἴο 
{γδηβίδίθ "036 ἃ ργονεῖὺ γαὶπ,,}) Ὀυὲ 15 ποῖ 
ἴσιο, 1 [Ὁ τροᾶῃ8 ἴπαὶ ννὸ ΤΏΔΥῪ ποῖ ἰγδηϑίδῖα 
ἐέμθε. ἃ ΡΓΟΥΟΣΌ ἀηηοηρ." οἴῆρασε ἘζΖεῖκ. 

χυΐ!, 4-- διε} πὶπ ῬΦῸΠ ὉΨΌ. 7οεῖ5 εχ- 
ῥτγεβαίοῃ ὮΣ ῬΦῸΡ εβου]ά Ὀε ἐγαηβἰαίθά “(υ86 ἃ 
Ῥτγονεγὺ α»ποηρ ἰΒδπὶ :᾽) πὸ Ιάθᾶ [5 τορεαϊϑὰ ἴῃ 
186 ποχὲ οἶδυϑε, νγἤογα [δ 5816 ὑγοροϑιοη ͵5 
υϑοὰ, ΟΜ ΚΙ, “52 ἀγιοηρ ἴῃς ῬδΘΟρ 65, 
ἃηὰ πο [Ο]]ονγ5 ἴῃ6 ργονογὺ 1156}, δ ἢ 
ψουϊὰ ὃὉ6 υϑοεὰ ““Διποης ἴδοπὶ (- 605) 

ἘΠ|6 πᾶ- δηα "διῆοηξ ἴδε ρϑορ θϑ᾽" ((δθ 
ἰἰοη5), ἍΝ Ώετε 5 ἐμοῦ Οοά δ᾽" 

18. Ὑλβε ἵννγο διΐυγεβ ΠῊ,, ΣΌΡῊ), μβανίης 
ἴδε σὅῶ ὑγοῆχοί, νου]ὰ οχρτὸββ ἃ ραϑὶ ἘΠΊ6, 
1 ἃ ραϑὶ ἴοηϑε δὰ ργεοθάρά, Ὀυϊ οὐἱγ 'ξ ἃ 
ραϑὲ ἴθηϑο διδὰ ὑγοσοάθά. ΤῬΤΠ}8 18 ποῖ 16 
᾿Ὧ86 Βογο, ἴῸγ ἴδε Ἰοςσιικι-ἀοναϑίδοη δηὰ ἴΠ6 
οὔϑεσνδησε οὗ 186 [δι -ΟΔΥ ἅγο, 845 νγὰ δοϊ]ά, 
τηϊησε Ῥγοάιςϊοα 45 δῦουϊ ἴο ἴδκε ρίδοθ, ποῖ 
ὀνεηῖβ τεοϊδίθα ἃ5 δανὶπρ οσουγτοά. [{ ἴΠΕῪ 
δὰ ξοΠ]Ποννοὰ 4 ἀδϑοσίροινο Πλγγδίοη, ΟΥ̓ Ά (85 
ΚοΙΪ 455}π|65), 806 ϑδυςἢ οἶδυϑο 85 "" θη 
ἴα Ῥεορὶς οὐβεγνεαὰ [δε ἴδ " (ἰπ 186 ραϑῖ 

Κκ 

918 



δ14 
δῃ86), πο του Ὦάνο ὄχργεϑθοὰ ραϑὲ {|Π|6, 
Ὀμυΐ ποῖ οἴπογνν 586, 

48. ΠΡῚΥ ΠῚ Βᾶβ θεεη στεπάοτοά, (α) 
ΕἼΘ θδσοσ ἔοσ τὶ ρῃοουβηο55," (2) “ἼΒ6 
ἔογπιοσ γαίῃ πχοάεγαίεϊ γ᾽" (3) ““ὙὍὨΕ ἔοστηογ 
ταῖῃ ἴῃ δοςογάδηςε ἢ τρῃϊοοι5η655.) [{ 
458 Ὀδθη χεηδογοᾶ, “ἼΠ6 ἴδδοθοσ ἔοσ, οσγ οὗ, 
ΓΙΡὨ θουι5η655,᾽) Ὁγ ἴπ6 ΟΠαϊάθο, [οηδίῃδη, [ἢ 6 
γυϊχαίο, [π6 πιαγρίη οὗ ΑΟΝ᾿., Ταγοῖὶ, Α ὈΔΓ- 
ὈΑποῖ, δ. [εσοσης, Οτοίϊις, Ηδβϑοίθεσς, Ηδηρ- 
δἰοηθετς, ΚΕ, Ῥυϑογ, ννογάσνοσιῃ. ΠῚ ΟΠ 
[45 Ὀδθη τοηάογεὰ, “Ἴἢ6 ἔοστηοσ σαΐη,} ὉΥ ἴδὸ 
ΑΟΝ., Αὔεδη Εζγα, Κιμηςδὶ, Τδησῃυπι, (Δ νη, 
Ῥοςοςκο, Ομδηάϊοσ, Κοδοητῦ ]οσγ, Η οἰ Ζμδυϑθη, 
Οτγεάποσ, Μδυγοσ, Ηἰϊὶς, Ενναϊὰ, Μείεσ, 

ὑπιδτεῖε, βομυθ ον, ὙΝ ἄπϑοῆθ, ΠΡῚΧΡ μᾶ5 
Ὀδθη τοηάεγεοά, “ [ἢ τρῃϊ τηθᾶϑιγο ἡ (ΒΊΟΝ 15 
δι} ϑίδη 1 4}}0 [86 5Ξ4π|6Ὲ 45 ἴδε σεηάογηξ οὗ [86 
Α.Ν.), Όγ Ομδϊνίπ, Ἀοβοημλ ες, ἩοἸζηδυβεθη, 
Οτγοάποσ, Μδιγοσ, Ηἰζίρ, ννύπϑομε, “ἴοσ 
)υϑειβοδίίοη," ὉγΥ Ενναϊὰ, Μείεσ, πιθγεῖϊε; “ὁ ῸΣ 
ἃ Ὀ]Ο5ϑηρ,᾽) ΟΥ̓ ““ἴογ βαϊναίίοη,," ΌΥ ϑοβπΊο] Πογ. 

ὙΠΟ [Ο]]ονν την 15 ἃ 80 οὗ 1ῃη6 ρτδπι- 
ταλῖϊςδὶ ἀυζυπιθηΐβ ἔοσ δδοῦ οἵ ἴΠ6 ἴἤγοθ τεη- 

ἀοτίηρβ οἵ ΠΡῚ ΧΟ ΠΌΤ. 
Ι. Εογ δε ἤγϑί 45 ἀραϊπϑὲ [86 βοοοῃπὰ δηὰ 

τὨϊγά, ἴῃ σεβρεςῖ ἰο {π6 ψοσγὰ ΠΏ: 
:. Τῆς νογὰ ΠΛ βΈΠΟΓΑ ΠΥ πιϑδης “(ΘΔ Οἢ- 

οΥ,᾿" ΠῚ." Ὀείπηρ υϑοὰ ἔογ ὁ ἰδίζοσ τη." 
Δ. ἼΤἢδ ννογά δχργοβϑίηρ “ ΤΟΥΠΊΟΥ τα]η,᾽ 

νυ Ποῖ θοῦ ΠῚ" οὐ ΠῚ, 5 ποῖ ἔουπαά οἰϑονυ ἤογο 
ἢ [6 ἀγίςϊο διίδομοὰ ἴο 1, ΠῚ. 

11. Ῥὸγ ἴδ6 βεοοπὰ δηὰ ἴδὸ 1 ϊγὰ 85 δραϊηϑε 
{86 ἢτϑῖ, ἴῃ τεβροςῖ ἴο ἴΠ6 ϑᾶπὶῈ ννοσά : 

1. ἴὴ ΠῸ ΟἿΪΥ οἴδεσ ρὶδοθ ἰῇ ννῃῖοἢ οοΪ 
1.565 {πε ννοσὰ ΠῚ 6 φοπίθβϑθα Υ ω565 1ζ ἴῃ 
186 56η86 οὗ ““ΤΟΥΤΏΘΥ τσαϊη,᾽) ποὶ ἴπ ἴδαΐ οὗ 
ἐἐ Τρ ΟΠ οΥ." ΤΉΪ5 ογοδίοβ ἃ ργοῦδΌ ΠΥ (Βτοδῖοσ 
1η4η [Π6 δάάνογϑο ργοῦδὈ" Πν ἑουηάρα ὑροη [6 
ἰϑᾶρὸ οὗ οἴποσ νυγιίο 5) [πὲ 6 1565 ἰἴἃ ἴῃ (ἢ6 
56η56 ΟὗὨ ““ΓΟΥΤΏΟΓ Τα] ἢ οτο, ὙῊ15 ρου ΠΥ 
5 σι γεηρ  βοποά, νυν ἤθη ννὸ Βηά [ἢδῖ τὲ 5 ἴὴ ἴῃ6 
5416 5θηΐθποο ἃ5 [δῖ ἴῃ ννϊς ἢ [ἢ6 ἀοιυδίζι] 
ψογὰ οσουτβ, [Πλὲ τὴ6 5Δ4π|6 ννυοσὰ, ΠΏ, 15 
ΠΟΓΙΔΙΠΙΥ ι5οα ἴῃ [Π6 56 η96 οὗ “" οστηοσ γαίῃ," 
11 15 ργοῦδοϊε ἰμδὶ ΠῚ Ὁ [86 τλοσὰ τεδα!γ δά- 
τὴ 5 οὗ Ὀοίηρ ϑιδιυϊοαὰ ἔογ 7)", ἱπαϑυγυςἢ 
ἃ5 ὈΟΪΏ ΠῸῊ Ὁ δηὰ ΠῚ)" ἅγὸ ἀογινοάὰ ἔτοσ ἴπῸ 
ΘΑΠῚΘ τοοῖ, ΠῚ, ““ἴο 5ῃοοῖ ἔοσίἢ." 

4. ἼΒο ἁγίοϊθ 15 ποῖ σϑαυγοὰ ἴῃ οἴδοῦ 
Ῥαβδαροβθ ὑν ΠΟΘ “ὁ ΤΟΥΤΊΟΣ σαΐϊη ᾽) 15 βροκθοὴ οἵ 
Ηεγε ἴξ 15 δῖ ᾿ϑαςὶῖ δι πιβϑι]θ, δηὰ {πογοίογο 
ΠΟ, 15 ΠΟ τϑάϑοη ὙὮΥ 1 5σΒῃουϊὰ ποῖ μανε Ὀθθη 
ιιϑοα Ὀγ ἴὴδ δυΐδοσ. 

4. ὙΠ6 οἴδιιϑθο, αηὰ Ηδς ν»}]] σδιιϑο ἴο 
σοπὶθὸ ἄοννῃ ἔογ γου ἴπε τδῖη,᾽ 5 διϊδοῃοά ἴο 
16 ρῥγονίοιιβ οἶδιιϑθ, “" Ης δαίῃ ρίνθῃ γοὺ εἰῤ- 
ῥρα»ηνὄγορ πίπξάδεαρ,," ὉΥ ἴῃς νᾶ σοηνογϑῖνα 
Ῥτγεῆχοά ἴο [6 νεγὺ ἴῃ (πΠῸ πιΐυγο ἴδηϑθ, ὙΊ}}. 
(ΟηΒοα ΘΉΓΥ {πΠῸ νογῸ ὀχργοβθοβ, ποῖ ἃ δΐυγο, 
Ὀυῖ [ἢ6 5416 {ΠπΠπῚ6 85 ἴῃ ἴδηϑθ ἰη ἴπὸ ργενίουϑ 
αἴδιιϑθ, τ ἢ 15 ἃ ρογίοςξ ἴθηϑο : δηὰ ἴπ6 ρα5- 
δᾶγε οὐδῆς ἴο δὲ (ταηϑίαϊθα, “" ἕὸσ Ηδς μαίῃ 

ΙΟΕΙ, ΠῚ 
εἴγε γοῦ δα»»γεῦ πέκξάδδάδ, ἀὰ Ηδ δαὶδ 
εἐαμσεά ἴο σοτὴθ ἄοντι ἴοσ γου ἴδο γαίῃ," ἄς. 
Το σοπηηρ ἄονγῃ οὗ ἴῃ6 ταΐη 15 Ὁ [86 Ἠδς- 
Ὀγονν οι γεργοϑοηίοα 845 ἴΠ6 γσεϑυϊε οὗ εινίην 
δαμν»ιῶγεῦ πδάδῥάαῥ, οΥ, αἱ ἊΣ ταῖθ, 85 ςοῃ - 
[επιρογάπδουβ ἢ (πδὲ δεῖ (5 5} οΥ 5::086.- 
αυοηΐ ἴο [1 (Ρυ9εγ). Νονν [ἢ δα»»η»κπόγορ τηθᾶπ5 
[86 ΌΓΠΠΟΥ ΓΔΙΠ,,᾽ ηο αἰ ΒΓ ἀγῖϑ65 : ἴΠΘσΟ 
15 ἃ ξοοά τϑᾶϑοῃ ἕο παπιηξ ἴπ6 δυϊζυπηη ταϊη- 
7811} ἢτϑῖ, δηὰ πε {πὸ βεποσαὶ σγαϊῃϑ (566 ποῖδ 
δὰ ]ος.). Βυϊ ἰξ ἴἴ πιϑᾶῃ “186 ἰοδοῃοσ,," 1ξ 
Τηιιϑὲ πηθᾶῃ ἃ ἰθᾶςθοσ ΠΟ ΕΠΠΡΟΓΑΣΥ ὙΠ, οΥ 
Ρτοσθάϊηρ, ἴῃς ταϊη}}|5.,. ὙΤμεῆ 0 15 [86 
ἰοδοβοῦ Σ Ηοδηδηη ΒοΪ 5 ἴξ ἴο 6 ἴδ ρσορδεῖ 
Τοοἱ ᾿ἰπηϑοῖξ; ΗἩδπρϑίοηθοῦς (ἢ6 146411Ζ6ὰ ςο]- 
ἰεςξῖνα ἰθδοβοῦ; ΚοΙὶ υπάοτοιδηἀβ ὈΥ 1 Μοϑεβ, 
ἴδε ρηοβίβ, δηὰ ἴδε ργορδεῖβ ἴπδὶ ὑγεοθάθα οἵ 
ΜΕΤΕ σΟΠΙΕΠΊΡΟΓΑΓΥ ὙΠ 10εἰ, “ποῖ ἐχοϊ πάϊηρ 
ἃ τοίεσεηςθ ἴο ἴἢ6 Μεβϑβιδῇ :) Ὀυΐ δὲ 4]]ονν5 
1ῃι 186 οοηΐϊοχὲ ἀπά [ἢ6 φ»υδιηπδίςδὶ οοη- 
βίγυιςσίίοη Ψ011 ποῖ δάση οὗ ἴῃς Μεβϑδῆ (γ8ο 
νγ»βϑ ἔπΐυγο) δείης ἀἰγο ΕΥ̓ τρρᾶπὸ, Βυΐ [ἢ 
ῥα»υπόγεῦ ἄἀοθβ ποῖ τηθδη ἴθ Νίεθϑίδῃ, [6 
ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ τρδὲ 1ἴ τπλθδῃ5 “ὁ {πὸ ἔδδςμοσ ᾽ δὲ 4]} 
15 ΞΊΘΔΕΥ αἰ πιη]5Ποά, ; 

Εογ ἴδ σβὶ δῃὰ {πϊγὰ 45 δραϊηςὲ {86 
βεσοηά, ἴῃ τεβροςοῖ ἴο {πε ννογὰ ΠΡῚΝ: 

ΤὨδ οτγαϊπαγυ πηϑδηϊηρ οὗ ΠΟῪΝ 15. “τιρῃϊ- 
δου 8η655,) ΟΥ̓ ““ υ5ῖϊςα,,) οΥ᾽ “ὁ ξ 1 Γη655,᾽") σεπσμ 
εἰρίεο, ποῖ “ὁ ςογτεοΐμοϑϑ οὐὗἨ πηθᾶϑιγο," σεησε 
»}ῥγεῖοο. ΤΉ {γδηϑδοηβ ὁ οσ ΤΡ Ομ 5Π655,᾽)" 
Δ “ἴῃ δοοογάδηςθ νυν ἢ τ σμίδουϑη655,)) Γὸ- 
ἰδίῃ ἴῃ οἴ ἢ 8] ϑθηβο οὗ ΠΡῚΝ, δηὰ ἂγὸ ἴδοτο- 
ἴογε Ῥσοίθσγδθ]θ ἴο “" τηοάεγαίοὶγ." 

ΙΝ. [Ιπ στεϑροςῖ ἔο [δε ῥῬδγί!ο]θ ὃ: 

ἼΠε ῥγεροβίκίοη , μοι 5 βετὲ Ὁσεῆχοά 
ἴο ΠΡῚΝ, πηοᾶπ5 (1) “ἴο," “" δ,» “ἴον, ἦν ἢ 
ἃ νἷενν ἴο," (4) “ἴῃ τεΐδγθηςε ἴο," “"1η δοσογά- 
δης6 ψν ἢ," οΥ (3) ἴὉ τῪ Ὀδ ἰγαπϑίδίοα δά- 
γΟΓΌΙΔΙΥ ΟΥ̓ οὐ "-ἰγ. ὙΠΕῖο 15 [μογεΐογε πὸ 
Ῥγοίσγεηςα ἴο Ὀ6 σίνοη ἴο ΔηΥ͂ οὔθ οὗ ἴδε ἴῆσεο 
Τοη 6 ΠΏΉρΡ5, "ΤῸ ΓΙΡ ἢ Θοι5Π655,᾽) “" πηοάοτγαίοὶγ," 
ἐῃ δοςογάδησθ ἢ ΓΙΡὨϊΘοῦ5Ππ655,» οἢ ἃς - 
σουηΐ οὗὨ 1}5 ῥδγίςϊθ. : 
Το ςοποϊβίοη οὗ {Π6 ἘΝΔ] ἄγχυ- 

πιεηὶ 15 1μαὶ ἴπς Ὀδίδηος οὗ ὈγοθδὈ Ὁ 5. ἰπ 
ἕλνουσ (1) οὗ ΠῚ ὉΠ πιρλπίηρς “ἴδ ἔοστηεγ 
Ταῖῃ," 8ἃ5 ἴῃ δ ϑοοοηὰ δηὰ ἔπϊγὰ σεπάσγηρϑ, 

δηὰ (2) οὗ ἼΡΑΣ ΧΩ ΤΊΘΔΉΪ ΠΡ “ ἔΟΥ, ΟΥ̓, ἴῃ δοςοτγά- 
δῇς ἢ τ δου 5η655,᾽) 8ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 ἤτϑοϊ δπὰ 
{πἰγὰ τεπάθγίηρ5. (ΟηΘΘα ΘΠ, “16 ἔοτθοΥ 
Ταὶῃ ἴῃ δοσογάδησθ ἢ ΓρὨϊθοιιθποββ," ἰ5 
ΒΥΑΓΛΓΊΔΙΟΔΙΠΥ Ὀγοίθγα]ς ἴο εἰ ποῦ “6 ἴοδοῆεῦ 
ἴοσ τὶ θοῦ 5η655,᾽ ΟΥ̓Λ“ ἐἢ6 ἔοστηου σαί τηοάθ- 
ΓΑῖΕΪγ."» 

ΎΠΟ ἀγρυγλθηξ ἔγοσῃ ἴῃ6 Τοηίοχὲ ἰοδάς ἴο 
16 54π|6 σοῃο]ϑῖοη. 

Εἰγϑί, 45 ἴο ΠῚ: 
ΤὮδα Ριοόορμοῖ Ὀορὶης ὉΥ͂ ἀδοηουποῖηρ ἧννο 

Ῥγϑίοδὶ νγορϑ---ἰοσυ5ῖ5 δηά ἀγουσῃῖ: Β6 ῥτο- 
ςρϑάς ἴο ργοπιῖϑθ, οὐ (6 ρθορ θ᾽ 5 γτοροπίδῃςθ, 
ὁ 1η [Πρ ἢγϑῖ ρ]δοθ," [6 ρῇγϑιςδὶ σοηοναὶ δηὰ 
ΓΕΥΘΓΒΔ] οὗἉ ἴῃοβο δυ}]5, Ὀγ {πῸ ἀδοϊσυςτοη οὗ [86 
Ἰοςιυιϑί5 δηά {ἢ ΞυΡΡῚΥ οὗ ἐγ] Ζίης ταὶπϑ; πὰ 

Φ- ’ ᾿ Ψ 



ν.1, 2.} 

ΒΏΔΙΪΥ Β6 βοννβ {πδΐ {μ686 ἔνσο ρηγϑίςδὶ Ὁ]655- 
ἴῃ; ἅσγὸ ἰγρίςδὶ οἵ ἴσο ἕπΐζυγε βριπτυδὶ Ὁ]655- 
ἴηχε, ἴο Ὀ6 Ὀεπίοννεὰ “’ αἴξζογυναγάς "---ἰς ουϊ- 
Ρουτίηρ οὗ ἴδε ΗοἱΪγ ϑριπῖ|, δηὰ {86 ονεσίῃγονν 
οὗ ἴδε ἐποηιὶεβ οὗ Οοὐδβ ρεορὶ9ς. ὍΠα ργορδεῖ 
Ρίδοεϑ Ὀεΐοσο 8 (1) ἀτουξῆϊ, (2) ταίη, (3) ἴδε 
Ἡοὶγ ϑριπί; δηὰ δρδίη, (1) ἰοουσίϑβ, (2) το ὶγ 
ἀεκιγυςοη, (3) ἴθ Ἰυάρπιοηΐ οὗὨ [δ6 Θποπλ!ε5 
οὗ Οοάδβ ρϑορὶθ. Ὑοτε 15 ΠΟ ρΐδοθ δῖ 411 ἔογ 
16 τοδοῆοῦ οἵ τ ῃίοουϑη655 ἴῃ ἴἢ6 ϑδπη6 ἀϊν!- 
δίοη ἢ ἴΠ6 Ῥγϑίςαὶ σγαίηβ, ἀπ [Π6 Γοπιονδὶ 
οὗ ἴδε Ἰοςυιϑῖβ. 

Νοχῖ, 45 ἴο πρΊνῦ: 

ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΠῚ. 
ι Οοαϊς ἡμάρηπιορῖς ἀραϊνη ἐλ ἐπερεῖσς ὁ ἀϊς 
2 .εοῤίφ. ο Οοά τοῖϊζ δφ ξγσιν»" τ» Δὶς γμαϊρηιεμ. 
ι8 “ίως δέσει προ ἐλέ ἐλμγεῖ. 

ΟΕΚ, δθεδο]ά, πὶ τποβα ἀδγϑ5, δηά 
ἴῃ τῆι τἰπιε, ἤδη 1 5}.4]] Ὀτίηρ 

ΟΗΑΡ. [Π{. 1. Ζον, δεῤῥοί 4] ὌΤῊΪΐ5 15 (ῃ6 
ῃγϑὶ ρίςῖυγε οὗ [6 σοηληρ οϊάθη ἄρ6, 85 11 15 
ἄγαν ἴοσ υ5 ὈὉγ ἃ Ηοῦτον ργορῃοῖ. [5 ἀ6- 
[2115 ἀγὲ Ἀδὰ ἴπ ΟΥ̓ ἰπιοβὲ Ἔνεγὺ βυθβεαιθηΐ 
Ριορδεοῖ, δηὰ [ΠΕῸῪ ἃγὸ δ βία ΙΔ δάορίοά 
δηά σοηπβιτηρά ΌὈΥ ἴπ6 δυῖμογ υ οὗ οὖν 1 οτὰ 
δηὰ οὗ Ηἰ5 Αροβῖ]ε δὲ [οῆπ. [|π [15 ἢγβῖ 
Ρἰσίυγε νὰ ΤΑΥ ποῖδ ἴπ6 {ο]]οννίης; ξεδίιγοϑ, 
(1) 5ίξηβ δηά ννοηάετβ ἴῃ ἴμε βεάνεηβ (0εὶ ἰἱ. 
20, 11. τς; Γἢ, 1541. χι. το; Μαῖῖ. χχιν. 29: 
Ἀν. νἱ. 12); (2) ἴδε Ὠδγ οἵ ἴδε [ογὰ (Ϊοεὶ 
1.1, 241: ςἢ Οδδά, ὡς: Ζορῆ. ἱ. ες; Ζεςἢ. 
χὶν, ; Μαῖ. ἵν. 1); (3) ἴδε τεβίοσαϊϊΐοη οἱ τπ6 
76 5} Ἔχ] 5 (οὐ παῖ 15 ἰγριβοὰ ΌΥ ἔδοπι) 
Το] 1. χας.γ): οἷ. Απποβ ἰχ. 14; [58]. χὶ. χὰ: 
ιν χχχὶ. 7: ΖΕερΉ. 1]. 2ο ; Αοῖϑ 11. 29); (4) 
ἴδε Ἰυάρτηρηϊς, ονογτῆγονν, δηά αι )εσϊίοη οὗ 
811} {Π6ΙΓ Θηθπλῖε5 ([06] 11. 2, 8, 12, :ο; οὗ 
Ὅλη. νἱϊ.; Ζεοεδ. χῖν. 12; Μαῖϊ. χχυ. 41: 
Ἀδν. χῖχ,, χχ); (9) Ζίοη ἴΠθ ϑραῖ οὗ ἀεϊϊνογ- 
ΔΠΟΟ δηκ βαϊναδίίοη (Ἰκοὶ 1]. 22, 11. τό, 17, 21: 
ςἔ,. Οὐ δά. 17, 21; Ζεςῇ. χὶν. σ1); (6) εῖο- 
ΥᾺΠ᾿Β. ὈΠΊΨνΟΓΞΑΙ Γορῃ οὗὨ τὶ ρ ἢ δηὰ ρϑᾶςο ἴῃ 
Ζίοηῃ (]0ε] 1]. τό, 17; ςἔ. Ζεςἢ. χὶν. ο; Ἀεν. 
χὶ, 19). Απά ἴἢδ56 ἃγὲ 4}} (86 ἔδαζυγοβ {παῖ 
ΔΙῸ Θ55θηΈ|4]. [{{||6 πιοῖὲ ἰ5 δα ἀθὰ ὉΥ {πῃ 
Ἰδῖοσ ὑσγορῃοῖβ. ΤὨς ρτεδῖ ἀδὺ 15 ἄννοὶξ ὑροη 
ΌΥ 06] νι} πιοσγα επλρῃαϑὶβ ἴῆᾶπ ὈΥ ΔΥ οὗ 
[86 566 γ5 ννῆο [ΟἸ]οννθα Ὠϊπὶ. 
ον] ὍΠδ σοηπ]ιποίϊίοη “γ᾽ 15 ιϑοά, Ὀδσδιι96 

ἴπ6 Ῥγορβεῖ ργοςθοάς ἴο Ὄχρίδῃ ΨΥ δὲ παὰ 
ι5ο (1ῃ6 ννογὰβ “" τοηπδηϊ,, δηὰ “ϑς ἢ 85 
504}} μᾶνθ ἐβεαρεά. ΑΔ εἜβοᾶρθ Μ}}} 6 ποοάθά 
(1815 15 1ῃ6 σοπποςῖίηρ ἰάς4), ,2ὸγ ἴμ6 υυγαῖῃ οὗ 
Οοά ν1}} δε ἐχῃϊθιεθά ἴῃ 1Π6 δαυίῃ. 
ωάαρ αμά «εν αἰενι] 511} {ποτ 15. πὸ 

τιθηΐου οὗ {86 Τεη Τ Ρ65. 

Ὡ. αἱ παΐίο] Μοῦθ οχδοῖ 811 ὃ89 
πδύϊουβ οὐ Οδηῖ 65. 80 ἴῃ Οὐδά. ὡς, τό, 

ΤΙΟΕΙ. 11. 
ἼΤἈο νἱϑιίδοη οὗ ἴδε ἰοσυδίβ δηὰ ἀγουρῆὶ 

μβαὰ Ὀδθη τεργεβοηϊοά 85 ἃ ριιηιϑπιθηΐ ἔτγοιη 
Οοὰ ἔογ (δε ςἰπβ οὗ ἴῃς ροορίθβ. ΤῊ σονοσβᾶὶ 
οἵ (6 νἱϑι δίίοη 15 (μογοίοσο ΔρΡΕΪΥ τεργοϑοηϊοά 
ἃ5 ἴῃ6 τενναγὰ οἵ {πεῖς τεροπίδησθ, δηά, |1κὸ 
[Πε Ῥυπίϑῃπηοηΐ, ἴῃ δοοοτάδηςθ ἢ [Π6 τὶρῆϊ- 
ἐΟΊΒΠ655 ΟΥ̓ Ἰυϑῖςε (ΠΡ) οἵ Οοά. Τδβε 
Ρἢγϑσίςοδὶ φιλὶ βοδίοη {παΐ ννὲ 5Βῃουϊὰ αν οχ- 
Ρεςοίοά ἴο Ὀ6 ἀρρ]θά ἴο 16 ταῖῃ 5 ποῖ 50 το ἢ 
εἰ τη αογαίαε ν " 85 "" δουπάδηί(γ." 
Οἢ Δἃ]} στουπαϑ (Βοσγοίογο ἴῃ ννογάς ΠΟΤ ὮΝ 

ΠΡΊνΟ 5βουϊὰ Ὅδ ἱγαπεϊαιθα, “86 ἔογπιεσ γαίῃ 
ἴῃ δεσογάδηςθ ἱ ἢ τ θοῦ 5η 655." 

δραίη ἴῆα σαρείνν οὗ Πυἀλῃ δηά ε- 
Γι 5416 Π}. : 

2 1 νν}}] 4150 ρδίμεγ 11 παδιίοῃβ, δπά 
Ψ}}}} Ὀτίηρ τἤεπὶ ἀονῃ ἱπῖο τῆς νι εν 
οὐ [εποβῃαρηδῖ, δηά υν}}} ρ᾽εδὰ υυἱτῇ 
ἴμεπὶ ΤΠ Θγα ἔοὉΓ ΤΏΥ ρεορὶε δπά 9,0 ΠᾺΥ 

“.8}} τ86 Βεδίβοη,᾽" ἡ. 6. 81} νῆο αν ντοηροά 
[5γδεὶ. ; 

1δε υαἰΐον 9 ὕεῤῥοεῥαρδα ἴπ ἴδὸ τείζῃ οἵ 
Ἰεμοθμαρθδὶ ἴδε Μοδθῖῖοβ, Απηπιοηϊζεβ, δηὰ 
Ἑαοχηῖῖεβ ραϊ ογοα Δῃ ἱπηΠΊΘΠ56 ΔΙΤΩΥ, “ἃ στοδῖ 
τα τυ 6,." δηὰ οησαπηροαὰ πρὰσ Εηροάϊ, ἴο 16 
ννεβὶ οἵ [πὸ ϑεδὰ 5.4. Α τοδί ἴοστοσ 61] ὕροη 
7Τογυβαίοη. θμοβμαρἢδί ργος δἰ πιρά ἃ ἔαϑι, δηὰ 
Αἴζοσῦ 15 ὑγαυθῦ 4}42Ζ]|6] Ὀγοιηδοά [πδὲ Οοὰ 
νου Πρῆϊ ἔογ ἰϑγαοὶ. Ὑδ6 [5γδρ 65 τηδτοδοά 
ἴο πε μεδὰ οὗ οπβ οὗ ἴῃ νδί]θγϑβ Ἰοδάϊηρ ἄόννῃ 
ἴο Επροαϊ, ἴθ ψηϊοἢ [86 41}Π|οὐ ἔογσοθ ννᾶβ 
δηςαιηροά, Ὀυΐϊ Ὀεΐοτο (ΠΟΥ δά γτοδοῃοά [ἢς 
Ὀδί16- πε] ἃ [6 Θποπηῖοβ ῃδά ἰυττιοὰ ΓΠΕΙ͂Γ ἀΓΠῚ5 
δξαϊηδὲ {ποιηβοῖνοβ Μοδὺ πὰ Απιρῃη δ(- 
ἰλοκοὰ δηὰ ἀεβίγογοά Ἑάοῃι, δπὰ (ἤθη δος ὶ 
οἴμοσ. θβοβμαρπαῖ ἀπ Ὦ]5 ΔΓΤΩΥ ϑροηΐ ἴὮγοο 
ἀδλγϑ ἴῃ βροϊης 6 5]αίη, δηά οὐ ἴπε ἕουγιῃ 
ΟΔΥ ΠΟΥ μοῖά δὴ δβϑθπΊΌΪΥ ἴῃ ἴπ6 νϑ] ον δηά 
ΒΟἸΘΠΊΠΪΥ πδιηοά ἰδ [6 υδ]οὺ οὗ Βεγαίζδἢ, οσ 
ΒΙ]οοοης (2 Οἴγο. χχ.). ΤΤμῖ5 οσουτγτοπςο 
ἴοοκ ρἷδεθ δϑουξϊ ἃ δυπάγοα γϑαγβ Ὀείοτο [6 
{πιὸ ἴπαὶ να πᾶν δϑοϑιρηθεὰ ἴο οεὶ, δηὰ ἰΐ 5 
ποῖ ἱπιργοῦυδϊ {παῖ [Π6 ἱπλαβοΥ ΨΜὨΙΟἢ Π6 
ὮΟΓΟ 1.565 15 ἀεγίνεά ἔγοπι [86 ἰγδάϊξίοη οἵ 158 
τοδὶ ἀοϊϊνεγαηςσθ. “ὙΠ γτεδΐὶ τυ 6 ᾽" 
(2 Οδγο. χχ. 2), "ἴθ σγοδξ σοπίρδηγ " (Ὁ. 
12), “Ἰλυ]ϊα ες, τα τ 65" (Τ06] 11. χσ4) 
ΔΓῸ ρδίη βαίπογοὰ ἴῃ [Π6 νου, ἴοσ τε [οτάὰ 
ἴμόγε ἴο 5ϊῖ ἰπ Ἰυάρπιθηξ ὑροὴ ποῖ. [{ 15 ἢο 
Ἰοηρεῦ, ἤονγόνογ, σα] πὸ να εν οὗ Βογακδῇ, 
ἐ.6. οὗ ΒΙεβϑίηρ, Ὀυϊ [Π6 ν4]|1εγ οἵ [ομοβμδρμαῖ, 
ἐ.ς. ἴῃ6. ν] ον οὗ {πὸ ἡπάρτιλεηϊ οὗ [επονδῆ. 
ΤῊΘ ΠᾶΠ|6 ἰ5 ςοἰηοὰ ὈΥ [ο6] οη δοοουπί οὗ [5 
ΤΑΘΔηΙηΡ, δηά ἔογ ἴδ6 ρυγροβα οὗ τεςσδ]ηνς ἴῃς 
Βιδίογιςαὶ δϑϑουϊίίοη. ὙΠΕΙΓΘ 15 ΠῸ ρ]δοθ 50 
Ὠλιλθαὰ ΟἸἾΠΟΓ ἴῃ [Π6 νον οὗ ἴπῸ ΚΙάτγοῃ οὐ 
Εἰϑουνῇογο. 
βία ὙὍηὸ ψογὰ ἱπ ἴῆ6 οὐἱρίπαὶ 15. 5{1]} 

ςοπποοίρα ψ] ἢ [86 Πᾶπη [εοσμδρημδί. 80 'ὰ 
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516 ΤΟΕΙ, 1Π|. [ν. 3--9. 

Βεγίταρε [βϑγδεὶ, σγβοηι ΤΕΥ Πᾶνε 8οδῖ- ὙΟ ΟῸΓ τε ρ|ε8 ΠΙΥ͂ ροοῦγ ᾿ρίεάβδης "ΜΡ. 
τεγεά δπιοηρ ἴῃς πδιίοηβ, ἀπά ραγίεἁ τπΐηρβ: ᾿ 

6 Τηε ςδι]άγεη αἷβο οὗ Τυάδῃ δηά 
(ἢ6 σὨΠ]άγθη οὐ [εγυβαίθπι ἤᾶνε γε 3014 
υπῖο ἐπε (ὐτεοίδηβ, τμδῖ γε πιίρῃς ᾿ΗΦ δ. μὲ 
τεπιονα {πεπὶ ἔγ ἔτοπι τπεὶγ δογάθσ, ὄνος 

ΓᾺΥ ἰδπά. 
2 Απά τον Πᾶνα οαϑί ἰοΐβ ἔὉΓ ΤΥ 

Ρεορΐε ; δηὰ ἤᾶνα ρίνθη ἃ ὈΟΥ͂ ἔογ δῃ 
Πατῖοῖ, δηὰ 804 ἃ ρἱγὶ ἔογ ψίμα, δὶ σγεειαπε. 

ΤΕΥ πῖρμς ἀτηκ. 
4 Ὗελ, ληὰ ψῆδῖ πᾶνε γε ἴο ἐο 

νυ ἢ πιο, Ὁ Ἴγτγτε, δηά Ζιάοη, ἀπά 
}Π τῆς Τοαβῖ8 οὗ Ραϊἰεβείηβ ὁ ψν}}}} γε 
Ταηάθυ πι6 ἃ γοσοπιρεηςεὺ λπά ἰῇ γε 
ΓΕσοπΊροη86 πι6. ΒΨΙΠΙΥ ἀπά Βρε ά Ϊγ 
Ψ11 τεζυσγη γουγ γεσοπίρεηοα ὕροη 
γουγ οὐνη Πεδά ; 

ς Βεοσδιιβὲ γα πᾶνβ ἴδίκθῃ ΤῊΥ 5|Ϊνεγ 
Δηά ΓῺ ροϊά, Δηὰ ἢᾶνε Ἵοδλγγιβα ἱπῖο 

" Βεβοϊά, 1 νν}}}] γαῖβϑε μετ ουξ οὗ 
τῆς ρίδοβ ὑγῃΠ ΠΕῈΓ γα ἤλνα 30]4 {Πεπὶ, 
Δηα ψ1}] γεΐαγῃ γοὺγ γεσοιῆρεποα ΠΡΟΠ 
γουγ οννῆ Πελά: 

8 Απά [ ν"}}} 5611} γουγ 8οη8 δηά 
γουγ ἀλυρῃζεῖβ ἰηῖο τῆς Παπά οὗ {με 
σμΠ]άγθη οὐ Τυάδῃ. Δηὰ {ΠΕ 5}]] 5611 
τΠδηὶ ἴο 1ῃ6 ϑαδεδηβ, ἴο ἃ ρεορὶε ἔδσ 
ΟἹ: ἔογ τῆς ΓΚ Βαῖῃ βροόκδη “1. 

9 Κ΄ Ρτοοϊδί πὶ γε τἢ}8 ἀπιοηρ ἴδε 

[521. Ιχυἱ. τό, “ΒΥῪ ἢἤτε δπηὰ ὈΥ ἢὶ58 σνοσγὰ 
Μ1}1 ἴἢ6 1, ογὰ ρῥ]οδά τνῖτἢ 411 βοϑἢ ..) δηὰ ἰῃ 
ΕΖΕΚ. ΧΧΧΥΪΙ;. 22, Απᾶὰ 1 Ὑ}1}1 ρ]οδὰ δραϊηϑςὶ 
δπὶ 1 ρεϑι εηςς δηὰ ἢ Ὀ]οοά." 
}αγίοά »"7 τς τὸ σδηηοῖ Ὀ6 τεΐεεσοά 

ἴο Δηγιμης τμδῖ ἴλίκεῃ ρίδοθ δὲ ἴθ {{π|6 
ἀμδὲ Ϊοοὶ νντοίθ, ποῦ νγ85 ἴβόγὲ δηγ βίης ἴῃ 186 
ᾶ8ε οὗ 022ἰΔῃἢ ἴο συξχεϑὲ [15 ῥγοῦδὈ γ. [ 
τηιϑὲ τοΐεσ ἴο (ες Ομδιάσσαη ἀηὰ Ἀοπιδῃ οοη- 
4ιοβίβ, ἀηὰ ἴο ἴ6 ξιΐζυγε ορργεβδίοη οὗ σοάδβ 
ΡθορΪο οὗ ψῃϊςἢ ἴΠο56 σοπαηυοβίβ ννεῖε ἴγρεβ. 

8. εαιὲ ἰο5] ΑΚ ννᾶβ υ04] ἴῸΓ ὈΓΞΟΠΕΙ͂Β 
ὙΠοτὰ ΠΟῪ τοραγάοα 5115. ΠΕΡ ῖγ, Νδῇ. 11. το. 

Ω ὄσγ...«α σί,ι ἢ ὙΠ [νυ ]ϑἢ ῬΓΙΘΟΠΘΙΒ ἡ ΟΓῈ 
ΠοΙά 80 οἤδαρ [Πδί ἃ 5ϊανθ- 1] νγᾶβ 80] ΌΥ ΒΟΥ 
σρῖογ ἔογ ἃ ἀγαυρδὶ οὗ νγἱπὸ (δὴ οἷά ϑοηρ," 
ἃ5 Ψ͵Ὸ ΤῊ 540) δηὰ ἃ ἰδνυε- Ὁ ΟΥὙὍὨ ννᾶ5 ξίνθη 
ἴῃ Ρἷδοε οἵ ἴδ 5π|4}} οοἱη τπγοννῃ ἴο ἃ ργοϑβίϊ- 
τυῖο (Οεη. χχχυ]. τό; Ηοβ. 11. 2). Τυππς 
186 ]Θννῖϑι ννὰγ ΤΙΐ5 ἔοοῖκ 97,ΟΟΟ ὈΓΒΟΠΟΙΞ, 
οὗ ψποπὶ 6 ΡῈ Ὀ] ον βοϊὰ 411 [πδὲ σσεγα ὑπάοῦ 
17 γολῖβ οἵ ἄἂρθὸ. Αἢεν Ηδάγδηβ [ον ]5ἢ ννᾶγ 
ἔουγ [ενν8 νοσο δοϊά ἴοσ ἃ τηρᾶβϑυτε οὗ ὈδγΙΟΥ 
δῖ Ηοὕτγοη. 

4. Υεα, απά «υδαί ῥαῦε γε ἰο 40 «υἱὴῤ »ιο] 
.6.  ὙΝὮΥ ἀο γε ἴοο διᾶγαβϑ ΤΥ Ρθορΐθ }»"» 
Ης ρμδϑϑεβ, ἴῃ ἴῃ6 ποχί θυ νϑῦβϑοβ, ἔγοπὶ [Π6 
δαΐυγτε δηίδροηϊδία ψῆο 5δβουϊὰ ΟδΙΤῪ ἢἰ5 
σουπίγγτηθη σαρῦνο δηά 561ΖῈ τποῖγ ἰδηά, ἴο 
ἴΠε δῃοπλεβ ΨὯΟ ἴῃ ἢἰ5 οὐ ΟΔΥ δὰ ρἰυη- 
ἀογοά {πο οὗ [πεῖς σξοοάϑβ, δηὰ πδὰ ϑοϊά βοὴ 
οἵ [Πδπὶ 85 ἘΠΕΥ σδυρῆϊ ἴῸγ ϑἰανεβ. 
Ο γε, απί Ζιάοη] Ὑῆα οὔπιθ οὗ {ΠῸ 

Ὑγηδηβ ἀπά ϑιἀοηΐϊδηβ σοῃϑιϑίθα ἴῃ Ὀεοϊηρς [Π6 
Γεσοίνειβ οὗ {86 5ἴανοβ, ὑνβοπὶ ΠΟΥ Ὀουρῆΐ 
ἔτουι ἴῃ Ῥἢ  ΠἸ5Ε1η65 δηὰ ϑοϊὰ ἴο ἴδε Οὔεθῖς 
οὗ Αϑῖ4 Μίποσ. 

δὲ εοαιί; 9 Ῥαϊεεί πε] ὙὉΠ6 ψοτζά 50 τθη- 
ΤΏΔΥ πηοδῃ ἴΠ6 σοαϑῖβ Οἡ ἴο νυν! οἢ [Π6 568 

.ΣῸ]15, οὐ 1η6 εἰγου 5 οὐ ἀϊδίγι 5 Ὀοοησίης ἴο 
ΘΔΟἢ οὗ {πὸ ἢνθ Ἵμιίοῖ εἰ[65 οὐ ῬὨΠ τα Οὗ 
Ῥαϊοβῖῖπο, Τὰς ΡΠ] Ἰ5{1πεὲ5 δηὰ Ασαρίδπβ πδὰ 

ἀαηυγεῦδθον ὐδοσαφὰν ἰη ἴῃ τεῖστι οὗ [ϑβογδπι, 
δὰ οαττιθὰ οἱ (δε Κίῃρβ ϑ0ὴ58 δηὰ νγῖνεϑ (2 
Οἶτο, χχὶ. 17). 

«υἱ! γε, ἄς. Ἡδνε 1 ἄοπὸ δηγτηίηρ ἔοτ 
ὙΠ ἢ γοὺ 5ῃουϊά ἄἀνθηρο γουτγθεῖνεβ ἡ Νο: 
θυΐ ἰἔ γοιι ταῖϑε ἴῃ6 φυρϑοη οὗ γθα 2], 1 τ} 
ΔΥΘΏΡΘ ΓΊΥ561Ε οὐ γοὺ ἔογ γουγ ἀδθάϑ. 

δ. ».»7) εἶνε, δος. ΜΜ΄πθ θδοδιιϑθ ΤᾺ 
ῬΘΟΡΪεἾ5, ποῖ θδοδυκ ἴἴ θοϊοη 5 ἴο {δε ἰεσηρ!δ. 

ἐο»ρἰ.1] ΟΥ̓ ρδίδοθϑβ. 

Θ. «οἷά μπίο δὲ Ογεείαπ}] ὍὯΤδὲ Ὑγηδῃβ 
δηὰ διἀοηΐδης, οὐνἱὴς ἴο {πεῖν τιδγιτἰτὴὸ οἢδ-» 
Γασίογ, ννουἹάὰ πδίυ γα! γ σοπὶθ ἰῃ ςοηπίδοῖϊ ἢ 
ἴῃς Οτοεκβ, Αὐουΐ 200 Ὀεΐογε {86 
ἔπηθ οὗ Ϊοεϊ, ἴῃς Οτθεῖς Πδὰ ςο]οπὶζοὰ Α5ῖ8 
Μίποσ, ἀπά ννου]ά ἔδβεγε δὲ [86 στεδαγ σεοϊρίεηϊ» 
οὗ Τγτεῖβ 5ἷδνεβ. ὅζὅνε ἤᾶνε πο Οὔτξεεῖ ἢιβίογὶ- 
οἂΪ τοοογάς οὗ [ῃἰ5 ἀδίθ ἴο σοηϑυϊ; Ὀαζ ἴο 56]] 
85 5'δνεβ ἰἤοϑο [ΚΘ 1 ὙΥΑΓ νγᾶβ ἴῃ6 πηϊνοσβδὶ 
ἀρον ἐς αἱ [Π15 ροεγιοα οὗ {πὸ ννοῦ] 5. δἰ ϑΐοσγ. 
46 Κ16] πηοητίοηβ ἴῃς ἔγαάε οὗ {πὸ Τ γτίδηβ νυ 

[με Οτθεῖϑ (Χχυ. 13). Μονεῖβ βῖνεϑ ΤΔΩΥ 
ἰῃϑίδηςεβ οὐ ΘΑΎΥ 5ἰανε-ἀθδιηρ οὐ [86 
Ὀο( οὗ Τ γγίδηϑ δηὰ οὗ Οτεεῖβ ("Ῥῃδηϊ Ζίοσ,᾽ 11. 
3) ΡΡ. 70, 8ο; 866 «αἰΞο ὙΝΊΚιη5, ὁ Ῥῃσηϊςία 
δηὰ 586], Ρ. 119, 1871). ΤΠΘΓΕ 15 ΠΟ σεάϑοῃ 
ἔογ βιιρροβίηξ ἃ ἴονγῃ παιῃοὰ [ανδῃ ἴῃ Ὑδηηθῃ 
ἴο 6 πιοδηΐ ὈΥ 7οεὶ. 

8. ἐδὲ ϑαδεαμἢ δ ΒιθΡδμδ, ἰ. ε. ἴδ. 
οἷα ψνῆοϑο σοι ΣῪ ννγᾶ5 ϑἰἰυδίδα ἴῃ Ασα 

ἔπι, ἂἵ (Π6 5.ν. ὌχΕΓΟ ΠΥ οὗ Ατδρίδ, ἴο 186 
εαϑὶ οὗ ἰῆο Ἀδὰ 564: ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἀσβοοπάρα ἔσοπι 
δῆοθα, 8οη οὗ ̓ οκίδῃ. ΤῸ ϑαῦεδηςβ, ἃ Ουμο 
{Πῦ6, Ἰἰνεὰ οὐ ἴΠ6 ορροϑὶίθ 5ἰάβ οὗ ἴδε Ἀοὰ 
868, δηά {πεογοΐοστο ἴῃ Αἴποδ. ὅδὅ66 ποῖδε οη 
Οεη. χ. γ, 28: ΙοὉ ἰ. τς; 5. ᾿Ιχχὶϊ. το; δηὰ 
ΟἸαγκεῖβ “ ΒΙ0]6 Α11|45.. 4.5 ἴδε Ὑγτγίδηϑβ ϑοἱὰ 
]ενν 5} ὈΣΙθοποῖβ ἴο ἴῃς τηδγιπῆὸ ρθορὶ οὗ 
{πὸ ἔδσ ννεβῖ, 50 ἴδε [οὺνν5 5Πποι)]ὰ 561} Τγγίδης 
ἴο 186 ἱγδάοτξ οὗ ἴῃς ἔαγ εαϑσῖ. ἈΠ] 15Ἶπ65 πᾶ 
Βανε Ὀδθη 80] ά ὈὉγ ὕΖΖίδῃ (2 (ἶγο. χχνὶ. 6 
δηὰ ὉγΥ ἩδοΖοκιδὴ (ς Κ. χνι. 8). Ὅν ὁ Ἰοᾶσῃ 



ν. 1το---14.} 

ΗΘ. (ΟεπΈ1ε8 ; ̓Ργεραγς ννᾶῦ, νγαῖκα ἃρ τῆς 
ταῖρ ΠΥ τηεθη, ἰεῖ 411 τῆς ππεη οὐ νγᾺγ 
ἄγαν πεᾶγ; ἰεῖ ἴῃεπὶ σοπιδ ὺρ: 

αἸμἰ.ᾳ.. 1 4Βελῖὶ γουγ ρ]οννβῆδγεβ ἱπίο 
"ον, ογάβ, ἀπά γουγ ᾿ ργαηΐσἤοοκΚϑβ ἰηῖο 
"ρ ρΕΆΓΘ : ἰεῖ τῆς νγεδὶς βᾶγ, Ἷ απ βϑῖτοηρ. 

11 Αβ86 0] γουγβαῖνοβ, ΔΠα σΟΠΊ6, 
411 γε Βεδίῃβη, ἀπά ρδῖθεγ γουγβεῖνεβ 

" Οτ, με. τορεῖμεγ τουπα ρου : τ μετ ' σάιι86 
ΟΥ̓ . 

λαδ [ΙΔ ΠΙΙΡΠΓΥ Οπε8 ἴο φΟπὶε ἄἀονῃ, Ο 
 Ἂ[Ι(0ἈΡ. 

ἔτοπι Ὠϊοά. δὶς. (ΧΝ11. 46) παὲ πιογὸ ἔδμδη 
:λιοοο ΤυΤδη8 ΕΓ δο]ὰ ἰπῖο ϑἰδυεσυ δῆϊοσ 
,“ΑἸοχδηογ᾽ 5 σοπηυσβῖ. 

9. Ρνοείαίν»ι γε ἐδ, Ἧδ τεΐυγῃς ἔγοηι [Π6 
ἔπε: ἀοηιηςϊδίίοη οὗ ΤΎΤΓο, διάοη, δηά 
ὨιΙσῦα ἴο “16 Ορδη(1|65 ἢ φόηογαὶ, [Π6 

“ 41} παί[οῃϑ ᾽᾿, οὗ νϑῦϑὸ 2, ἴοπὶ Ηδ δὰ 5821 
(πὶ Ηδ νουϊά ραΐμοῦ τοροῖμοσ. ὍΤΠῚ5 νοῦβα 
ςοηΐδιη5 {ΠΕΣ βιιπηπλοη5 ἴο σοης νυ [ΠΟΤ 
ΔΙΙῚ5 ἰη {πεῖγ ἢδηάϑ ἴο τοςείνο {ΠΟῚΓ Ουθυ ΤΟΥ. 
(ΚΕ, Ζεεῆ. χὶν. 2.) 3) “" Βεδοϊάὰ 1 ψν}}}} χαΐποσ 41] 
παίϊοηβ ἀρδϊησί [εγιβδίθπι ἴο Ὀ4[116.. ἘΠ Θη 5841] 
1πΠ6 ]οτὰ ρὸ ἴοτ δὰ ἔρῃξς δρδίπϑὶ {π656 
πδίοη5.) ΟΕ αἷϑο Ἐ)26Κ. χχχυνῇ!. τό6. ΤΠΟ 
ἼνΒο]6 οὗ ἴπ656 ἔνγο σπαρίογβ 5ῃοι)Ἱὰ Ὅδ γεδά ἴῃ 
οἰιιοϊἀδίίοη οὗἔὨ {πὸ ἰοχῖ. 

Ῥγεραγε] [ἰϊ, "' ΞΔ ΠΟ ΕΥ " ὈΥ 5Δοτῆοεβ δπά 
τοὶ σίου γιΐθ5. 

10. 2 ρευεῥαγε:.. ῥγμπίησδοοξ ὙὙἢ5. οχ- 
Ῥγοβϑϑίοῃ, νι οἢ δἴογνναγάβ Ὀθοδπὶθ Ῥσγονθγῦϊδὶ, 
νγ 85 ῬΕΓΒΔΡ5 ϑιρρεβίθοά ἴο |οδ] ὈΥ ϑθείηρ 
ἀτοιηδ Ὠἷἰπὶ [η6 ἀρτςσι] γα! δοῦν τ ἢ 
νγὰ5 ἔοκίεγοα ὉΥ Κκίηρ 022 Δ; “ἴογ ΒῈ παὰ 
τλυςἢ σδίς]6, Ὀοΐἢ ἴῃ ἴῃς ἴον σουπίΓΥ, δηὰ ἴῃ 
16 ῥ͵ΔΙῺ5 : Ὠυϑοαηάπηθη 4150, πὰ υἱηθάγοϑϑοῦβ 
ἴπ ἴη6 πιουηϊδίη5, αηα ἴῃ ΟΔΙτηΕ] : ἔοσ ἢ Ἰονθὰ 
ΠυΌδη ΣῪ " (2 (ἢγο. χχυϊ. το). |06}}5 ΟΥῪ 15 
δάἀάγεβθθα ἴο ἴῃς δεαλῖμεη Ὀεΐογε ἴῃς Ἰιάρτηεπί 
οὗ [6μονδῆ ὑροη (δεπι. [5414 (11. 4) δηά 
ΜιοδΔὴ (ἰν. 32) γένοῦβο [Π6 νγογάϑβ γῆθη ἀθϑοσιὃ- 
ἴηρ πὸ κίδίθ οὔ πὸ ννογ] ὰ δῇἔτεσ [Π6} ἀρτηθηΐ Πδ5 
Ὀδδη ἃ, ἀπά ἴδε 1 οτὰ δαϑδϑϑιτηθὰ Η]5 ἰϊηρ- 
ἄοπι ἴῃ Ζίοη. “ΤΟΥ 51|18}} Ὀθαΐῖ {πον βννογάβ 
ἱπίο ῥίοννβμαγοβ δηὰ {Ππεὶγ βρθαῦβ ἱηΐο ὑγυηΐηρ- 
Ποοῖκϑ ; παίίοῃ 5Π4]} ποῖ Ἐ"Ὸ ἂρ ἃ συνογὰ δραϊηβὶ 
Ὡδίίοη, πε ΠΟΥ 5.41} ΤΟΥ ἸοΑΓῚ νγᾶΓ ΔΩΥ τοτο.᾽" 
Μαγίδ] 5 ορίρταπιὶ (ΧΙΝ. 24) οἡ [6 ργιπὶηρ- 
Ποοῖκς {μὲ ννᾶ5 πιδάς ουΐ οὗ ἃ ϑνγογά 1ΠΠπιιϑσῖγαϊθς 
[Ξδἰδὴ δηὰ Μ|οδῇ :---- 

Ῥλχ πηὲ ςεγία ἀυοῖὶς ρας άος σοη συν ἰπ τι50.5 : 
Αρηοοϊς παῆς δυχὰ ; σα 1115 δηῖς ἔμ]. 

ΨΊγΡΙ δηὰ Ονὶὰ ΠΠπἰϑἰγαίο ]0Ε] :---- 

Θαφυλίοηι αὐάπςοι5 ατνὰ σο]οπΪϑ ; 
Εὶ οσυγνα τἱρίάυπὶ ἴΑ]ςε5 σου δηϊαγ ᾿ῃ ΘΠ ΘΠ. 

“Οοοῦρ.᾽ 1. 5ού. 
ϑδύοιἶῖα σοϑοαῦδηί, νογβῖαις ἴῃ ῬἾ]ὰ ἸΙΡΌΠ6Β ; 

Ἑδείδαυε ἀς ταδὶ ροηάεγε οδ5515 δσγαῖ, 
“Ἐαβι.᾽ 1. 697. 

ἸΟΕ1. 111. 517 

12 [,εἴἰ τῆ6 Πελίῃοη δα νναϊκαπαά, 
δηὰ σοῦβ ὕὑρ ἴο ἴῃς ν]]εν οἵ ]ε- 
Ποβῆδρῆδε: ἔογ τῆεγα ψ}}}} 1 ες ἴο 
)μάρε 411] τῆς Ὠεαῖῆθη τουπά δρουῖ. 

12 Ρυξ γε ἴῃ τῆς 8ἰςκ]Ἂ, ἔογ τῆς ἢ Ἐσν. τι 
Βατνεβί ἰ8 σίρε : φοπηθ, ρεῖ γοῖιι ἀονγῃ ; Ὁ 
ἴογ ἴῃς ῥΓεβ8 15 {}]}}, τῆς [δ8 ονεγῆον ; 
ἴον τΠ6ῖγ νυν ΚΘ Ώ 658 ἡ: ργεδῖ. 

14 ΜΜαυϊείευά65, πχυϊτευ 68. ἱπ τῆς 
ν Δ] ]εΥ οἵ " ἀεςἰϑίοη : ἔογ τῆς ἀδὺ οὔτμε " τ, ον 
ΓΟΚᾺΡ ἐς πϑᾶγ ἴῃ τῆς νδ] 16} οἵ ἀεοϊβίοη. “ἀνεράένα. 

κί ἐδ «υεαξ “αν, 1 αν ΤΟΝ Νο δὀχουβο 
οἡ ἴδ στουηῃὰ οὗ ΠΤ Υ 15 ἴο Ὀ6 δάπκιτἰοὰ. 

11... ““͵ορδἰ}] ἘἈδίδοσ, Ἠδεῖοι. Τἢο 
νογά, ἐουπα ΟὨΪΥ ΠΟΘ, 15 ςοηποοίϊοα ψν ἢ οπ 
ὙΠΙΟὮ ΠΊΘΔη5 “ἴο υττγ.» 

ἐδγ νεῖ δὲν οπ ἢ ἘΠΊ οσ ἴῃ6 δηροῖβ, α Κ. 
νἱ. 1; 5. οἷ. λο (ΗἰΖὶρ, Ηδηρϑίοηθογρ, 
ῬαβεΥ, Κεῖ), οσ πε [Θνν ἢ μεγοεβ (ὟΝ ἅπϑβομο, 
ΘΟ ΠΊΟΪΪ6Γ), ΟΥ̓ ἴῃ ΤΡ ΠΕΥ Ομθ5 οὗἩ ἴδε μοδίῃρη 
τς Ης 5 δῦοιΐ ἴο ονογίῆσγονν, γῆο ἃγὸ 5{1|] 

15, 
12. τ᾽αἱεν 9. σεῤοεδαβδα} ΑΚ ἴὴ Ὁ. 2. 

“ΤῊΘ Μοβιαπιπηδάδηβ αν Ὀοτιτοννοά ἔτοπὶ 
86 [ἐνν8 ἃ ἰγδάϊίοη, δῖος ἢ Ἰοςδῖοβ τῆς Ἰυρ- 
τηοηΐῖ ἴῃ ἴῃ6 ΚΙάγομ, ΟΥ̓ “ ν᾽ Υ οὗ [6 οϑῃᾶ- 
Ρμαϊ. [{ Πᾶ5 [15 οὔρίῃ ἴῃ ἃ τηϊϑϊ ἰογργοίδτ!οη 
οΟὗἨ οεἱ 11, 12. Βιυΐ Ὀὲ {Π1]5 ἃ5 ἴξ τηδύ, {ΠῈ 
ὈΕΙΙΟΥ ΘΧογοἶθο5 ἃ ΡΟΥΟΓΙΩΪ ᾿ηἤμθηςσθ 411Κ6 οἡ 
ως δηἃ Μοπαπιηπιθάδηθβ. ὍὙ2μὸ ἔδνουτιῖα 
ὈΓγηΣ- ΡΪάςο οὗὨ ἴΠ6 Ἰδοῦ 15 ἴπ6 πᾶττονν Ἰοάρ 

ουΐϑ!άθο ἴ6 Ηδγδηλ νν4}} οἡυ ἴπε ὕγον οἵ {πὸ 
ΚΙάτοη ; δῃά {πὸ [εν οἴθη ἔγανοὶ πὰ ἴῃ 6 
οηβ οὗ ἴῃ6 οαγτὰ ἰμδὶ ΠΟΥ ΤΠΛΑΥ Δ ἐπεὶγ 
Ὀοπθ5 ἰῃ ἴπ6 ναϑὶ σεπηείογΥ ἸνΠΙςἢ σοόνοῖβ [ἢ 6 
Ορροϑιΐία Ὀδηκ οὗ [Π6 τὰνῖπο᾽" (Ρογίοσγ, '" Οἰδηΐῖ 
ΟΙε5 οὗ Βαϑῆδη δηδ ϑυγίδ'β ΗΟΪΥ ΡΪδοοϑ," 
Ι,οπά. 1866, Ὁ. 122). 

«υἱὲ 1 «ἱδ 1Ἰο ἼΕ: σῇ, ὕλη. νἱϊ. ο; Μεαῖῖ, 
χχν, 321; Ἀον. ΧΧ. 4. 

135. ἐδ ῥαγυεεὶ ἱς γίρε.. δὲ ῥγῶ ἐς ΜΙ 
ὙἼΤννο τηείλρῃοῦβ δρρί θὰ ἴο {πὸ σοηρτοξαῖ 
Βοδίμθη. ΤΟΥ ϑἰδηά (Ὡς κ ἰοροῖμοῦ ἀπὰ ΓΟΔΑΥ͂ 
ἴοσ ἀοϑίγιςϊίίοη ἱπ [δ6 νι θυ οὗ υάρπηοπῖ, ἃ5 
1Π6 σΣρο ϑᾶγβ οὗ σούῃ δῖ παγνοϑῖ; ννδιπρ ἴο 
6 Ἰγοάάδη υὑπάογ ἔοοῖ, ἃ5 ξτδρεβ ἴῃ {πε ργοϑ5. 
σῇ Μεαᾶῖίι. χιϊ. 29. 1π ον. χῖν. 18, ἴΠ6 5ΔΠ16 
ΠΙΘΙΔΡΠΟΥΙΒ ἅ.Ὸ ιιϑοεὰ Ὑ]Γἢ ἃ 51:0} δρρ]!σδιίοη. 

Ξε! γομ ἀοαυ"] ἈἈδίμοσ, ὕὑσϑδά ([ῃ6 νν"]η6- 
ῬΓ55). 
ὃν εδεὶν «υἱεξεάποι: ἐς σγοα} ῬῬΓΙΟΌΔΟΪ πῃ 

Αἰ υδίοη ἴο Οδεη. νἱ. ς, ϑυρροβίίης ἴδαῖ [ἢ6 
οδιι8θ οὗ ἔπε βτϑῖ ρτοδῖ υἱϑβιϊδίϊοη δπὰ οὗ ἴΠ6 
ἰλϑὶ ἰ5 (Π6 5ΔΠΊ6. 

, 14. Μωϊμιμάο ῥανποπέι. (ΟΕ. Ἐζεκ. 
ΧΧΧΙΧΟ ΙΙ, “ ὙΠΟΓΟ 50.41]} ἘΠΕῪ ὈΌΓΥ Οορ πὰ 
411 δὶ5 ταυ τυ ε5: δηὰ ἘΠΕΥ 5141} ς}} 1 [ῃς 
νδ] ον οὗ Ηαδτηοη-ξορ.᾽" 

ἐπ δε ταἱΐεγ οΓ ἀεεὶσἰοη] Οτ, “οὗ 5πᾶγρ 



κιὸ ΤΟῈ Ι,..ϑἈΕΕΠΠι. ν. 1τς--ἰο. 

ἐοδαρι 4. τς ΤῊε ἐβυη ἀπά τε πιοοη 5}2]] 
κὰ Ὀε ἀλγκοπεά, ἀπά τῃς 8ἴδιβ 5881} τυῖτἢ- 

ἀγανν τῆ εἸΓ βῃϊπηρ. 
4 [ετ..5. [16 ἾΠε] 0 ΚΡ} 4530 5Π4]] ἔσοδγ ουΐ οὗ 
Ἔτηος τ... Ζίοῃ, ἂπά υἱίεγ ἢἰ5. νοῖςβ ἔγοτῃ [δγι- 

βίοι ; δηά τῆς ἢεανθηβ δπά τῆς βγῆ 
504] βῆαϊςςε : Ὀυῖ τῆς ΓΟΚῸ τοί δέ τὰς 

"Ἧορ. ἴπορε οἔὨ ἢ΄8 ρεορίε, ἀπά τῃ6 5ιγεηρτῃ ὦ Ε 
ἀὐώ ἐδ οὗ τὴς ςδιϊάγοη οἵ [βγδεὶ. 
ῥαγόσασ. 5 χ. 80 5}8]] γε Κπονῦ τῆδὲ 1 ἀπ πα 

ΓῸΒΡ γουγ (σοά ἀννε]]πρ ἰπ Ζίοη, 
ΤΩΥ ΠΟΙῪ πιουπηίδίπ : ἴδῃ 85Π4}} [εγυ- 

)υάρτηεης " (ἔἴοπι 4 ψογὰ τηϑδηΐηρ “ὁ ἴο ἀ6- 
εοἰάθ,) χσ Κ. χχ. 40; [588]. χ. 22). [ἴ ἰ5 ἃ 
ΠᾶΠῚ6 οὗ 5ἰπι δῦ ἱπιροσέ ἢ τῃ6 γα] ον οὗ 
]Ἐδοθμαρῆδαί. 81 [ογοίηθ, ἔο] νη Ααυ]]α 
δηά ϑυχησηδοῆιβ, ἰγδηϑίδῖοϑ “" ἀδϑίγισίίοῃ ; ἢ" 
ΗοἸΖμδυβοη δηὰ Ογθάπεσ, γοίεσστιηρ ἴο [58]. 
ΧΧΥΙΙ. 27, ΧΙ, ας, ΤΟΠΘΟΥ [ἃ “6 (Πγοϑμϊπρ ἴῃ- 
βίσιηοθηῖϊ.," Οὗ, [16 νοτὰ Αττηδροάδοη -- σου ἢ- 
ἰδίῃ οὗ ευὐϊηρ ἴο ρΡίεςοβ, Κπν. χνΐ. τό. 

16. «δαὶ γοαγ] ΑΞ5 ἃ Ἰίοη, ςἔ. Ηοϑ. ν. 
14; δηά Ηἰς τυπάογῦ ων γΟΙΟ6) 5}18]} 5δνν 
Η!5 ρῥτϑϑθθῆσθ δῖ Ϊεγυβαίθσῃ. ΟΕ. σ ΤΠ655. ἵν. 
τό, “ῸΓ ἴδ6 Τ,οτὰ Η!πιϑ οὶ 50}2}} ἀδϑοθηὰ 
ψ ἢ ἃ δῃουῖ, ἢ 1Π6 νοῖςθ οὗ [Π6 δγοθδηροὶ 
ἃηὰ ἢ [μὲ ἰτὰτρ οὗ σοά.» Απιοβ οσοπ- 
Ιδηςο5 ψἶ τἴπ6 βαπὶὸ ψογάς, “"ἼΒΟ ἴοτὰ 
Ψ1}1 τοὰγ ἔγοπι Ζίοη δηὰ υἱΐογ ᾿ς σοῖὶοθ ἔγοπι 
]οπιϑβαίθτῃ " (. 2), ΡΓΟΌΔΟΪ ἴο δ[ιίδοῃ ἢῖ5 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ 85 Οἰοϑοῖν 85 ροβϑίἷε ἴο [οε]}58. 866 
[ηἰγτοάυείίοη, 8 1. 
δαΐ ἐδὲ 1050] ὍΘ τοπιδϊπάοσ οὗ ἴδ6 Ὀοοκ 
ἀοβογῖθε5 ἴπ6 τειζη οὗ [επονδὴ δῇογ πε 7υὰἀ5- 
τηθηΐ. 

17. Ἴῤδέγ “δα πὸ σἰγαησογ, ρα: ἐδγομσϑ 
δὲὸγ ὧἤν 5661] 50 581]. Χχχυ. 8; |6γ χχχ. 8: 
Οὐδά. 1:7γ. ἴῃ Ζεον. χὶν. 21: ἴδε ῥγογηῖδα 
βἰδηάβ ἴῃ5: “Ἶὴ ἰηδὲ ἀΑΥ ἴΠοτο 50.811] Ὀ6. Ὧο 
τοῦτα ἴῃ6 (δπᾶδηϊίο ἴπ ἴΠ6 Βοιιβο οὗ [δ 1,ογὰ 
οὗ Ποϑῖβ." [ἴ 15 βρι τ} }Ζ ὰ ἴῃ [86 ὈοοΚ οὗ 
(Π6 Ἀρονεϊδίίοη ἱπίο ὁ" Απάὰ ἴπογο 5}4}} ἰῃ πὸ 
Ὑν156 ΘηΐοΓ ἰηΐο ἰἴ ΔΩΥ της ἰμαῖ ἀδπ]οίῃ, 
ὩΘΙΠΟΣ νυν Πδίϑοονοσ. ψνοσκοίῃ δοοπγηδίίοη, οὐ 
τηδικοῖίῃ ἃ 16: υῖ ΠΟΥ ννῃϊο ἢ δὲ ττίδη ἴῃ 
[86 1, ,4π|ῦ᾽5 Ὀοοΐκ οἵ 118, δν. χχὶ. 27. 

18. ἐδὲ »"ιομμίαίπς σῥαΐ ἄγοῤ ἀοτυμ πεὺ 
«υἱπε}] ὙΠΟ 54Π}|6 ἜΧΡΓΟΞΘΙΟ. 15 56 ΌΥ ΑἸΊΟ5, 
ΙΧ. 11... Ηδ {δογοίογε Ὀθρίη5 δηὰ δηάβ ἢϊ5 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ ὈΥ ἃ εἰΐδίίοη ἔτοπι οεϊ. 

ἐδε ῥίἐΐς «ῥα ἥοαυ «υἱὲ νι] Ὁ] Οἔ, Ονἱά, 
Με 1. ΙΙἹ :-Ὁ 

““ Ἑ]υππα 74πὶ ἰΔο(ὶΞ, ᾽4πὶ Πιιπιὶπα πεοίατίς, ἰθαπηΐ; 
ΕἸανααιςε ἀς νἱ αὶ 5 ΠΑ ραηὶ Πα πε ]18.᾽" 

ΕὐυΓΡ. “Βαςςοῆξ,᾽ 142 :-- 

“Ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, 
Ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσᾶν 

Νέκταρι. 

βϑΐεπι δὲ ἰβοῖγ, δηά τῆεγε 8} πο ' Ἧς}. 
“ΒΕΓΔΩΡΕΓΒ 4588 1ὨΓΟΟΡΏ ΠΕ ΔΠΥ « Ἐπ “ι 
ΠΊΟΓΕ. 

18 4 Απά [ξ 3514}] σοπιε ἴο ρᾶ88 ἴῃ 
παῖς ἄδγ, ἐῤαέ τῆς πιοιμίδιη8 5}4]] 
“άτορ ἀονγῃ πεν ννῖπο, ἀπά τῆς 1115." Απιοςο 
504]1] ονν νυ τῇ τ  Κ., δηὰ 81] ([ἢς τῖνογβ 
οἔ Γυάδῃ 5}4]} ᾿ἔονν νυ ἢ ννδῖεγβ, δπά ᾿ Ἐς. κω. 
4 ἰοιηῖδλιῃ 5411] σοης ἰογῖῃ οὗ ἴδ 
ουδὲ οὗ τῆς ΠΟΚΌ, ἀπὰ 541] νγαῖεσ 
τῆς ν]1ον οὗ δΒιττηι. Σ 

19 Εργρῖ 5841} θὲ ἃ ἀεβοϊδιίοῃ, δηὰ 

α 7οι" αἰμ} ΤῊΪ5 σμαγαςίεγιϑεῖς οὗ [Π6 γεῖση 
οὗ ρϑδᾶσς ἰ5 ἑοιιπὰ αἷ5ο ἱῃ Ε,Ζοῖκ. χὶν!., ἴῃ Ζοςἢ. 
χὶν. 8, Δηά ἱπ ρδν. ΧΧΙ!. τ. ἘΕΖεκίοὶ 9665 1Π6 
5[{ἘΔΠ| ἰ55116 ἔγοτι ἴῃ 6 θδϑΐογηῃ πγοϑῃοϊὰ οὗ 186 
ἰδσρὶο δηὰ ἤονν ἀοννῃ ἴο ἔῃ6 ᾿ϑοδά 8ὅ6α, δηά 
Π68] 115 νγαΐογβ, νυ Ὦῖ ΌΥ [86 Ὀδηκ5 στον 4]]} 
ΤΏΔΗΠΟΣ Οὗ ἴγδ85 70Γ ἰοοά δηά χτηράϊοῖϊπθ. [ἢ 
Ζοοδδσδ ἢ υἱβίοη 1 Ἰηῖο ἔνο Ὀγάπομοϑ, 
βονηης ἱπίο {π6 ᾿Ὠοδὰ 868 δηά ἱπίο ἴ6 Μοὰϊ- 
ἰοστάθθδη. ὍΠ6ὸ ἴννο ἰδΐοσ ργορδεῖς {μογοΐογο 
Ῥγόϑογνε ἴδ δὴ ἱΠΠΔΡΈΓΥ, δηὰ 566 ἴΠ6 βἴγοθδπι 
βΒονῖπς (ἰπ οπθ οὗ (5 Ὀγαποθοβ, δέῖοσ ἱὸ Βαά 
Ὀοςοπς αἰϊν!ἀ6ὰ}) ἴῃ ἴΠ6 58πι6 ἀϊγεςζίοη 85 [οεϊ:; 
ἴον ἐδε υαἱήεν 9 5. δι Ζἰηι 15, πο ἀουδί, {Π6 νδ]]εΥ 
οὗ ἴ[ῆ6 Αοδοῖδβ, οἡ ἴῃς Ὀογάριβ οὗ Μοδῦ, οὔ 
[Π6 οἴδεῦ βἰάς οἵ [ογάδῃ, νυῆεγε [86 15 γδ6 165 
Βα] θὰ δηὰ 5ἰπποά (Ναυη. χχν.). ὉΠ βίσγθδπι 
ἤδη 15 ἤχει ἴο ἢ}} {πὸ [ογάδη νιον δὰ ἴΒ6 
Πεδά 868, δῃὰ (ποη ἴο βργοδὰ 1196} { Ἄοὐθὴ Ὀ6- 
γοπά {πε Ὀογάοτβ οὗ ᾿υάδῃ. [1 Ξυ ταῦθ }1Ζ 65 
[06 Πρα]ηρ δηὰ ἐγυσ γπρ Ρόννοσ νυν Ὠῖς ἢ ννᾶ5 
ἴο οπιδηδίο ἔγοπιὶ [εγιιϑαίεση. δῖ [οδη 5ρ1Γ1- 
ἴ.4}12Ζ265 [Π6 ἱπιδρὸ 5{}}} πιοῦθὸ ΌΥ στρδκιηρ [ἢ 6 
βίγεδπὶ ργοςθοᾶ ηοῖ ἔγτοτῃ 86 σηδίθσίδὶ [6 γΓ58- 
Ἰοπὶ, Ὀὰς ουΐϊ οὗ ἴπ6 ἴἤστοπο οὗ Οοά δηὰ οὗ 
{86 1,4π|0" (Άε6ν. χχὶ!. 1). Ὑδὺ5 ψγὸ 5ο6 (ἢδί 
(Π6 5ἴγοδῃη 15 ἴη6 ΗοΙΥ ϑρὶπτϑ στάσθ. ΤῊΘ 
ΘΙ ΌΪΘ πὶ ννᾶ5 πὸ ἀου δὲ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΥ ϑυρροϑίοα ὉΥ͂ 
[ἢς οχἰβίθηςθ οὗ ἴπ6 “" ριιϑπίπρ ἐουπίδιη ὑπάθγ 
[ῃ6 τοπΊρ]6 "ἢ τποηϊοποά ὈΥ Ταςϊυ5 (’ Ηἰ5ι." 
Ν. 12). 

19. ργρί... Ε4ο»1}] Ὄῆθ ἀεβοϊδίίοη οὗ 
656 ὩΔΈ ΙΒ 15 Ἰηἰγοάυσοα ᾿ηἴο (ἢ6 ΡσζΏΓΟ ἴῃ 
ΟΥΕΣ ἴο ϑθσύθ 8ἃ5 ἃ Ἴοηίγαδὲ ἴο ἴθ ρϑᾶςθ 
εη]ογεὰ ὈΥ ἴδε ϑεγνδηῖβ οἵ [εβοναῆ. ὙΠῸ 
ΟἿΪΥ υἱοίοπεο τοςογάθα ἴῃ [6 Πιβίοσιςδὶ θοοΐκβ 
ἴο ὙΠ ὶοΒ [06] σου]ὰ τείεσ 15 [ἢ6 ἱηναβίοῃ οὗ 
58 5Πα!ς ἴῃ [ἢ τεῖίρῃ οὗ Ἀεποῦοδπι (1 Κ. χῖν. 
2 δ ἃηὰ [86 ΕΒαοπλῖο νῶῦ ἰπ 1ῃ6 τεῖρῃ οὗ 
7]θῃογάσῃ (2 αἴγο. χχὶ. 8). ὙΠΕΤΕ ΤΥ ὃδ 
ΤΏΔΩΥ υηγεσογάρσα ἰπϑίδησοβ (ςξ. Απηοβ ἱ. 11). 
Τὰς Ὀϊ]οοά [πὲ ΒΟΥ 5δοά “ἴῃ {πεῖ Ἰαπὰ 
ταυβδῖ πᾶν ὕδοὴ [πδὶ οὗ οννυ ϑβ ὈΓΙΘΟΠΟΙΒ. 
Εχγρὶ δηὰ Ἑάοπιὶ οἰδηὰ πόσο, 45 οἴδη εἶϑε- 
γΏεΓα, [ῸΓ ἴγρεβ ἃπά σεργεβεηίδενεβ οὐ [86 
ὙΔΙΙΟΙ5 ΘΠΟΙΏ165 οὗ Οοὐδβ ροορῖίθ, βοῆς ἴἃσ οἱ 
δη 506 πρᾶσ. ΕῸΣ ἙΕάοπι, 58ε6 [πἰγοάποςιου 
ἴο Βοοῖκ οὗ Οὐδάϊδῇ. 



ν. 20, 21.] ΤΟΕΙ, 11|. 

Ἑάοπι 83.411] Ὀ6 4 ἀδβοϊδλία νυ] ἀογη 688, 
ἴον τὰς νϊοΐεηος ἀραΐπεὶ τῆς ΤΠ] άγεη 
οἔὗ ]υάδλῃ, θεσδιιϑε ΓΠΘΥ ἢδνα 864 1η- 
ποςοηΐ Ὀοοά ἱπ τῆ εὶγ ἰδληά. 
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Δηὰ 7εγυβαῖθπὶ ἤοπὶ ρεπαγαίίοη ἴο 
δεηογδίίοῃ. 

21 Εογ 1 ν}}}} οἰδδηβα ἐπεῖγ δ]οοά ᾿ ον κα, 
.} ΖΟΣΔέλαΐ τς. ἐδαὲέ 1 Ὦανο ποῖ οεἰδδηβοά : "οσ τῆ6 ΤΌΣΡΙΔα 

αδέἄρ. ἐπ Ζών: Παρ ἀννε! Ιἢ ἴῃ Ζίοη. 20 Βυϊῖ Τυάλῇ 5841] " ἀννε]] ἔοσγ ὄνεῦ, 

2Ο. αὶ} ἀ«υεἰΠ ἱ. 6. 8.4}} Ὀς ἀντεῖξ ἴῃ, [ἢ6 
Ἰαπὰ Ὀοϊηρ ρεγϑοηϊβοά, 85 ἰῃ [54]. χϊ!. 2ο. 

ΑἹ. 1 «υἱ]] εἰεαπ.ς ἐδεὶγ ὀίοοά ἰδαΐ 1 δαυέ 
ποί εἰοραπσε4] Ἐξγρὶ πὰ Εάοπὶ μδὰ Ὀδε ςοη- 
ἀεπηποά (νυ. 19) ἴον 5ῃοδαϊπς ἱπποσεηξ Ὀ]οοά. 
]οβονὰῦ Ὑ{1 ργονα δαὶ 1 νγὰ8 ἱπποοθηΐ 
(εἰεδηβθε 1), τ ΕΓ Ηδς δὰ8 ποῖ δ᾽ γεδαῦ 
Ρτγονδά ἱξ, ὈΥ͂ ἀνεηρίης . “Αἱ ἴδ ͵Δϑὲ Ἰυὰξ- 
τηδηῖ, ᾿υνδογοίη ἴἢ6 (ΥὮ ἰπ 411 {ΠῚπ} 5 5}4}} Ὀ6 
τηδὰο τηδηϊεσι, Ηδ 5}2}} ἀθοΐατο ἴπ6 Ὀ]οοά οὗ 
ἩΗΐϊξ ρεορὶε δάμποσίης ἰο Ηἰπὶ δηὰ Η!5 τγυ δ, 
νοῦ ἴῃ [ἢ1]5 ννογὰ μδὰ Ὀδθη δμοὰ (ἀπά ὉΥ 
1Πποῖγ ὁπόσος Ἐδουσῆς [5117 δηὰ ἀδβϑεσγυθα!γ 845 
ΟΥἩ ΦυΠῈ ρογϑοῦβ 50 ἴο αν Ὀ66η), ἴο δᾶνβ 

Ἰηάἀοοὰ Ὀδθη Ἰπποςρηΐξ, ΟΥ̓ ἀὈϑοϊνὶπρ ἐΠποπὶ ἔγοτι 
οἴογηδὶ ἐοϑισγιςίίζοη, το τ ὩΟδ Ηδ 5,411] ἤθη 
δάγυάξο (Ποῖ οποηθθ [ὉΓ 5ῃροάάϊηρ ἰ᾽ 
(Ροοοςκε δὰ Ϊος.). “1 111} ποῖ δὔβοῖνο 186 
Ὀϊοοά [πὶ αὶ Ὀδοη 5011, ΠΟΥ βιιδεσ ἴξ ἴο σὸ 
ὈΠρΡυηἰ3Ποα " ((Πδπαϊον δά ᾿ος.). ΤὍδι5 [ἴἴ 
ΠΟΠΊ65 ἴο τηθᾶῃ, “1 ν7}}} ἀνθῆρθ οἡ {ποὶσ δῆθ- 
ΤῊΪ658 [86 ἱπποςοπέ ὈϊΪοοά οὗὨ ΤΥ Ῥϑορὶθ νης ἢ 
[“ᾶνὸ ποῖ γεῖ ἀνοηροὰ :" ἃ οἴογσῃ δι ποῖ 
Ὀποδιαγαοίοσιϑεὶς σοποϊυβίοη οὗ [Π6 ἢγϑὶ Ηοῦγονν 
τὐφοα λναν ἀεκογρτίοη οὗ [πο 1λϑὲ (Βίηρβ. ΤῊς 

οὐγρῆῖ Ἰοῖτ ΜΠ ιι5 15 ἴμδξ οὗ εἴογῃδὶ ρεᾶςθ 
δηδ Παρρίπθαβ ἕδοθ ἴο ἔδοθ ὑ} εἴογηδὶ ἀθϑο- 
Ἰδξίοη δηά ρῥιιηιϑῃπιρηΐ. 



ΑΜ Ο 5. 

ἸΝΤΚΟΒΘΌΟςΤΙΟΝ. 
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:. ἢἶπἰἶ οὠμῤαΐϊορ, απα λοπιέ. 

ἽΠ|: ὈΙΟρμο 5 πᾶτηθ, ἰπΠουρἢ 50 ᾿ἰκα 
τῃδὶ οὗ 154184}}8 (δῖ οσ (Α1Ώ07), 15 οὗ 

ἃ ἴοίδ!ν ἀϊδετεης οασίη. Ασοοχαάϊηρ, ἴο 
ἃ ΡΓΟΌΔΌΪς ἀοπιναίοῃ, 1 ψου]ὰ τηδδη ὁκ- 
σι, οὐ δωγάερσοηις, πιὰ που ἃ [6 ἢ ἄστεα 
Μ06}} ψ ἢ τὴς ἤδαᾶνγ τἀ Ἰηρ5 ἢ ΠΟ ἢ ἢδ 
85 σμαιροά, σοησοΓηϊηρ [5γ86], [πά δῇ, 
δηὰ [86 ποὶρῃουτίηρ ὨΔΏΟΩ5. [|Κ6 51Χ 
οὗ ἴῃ 6 ΠΉΠΟΥ ῥτορῃεῖβ, ἢ6 ἄοοθ5 ποῖ πηθη- 
ὕοη ἢὶ5 [δῖ ΠοΓ5 πῆγα; Ὀυϊ Πα ρῖναϑ 1.5 
ΒΟΙΩ6 Ἰηϊογοδίίηρ ἀεῖ}}5 δοιιϊξ ἢ] Π156]}, 
ἢϊ5 Ὠομη6 8ΔΠη4 ΏΔΠΠΟΙ οὗ 16, 845 ΜῸ]] 85 
τῆς ΨΑΥ 10 ΜὨΙΟ ἢ6 νας οδ]]6 ἃ ἴο δχεῖ- 
εἶξε ἴῆε οἶος οὗ ἃ ῥτορῃοῖ οὗ ἴῃς οτγά, 

Αἱ ἴῃς ορϑῃΐϊηρ οὗ ἢ15 ῬσΌρἤΘΟΥ ἢδ 5805 
[η΄ ἢδ τας αγηορρ ἦε ἀεγάγιονι οὗ 7 Ζξοα. 
Ιῃ ΠΙ5 ΔΏΒΜΕΟΙ ἴο ΑτηδζΖίδῃ ἴἢ6 ῥτιθϑῖ οὗ 
ΒΕΙ6] (νι. 14), ἢ6 5ἰδῖθβ ἰῃαϊ ἢ6 νγὰϑ5 
σα λοώάώνιαη. Τὶ 15 ποῖ, ἃ5 ἰῇ ([Π6 ΑΟΥ᾽,, 
1Π6 5βᾶτὴς ψογὰ [πὶ 15 υϑ6α 1 ΘΔ Οἢ Ο486. 
Ιὴ τΠ6 Ἰδοῦ ραββᾶσε ἴπ6 ψοσζὰ (Ὀοκδτ) 
ῬΙΌΡΟΙΙΥ ἀδδισηδῖθα οὴα ῆΟ ἢδ5 [6 σΑτα 
οὗ οχβῇ δῃηα Ἵοον8; γεῖ ΤΔΥ Ὀ6 ΔΡΡ]16ὰ ἴο 
ἃ 5ῃορῃεοσά. Απᾶ νι [ἢ15 ἄρτθοβ ἴΠ6 
ἴΘΙΤΩ ΕἸ] οΥθα ἴῃ τς ἰοστηθσ ράσο. ἰ 
18. ηοῖ [6 σομηοῃ ΜΟΤα τι56ἀ ἔοσ ἃ 5ῆ6)}- 
Πεγά, Ὀυϊ οὔς ἴπαὶ τρᾶῦκβ ἴἢ6 ῬΘΟΌ]ΑΓ 
ὈΓοδά οὗ βῆδορ οΥὁἩὨ ροδίβ ἴῃαὶ ἢ ἰεπαςά, 
Αἰποηρϑῖ ἴῃ6 Ατὰρϑ [15 511] Ὀθᾶσβ ἴῃ6 
Πᾶτηα οὗ μπαζαά, ἀηα ἴΠΕΙΣ ΚΟΟΡΟΣ 15 5: }]6α 
μπαξζξάσ, ἃ5 Ατλοβ Πεσα βρεᾶκβ οὗ ὨϊπΊ56] 
ἃ5 ποζέά, Τὶ ψὰ5 ὉΠ5ΙΡΠΠΥ δηα 5114]], 
Ὀυϊ νγὰ5 ΠΙΡΏΪΥ ῥτΖοά ἔοσ [πε βοΐζηξϑϑβ οὗ 
118 ΨΟΟ] ΟΥ̓ ἢδτ. Τῆς ψοσζὰ υϑ6α Ὀγ [ἢ6 
ῬΙΟΡμος ἴο ἀεβιρηδίθ ἢ15 ΘΠ] ουτηθηῖ 
ΤῊ6Δ5 ΟἿδ ΨῆοΟ ον μδα ϑιιοἢ σδί6 45 νν}6]} 
8ἃ5 Κορῖ ἴπθπΔ.0 [Ιἢ [ἢ6 ΓὈΥΤΙΏΘΙ 56η586 1ἴ 15 
υδ6α ἴῃ [86 ΟὨΪΥ οἵδε ρΪαςθ ἴῃ ἴῃς Ο. 
Τ. ψ Πετα 11 15 ἐοιιηά (2 Κ. π᾿. 4. “Με- 
8ὴ8 Κίηῃρ οὗ Μοαῦ νὰ5 ὦ “ἠεεῤ-»ιαε 27. 

ῬΑΟΚ 

4. Ἧς εαἱ!, ἀκίε, “μεδΓεεῖ απά “{γ16 ξ21 

Απιοβ ἴδῃ ΤΊΔΥ ἢᾶνα Ὀδοη ἴδ ῬΟΒβΌ 550 Ὁ 
οὗ τ1ὴ6 βοοϊκ [παῖ νγὰθ Ὁπάοσ ἢ5 σᾶγε. 
Ὑεῖ 45 ἢ ἀδϑοροβ ΠΙπηβεὶξ (1. 1) 85 
“Διηοηρ ἴΠ6 Πεγάπηοη οὗ Τεκοα," 1 ψου]ὰ 
ποῖ ἀρρθᾶγ ἴμαὶϊ ἢς νψὰ5 ψεδ ῆγ. Απὰ 
ἢΪ5 σοπάϊοη ἴῃ [ἴθ 15 αασίπεῦ ᾿πάϊοαλϊθα 
ΜΏΘη δ 5ᾶγ5 (Υ]1. 14) ἰῃαΐ ἢ6 ΨΜὰ5 ὦ 
φαϊλεγοῦ (οὐ ταῖμοσ αρξυασίογ) οὗ 5 γεογιογέ 
κε. ϑυοὴ δὴ οσουραῖΐίοη ὈδΙοηρ5 ἴο 
ΟἿ ἴῃ δὴ υμῦ]6 οἶα55, Δη ἃ ΤΑΥ͂ ῬΕΙΠΔΡ8 
Ἰπαϊοαῖο τπαὶ ἢ ψοϊκοά ἔοσ ἔσθ. “"ΟἿΪΥ 
106 ΝΘΙΥ ῬΟΟΥΙ, δὲ [ἢ15 ἄδυ, ραῖῃοσ β5γοδ- 
ΤΆΟΓΘ ἔπιϊΐ οὐ τ56 ᾿." (ΤΠοιηβοπβ ἼΠΕ 
1,Δπὰ δπὰ τῆς Βοοκ, Ρ. 23.) 

ΤεΚοα 5 σοηοσα! ν Ὀεϊενεὰ ἴο δᾶνα 
Ὀδδθη ἢΪ5. Ὀἰσίῃ-ῬΙαςς, πουρῃ Απιοβ ἄοεβ 
Ὡοΐῖ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ 54Υ [ῃ15. Ηδ βρθᾶκβ οὗ 
ΕἸΤΉΘΘΙΓ 25 σηιορρ 1706 δεγάνισι οὗ 7Τέζοα. 
Τὴ τΠ6 βατὴθ ΝΑΥ ΓΟ δἢ 15 ἀδβοΠθεα (2 Κ. 
χὶν. 25) 8ἃ5 οὐΓ΄ σαϊἠ-λεῤλφ, δϑὰ 76το- 
τ ἢ (1. 1) ἀεβοσιθεβ ἰτηβοὶῇ ἃ5 οὐ 4ἦε 
2γίσείς λα τυεῦε ἐπ Δ παίλοίδ. ὍΤεκοῦ οδῃ 
ΠΑ ϊγ ἤανα Ὀθθῃ ἃ ρἷδες οὗ Ἱπηροτίδῃηςσα 
Ἰῃ. ΘΑΙΥ {1Π|65, [ῸΥ ἰξ 15 ποῖ τηϑπῃοηδὰ 1η 
τΠαΐ ρατὶ οὗ ]οϑῆπα ψῃοἢ 85 Ὀδοη ΜῈ]] 
οδ]]οα τῃ6 “Βοιημεδάδυ Βοοκ οἵ 15186]." 
115 ΠΔΠῚΊΘ ΤΏΔΥ 515} ὦ δίαες τυλεγέ ἑεπίς 
αγό ῥίϊελεά, ἀρὰ ἄρτεθὸθ ψ6}1} ψη [ἢ 6 
Ὡδίυγα οὗ [Π6 5011 1ὴ ἴῃ6 περ ουτῃοοά, 
ΠΙΟὮ 15 βυϊεα ΠΠΙΘΗ͂Υ ἔογ ραβδίῃσθ. Τῆς 
ΟἿ νὰβ οηβ οὗ ἴδοβε ὀφω ,0γ ἀἰζίφιζ Ἰῃ 
ἸΤυάδῃ ὈγΥ Ἐξεμοθοδτῃ, ἃ5 Νὰ τεδὰ ἢ 2 
Γῆ το. χὶ. 5, 6. [ἴ ννὰ5 βιϊυδῖεα οἡ δῇ 6 [η]- 
ὭΘΏΟΘ 51χ τη1ὸ5 βουτῇ οὗ Βοι]Θἤ ΠΏ), 
του ρΡἢ ΠΟ. τη τοδα ἴο 11 ἴτοπὶ [6τὰ- 
5816 Πὺ ἴαΥ, δῃηὰ ρᾶνε 15 ὩΔΠ6 ἴο ἴθ 
ΜΠ] άσθ55 ἰτεαυεδηϊεα ὈΥ ἴῃ6 5ῃερῃοσας 
(2 (το. χχ. 20). Τεζοόσηθ, ΠΟ ᾿ἱνθὰ αἱ 
ΒεΙΒ] θα, 5 ἀσϑοπῦε5 11 ἴῃ ἢΪϊ5 ὑσο- 
Ἰοσιιε ἴο Ατηοβ: “ Βεγομὰ [ζ (Π6ΓῈ 15 ἢῸ 
νΠ Προ, ποῖ ἄνθη τάς οοἴίαρεθ ΟΥ ἢαῖϑβ. 
ΘΌΟΘΝ 15 [ἢ γαϑὶ ψ] ἀἜγ 655 σΠΟἢ βιτεῖο ἢ 65 



ἹΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΑΜΟϑ. 

ἴο [6 Ἐρά 864 δηᾶ [6 Ῥοτγάοιβ οὗ ἴῃ6 
Ῥουβίδῃβ, ἘΠ ορίΔη8, δηά Ιηἀϊδη5. Απὰ 
Ὀεοδῦβα ΠΟ σταίη δἱ 411] 15 στονγῃ οἡ ἴἢ]5 
τγ δῃά βδηανυ 501], 1 15 411 1}1 οὗἨ 5ῆδρ- 
᾿οσγάβ, [πδτ ΤΠΘΥῪ ΤΩΔΥ τᾶ ῖκα δι θη 8 ἔοσ {116 
ῬΑΣτ ἢ 655 οὗ ἴῃς ἰαηά, ὈῪ τ 6 τυ τα 6 
οἵ ἤοςκ5." ὙὉῇδ ρῥΐδος τεϊδίηβ 115 δῃοϊθηῖ 
ΠΆΤΩΘ, Ὀυϊ 511 Ὡ ΠΥ αἰϊοσγοά, 7 ξζωα. “1| 
1165," 5δᾶγ5 Βορίηβοῃ (11. Ρ. 182), “ΟἹ δῇ 
εἰεναϊθα ἢ}]], ηοῖ βῖδερ, θυῖϊ Ὀτγοδά οἡ [ἢ 6 
ἴορ, δηά Ἴονετοά νἢ στὰ ὴ5 ἴο ἴῃς 6χ- 
ἴεηῖ οὗ ἔουγ οἵ ἔνε δοῖθβ." “118 ὨΙρἢ 
Ῥοϑβιῖίοῃ σίνος 1 ἃ ψιὰθ ῥτοβρεοῖ. Το- 
ψνατὰ [Π6 ποσίῃ-οαϑὶ ἴη6 ἰΔηά 5'ὁρε5 ἄονῃ 
ἰονγατὰς ἴῃς δαγ ΚαὨυτεϊζαη; οἡ [ἢς 
ΟἿΟΣ βἰάθς τῆς ἢ}}} 15 βυττουηάεα ὉΥ ἃ 
Ῥεῖ οὗ ἰϑνϑὶ (40 ]6-ἰδηᾶ; Ὀογομα ψ ΠΟΣᾺ 
ΔΙΘ νΆ}]165, δηά τἢδη οἴπεσ ρθε 1115. 
ΤῊϊ5 ὈεΙῖ 15 ὉΠῸ6ὰ ἴο ἃ σοπϑιἀθσαῦϊα ἐχ- 
ἰοηῖ, δηὰ [Π6γ6 ΕΙΘ ΠΟΥ͂ βόνοσαὶ ἢ6]4 5 
οὗ στδῖῃ ὕροὴ 1. Οη ἴδδ βουτῃ, δἵ 5οΠ16 
ἀἰβίδμοθ, δηοῖμοσ ἄθαρ νδ]]οὺ τυη5 ΟΗ͂ 
ΒΟΌ 1 -εαϑδὶ ἰονναγάβ ἴῃς Πεοδα 864. Τῆς 
νον ἴῃ [ἢ 15 ἀϊγεοῖίοη 15 Ὀουηάδα οἠΪγ 
ὉΥ τῆς ἰθνεὶ τηουπίδίηβ οὗ Μοαδῦ, νὰ 
ἰτεαυεηῖ Ὀυγοῖβ οὗ [6 ᾿εδὰ ὅ8ὅ6α, 866 ῇ 
Ὠχοῦ ρἢ Τοροπίηρβ διηοηρ [6 τυρρεὰ δηὰ 
ἀεϑοϊαῖα ᾿ητογνεηὴρς πιουηϊδίη5." ΚὙΤΠΘ 
τ ῇ0]6 σουπίτν," ντιῖεβ ΤὨοτηβοη (ὙἼΠ6 
Ι1δηὰ δηὰ ἴμῈ Βοοκ,᾽ Ρ. 6ο6), “15 ΠΟῪ 
ἀεβοσίεάα, Ἔχοορὶ Ὁ. ἴῃ6 Ατὐδρϑβ, ῆο ρ45- 
ἴαχε [Π6ῚΓ βοςκϑ οἡ ἴῃοϑ6 Ὀάῖτθη ἢ1115.} 

2. ΤΕ» εαὔ, ἤαίσ, σμδ)εΐ αρα εἰγζ,, 
1 ννὰβ ἔσοσὼ 1 ἢ ἃ σουπηίσυ, Δηα ἔτο 

ΒΌΓΠΝ Οσουρδίοηβ, [παῖ Ατὴοβ ννὰ5 οα]]Ἱδὰ 
ἴο Ὀ6 ἃ ρῥιόορῇεῖ οὗ ἴῃς 1,οσά. Ἧξδ τι6]]ς 
1.5 [15 ῬΙΔΙΏΪΥ 1ῃ τοσοσζάϊηρ Π15 ψογάβ ἴο 
“«»ιασίαλ 1ἦε 2γιεεί οὐ 8ε1Δ-ὦ, 17. τας πὸ 
2γοῤἧεῖ, πεδεν τσας 7 α 2γοῤλεί᾽ ς δορ (ν]]. 
14). δ Βαὰ ποῖ Ὀεδη τταϊπεά ὈΥ Ὠυτηδη 
[οδοἤοΥς [ῸΥ [ηὴ6 ἴΔ5κ δϑϑίσῃεὰ ἴο ἢἰπλ. 
Ἡς δά ποῖ Ὀεθῇ σϑαζεά 1 ΔΎ 5. ῇοο] οὗ 
ἴῃς ῥσορῆεῖβ. “Ἴῆῃε οτὰ ἰοοκ πὲ 451 
[ο]]ονγεὰ τῃ6 οςκ, δηᾶὰ τὴῆ6 οτὰ Καἱά 
Ὀηΐο τη6, Το, ῬΓΟΡἤΘΞΥ υηϊο ΤΥ ΡΘΟΡΙΘ 
19τ86]. Ἠώς ψῆο ὡοῖζ Ζ2Ζαυϊη ,γογε 4ἦς 
σλεχομἧς οὗ ἴῃεα ϑφαπηα ταρ!οη--- 0 
ὀγομρἠξ ἀΐγι 7γο»η 7γοοεσίρ ἐλε σισές ργεαΐ 
τυ γομρρ ἰο γε “ξζαωοῦ Μὲς ῥεοῤίσ, απά 
7ογαεί Τρ ἱμλεγίαρῶ, ΔΟῪ οἤοβα ἴῃς 
Βῇῃθροτα δηα βγοδιῆοσε ραίμεσοσ οὕ ΤΈΚοᾶ 
ἴο ἀδπουηςα Ηἰβ Ἰυάρτηθηῖβ ἀραϊηδίὶ 16 
ΠΟΙ Ρουτιηρ παίιίοηϑβ, ἴο (ἢγοαΐδη [πά δῇ, 
δηα ἰογεῖθ!}] ἴῃ6 Δρργοδοῃίης ἀοοῦλ οὗ 
"᾿ἀοϊαίτουβ δηά ῥχοῆιραῖς [5τγδε], 

[πὶ ἴῃς τεῖρῃ οὗ ] ἐγοῦοδτῃ 1. ὦ απ οὗ 
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σοά ἐν οί οὗ σ'μάσλ ὃν ἐλε τουογαἶ οὗ 
“2: Ζογάή μρίο δείλ- (κι ἘΚ, χιθ. 1), οοη- 
“τοηϊεά [86 Κιηρ δἱ 15 δἰΐδσ, δηὰ ἐογοιοϊὰ 
115 ἀθβθοσδίίοη ὈΥ ἃ ὑΠποΘ γαῖ ὉΠΡοτΏ. 
Ι (86 βάτῃδ βιιάάθῃ ΤΏ ΔΏΠΘΓ, ΝνῈ ΤΩΔῪ βὺρ- 
Ῥοβθ, ἀϊὰ Αὔλοβ ἄρρϑασ νι [6 ἀομ!- 
ΠΙοΏ5 οὗ [ἐτοροδῃλ {1., τευκίηρ [ἢ 515 
Οὗ ΠΏ ΔΥΌ, ΡΠΏΟΘ65, ΡΥ] εδίβ δη ῬθΟρ]ο, 
ΜΠ [ῃ6 Ῥτδοϊηοῖβ οὗ [ἢ 6 σουτγὲ δη ἃ 5βδης- 
ἴυδῖγ δἱ Βοι 6] (ν11. 12} ΤῊΣ ἸοΟυΤΠΟΥ γγὰϑ 
Ὀυϊΐϊ ἃ 5Βῃοτί οὔ6. ἘῸγ Βείῃεὶϊ νψὰϑ δρουϊ 
[ἴῃς βάτὴθ ἀἰϊδίδηςσε ἴο [1ῃ6 ποτίῃ οὗ 76τὰ- 
5816 ἴῃδὲ Τά κοῦ ννὰς ἴο 186 δουίῃ, δηά 
1ὴ ἃ 51η5}6 ἀΔΥ ἴῃς 5ῃεδρῃοτσα οὗ [6 ν]]- 
ἀθσηθθ5 τὐρῆϊ ἰγάνειβα ἴῃ6 24. ΖΙὯ1165 
[δὶ βοραγαϊεά ἢ]πὶ ἴσοπι ἴΠ6 ἙἢϊοΥ βοθὴθ 
οὗ 5 τηϊβϑδίοῃ. Ης βαγβ ἴμαϊ [ιῖ5. ὑτο- 
ῬΠεοῦς νἱβίοη νγὰ5 στδηϊθα ἴο ἢϊπὶ ζᾳ 216 
ἄαγς οΓ ὕύεσείαλ ζίρρ ὁ ὥξμάσλ, απα ἐπ 
ἴδε ἠαγς οὗ ὥξονοδοανι ἐἤε τοῦ; οΓ ϑξοαε 
Ζίηρ οὗ 7»γαεί, τσο γέαγς ὀζογε 116 εαγ1λ- 
σμαζε. ἩἨ!Ξ ποτάς ᾿Ἰηάϊοδῖα ἴῃ 6 6 ἤθη 
ἴῃοβε ἵνο Κίηρθ ΨΕΤῈ ΠΟ ΘΙΡΟΓΑΓΙΥ, ἢ. ἐ. 
τομῇ Β. 6 8ο9---84. Ηἰ5 τηεηίίοη (νί. 
14) οὗ ἐἦε ερἤεγίηρ ἐπ 97 ἴομαί ἃς τὴ 8 
πογίποσγηῃ Ὀοσάσσ οὗ 15γδ6], τ ρ}165 ἴῃαϊ ἢ 
ῬΤΟΡἢ 65166 δου 115 Σεσον υ ὈΥ ] το θοδηὶ 
(2 Κ. χὶν. 28). Βεβιἄεβ {ῃϊ5, ἴποτα ἄοθς 
Ὡοΐ ΑΡΡΘΔΓ ἴο Ὀ6 Δὴγ ]Ἰπη!αϊίοη οὗὨ {ἰπ16. 
Τῆς Κιηράοτῃ οὗ Ι5γ86] ννγὰ5 ὈσΌϑρϑσοιβ 
Δηα 5δοισο, δηά [ἢ 6 51ὴ5 (Παΐ ἀγὸ σθυκοὰ 
816 5 οἢ 85 ἄρτθα ψΠΠ ἃ βεᾶβοη οὗ ρεᾶςβ 
Δ Παρ] Θηιγ.---ἸἀοἸίτγ, ἀο δυο ἤ ΤΥ, ΟρρΥΘ5- 
βίοῃ οὗ [86 ῥροοσ, ὈΠΌΘΥ, οδχίομπίοῃ, 
οσοναίουβηθ55 δηὰ ἔταυὰ. Ὀυπηρ ψῆδὲ 
Ρεποὰ Απλοβ υἱϊεγεα ἢ]5 γνασηϊηρϑ σμηος 
ὈῈ ἀείεττηϊηθά, Βυΐ ἃ νου] ἌΡΡΘΑΓ 
τῃαῖ δ πχιϑδὶ ἤᾶνε σαϊβθὰ ἢϊς νοῖὶςθ ἰῇ 
ΤΟΥ͂Θ [ΠδΔῃ ΟἿ ΡΪάςΕ, Δηὰ αἵ βανϑῦαὶ {{π|68, 
ἴου ἴ8 ΜῈ δῇ ΠΊΟΙΕ ΘΑΒΙΪΥ ΘΧΡΙΔΙΠ 
ἴ(ῆ6 ννοσάβ οὗ ΑτηδζΖία : “ἅγιος λαΐά ὡ:- 
“λέγε ἀαραΐηεί ἐλές ἐπὶ ἐδ νείεέ 97 114 λοιδέ 
ο7 2“: γαεί͵ απαά ἐΐε ἐαπά ἴς ποί αὐές 10 ῥέεαν 
αἷ λὲς τυογίζς. 

ΤΏΕΓΕ 158 τδαϊτοη ἴπαΐ ΑἸλοϑ 5 σϑᾶ 
ἀδδίῃ δὲ [πε μαηὰξ οὗ ἢ]5 σουηισυτηθῃ ἴοσ 
ἴ[ῃ6 ὈῬο]άηθ55 οὗ 15 ἀδῃηυποιδίοηβ, Ὀαῖ [ἴ 
Ὧ45 ἠοῖ [Π6 σι ρΡοτί οὗ Θασὶγ δυϊῃοτ 65. 
7] ΕΙΟσῚΘ ΠΊΘΓΟΙΥ βᾶγ8 ἰῃαΐ [ῃ6 Ῥγορῇῃοιβ 
ἰουὉ νγᾶ5, 1ὴ [15 ἀδγϑ, 5111 ροϊηϊθα οὖ 
1η Τοκοᾶ. : 

ΑΞς Αἴθος [Ὁ]]ον5 706] ἴῃ οὐὐ ΒΙΌΪΘ, 50 
ἢδ ἴΔΚαϑβ ὉΡ [ες βυδ)εοῖ οὗὨ [115 ῬΥορΡὮΘΟΥ, 
ΔΑ 85 1{οὸ 1ἰπκ ΤΟΙΣ ψψοτὰβ τορϑῖθοῦ 6 
ὈΘρΊΏ5 ὈΥ υϑδίηρ ἃ Ρῇταβα οὗ ἢϊ5 ρτεάε- 
ΠΕββοῦβ. 06] πὰ ρῥγεαϊοϊβα τῆς ὑπὰρ- 
Ταθηΐβ ἴο Ὀς Ιηἤϊοῖεα οἡ Ἴγτα, Ζιάοη, 
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ῬἢΠ]Ξα δηά Ἐρυρί, ἔοσ ΠΕΣ νυ] Ιθῆςοα 
ἰοννατάς Δ, Ατὴοβ ἀοθβ Ὡοΐ τηθῃ- 
ὕοη Ἐργρῖ, Ὀυϊ Δῷἀς5 Παχιδβοιιβ, ΑΣΏΤΏΟΗ, 
Μοαῦ, δῃά 7 δῇ ἤδγβε]ξ, 

ὙΠΕΙΕ 15 ἃ ζει δ κα ] 6 ὉΏΠῪ δρουΐ ἴῃς 
ῬΙΌΡἤθου. Τα Ἰπάρτηοηΐῖβ οἱ αοα δῖα 
ἀεηπουηοεά, βγεῖ, δραϊηϑδῖ [06 πεὶρῃρουτ- 
15 παῖίοηβ. Τῆς τῃυπάοτχβίοστη (10 ὈοΥ- 
ΤΟΥ͂ ἴῃς 1Π]υ5ἰ τα Οη ἰοῦ ΤΠηλ τα 11) το] ]5 διιο- 
(Θϑβίνεὶυ ονεσ ὅγτσιδ, ἴῃς ῬὨ1] 51} 1π65, Τ ΥτΟ, 
Ἑάοπι, Ατητηοη, πὰ ΜόοαΡ. [άδῃ ἀοδ5 
ποῖ δϑοᾶρθ. Βιυῖΐ 1ἴ Ὀυτοῖβ ψ ἢ 411 115 
ἴοτοθ. οὔ [5186] (1).----ἰϊ, 6). Ι5γ86] 15 ἴῃ 6 
ΤΩδη συ ῦ]εςῖ. ὙὨδ ῬΘΟΡΪῈ ὅτε στορυκοά 
ἴοτ {ΠΕῚΓ τη η] Ὁ] ἃ 51η5 (11. 6--ν]. 14). 
ΤΠΘΏ (Ο]]ονν5 ἃ 561Π|65 οὗ νἹ 5] ἢ, ΟΓ ΡΌ͵ο- 
ῬΠοῖοδὶ ϑυτθοΐβ, ψ ϊοἢ ἅτ ἀδβοσι θεά 
δηά Ἰηϊεγρτείθα (νι, 1--ὶχ. 7). Τῆθ 
Ἰαϊεδὶ υἱέεσδηςα οὗ [6 ῥσορῇεῖ 18 ηοΐ Ο᾽ς 
οἴ γοθ. Τῆς ονογίῆσον οἵ 15γδ6] 15 σεῖ- 
ταῖϊῃῆ. Βυῖ 1ῃε6 Ποιιξε οὗ Τδςοοῦ 15 ποῖ ἴο 
ὈῈ υἱίουγ ἀοϑίσογθεά. ὙΠΕΙῈ νὰ ἃ ἀδΥ 
οοτηΐηρ ἴῃ ψὨΙοῆ 2.6 μαι ἐαδεγυιαοῖς οὗ 
ραν 5λου]ὰ Ὀ6 τεαγεὰ ὉΡ δραΐη, δῃὰ 
[Π6 ΡΘορΪο οὔ 5γδ6] 5ῃου)ὰ δῃ)ου Ὁ] 5ϑηρβ 
ἴατ ὮΙΡΠΕΙ δπὰ τόσα δπάυσηρ ἴδῃ δά 
Ὀδθη ΤΠΟΙγς 1ἢ ΠΕΣ ΘΑΙΠ ΕΣ ἢΙ5ΙΟΤΥ. 

Ετοι ἴῃ6 ἀδγϑβ οὗ Γεγοπηα ἀονγηναταβ 
1ῃὴ6 ἔοτοθ, Ῥδδυΐῖγ, δηὰ ἔγεβῆηθϑθα οὗ [ἴῃ 6 
Ἰηᾶρο5 γον δ ρ]ογεὰ ὈΥ Απλος ἢᾶνα 
Ῥδθῃ ροϊηϊεά οὔ. ΤΏΕΘΥ γα δἰτηοβίὶ 41] 
ἄτανῃ ἴτοπλ ἴῃο56 ἀϑρθοῖβ οὗ πδίυσε ψ ἢ 
ὙΏΙΟὮ ἢ]5 οΪδοα οὗ δροάς δηὰ γρϑηηεῦ οὗ 
1 τϑηάθιθα ἈἸτ τηοβὶ ἔδυ} τ. Η5 
δάάγεββεβ ἴο ἢϊ5 σου ὙΤΏΘ 5ΠΘῊ ρτοδῖ 
ΟΓΔΙΌΤΙΟΔΙ ρόνγεσ. Ηδς Ἔχ! 15 [6 δά 6- 
Οὔ5Ώ6558 Οἱ νος ὈΥ͂ στάρῇϊο ἀεῖδ1}5. Ηξε 
186 0 υπϊ]οεϊετεὰ ρεϑαβδηΐῖ, Ῥυϊ ἃ ΙΏΔΠ 
οὗ ρτεαῖ παῖισγαὶ ρονοῖς οὔ 1πουρῃΐξ, οὗ 
οΟὈβογνδῦοῃ δηά ὄχργεββ: 0 η--- 8}} βιι οσά!- 
Ὠδῖρά το ἴῃς ν}}} οὗ Ηἰπὶ 0 ο4}16 4 Ὠϊτὴ 
ἴο ἢ]5 οἶος δηά διτεὰ Ὠΐτὰ ἔῸσ ἢ15. ψουκ. 
ΤΗτουρῃουϊ ἢ6 5ρθακς ποῖ 85 οὗ ἢ] πΊ5 6], 
Ρυϊ 5 υἱΐεπηρ ἴῃς ποτά οὗ Ηα ΠΟ μδὰ 

ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΑΜοξ. 

Ὀδοθη ρῥ]βαβεᾷ ἴο γεσεαὶ ΠΠς τωγεΐ 10 ΠΣ 
σεγυαρξ (111, 7). ΒΡ Τόν ψ16}} ἀοβοῦθας 
1ῃ6 ΡΘου] Δτ 65 οὗ ἴῃς Ῥσορῃεῦβ 50}]6 
Δα ΤΔΠΏΘΙ, Ώδη 6 5ᾶγ5: Ἔησι5 Ἰυάοχ, 
ἄε τὸ ποὴ ἀ6 ᾿ουωϊηδ 4086 51:ὈΣῚ15, ΘΟ ὨΘΘΌΙΣ, 
οΓΘάο, ραϑβίοσοιῃ ποβίπιτη μηδὲν ὑστερηκέναι 
τῶν ὑπερλίαν προφητῶν, υἱ δοηδυυτα εἶά- 
οηθδ εἴ τᾶ ρΉ ΠΟΘ ΉΓΔ ΒΡ Γ1115 ῬΓΟΡΟ βύυτη- 
ΤΩΝ ῬΆΓΘΙ,, 18. ΘΕ 4 12 ἀἸ ΟΠ ΒΡ] Θηοτα 
εἴ σοΙηροβ τ οη 5 οἰεραηα νἱχ απο] 41 
ἸΠΓΘΓΠΟΥΘΙΏ. 

Τῆς ἴοπτῃ οὗ βίτορῃθδβ ἰηῖο ψῃϊο ἢ ἢ6 
Ὧ45 τῆσονῃῃ ἢ]5 Ῥγθα ΟΠ 5 ἀραϊηδὶ ἴῃ 6 
βαυθῇ ΠΔΈΟΏ5, δηα ἴῃ6 τορεῦποη οὗ [δῖ 
Ῥῆταβθ ΨΏΙΟἢ τᾶσκβ ἴῃ6 ἀρρτανδίίοη οὗ 
τηοῖγ οβδηςοβ, Ἰηναβϑῖ 15 γοσάβ ἢ οτοδῖ 
50] θη γ. [ἢ ΟἿΠΟΙ ΡΪΔς65, ἴοο, σεγίδ ἢ 
γος οἴἴδῃ γοουσ. δυο ᾶζὲ ἴποϑα ἢ 
ΜΠΊΟΏ ΟἤΔρ5. 111. ἵν. δηἃ ν. ὀρθῇ: 7267 
ζλὶς τουογά, τλᾺ6 διαρηδίς ζλεγογε οὗὨ 11}. 
11, ἵν. 12, ν. 11, 16; ἴῃ6 16 ΕΓ Ἔχροϑ- 
τ]αίίοη, γε ἀαυέ γὲ ποΐ γαμεῖ τπ10 
726 (ἰν. 6, 8, 9, 1ο, 11). 

11 τηυβὲ 4Αἷ5οὸ Ὀ6 ποιοερᾶ [δῖ Ατηοβ 
ΔΌουπαβ 1ὴ ἴθυτη5, ἸἀἸοπη5, δηα στζυδ] 4]- 
Ἰυβοη5 ΜΏΙΟΝ ῥσονα ρτοαῖ (Δι ΠΔτΥ ἢ 
ἴῃς ΒοΟΚΞ οὗ ΜοββἝβ, δηᾶ 1ΏὈΡ]Ὺ 1ἴ οὐ ἴῃ 6 
Ῥατί οὗ ἴῆοβο ῇοτῃ 6 δάάσοςξδεαά. Αμπά 
8ἃ5 ἣξ ἢδ5 εηρ]ουεα 1 5 ντπηρϑ [Π6 
γνοσαϑ [πδὲ ἀῖὸ ἑουηά ἴῃ [ἢ 6 ΘΑΤ ΟΣ ὈΟΟΪΚ5, 
80 ἰαῖοσ ὑσορῃεῖβ αν ἱμοοροζδαῖθα 
ΒΘνΟΓΑΪ οὗ ἢ15 ΘΧΡΥ ϑϑοἢ5 ἴῃ ἴΠΕῚΓ ΟΣ 5. 
ΤὭδθ6 Ροϊηΐβ οὗ σοϑοι Ὀ] δῆς ἀτὸ ποϊςεὰ 
1ὴ 1ῃ6 ρᾶϑϑαρεβ ὙΠΕΙΘ ΠΟῪ οσουγ᾽. 

1 ὙΠΕ [Ο]]ονηρ ἄγα ἰῃβίδποεβ : ΓΕ. ἢ. τὸ ἢ 
Ῥευῖ. χχῖχ, 5; ἷν. 6, 8, 9, το ἢ ΤΠ ευϊ, ἵν. 30, 
Χχχ, 2; ἰν. 9 1} Θεὰ. χχνηὶ. αὲ; ; ΪΝΟΙΣ ΜΠ 
θευξ, χχῖχ. 23; ν αὰ ΜΠ} Ἰ)εαῖ. χχυ. 30, 30 ; 
ν. 11. Ψ ἢ ΝΌμ. χχχν. 31. [ἢ 1. 2 70ε] ἢ]. τό ἴξ 
οἰϊε4; ἴῃ ᾿χ, 13 706] 11, 18, 1. 4. 15 τείεσγεά ἴο ἴῃ 
7εν. ΧΠΪχ. 47: 1. 13 ἴῃ 7ετ. ΧΙῖχ. 3; νὰ ἴῃ Ἐζεκ. 
ΧΧΥΪ,. 2, ΧΧΥΠ. 12, ΧΧχΧῖϊ. 2; ἰν. 9 ἴῃ Ηρ. 1]. 7. 
Ἐν ἴδ Ἔχργεϑϑίοῃς ἐδαῖ, οὐουν ἴῃ Ἡοβοδ απὰ 

Ατηοβ, 566 [ηἰτοἀιςζοη ἴο Ηοροα, αἱ ἴδε επά. 



Α ΜΌῸΟ 5. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚ 1. 
1 Αρνιος τἀξιυείά Οοά᾽ς ἡμάρηπιομέ μοὶ ϑγγία, 

ό ἘῸΝ ἐλε βάϊμες, 9 ρος 7 γγμσ, τι ρον 
Ξαάορε, 13. ἩΡΟ Ανερεο». 

]οαβὰ Κίπρ οἵἉ Ιβγδεῖ, ἴνγο γεᾶγβ Ὀεΐοσγε 
τῆς 4 Θλγῃαιδκε. “ Ζεοῖ τ. 

2 Απά ἢε 5αἱά, Τῆς [ΚΡ νν}}} ὅσοδγ Σ γα ας. 
ἔτοηι Ζίοῃ, απὰ υὑζζεγ ἢΐ8 νοῖςε ἔτοπι ἴσει . 16. 

ΗΕ νυογάβ οὔ Απιοβ. ψνῇο ννγᾶβ 
Διιοηρ ἴῃς Πεγάπιεη οὗ Ἴεκοδ, 

ὙΏΙΘὮ ἢπ 5ἂνν σοποεγηίηρ [5γδ6] ἴῃ τῆς 
ἀλγβ οἵ [9}22΄2}} Κίπρ οἵ Τυάλῃ, δηά 
ἰπ (6 ἀλγβ8 οἵ Ϊεγοδοδπὶ τς 8οη οὗ 

ΟΗΑΡ, 1. 1, {2ε «υογάς Κ᾽ “4“»ιο] ὙΠ6 
Ρτορβοῖβ ἀο ποῖ ἃ}1} ι.986 ἴΠ6 584Π|6 ἔοστῃι)]λ 85 
186 ῥσγεΐδος οἵ ποῦ πλεββᾶρεὲ. ἘΧΘΠ]ΌΘΠΙΕΥ ἰΐ 15 
ΤΡε «υογά ΟἹ ἐδε ΠΟΒῸ εαπιο. ΤὮδ οροϑηΐϊης οὗ 
7οτεπ δῆ 15 Ἔχ ῖΪΥ (6 5ΔΠ|6 85 νγὸ πη ἢετο--- 
δε «υοτγά: 07 υ)εγεν»ιία δ. [τὰ ΘΔ ἢ οᾶ96 [6 σοη- 
εχ βῇοννϑ ἴῃδὶ ἐῤε «υογά: οὗ ἴῃ6 ρτορῇῃεϊὶ νυ γα 
Ὡοῖ δ΄᾽΄5 οὐγῃι, 5. ΠΟΙΪΥ ϑροακίηρ, δι δὰ ἃ 
ἀϊνίπο οὔρίη. Ηστο ΑἸλοὸβ ϑ4γ5 [πδὲ ἢ6 “4 
[656 φυογς, πὰ [6 νογῦ νι ἢ ΠῈ ι.965 ἰ5 
᾿ἰπυϊοὰ ἴο ργορμεῖς νἱϑίοη. Ὑνμδὲ μ6 υἱίογϑ, 
τεγείοσθ, ννὰ5 ποῖ τονδὶ ϑὰ ἴο ἢἰπὶ ὉΥ πε 
απδ ὀίοοά, Ὀὰϊ Ὁγ πες Οοἀά οὗ [Ξτῶο]. [π ἀ6- 
5. ἱηρ ὨΙπ]56 1} 85 ομδ ωυποηρ ἐδὲ σδεῤῥεγάς ὁ 
Ἱεάοα, Ὠδ ἀοε5 ποῖ δι ρ] ΟΥ ςΟΙ ΠΟΙ ἴοιτη 
ἴο ἀδϑοσῖθε ἷ8 οσςσυραϊίοη, δυῖ Ομ οὗὨ γᾶγθ 
οσουττεηςο, Ἔχργεϑοῖνο οὐ ἴπη6 Ὀγοθὰ οὗ 5ἤδθρ 
ὑπάογ δὶ5 σατο. Οἡ [ἢ]5 δηὰ ἴδε 5ιἰδιϊοη οὗ 
Ἰοζοα 566 ἴπὸ [πἰγοάιποζίοη. 
Το ϑεγοδοα»» ὮοΓΟ τηοηξοηθά νγᾶ8 [6 96- 

ςοηά οὗ {πὲ ππ|6---ἰῃς ρτοαῖ-σταπάβοη οὗ 
7]εῆυ. Αἵ δἰϑ δοςοβϑίοη 6 ἔουηά ἢ5 κΚίηρἀοπὶ 
ννελκοηοα δηὰ ϑιΠρροὰ οὗἁἨ 5οπιὸ οὗ 115 
ϑίοπβ. [Ι͂ῃ (Π6 σουΐϑο οὗ δ᾽Ά5 ἰοὴξ σείρῃ οἵ 
ἔογίγ- μα γοᾶσβ ἢδ στϑοονογεὰ ψνμδί ῃδά Ὀδθη 
ἰοβῖ, ἀπά γεβῖογεά [Π6 ργοβρεγγ οὗ ἢ15 σουηίτγυ. 
ΤῊΘ Ὑτΐεσ οὗ ἴῃ6 Βοοκ οἵ Κιηρβ (2 Κ. χίν. 
27) 8405, Τῥε Ζογά ταἱά ποὶ δαὶ Ηδ «υομἱά 
ὀίοι ομἦ ἐδὲ παρὸ οὗ Τγαοὶ 3 οηε μπάεγ ῥεαυξη: 
δμῤ Ηε “αυεὰ ἐδεηι ὁγ ἐδὲ δβαπμά οΥ ϑεγοόοανι δε 
“0π 07 ὕοα. δ. Απὰ ψ Βθη ΠΟΙΓ ργΟΘΡΟΤΥ͂ ἀϊὰ 
ποῖ Ὀγηρ ἴποπὶ Ὀδοῖ ἴο Απλοβ ννᾶ5 5επΐ 
ἴο ἔογοίθὶ]! (Πμδὶ συΐϊη ννίο ἢ τῃ6 Ἰοηρ-5υῇοτίης 
οὗ ]εμονδῖ δὰ ἔος ἃ βϑράϑοη ἀνοϊοά. ΤΠ6 
ὙΓΑΓΠΙΉΡ νοῖς οὗ ἴΠ6 ργορῃοῖ ννγᾶβ5 γαϊϑθὰ ξευο 
ἐαΓ: δεοίογε 1δὲ εαγίὀσμαζο. ἴῃ ἴμε Πιβίοτγοδὶ 

Κ νγὸ Πηά πο ποίϊιςο οὗ [᾿ϊ5, Ὀυϊ ἴΠ6 Τςοη- 
βϑιογηδίίοη ἰξ ρσγοάιισθα τᾶν Ὀδ ἰηξεγτοὰ ἔγοιῃ 
πε ἰδηρυάᾶρο οὗ Ζεοομαγίδῃἠ (χὶν. ς) ϑενεγδὶ 
σδηζυσο5 ἰδίοῦ : γ6 “ῥα! ες, κα: γε 3 ε4 ,ονε 
δεΐογε δε εαγίῤᾳφωσξε ἐπ ἐδὲ 4α»: οΓ ὕπκείαθ 
ἐέηῷ 97 υμάαϑ. 

Ω. ὙΤὸεὸ Ζοκὺ αὐἱΤ] γοαγ] Ατὴοβ ΠΕΙῸ τὸ- 

Τετυβαίεπι ; δηά τῆς Πδδι:ατίοηβ οὗ τὰς 
5ῃερμογάβ 8}4]] ππουγη, δηά ἴῃς ἴορ οὗ 
(ὐλγπιεὶ 5}4]}} ψιτῃετ. 

2 Τῆυβ 881 τε ΓΟΒῸ ; Εογ τῆτες 

Ροδίβ 16 ψνογάβ οὗ Ϊοδὶ (1. 16), δηὰ δι. 
[ἰπΚ5 ἢ15 οὐῃ Ῥγορῆθου στ ἢἰ8. [{ Βᾶ5 Ὀθθῃ 
οὈβογνϑὰ ὈΥ ἃ στεσεηΐ υυτῖῖεν (ΥΝ το 5 ἘΝοροῦ,᾽ 
Ρ. 42) ἰδὲ {86 ᾿'ποϊάθπίδὶ 4]}υ1590η5 ἴῃ (ἢ6 
ΟἹὰ Τοθίαπιοηὶ ἴο ἴδ ἠοχ ΒΈΠΟΓΑΙ σοπποςοῖ 
᾿ξ ψ ἢ (ἂς Νοροῦ, 186 βουΐπογη θογάοσ οὗ 
Ῥδ]οβεῖμ ἢ δηά δὸ ρῖνεϑ 4 σδὶουϊδίίοη ϑμονσὶην 
τ1παΐ [Π6 τοίθγθηςθϑ ἴο ἃ Ἰίΐοπ 'ἰπ Απιοϑ, “ἴῃ 
Ργορῆςεῖ οὗ ἴπὸ Νεορθῦ,᾽" ἄγθ, ργορογ[ οηδιῃ, Γ᾽ 
ΤΏΟΓΕ ΠΟΠΊΡΓΟΙΒ ἴΠΔη ἴῃοϑ6 οὗ ΔΠῪ οὗἁἨ ἴδ6 οἵἴδοῦ 
ΡΓΟΡδεῖβ (Ὁ. Ρ. 45, ποίε). Αἱ ἴδ6 βουπὰ οὗ 
ἴπδῖ νοΐοθ 411] παΐυσε σπεῖβ. ὙΤΏ6 ρῥγορπεῖ 
ΒΕΟΙΏ5 ἴο ἴσάδςο 115 εἴεςϊ5 ἔγοπι ἴΠ6 βου τἢ, τ Πογο 
[5 οὐγὴ ΒοπΊθ ἰᾶΥ, ἐδο δαῤι!α!ἑοης οΓ ἐρερδεγά, 
ἴο {86 Ποδαϊδηά οὗ ὕκ»»"ἰ οὐ [6 που, ὍΤῊϊς 
15 ἴι6 αν βροκθη οἵἍ, 25 ϑδῆδενῃ ὉΥ ἴδ τηθη- 
ἘΙΟῊ οὗἨ [15 ἐορ. ὙΠ6 54π|6 ὀχργοϑϑίοη οςο 5 
ἴπ ἃ Ἰαῖον σῃαρίογ (ἰχ. 3). [18 πᾶπιθ ἰ5 6χ- 
Ργοϑϑῖνα οὗ {Π6 υἱσἤποβο οὗ 15 501] δηὰ 1158 δϊ- 
Π655 ἔοσ [6 νἱπθ δηὰ οἷἷνθΌ Εἰϑίης 12οο ἔδεϊ 
δῦονε ἴδ6 568, 1.(5 ὈοΪὰ ἔγοηΐ ἔοιτῃβ ἴπ6 βουῖῇῃ 
δπὰ οὗ (ἢς ΒΑΥ οὗ Αςτθ. Ετοπι πο δϑυπάδηςο 
οὗ 115 ἄδννβ 11 15 5111 στεθη δπὰ βονεσυ, ὄνθη 
ἴῃ τηάἀϑυπητηοσ. [15 βοννοῖβ ἃγὸ πυτηθγοιυβ ἀπά 
νδῦίουβ. Απιϊὰ ἃ}} ἰΐἴ5 πορίοςῖ [ἃ 5111] τοϊδίῃς 
115 οά ομιαγαςίεου.---ἰ 15 ἃ νυ ]  ἀογηεββ οὗ ἰυχυ- 
Τδηῖ νοροίδιϊοη. 

8. Φα»ια:ει.1 ὙΠῈ ἢγβε πιοηίϊίοη οὗ (5 
ΨΕΙΥ δηοίθηΐϊ οἰ 845 ἴῃς 9εδῖ οὗ ἃ κιηρίοχῃ 15 
ἴη [Π6 τοίξῃ οἵ δοϊοπιοῃ. Ἐτοζῃ ἱ Κ. χι. 22-- 
ἃς ἴἴ ΠΊΔΥ Ὀ6 χαϊποτεά, ἴπδὲ ἀυτίηρ [6 τοῖσι 
οὗ αν, Κοσοη, ἃ 5υδ)]οςῖ, δηὰ ργοῦδΌΥ ἃ 
δοπεγαὶ, οὗ αδαΐεςεν ἐἰπρ 9.7 Ζοδαῤ, ἴῆτον 
ΟΥ̓ ἢἰ5 δἰ]οζίδηςο, ἀηὰ, αι πογίης διουπὰ Ηἰπὶ ἃ 
Ὀαπὰ οὗ τῆδῃ, βιςοορεάοα ἴῃ τηδικίης Βἰπλϑοῖ 
τηδϑεῖοῦ οὗ Γϑδαπιάθουβ. 815 οἰγ Ὀδοδπλο ϑυὺ- 
ΒΟ] ΘΠΕΥ [Π6 οδριδ] οὗ δγτίδ. ἈθΖοη ννᾶβ 
16 δάνουβξασυ οὗ ϑδοϊοπιοη ἰπγουξδοιΐξ ἢϊ5 
τοῖση. ΟΥ̓ ΠΪβ διιοοθβδϑοῦβθ ϑ6ύθῃ ἃ1Ὲ ῃδηγθὰ ἴῃ 
δογρίαγο, ὙΥ͂α ἤηά [Ποπὶ ἰνναγβ δί νγᾶσ ἢ 
16 περ θουτγίης Κιηράοπι οὗἉ [8.δεὶ. 
ον ἐδγες ἐγαπαργοισίοης.. «από ζογ 7] ΓῊΪΚ5 

ἰ5 ποῖ ἴο θ6 υπάετεοίοοά 45 “ομγ ἐγαπεςγεισίοης 

ὶ ΕΟ τ, γέα, 
τΥΓΔΏΒρΓαβϑοη8 οὗ [)δπηδβοιιβ, ' πὰ ἴογ γρν. 



524 ΑΜΟΒ. 1. ἵν. 4, 5. 

"Οτ, ρα. ἔργ, 1 νν}}]} ποῖ "ταγη ἀνὰ {δε ῥμπτ. 51 ν}]] Ὀγεαῖς αἷδο τῆς Ῥᾶγ οἔ [)2- 
ἐπέ ἐὲ δε. ᾿ ἐφύπιεπ τἈετεοῦ; δεσδυβα ΠΕῪ πᾶνε πηᾶβουϑ, δπά οι ΟΥ̓ τῆς ἱπῃδθιτδηὶ 
πα πα ΚΠ ομοά ΟἸεαὰ τὰ ΓΠγεβϊηρ ἴη- ἴτοπι "τῆς ρἰαίη οὗ Ανεπ, δηά ἢίπι ον, 
ἃς. 8{ΓΠῚΘ 8 οὗ ἱγοη : ταὶ Ποϊάειἢ τῆς βοερῖσε ἔτοπὶ "τῆς Ἀβέρο ζοα 

4 Βυ 1 ν}} βεπά ἃ βἢτα ἱπίο τῆεὲ Βουβε οἵ Ἑάεη : δπὰ τῆς ρεορὶς οἵ ΕΣ 
Βουβε οὗ ΗλΖϑδοὶ, ἢ ο ἢ 88.411] ἀδνοιιγ 
τῆς ραἶδοεβ οὗ Βεη-Πδάλά, 

δαάρά ἴο ἐόγες ἴῃαϊ ᾿δὰ ροπε Ὀεοέοσο, θυΐ οὗ ἃ 
Γου ἢ ἰτδηϑεγοβϑίοη [δδῖ, 45 ἴ' ψνοσο, Π]Ἰοὰ αρ 
[Π6 τηϑᾶϑυσε οὗ παν οὗ ἴἤγες οἴμεσβ, ΤῊ15 
τηοδηΐηρ 8 σοηνεγοὰ ὈΥ [6 πιΔγρΙη8] τοηάοσ. 
ἴηρ, γεα, ῶγ ὥῶωγσ. ὙὍὨδ Ρῆγαθο 18 ἃ ἔδυουσιίθ 
οὔθ ἢ ἴΠ6 ργορῃεῖ. [1ἴ σου οἰξῃϊ {{1Π|65 
ἴῃ 16 ρῥγοαϊοϊίοη οὗ [Π6 οεὐ]] [δὲ νγᾶ5 ἴο Ὀ6[1]} 
πὸ συ ΠΥ πδιΐίοηβ, Ὅν πιϑεῖ νν ἢ [15 ἔοστα 
οὗ οἜχρσοβϑίοῃ ἴῃ ἴῃς Ὀοοῖϊς οὗ Ϊοῦ (ν. 19): ἤδ 
δαὶ ἀείδυεν ἐδέε ἐπ εἷκ ἐγομδἰρι; γοα, ἐπ σευ 
ἐῤεγο “ῥα πο ευἱ ἰομερ ἐδεε. Αδαῖῃ, οὗ [86 
ὙγΑγ5 ἴῃ ἢ ἢ Οὐοά (8}15 πηδῃ ἴο σοροηΐίδηςε 
(ΧΧΙΪ, 29): “ἢ ἐδεις ἐῤίηψ, «υογξεοιδ Οοά, 
οὐεμείηιος (Ἰὴ [6 τ]ΔΓρΊη, 11ἰ., ἐφυίες ἀπά ἐῤγὶεε) 
αυἱ απ. Ιῃ 186 οπδ οΔ56, 1 15 [ῃ6 ϑβονογεβί 
ἴσου ]ς οὗὨ 411 ἔγοπι ἢ ἢ ἀε]νογάπος 15 ργο- 
Τηϊϑοὰ ἴῃ ἴπε οἴπον, ἰξ 15 ϑοπὶθ σγονγπίηρ δεῖ 
ΟΥ̓ ΤΏΘΓΟΥ {πδὶ 15 τείεττοὰ ἴο. 850 ἴῃ ἴἢ6 βδυἱῃηρ5 
ἴῃ Ῥτον. χχχ., οὗ [6 ἔουγ [ἢϊηρ8 τηδη(οηρά, 
1Π6 ἔου ἢ δ45 ΘοπΊ6 ΡΓΘ- Πθποθ. 8ΙΠΉ1ΔΓ 5 
(Π6 υϑὲ οὗ πιυιπλῦεγϑ ἴη ἘςοΪαβ. χὶ.  ; σου. νἱ. 
16---ΙἸρο. 

1 «υἱἱ] ποῖ ἐωγπ ἀαυαν ἐδὲ ῥμεπίεὀηιοηΐ ἐδέγε 
471 1[μἰ|.1 «υἱὴ! ποῖ ἐμγπ ἰὲ δαεξ, οὐ γεύυεγϑς ἱΐ, 
ἃ5 ἴΠ6 54πΠ|6Ὲ υγογὰ '5 τοπάογοὰ ἴῃ Ναπι. χχὶϊὶ. 
240. ΕἸΘΑΣΥ τ 15 106 βεηΐδηοθ οὗ σοῃάοπΊπᾶ- 
Ὄὕοηῃ (πὲ 5ῃοιϊά ποῖ Ὀ6 τενοσβεά, Βιιῖ τς 
ςοπιργοβϑίοη οὗ ἴΠ6 ἡῤέλυθρν ἰδησιιαρε τδκο5 
1 πιοτὸ ϑοϊοπηη πὰ οπιρηδίῖς. [ἢ [58]. Χμ, 
13 ἴδ 5ᾶπ|6 γογὺ 15 ϑϑοὰ οἵ υπάοϊη, ΟΥ τὸς 
νοβίης, τγμαῖ 15 ἄοπο ὉῪῚ Οοά: 1 «υἱῤ «υογξ, 
απ «ὐδο “ῥα! ἰεὲ 7 866 ἴΠ6 πλδυρὶη : αὐδὸ 
σῥαΐ! ἐμση ἐ1 δας ἢ 

δεεσιό ἐξὲγ ῥαυε ἱἐῤνγοιδεά Οἰρωδ ὀ᾿κυἱὸ 
ἐῤγοιῤίμ ἐπσέγιηοηι: ΟΥΓ ἰγο)] ὙΠῸ ἀρτὶςυα- 
ΤΑ Ἰπιρίοτηθηΐ μοῦ βροΐκθη οὗ 5 ἀδβουι θα ὉΥ͂ 
ΘΙΌΓΩΘ ἃ5 "8 βογί οἵ νναῖὶη, ἴπαΐ πλονθὸθ οἡ 

ἸΤΟῚ ΠΘοἷς δεῖ ΠῚ (οθᾺἢ, 50 δαὶ 11 τῆ γοϑἣ 5 
οι [Π6 σογῃ, δηὰ Ὀγθᾶκϑ ἴΠ6 ϑίγανν ἴῃ ρίθοθβ." 

ΤΠΟ σγ 6 165 ὑγδοῖϑοα ΌΥ ἴΠ6 ϑυσιδῇ5 2.Ὸ 
ποϊορά ἴῃ 2 Κ. χ. 22, 33: Ηακαεί “ιοὶο 167» 
ἐπ αἱ ἐδε εοα:!. 97 Ἰεγαεῖ; ἤσονι ϑογάαη ἐας1- 
«υαγά, αἰ 1ῤὲ ἰαπά οΥ Οἰϊραά, δὲ Οαάἑει, αηά 
ἐδε Κοωδερητει, ἀπά {δὲ Μαηα" 161, γον Ζἴγοον, 
«αυδίοερ ἐς ὁγ ἐδὲ γίογ “ἄγποη, συ Οἱϊεαά απά 
Βαιδαπ. ὙΠ15 νγᾶβ ἴῃ [65 γοῖσῃ. [}π παῖ 
οἵ δἰ5 5οῃ, ἐδ ζίηρ 97 Ατονγία οῤῥγεεαά δεν... 
αηά ῥαά »ιαάς ἐδερι ἐϊξε δὲ ἐμαὶ ὁγ ἐῤγειῤῥίη. 
ἴῃ 115 βϑαναρδ ννΑὺ δὰ Η4Ζδοὶ σδιτίθα Οἡ ννᾺΓ 
ἴῃ 115 Ἰονοῖὶγ ἰδπά, ἀπά ἴδι5 1 ]}|δὰ ([Π6 ὑγοὸ- 
ἀϊοϊίοη οὗ ΕἸισμα τεβρεςῦπηρ δἷπὶ (2 Κ. νἹ}!. 
112). Οἠραδ ᾿οτὸ ἱποϊ 65 4}} [86 σουπίτΥ ος- 
οσυρίοά Ὀγ 186 15Γᾶ6 1165 οὐ ἴΠ6 ϑαβίογσι ϑἰάθ οὗ 
]οτάδη. 

4. Τό. ἥγε Ἀθτὸ [Ὠγοαϊεηθά, 85 ἴῃ ἔμ οἵ μον 

δΥΤΙΔ 5Π4]] ρὸ ἱπίο σδρεν Ὁ ὑπῖο Κι τ, 
58 1} (ἢ ΓΟΚΌ. 

ΡΓθαϊςςΙΟη5, ΤΥ ᾿ηο] δ τόσο ἰμδη 186 ἐδ- 
γουχίηρ ἤδηηδ 1ἴ56 1, [{ἰ 15 υϑοὰ οἰϑοννθοσο ἃ5 ἃ 
5Ύ1ηῦ 0] οὗ 411 [6 ϑενου 165 οὗ νγᾶσγ, 45 ἰπ 186 
Δηοίοηΐ ΒΑΡ : ὦ ἥγε ἐς ροπὲ ομξ 7γονι Ηρεδδοηι, 
Ω, ἥανιε ζγονι ἐδ οἱἱγ 9 δϑίδοπ ; ̓ὶ ἨΔ: οομσμρ»ιεαῖ 
“Ἵν 9 Μοαύ, ἐδε ἰογας οὗ" ἐδε ῥίσῥ-ρίαεες οὗ 
“γποη (Νυπὶ. χχὶ. 28), δπὰ δὴ Ἂπλθίθηὶ οὗ 
Οοὐάϊξβ νυδίῇῃ, 85 ἰη Πδυΐϊ. χχχὶϊ. 22: ὦ ἥγε ἐξ 
ἀιμάϊοά ἐπ Μιπό ἀηρόγ, ἀπά ἐῤ δαὶ δμγη ὠπίο 
1ῤε ἰραυεεὶ δε. ΒΥ ἐδε δοιμε οὶ Ησπαεὶ ΤΛΔῪ 
Ὀ6 πηοδηΐ [15 ΚΑΠΉΪΥ͂, ΠΟ 1655 ἴδῃ ἢἷ5. ἀννθ] την. 
[1 βαά Ὀδδη ἐουηάεά ἴῃ Ὀ]οοά, ἔος ΗλζΖδοὶ δὰ 
τηυγάἀογθα ἢϊ5 τηδϑίοσ, Βεημδάδα 11. (2 Κ.. νἱῖϊ. 
19). Ηἰδ 80ῃ ἃπὰά ϑιισσθβϑοῦ Ὀοσγὸ [Π6 πᾶπὶα οὗ 
Βοηβδάδά. ΗἩδάδά, βιρροβοά ἴο αν Ὀδεη ἃ 
(Π|6 οὗ 16 δυη, ννᾶβ 1}6 σἰϊοῦ ροὰ νυογϑῃιρροὰ 
ΌΥ ἴθ ϑγγίδῃβ, δῃὰ ἰ5 ἔουπὰ ἱπ ΟἿΟΣ πᾶπη65, 
ἃ5 Ἡδάλάοζεσ, βεηδαάαά ταϑϑῃ8 ἃ “05, ἐ, ἐ. 
ἃ «υογεδίῥῥεν, 97) ΗἩαάαά. 

8. ἐῤὲ δαγ] οὗ Ὀγᾶ558 (1 Κ'. ἵν. 13}, οὐ ἰγοη 
(5. ενι!. τό), νυν ἰςἢ βοσυγεὰ [δ βίγοηρ βαΐε 
οὗ ἃ οἷἴγ. Το ὀγεαξ 115 ννᾶ5 ἴο ΙδὺῪ ὀρεὴ ἐδθ 
ΟΕ ἴο ἔπ6 ὀπρίῃγ. 

δε ρίαίπ οΥ ΤΉ ΟΥ̓́, 85 1ἴ 5 ἴῃ ἴΠ6 πιδγ- 
εἴη, Βἰξαέξιανεη. ΤὮΟ ἢγϑὶ ρατγί οὗ [815 σοϊη- 
Ρουπά ΠᾶΠῚ6 5:5 η1ῆ65 ἃ εἰ, δῃὰ 50, ἃ υδιου 
Ὀοΐννοθη τηομυηΐϊδίη8. ΑἸπιοβὶ [86 βᾶπῆθ τνογὰ, 
ΕἸ-Ὀυκᾶδ, 15 51}}} υϑοὰ ΌὉῚ 16 Αταῦβ ἴο ἀεϑβὶς- 
Ὡδῖα ἴΠ6 σου ΠΕ Ὺ Ὀείννοθη 1,1084Πηι1.5 δηὰ Απίϊ- 
᾿ἰθδηυ5, νν Ὡς ἢ ννᾶ5 κποννη ΟΥ̓ ἴῃ6 Οτεοῖκϑ 
ὉΠΘΥ ἃ ΠΔΠ16 ΟὗὨἉ 51:Π|||8Ὁ πιοδπίηρ, (οἶδ υτγίδ, 
ΟΥ Ἡοίίοαυ ϑγγία. ΑΥλοβ ργοΌΔΟΪΥ οδι]θὰ [ἃ 186 
Καδίεν 977 Ῥαμέ!γ, ΟΥ̓ ἐπίφι!γ, ἴῃ δ] υϑίο το {ΠῸ 
Ἰἀοϊαῖγουβ ννογβμὶρ [μδὶ ἀἰδοτγασθὰ (Πδὲὶ τερίοῃ. 
50 Ηοϑϑᾶ (ἰν. 1ς, Χ. 5) 5ρθᾶκϑ οἵ Βεῖἢ-εἰ (ῥοισε 
9. Οο4)) ἃ5 Βεϊἢ-ἀνεη (ϑοισε 9 υπη11}}., Ὀδοδυϑδ 
ἴξ ννὰβ ἴῃ βοδΐ οὗ [ἢ6 σδ]ἔονγοσβῃρ. [πὸ [οβῇ. 
ΧΙ. σ7. ΧΙ, 7 ἴῆ6 βᾶπὴθ ννογὰ (ΒιΚαἢ) 15. υϑοὰ 
ἴογ 86 “"“σαὐδεγ οὗ 1, ἜὈδηοη." Αηὰ [Π6 πᾶπλε5 
Βα] Οδὰ (ἰν14.) δπηὰ Βδδὶ Ἠεπηοη (Τυὰξ. 
11,..2) ροϊηΐ ἴο {86 ννογβῃρ οὗ Βδ2] οὗ ἴθ δι 
ἴῃ Θαγὶν ἘΠπ|658. [ἢ {ΠπῸ τηάαϊο οὗ τἢ15 νυδι θυ, 
ου [15 Ὠιρῃοβί ρατὶ, βίοοὰ Ηδ]οροΙ 5, 2 δε οἷν 
ΟΓ ἐῤὲ ϑμπ, ννϊ ἢ 15 βα! ἃ ΌΥ δηςϊοηΐὶ υυγιἴοῦβ 
([μυεΐδη,' ἀοϑγτ. .᾽ ὃ ς ; Μδογοθίι5, 5 4ϊ.᾽1.23) 
ἴο πᾶν ἀογινοὰ Ὀοΐῇ 115 παπὶὸ δηὰ νγοσϑδρ 
ἤοῦὶ ἴπὸ Ἐργρίίδη Ηδίορο θ. [15 οἴ 
Πδηπλθ, Βα θεῖ, 15 οὗ ἀουθν! οὔσῃ. 866 
ΒΟοδἰπϑοηβ " 1,αἴοσ Β ϑθδγοῆθϑ,᾽ Ὁ. ς24. 

δίρι ἐῤαΐ ῥοίάειδ᾽ δε “τοῤίγ 6] ΤΩΔῪ ἀοβογθο 
[86 Κίηρ ΠἰπΊϑε] ἢ, οὐ ἃ ϑυδοτγάϊηαίϊες ὑγίηςθ. 
Βεημδάδά ἰ5 βαιά (1 Κ. χχ' 1) ἴο βᾶνε Ὀγουφσῆς 
Ἰηΐο ἴΠ6 βοϊά ἐδίγέγ απά ἰαυνο ἐξίησι. 

ἐδε ῥοισε ΟΥΓ Ἐάεη)] ΟΥ̓, 845 ἃ ῬγΟΡΟΣ ΠΑΠΊΟ, 
Βειῥ-εάεπ. [Ιἴ τῇθδηβ 26ε ῥοισε ῳ᾽ ἀεί ῥί. 

«αὐ 



ς (του. 

2.1. εὐ τλ 
“" σν έν κ 
{{| ἐΖέζοϊ ἐγ. 

ν. 6---8.] 

6 4 Τἢι8 84:1 τς ΓΚ ; Εογ 
(ἢγεα τγαηϑργαββίοηβ οὔ ()2Ζᾶ, δῃὰ ἔοὺγ 
ἔουτ, 1 νΜ}11}} ποῖ ταγῃ ἀὐγᾶὺ {δέ Ῥκλος 
κιοπΐ τῃπογεοῦ; Ὀεοσδιιβε Ἴ σαγΓ 
ΑΥΨΑΥ͂ σλρῖϊνα τῆς ψγΠο]65 σδρεί νι, ἴο 
ἀεἶϊνεῦ ἐῤόσι ὰρ το Κάοῃι: 

Ἴ Βυῖ1 ν}]}] βεπὰ 4 ἔτγε οἡ τῆς νν2]]} 

ἴη ἴ86 Ηεῦτον (Πότ 15 ἃ βσῃῖ ἀϊδδγοηοο οὗ 
Ἡλμθλφοιουοναν ἀἰσηρσυ θη ὁ ἔἤτοσλ [ἢῃ6 
οἵὯδ οὗ οὖζ ἤγϑβὶ ραγθηΐβ. [Ἢ ἔπαΐ δοδυξει 

ςουπηίγυ ἴδοσο 15 Ὧο ἶδοκ οὗ ρίδοοβ ψῃς ἢ πιϊρΐ 
ΔΕ Ὅς ςἰ]οά ὈΥ [δ58 πᾶπιθ. Βυῖϊ ἴΠ6 ςροΐ 
Ἰηϊοηἀδὰ Ὁγ [πΠ6 ρῥγορμοῖ μᾶ5 ποῖ Ὀδθη ᾿άἀθηΐ- 
βοὰ ψῖἢ Τετίαἰπίγ. ὙΤὮγοο ρίδοθς βάν θθθῃ 
Ρτοροϑϑὰ : (1) ἃ ν᾽ ρα Ὡρᾶσ Βοβῆϊγγαὶ, οα ἴἢ6 
τοδὰ ἔσγοπι Ττίρο 5, ἢ 4 ἀο]!ςοι5 οἰ πηδίθ, 
ὙῈ}} νναϊεσθά, πὰ ΥΘΣΥῪ ἔεγ}]6. [{ 51} Ὀδαγβ 
[π6 πᾶπῖο οὗ Ἐμάρφηῃ, Ὀυϊ 5] Γ 45 [6 ὩΔΠῚ6 
ΘΡΟΙ5 ἰῃ ΕΠ 5} ἰεϊίογβ, Ἐπ βροι!ηρ 15 ἀ ἔθ. 
οηξ ἰηῃη Ατάδιο ; δηὰ Ἐοδίηβδοη (" [,αἴοσ Ἀ6- 
ΒΟΑΥΟὮ65,᾽ Ὁ. ς87) Ὠοΐθ6) σοῃϑίογβ [Π]5 ἃ ἔδίδὶ 
οδ᾽]εςξίοη. (2) 4 ρίδοθ ἴμδῖὶ Ὀθαῦβ ἃ Πᾶπιὸ οὗ 
[δὲ βαπὶὸ πηοδηϊηρ ἴῃ Αταρίς, Βεῖῖ-61-δππ6 
(ογ ἤσιωε οὶ Ῥαγαΐε), 5ιἰυδῖοὰ “«οουΐ εἰγῃς 
δηά ἃ [41 Ὠοιγβ ἔγοτῃ ᾿λαπιᾶϑοβ οὐ [Π6 ὙΥΑΥ͂ 
ἔτουτῃ Βδηΐδϑβ " (Ῥογίογ᾽β " ΕἾνθ Υϑᾶγ5,᾽ 1. ἢ. 213). 
(3) ἴδε Ῥαγδάϊϑυς οὗ ἴῃ Οτεοῖζς, οηθ οὗ ἴῃγεθ 
ἴονγῃβ ἴῃ 1 ,δοάϊοεπο. Βιυῖ ἰἃ μᾶ98 ποῖ ποὺ 
(δοϑο πδίισαὶ ἔδαϊιγοβ πὶ ἀῦτὸὸ ἢ (ἢ6 
ΠΔΠΙΘ υϑεα ὉΥ ΑΠπὶοβ : δηὰ ϑ9θοπὶ5 γδῖμου βυ το 
ἴον τδὲ νυν ἢ] ςἢ [15 Οτϑεὶς ΠΔΠῚ6 ῬΓΟΡΟΙ͂Υ πηοδῃϑ, 
Ω βαγξ 7ον δμπεην. 

ἐδε ῥεοῤίε οὶ δγγία εδαὶΐ 30 ἱπίο οαρίνυϊέν μπίο 
Κιγ͵] ἴῃ ϑδιδῃ (ν1}. 8) ᾿Πλᾶπηδϑοι5 15 βϑροίκθη οὗ 
ἃ5 ἐδὲ ῥδεαδ ς᾽ ϑγγία, ἰ.ε. ἄγαν; πὰ [86 τ156 
οὗ (8εὲ πδπὶὸ ϑδγγία δίοπο, δἴϊεγ ἴ86 {ἰπ|6 οὗ 
ΗΔ2ΔεΕΪ, ἱπ ρἷδοθ οὗ [86 πδηηθ5 Ασαπὶ Ζοῦδῃ, 
Ατδῖι Μδδοῆδῇ, ὅζο., ἱπειτηδίοβ τ[πδῖ ἴῆ6 51π12}} 
Κιηγάοπης οὗἁ δ οσ {ἰπ|65 ἢδα Ὀδθη υπηϊϊοα ὑπάογ 
16 5υΥΑΥ οὗ [86 Κιίηρβ ψψῇο τιϊοά ἴῃ Πλαπηδϑςοι!5, 
Ιη ἃ ἰδίοσ ρασί οὗ ἢ15 ὑγοόρδεου (Χ. 7) Αὐλοβ 
Βρϑᾶκβ οὗ ἴθ ϑγζίδῃβ ἃ5 βανίῃρ Ὀθεη Ὀγοιρῆξ 
ΌὉΥ Οοἀ ἔτοπλ Κργ. Κὶγρ ἴθ δὰ ὕδοη τῃ6 
Βοιηθ οὗ (δεὶγ δηςοϑίοιβ, ψῆο δὰ πλϊρταϊοά 
ἴῃ Θδασο ἢ οὗ 5υηηίεῦ ἰδηά5 δηὰ ἔοιηὰ ἴῃεη. 
ΤΠ ρϑορὶθ μανπρ ἰοὴρ ἀννεὶξ 'ῃ ἃ ςουπίΓΥ 
οἴδη βροκθῃ οὗ ἃ5 84η θαγίΕΪῪ ραγδάϊϑθ, ὑνεΥῸ 
ἴο ὃδ6 οαγτίοά οσαρέϊνο θδοῖς ἴο ἴδ βᾶπιθ ποσίβοση 
αἰϊπιθ ἔγοση ὑνὩ ἢ ἴῃς τασο δὰ σοπμθ. ΤὨδ 
Ῥιδάϊετίοη ννᾶ5 1 6]16ἀ ἀθοιϊΐ ΒΗ͂Υ γοᾶγβ δίϊετ- 
ὙνΑτὰ5 ῃδη (45 νὰ τεδὰ ἴῃ 2 Κ. χυΐ. 9) ἐῤε 
Αἰηρ 9, “:-γγία «υεπὶ μῷ ασαὶπεὲ Ἰανιαρει, 
αηα Ἰοοῖ ἐξ, απά εαγγίεά ἐδο ῥεοῤίε οΓ᾽ ἐξ εαρτῥυε 
ο Κὶγ, απᾶ σἰεαυ Κεκίη. Κὶγ ᾿ὰ5 Ὀδδη βιρροβοα 
ἴο Ὀδ6 ςοπποοίοὰ νὰ ἴδο τίνοσ Κυτ, ἴο [Π6 
Ποῖ οὗ Ατπηοηΐα, ὑνθῖο ἢ ἢἤονγα ᾿πῖο (6 
Αγάᾶχοϑβ ποῖ ἔδσ ἔγοπὶ ἴῃς (δϑορίδη 8.64. ΟἿΟΣ 
Ὀΐδοθβ ἰ655 ννῈ]} Κπουσῃ βάν ὕδθεη ἰἀοπεῆοά 
σὰ τ, Ὀυϊ ἢ ε85. ΡΓΟΌΔΌΠΗΥ. [ΙΕ δᾶ5 
Ὀεεη οὐ]εοϊοὰ πὶ ΑἸπηθηϊδ 15 ποννθοσο ἴῃ 
δοπρίυτγε 5] ἰο Ὅς ἱποϊυάοά ἰῃ ἴῃ6 Αϑϑγτίδῃ 

ΑΜΟΡΞ. 1. 

οὔ (24Ζ8, ὑϑῖοῖ 5141] ἀενουγ τὰς 
Ῥαΐδεεβ τπεγεοῦ: 

8 Απά Δ] ν ]] εὺυς ΟΥ̓ τἢ6 ἰη- 
Βαδίτδπε ἔτοαι Αϑηάοά, δπά πὶ τῃδῖ 
ΠοΙάδτῃ τῆς βοερῖγε ἔγοπι Αϑβηκείοη, 
δῃὰ 1 11} τὐγῃ πη ᾿απά ἰπϑῖ 
ΕΚτγοη : δηὰ τῆς στειηπδης οὐ τἢς 

οἸΏρίγο, ἃπά ἴἴ ΤΔῪ ϑθοῖλ ἰο δδ ἱτῃρ] δὰ ἰῃ {ἢ 
Βιχπς οὗ ϑοηηδοβεῦ θ᾽ 5 ραττίςϊἀθ6 8δοη5 (Ὠἰ θοσ, 
παὶ Αὐπιθηΐαᾷ ἰΔΥῪ θεγυοπάὰ [15 δυϊδοτῖγ. Βυῖ 
ἴῃ [6 ουπείξοττη ᾿Ἰπϑογρίίοης ἴδ6 ΠΟΥ 
ΒΟ οὗ (ες ΚῸΓ ἰ5 οὐἴΐδῃ παπιοὰ 845 ἱπνδά θά 
δΔηὰ σοπηυετοά ΌὈΥ Αϑϑγγίδῃ κίηρβ. 866 ᾶν- 
᾿Ιπϑοπ δ " Ηογοά. 1. Ὁ. 46ο. 

ΎΠῈ νοῦ ἰγαηϑίδιοά “δα 5οὸ ἱπίο εαρέλδυϊ 
ἷ ὙΘΙῪ Οχργεβϑῖνθ [{ πΊΘΔΠ5 ἴ2γ σῆοσγο ἴθδῃ 
1Π6 τετῆοναὶ οὗ ϑοπλ)θ σδρίϊνεβ οἵ νγᾶσ.0 ΤῊϊβ 
5 Ἐχργεββθὰ ΌΥ ἀποίποσ ογσὰ. πὲ ργορμοῖδβ 
ννογὰ [45 ἴπ6 τηθδηΐης οὗἨ “ἐγρῥίπρ, δαγίπρ, 
μπεουογίπῷ ; δηἃ Θχργαβϑοϑ [86 ἰγδηβρογίδίοη 
οὗ {π6 Ὀυἱκ οὗ {πε ρΡορυϊδίίοη ἴο δηοῖδον ἰδηά, 
ὙΠῸ Ποῖ οὐ νγὰ5 ἀεδβογίθα, [{ 15 ΟΣ ὮῪ 
οὗ τεπιασκ (πδὶ ἃ 15 οὗ γᾶτὸ ὁσουστεηοθ ἰπ 
Θαυΐοῦ Ὀοοΐς οὗ [86 ΒΙ:Ό0]6, γγἢ1|6 τ 15 ἔουμπὰ 
ἔτεα ΘὨΕΥ ἴῃ ΑΠπΊοβ, ἃ5 νν 6 }} 85 ἴῃ ᾿οηϊοιηρο- 
ΤΑΤΥ δηὰ ἰδίος ψυτϊεῖβ. ὙΠῖ5 οὗὨ 1156} νοιυ]ὰ 
ἰπάϊοδῖο [πὲ (6 ργαοϊΐοθ Ὄχργοϑϑοὰ Ὀγ 11 νγᾶβ 
οὗ τεοθὴηξ ἀδλῖοθ. Απὰ νγὸ πᾶνθ ΠΟ οὐάδθῃσθ 
[Πδὲ ἃ οἰιδίοπι, Πςἢ Ὀοϊοηρεὰ ἴο ἴπ6 ροΪ ον 
Οὗ (Π)6 Εαβὶ ἴῃ βυθϑοαυεπῖ {{π|65, Ὀσονδι θα 
διλοηρ ἴδ Αϑϑουγίδηβ ἰῃ ἴθ δγβ οἵ Ατηοβ. 
ΘΌΓὮ ἃ Ὑοἤεβαῖε σαρΟΥ ΠΥ 6 ἔογείε }]5 ΟΠΙΥ 
ἴῃ ἴΠ6 ςὯ56 οὗ ἴδε δγυγδῃβ δηά ἴδ ἴϑθη {{|065. 

Θ. Οαςα] Ἐοῦ ΟδΖὰ δηὰ αϑηάοά, 5966 
Ὠοῖο οὐ [οϑβῆ. χὶ!. 2. 

ΤΏῸ ῬὨ]]5Επο5 ἐαγγίσά σαυαῦ εοαρίδυς 1δὲ 
«υδοίε εαρίίυλν; ΠΟΥ ϑρᾶγεά ποῃε, πεῖῖμεσ 
γουηξ ποῦ οἷά, ποι ποῦ ψοπιδῃ ποὺ ομ1]ἃ ; ΠΟῪ 
ἴοτθ 411} ἔτοτπι τποὶγ Βοπιθβ, δηὰ ἔμθη, ἃ5 8ῃ 
δεεταναίίοη οὗ {μεῖς ἽγιεῖςΥ, ξάνα ἔμεπλ ονεῦ 
Ϊηῖο [86 Βαπάβ οὗ {μεῖς :πιρίδοδῦ]α ΘΠΘΠῚΥ͂ 
Εάονι. Μεοηπέοη 15 πιδάδ οὗ ϑιιςἢ λῃ ᾿Ἰηγδβίοῃ 
οὗ τῃ6 ῬὨΠ]ΠϑΕπε5 ἴῃ ἴπ6 τεῖρτι οὗ [Θβογάαχη 
( ΟἸγο. χχὶ. τό, σγ). 0οεὶῖ (1, 6) δὰ ἔοσο- 
ἰο]ὰ 186 ρυπίϑῃηηοηῖ οὗ [86 βᾶπι6 β'ὶῃῆ. Οδζᾷ 
νγ85 δῖ [Πϊ15 {{π|6 βίτοηξ πὰ βουγίβῃϊπρ, γεῖ 
[Π6 ργορμεὶ ἀθοΐασες ἰῃδὲ 115 «υαἱ]΄, 115 ῥχιὰθ 
δηὰ 5ἰγεηρίη, βμῃου]ά ὃε ἀεβίγογεά ; ἀπά 50 ἰξ- 
ςΔπιθ ἴο 7ογοπι δὴ (ΧΙ. 1) 88γ5 τῃδῖ 
ἢ6 ἀοϊνογοὰ ἢ15 ρσγορθοςῖοβ ἀρδιηβὲ ἴΠ6 Ῥἢ1]119- 
[ΐπ65 ὀξζογε ἐῥαὶ Ῥῥαγαορ “νιοίε σσξα. 

8. Βγ δίνη ἐξα! δοίάει δ ἐδὸ “εεῤίγε 15 ταθϑτιῖ 
[86 Κίην οὐ γά οὗ ἴδε ρΐἷδος, 85 ἢ ἰ5 ς᾽ δὰ ἰπῃ 
οὖν ΒΙ0]6.ἁ. ὙΠΟ Ηοῦτον πᾶπηθ ρίνθη ἴο {696 
τυ ΐοτβ οὗ [6 ἔνθ ςοπιυϊποα οἸ[165 15 δέγεπ, ΟΥ 
αχίρ. 866 ποῖθ οἡ Ϊοβῇ. χὶϊὶ. 2. 

Ἑδνγοπ ΤΑΔΥῪ ταθᾶῃ Μγρεὶν χοοϊοά, ΑἸϊυάϊης 
ἴο 15 ἀετιναίίοη, Ζερμδηίδα ῥγθάϊοεϊ5 (1. 4) 
(ηδὲ ἄγον “δαἱ! δὲ γοοΐεα μῤ. 

ἐδὲ γερισιαμὶ 9 ἐδε Ῥρέηπε ΟΥ̓ ἴδε ἂνθ 



ΑΜΟϑ. Ι. [ν. 9---ἰ 3. 

ΡΠ] 8:1}. 68 5881] ρεγίβϑἢ, βδ ἢ της ᾿ογά τῆτες ἰγληϑργεβϑίοηβ οὗ Εάοηι, ἀπά ἔοσ 
σον. ἴουγ, 1 νν}}} ποῖ ἴυγῃ ἀννᾺγ 1ῤὲ ρῥεπὲε-- 

9 ἴ Τῆι 8 τἢς ΠΟΚῸ ; ΕΟ πιομέ τπογοοῦ; θεσδυβϑε ἢς ἀϊά ρυγβυς 
[ἢγες ᾿γδηϑρταβϑίοηϑ οὗ Τ ΎΓυϑ, ἀπά ογ [5 Ὀγοῖμεσ σι ἢ τῆς βινοτά, δηά Ἢ ἀά ΗΕ 
ἴουτ, 1 111 ποῖ τυγ ἀναγ ἐῤέ ῥμπὶεῤ- ςλϑῖ ΟἹ 81] ρΓ ἐγ. ἀπά ἢΪ8 Δπρὲγ αἷά δᾶ ἀἐς ἐν. 
»ιομὶ τῃογεοῦ; βεσδυθα τΠῈῪ ἀοἰνεγεά ρεγρεζυδίγ, ἀπά μα Κερὶ μ15 ψγγδ ον Κα 
ὉΡ ἴῃ6 ψγῃο]α σαρον! ἴο άοπι, ἀπά ενεῦ: 

"ῊεὉ. κάς γεῃεη ραγεά ποῖ [της Ὀτγοίμευ]γ οον-Ὁ. 12 Βυξ1 ν]}] ξεπάὰ ἃ ἥτε ὑροη Τὲ- 
ε ΠΔΠΙῚ τλᾶπ., ὙΨΏϊςἢ 5}.4}} ἀδενουγ τῆς ραϊδςεβ 

Ιο Βυῖὲ 1 ν]]}} βεπὰ 4 ἤγε οπ ἴῇε οὗ ΒοζΖτιδῇ. 
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νγᾺ}} οἵὗὁἩ Ἴγγυβ. νης 5841} ἀδνους 
ἴηε ραΐδςοεβ τῃεγεοί. 

11 41ΤὭὩυ5 5411 τῇς ΓΙ ΟΚῸ ; ον 

οἰτε5 οὗ ἴπ6 ῬΗ]Ι5 πο Οδίδ δἰοηθ 15 ποῖ 
παιηθὰ, δηὰ ἤδησθ 9οπΠΊῈ πάτο βυρροβοα παῖ 
δε γεριπαηέ ἰὶβ ἴο 6 ἰδίῃ 85 ἱποϊυάϊηρ (ἢ 15 
ΟἿ 45 ννῈ]] 45 οἴει οὗ 1655 ποῖθ.Ό0 ΤὅΤἢο 
ΟΠΟΓΑΙ υϑᾶρὸ οὗ [ὴ6 ΟΧΡΓοβϑίοη, ὨΟΥΨΘΎΟΥ, 
δῆονν ἴῆδλί 11 ἰ5 ἴο Ὀ6 υπάοιβίοοα οΥ̓́ΓΠοϑ6 ψγῆο 
τὸ Ἰοῆ δῇϊοσ ἃ ἢγϑί ἀδδοίσυςσϊοη. ὙΠῸ συΐη οὗ 
Οαΐὰ ἰ5 τεοίοιτοὰ ἰο αδϑεγνναγὰς (νἱ. 2). [1 
νοι] δθοπὶ ποῖ ἴο ἢᾶνθ σεσοονοσεά ἔγοπι 115 
ονεγίδγονν Ὀγ ΖΔ (2 Οδτο. Χχυὶ. 6). 

9,10. ΤΠ γδηβέτεβϑίοη οὗ ἼΤὙτε νγᾶ5 {Π6 
ΒΔ 6 ἃ5 πδΐ οὗ Ῥἢ]Π5ῖ14, Ὀυϊ ΔΓ πιοτὸ ἢοὶ- 
ΠΟυ5, Ὀδοδιιϑ6 ἰξ ἱηνοϊνθαὰ [ἢ6 νἱοϊδίίοη οὗ ἃ 
ὀγοίῥεγἰν εουεπαπί. ΤὮΘ τοίσσεηοθ 15 ἴο 1ΠῸ 
ἔποηάβῃ!ρ οὗ Ἴγτε δηὰ ἴϑγδοὶ ἴῃ {πῃ {πιὸ οὗ 
᾿ανὶὰ δηὰ ϑοϊοπιοῃ. Ἠέγανρι αὐᾶ! ευεγ ἃ ἰουοῦ 
9, Ῥαυϊά (1 Κα. ν. 1), δηὰ Μίγανι απά 
δοίογο »ισάφ ὦ ἰεαριο ἰοφείδεγ (ἸΌ. 12), πὰ 
Ηἰγαπὶ οδ] θὰ ϑοϊοπιοη ἢ15 ὀγοίῤεγ (1 Κ. ἰχ. 
12). ὙΒῈ ψοσὰ υϑοὰ ἴοὼγ αρμο 15 ἴῃ6 58 ΠῚ6 
45 ἴπδΐ τεοηάοτοὰ εουεηαηξ Ὠοῖο, δηὰ 5'ρ- 
Π1[65 ἃ 5ΟἸΘΤΏΠΪΥ σαι βορὰ ἰγθδίγ. [15 σοπάϊτοηβ 
ΔΙῸ ποῖ βρεςι!βοά, Ὀυΐϊ 85 1ἃ νγᾶβ ϑυ ϑεσιθηΐ ἴο 
{πὸ δυτδηροπηθηΐ ἔογ ἴῃ6 οχοῆδηρε οὗ Ἴθάδις 
δηά οοῦτ, [ΠΟΥ πιυϑὲ Πᾶνα σοϊαϊθα ἴο οἴοσ 
τηλῖζεῦϑβ. 

ἴπ ἴπ6 ἀδγβ οὗ Ατλος Ἶ γι νν85 {ΠΟΙ ΑΥΥ 
ἴο Αϑ5γτίδ, 85 [ἃ δὰ Ὀδθη ἔογ δουξ 1 ςὸ γὙδαγϑ. 
ΤὮδ ἤγε Βογὸ ρῥσγϑαϊοϊεα 611] προη 1ἴ, πε 1 
ν85 ἴδκοῃ ΔῸΣ 4 {πγίθοη Ὑραγβ᾽ 5ίθρθ ὈΥ 
ΝΟΌυς δάποζΖζασ. 866 ποΐδ οἡ ΕΖ6Κ. ΧΧΥῚΪ. 4. 

11. ὀγοίδεγ [5ταοὶ μβδὰ Ὀδϑῃ ἰδυρἢς ἔγοπὶ 
πὸ ἢτϑῖ ἴο τορασὰ Ἑάομπι ἃ5 ἃ ὀγοέῤῥεγ. [ἰ 15 
ἴῃ5 τὲ Μοβεβ δά ἀγεβϑθά ἴῃοπὶ (Ναὶ. χχ. 
14), Τδιως σα Ἰεγαρὶ ἐδγ ὀγοίδεγσ. Απάὰ δῇϊεσ 
Ἑάοπι τεξιϑοα ἴο 1οῖ ἴϑσγδθὶ ρ855 σου ἢ 5 
Ἰλη, Μίοϑοϑβ 5111} υϑὲ5 6 βδᾶπιῈ ἰδηριδρο. “πά 
αὐδέῃ «ὐό ῥα““«“4 ὁγ 7 ονι οἱ ὀγείδγεη ἐῤὲ εὐὶΐ- 
ἄγε ὁ ἔσται (Ὠοαῖ. τ1. 8). Μουηῖΐ δεῖγ ννᾶ5 
εἴνοη Ὁ Οοά ἴο Εάοῃι, 45 τς ἃ5 (δηδδη 
ἴο 5γδεὶ (ει. 11. 3, 4). ὙΒετγείοσε ἰϑγδεὶ 
τηυσὲ ποῖ δἰίαςοκ, ποὺ δίειηρί ἴο αἰβροϑβϑεϑβθ 
Ἑάοπλ. 8 ογθθαγδηςα νν45 ποῖ σθαι θά. 
Ῥγοπὶ (6 ἀδγβ οὗ 8411 ἴπ6ὸ Εἀογμο5. ννεγα 
ονοῦ χοδὰυ ἴο διίδοκ 15γ8θ]. ὙΝ οηθνοσ Ἑάοτὴ 
51 Π᾽5 ὈΤΟΙΠΕΣ νγθαῖς ἢ6 45ϑαϊ θὰ ἢϊπι, ἢ ῥωγ- 

123  Τἢιϊι5 5411} τῆς Ι͂ΟΚῸ ; ΕῸΓ 
ἴῆγεα ἘΓΔΠβρτεβϑοη5 οὗ ἴῃς ςἢΠ]άγεη οὗ 
Απιηλοη, δηά ἰοῦ ἔουτ, 1 ψ}|1}] ἢος τυ ΓΗ 

“ωμεα ῥδένι «υἱέ ἰδὲ “«υογά. ἍΝ ὁ Ὦανο ᾿ποίδηςος 
ΘηΟΙΒΒ οὗ ΠΟΙ͂ ἀρρτοϑϑῖνο τνγίαγο σοσογάοα 
πῃ [Π6 Πιἰϑίοσίςδὶ Ὀοοκβ; δυῖϊ [(Π6 ρῥσορδεῖβ 
Ἰνοταβ ΤΠΊΡῚΥ ΤΙΔΩΥ τῆοτο. ΤῈ ἰδησιᾶρε οὗ 
7εθοϑῃδρῃδῖ δ ΓΑΕ σῆεννβ ψνμαῖ πδὰ ὈδθΏ 
1π6 τερον οὗ Εάοπὶ ἀπὰ [9γαοὶ γεβροςνεῖγυ. 
ΤΡ. ἐρ ἰάγοη οΥΓἹ “νιγιοη απ Μοαὸ απα »χεοισιῖ 
δεῖν, αὐδο»γι Τρομ «υομάεε ποὲ ἐξ Τεγαεὶ ἑπυσάε, 
«υδέη ἐδεγ ἐαγιε οἱ οὗ 1δε ἰαπά 9 Ἐσγρέ, δι 
ἐῥεν ἱμγπεά ἤονι ἐδερη, ἀπά ἀεηέγογεά ἐδενγι ποῖ - 
δεῤοίά, {δὲν γεαυαγά μι, 10 ξογιό 0 εασὲ τ ομὲ 
9 ΤὍν 2ο::ε55Ἰὁ0η, αυὐρίεῦ ΤΡοι ῥασέ σε 10 
ἐηδεγὶ (5. (το. χχ. το, 11). Ἑάοπι᾿ 5 5ῖπ δπὰ 
ΡυηΙϑηπιοηΐ ἀτὸ [6 Ὀυγάερη οὗ ΟἸὐΔά 4} 5 ργο- 
ΡἤΘΟΥ. ΗἜ εαε! ο αἱΪ }ίΐν, ἸϊξοταῚ γ, ἃ5. ἴῃ πὸ 
ΤηΔΥρίη, δὲ εογγωμῤἑοα ῥὲς εονιρασείομς; Ὧ6 αἰά 
νἱοίΐεηοθ ἴο {πὸ ἔδοϊϊπρε οὔ ἐπθὸ ποατί ; ἢὸ 
ἀολάοποά ἴΠῸ6 Ὑϑαγηηρ8 οὗ ΡΠῪ. [{{ΠΚκῸ6 ϑοπιθ 
ΤΆνΘΠΟι5 ᾿ϑαϑί, Ὧθ νγἃ5 ΟΥΘΓ ΣΟΔΑΥ͂ 20 2φαγ' ἀπά 
ἄενοιγ. Η!5 γαίῃ κηθνν Ποὺ οἤοοῖκ, ννᾶϑ ὩΟΥΟΣ 
δϑςῆθ, Ηΐ5 πηδ]ῖσθ ννᾶ5 ᾿πβαι 4 Ὁ]6. 

12. Τεριαη ἰ5 ἃ ἀἰϑίγιςϊ οὗ [ἀπ πηα4, ἰονγαγάς 
{86 βου, ἀογινίπρ 115 πάπιθ ἔγοπι Τ δαιδη, 5οὴ 
οὗ ΕἸΊΡμαζ, ἴῃς ϑοῃ οὗ ἔσδυ (Οξεη. χχχυῖ. χτ). 

Βοχγαδ (α ζογεπεοά ῥίαςο) 15 τηεπίἰοπθά ἃς 
ΘΑΥΪΥ ἃ5 δῆ. χχχν. 22. ὙΠ|5 ράσο νγᾶς 
ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ἴῃ Ιαυτησα, δηὰ πλυσὲ ποῖ Ὀ6 ςοη- 
ἔουπάοά νυ Βοβῖγα οὗ Αυγδηϊξῖς. Ἐτοπὶ πὸ 
τηθδηϊης Οὗ ἴΠ6 ΠδπΊθ, ἴἃ ννᾶϑ ρίνϑη ἴο βεύδγαὶ 
Ρίαςεβ. δείδῃ, οζ Ῥοίχα, 15 ποῖ πηιδηϊοπθὰ ὃγ 
Απλοβ, δίῃῆςσθ ΑπιδΖίδῃ Τοοζ ἐξ ὁγ αὐᾶγ, ἀπά 
εαὐἰϊοά ἐδε παπις “οξιίῤεεί (Δ Κι. χῖν. 9). Βοκγαρ 
ΤΊΔΥ ἢᾶνο Ὀδεη [Π6 ΟἸἿΥ ποχί ἰῃ ἱπιροσίδποο, 

18. εὐιάγοπ οΥΓ “νι»ιοῦ ΤὮδ Απιπιοηϊξες 
δηἃ Μοδθιΐος ννεσὸ σοπίϊσιουις δηὰ Κιπάτγοά 
Πδί]οη5, ὑνβοϑο σμδγδαοίογ ἔοσ ᾿σθη Ἰουϑπθϑα δηά 
ΟΥ̓ΌΠΟΙΥ ἴοο ννῈ}}] ἀρτοὸβ ἢ δεῖς ϑμδηιθίμ! 
ογξίη (Οϑη. χῖχ. 30, ὅζς,). ΤὮΘ ἔοπποῦ τνοτ- 
βηρρεὰ Μοίδθοῃ. ογ Μηςομοω. Ὅμο ἰαἰίοτγ' 5 
σμιοῦ 1άο] Ὀεβίἀθα Οδοπιοϑὶ νγᾶ8 Β42]- Ῥθοσ, 
ΓΕΡΓΕΞΟΠΈΠΡ 85 ἰξ ννου]ὰ 5θεπὶ [π6 τοργοάυςτνε 
Ροννγεῦ οὗ παΐυτο, νῆο ννᾶ5 τνογσβιϊρροὰ 1 Ὲ 
ἸΙσθπίίουβ χεβ. ὙΒουΡΏ απ “Ἄ»»"γηοπἰδ ΟΥ" 
ΜΜοαδίίε »εῖσῥὲ ποὲ ἐπέογ ἱπίο ἐῤὸ εοπσγεχαίίοη 
ΟΥΓ δε Ζονγά, Ὀδοδυθο ΠΟΥ τοπιθεὰ ἴο Βοῖρ 
ἰϑγδοῖ, ἀπά μἰγοά Βαϊδαπὶ δραϊπβὲ βεπὶ (Π θαῖ. 



ΑΜΟ65. 1. 1ἱ. 

ΔΥΨΆΥ {δὲ ῥωεπὶ τ ηιοπὶ ἰπογεοῦ; Ὀεσδιιβε 
"ον. [ΠΟΥ Βᾶνε ᾿τρρεά τρ τῆς τνοπιεῃ Ὑτἢ 
τἀς νισνη- Ἑἢ ἃ οὗ (ὐΠ]ελά,, τῃδι {ΠΥ παϊριῖ επ- 
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ΓΗΑΡΤΕῈΕΒΚ 1. 
1 Οοά"ς τυγρίλ ἀραΐμεέ λ7]σαό, 4. τῥονε “ μήαλ, 
6 αμα Ὡρορε ἤεγαεοί. ο Οοά εονιδίαιμείλ, οὗ 
ἐλεῖγ ρίδαμξγμίρει:. ρα, ἸΆγρα τΠεῖγ δογάεσ: 

14 Βυ1 ν}}} Κίηα]ς ἃ ἤγε ἴῃ τῆς 
ννᾺ}} οὗ Βλῦθδῃ, δηά ἰδ 314}1 ἀδνουσ 
τῆς ραΐδοεβ τπεγεοῖ, νἢ 5πουτηρ ἴῃ 
τῆς ἀΔγ οὗὨ Ὀαῖι|ε, νν ἢ ἃ τεπιρεβῖ ἴῃ 
τῆς ἀδγ οὗ ἴδε ψϑιγνηά: 

Ις Απά τδεῖγ Κιπρ 5Π2}} ρὸ ἱπῖο 
σαρτίνγ, Πα δηά ἢ ῥγίης 68 τορεῖθεῦ, 
βδ(ἢ τῆς [ΟΚῸ. 

ΧΧΙΙ. 4, 4), ἴδεϑα οἰ] άγθη οὗ [οἵ πῖρδς ποῖ 
Ὀε ἀϊθροπϑοβϑοὰ οὗ ἴπὸ ἰδηὰ δεδιψηοὰ ἴμθπὶ ὈῪ 
Οοὰά (θεουϊ. 11. 9. 19). Ηανίηρς τορεϊ]οὰ [ἢ6 
ΖΑιηΖυπηπλπὶ δηθὰ Επιπὶ ΠΟΥ οςςιρὶοά [Π6 
ΠΟΥ δεΐνγεθη μὲ [δΌῦοϊς δηά {πὸ Ασῃοη. 
Ἐογ {πεῖν Πιϑίουυ, 866 ποίεβ ὁη ει. δηά 
ου [υἀν. χί. 

ῤεγ δαυε τίῤῥεά τῷ 1δὲ «υογιεπ «υἱῤ' εὐ ά 
97 Οἰεα4 Νὸο τηθηξοη 5 πιδάθ εἰβεννθεγο οὗ 
[15 ὈΑΓΑΓΥ οὐ ἴπα ραγί οὗ 86 Απηπιοηϊίοβ. 
Βυΐ [ἴ 15 ἴῃ δοοογάδηςο ψἱ ἢ οἴποσ ργοοῖβ οὗ 
186. δγοο υ οὗ τδοῖγ [οπρεσῦ. ϑιυς ἢ ννᾶβ {Π6 
ΤΟ ἴο [06 τῆϑη οἵ |αῦεϑ ΟἸεδὰ ὈγΥ 

ΝΑθδβῃ, παῖ 1 γᾶν ἐδγισὲ οὐ αἱΪ γοιω γῆσ δὲ 
ὥσες, ἀπά ἰα7 ὁ ὃ" ἃ γεῤγοαοῦ μῤοη αἱ εγαοὶ 
(. 5. χὶ. 2). Αῃὰ 85 {ἢε Απιηοη!ζε5 μαὰ Ὀδοη 
ἴη ἰεάσιιθ νυ ἘΠῸ δγγίδηβ ἰη [αν δ τεῖρῃ (2 8. 
χ, 6), 1ἴ 5 ποῖ πη ργοῦδ]6 τπᾶξ ΠΟΥ πα ἢᾶνο 
Ἰοϊηθά ΗδΖδοὶ ἴὴ ἢιἰβ δἰγοςίοιιβ σγιιθὶυ ἴος- 
ννατάβ. 186 Οἰϊοδαϊίεα (2 Κ. υἱῖϊ. 12, 85 ἴο 
Οἰεαά 566. Κ΄ χ. 232). Απά, ἴο σγζοόννῃ {ποὶγ 
νυ] κοάηοββ, [15 ννᾶ5 ἄοηθ ποῖ ἔγτοπὶ 86 νἱο- 
Ιοῆςθ οὗ ραϑϑίοη, Ὀυϊ ἢ ἃ βοσγάϊὰ τηοίϊνθ, 
ἐδαὲ ἐδεγ »πὶρ δὲ ἐπίαγε ἐδεὶν δογάεγ, ἰμαὶ [ἢ 56 
ΨΜΜῆὴο οουὰ ποῖ τοϑίϑσὶ [6 ἱπυδαοσ στρῆϊ ποῖ 
ξτοΟῦ ὉΡ ἴο οΔ]] δηλ ἴο δεσομπηῖ. 

14. ΚαῤΥῥαθ] Ὑδαὶ 15, ἐδο σγεαί, ἴΏ6 σ8ρ]- 
[4] οὗ Αιποη. ὙΠῸ ἢ} πᾶπιὸ 15 Καῤῥαῤ οῇ 
δε εξ ἑάγεη 9 “γνινιοι (Ὠοαῖ. 1. 11). 

1 «υἱ]δ κιπάϊε α γε] Νοῖ, 85 οἴϑεννῆογο, 7 «υἱ]} 
σεπά ὦ ἥγε, ρουῇδρϑ ἴο ἰητπηᾶῖθ (Πδὲ 1 βῃουϊά 
Ὀερίπ τοῦ πη, ὙΠῸ σῥοωέίης 15 ἴῃ 6 ΟΥ̓ 
οὗ ἴΠ6 νἱοεϊογίοιιϑ ΘΠοΠῚΥ (οἴ. [ο5ἢ. νἱ. 2ο). 
ΤΠ ερηρεσὶ ἰ5 Ὁ50.8}Υ δπιρὶ ογεὰ οὗ {8ε νἱο]εηξ 
τηοϊίοη οὗἉ [Π6 568 (45 ἰῃ [οηδῇ ἷ. 1σ, 12); [86 
ς«υῥὶγἰαυϊπά ᾿ς ΧΧΧΥΙ͂Ι. 9), {86 ν]οϊοηΐ οἀαγ- 
ἴῃς νιιηά, (ἢδὶ το ται δνοσυηρ Ὀοίοσε 1, 
ἼΠ6 ἱππΑΡΈΤΥ ἀγάννῃ ἔτομῃ 564 δηὰ ἰδηά δί ὁποθ 
Ροϊηῖβ ἴο {Π6 ἱγτεβϑιϑει 16 νἱοίθηςο οὗ {86 ἔορ. 

15. ἐδεὶν ἀϊ!ρ}]Ὶ ὙΠῸ Ηδεῦτονν ἔοὸσ [ἢ 15 ἰ5 
)Μαΐερανι, νυ ἢ 6 υϑο ὈΥ [Θγεπλ δὴ (ΧΙΙΧ. 
8. 566 ποῖθ) 845 Δποΐδποσ {{16 ἴοσ Μοϊεσἢ οὕ 
Μδ]οποπι, ννῃδη αιιοίπρ [Π15 ραϑϑαρθ οὗ Ατηοϑβ. 
[ε ἰ5 ἐπογοίοσε ἃ αυρϑίίοη τυ μοῖμοσ (Π6 ννοσγὰ 
ΠογῸ 15 ἴο Ὀ6 υπάετοιοοά οὗ 6 ἀέηρ οΥ [Π6 
ἰἄο]. [ἡ [6 ρΡΙδςθβ οὗ [ογεπιδῇ, τοϊδίηρς Ὀοίἢ 
ἴο Μοδὸ (χὶνιϊϊ. 7) δῃὰ Απιπιοη (χ]ῖχ. 3), 

ΗὉΚ 841ὖ} τε ΤΟκΡ ; Εογ τῆ γοο 
ἘΓΔΉΒρ ΓΕ βϑίοη8 οὗ Μοδρ, δπηά ἔογ 

ἔουτ, 1 1} ποῖ ταγῃ ἀννᾶγ ἐῤέ ῥμπέε- 
γιεμὶ τῃογοοῦ, θοσοδυβα ἢ δ ιγηδά τῃ6 πἰν ἀνὰ ἃ 
θοηα8 οὗ ἴῃ Κίηρ; οὗ Εάοῃι ἰηῖο [ἰπιὸ : 

2 Βυι1 ν}}} ϑβεπ4 ἃ ἥγε ὕροὴ Μοδϑ, 
Πα ἴτ 5112} ἀενουγ τῆε ραΐδοεβ οὗ 
Κιποῖῆ : δηά Μόοδθ 83}|41]} ἐϊεὲ συ 

2.γίϑιε: ἀΥ6 ταπ  οπθα 85 νγ6}} 85 φγίπεσ. ὍΤ86 
οπιιϑϑίοη οὗ γί ΌΥῪ ΑΠΊοβ πηλίκος 11 ᾿ἸΚοΙῪ 
τὲ [πΠ6 ΕΠ 5. ΒΙΌ]6 15 σοστοςῖ. Αἴ ἴδ βδπὶθ 
{ἰπὸ (118 ἔοστῃ ΤΏΔΥ δᾶνο Ὀδθεη υϑοὰ ἴῃ [πὸ 
οὔρίηδὶ ἰδηρυᾶρο 50 85 ἴο σοηΐδίη δὴ δ] ιϑίοη 
ἴο ΜΙϊοοπι. Ζερμδηΐδῇ ἴοο (1. ς, 566 ηοΐῖθ) τγθη- 
ἔθους ἔποϑο ἐῤαΐ “«υεαν ὁγ δαϊεδαν»ι. «Ἥγηιριον 
ΡΡρδδτβ ἴο μάνα Ὀθεη Δῃ Βογθα ἈΓῪ ΠΠΟΠΑΥΟὮΥ 
(2 8. χ. 1); πὰ ἴῃ ἴδ βᾶσηδ ρίασε ννὸ δηά {παῖ 
1 ννὰβ ἐδε ῥγίπεες ΜὯΟ Ἱηάιιςρά {μ6 Κίηρ ἴὸ 
ἰπϑυϊξ [Π6 θηνογϑβ οὗ αν. Κίηρ δηά ρῥγίηοεϑ 
5ῃουϊὰ ρὸ ἱηΐο σαριϊνιγ, δηὰ (8 186 ροννοῦ 
οὗ {δε ρεορῖθ 6 ννθαϊκοποὰ, 

ΟῊΑΡ. 1. 1. δωγπεά δὲ δοπες ΟΣ 1δὲ ἀίης 
9 Ἑάονι ἐηίο ἰϊηιε] ϑοτγιρίυσο 15 βιἰθηΐ εἾ56- 
νΒογο δῦοιυξ {π|5 ἀθοὰ, δουηθίϊῃρ, νΈΥῪ [1 ἰξ 
15 τοοογάθα ἴῃ δῃ οὔϑουσο ρᾶϑϑαρὸ (2 Κ. 111. 26, 
47), ΜΏϊΟἢ ϑοπῖθ ἤάνο ἰάθη ἴὸ πιθδη ἴμδὶ {πὸ 
Κίηρ οὗ Μοδὺ οπάεανουγεὰ ἴο οὐ ἢὶ5 νὰν ἴο 
{πο Κίηρ οὗ Εάοπι, ἀπά, ἔα ΐπρ ἴῃ 15, σδρίυτοά 
δι5 οἰάἀδϑὲ βοη, δηὰ οἤειεα ἢἰπὶ ἃ5 ἃ Ὀυγηῖ- 
οἴἴογίην οὐ ἴπ6 ννα]}]; Ὀμϊ 566 ποΐδ ουἡ 2 Κ. 
]ούοπιθ ϑἰδίεβ. μδί (6 [ον δὰ 4 ἰγδάϊίοη 
ἴπδῖ ἐδε ὀοπες ὮδΥα τποπεοπθὰ γεγο [Ποθ6 οὗ 
[πε Κἰηρ οὗ Εάοπῃ γῆ. Βαὰ Ὀδδη ἴῃ ᾿ἰδάσιιθ 
νυ 1εῃογαπὶ δηὰ [επόοϑπδρμδΐ ἀραϊηδὲ ΜοδΌ 
(α Κ. "1. 9). Μοδὸ νντϑακϑά ἢἷ5 νθηβθᾶποθ 
Οη [Π6 τοπιδίηβ οὗ (6 ἀεδά, ἀπά ὈΥ [15 δεῖ οὗ 
ἱστονογοηςθ ἂηά ἱπιροΐθηξ τηδ]ῖσο ἄτγονν ἄονγῃ 
[ΠῸ νυγαῖῃ οὗ Οοα. 

Ὡ. Κι ρίοι δὴ Τι1ῖ. ἐδ εἰξίφε; ἃ Ὥλτηθ βίνθη 
ἴο 501ὴ6 ἰᾶγρὸ σΥ οὔ Μοδῦ, [ἃ πιᾶγ Ὀδ, ἔτοπὶ 
[15 5126, σοῃϑιϑ!πρ' ΟὗὨ βουσὶ χυδγίογα οὐ εἰζέζι. 
πη [ογοηηῖδῃ (Χ]ν}}. 24, 41) ΚοιοΙΒ 15 τηθη- 
Ἐοηδά ἀπιοηρ ἴδ οἸ165 οὗ Μοδθ. 
ἐωρ }] ΙΙἢ ἴ6 ΗἩδῦτενν {Π6 ννογὰ υιϑοὰ 

ΤῸ 8115 [6 ργορῆθου οἵ Βαδίδδτη (Νυπι. χχίν. 
17): σῥαὶ] σρεθ ἐῤε σογηογ 9 Μοαὸ, απμά ἀε- 
σίγον αἰ δε εριἰάγεη οΥ ἐμρεμ (νυ μοτὸ ἔπ ΑΟΥ͂. 
[λᾶ5 δδείρ, τεξαγαάθά, 1ε55 σοσγεςίυ, ἃ5 ἃ ργορεῦ 
ὨΔΙΠΊΘ, 566 ποΐθ). θγοπιίδῃ (χ νη. 4.5}. υϑιης 
[Π6 βᾶπια νογά 45 Ατηοβ, δηὰ Ἴομηδὶηίηρ [ἢ 6 
ΟΧΡΓΟβϑοη5 οὗ Ὀοΐἢ ργορδθοςοῖθβ, 58γ5, “4 ἥἔαριδ 
“ῥαϊ! ἀσυοι δε ξογηθῦ οΥΓ Μοαῦ, «πᾶ ἐδὲ ἐγοαυη 
9 δὲ ῥεαά 9 δε εὐάνγεη 9 πη (ΑΟΝ. 
ἐωρη μοι: οπει, Ὀὰΐ ἴῃ [Π6 πιᾶγρίῃ, εὐ άγεη οὗ 
ποἰ ε). : 
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ταπι]ῖ, τυ 5πουκίηρ, σπά τ τῆς 
βοιιη6 οὗ ἴδε τγιπιρεῖ : 

2 ΑΠά4 1 ν1}} ουῖ οΥ̓ τῆε ᾿υάρε 
ἔτοπι ἴῆε πιὶάϑε τῃεγεοῦ, δηά ψηὶ 812 
411 τῆς ργίηςεβ τῃεγεοῦ στῇ Πίπι, 341 
τε ΓΟΚὉ. 

4 Ἷ Τπδιβ 82:1 τδς Ι͂ΟΚῸ ; ΕῸΓ 
[ἤγεθ γαηβργαβϑίοηβ οὔ [υάδἢ., πὰ 
ἴον ἴουτ, 1 ν}}} ποῖ ἴυγῃ ἀνγαὺ ἐῤέ 
ῥωπίεῤπηιεπί τπογεοῦ; θεσᾶυβα ἴΠῸῪ πᾶνε 
ἀεβρίβεά τῆς αν οὗ τῆς Ι͂ΟΚΡ, «πὰ 
ἢανα ποῖ Κερὶ 18 ςομηπηδπαπιοηῖβ, 
δηὰ τῃεὶγ 1165 σδιιβεά τπεπὶ ἴο Εὔγ, 
ἃίεγ τῆς ψῆϊς ἢ τΠεῖγ ἐλῖῃοῖβ Πᾶνε 
ννΑΪΚεά: 

8. ͵μάφε)] ἴπ Ἠεῦτεν;, “δοῤδεῖ, ἴῃ Ὁ61Ὲ οὗ 
[86 Ἄσδιοῖ τηδριϑῖσαϊο ποῖ ἰηνοβίοα στὰ κηρὶ 
δυῖϊδουγ. δυςσῇννοσε ἴδ Ἰυάφος οὗ [5γδοὶ. δὺ 
ἴοο γεγο [86 «712: οὗ (Αγίπαρο, νἢο σϑετα- 
Ὀϊοὰ [6 Ἀσχμδη Τοηϑιϊ5. ΤΏς 156 οὗ [6 ψογὰ 
Ποῦ ἱπά!ςδίοβ [μὲ ἴἤογὸ ννᾶβ πὸ κὶπρ οἵ Μοδὺ 
δἴ {πὸ εἰπι6; δηά ἴδε βαπὶθ ᾿δίηρ ἰ5 ἱπεϊτηδίοά 
ΌΥ 2γίπεες ἐδέγεο 1.6. οὗ ἴμε ἰδηά, ποῖ ἃ5 
Ὀεΐογα ἴῃ ἴδε ςᾶϑ6 οὗ Απιπιοη (.. 1ς), δὲς (ὦ. Ἔ- 
186 ΚΙηρ᾽5) 2γίπος:. 

4. ὑμάα}} ὍὌδα οἶμοῦ πδίϊομβ ῃδὰ “ἱπηάί 
αυἱέῤοιὲ ἰαευ ; ἴΠοΥ δὰ νἱοϊδιοὰ {πὸ ἀϊοϊδίοϑ οὗ 
ςοηϑοίθσηοθ. Ἑάοπι δὰ Ὀθθη μ᾽] 1|655, Μοδῦ 
᾿ηρίουϑβ ἰονγαγὰβ ἴ6 ἀεδά. Βυΐ [υάδὲὰ πον 
Οοά, 85 ἴδο 1,οτὰ, ἃ ςονοηδηΐ . ἼΒοΥ 
δὰ Ηἱὶβ5 νυκίοη ἔχευ, [86 τονοϊδιοη οὗ Ηἰ5 
Ψ1, ἀπά ἀοϑρίβοά ἰ, [ἢ {πὸ σευ δηά εον»ῃ- 
»ιαπάριοη. οὗ Οοὰ [86 {τ ἢ. 
ΎΒΟΥ ἐογϑοοῖς [ἢ15 ἔοσ 4ιε, ἰάοἱβ, ἱπιᾶσοβ οὗ 
1152 ξοάβ, δῃὰ {π΄ὶ5 ἔγοπῃη ὙΟΤῪ ΘΑΣΙΥ {{Ππ|65. 
Τρεὶγ 7αίδεγ: ῥαά «υαἰξεά α,2εν---ἰὰ ΜΟΥ 
βῃρροά {μ696. ὙΠΟΥ ῥγοίειτοὰ Βδδὶ ρθοσ, δηά 
Βδδὶιπὶ δηὰ Αϑῃϊαγοίῃ, ἴο (86 ἔπι σοὰ {μα 
Ὀγουρῶς ἴδοπὶ οὐἱ οὗ Ἐξγρί, ν ο ἀδίὲὶγ ἔεά, 
ξΒυλγάεὰ δὰ συϊάρὰ με. Ὅὸ διε. ἰμδῖ (ΠΟΥ 
Ἰονοὰ ἀεδςοοινοά ἴποπὶ, δηὰ τποὶσ ἀσβοοηάδηϊβ 
ΚΟΤΕ ἰοὰ ἀ5ΊΓΑΥ ΌΥ ΤΠΟΙ͂Γ ἜΧΑΠΊΡΪΘ6. 

δ. 1 «αυἱ]] “επά α γε] ΤΉΪ5 ρσγϑϊσείοη νγᾶ5 
᾿ἰτογα γ Δ] Π]ἸΙοὰ. ὅεὲ  Κ. χχν. 9. [ἰ ἰ5 στὸ - 
ΡῬεδῖθα ΌΥ [Θγεσηδῆ, χυΐ!. 27. 

θΘθ. ΣιγαεΠ ΤΦο ρσορδεῖ δανίηρ ἰ[γοδίεηθαὰ 
{πε πεῖ θουγῖπρ πδίίοηϑ δηὰ [υὐδὶι ἕογ τμοὶγ 
βίη8, ἢονν δά γοβϑοβ ἰῃ6 κίηράοιι οὗ “γε, ἀπὰ 
ἀΠ]δῖοβ ἀροη {δμεὶγ ἐγαηϑρτοβϑθίοηβ. Εουγ Κὶ πὰ 
ἅτε δηυχπηογαίθα : (1) ἰη]υδέῖοο, (1) Βαγάπεββ οὗ 
μεασὶ ἰονγαγάβ με ροοσ, (3) ἱποεβῖ, (4) Ἰυχυγγ 
Τςοπηδποὰ νυ ἰάἀοϊαῖτγ. 

δεν “οἷά ἐδὲ γιφῥίεοιω ον εἰἰνεν, ἄς. ὙΠῸ 
ΒΑΠΊΕ ΕΧΡΓΕΞΒΙΟΠ5 ἃΓα γοροδίθα ἰῃ δηοῖμοσ σἢδᾶρ- 
ἵετ (ν11. 6): ἐῤαξ αὖῊ για δὼγ ἐῤὲ οοῦ 2ὸγ 
σἰυεν, ἀπά {δὲ μεν 70 ἃ αϊγ 97 “ὁοε. [Ι͂ῃ 
ελοἢ οᾶϑε ἃ ἸἸξ6γαὶ ϑε ἰης οὗὨ ἴῃς ἀοδῖοσς ὈῪ ἔδα 
ΤΟ ϊτοσ πᾶν 6 τηθδηΐ, ποῖ [86 ρεγνεβίοῃ οἱ 

ΑΜΟϑΞΘ. 11. [ν. 3---7. 

ς Βυϊῖ1 ν}}} βεπά 4 ἄγε ὑροη [υ- 
ἄδῇ, «πὰ ἰξ 32}} ἀενουγ ἴῃς ραΐδοςβ οὗ 
7 εγυβαίεηι. 

6 4 ΤἼΠιι5 5411 τῆς ΙΟΒῸ ; ΕῸΓ 
τῆτες Γγαηϑρτεβϑίοηβ οὗ ἰβγδεὶ, δηά ἔογ 
ἔουγ, 1 ψι}}} ποῖ ταγη ἀνγὰὺ ἐῤὲ ρμπι-- 
μιεπί τιεγεοῦ; Βεσδυβε ὁ ΤΠΕΥ 580]4 τῆς ὃ εβαρ. 8.ὄ 
τρηζεοιυιβ ἔοσ ϑίϊνεγ, δηὰ τῆς ροοῦ ἔοσγ ἢ 
Δ ΡΔΙΓ οὗ 8Π068 ; 

γ Τπδῖ ρδηῖ δῆεγ ([ἢε ἀυβὲ οὗ ἴδε 
εδῆ οἡ τῆς Πελά οὗ (᾿ς ροοῦ, δηά 
ἴυγη 45146 [6 ννᾶὺ οὗ τῆς πγεεῖς : δηά 
ἃ τἸλῃ δηὰ ἢῖβ8 ἔδῖμεγ νν}}} ρὸ 'ἴπ υπῖο 
{πε ταηῖς ' πιδὶά, ἴο ργοΐδῃηβ ΠΥ ΒοΙΪγ " Οτ, 
ΠΑΙΏς - 

᾿υξᾶςε ΌΥ πιϑᾶης οἵ Ὀγίθοβ. Α ροοῦ Ἡρῦτοιν 
ταὶς 5611 δἰ πιθοῦ, Ὀυϊ ἢ5 πηλϑῖοσ τηυσὲ ποῖ 
{πττδΐὶ ἢϊπὶ ἃ5 ἃ Ὀοηάσπιδῃ, Ὀυϊ 85 ἃ ἢιγοὰ 961:- 
νδηῖ, ἰπσγουρὴ ἔδαγ οἵ σοά, Ώοϑε ϑογνδηῖξ 
ὈοΐΒ Α1κὸ νγεῖο (566 [ὃν. χχν. 39--- 42). Βυζ 
1ῃ6 ἰανν ἀϊά ποΐῖ δι ποῦΖο 6 5416 οὗ 4 ἀθθίογ 
ΌΥ δ]15 ογοάϊξοσ. 7όε γι ρίφοις τοργοβοηΐϊθ ΟἿ 
ψο ννᾶς ᾿πβοϊνοπὶ ᾿πγουρῆ πο ἔδυϊξ οὗ ἢὶς 
ονγῃ. ον οἰδυεν, τὰ ρῥτῖοε ρα, ὙὍὙ86 ρῆγαϑο 
,ῶν ἃ βαΐν ΟἹ “δος 45 ποῖ ἴΠ6 54Π|6 ρσθροϑιξίοῃ. 
[1 πιεδῃ5 “0γ δε “αἀε οἵ, ὶ. ε. ἴο ργοσυγο, ΤΟ 
“8025 Α16 5Δη44]5, σοῃϑιϑίηρ οὗ ἃ 5016 οὗ τνοοὰ 
ΟΥ ἰοαίμον ἐαϑίεποά ἴο (δε ἔοοϊ ὈΥ̓͂ 5ΞἴΓΔΡ5. 
ΎΤΠοϑο νοσπὶ ΟΥ̓ Ὑγοπιθη ΕΓ ϑοπηθ το τλδδ 
οὗἉ βποῦ πδίοσίαἰβ (δοης οἵ 80]. υἱ!. σ : ΕζΖεῖκ. 
χνϊ. 1ο)ὴ. Ὑ[ὲ ΡΟΟΥΓ πιδὴ ἴδοη ννᾶ5 ϑοϊά ἴο 
ξεοῖ πῃ διΐ!οὶθ οἴμοσ οὗ σῆς ναϊὰθ ΟΥ̓ΠΊΘΓΟ 
Ἰυχυτγ. 

7. Τραὶ ῥαπὶ ἴεν ἐδεὲ ἐμὲ οΥ ἐδε εαγίὶδ ὁπ 
ἐδε ῥεαά 97 δε ῥοοῦ] Μοτὸ 1 ἘΟΓΑΙΥ, ἐδουε ἐδαΐξ 
εν ἐδε ραπίοεγ. ΤὨΪ5 οὔβοιγε ὀχργοββίοῃ 

Ὀδδη ἱπίογργοϊοαά ἴῃ ϑθνοῦδὶ νγᾶγβ. Ατηοης 
ποτὶ [86 πιοϑῖ ργοῦδῦϊε δηὰ ἰπιρὶες ἃγε, (1) 
ΤμΒδῖ ΟΧΡΓΟΒ5 ἴΠ6 ΘΔΡῸΓ ἀοδῖγο οὗ ἴῃ τιςὴ 
ἴο 566 δοδὰ οὔ [ῃ6 ροοσ ἰδκὶ ἴονν δηὰ 
το  Ἰοὰ ἴῃ ἴπ6 ἀυδῖ. (2) Τ δὲ ΠΟῪ τοῦυκο δαὶ 
διεοθάϊποϑα δὔτοσ ἰδηὰ νυ Ὡὶςἢ, ἴῃ ἴπῸ ῥσορδοῖβ 
βαγοδϑῖὶς ἰδησιυδρο, πιδάθ πλοη σονοέ [86 νοσῪ 
ἀυϑὲ νϊο ἢ (6 ορργοβϑοά βργιῃκὶοαὰ οὐ δὶ5 
μοδὰ ἱπ ἴοίκδῃ οὗ πηουγηΐηρ (Νεῖ. ἰχ. σ; ὑπ. 
11, το). 
μα αοἰάς ἐδὲ «αν ΤΑ ἐδὲ ἐμά. δ δοϊοηοῃ, 

ΕἸ Ρ ογίηρς ἴδε βᾶτὴθ νογὺ, σρεᾶκϑ οὗ δεγυεγε 
δὲ «υαγ: οἱ ἡμάφγιεπί (Ῥτον. ΧΥΪ. 23). Τῆς 
ἤγαϑο ἴο δέγυεγί ἡμάσνγιεπὶ ῖ5α σουγήοη. Τδδῖ 

ἴῃ ἴῃ6 ἰοχῖ ΤΏΔΥ πάνθ ἃ νυ άοσ τηθδπίηρ, σοπ- 
νογεὰ ὈΥ 186 βιι δι οη οὗ «ὐαν ἔογ ἡμάσνπεπς. 
[τ πᾶῪ ἱποϊυάθ 4Π1Κὸ 411} ἐπαΐ 15 ἀοηδ ΌΥ͂ οοῦ- 
Γυρίϊοη οὐ σἢἰσΑΠΕΙΥ ἴο ἀείγαιιά ἴΠ6 πηροῖ, δηὰ 
411} οηάἀδάνοιιγβ ἴο ζννατέ δηὰ ἀοίοδέ ἢ]5 ρ᾽δης 
πὰ Ρυγροϑθθ. ὙΠ 50 ΠΕἴοτοσ 15 ἀοβοσιθοαὰ ὈΥ͂ 
ἴπηθὸ νγογάϑ, 200" ΟΓἩἹ πεεάγ, ἃ5 ἴο 5 τηδδῃϑβ : 
Ῥοογ, τ. ἀεργεπεά, ἃ5 ἴο δῖ5 οοηπάϊοη ; δηὰ 
ἡπεεξ ἴῃ ἰοΠΊΡοΥΣ, 
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τῆς Πεῖρῆς οὗ τε σεάδγβ, δηά ἢδ τυ: 
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8 Απά {Π6Υ ἰὰν ἐῤεπιτοίυες ἀοντῃ 
αεἀουσλ ὈρΟη ΟἸοῖθεβ ἰλἱά ἴο ρίεάρε ὈΥ ἜνΕΙΥ ϑίτοηρ, 88 τῆς οὐκβ; γεῖ 1 ἀεβίτογεὰ 
καῖ, τ, ΑἸζΑτ, ἀπά ΠΥ ἀτίηϊς τῆς ννίπε οὗ "τθῈ. ἢἷ5 ἔγυΐς ἔτοπῃ αϑονε, δηά ἢΪ8 γοοῖϑ 
ς Νυπθ, φοπαεπηπεά ἐπ ἴῃ6 Ποιιδε οὗ {πεὶγ ροά. ἔτοπι Ῥεπεαίῆ. 
κυ 5 4 Ὑεῖ ἀεδίτογεα [ τῃς “Απιοτῖτα 10 ΑἾβο 41 Ῥτοιρῆϊ ὧν ὉΡ ἔτοπι Ὁ ΕΚΘΙΩΣ 
Ἴσει. .,.8. δείοσε τῃδπι, νγθοβα Πεῖρῃς τας κε {μὲ ἰαπά οὔ Εργρί, δπά ἰεὰά γοι; ἑοσῖν 

ἐδε “α»ηὸ νιαϊ4)] ὝΠΕΓΕ 15 ΠῸ ΟΧΡΙῸ55 ὈΓΟἢ]- 
Ιου ἴπ ἴπ6 1ἂνν οὗ δὴ οβξηςσα ἔτοπὶ ψν Ὡς ἢ 
παΐυγλ] πλοάοϑίυ τοςο 5. Τῥαΐ οπὲ “δομίά ῥα) 
δὶς ἡαέδεν᾿ς οὐ 15 “με 7ογηίοαζίοη ας ἐξ ποῖ “0 
τημοῦ α: παριεά αηιοῦρ δε Οεημλδει, υυγιῖοβ δῖ 
Ῥαὰ] (1 Οοτ. ν. 1.). ὙὴῈ σοπίοχέ πηᾶκοβ ᾿ζ 
{ΚΟ 1πδὲ 115 ἱπῚΡΌ ΠΟΥ τνᾶ5 σοηποςῖοά νυ ἢ 
ἰάοἸδίτοιι5 νγογβῆρ (εἴ. Ηοϑ. ἵν. 14). 

ο ῥγοΐαπε νῖν ῥοὶγ παρ] ΝΕΙΙΒΟΥ νά Κη 658 
ὯΟΙΓ ρδϑϑίοῃ σου]Ἱὰ δ ρ]εδαάδά ἴῃ ὀχίθηυδίοη οὗ 
ϑιςἢ ἃ ϑδῖη. [{ νγὰϑ Δῃ ὀρθῇ, ἤαδρταπί, ἀ6}106- 
ταῖς οἴδξπος δραϊπεὶ Ηἰπὶ ΝΟ 541, ΜΝείζῥετ 
σῥαλ! γε ῥγοΐαπο Μν δοὶγ πασιο; δωξ 1 «υἱἠ ἐξ 
ῥαϊοαυεά α»ποηρ ἐῤὲ οὐ ίάγεπ 97 Ἰογαοὶ (εν. 
ΧΧΙΪ, 32). 

Θ. 40ὲγ ἰαγ ἐδενεεῖυε ἄοαυη, ὅζς.ὺ ὍὌδο 
εἰοίδες ἸΘΤΘ βροίη οἵ ἀσὸ ἴπ6 ἰάσρεὲ ουογ ρᾶγ- 
ΤΘηΐϊ ὙΥΟΓΏ ΟΥΟΥ (ἢ6 ΟἸΟΘΟΙ ΠΏΘΓ Οπθ, ὙΪς ἢ 
ϑοσυοὰ 4150 ἴὸγ ἃ σουεπης δἱ πιρῃῖϊ. [ἢ [Π6 
αν ἴὶ 15 ΟΧΡΓΘΞΘΙΥ σοπιτηδηάοα : 177 ἐδ για δὲ 
2οογ, ἐδοιι σραΐξ ποὶ αἰσεῤ «υἱὲ δὶς ρίεάσε: ἱπ 
ΩΠ εα.6 ἐδοω “δα! ἀείμυεγ δὶρε δὲ ῥρίεάσε ἀσαὶπ 
«υδέρ ἐδ μη φοείῥ ἄοαυπ, ἐῤῥαὲ δὲ γιαγ “ἰδ ἐπ 
δὲς οαυπ γαϊ»ιεπὶ ( οαϊ. ΧΧΙΝ. 12.) 12). Ηδστα 
186 2ίκάσεά φατταθηῖβ τὸ τοζαγάθα 45 ἴῃ6 ρῖὸ- 
ῬΕΙ͂ οὗ ἴΠ6 οτεάϊϊζοτβ, ὴο χεεϊπεα δὲ {Ποῖ 
6456 ρου ἴδοπ), δηὰ {παΐ ὁγ δύεγν αἰαγ, Ὀδ- 
5ἰάς ἴποθθ ἸΏΔΩΥ Α]1215 τοασεὰ ἴῃ δοποὺγ οὗ 
ἰάο]Ξ. - 

ἐδε εομάργιησ] Μόοτγο ἘχδςῖΥ τεπαογοὰ ἴῃ 
πο τηλγρίη, δε πεά, οὐ ρεμεϊεά, ΤΏ ἤηδ 
ἱπηροϑοά, πη ξΑὶσῖν 25 ἰὑ ψνου]ὰ 9θοπὶ ἔτοτι [Π6 
᾿σοηΐεχι, ννᾶ8 ὀχροπάρά ἴῃ ἴπ6 ρυτοθδθο οὗ 
πο ἸΠδῖ [ΠΟῪ ἀσγδηκ ἐπ δε δοισς 9 ἐῤεὶν οί. 
Τὺ οχίογίίοση, 56} ἰπάυϊζοηςθ, δηὰ δαγά- 
μιολγίθηθϑθ ὑγεσε σοπιδιηεὰ ὑπάοῦ ἃ βῆ οὗ 
το ρίοη. 

Ζδεῖν Νοῖ [86 Οοά οὗ ἴδε ρῥγορῃεῖ, ποῖ 
[Πὸ οἵ [5γδεϊ, 

θ. ζεὶ 4εεἰγογεά 1 δὲ “Ἵ»:ογ 16] ὙΠῸ6ὲ Ηδ- 
Ὅσον 15 ϑτιρίοσ δπὰ πλοῖο οπρῃδίίς, ἔογ {ΠῸ 
Ῥιοπούῃ, νοὶ 15 ποῖ τοχυϊγοὰ ἴῃ {παι ἴΔΠ- 
ξυδῷε, 15 ἰηϑετίο. δυςῖὶ ννὰβ [6 Ὑνογϑρ οὗ 
ἐῤεὶγ σού. “«(πΔ 1----1 ἀεηγογεά ἐδε “ψιογιδε. 
ὙΙ5 15 {πὲ ρῥγείδοε ἴο Ὧῃ δηυπιογδίοη οὗἉ (Π6 
ϑδὲξηλὶ ἔδνουσα σοηξοττοὰ ὕροῦ [βγαοὶ, σεαυϊεά 
ὮΥ ἴδ τδηςρτοβϑίοηβ 751 πηεηςοπθά, ΤὨΘ 
μδδηονέίε, 85 Ὀεὶης ἴδε πιοβί ροννεγῆι οὗ [Π6 
(ὐδληδδηϊξε Ὡδίίοης, ϑἱοοά ἴογ 411. 80 1ἴπ 186 
πιοχὶ υεῖϑο Οδπδδὴ 15 οδιϑὰ ἐῤε ἰασπά 97 ἐδε 
αὐππογὴε. ὙΤὮυ5 ἴῃ Επγριίδη ᾿πϑο ρ[οη5. οὗ 
Φλιὶγ ἀλέο. [ἢ ἴῃ παιτονγοϑῖ 5εη56 ἴῃ6 ΠΔΠῚΣ 
Ὀεϊοηρβ ἴο ἴθ ἀνγοί!εσθ οἡ {πὸ τηουπίδίποι!8 
ΘΟΌΠΕΥ μεξὲ οἵ ἴῃς [ϑεδὰ 86, 88 ΚᾺΓ 85 

νοῦ. 

Ἐρἢγαῖπὶ ἴο {π6 πουίῃ δηὰ Ἑάοπι ἴο ἔπ6 βου. 
Τδησθ [ΠΟΥ οτγοβϑδοὰ τῃ6 [ογάδη δηά ἄγον 
ουξ [Π6 Απηπηλοη 5 δηὰ ΜοδΟιο5. 
ΤΠ 8ρῖ.5 ψοὸ δὰ Ὀδέη ϑεπί ἴο ϑθάγοῇ 

ἴδε Ἰαπὰ οὗ (δῃδᾶη 81ά, .4)] ἐδε ῥεορίε ἐραὲ 
φυέ “44 ἐπ ἐξ ἀγὸ τηθ 97 ὦ στεαὲ εἰαίειγε (Νυπι. 
ΧΙ, 22), δηὰ ἔῆοΓα 15 ΠῸ σϑάϑοῃ ἴο ἀοιιδί [Π6 
τὰ οἵ ἰῃο οἰδίοειηθηῖ. [πὸ ἴδ 58πΠὶ|Ὲ ὈΪδοδ 
μον δήά, “4μ4 ἐῤεγε «αὐε “ακ«ὖ ἐῤὲ σίαπί:, ἐδε 
“οἹ: ΟἹ “παξ. [τὰ ἃ Ῥγενίουβ νεῦϑὲ (22) Μόοϑδϑοϑβ, 
τεοογάϊηρ {Πποῖγ σχοιίς, ρῖνεϑ (86 πδπλοβ οὗ 5οηὸ 
οὗ ἘΠπ686 85 "νης ἰη Ηθῦσοῃ, ἐ. 6. ἴῃ [86 σουηίσΥ 
οὗ δε Απιογίεθ. [πὸ {Π6 52ΠῚ6 τεβίοη, ὨΟΔΓ 
1]οτιϑαίοηι, να ποεῖ ἢ [86 αὐ 9. Κοῤῥαὶηι 
2 85. 0 18), οα]]εὰ 4190 26. υαἱΐεν ὁ ἐδε αφίαπι: 
7088. χνυ. 8). ὙΤΠῈ Κοῤῥαίΐ»ι: τὰ βροίκθῃ οἵ 85 
Ῥνηρ ἰπ [86 αὐοοΐ εομπίγ ὁ.) Ἐρῥναιν (0588. 
ΧΙ. 19). Οδ,, ἴοο, δε Κίηρ οἵ ἔδδ Απιογίίεϑ 
ἰὴ Βδϑβϑδη, 15 βδϊ ἴο βᾶνὸ Ὀδθη οὗ “δε γοιηπαηὶ 
φΓ ἐδ σίαπ! οὐ Κερδαΐ»ι (Ὠοαῖ. 1. 11). ὙΠ 
πδῖμ ταὶ ϑἰδίυσο οὗ ἴπ6 Δπιογῖθβ ΠΊΔΥ ἤᾶνο Ὀθθη 
Ἰμογοδθοὰ ὈΥ ἱπίοστηδιτίδρεβ ὙΠῺ ἴμ6 ρίδηϊ 
ΤΆΟΘ. 
ΤῸ ομὈΪΟΠ5 ἃτὸ υϑοὰ ἴο τεργεδεηΐ ἴῃς 

Τηα]οϑεϊὶς Ὀεασίηρ οὗ ἴῃ Απιοῦῖζο, 85 νγ6}} 85 ἢ]5 
δίγοηρίῃ---ἰἢο ἐεδασ δηὰ ἴΠ6 οαὐ. ὙΠῸ παπὶὸ 
ἔος ἴδε Ἰδίζοσ ἴῃ Ηρῦτενν 15 ὀχργεββῖνο οἵ 
βίσεηχιη. ὙΠ ργορβεῖ ΕΖεκεεὶ (χχχὶ.) ξερσε- 
ϑρῃῖ5 {π6 ΒΊΟΥΥ οἵ Αβϑυγίὰ ὑπώσσ ἹΠΊΑΡΈΓΥ 
ΒΌΡΡΙ Ια Ὀγ 186 εεδὰαγ. Απάᾶ οὔἴεηῃ οἰϑουν πεῖς 
[86 58πὴ6 ἔσϑε ἰβ {πε ἑδνουσιίε συταροὶ οὗ 5ίδίο- 
᾿Ἰη685 ἀπά ἀἰρηϊγγ. ὍΠ6 [5γδο ἴο5 ἰη [πος ονγῃ 
ἐϑ δου νγετε ὦ’ ψγα:9. : (Νυβι. ΧΙ. 
43). [ἴ νὴ5 ποῖ ἴμθη ὈΥ {ποῦ οὐ δἰτεηρτῃ 
[δὲ ΠΟΥ ρῥγενδιὶθὰ. [1 ννὰ5 Οοὰ Ἡϊηϑοὶῇ 
ΒΟ μονοὰ ἀονῃ {πος βιραπίῖς ἔοεβ, ἀπά 
ἀε:ἐγογεά ἴοτα τοοῖ ἀπά Ὀγδῆοῆ. ὙΠῸ ψογὰ 
τοπάεγοά ὠρέγογεά ΠΕΙῸ 5 οὗ νεῦῦ ἔροηυεηΐ 
οσούττεπος ἴῃ ἴδε Βοοῖκς οὗ Πδευϊετοοίγ, δηὰ 
ἰδ υϑὲ Βοτὸ τοι ]ὰ τος 8}} 1ῃ6 ῥγοπηῖβο οὗ νἱς- 
ἴΟΥΥ (Υἱῖ. 1.) 24), 8ἃ5 ἴδε ΠΙΠΙπιθηῖ ντῶθ ἃ 
Ρἰοάρε οἵ Ηἰβ ἐδ βιϊπθ55 (ἢ. Θευξ, 11. 12, 
ΧΧΧΙ. 4). 

10. “4Μμο Π Ὅδὲ νογὰβ ἴῃ 86 οσβίπδὶ 
ἃτο ἴθ 83λπὶ6ὸ 85 ἰῇ ἴδ Ῥτουοι 5 υοῦβο. ὃδνὸ 
ταῖρι ραγαρῆγαϑθο ἴἴ, “πά ἐξ «υαν 1 ἤῥο, ποῖ 
ΒΙΠΊΡΙΥ ὀγομσδέ γομ ομί, Ὀυΐ δγοιχάϊ γῶμ “ἢ 
ἔτοπι Ἰοννε γὴν Εδυρὶ ἴο ἃ ἰδηὰ. φέ. τλουπίλιηϑ, 
Ἀ}115, δηὴ νδι]ογβ.Ό ΔΝ ΏΙΘ [86 Ἰασα νὰ ποῖ 
γεῖ {πεῖγβ ὈΥ δοΐυδὶ ροβϑεββίοῃ, ἴἰπ ᾿σοσὰ ανᾶϑ 
ἀἰϊβεγεθηῖ : 1 α»» δὲ Τιογά ἐδν Οοά, «υδίεῦ δαυε 
ὀγομσῥέ ἐδες ομἱ φ δε ἰαπά φῇ Ἐφγρε (ἔχοα. 
Χχ. 2). 

“μά ἰεά γομ1 Ὑ8ὲ τογάβ οἵ Απιοβ ἃτε ἴδε 
βϑδῖὴς 85 ἴποϑε οὗ Μοβαβ (Πειΐ, χχὶχ. 5), ΟὨΪγ 

.}, 
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γελιβ τὨγουρῆ τῆς νἡγ] ΘΓ 688, ἴο ρο8- 
8688 ἴῃς ἰαπὰ οὗ ἴῃς Απιοτίζα. 

11: Απά 1 ταϊβεά ὑρ οὗ γουγῦ 8οῃ8 
ἔογ ργορῃεῖβ, δῃά οὗ γουγ γοιηρ πιδῃ 
ἔογ Νδζαγιῖθβι 7: 21 ἢοῖ ὄνεη Ἃδι8, 
Ο γε οἰ] άγεη οὗ 1βγδεὶ ἡ βατὰ τῆς 
ΙκΡ. 

12 Βυϊῖ γε ρᾶνε ἴῃς ΝλΖαγιίεβ ὑγΣ]ης 

ἈΑΜΟΞ5. 11, [ν. 11---14. 

ἴο ἀπίηΐ ; δηά Ἴςοπηπιαπάθά τἢς ρῥγο- 
4 ςδλρ. 1 Ρδεῖϑ, “ ΒΑ γἱπρ, ΡΤΟΡΠΘΒΥ ποῖ. 

12 Βεμοὶά, 1 λπὶ ρῥγεβϑϑαά ὑπάθγ [Ὁ τ, Το 
γου, 8ἃ8 ἃ ολτί 18 ργεββεὰ ἐῤαί ἐς [μ]]} ἄς 
οὗ 8ῆεανεβϑ. ἣν 

7εω 
αι ὃ 
πὲ 

14 Ὑποτγείοσε ἴδε Εϊριις 5141} ρε- ζνεεροίὰ 
τἰβἢ ἔγοπι τῆς βυν, ἀπά [ἴῃς βιτοηρ; 
8.4}} ποῖ βιγεηρίμεη ἢΐ8 ἔογςθ, πεῖ- 

ὙΠ 4 55 ἰγδηβροσϑιίοη. ὙΤῈ6 σοηΐϊοχί Τὸ 
ἰδῖθβ ἢονν {δεὶσγ οἱοϊ μην ἀϊὰ ποῖ γεαγ ουΐ, δηὰ 
ἢονν {δεῖς 1138 ννᾶ5 βιιβίδι ποὰ σι βους Ὀγεδά οὐ 
πο, [ἢ [Π]5, 458 ἱπ ΣΏΔΗΥ Οἴδεσ ἰῃϑίδηςοθβ, [86 
ννοτά8 δηὰ Ρὦγαϑες οὗ [6 1νν σε υϑοά, 45 
Ὑ06}} ἱκζηοννῃ ἴο {6 Ῥδϑορίθ 20 1655 [8.δὴ ἴο 86 
Ῥτορβοί, 

11. γοωγ “05 ῶγ ῥγοῤδε 7 Ὦ6 Ῥγϑϑοποθ 
οἔὗ Οοὰά δπιοηρϑοῖ ΗΪ5 ρϑοορὶθ Ὀδεη ρὑτονρὰ 
ποῖ ΟἿΪΥ ΌὈΥ Ηἰ5 ᾿ψοπάοιβ ἰῃ [Π6 τ] άθττιθβ58, 
δηά ἰηῃ ΗἹ 5 ΘΔ ὈΪ  ης ἴποπὶ ἴο ἀγῖνα οὐἕ πδίϊοηϑ 
τα ον ἴπδη {πογηϑεῖνοβ, δυϊ ὉΥ Ηἰβ5 σᾶτὸ ἴῃ 
ἰησίγι ον, πὰ δάπιοηϊϑίησ ἴδοι; Α11κὸ ὉΥ 
[Π6 τοδοδίηρ οὗ ργορδεῖβ ἀπά {Π6 βδ ΠΕ [ἴνὲ5 
οὗ Ναζαγίϊοβ. ΟΥἩὨ ἐδ χοοάϊγ γεἰϊοαυ“ δὲ 977 1 δε 
γορῤῥεί:, βοῦὶθ οὗ [δ6 πιοϑί αἰϑεϊηρι 5ηθα Ὀ6- 
ἰοηχοὰ ἴο [86 πουγΐδογῃ ἀϊνϑίοη οὗ ἴῃ ςουῃ- 
ἘΥ. Νοῖ ἴο τπηδεπίοη 1685 σοηβρίσυουβ Π4ΠΊ65, 
ϑδΉ61} νγὰ5 οὗ Μουπὲὶ Ἐρἢηγαίπι (1 ὅ. 1. 1), 
ΑΒ ]αἢ, οὗ δ: ἢ (1 Κ,, χῖν. 2) 4}, Ε 1]4}} τνᾶ5 
ἃ “ο᾽ομγ πε ἴῃ ΟἸοδά (πο ἢ ἰ5 [Π6 πιραπίηρ οὗ 
186 Ηδοῦγενν ἴοππῃ, σα Κ. χνὶϊ. συ), δὰ ὈΥ ὈϊΓΙΝ 
ἃ Τμδόϊίξι ΠΟΙΟΥ͂ ἃ παῖϊνο οὗ ΤῊ δῦο ἴῃ 
Ναρδ δὶ, ΕἸΙΘμα 15 ἀοϑεστι θα 845 Ὀείηρ οὗ 
ΑΕ -Π]ΘΒοΪδἢ, ἰῃ [Π6 Ὑδ]] Υ οὗ [6 Ϊογάδῃ οἡ 
τῆς ννεϑ, Απά, 'π ἴθ δρὸ οὗ Απιοσ, Ϊοπδῇ 
οἵ Οδἰπεπορθοσ βδὰ Ὀθεη γαμεά τῷ, δηὰ 
Ηοϑοδᾶ. 
0 γον γομρ "15 70.) Νακανγι} ΤὍὨς ἸΔῈ 

οἔ τς Νακαγῖϊε: 15 σρηίδιηοά ἴῃ Ναπι. νἱ., 
ΠΟΙ 866 ποΐο5, ὙΠΟ Ἡ]ΠΡ δυσγγοπάᾶογ οὗ 
ἱπηοσθηΐ ἱηάιϊσθηοθβ ἱπΠ ἀἰοξ δηά ηδ] 
ΔΡρθάγδῃςθ, {Ποὶγ βισςσΐη655 οὗ 11{ δῃὰ πιαυκοὰ 
ἩΠΕ ΜΠ, ὝΟΓΟ τοπάοσεὰ [πΠ6 πόσα οοη- 
βρίσυουβ ΟΥ̓ [6 ἂρὸ δὲ ψοἢ [Π]5 νγὰ5 ἀοῃθ. 
[1 τνᾶϑ γομρς γηε, [1τ. ἐϑοσεη, ῥίοξεά, τηθῃ ἴῃ 
[ῃ6 νἱροιῦ δηάὰ ἤονεσ. οὗ [ποῦ Δ96--- ἤδη 
Ῥαϑββίοῃ 15 βδίγοηροϑδί δπὰ χοϑίσαίηϊ τηοϑὶ ἱγκ- 
5ΟΠΊΘ. 

12. γε. ξαυε ἰδὲ Νακαγὶιθι «υἱπὸ ἰο ἀγίμα 
ἴῃ Ηδοῦγενν {πὸ ρῆγαθθ, γε ρᾷυνε 10 ἀγίμπά, 18 
ΟΧριοβϑοα ΟΥ̓ ομα ψογά, νος Ὀοίηρ [{ἰ. γε 
γ»ιαάε 1ο ἀγίπξ, ταὶς πλθδὴ εἰ μοῦ (μδὲ ΠΟΥ 
ἐεπιρίοα οὐ ἑοτοοὰ ἴμ6 Ναζαγι(68 ἴο Ὀγθακ {πο ὶγ 
νον. Τῇ Δρϑίοπιουβηθϑ5 δηὰ δϑοείῖς 116 οὗἁ 
[6 Ναζαγίίοβ σεῦ ἃ ἰδοῖϊξ σεργόδοι δηὰ ἃ 
βἰδπάϊηρ σεῦυϊκο ἴο [ΠῸ ϑθηϑυδὶ δηὰ [υχυγίου. 
ΑΤλο5 βρϑδῖκϑ ϑουθγαὶ {1π|65 οὗ (86 ἀγπκίηρ οὗ 
ὙΠῸ ἃς ἃ ὨΔΌΪΣ τηλγκοὰ ΌὈΥ Ἔχοθθβ ἰῃ ἢῖ5 ἀδΔΥ 
((.. 8, ἵν. σ᾿ νἱ. 6). 

Ῥρορδθιν πο] Τὲ Σογά Οοά ῥαΐδ “ῥοξεη, 
αὐδο εαπ δὲ ῬΡΡ (1. 8). Α πεοορβϑῦ 
νγὰ5 ἰαϊά ἀροη ἴἢ6 ῥὑσορμείβ. [ἢ {ΠΕῸῪ τνουϊά 

Κοδρ 53:||ϑηςο, [86 πηεβϑᾶρο τυ] ΒΟ ΒΟΥ ἡγασο 
οηἰτυκιοα νγᾶ5 α’ ὦ ὀωγπίης ἥγε ἐδμὲ μΡ ἐπὶ ἐδεῖγ 
ὀοπες (Ἶ 6. χχ. ἣν Τἤοϑο νῆο ὑγότὸ σου κοὰ 
ἰποὰ ἴο 5[θηςα ἴἤθη. Απλοϑ δ! πιϑοὶῇ (ςδ, νἱ!.}) 
νγΔ5 Πλσγοργεβεηϊοὰ δηά ρεγϑοσυϊεά ἔοσ ἢ15 [Δ 1 ἢ- 
ἔυ]πο88, δημᾶ 18 νγᾶ8 ΠΟ 50] ΠΔΓῪ οᾶ906. [5212ἢ 
(χχ. 10) οδιᾶγροβ [5γδεὶ νυ τ βαγίηρ ΒΑ [Δ }}Υ 
ο ἐδε ῥγοῤῥεί, Ῥγοῤβδσιγ ποὲ ὠπῖ!οὸ ᾿ς γὶσ δὲ 
ἐξίησι, ἄε. Μιοδίδῃ νγᾶ8 ἱπιργίϑοηθὰ ἔοσ ἢϊς 
βάεῖιεν ( Κ. χχίϊ. λό, 272). |ς6ζεθῦεὶ ϑύσογε ἴο 
ἴδ ἴδε 18 οὗ ΕἸ} 748}, δηα ᾿η9Ο]ΘΠΕΥ ζανὸ ἈΪτὰ 
τυλγηΐηρ (10. χῖχ. 2, 3). Ηδηδπὶ νγᾶ5 ππρτὶ- 
βοηδὰ ΟΥ̓ Α58 ἔοσς ϑδυϊηρ, Το σδαΐϊξ βαῦε 
«υαγ! (α ΟἾτο. χνυΐ. 9). [Θγοπιϊδ ἢ νγᾶϑ ἴῃ σοη- 
δίδηϊ Ρετ] οὗ 15 16. Απά [δοθα ἅγὸ Ὀυΐ ἃ 
ἔονν ἰηβίδηοοϑ ουὔξ οὗ ΠΊΔΗΥ. 

183. 7 αν»Ἔ!ἝΡ ῥγει σα πόδ γοι, ες. ΤΠα 
Α. Υ. 5 505: δη Δ }} 7 σοῖτοοῖ. ὙΠὲ ννοτγάβ οὗ 
(806 ῥσορμῃοῖ βάν Ὀθθῃ ἱπίϊογργείοα ἴῃ βονογαὶ 
ΨΑγ5. ὙΠῸ ἀΠΠ συ οὔ ἴδ ραϑθαρθ σοηϑίϑίβ 
ΟΒΙΕΗ͂Υ ἴῃ {δε ἔοστῃ οἵ ἴῃς υεγρ Ποῖα οπρὶ ογοά 
Ὀγ 186 ρσγορδεῖ, νος σδιιηοΐῖ θ6 δαθαυδίοι Υ 
ἃ βνΑν ἡ ΌΥ 186 ραϑϑῖνθ, 1 ἂγρὶ ῥγεσεά. [1ἴ5 
ΤῊΘΔΗΣΉΡ᾽ ΤΏΔΥ Ὅδ σοηνεγοά ὃγ, 1 “εἰ ῥγεςσεά ΟΥ̓ 
σἰγαλοπεά, ἴῃ ἴῃς τ]άογποϑς [6 ΑἸΣ ΒΥ 
δρροασοά ἴο Ηἴ5 ρϑορῖθ, βαυίηρ, Τόοω ῥα: “εξη 
δοαυ ἐδε Σιογά ἐγ Οοά δαγε ἐῤεε ας ὦ »παη ἀοἱὁ 
ὁεαγ δὲς “οπ (οαῖ. ἰ. 41). ΜΈ τδὸ εκ σοη- 
ἀοβοθηϑίοη Ηδ Βούὸ ϑρϑᾶξκϑ : Βεῤοίά, 1, ὄνθῃ ἢ, 
εἰ ἐδὸ ῥγεσωγε οὗ γουτγ 51η5, α.: δὲ εαγὲ ἐδαὲ 
ἐς Μμ] Ὁ. “δεαυες (Κεἰ ας ἰδ απ ῥοίά 15 ἴμ6 
τηθδληΐηρ οὗ ἴδε ἰάἀϊοπ) ἔδοϊβ 115 ἤΘΑΥΥ ἰοδά, 
δ: ΠΆ}ν 15 [86 ἰδηρυάϑο υϑοα ΌὈΥ Οὐοά ἰῃ 5418}, 
Το δα!ὲ «υεαγίεδ γιὸ «υἱλ ἐδίπε ἐπιφιέλες 
(ΧΙ. 24, οΕ 1. 14, νὴ]. σ2; Μα]. "ἰ, 17). 866 
Νοῖς Ὀεῖονν. [ἢ (ἢδ πιδγρίῃ [ποτ 15 ἀποί θοῦ 
τοπάοσγίηρ, το ἴα Ὄρθη ἴο πιο ἴδῃ οὔθ 
οὈ]εοςξίοη. [{ νἱοϊδίθβ ὑμ86ὸ ΗἩοῦτεν ἰάϊοπι, ἀπά 
δῖνοβ ἃ ἴυγχῃ ἴο ἴΠ6 ρϑϑθᾶρθ ὙὙὩῖ ἢ 11} ἀστοοὸς 
ψ} [ἢ6 ᾿ἱπιᾶρὸ οπηρίογεά, Τῆς ρῥτέβθιτε οἵ ἃ 
ἈΘΑΨΠΥ λάθη εαγὲ οἡ (ἢς στουπα σδῃ ΒΑΓΑΪΥ͂ 
τοργοόϑθηξ ἴΠ6 ἐγ δέπρ οὗ ἃ ρθορίὶθ.Ό. ῬὍΤῇς ρυῃ- 
Ι5ΒῃὨπιθηΐ ἴοο ϑθεπιβ ἴο δ6 ἀοϑοσγ θεὰ ἴῃ [86 νοτάς 
τμδὲ ζΌΪονν. : 

14,16. Τδεογεοίογε ἐδε ἥσδί, ἅς. [πῃ (δς 
Ἡδοῦγον ἷἴ 5 βἰτιρὶγ, “4:4. ὙΝΒαῖ ἕο ]ονν5 θ6- 
ἴῃ ἴῇς παΐυγαὶ σοῃϑοαμιδηςο (30 ἴο ἐπ οὔ 
βρης 186 Ἰοη απ τίην, οὗ Οοά, δάρϑδι, 
ποῖ ἴπ6 ροννοῦ οὗ ,“Μίρδε, Ὀυΐ ταΐμον, δίασες οΚ 
“Ζίαδὲ, τοβιρε (Ῥ5. οχ!, 9). δϑευὲ 97 ,οοι, 
[κ6 Αϑδδοῖ (2 5. ἰϊ. 18). ϑιῆἝηεβθ Πόσο 
Ἰοηρβ ἴἰο {Π6 νναστίοσ, ποῖ ἴο ἴθ οονγασά. 

σίγεησέδεοη δὲς γος) Ῥαῖ ογ δἷ5 βίσεησιῃ, 
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᾿ΉσΡ ΑΙ ἜΠΟΥ 86|4}} τῃ6 πὰρ ἀεϊίνεγ ᾿ ἢἶπι- ποτε 8641} ἢς τἶδὲ τάδε ἐπ Ποτβα 
μι  8ε1: ἀεἸ νοῦ Ηἰ πιβο . 

.. ἢ - ΤΗΣ δ. 16 Απὰά ῥέε ἐῤδαὲ :ς ΠουΓΑρεοιβ 8ἃ- " πὰ “ 
τποηρ ἴπ6 πρ 5141} θεε ΔΥΨΑΥ͂ λὲν ἀδανέ. 

Ις ΝεΙΠΕΥ 541] ἢ6 βἰλπά τῇδέ 
ΒΑΠαΪθῖ τῆς δον; «δηά Ἂε ἐῤαὲ ἱς 
ΒΨ οἵἉ ἔοοῖ 5881} ποῖ ἀεἰΐνες δέπιεοῖ: πλκκεά ἰῃ [παῖ ἀδγ, βαἢ τῆς ΓΚ... 

Ἔχοτῖ Πἰπηϑ61 ἴο ΔΠΥ βοοὰ ριιγροϑθ Νειποῦ᾿ 
Ὑγαττῖοῦ [Πδὲ ἑουρῆξζ απ ἴο παπᾶ ΠΟΥ ἀγο δον 
1δὲ βἰοοά δίδσ οἱ, ποι Ποῦ Ἠοσϑθ- 50 ἀ1ογ ΠΟΥ 
ἔοοί-8ο]άϊοσ, 5ϑῃοιυ)ά σβᾶκο ἰποῖσ Ἔϑοᾶρο ἐπὶ “δας 
ἄαγ. 

16. εουγαρέοι. ἀπριοη ἐδε γπὶ5.} .}) ΤὮΘ 
Ὀγχανεβὲ οὗ [6 Ὀγανα βῃοιυ]ὰ Μ“3εὲε σαυαν παξεά, 
μανίην ἴἤγοννη ΟΥ̓ ΟΥΟΣΥ͂ ὑνοᾶροη οσ ῥρίεςε οὗ 
ἈΓΙΏΟΙΪΓ ΟΥ̓ ΔΙΙΓΪο οὗ ἀγεβ85 [δὲ τη που δος 
ἢἰ5 Βιρμ, 

“α}8] ὙΠ ψοτγὰ υϑοὰ Βοτθ, ἀπά ἴῃ ἔυγεπιῦ 
οἴου ρίδορβ ΟΥ̓ [06 ὑσορδμεῖ (κ᾽ ὥγ), π45 ὰΓ 
ΤΊΟΤΕ 5:5 πη ἤσδποῦ ἴμλη (δ ΕΠ 5 ἢ συρροϑίβ. 
[τ πλόδῃ5 2δε μέϊεγαηπζε, ὈΘΤὮΔΡΘΒ ἐδε “τογεῖ μ216 7 
ποῦ ΟΥἁ ὁγαείρ, οὗ Οοἀὰ ἴο Η]5 ρσγορβεῖ, δῃά ὉΥ͂ 
ἢϊπὶ ἀεϊνοτοά ἴο οἶπεοῖβ, Ηδσγε 1 ἔοσγτης 16 
βοϊεπηη οἷοδα οὗ 1ῃ15 ραστὶ οὗ [6 ρὑσορδδογ. 
ΤὮΘ ἔΤΕαυΘΉΟΥ͂ οὗ ἴπ6 ννοσά ἴῃ ΑΠΊΟΒ 15 ΜΤΟΣΕΥ͂ 
οὗ ποῖϊςθ. [ἴ οσςΌΓ5 ΟἹἿΚΥ ἔουγ {ἰπ165 ἴῃ Ηοϑοϑᾶ, 
δῃα οποθ ἴῃ 7οοὶ. [{ 5 τηοϑῖ σοσηπιοη ἰῃ 6- 
Του Δ} δηὰ Ε᾽Ζο κιο]. 

ΝΟΤῈ οἡ (ΗᾺΑΡ. 11. 12. 

Οὐὐβθῃ 118 σοπάοῦβ ἴπ6 ρᾶάϑβαρο ἴδι5: "" Εςοθ 
Ἔζο ἀορσ πηΔπ γο 5, κἰσιξ σοτηρτίπιξ ρἰδυβέγιπι, 
Ῥίδηυπὶ τρογρῦι.5, 55. αὐ συ 60 ϑ51:η:}" 
ἼΓΒ65.᾽ ρρ. 1003---4}; ἀπὰ εἰβενσβετε ([Ὁ. Ρ. 

1496) ἂς ἰγαῃϑβἰδῖεβ ἔῃ γέ νγογάβ, “"" ΕρῸ γὸβ 
ΓΙΑ ΠῚ ἀδουϑι πη," Δ5ϑ σηηρΡ ἃ Πηρδηΐπρ ἴο 

ΠΕ νοι 18 ποῖ ὑγονθὰ ΟΥ̓ {πῸὸ ρᾷβϑϑᾶρθ δ 
αυοίες (ΪοὉ χὶ. 12) οἵ ὈΥ̓͂ ΔΩ οἴβετ. [ἢ [Π6 
γε 15 ζοζαγάδὰ 85 ἰγαηϑιενο, [πὸ τυνογάςϑ 5ῃου ά 

᾿ ΣΘΔη, 61 ΡΓ685 ὉΠΩΘΓ γου,᾽" τ πο ψου]ά Ὀς 
ὙΕΙΥ͂ οὔϑουτο, δηὰ [Π6 δθϑοηςθ οὔ ΔηΥ͂ οὐ͵εοςῖ 
Δἤἔεσ [Π6 νεσῦ ἴῃ ἴΠ6 βοσοπά οἴδυϑε ψου]ὰ ὃε 
ἀππῆςσυϊ ἴο Ἔχρ δίῃ. ΑἹ] Ῥδσοπηεβ ΘΆ5Υ, 5: ΠΊρ]ς, 
δηὰ ἡδίιγαὶ 1 [Π6 νϑγὺ ἴῃ ὈΟΙῈ οἾδυ.565 15 ἰδκθη 
ἱπίγδηϑινεῖγ. Απά [ἢ6 υξ8ρθ οὗ ἴπ6 ἩδΌσΟνν 
ἰλησζυᾶφε Ἀ]οννβ (18. [{ 15 χυϊίο ἔγας [πδὲ ἴΠ6 
ΗΙΡΒΙ] οὗ ΡῚΨ) πιίσῆς πιθᾶῃ ἴο γεσν οὐ σφωρέζε, 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΠῚ. 
. 7712 πειέσεΐν οὗ Οοα᾽ ἡμάρημοε ἀραϊπεί 75- 

γαεί. ἡ 7λε μόδϊκαίονε οὗ ἐΐ, τοίἐὰ δε ἐατεδες 
ζάροῦ 

ΕΑΚ ιἢϊς νογά παῖ τῆς ΠΟΚΡ 
Πδῖἢ βροίκεη δραίπβὲ γου, Ο 

85 ἦε ΚΑῚ ῬγοΟ ΔΌΪΥ πιϑᾶηὶ “ἴο Ὀ6 ῥγοϑϑθά." 
ἼΠ15, Βούγονοσ, 15 ἴῃ6 ΟὨΪΥ͂ ρἶδοθ ἰῃ {8 Οἱά 
Τεβίδιθηξ νβοσο ἴἢ6 νογὺ 15 ἐουῃά. Βαῖ ἰξ 
βῃουϊὰ δὲ τεπιεπηδογοά [πὶ γετθϑ ἴῃ ἴμ6 ἩΠΡΕΙ 
ἔοτγπι οδπηοῖ Αἰνγᾶγ8 Ὀ6 τοπάογοα 45 οδιιβδίνοβ 
ἴῃ οἴδεῦ ἰδηρυιάροβ. [Π]π|5ιγαϊῖίνε ᾿ῃϑίΔΏ 65 ΠΊΔΥ͂ 
6 ἤουπά ἰῃ (ὐεδβθηϊι5᾽5 “ Οταπησηασ,, 8 ς 3, 
Ἀθη]. 1, δπάὰ Ενναϊά, “[βὩσθυςἢ,᾽ ὃ 1252, ς. 
γι Εὰ. Το ἔδποϑο τιδύ ὃῈ δα ἀδά Ὑ3)Π (5. 
Χἰϊ, 9) ἀπά ὙΠῚΠ (Ὁ δη. χὶϊ. 3). δυςἢ ενϊάθηοθ 
566Ὼ5 5 Ποϊοηξ ἴο 5ενν ἰμδί ἴπ6 νγοσά υϑοὰ 
δγ {πε Ῥγορδεοῖ ΠΊΔΥ͂ γγ6}} πιθδῃ, ἐο “δεευ οἵ ,)εεὶ] 
γεσσωγε, ΤῊ 5 νἱενν 15 συρροτίοά ὈΥ͂ 6 Ψ Ὸἶξ., 
ὙΠΟ ἢ Π45, ἘσοΘ ορὸ δἰ τ άθθο βυδίοσ νοβ, οἰσαξ 
βίτιθξ ρῥ]διικίτιπι οπυβίαπὶ πο, Αμπά 8. 
ΟΥΤΊ!, ἴῃ 15 σοπιΠΙΠΙΔΤΥ, ἜΧρ  δἰη5 ἦπ6 ρᾷϑβϑαρδ 
ἦῃ ἴΠι6 ΞΔ 116 ὙΓΔΥ. 

οἈΠ]άγθη οὐ[ἁὨ [βγδεὶ, ἀραϊπϑὲ τς ννβοῖς 
ξαυαῖὶγ νοι 1 Ὀγουρῃς ἃρ ἔτοαι τὰς, 
ἰλπὰ οὗ Ἐργρῖ, βαγίηρ, 

2 Ὗοιυ οηἷγν πᾶνε 1 Κπονῃ οἵ 8]] 
ἴῃς ΚἈΠΆ}]168 οἱ ῃε βατῖῃ : τῃεγείοσε αὶ 
Ὑ}1}1} ᾿ραπ5ἢ γοιυι ἔοσ 81} γουγ ἱπί φυίεἶε5. νὐί αροκ. 

ΟΗΑΡ, 1]. 1. αν {δὶς «υογ] ΤῊΪβ 
5ο᾽ετηη ρτοΐδοο 15 [Ὡσίοα υϑοὰ. Ἡδοτο, δηὰ δραὶῃ 
ἴῃ ἵν. ΩΣ, Υ. 1. ὙΠΟ [5Γδο] 15 στη ΠΥ νγᾶγῃ- 
οὐ δηὰ στερυκοὰ ἴῃ 1ῃ 15 Ῥγορθθου, [υάδἢ ἰ5 
ἐπαϊγοςγ δάπιοηϊϑῃοὰ. Βοῖδ ἂζὸ ἱποϊιάεά ἴῃ 
Ζδε «υδοίς αγϊ. 

Ὧ. Ὑου ομἷν ῥαυε 1 ἀποαυη] Κπονση υπίο 
Οοά ἃτθ 81] πιοῃ, δαπὰ ἣε ἐς χοοά ἐο αἱ (5. 
οχῖν. 9), ἔοσ ξ »"αζειὁ ΗΝ τισι ἰο γϑε οπ ἐδε 
εὐἹ απΔ οπ ἐδε οοά͵ απαὶ τεπάεί γαὶ οπ 186 
ἡιὲ ἀπά ὁπ 1δὲ ὠὐλοὲ (Μαῖ. ν. 4). [ἴπ ἴδ 
ΟἴδοΣ “ρει ο οὗ ἰδὲ εαγ δ Ηδ [ἢ ποὲ Ηρ 
«υἱέδομὲ «υἱμιει. (Αςἰϑ χὶν, 17). Βαξ ἴο [5γδοὶ 
Ηο δὰ πιδάς Η!πηβοὶξ ἐποφυη 85 Ης μδᾷ ποῖ 

Θ66ῃ ἢξ ἴο ἀο ἴο ποτ. [5γδοὶ νγὰβ8 ϑρϑςϊ δ] Ὁ 
Ἰονθά, ὑγοίοςϊθά, δηὰ γι]ϊοὰ ὈὉγ Ηἰπὶ: οἴ, σεη. 
ΧΥΪΙ, το Δηά [Π6 ποῖ ἴποσο. ἔαρ 15 ὮΘΤῸ 
εἰρἰογοὰ ἱπ 4 ννῖάθ 8θηϑθ. 80 ἰΐ ἰ5 ιιϑοὰ ἴῃ 
ἴδε ῥτοηϑε οὗ Οοά ἴο ΑὈταμαπι (Οεη. χὶΐ. 
34): 15 δὲ “δα]! αἱΪ 7αριλέοε ὁ ἐδ εαγὲ δὲ 
ὀίε“ἐά. 

ἐδεγεούογε, ὅς. [5τ86}}5 5ἰπ5 ψψόγε ποῖ [κ6 
ἴμοϑε οὗ οἴδεσ πδίίοῃβ. ὙΔΕΥ νγόγὸ 5'π5 ἀρδιηϑὶ 
᾿γῆξ δηὰ ἴΙουθ. Μεῖοῦ, ἔδνουσγ, ἀπά ἱπϑίτπιος 
ἔοη δὰ δδθη ἰαυϑμοὰ ὑροὴ ἴμοπὶ. Τῆι ἘΠΟΥ͂ 
᾿δὰ τροτὸ ἴο δηϑοῦ ἔογ, ἰμοῖς ρυ δ νγὰ8 
Ετελῖοσ. Τδεγοΐογο δ ΔΝ Ὧο σἴοϑε ἔβοῖῃ νουϊὰ 
επί ἰοτη. Βυΐ Βούγονεσ ϑόνοσο ἴ86 Ῥυηἰ5ἢ- 
τηοηΐξ, Οοὐ υὐῥεά ΗΠ5 ρΡοορὶς 'ἰη ἰΙονυνθο. Ηδάἀϊὰ 

Ψ1,32 
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4 ὕδη ἴννο νγδῖῖ τορεῖμεγ, ἐχοερὶ 
{ΠΕ δὲ ἀρτγεθά ὃ 

4 ΝΝῚ ἃ Ἰοὴ τοῶσγ ἰῃ τῆς ἰογεϑῖ, 
ΜΏεη δε Πδῖῃ ΠΟ ῥγὰῪ ἢ Ψ}}] ἃ γοιηρ 

532 [ν. 3--.-8. 

6 58}8]] ἃ τσυπιρεῖ δε δίοννῃ ἰπ τῆς 
ον, ἂἀπά ἴδε ρεορὶς ἐ ποῖ θὲ δέτγαδί ἃ ἡ ΙΟσ, πο 
8411 {Πεγα ὈῈ εν]] ἰῃ ἃ οἰἴγ. Ἶ δηά τῃε ξέν. 
ΠΟΚῸ Βαῖῃ ποῖ ἀοπα 2 7 δ τα «Ἀαὴὶ » 

(Ἠεὺῦ.  Ἰἴοῃ ᾿ΟΓΥ οὐξ οὐ μἷ8 ἀεπ, 1Ὲὲ μῈ μᾶνε 7 ϑυγεῖγ τῆς Ι,ογὰ (σοῦ 1] ἀο (ες γ 
ἀκα, τΆκθη ποῖπίηρ ἢ ποιδίηρ, δας ἢς σανεαίθιἢ ἢΐβ8 βθογαῖ νμδι} 

θέ ῥγοῤῥε:. 

ς δη ἃ διγὰ [Ὁ]] 'π ἃ δπᾶγε ὕροη 
τΠ6 επί, νογα πο ρίη ἐς ἰοῦ διπιὶ 

᾿ 80,2]] ογ6 ἴΆΚεῈ ὰὉρ ἃ 8ὅπᾶῖε ΠοῸμπὶ ἴα 
δαγῖῆ, δηά ἤδνε ἴδκεη ποιῃίηρ δῖ ἃ]} κἡὶ 

ποῖ οδϑὶ [ποπὶ ΟΥ̓, (ΟἸδϑι ἰϑοιηθηξ νγὰ5 ἃ τοΐϑη 
οἵ Ηἰβ Ιονο.0 Ἠδσ νυουϊά ποῖ ἰεὶ ποτὶ 6 85 
οἴδεῖβ ψἢο Κπενν Ηΐτ ποῖ, ΒΥ γιάρτησηΐδ, 
ὌΥ νγαγηΐηρβ, ὈΥ͂ [γοδίβ Ηθ ψουϊὰ Ὀχίηρ ἴἢεπὶ 
θδοῖς ἰο ΗἸπιβοϊξ: δηὰ 1 [ΠΟΥ αἰά ποῖ τεΐυγῃ ἴο 
Ηΐπι, ἴἃ ψουϊά Ὅς ΟὨΪΥ Ὀεοσδυϑε [ΒΟΥ σου]ὰ 
Ὡοΐ, 

8--8. ΤΠ ΚΟΥ ἴο ἴπο56 5ῃοσγί ραγδῦϊεβ [Πδῖ 
ἕο ονν ἴ5 ἰη {πῸ ννογάβ οὗ συ. 7, 8ι. Νὸ ρῥτὸ- 
Ῥθοῖ βρϑᾶκβ ἢϊ5 οὐ ΨΜψογάβ, υἱΐοεσβ ἢ]5 οὐνῇ 
Ἰδου 5, Θχργοβϑοβ ἢ5 ονντὶ ἔδαυβ δηά ξογοδοά- 
ἴηγβ, Ηδ ἢ45 Ὀεθη δά πη οα ἴο 5ῃηδτε βοῖῃθ οὗ 
[πΠ6 “εεγεῦ σοιηϑε5 οὗ Οοὰ (νυ. 7),) ἡ οϑο “ἐγ- 
απὸ ὮΘ 56, Απηά δ ΠΙΔΥ ποῖ, ΠΑΥ, Ὦ6 σδηποῖ 
ΠΟΠΟΘΔ] ννμδὶ Ὧᾶ5 ὕδοη γευεαίεά ἴο ἢ. Ηδ 

ἊΝ μοίδοσ, τπογοέοσο, [5γϑοὶ 
νου] Ἰἰσίθῃ ογ ποῖ, Απλοβ μ85 ἃ ΠηΘΘΘΑρΡῸ ἔΓΟΤῚ 
Οοὰ ἰο ἀοϊϊνεν, ἢ6 τηιϑὲ ξῖνο τγαγηΐης οὗ ἴτω. 
Ῥεημάϊηρ Ἰυάρτηθηῖθ. Αηά Βὸ Ὄχρ ἰδίῃ [86 πὲ- 
ἐν δαὶ ἐς ἰαἰά ὠβοπ δίρε ΌὈΥ ἘΠ 5γαϊοης 
ἄγαννσῃ ἔγτοπι οὐ πα Ὺ ἰ1ἴθ, 411 οἵ ἢ ]ο ἢ 5ΠΘ 
δαὶ ψ Ώοσο ΤΠογῸ ἰς ἃ σα νγὸ Ἰοοῖ ὉΓ δῃ 
εἴεςί, ἀπά Βογο Ὲ οὔϑοσνο Δλη οἴδοϊς τὸ ἅγὸ 
δυτοὸ [δι [Πότ πηυϑὲ Ὀ6 ἃ σᾶιιϑ86θ. ΕὙτίδογ, 4}} 
(ἢ ᾿τπᾶρθβ οηρίογθὰ ὄὌχοορί ἴῃς ἔγϑῖ ἅγὸ ϑιιςο ἢ 
Ὧἃ5 811] (ἢ τπιϊπὰ ν] δίασμ. 

8. (μη ἔαυο «υαἱξ, ὅε. Οτ, ἘΠ] οὐ ἢο 
δευο «υαἱξ ἰορείδεγῦ οο5 ποῖ {δεῖν νναϊκὶπρ 
ΚΟΡΘΙΠΟΓ ὨΘΟΡΘΘΑΓΪΥ ἱΠΊΡΙΥ {παῖ (ΠΟΥ ῥτενὶ- 
Οὐϑὶγ αγγεεά ἅροη ἘΠῚ6 ἀπ οἷδοθ οὗὨ τ] ΘΕ ΠΡ, 
δη [δὲ ΠΟῪ πᾶνὸ ἃ οοπηηοη ΟὈ]δοῖ ἴῃ νῇον 
ΤΠ υοδίίοῃ, [ἢ ἴακθη ἴῃ σοπποοϊΐοη τυ (ἢ 6 
ΡΓευουϑ νογϑαβ, ᾿νοῦ βυξεεβὲ [ἢ Γπουφῆς οὗ 
15:80} 5 βία οτ τοῖι58] ἴο «υαὐξ ἴῃ 186 νγᾶγ5 
οἴ Οοά, δηὰ 1ἴ πιῖχῆϊ του πὰ ἴμόπὶ οὗἩ [πε 12Π- 
δυλεο υϑεὰ ἰῃ [186 [νν: 76 γε «υἱὐ ποὲ δε γε- 
ον ιοά ὁγ Με, δμὲ αυὴ]] «υαἱᾷ ἐομέγ ἀπίο Με; 
ἐδενι «υἱ 1 αἷτο «υαἱὲ ξοπέγαὙ τοῖο γοι (ἴδ ν. 
ΧΧΥΪ. 23, 24). [ τορασάδά 85 δὴ Ἰηϊγοάυςξοῃ 
ἴο ψΒδί ΤΌ] οννβ, ἴπῈ ΠΕ ΤΟΣ ΤΆΉΔΥ ἹΠΊΡΙΥ ἰδὲ 
ἴδε ννογάς οὗ ἴ6 ργορδεῖ ἀπά ἴπΠ6 Ἰυαάρτηρηΐβ 
οὗ Οοὰά οου]ὰ ποῖ ἄξστεὸ ΌΥ͂ πηοῖὲ δος ἀθηΐ, 

4. ἘΠ} α ἔοι τοαν, ἅς. ὙΤδὸ ΠῸΠ ΤΟδΓβ 
ὙΠ Βεη ἨΕ [5 ἀρουί ἴο βργὶπρ οὐ μἷβ ῥγεγ: ἰδμὺ8 
ἢ6 ἶνες ἰοστὶὉ]6 ννατπιηρ οὗ ἢΪ5 ἀρργοδοῃ. [πὶ 
(86 ἰατῖογ ρατγί οὗ 1ῃ6 σεῦβε {πὸ βξυγο 15 τηνετί- 
οὐ: (πὸ γοωπρ ἠΐδοπ ϑτονν}β ἴῃ 5 ἠαἱγ ονοσ ἴΠ6 
ῬΓΕΥ Βο δ25 ἴδ κεη. 

δ. (μη α ὀίγά͵ δις.1 Τὶ 5 ἔσο ϊξ ἴο ἀϊ58- 

ἀπῖο ἢ]5 βεγνδηῖβ [πε Ρῥγορδεῖϑ. 
8 ΤΠ ε ]Ἰἰοη δῖ τολγεά, ννῆο νν"}}]} 

Ὡσὲ ἐδαγὶ ἴῆε 1, οτά ΟΡ μιαζἢ βροΐεῃ, 
γΠῃ0 σδη Ῥαϊ ργορμεϑυ ὃ 

Ἐηρσυϊοἢ [6 ψοσάς ογὲ σοηάογοὰ ὕπαγε δηὰ 
ξἰπ. Ῥογῆαρϑ ἴ86 ζΟσΉΟΓ βἰαπάβ ἕοσ (6 ψΒοΪε. 
Πο Ἰαξζοῦ ἔογ [μδξ ρατέ ἰὴ δῖος [86 ὈϊΓὰ 15 
δηϊδηρ]εά. 

“δαὶ! οπὲ ἑαζε μρ ὦ “παγο] Ὑδδῖ 5, νυ }}} [Π6 
ἔονίοσς ἀο {μοὶ ΟΥ 1ἴ ΠΊΔΥ τηθδῃ, «υὐ ἐδὲ 
“παγέ γθο μρ, “1αγὶ, ργὶπο ῷ. ὙὨΘ ΤΠΘΔΏΙΡ 
οὗ [86 γϑῖβθ Ὑ11 5 Ὀ6: “ΒΘ 4 Ὀἰγὰ 
Ἰ ἢ5 οἡ ἴΠ6 βῆδσζε ἰΐ 15 ἵδκθη; δηὰ ψ ἤθη 1 ἰ5 
ἴλκθη ἴΠ6 ΞΏΔΙῸ γϑθ5, δηἀ 90 8ῃονγβ νυῆδὶ δὸς 
Βαρρεπεά." 

6. δα! α ἐγιρηρεῖ δὲ ὀίοαυπ)] ὌΠ6 τοῖοσ- 
ΘΠΟΘ ΤΔῪ 6 ἴο ἴδε οἤῆοβ οὗ ἃ νυδίς βπηδῃ εΐ 
Ὀρόῃ ἴδ6 νν4}} ἴο ϑουπα δὴ δίδττη «υδεη δὲ “τό 
2δε σαυογά εοὕπό ὠοπ ἐδε ἰαπά. ϑ86εὲ Ἐζεῖ. 
ΧΧΧΙΪ,, 2 0]]. 

ΤΠῈ δου ΠΟΤΘ τῃθη!οηθὰ 15 ΟἸΘΆΓΙΥ ἴο δ6 
υπάοτβίοοά ἴῃ ἴῃ ϑεέηϑθ οἱ οδιαπιϊΐγ. ὍΠῈ 
ΡῬτορβοῖβ βουπάδα μὲ αἰδιτῃ οὗ σουληρ εὐἱὶ. 
ϑῃουϊὰ ἢοΐϊ ἴΠ6 ρβορὶθ ἐγωσμδιῦϑ ΜΝΏΡΩ {πὸ 
τητοαϊοηοαά δὺῤ σᾶθ, οουϊὰ τ Ὀ6 ἀουδίοά 
ἐπδὲ 1 τγᾶβ ἔγομι ἴδε 1 οσά ἱ ΤῊΪβ Π]υπιταϊίουι 
Ἰοδάὰβ πδίυσγα!γ ἴο ννμδὶ [Ο]ονν5 ἴῃ ἴπ6 το 
ὩΟχί γυϑῦϑαβ. 

7. ϑιωργεῖν ἐδε Σογά Ο00] ϑαγεῖν, 11ϊ. ον. 
Οοά 5 ἢογὸ ρσίπίοα ἰπ σδρ ἰδ ]5 56. ἴΐ το- 
Ῥτεϑθηῖβ (6 τγογὰ ἴῃ ἴῃς Ηοῦγονν ἰεχὶ τυ Ὡς ἢ 
Ὑ6 ργοῃοιπηος [οῃονδῇ. 

ῥὲ τευεαϊοῖὁ ῥὶς “εεγεί, ὅς.1 Ἰδα τνοτὰ Πογὸ 
τοηἀεγεὰ “εογεοὶ 15 γηοβδῖ ΘΟΠΊΠΊΟΗΪΥ 50 ἰγαηϑ δία 
ἰπ ἢ. ΑΝ. [(5 ΡΙΙΓΛΔΥΎ πιοδηϊηρ, 15 [Π6 πηδεῖ- 
ἰῃρ οὗ ἴῇοϑο ὯῸ ὈΟΏΨΕΓΙΘΟ ΟΥ ἰδῖκο σοΒη56] ἴο- 
δείμοσ, 85 ἴῃ ογ. Υἱ. αὐ: 2ῤε σισοριδίν γ᾽ γομπς 
πο. Ἡρηςο 1ἴ ρεῖϑ 86 5θῆϑε οὗ ἀε!  ογαοη 

ΤΟΥ. ΧΥ͂. 22, εομρε]), ΤΑτΆΠΔΥ ἰηἴοσοουβε 
700 χίχ. 19, "ιν ἱπαυαγά ἤδη ἰεμάς, 5εὲ ἴῃ πιδγ- 

δῖη δηά ποῖθ), δηὰ ἴΠοῃ, 85 Πεγό, οὗ σξεγεί. [ἢ 
Ῥαβὶ Ὀσπθβ᾽ Πδὰ ἔῃυ τενοδλὶοὰ Ἠΐβ “εγεὶ 

ἴο Νοδὴ (Οξῃ. νΥἱ. 13), ἴο ΑὈγαμδπηι 
(10. αν! 17), ἴο Ἐμοὶ δι (Ὁ. χὶὶ, στό), ἴο 
Μοϑβοβ (ες ρίαζιιοβ οὗ Εξυρί. 

8. Τόε ἰοα δαὶδ᾽ γοαγεἀ ] ἊΝ ΚὮ ἘὮ15 ᾿πιᾶσα 
Απιοβ δὰ Ὀεφιπη Β᾽5 Ργορῆεοῦ, οἢ. 1.2. Ὅν Βεη 
(6 Τοτὰ υἱΐοτβ Ηἰ5 νοΐϊοθ ἔγοπιὶ Ζίου, σῇ 
584}} ποὲ καγ 5611}, συ βεῖδοῦ θη νουϊὰ ἥασ 
οΥ Ὠοΐ, ἴῃς αὐ οἵ ἴΠ6 ργορδεῖ ννὰβ ἴῃ βᾶπῖα. 
Α πΕΟΟΒΘΙῪ νν85 ἰδ] ἃ Ὡροὴ ἢϊπι. [ἢ Β6 νγΟΓῸ 
τοηριοά ἴο Κοορ διίθῃςθ, πὸ ςσουἱὰ ποῖ. Τῆς 
ΟΣ 5 οἵ [Ἐγεπδ (ΧΧ. 9) νου] Ἔχργθδβ τπὸ 



ν. 9--12.] ΑΜΟΒ. ΠῚ: 
9 ἅ Ρυδ] 158} ἰῃ τῆς ραΐδςεβ δ Α.53}- 

ἀοά, «πὰ ἰπ ἴῃς ραΐδοεβ ἴῃ τῆς ἰαπά 

533 
βδ ἢ τἢς ΓΚ, Ψῆο βἴογε ὉΡ νἱοϊεηος 
δηὰ ᾿ τοῦ ΕΓ ἴῃ τ εἰγ ραΐδοαϑ. 

11 ΤΒεγείογε τῆι 81 τῆς [,οτά 

! Ο τ, 
“)οέί, 

οὗ Εργρῖ, δηά βᾶγ, Αϑββεπιθὶε γουγ- 
86ἶνεβ Προη ἴῃς πιοιιπίδίη8 οὗ ϑαιηδγία, 
Δηὰ Ῥεῃο]ά τῃ6 ργεδλῖ τυπλ 15 ̓ π [86 

Ὅν, οβ- τῃηϊάϑε τπεγεοῦ, δηὰ τῆς ᾿ ορρτγεββεά ἰῃ 
ΣΕ ΣΙΟΆΣ. 

᾿τδα πιίάδε τβετεοῦ. 
10 ἔογ πε Κηον ποῖ ἴο ἀο τὶρῃϊ, 

Οορ; Αῃ δάνεγβαγσυ ἐῤεφγε εῥαίΐ ὁὲ 
δνεη τουπὰ δϑουῖΐ τῆς ἰληά ; δηά ἢς 
5.41} Ὀγίηρ, ἀοννῃ ΤΥ βιγηρτῃ ἐτοπὶ 
ἴδες, ἀπά Τὴγ ραίδςαββ 5}4}} θὲ β8ρο!]εά, 

12 ΤΠ βδἢ τῃὴ6 ΓΟΚῸ ; 45 ἴῃς 

ΟΧροτίθησα οὗ Αἷϊ νγῆο βῇγδηκ ἔγοτῃ ὀχθουηρ 
ἘΠΘΙΓ συμ Π 55 οη. 

9. Ῥωδίμῥ, ἄς. ὙΔΒοβθ ννὲ ΠΊΔΥ βΌΡΡοβα 
ἴο ὕες ἴδε νογάς οἵ Οοά ἱπεοϊσγυςζηρ Ηἰ5 ῥτο- 
Ῥδεῖβ ἴῃ ἴΠπ6 ὑγοοϊδσμδίίοη ἔΠ6Ὺ σεῦ ἴο πιᾶκθ. 
[τ ννᾶ5 ἴο θ6 ἀεοἸνογοα αὔἔεγ ἴπ6 Οὐίθηϊδ] πηδη- 
ΠΟΙ (ςἔ Μαῖί. χ. 272), ποῖ ἐπ, μὲ ΠΠΈΟΓΑΙΥ ον 
4δε ῥαίαεες ὁ “:δάοά πὰ Ἐσγῤὲ, οα τμεῖγ ἤαῖ 
Ὀτγοδὰ τοοΐβ, μαξ ρῇ δηὰ ἷἶονν πιρξ μρᾶσ. 
Τα ΡΒΠ]Π5Επο5 δηὰ Εργρίίδηβ ὑγεγα ἔδιι15 ἴο ὃς 
βδιιπτηοηθα ἴο νυ ἱπο655 (ἢ δποστη 65 οὗ τ] ἢ 
Οοὐβ ρεορὶἊ νγεγὸ ρι]γ. ΨΝῊΥ ἴΠ696 πδίίοης 
ΔΙῸ 5 ηρ!εὰ ουξ 15 ηοῖ οἶεασ. ὅδ ἔοστηοῦ πδὰ 
Ὀεθη ἰοζεπιοσῖ πιο ἴῃ6 δηθηλε5 οὗ [53τ86] 
δῇοσ [Ποῦ θηΐγαπος ἰηΐο δηᾶδῃ. Ὅδ6 ἰδέϊεσ 
Δρουΐ [15 {ἰπ|6 νγᾶβ ποῖ υῃ ἐγ αΪγ (ςξ Ηοϑ. 
Ὑ]]. 11, ΧΙ, 1); δυξ ἰδ νγᾶβ [6 οδιΐθϑὶ δηά 
ποσὶ βτίενοιβ ΟΡΡΓΈΘΘΟΥ οὗ ἰϑγαο. ΟἿδπεσ 
πδίίοηβ (πτγοδϊοποὰ Ὁ Απιοϑ--- Απαπηοηϊίαϑ, 
Μοδθιίεβ, Ἑάἀογη ῖοβ, ϑυτίδηϑ--- ΤΟΤΕ ΠΊΟΤΘ ΟΓΥ 
655 ςοπηοοϊοα νὴ) [στο]. Ὅγτο ἴοο, [βου 
Αἰίθη ἴῃ Ὀϊ]οοά, δὰ Ὀδθη ἃ οἷοϑθ 4} (Απιοβ ἱ. 
9). Ναιῖδος ΡμΠ5 4 ποῦ Ἐργρί ΔΏΥ 
ΔΙΠΠΠΥ ἢ Οὐοά᾽ 5 Ρεορὶο, Ρογμᾶρ5 οὐ 
1815 δοοουπί ἃτο βοϊοςιθὰ 85 νυ η65965 Οἱ 84 Πιᾶ- 
ΤΙΔ᾽ 5 χΌΠ0 δηὰ δ πα. 10 η. 

ἐδ »ποωπίαὶμς 977 ϑαγνιαγίὶ 1 ᾶἅτὸ ἴῃ6 τηουη-» 
ἰλίηφ πὲ δηοίγοὶο ἴμ6 σαρὶ8] Ὀ811} ὈΥ Οτητ, 
{πε ἐδίμου οὗ Αδδὺ (1 Κ. χνὶ. 24), οδιδά 
ϑαγιαγία, αἴϊες ἴῃ6 πᾶπιθ οὗ (6 ογίβιπδὶ οννηοσ 
οὗ ἴῃς ρἷδεθ, δθιδηιοσσ. [18 ϑἰΐθ 15 ΥΟΤῪ [Γδ- 
ΤΔΙΚΑΌΪΘ. “ὙἼΒ6 ἤῃθ τουηὰ ϑννεῖ την 81]}}, οΥ 
Αἰπιοβί τηουηϊδίη οὗ ϑαπιδτία, σἰδηὰβς δ] οῃθ ἴῃ 
1η6 τηϊάθξ οὗ (ἢϊ]5 ργοαὶ ὑδϑῃ οὗ βδοπὶὸ ἴννο 
Πουγθ ἴῃ αἰδηπείοσ, ϑδυσγτουηάθφα ὈΥ διρδοῦ 
Τιου πίΔ! 5 ΟἹ ΘΝΟΓΥ 5ἰάθ..... ΤΏδ ϑζυδίίοη ἰ5 
οπδ οὗ βτεαῖ ει γ " (ΚΟ ὈΙη5οπ᾽5 " Ῥαϊεβίϊης, 
ΠῚ. Ρ. 148, 139). ἼἼὮΕ νῖονν ἔτοιιι [δ6 ϑιτηπυῖ 
οἵ {86 81}} ρυθϑεπίβ ἃ βρἰδπάϊά ραποσαπιδ οὗ ἴΒ8 
ξετι}}6 θαβίῃ δηὰ μ6 πιοιιηΐαῖπβ ἀγουπά"" (10. Ρ. 
644). “Ἰἴ νουϊὰ ὕὈ6 ἀϊπῆουϊξ ἴο Βηά, 1η δὶ} 
Ῥαϊοϑίϊπθ, ἃ οἰϊυδίίοη οὗ δαι.2] 5ἰγεηρίμ, ἔδτ- 
ἘΠΕγ, δηὰ Ὀοδυυ ςοπιδίποά" (10. Ρ. 146). 
ΤΠῈ ἈΠ] σϑο8 100 ἔδεξ ἀρονε {δὲ ἰδνεὶ οὗ ἴῃ6 
Ῥίδίῃ. 

ἐδ »ιουπίαίς ΚΙ δϑανιαγία ἃτὸ τηθηςοηθὰ 
οἴϑονν εγο ΟἿΪΥ ὈΥ [ετουηϊδι (χχχὶ. 9). ὙΠΟΥ 
ΔΙῸ 80 οἷἶοβθε ἴο {πὸ ΟἿ ἰμδὶ οὔς 0 5ῖ 
ρου ἴδοπὶ ςου]ὰ οὔϑογνε ννμδῖ ραϑϑθὰ δπιοης 
1ἴ5 ἴοσγᾶςθϑ. ὙΤΠ6 ἰδηρσύάχο οὗ Απιοβ [μογοίοσα 
18 πγοϑί Ἵχδεῖ, 

τοῖα ἴδεβο μεσ ηϊβ (86 δηετηοα ἂτὸ ἰηνιοὰ 

ἴο Ὀεμοϊάὰ ἐδ σγεαὶ μρρμδς, ἴῃ ἀϊϑογάοσβ δηὰ 
ςσοηξιδίοη οὗ ἃ οἰΥ ννῆεστο τἱρῆϊ ννᾶ5. ονοσ- 
ΡῬοννεγεὰ ὈΥ̓͂ τηρῆϊ, δπὰ δὲ οῤῥγε: εά,͵ οὐ ὈετίοΓγ 
(85 ἴῃ τηλγρῖΠ), 2ῤε οῤῥγενοίοπς, νδτῖουβ. δηὰ 
τυ ἰρ!θά, τῃδξ νγοτε βυβεγοά ΒΥ {πῈ νγθᾶκ, 
δηὰ εἶδι ποῖ ἴῃ ϑοπὶ Οὔϑοιτο φυδτγίετβ, ὈυΪ ἐπ 
ἐδε νιῇδ ἰδογερῦ, Ῥετνδάϊηρ [6 ΟΥ̓ δηά 
ΥἹΒ1Ὁ]6 ἴο 411. Απιοβ ι.1365 ἴνγο ρῆγαϑοβ ἴῸΥ [06 
ἐπ ἐδὸ »άδηέ ἐδέγοῦ Ὑ8Ὸ6 βεσοηὰ τσ Ὀκ 
[υαπϑἰδίθα ἐπὶ δεν ῥεαγί, ΟΥ̓́ΞΦΠΓΕ. 

10. ἐὸν ἐδ ἔποαυ μοὶ ο ἀο γἱφ 1] ἴῃ ἴῃ6 
Ἡεῦτεν ἰἰ ἰδ ϑΡΙΥ, “41π4 1δεν ἀποὺ ποί. ΤΡ, 
[6 ΟΕ Ζοη5 οὗ δαπιδγία, δὰ Ὀδθοοπὶθ 850 Ἴοῦ- 
γυρῖ [δῖ ΠΟΥ πὸ ΙοΏΣΟΥ ἄμεεν, δὰ ΠΟ 96Π58 
οὗ γίρδε; ψμδὶ νγὰβ σίγα ᾳ διγογαυαγά, 18 186 
ΤΑΘΔπηρ Οὗ [86 ννυοτγά, 

αυδο “ἴογε 99} [πὶ ἴ86 Ηεῦτονν [ἢϊς 15 ἃ ρᾶγ- 
ἔςΙρ]Θ, [86 σζογογα, τοδικιηρ ἴπ6 ρῆγαθα τ ΟσΘ 
ἐπλρ δίς δηὰ ρειϑοῃδὶ (ςΐ. ',. )). Απά νῆα 
ἀϊὰ [ΠῈῪ “ἴογε ὡ Το ἴδοῖὰ ᾿ξ βοοιηθαὰ [μδὲ 
τοῖν ῥαίαεες “γοτὸ Π]]οὰ νυ 5 νοῦ ἀπά βο]ά, 
νι σοση δηὰ ψῖπθ, ΠὮ ννμαΐονοσ οοιυϊὰ 
ΤΩ ΪηΙσῖοτ ἴο ΠΕ ΙΓ σοηνοηίθηςθ οσ ᾿υχυσγ. Βυΐ 
ἴῃ ἴδ ὄγεβ οἵ {δε [μοτὰ ἐόν “ἐογεά μῤ ἱοίεπεξ 
ἀπά γοῤδενγ, ἴον 41} ννᾶ8 δηθὰ τη} 158} 7, της 
ὈΥ ορρχοϑϑβίοῃ ἔγοτῃ {δε νγοαϊ, Ἀπά ἴδοῪ δὰ 
Ὀδδη ἴῃ ἔδοϊ ΟὨΪΥ ἐγεαιωγὶης μρ «υγαὶ αφαΐμὲ 
ἐδε (ων φ" εὐγα! (οπι, ἰἱ. ς). 

11. “1 αὐνεγιαν, ἀς. ἢ ὍΘ ἰδηρυάρο οὗ 
[Π6 ῥσορδμοῖ ἰ5 ποσὸ δυγυρί δηά κἰπκίηρ. [{ 
15 ᾿ΠτοΓΑ ΠΥ, “1 7ῶε, ἀπά γομπά ἐῤὲ ἰωαπμά, ΤΣ 
ΘΠΟΓΑΥ͂ 5 ϑθθη ἃ5 ΔΙΣΌΔαΥ ἱηνοϑίηρ [6 ΠΥ ἀπά 
οσςσυργίης ἴδῈ ἰαπά. ΤὨΘ πᾶπλα ΌΥ ΜΒ ἢ ἢ 
5 σα]]οὰ ἰ5 ποῖ ἀοθοπρῦνε οὗ δηπλγ, [ἰκὸ 
πε ςοπημηοη νογάὰ ἔος ἐθοπι , Ὀμὲ ΟΧΡΓΈΞΘ68 
ΒοΠΊΠΊΙηρ ἴῃ, δἰ γα οηϊηρ, οἰοϑηξ πὶ Ὁροη, δῃ 
οὐ͵οςῖ. Ζ72ε ραίαεεν ἴῃ ν᾽ ΒΙΟΝ υἱοίεπεε ἀπά γοῦδ- 
δὲγ δαά ὀεέμ “ἱογεά βου Ὀ6 “ῥροϊἑεά ἴῃ τὸ- 
4υϊίᾳ] ὈΥ ἴδε ἱπνδάονγ. 

ῥὲ “ῥα]]} ὀγίηφ ἀραυπ ἐξ “ἰγεησεδ οι ἐδεε} 
Αὐδϑθὲ (ΠΥ ῥγίάθ, ἰὰῪ ἴονν ἰῃδῖ τθ ψ Ὡς ἴδοὰ 
{πιϑίοϑι ἔῸΓ ἀεέδηςε (45 ἴῃ 5λπ|6 νεγὺ 15 υϑοὰ 
ἴῃ [58]. [χ]]. 6; Οὐδά. 4), δηὰ ποῖ οὨἱ]Ὺ ὀγίέμην' 
ἄοαυπ ἰδ) «“ἰγεπσίδ, Ὀὰϊ 23» ἐδεε, ἰδλϊχῖηρ τὲ 
ΑΌΑΥ ἔτγοτῃ ἴ8θ6, οἰ Πρρίης ἴμθθ οὗὅἁἨ 1ἴ, βροϊ της 
1 γ ἴγθάϑυγεβ, δηὰ σδιτγίηρ σδρίϊννε [ΠΥ Ρεορΐδ. 
τίς ϑίερε οὗ ϑδπι2Γ1 ἰδοϊθὰ γοδῖθ. ΕῸΣ 
[Π6 ἔλοϊβ δπὰ ἴδ οδιιϑεβ οὗ ἴδ σδρΕΥΥ 966 
ἃ Κ. χνὶϊ. 1---28. 

12. ΤΊ τηδίογιαἰβ οὗ [86 ἘΟΡΕΙ 1Π1υ9- 
(ταϊΐοη ψετε πὸ ἀουδϊ ϑυρρίϊεὰ ὈΥ δὶς ον 
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[ 

5περμογὰ ᾿τλίοῖ οὐκ οὗ ἐδε ταουτὴ 
οὗ τῆλε Ἰίοῃ ἔννο Ϊερβ, ογ ἃ ρίεςς οὗ 
ΔῈ ΘΆΓ ; 80 5}4]] (ἢς “ἢ άγδη οὗἉὨ [5γδο] 
δὲ δκεῃ οιυἍἭἦ ἰδὲ ἀννθ]] ἴῃ ϑδπΊδγίδ 
ἴῃ τῆς σογηογ οὗ ἃ θεά, δηὰ " ἷπ [)2- 
ΤΩΔ5Ο 15 ἐπ ἃ σοιςἢ. 

ΑΜΟϑΘ. [Π|.ὕ ν. 13, 14. 

12 Ηξδᾶγ γε, δηά τεϑεν πὶ ἴδε 
ἤουϑε οὗ Ϊαςοῦ, 34 1ἢ τῆς Ι,ογὰ σον, 
τς Οοά οἵ Ποεῖ8, 

Ι4 ΤΗδὶ ἴῃ τῆς ἀδγ τῃδὲ 1 5}4]]} 
᾿ νἱδίς [Π6 τγαηϑρτοβϑϑίοῃβϑ οὗ [3γδε] τρ- "0: 
οὐ δίπιὶ 1 ν1|}} αἷ8ο νἱϑῖῖ τῆς Δ]02Γ8 “γωὶ 

ἐχρεσίθηςθ. ὍΝ ᾿ἷ5 οὐσῃ μδηὰ δα ΣΊΔΥ δᾶνα 
ἄἀοπε τνμδῖ ἴΠπῈ “δεῤῥεγά 15 ἀοβογθοα 45 ἀοίηρ. 
Αἰτοηοῃ ἢΔ5 δἰγθδαυ Ὀθθη ἄγαν ἴο ἴδε ΠῸ- 
4μΕΠΟΥ͂ οὗ ἴΠπ6 τηρηϊοη οὗ Ἰίομβ ὈΥ Απιοβ (ποῖα 
οη 1, 2). ΘὍ[ο ββορβεσγά ρυγβϑυθβ δῃά διίδεϊϑ 
ἴδιο ᾿Ιοη, Ὀυΐ 411 ἰδὲ ἢ6 σϑοονοῖβ 18 (Ὧ6 σηοςῖ 
ὙΟΓΏ]655 ἐδε ἑαυο “δαπεδομπει ἃπὰ ἃ 
δὲ οΥ εἷΡ οἵ ἴμ6 εαγ. Ηδστηοῦ (’ Οὐ βογυδίίοης;" 
ο]. 111. Ρ. 426, 327) ἱπρεοηϊΟΟ 5] 77 ΘΌΡΡοϑ65 
[Πδξ 1Π6 ῥγορῆῃδξ ἤδσε σοίθσβ ἴο ἃ ἰδιρο-εαγοά 
Κιπὰ οὗ σοδῖ, ψῇῃϊς ἢ 18 51} σοπιπιοη δδοιΐ 
ογιβαΐίεμ. Ης αυοὶο5 ἃ ἐγάνεῖϊοῦ ννβο 5αϊά 
 Βὲ δά 9θθὴ ροδίβ δρουξ Τογιιϑαίοπὶ ψ ἢ 

ΒΔηρΡΊΠΡ, ΘΑΥΒ, Αἰτηοδὲ ἔνγο ἔδεϊ ἰοῆρ. Ἐογ δῇ 
εηξγανΐηρ δηά οἴδοσ ραγίοιϊδιβ 566 5} 8 
4 ΒΙΌ]6 Ὠιςοϊ.᾽ Αρρ. Ρ. [νἱ. 

ΤΠο86 ραχίϑ [ῃ6 εἰορηετα ποῖ 51ΠΊΡῚΥ 2αξεὶδ 
οἴμἑ Ὁ ἐδὲ »ιοιώδ 9 ἐδὲ ἤομ, Ὀσῖ, Ὀοξίοῦ, 85 ἴῃ 
Τηλτρίη, ἀἰεἰϊυεγεῖδ, οΥὁἨ γερεμεί, ἔοτ ἴῃς ψνογά, 
ἃ5 Ποῖα υϑεί, τηθδη5 ἀεἰἰνογάποῦ ἔγοτῃ αἱ ΗΠ ΟΥ̓ 
ΟΥ̓ Ρεγ]. ΤὨὺΒ 5βουϊὰ [ἃ δ6 1 [86 Ῥθορῖο, 
ΟἿΥ ἃ τεπηηδηΐ, ἱπῃρονεββοὰ δηὰ ἀοϑρίβοα, 
ϑδβουϊὰ Ὀδ σεβουθά, θδοδυβα ἔπ ΘΠΟΠῚΥ τνοι]Ἱά 
ποΐ ἴγοῦ Ὁ ]6 ΕἸ ΠΊ56} δδουϊ το. ὅ0 ννῆθη 
]υάδῃ νγᾶ5 σαστίθα σδρενο, ἐδε εαρίαὶπ Γ᾽ ἐδὸ 
ϑσμαγά ἐγ Ὁ ἐδ βόογ οΥ ἐδὲ ἰαμά ἰο δε υἱπμε- 
ἄγεσσεγς απά διωδαπάριεπ (5 Κ. χχνυ. 12). [ἢ 
σοηΐγαβέ σὰ ἘΠ ΐϊ5 οὔϑογνο 86 ᾿'πηᾶρὸ ὑπάογ 
ὙΒΙΟΒ [Π6 ἱπάοϊοηϊ εᾶϑ6 δηὰ ϑθσυσι εν οὗ (6 
ὩΔΈΟΠ ἅτε ἀεβοσ θά. ὙΒΕΥ ἀφυεὶ (Ἰξ. «10) ἐπ 
δαγμαγία ἐπ ἐδὲ ΣΟΓΉΦΓ 9 α δε, οὐ ἃ 8οᾶῖ οὗ 
Βοπουῦ οἡ ἴδ6 ἀναπ, ττῆογο ἴ[μ6 ἔσο συβμϊοποά 
565 πιϑεῖ, 

α»μἱ ἐπ απ ο. ἐπα οομο} Ῥαριάσως πδλὰ 
Ὀδαπ ἰλκοη ΕΥ̓ Ϊογοῦοδπι 11: (2 Κ. χίν. 28), 
δηά [15 πιοβῖ ἰουθῖ οἰ νγᾶβ ἴο ἢἰβ βιιδ)οςῖβ 
{κὸ ἃ εαπορίεά δεά (ϑυςἢ 5 [ῃ6 οχδοὶ πιοδηΐης 
οὗ δε νγογά ἐγδηϑβιδίθα οωἊϑ), βοσνΐίηρ ἔδοπὶ 
ἴον βίαϊθ ἀπά Ἰυχυσγ. ὙὍὙὨδ νεῖ ἀϊδβοτγοηΐ τοη- 
ἀεγίηρ ἴῃ [86 τηδγρίη, οα ἐδε ὀεά", ζξεί, ἰπιὶ- 
τηδίεβ {πὲ ἴῃ6 ΗἩδοῦγονυ ννογὰβ ἃσὸ Οὔβοιτζο. 
Ἐογ ἃ 5ἰδίεπιθηϊ οὗ (με ἀϊβῆςυ ο5 δηὰ ἃ ἀθ- 
ἔεποε οὗ ἴῃε ἴοχί, 5ϑοὲ Νοῖς δοίονν. 

18. Ἰαν γε, απά εΐ, ἅς. ΤΟ ῥὑτὸ- 
Ῥμεῖβ οὐ ῥγεβίβ, Οσὕὁ ἴδοϑθ ψἤοϑο ἀυγ [ἃ ννᾶς 
ἴο νᾶσῃ (Π6 ῃδίίοῃ, ἃγὸ ἤοσὸ ὑϊδάοη ἢτξί ἴο 
δῪὲαν ἰδ ἀϊνίηο (τοδϊοπίηρ, δπὰ ἴβθη ἴο ἐεη Ὁ 
ποῖ ἐπ, ΤΔΟΓΟΪΎ, Ὀυΐϊ ἀγαύησὶ δὲ ῥοισε οΥ᾽ υαεοῦ. 
ΤὮυ5 ἴδ 5ᾶπι6 ρῃγαϑθα 18 ΠΟΙΏΠΊΟΩΪΥ τοπάογοά 
ἃ5 πη Ὠευΐ, ἱν. 26, χχχ. 19. Απὰά [ἢ]5 58 ποῖ 
[86 ἰδησυᾶρε οὗ [86 ργορμεῖ. [ἰ ἰ5 ἴῃ6 μόζογ- 
αποὲ (386 ΟἹ ἰΐ. 16) οὗ ἴπ6 Ζογά εῤουαξ, ἐδὲ 
Οοά φῇ οι, οὗ Ηϊπι το τηδὰθ 8]} 155 ἴῃ 

Ἠεάνθῃ δηά φασί (Οξη. ἴἰ, :), δὰ νυβοαλ 41] 
τη ξ5 οΟὔΕΥ. 

14. εδὲ ἐγαπεστεμίομς οΥ γαεΠ ΤΟ βαπιὸ 
νογὰ 15 ιϑεἀ 85 Γδ ἴῃ οἢΔρ5. ἱ. δηὰ 1. [1 
ῬΓΟΡΕΣΙ͂Υ͂ πιθᾶῃβ γεῤε δου, ἃπὰ 90 ἀοδϑίρηδῖος 
ΤΛΟΓῈ Βείπου5 οἤξηςεβ δραϊπεὶ Οοά, ἴῃ τῃϊς 
γΕΓΒῈ ὈΟΪᾺ ἐδε αὐΐαγ: οΥ Βείδεεὶ, αι 2δε αἱιασ 
ΔΙῸ τηδητοποὰ. γε τεδὰ οὐ ΟΠἹΥ οὔδ αὐϊωγ 
δεῖ ὋΡ ΟΥ̓ ]ογοῦοδηι ἰῃ Βοῖἢ-εἰ. ΤΊ Οϑο Ποῖ 
ΒΡΟΚοη οὗ ψου]ά βθθπὶ ἴο αν ὕβθῃ ϑϑῖ ὺὑρ 
δῇῖεῦ ἢ18 θχδιηρίε, πουρὴ τ ουξ δυ ΠΟ ΠΙΥ. 
Ηἰ5 αὐδαν ἄρρϑδγβ ἴο ἤδνθ θθθὴ τηδάθ δῇοσ ἰδ 
Ραϊίεσῃ οὗ οάδβ αἰΐϊασ ἰῃ Γεγυβαΐθη. Ηδτε [5 
ῥογπς ἅτὲ βροοϊβοά. ὙΠεβο ὑγεσὲ ργοϊθοξίοηϑ οὗ 
[16 55αρθ οὗἨ δογπξ, τιϑίηρ δὶ δας οὗ 1ὰῆς ἔου 
οΟΥο5 (Εχοά. ΧΧΥΪ;. 2), οὐ ψνμϊο ἢ 5οπι οὗ 
{πε ΥἹσίηλ5 Ὀ]οοά ννᾶβ ρυὶ (Εχοά. χχίχ. 12). 
ὙΠῸ ρῥχεαϊσοη υἱζοτοά ἀραϊηςς ξ 
ΑΙατ (αι Κ,, χίϊ!, 2) 15 βοτε στεροαϊεα, δηὰ ἰξ 5 
ξυγίμεῦ βρεοϊβεά δαὶ ἐδο δογης εδαδ δξ κωὶ οἵ, 
οΥ δκευεά ἀοαυ" ΟΥ̓ ΔΏ ΘΠΟΙΏΥ, 

16. “Ἵπ4 1 «υἱἱ] “νηΐε, ἅς. ὙΨΜὰ τελὰ 
()υάς. Πϊ. 20) οὗ Ἐφίοπ᾽ 5 σερρεριον βαγίομγ (ἴῃ 
ἴῃε πλλρίη, αγίοωγ ο77 εοοἰϊηρ), ἀπὰ οἔὗἉ ἐδε 
«υἱπῆεῦ' ῥομσε, ἴῃ ΜΉ Κίηρ Ἰεβοίαϊητη ΥΥΔΘ 
ϑρ θη ἴΠ6 Ῥγορμοῖ 5 ΧῸ]] νγᾶς χοδὰ ἴὸ 
δ πὶ ({τ-. ΧΧΧΥΪ. 22). ΒΥ ἴδεθ6 ὀχριοϑώοῃϑ, 
85 ὙΜΕΪ] 25 ἴῃοϑα ἴῃ ἐῆθ ἰσχί, γὸὰ δ8ὸ Ὀγοῦδὶν 
ἴο υῃάοτϑοίδηά ποὶ ἀϊδίίηςϊ Βουϑ65, Ὀυϊ ἀϊθβέτεης 
δραγίπηεηΐβ ἴῃ [ἢ 5Δπ|6 ἤοι56. ὙΒοπιβοη 5875, 
οἰ ϑυΟἢ ᾿Δηρυδρο 15 ΑΘ] ἀηάεογβίοοά ὈΥ͂ δὴ 
Οπδηΐδ]. ἴῃ σοπηπίοη ραιίδηοθ πὸ Ἰονγοῦ 
ΔΡΑΓΙΓΘηῖ5 ΔΓῸ 5ΙΠΊΡΙῪ εἰ ὀεῖ!----ἐδε δοιμε; ἴδ 
ὌΡΡΕΟΓ ἰ5 ἴδ6 εὐέγεδ), τ Ὡσἢ 5 ἴδ σεσηνογ 
δοιμε. ἘΣΥΘΤῪ τοβροςί δ] ἀνγο  !ην [45 Ὀοία, 
δηὰ [ΠΟΥ ἀγα ζΑπη ΔΙ οΔ] θὰ δεὶξ “δεέααυ ἀπά 
δεὶξ σεῦ ---αυἱπέεν θὰ σωροῦ ῥοσε. [{{Ὦ8ὲϑὲ 
ΓΕ ΟἹ [πε 5ΔΠ|6 βΒίοσεῃ, θη [86 Ὄχίθσιδὶ δηά 
ΔΙΓΥ͂ ἀραγίτηθηξ ἰ5 186 σιρρηεῖ ομσε, ἀπὰ ἰὰλὶ 
ἔοσ «υἱπίεν 15 ἴδ ἱπίοσίοσ δηὰ πιοτὸ β5μοϊξοσθά 
τοοῦ). [{ 5 ταγὲ ἴο πηεεῖ ἃ ἕΏΠΗΠΥ [δῖ [25 δὴ 
ΘΏΓΙΓΕΙΥ βεραγαῖα ἀνγοϊ]!ηρ ἔῸσ βυπιπιον᾽" ( ΤῊκ 
1 απὰ δπὰ ἴ(μ6 Βοοῖ᾽,᾽ Ρ. 3.9). ὙΥ̓Βεΐδοσ, μον - 
ἐνοῦ, ΜῈ ΒΌΡΡοΟΘΘ ἴδε ρζορδεῖ ἴο βρεαὶκ οἵ 
ϑεραγαΐθ πουϑεβ οὕ ποῖ, δἰ τνογὰβ ἱπῃρὶγ τπλδὶ 
6 ννᾶβ γοξουσίηρ ἴο [6 ἀοχηοβες μαδὶϊς οὗ ἰδ 
ΔΙ ΓὮΥ ἀπά Ἰυχυτίου5Β. Ἡδρηςο ἴπῸ πηρηζίου 
οὗ δοιδε: οὶ ἔνονγ, ἴμδὲ 5, ἰῇ τὶς ἢ τοδὶ 
γν4}15, ἤοοῦβ δηὰ ἔιυγηϊξζιγο οσὸ δάοσπθὰ [ἢ 
ἥυογγ. ΟΥ̓ ΑΒΔ δἵοπο ἴξ ἰβ τοοογάθά [πδὲ "δ 
"ας απ ἐΌΟῪ δοιμε (τ Κ'. χχὶϊ, 39). δοϊοσωηοηῃ 
σπράφ ἃ 5γεαὶ ἐδγοηθ οὶ ἔνονν (1 Κ' χ, 18). 
ΤΠε ἱπογεᾶϑα οὗ Ἰ ΧΌΓΥ ἴῃ [86 Ῥσορμοῖ᾿ 5 ἀδγβ 



ΑΜΟΘ, 

δὲ Βεῖ εἰ : ἃπά (6 δοῖηβ8 οὗ τῆς 
ΑΙτΑΓ 5}4}1 θὲ οἰ ΟΥ̓, δηά (211 το τὴς 
δτοιηά. 

ν. 15---2.] 

Ις Απὰ 1 ν]]] βπιῖῖς τῆς τϊπῖοῦ 

11. ΙΝ, 

ουδὲ τ τῆς δυπλπιεῦ Ποιβς ; ἀπά 
ἴῃς Βοιιδ68 οὗἩ ἱνοιγ 5}14]} ρεγίβῃ, δηά 
τῆς ργεδῖ Ποιιϑεβ 5}}2]}] ἤανε δὴ αοπά, 
84 ἢ τῆς ΓΟΒΡ. 

5 

56 ἱηξἰπιδίοδ ὉΥ ἢί5 πιρηϊίοη οὗὨ δεά; 97 ἑσοῦγ 
(Ὁ. 4) 85 πῃ σγίϊοϊἬ οἵ δισγηίζυσο ἀιηοης ἴῃ 
τίς. ὙὍΒο ψοσὰ ἰγδηϑίδίοα σγεαί ΤΑΥ͂ Θ]ΌΔΙΪΥ 

Τηθδῃ »Ωη᾽, Δηὶ 15 50 σοπάεγοὰ ἴῃ [535]. νυ. 9. 
{{18ὲ ψογὰ 15 (δίκῃ ἴπ [Π6 ἰδίζον βϑῆβο 1ξ ροϊηῖ5 
ἴο 186 νυῖο οχίοπὶ οὗἁ [δε γυΐη τὨγοαϊοηοά, 

ΝΟΤῈΣ οἡ (ΓΗΑΡ. 11, 12. 

ἴῃ {86 ῥγϊηϊοὰ ἰοχξ νγε βδνὲ ῬΦΟἼ33, ὙῈς 
ΟἿΥ οὗ ᾿ϑαπιᾶϑβου ἰ5 υυγι θη ἴῃ ΑΠΊΟβ, 45 σΟη- 

ΤΩΟΗΪΥ εἰβενιεσε, ῬΟῚ (ἰ. 3, ν. 27). ὙΒετε 
ᾶτε, Βονγενεν, υδυΐίουβ σεδάϊηρβ, δἰ 92} δηὰ 
ΡΟ ΦΊΣΙ, τυρροτίοά ὉῚῪ Μ88. Ὑδε ρατίϊ- 
ΕΣ ἸΠΔῚ Ὀδ6 866 ἴῃ δ Ἀοββὶ, δηὰ [ΔΠπη8 

ὙὟΠ6 δπείοηξ ἐγαπϑίδίοσβ υπάειϑίοοά (ἢθ 
Ὑγοσγὰ ἴο χεργοβοηῖ ᾿απιδοουβ, ἀπὰ ἰτ 18 Ῥτο- 
Ὀ6ΌΪ6 ἐπὶ ψο Πρ. [ἢ πηοάοτῃ ἘΠπΊ65 
ἐὲ στη σρων ας ἐὐραοῦν Εν ΟΓΑΪ ογιἰἰο5 ἴδδὲ {π6 
ψογὰ 3ϊληάϑ ἰοσ ἃ τοσεῖν 5:1 βιυ δ, “ὁ ἀδηηχδεὶς,᾽" 
ἃ5 Ὑὲ 0Δ]] ̓ ξ, υϑὴξ ἃ πάσης ἀογνεὰ ἔστοηι τῃδὲ 
οὔ 186 εἴἴγ. Βαϊ ἴδοτο 5 ἢο εὐἱάδπος ἴπδὶ {Π6 
ττοσγὰ Πλὰ [Π]15 πιοαπῖηρ ἴῃ (ἢ ἀδγβ οὗ Απιοβ. 
ἴῃ [86 ἔπιε οὗ Ἐζοκίεὶ (χχν δ 11) ἰξ 15. ποῖ 
51κ, Ὀυϊ ““ 6 ψοοἹ,᾽" ἴοσ νος [δτηδϑοιι8 
τνΔ5 ἴδτηουβ, ΑΡρΡρδὶ 18 πηδάὰδ ἴο οεγίδίη Ατᾷ- 
δὶς ννογὰϑβ ἴῃ βυρροτγὶ οὗ [δ]5 νἱενν, δας {Ποὶσ 
ἔοτηϑ5 ἀο ποῖ ἄρροᾶς ἴο δὲ ἀοείνοά ἔγοπι ἰῃς 
Ὠᾶταθ Οὗ (ἢς οἴγ. [Ιη Ατσαῦὶς, ᾿απιᾶβοιβ ἰ5 

ῳ ω “' 

εὔλυοῶ (Οἰπιαθιῖκ, οσ Ὀἰπυϑηκ). Ετεγίᾶς, ἴῃ 
“΄ “ δι. 

᾿ἰ58 “ 1,εχίοοπ᾽ (ο]. 11. Ρ. 57 Ὁ.) Βᾶ5 “ς υδ, νὼ 

ὃφτ»-ςσ ως" 

Ῥοχ Ῥεσεξτ. ἐἰοίψμσ φμοσμε , μϑὼ σὲ ς μϑ.ὁ 

ϑεπουπὶ Ἵογυάυπι. Κα». ).; δἰ Ῥᾶππυβ 
Βογου5, αὐ ἃἰουβ φγοῤγ. Ατῶπι 1 Καΐϑς, 

Ξ9“΄υ 9 

“ΜοΔ]] ᾽ν. το, ϑ.δοῖ," Οὔ ςξιαο πὰ, 5ἰα τὼ 
. “΄ “΄ 

δα 5Άγ5, “ἰ, φ. ᾿ - Τεῖδ ἃ δοτηδγοο ποῖδ, εἴ εχ 

ἦυ5 ἔγαρτηθηϊ 8 ἀοάδυςίαπιλ ἴῃ 814 ϑοσίςυπὶ 
Οοἰως εκ Καρμωὶ αἰ δαπε “υοοϑρι 

φμανι ἰδὲ ποι ὑπυεπῆ)." ὙΒυ5 ποίΈμοσ ἴῃ πιθδη- 
ἸΏ ὯὸΣ ἕο ἀο ΠΟΥ ἄρτο 1 [Π6 νγογὰ 
υϑοὰ ὈΥ̓͂ Απιοβ, δηὰ {πεῖγ βροϊ]ϊηρ πηλίκος ἰἰ 
ΨΟΙΥ͂ υπ|1κοῖγ [δαὶ ΠΟΥ ἄγε οοηηροϊοὰ ἢ 
Πδσαᾶβειιβ. 

ΓΗΑΡΤῈΕΚ ΙΝ. 
1 27 γοῤγουείλ Πγαεὶ γον σῤῥ᾽»εέρείον, 4. 757 ἑάοἶ- 

αν»), 6 απα )0» ἐλαν ἑπεογγριῤίορξ. 

ΒΑΒ ελῖ8 νοτά, γε Κὶπε οὗ Βα- 
8ῆληῃ, [δὶ γέ ἴῃ ἴδε πηουῃ- 

ἰΔῖη οὐὗὁἩἨ δαπιδγία, νης Τρργεβ8 ἴῃε 
Ῥοοσ, ἢ ςο ἢ σγυϑῃ τῆς παοάγ, νος ἢ 
ΒΑΥ͂ ἴο {ΠΕΙΓ πηλϑίειβ, Βυίπηρ, δηά ]Ἰεῖ 
5 ἀτηκ. 

2 Τῆς [μοτά ορ παῖῃ ϑύγογῃ ὉῪ 

ΟΗΑΡ, ΙΝ, 1, ἄδπε ς᾽ Βα: δα} ἴπ ἤξυτγα- 
ἔνε ἰδησιιᾶσο ὑσίῃοθς δηά ἴθ τ ὨΓΥ ἅγῸ 
δροόίοη οὗἉ 85 ,πρ: 9. Βαιδαπ (ΕΖεῖκ. χχχῖχ. 
18), δηὰ ἔεσοοθ, ϑίγοηξ, Ὁηγοϊθη Πρ ΘΠΘΠΊ 168 
ΔΙῸ δἰ “γοπφ Ὀ0}}5 οΥἱ Βασῥαπ (5, χχι!. 
12, δηὰ ποῖδ ἴμεσθ). Ηδστθ ἴΠ6 ρσορδοῖ βρϑᾶδκϑβ8 
οὗ δίπο, δηὰ ἴἃ πὰς Ὀ6 διυρροθεὰ δαὶ 1η 
115 ρῆγαϑθε ἢ6 ροϊηϊοά ἴο ψοπηθη, ψῆο ὉΥ 
(εὶς 5Ξεἰξοἰπἀυϊξεπε ᾿ἰνεβ δπὰ οχίγαναζδηςθ 
οοςδϑοϊὶοποά ἴδ ορργοβϑοίοη οἵ ἴδ χὰ δηὰ 
ποράγ, θοσδυϑο ἔποῪ τραυϊγοὰ ἔγοπὶ ἔπεὶγ ἢ119- 
Ὀαπάς νυν ηδίονεσ οουἹὰ ταί ν ΓΠοῖγ νυ 8168. 
Βυΐϊ ΒΕ [45 ποῖ τϑο [πο ἰηἷπὸ βοηάοῦ 
«γουρδουῖ, υυϑῖπρ [6 πηᾶϑοι 6 Θεν σαὶ {]Π|68, 
Τὺ ἰπ ἴ[δ6 Ηεῦτεν,, ραν γε, ᾿ΠΟΙ͂Ρ »εασίεγα, 
μβορ γοω, “δαἰ! ἑαζε γοω, ἃτὰ τοδϑου πο; “δαὶ 
ορῤῥγε., δαὶ ἐγ, δαὶ “ἀν, γζο" ῥοίεγὶ ῦ, 76 
δα]! χο οἱ, εαοῦ δείογε δὲγ, γε “δαἱ! εαεέ, ἅτὲ 
ξετηίηιπθ, ὍὉμ6 ἰδηζυδᾶκο τδοσοίοσο ἰ5 ἀηὈϊσυ- 

Οὐδ, δ8ηἀ 1] ΔΡΡΙΥ «αἱ ᾿Ἰοδϑὲ 859 νγοὶ] ἴο τῃ6 
ἀϊδϑοοϊυϊο ποῦ 65 οὗἨ ϑαιηδλσγίδ 85 ἴο ἐμοὶ υνῖνοϑβ. 
Ἄν Βεη ἴδΠ6 ργορδεῖ δι άγοϑϑοβ 1Ποπὶ 45 δίπε οΓ᾽ 
Βασδαη, Ὧδ Τοργοόδοδοα ποῖ νὰ (Πεῖς οἴοσῃ!- 
ὩΔΟΥ φομηδὶποά ψνἱ στε ῖῖγ, ὙΨΏ)6 ΠΟῪ 
οουἱὰ μοὶ ψϑδὲ ΠΟΥ νυδηϊοὰ [ΠΟΥ οὐτοὰ ποὶ 
ὙΓΠ4ΐ ΠΛΙΒΕΤΎ ΠΟῪ ᾿ηΒοϊοά. ὙΒΕΥ ΠΑ ΟΔΙΪῪ 
οῤῥγει“εὦ ἐδέβοον απά ἐγιδεά ἐδε πεεάγ, Βεςτ 
ἃηὰ ορεηΐγ, ΌὉΥ ἔταιιὰ δηὰ υἱοΐρηςθ. ϑς 15 
[δε ἔογος οὗ ἴδε ργορβεῖ 8 νγογάβ, ΤΏΟΥ νγεσα 
Ἰνναγ8 βαυϊηρ ἴο ἐδεοῖγ γπαείεῦ, ἴμδὶ 15, {πεὶγ 
Ἰοσάὰ οἵγ κιηρ, Βγίριρ, σμδ ἰεὶ ὡῷ ἀγά. ὍΤἘῸ 
ψνοσά ἰγδηϑίδίοε »πωσίεγυ, δου ΟΪυγΑ] ἰη 
ἔοττη, βἰαπάϑβ ἕογ ἴ86 δίησιΐαγ ἴῃ Ἡοῦτον, δηὰ 
18 30 Γοηάεγοά ἴῃ οἴβοῖ ὑἶδοθβ ἢ οὐν ΑΨ, ἐ.Ζ. 
Οεη. χ] Σ; 2 8.Χ. 3. Οομρᾶσο Ηοβ. Υἱϊ. ς, 
ὙΒΟΓΟ [86 ΡΓΠΟδ5 ἅΓῸ Γοργοϑοηϊοα ἃ5 εποοιγαρ- 
ἴῃς ἴδε Κίηρ ἴο ἀγίηϊκ ἴο ὄχοῦββ, 

2. Οὐοά 5νᾶβ ὈΥ ἴδε δοίπες ἩὮΙΟΣ ἘΠΕ 

“Ὶ 

ν᾿ ν 



5. ΒοΙἴη688, (παῖ, ἴο, τῇς ἀδγϑβ8 3841} 
οοπια προῦ γου, [παῖ ἢς νν1}}} Κα γοιι 
ΔΥΆΥ ὙΠ ΠοΟΚ5, δηὰ γουγΓ ΡοϑίεγΥ 
ἢ πῃ ΠοΟΚΒ. 

2 Απά γε 514] ρὸ οὐκἊδ, δῖ ἴδε 

ΑΜΌΞ5. ΙΝ. [ν. 3, 4: 

ὈγοΆο 65. Ἔνεγὺ εστυ αὐ ἐδαὶ τυδιε ἐς 
Βείοτε με; δηά ἔγε 53}4]] οαϑδὲ ἐῤεσι 'σ. 
ἰηἴῖο τῆς ραΐαςς, 5βαῖτἢ τῆς ΓΟΚΌ. “2:04 ἐξ 

4 4 οπιε ἴο Βεῖἢ-Εἰ, ἀπά ἔγαῃβ-- ζὰ βδώι 
δῖε88; δ ΟἸΠραὶ πλυ ]τΡῚΥῪ γάηβργαϑβ- 

δά ρτγοίδηρα (ϊ. )). 12ε ἀαγε “ῥα! φοπιε, 
ἸΠογΠγ, γε σον. ὙΠῸ ρῆγαθο ὁσοὺγβ ἔτθ- 
ιιεηεὶν ἴῃ ργορδῖῖς ἀηπουποεπιεηΐβ, ἐβρεο Δ }}Ὺ 
οὗ ςοπιίης ΟἹ], τ 5. 11. 241: ὁ Κι Χχ. 17} [58]. 
χχχίχ. 6. Μδηγ {{π|ὲ5 ἰη [Θγεπιδἢ (ε. α. ΥἹ. 
22) ΧΥ. 24). ΑἸΏΟ5 ι.565 [6 ρἤΓαΑϑθ6 ἔνγιοα οἶ56.- 
ὙνΒοΓο, οὗ δ] (ν}}. 11) δηὰ οὗ βοοὰ (ἰχ. 13). 
[ττρᾶγκϑ (Π6 συγα δηὰ ϑἰθδαυ ἀρργοδοῦ οὗ [ἴῃς 
{ἰπτὸ ἀρροϊηϊοά Ὀγ Οοά. 

δὲ «υἱἱ ἑαζε γομ ατυα}} ὙΠῸ νεγῦ ἢᾶ5 πὸ 
5 76ςῖ ἐχργεβϑοὰ ἴῃ {πὲ οτἱρίηδὶ. [211 ΓᾺ}}} 1 
58. ομδ “ῥαὶί 1ΤΊαξε γορ σαυαγ. ΤΠ ᾿πλᾶρῈ 6Ππ|- 
Ῥἱογεὰ ὈΥ 186 ργορῆδέ ὄἼχργεβϑθβ δῖ οηςβ {ΠΕ 
56η86 ΟὗἩἨ ΞΕΟΌΓΙΕΥ δηά {δεῖν ΠΟΙ ρ] βθπθθθ. ΠΟΥ 
5ῃουϊὰ ὃ6 |κ6 ἢ5}}) ἀἄγανγῇ βιυιάθην δηὰ ἵστὸ- 
5:5:10]γ ουέό οὗ {πὸ ννδίοεγ ὉῚ δῇοοκ. ΤΟΥ 5μου]ὰ 
Ὅ6 ΘΠΕΓΕΙΥ ἴῃ {π6 ροννοσ οὗ {ΠΕΣ σαρῖοσβ. Νοῦ 
β5ῃοιυ]ὰ {ΠΟΥ ρεγίϑῃ δοηθ. ΤὨδ τυΐη ἐπδξ οΥ̓ο - 
ἰοοῖκ (Βοπὶ 5ῃου]ὰ 5.126 {ΠΕΣ ῥουέεγίἐν 4150. 

8. “1η4 γε “ῥαὶ] σο ομΐ, δζς.] ὙΠΟ ργορβμοῖ 
ἤεΓΟ σόουγβα ἴο Π᾽]5 ἤτβί ἱπηᾶρο, ἐφῤε ἀΐπε οὗΚΓ 
βασδῥαπ. Ὑπὸ νν4}}5. οὗ ϑαιηδγία ννουϊὰ Ὀ6 
Ὀσγόκοη ἄονγη ΟΥ̓ ἴῃς Ὀεβίορου. ὙΠοβα Ψ8Ὸ 
ἢδὰ ορρτοϑϑθά [Π6 πρϑὰν δηά Ἵγιιϑῃθὰ [Π6 ΡΟΟΥ 
πουϊὰ ποῖ παν ἴΠ6 σουγαρο ἴο δἰδηὰ ἴῃ [6 
Ὀγοδοὴ, δηὰ σῖϑὶς 1Ποῖγ ᾿ἶνοϑ ἴμογθ {πὸ (Π6 
σδίιθ ἴο ννῖς ἢ} ΓὨΘΥῪ ἃγὸ ςοιηρατοά, ἀτίνθη 
(Ὠγουρῃ ἃ ξᾶρ, ἰοὺ πουϊὰ ζὸ ουΐ, εαε 
σίγα δέ δέύογσγο ῥέγ, ὈἈΆΓΓΥΏΡ ΔΑ ἵ'βηο- 
ΤὨΪΠΙΟΙΙΒΙΥ ἰηΐο ΘΧΠ]6. 
ΤΟ ἰοχὶ 845 γε “ῥα εασὲ ἴῃοηι ἐπίο ἐδὲ 

}αίσεε; ἴῃς ἡηδγρίη, γε «ῥα! εαπὲ ααυαγ ἐῤε 
ἐῤίπσι οὗ Ἰδὲ ραίαεε. ὝΉΘ ξογυτηοῦ δά ογοθ σοσα 
ΟἸοϑον (ἰο ἴῇς Ηδῦτγενυ, ΟἿΪΥ ΒΌΡΡΙΥ Πρ δη 
οὐ͵οςξ ἔογ {πε νοῦ : [86 ᾿διζοσ 15 ᾿Ἰηδοςσυγαῖθο, 
ΝΕΙΒΟΥ σοηνοΥϑβ ἃ ρἰδίη τθδπίηρ ἴο {Π6 τοδάεσγ. 
Τῆς νογῦ ἰ5 ἴῃ ἃ ἔοστῃη ἴῃ Ηθῦγονν ψῃ οἴη 
ΕΏΡ 5 νου]ὰ Ὀ6 Ὀεοδὲ τοηάογοὰ τοβοχίνοϊυ, 
γε “ῥα! εαεὶ οὐ πη γομγεείει, ΟΥ̓ γό σῥαϊ γι. 
ΤΠ β4π|6 ὑγοσὰ ϑεθπὴβ ἴο Ὀδ6 ἴῃ [86 54Π16 
9656 ἴῃ 2 Κ. Χ. Δς, ΠΟΙ 966 ποῖθ. 
Το ννοτὰά ἰγδηβαιθα ἐπίο ἐδε ραΐσες οςουῖβ 

ἴῃ 1815 ρίδοθ οηἱγ. [1 ἀ"Πεγ5 ἔσοπι ἴΠ6 ογἰ ΠΑΓΥ͂ 
ὑνογαὰ ἔογ ῥωΐσεφ ΟὨΪΥ ἴῃ 115 ἤγβι ἰδξέογ, ἀπὰ [6 
Ἰπίεγσμδηρο οὗ (Πό58 Ἰθζίοῦβ 15 οὔθ μας οἴδηῃ 
ΟὐσγβΒ. Απιοβ, ποννόνοῦ, 11.565 [ῃ6 σοϊηπηοῃ 
ννοσὰ ἔον ῥαίσεε ϑενεγαὶ {1π|68 (1 οὮ. 1.). Τἢΐ9 
'ἰ5 Δ2η ΟὐὈ]οςτίοη ἴο π6 τοπάογηρ οὗ οὔγ ἔγδῃ9- 
Ἰδίοτβ, ο ΜΠ οἴει πᾶν δάορίοα (6 
οχρ δηδίίοη οὗ 4 ἀϊβιϊηρυ ξηοα [εννίϑὴ σοτη- 
τηρηίδίον (ΚΙΠΊςἢ). Βυΐῖ ἴΠδη πο τεπάεγιηρ οὗ 
ἴπε ρΡῆγαβθθ, μοί Ποῦ ἃ8 ἔουηὰ ἴῃ {δὲ γτεςοϊνοά 
ἰοχί, ΟΣ 85 δἰϊεγεὰ ΕΥ̓ σοῃ)εσίυγαὶ ἐπιεηἀδοη, 
[458 Ὀδοη ρσγοροβθὰ νυν! ἢ 15 ποῖ ὀρθῇ ἴο οὔ͵δο- 
τἰοῆ8. Νὸο ραββᾶρθ, ἰη ἔδςξ, ἴῃ ἴ86 στη οὗ 
Λπῖοβ [25 50 ρεγρίεχοαὰ Ἵοὐῖςβ, [{ νουἹὰ 6 

ουξ οὗ ρίασε μεγὲ ἴο εηυπιογαῖθ [86 τΠΔῊΥ 6χ - 
Ρἰαπαίίοηβ ἐμαὶ αν Ὀδεη οβεγεά [{ νὰ] 6 
Θπου ἢ ἴο ΞΔΥ ἴπδῖ πιοϑκῖ οὗ [πε δηςοίεηΐ νειϑίοης 
ἴγοδὶ [Π6 ννοσγὰ 85 ἃ Ὀγορεὺ ὩδπΊ6, δῃὰ ΞἜνΈγαὶ 
Ἄγτοθ ἴῃ {Π6 νἱονν (δι 1 οἰδπάς ἔογ Απῃρηΐδ. 
ΤὨ15 ἄρτθθβ ννοὶ] ἢ ψναΐ ἰ5 ϑδδ! ἃ Ὁ πᾶνε 
Ὀδοη {Π6 Βοπιο οὗ ἴῃ 6 6χ}] 65. ΒΥῪ οὐχ ργορβεῖ 
ἴξ ἰ5 ἀεδογιθοὰ 45 δεγοπάί θαριασες (ν. 47). 
ἴῃ ἃ Κ. χνυὶἹ 6 ἰξ 15 δε εἰλίθε οὗ ἐδι Μεδεε. 
νδβαΐονοσ ἱηϊογργοίδιίοη οἵ ἴῃ6 ἀϊπβῆσυξ ὁχ- 
Ῥτοβϑίοη 15 δάορίοα, {6 ἀπ οὗ ἴ86 ρτορδεῖβ 
ννοτάξς 15 ὑἷδῖίπ. ὅδε νναηΐοῃ, οτυοὶ, δηά υη- 
ΤΏΔΏΪΥ ὩοῦΪ65 οὗ ϑαπιαγῖα δῃου]ὰ ἰϑατὰ τἴἃ ἢ 
ἀἰϑῃοποῦγ, ἴο πλϊηἰδῖοσ ἴο [86 ἰυχι ῦ οὗ 1μεῖγ 
ΠΟΠΠΈΘΓΟΙ ἴῃ 8 ραίπσεε (οἴ. 2 Κ'. Σχ. 18), οὕ 
ἴο βδροηὰ {πεὶγ ἀδγϑ 85 οχὶϊεβ 'ῃὼ [16 σελοῖε 
τορίοηϑ οὗ ἴδε Εδϑῖ, 

4. ὝΠε ρῥγορθοῖ βρϑᾶκβ ἴῃ ΣΙΌΠΥ ; ποῖ ἴῃ 
ΤΛΟΤΟΥ, δυϊ ἴῃ Ἰυάρπιορηί. Ηδ διὰβ ἔδβεῖ ΡῸ 
Οὐ ἴῃ ἴδπο ρδαίῃ {πᾶὶ (ΠΕΟΥ πᾶν ἀεἰεγδίεῖν 
σἤοϑθη : Τὶς ἐξει ὁ γον, Ο γε εἰδἰάγοη 9 Τεγαεὶ 
(υ. 4); οΥ, 85 ἰπ πιδυρίῃ, 80 γε ἰουθ (ςξ. ]ετ. 
Υ. 21); δὲ {πῸ ϑᾶπιὸ {Ππ|Ὸὸ παυπῖηρ ἔπει τμδὲ 
ἴο ρογϑίϑὶ νγᾶβ ἴο ρων ἐγαπόσγεοπ, ἃ5 ἴῃ 
νογὰ μα5 Ὀδθη οχρ δίποά δδέογο (, σ4); καὶ 
νγ͵5 ἴο ΤῊΌΪΕΡΙΥ δοῖϑ οὗ ἰγέδδοη δηὰ γορε]!οῦ 
δξαῖϊηϑὲ Οοά. 

ΒείδεεΠ ἰδὲ Ἡοισμε οΥ᾽ Οοά, 50 ςδ]]οὰ ὉγΥ 
]Αςοῦ γβεδη δ ἀννοῖο ἕἔγοπη 815 ἄγοδῃλ (Οεη. 
ΧΧΥΠ. 19). ὙΒΟΓΟ ἢ6 οἰεοϊοά δΔῃ αἰίασ (Οεῃ. 
ΧΧχΧΥ. )). Ηδποορ ἰξ θεῶι ἱηνοπίεὰ ἢ ἃ 
βϑογθα σμαγδοίεγ (1 8. ἱν, 3). [1 νγᾶς ϑεἰεςϊοά 
ΌΥ [Θγοδοδπὶ 8ἃ5 ἃ 8οδί οἵ ἴῃς Ἂδ ἔξ. νοσϑδῖρ 
(ι Κ. χιὶ, 29, 32,) 22). Εογ [815 τεάβοῃ ἐξ 19 
σδΙοὰ ΌΥ Ηοϑθοᾶ (ἰν. σς δπά εἰϑοῦνβεσε) Βεἢ- 
ἄνθη (δος οΥ᾽ σαπεῖν οὐ ἰάοἰ). Βγ Πὶπὶ ἴοο 1 
15 πιθηϊοηθά, ἱπ σοηποςίίοη νυ ΟἿΑΙ, δηὰ 
15 ϑροίζθῃ οὗ 8ἃ9 ἃ ρίαςε οἵ ἰἀοἸδίγουϑ ψψοσξμῖρ. 
866 ποΐε οῃ [υάξ΄ 11}. τ. 

Οἰζρα! ἸΑῪ Ὀεΐννεοη [η6 Ϊογάδῃ δηὰ Τογίοδο. 
Ηοτὸ νυᾶβ ἴδε ἤγϑί σποδιηρπιθηΐ οὗ [οϑῆυδ δηὰ 
1Π6 5γδο 65 ἰη [86 Ῥγοπηθοά 1 ,δηθ ; οτὸ ἴῃς 
τς οὗὨ οἰγοιιπιοϊϑίοη νγᾶ5 γεποννοὰ (]οβῇ. νυ. 
4---0) δηὰ 20. γεῤγοαοῦ 9." ἔργρε (ἢ γοϊεά 
ὥφυαν; πὰ Βεογὲ ἴπῸ ἤγϑὶ Ῥδββονεσ ννὰβ κορῖ 
ἴῃ δηᾷβη. [{ νγᾶβ ῸΓ ΤΔΔΏΥ γοᾶγα ἴπὸ μολά- 
αιυδσίοτϑ οἵ [6 ρθορῖίς, ἃ5 νεῖ] ἃ5 6 δϑοάε οὗ 
186 αὐκ. Ασςογάϊηρ ἴο 186 τιδγρίηδὶ τοποσίην 
ἴῃ ]υάνρ, 111. 18 νγᾶ8. δὴ δαυὶγ ϑεδί οὗ :ἀοϊδίγουϑ 
Ὑτοσϑηῖρ. ΤῊ 5 {86 ρ'δοθ σοπι ΟὩἹΥ ἰπουρῆὶ 
ἴο Ὁδ τείογτοά ἴο ΌΥ͂ ἰδε ὑσορπεῖβι Ἐ οδίηθοη 
ΒΆ4Υ5 (΄ ῬΔ]Ο5Έ1Π6,᾽ 11. Ὁ. 287), “20 ἔγᾶσο οἵ ποσ 
οὗ 115 816 οὕὔΓ᾽ Ὡδδ γοπιδίηβ." [{ νγὰ5 νἱωϊοά 
ΕΥ̓ ϑαπιυοὶ ἰπ ἴδ6 δἀπιίηϊπίγαϊίου οΥἩἨ ἰῃΞῦοδ 
(. 5. νῖ!. στό), ἀπά δὰ πῃ δἰϊᾶσ οὐ ψιςἢ 
ΒΔΟΙΊΠΟε5 εγὸ οὔεγθά ὉΥ δἰπὶ (1 8. χ, 8). 



{ἩἨφὍ. 
ἡ ἀγε 
φ΄ «γε. 

ΗΘ. 
οὔέεν ὄγ 
μ“»πέριζ. 

ν. 5-7.} 

ϑίοῃ ; Δη4 Ὀτγίηρ γόουγ 58. ἔςεβ Ἐν ΕΓ 
τλοΥπΠίηρ, ἀπά γουγ {{{ὴ65 δέζοσ ᾿τῆγες 
γοαῖϑ : 

ς Απά ' οἶον ἃ βδογίῆςς οὗ {πδηΐζϑ- 
δἰνίηρ ἢ Ἰδάνεη., ἀπά ρῥγος]δίπὶ αϑπά 

ΡΟΝ ΡΟ] 5} τῆς ἔτεε οἴέγιπρϑβ : ἔογ [1ἢ]18 
ἩΚε γου, Ο γε «μ]άτεμ οὗ [5γδεὶ, 
84 1} τῆς 1,ογά ον. 

ΑΜΟ5. ΙΝ. δ 

6 4 Απά 1 ,δαἷϑο ἤἢαλνε ρίνεπ γοιι 
οἰθαπηθβ5 οὗ ἴθοῖῃ ἴῃ 411 γουγ οἰτ[68, 
Δη4 ννδηΐ οὗ Ὀγεδά ἴῃ 811] γουγ ρίας : 
γεῖ Βᾶνα γα ποῖ σγεϊζυγπεά ὑηΐο πλξ. 
541} (ἢε [ΟΚΡ. 

7 Απὰά δἷβο 1 μανε ψιβῃοϊάεη τῆς 
ταῖῃ ἔἴτοπὶ γοι, ὑγῆθη ἐῤέγε τυέγε γεῖ 
ἴῆγες τπποπίδβ ἴο ἴἢε Παγνεϑῖ : δηά 1 

στο 8540} ννὰ5 οτονποὰ (1 85. χὶ 14, 19), 
δὰ αν ννᾶ5 τηδὲ οἡ ἢὶ5 σεΐυσῃ (2 8. χίχ. 
Ις, 40). [1ὸ ννγᾶϑ αἷϑο 186 βεδῖ οὗ ἃ ϑςῇοοὶ 
οἵ ἴδμε ρσγορδεῖβ, δαηὰ [πε οσςδϑίοῃδὶ γεϑιἀθηςθ οὗ 
ΕἸ 4 δῃά ΕἸ 1504 (2 Κ. 1... ἰν., ν.)., [15 νγου]ὰ 
ἢᾶνθ ἱπογθαϑοά 115 σδηςγ. Βιυῖξ [Π6 ἸΔΘΠΕΥ͂ 
ΟΥ̓ {πε ρίδοες [5 θθθὴ ἀϊβρυϊεά. ὅδὅ6εὲ Οἰζγαὶ 
ἴῃ ϑπ} 18 5 ὁ ΒΙΌΪ]6 Ὁ ιιςῖϊ,᾽ 

ΎΒΠοΙΟ ννγὰ5 Π0 νγαπί οἵ αἰ] ροποα ἴῃ ἘΠΟΙΓ 
«υἱὴ «υογεῤΡ.Ἡ Μνθαῖ {ποΥὺ αϊά, [ΠΟΥ αἱά 
ἈὨΡΑΤΌΪΥγ. υεν "πογπὶμρ ἴἢ6 δοσυπβίοπιοά ““εγὶ- 
με νγὰβ ἀυ]γ οἴἶετοά, 45 δἱ [ἐγυβαίεπι. ὙΠῸ 
ἰδέ ὍετῈ του ΑΥ ραϊὰά. ὙΠῈ ρῥγορἤοῖ 8 
τνογάβ δ1ὸ [ΠΟῪ ὁ ΔΙΟΓ ἴδτοθ ἀ4ν.,᾿" οἵ 
δἰ ΘΥΕΙΥ ἴδγες ἀα4».,," ἀμ δόπλὲ [πϊπκ ἰΠδὲ ἀ47: 
ΓΟ τηθδηῖ, Βιυϊῖ, ἱγοηὶςδὶ ἃ5 [Π6 ρϑβϑᾶβο 15, 
ἔΠ|5 Ἔχρδηδέϊοῃ ϑθοωβ μβασσῆ. Απά ἰἰ 15 Ὀθιοσ 
ἴο υπάογοίαηπα ἴῃ 447. οὗ γεαγ:, ἃ5 ἴῃ νγογά 
ἴος ἀαγε 185 850 υδοὰὲ ἴῃ Ηδεῦτεν οἰβοννῃογ 
(Εχοά. χὶϊ τὸ ; [μον χχν. δ; [υάξ΄ χνὶϊ, 10). 
ΤΟ ἴανν οὗ μἰἐδες 15 ξίνθῃ ἴῃ Ὠδυΐζ, χὶν. 23) 
ΧΧΥΪ. 12. 

δ. οἵεγ] Μοτε οχδοῖν ἱπ ἴπε τηδγρίη, 
οἵγε ὃγ δωγπίπα, ἀπὰ 115 ὈΓΠρ5 ουΐξυ (ΠΕΙΓ 
νἹοϊδίίοη οὗ {πῸ αἰνίπα σοτημηδπᾶ. ὍὙ15 18 
τοδὶ Ἔχργεβ5 ([μεν. 11. 11), Νο »ιεαὶ οὔεγίσισ, 
«υδέεοῦϑ γ6 «ῥαἰ ὀγίμς μηπΐο δὲ 1ογά, «ραὶ! δὲ 
παάε «υἱὲ ἰεαυεπ: 70 γ᾽ γὲ “ῥαλὶ δωγ πὸ ἰσαυεη 
.οὐὖπ 4} ογεγίπα οΥΓἹ ἐδε Ζιογά »ιαάε ὁγ ἥγε. 
Απά {πὸ [ΠΔ Κ-οοσγίηρ, νγὰ5 ἴο Ὀ6 δΔοσοτηρδηϊοάὰ 
ἢ ἐπ ροεμεά οαἶε: πὰ μπίοαυεπεά αὐαῇεγ: 
([μδν. νἱῖ. 12). ἰυράνθῃ νυ8 Ἔχοϊυάθα, 85 571)- 
ὈοΪοΔ] οὗ ἀθοδὺ δηὰ Ἴσοττυρίίοη. [15 ἐχοθρ- 
τίοηδ] υϑ6 νγᾶβ ἴῃ Ἷδ565 ὑνῃοτε ἴΠ6 ΟἸΡΤΙΠρ νγ858 
ποῖ δωγπέ ([μον. υἱῖ. 13. ΧΧΙΪ, 17). ὙΠΕΥ 
ξᾶνο 11} πὸ ηἰσξατὰ μαπά. [π ἴδ6 ἐχυι θεσγαηςὸ 
οὗ τδοῖς ἀενοϊΐοη ἴο ἔποῖγ ἰάο]5 {8εῪ Ὀτουρδῖ 
7: ογεγίηι, ὯΟ 1655 (ΠΔῃ ἀρροϊηϊοα 58 ΓΙ ῇο 65. 

Ῥγοοίαϊ»ε. .«ῥωῤῥϊα 6] ΤΑΔῪ Ὀδ ἰΔΚ6ἢ 85 δη ἰην- 
οῃ, ἃ 50 ΠΊΙΏΟἢ5 ἰο 41] ἴο οὔἵεν ἔγεεϊῃ ; Ὀυΐ ἰξ 
15 ὈΘΓΓΕΥ ἴο τορασγὰ [ 85 ὄἼχργοόβϑϑῖνο οὗ οδιθηΐδ- 
τίοη. ὙΠ ΠΟΥ ᾿δουρῆξ ΒΙΧΏΪΥ οὗ ἐποπηϑεῖνεςβ ἀπά 
{πεῖν σ᾿ 5, πὰ ννου]ὰ αν 411 πιθῃ ΚΏΟΥΥ ἴΐ. 

Θ. “41:41 α.ὁ0] ὙΠ ῥσγοποιυῃ ἰ5 ορμδίϊς. 
“μά 1, 1 1ο0 ῥαυε σίυεη γο. ΤὮς ἸΔοϊδίοτβ οὗ 
ἰϑγδοὶ δὰ ποῖ ὕὈδθη αἰϊοννοά ἴο γὸ οη νἱῖμουῖ 
νναγπίην. ὙΠΕΥ πδὰ Ὀδδη 5 γοΥ οἢαϑϑοὰ 
ὌΥ Οοὰ πη ἔνε ραγί οι ϊαγβ, ὙΠ] ἢ ἅΓῸ ΟΝ 
δηυπιογαίοα ἴῃ νύ. 6---τι, ἔδλπηῖηθ, ἀγουρῆϊ, 
ὈΠΡΝ, ροσαϊδηςο, φασί πηυδῖο. [53γδοὶ «δά ποῖ 
ἐποαυ τδαὶ 1 φασύό δὲν εογη, πᾶ «υἱμο, ἀπά οἰ... 
1 «υὐἱὴ ἀφεῖγοῦ δὲγ ουἱπεὶ ὡμϑά δὲγ βα ἱγεξ:, 

«υδέγεο ῦ “δὲ ῥα! «αἰά͵, ΤΡοῖο ἄγε γι} γαυαγάς 
ἐδαϊ »ν ἰουεγ» ῥαυε ίνεπ »ιε (Η]ο5. ἰ1. 8, 12). 
Απιοβ [858 1.51 ἀδοο δε ἴδ ᾿ηξδιυδίοη οὗ 
(Π6 ρῬϑορὶθ ἴῃ {πεῖς 1ἀ0]- σοσβῆρ. Νοὺ δ 
δας, τὶ Οοὰ μαὰ ποῖ ἰῇ ἴδοπὶ ἴο {ποπ- 
βϑεἶνεβ. Ηὸ διδὰ ν᾽ ϑιίοὰ ἔθη, Ηδ δὰ ἰδλἱϊὰ Ηἰς 
Βαπὰ ὑροη ἴδοι, ἴο νη ἴποπὶ Ὀδοῖς ἴο ΗΪπ|- 
86}. Απὰ Ηἰϊἰς5 οδμαϑιϑοπηθηΐϊθ νγοο δυο ἢ 85 
ϑῃουϊὰ μᾶνὸ δὰ [86 πιοτὸ οβεςς, θθοδυβὲ {ΠΟΥ 
ὙΈΓΟ 5016 οὗ ἴποϑο ἰδδί μδὰ Ὀδθεη ἰῃγοαϊοηοὰ 
Ἰοὴξ Ὀεξογε ὈὉῪῚ Μοβεβ 5 ἴπθ ρεῃδ ξίθς οὗ ἀϊ9- 
οδοάϊεπος ([μεν. χχνὶ]. ; Πδιξ. χχν.). 
γε ῥᾳαυε γε ποὶ γείμχγηοά μπίο με] ΤΈῖ5 

ῬὮΓΑΘ6 ΟΟΟΌΓΒ ΠΟ [655 ἴλη ἔνε {ἰπ|65, σουγης 
δῆεσ δβᾶσῇ σμδϑεϊβοηεηῖ παῖ μδὰ ἔα ]εά (βεσε 
Δηά ἴῃ νυ. 8, 9, 1ο, 11). [18 τερδιπίοη 18 δὲ 
οηςο ρδίμεϊὶς δηὰ ϑοϊοσηη. ὙΠ οτὸ ἰ5, πουγουου, 
ἃ Ῥτοοίβίοῃ δῦουῖΐ ἴῃς Ηροῦτενν νγογάβ τυ ῆϊο ἢ 15 
Ἰοϑβὲ ἴο {πὸ ΕΠ 5} γτοδάοσ. Τὸ γείμγη 109 Οοά 
15. Ὀ50ΔΠῪ Ἔχργοβϑοὰ ἴῃ [86 οτἱβίηδὶ ὈΥ 186 βᾶτθ 
νοΓὉ 85 15 Ποσὸ σσηρ᾽ ογοά, νυν] ἃ ρτεροβιτίοη {πδὲ 
ΤΉΘΔη5 ἐοαυαγά:. Ηδρτο [ἴ 15 Δποῖῃεγ ργεροϑίξοη 
[μα 15 Ἰοϊποα ἴο ἴΠ6 νϑγῦ, πηρδηίηρ ὡρ ο, ὡς 
“αν α’. ἴτ τΡΔῪ Ὀδ “πρὶ ]οὰ, ἐπογείογθ, ἰπ [86 
Ἰάϊοπι ἔοιπά ποῦθ, ἰμβαῖὲ (ΠΟῪ δὰ ρδγίδὶ} 
ζυγηοὰ ὈΔοκ, Ὀυϊ ΠΟΥ πδά ποῖ γεῤμγηεά αὐτὰ 
[}} ρυγροβθὸ οὗ δοαγῖ, 50 85 ἰο γρᾶαςἢ Οοά, 
ΤΠ6 54Π1|6 ὑαῦτης 5 ἐουπά ἰῃ Ὠοιῖ. ἱν. 30, 
Χχχ, 2; ἰοῦ ΧχΙ!. 22, 45 νγν Ὲ}} 45 ἴῃ [86 ὑτο- 
ΡῬμεῖβ (1541. ἰχ, 12; Ηοβ. χίν. 2; [οεὶ ἰΐ. σδ: 
1 ἄτη. 111. 40). 

7. “1.4 αἴο 1 δαῦε «υἱἐδῥοίάεη [15 οτὰ- 
Ῥμδίς, 45 ἴῃ υ-. 6, 1, 1 1οο. 

ἐδε γα "Ἱ ὙΠ6 ἴοτῃ επιρὶογοά ἰ5 ποῖ {6 
σοσηπιοη οηθ, Ὀυϊ οπὸ ἰδὲ 5ἰρηῖβεβ. ῥεέσυνγ, 
αόωπάση γαὶη. ΤὮδ τείδγθηςθ 15 ἰο {86 ἰαζίοῦ 
γαὶπ ἴηδξ υδυ δ [4115 ἰῃ {6 Ἰαίίογ ρμαγί οὗ 
ἘΘΌΓυΔΓΥ, δηὰ, πλοσα οσ ἰε55, [Ὡγουμ Μάσγοῃ 
(Κοδίηϑοηβ “ Ῥαϊοβξίηθ,᾽ Νο]. 11. Ρ. 97), «υδὲπ 
ἐδεγὸ ἄγε ἐῤγεφ γποηἱ: 1ο ἐῤὲ δαγοειΐ, ἴο τοί 5 ἢ 
(Π6 στουπά δηά 5νν6}} [86 οοσῃ. Δ δηΐϊ οὗ γαϊη 
δὲ [ἢ15 σε Εἰ 4] ϑοάϑοη “18 Οἱ ΟΥΪῪ τυ ποι5. ἴο 
(δε Ὠορδ8 οὗ ἴπε ἔδιπηοσ. Α {116 θαυ] Ποῦ, οὕ ἃ 
1016 Ἰδῖοσ, ννουἹά ποῖ Ὀ6 50 ἔδἴ2], Ὀυϊ ἀγου ἢ 
ζῤγεε »μονέδι δοΐογε βαγυει 15 ΘΛ ΤΟΙ ἀσϑίγυς- 
νο." δὸ νυτῖοβ οὔθ Ψῆο δ45 ᾿νε ΤΏΔΗΥ͂ 
γοᾶσβ ἰῃ Ῥαϊεβίίης (Ἰ βοπιβοῃ, “Τῆὸ 1, ἀπά δηά 
πε Βοοκ,᾽ Ρ. 395), πὰ [Ἔγοπιθ, ἀποῖμοσ σοϑϑὶ- 
ἀσηΐ ἴΠοΓΘ, 0.568 5:Π|}}2Ὁ ἰδησιιᾶρο ἴῃ ἢϊ5 ΟΟΠῚ- 
ΤΑΕΠΙΔΤΥ. ἸΤμβαὶ Οοὐβ μβαπὰ ψ πο ὦ {πὸ ταΐη 
νγ 83 5ῆσνῃ ΟΥ̓ [15 (Δ]ΠἸΠρ Οὐ οὔθ ΟΥ̓ δηά ποῖ 
ΟὨ Δἃποίδοσ, δπὰ, 511}} ποτὰ οἰθαγὶυ, τ βοΏ ΟΠ6 



8 ' ΑΜΟΘ, ΙΝ. ν. 8---12. 

σδιιβεά ἰξ ἴο γαίῃ ὑροῃ οἠς οἰ, δηά 
ΟΔιιβε ἰτ ποῖ ἴο σίῃ Ὀροη Δποῖδεγ 
οἰΥ : οης ρίεςε ννᾶ8 γαϊηβ προη, δηά 
ἴτε ρίεςς ψδβεγευροη ἱτ γαϊπεά ποῖ 
νΠεγοά, 

8 δο ἴννο ογ (ἧγες οἰε58 νγαπάοτοά 
ΠΟ οἠς οἰ. ἴο ἀτγίηἰς ννδῖεγ; ὑυΐ 
{ΠΥ “γεῖε ποῖ βαίἰδϑῆςἀ : γεῖ ἢλνε γε 
ποῖ γοτιγηδά υπῖο τη6. 54 τῆ τε ΟΚΌ. 

9 1 πᾶνε βπιϊτῖεη γοιι νυ ]λβι- 
βΟσ, ̓ς ἰῃρ ἀπά πεν : ἔθη ΥουΓ ραγ- 
"““ἶἶ 

ο γον» ἀεηβ δηά γοιιγ νἱπεγαγάβ ἀπ γοιυγ Ῥῇ 
3 καράρ ἴγρα8 Δπα γΟᾺΓ ΟἾἶνε ἴγεεβ ἱπογεᾶβ 

ἐλε ῥα. 
ΥΨΝΖ 

ὦσε. 
16 ραϊπλεγνγογαι ἀενουγεοά ἐῤέηι: γεῖ 

᾿Βᾶνε γε ποῖ τεϊιγηθ τηῖο της, 8411} 
6 [ΟΚΡ. 

10 1 ἢλνε βεπί δπιοηρ γου τῆς ρ68- 
{Πεηςς " Αἴεγ τῆς τλᾶπηεῦ οὗ Ἐργρῖ : "τ, ἐ 
γουγ γουηρ πιεπ πᾶνε 1 58ἰδίη τ 6 
τῆς βνοτά, ἰαπά ἤανε ἴδκεπ νὰ ! ον. 
γουγ Βοῖβεβ; 4π4 1 ἢᾶνε τηδάς πὲ οὐρένέ 
5[:ηἰς οὗ γουγ σδπιρβ ἴο φοπιε τΡ υπῖο ΠΣ Ω 
γουγ ποϑί7118: γεῖ ἤᾶναὲ γε ποῖ τὸ- 
τυγης ππῖο πι6. 5411 ἴῃς ΟΡ. 

11 [πᾶνε ονευτῆγονγῃ ςοπδ οἵ γοῖι, 
8438 Οοά ονεγίδγεν “ ϑοάοπι ἀπὰ Οο- “ ὅ.5.1 
ΤΟΥ, Δηὰ γε γεῦα 45 4 ἢιεῦγαπά 
Ρἰυςκεά ουῖ οἱ ἴδε δυγηΐπρ : γεῖ πᾶνε 
6 ποῖ τεϊιιγηδά τἱπῖο πλς. 8411 τῃς 
ΒΡ. 
12 Τβογοίογε ἴπι8 ν}}} 1 ἀο υπῖο 

ἴἢεε, Ο [βγδεὶ: ασμά δεσδιιβε 1 νἹ}} 

2ίεεε τοςεἰϊνοά γαίῃ δηὰ ἀποῖποσ ἀἸἃ πού. ὙΠῸ 
ὑνοτά υ50.2}}γ 5 βρη βοβ δὴ ΠογοΠἸΥῪ ρον ΐοη οὗ 
Ἰδληά, [6 ῬΥΓΟΡΕΓῪ οὗ ἱπάϊνιτια}9 (ε.3. ἈπῈἢ 
ἶι, 3; 2 8. χίν, 20;  Κ. ἰχ. 21). 

,. 8. ἐφυο οὐ ἐδγεε εοἰδε «υαπάεγε] ΤῊΘ 
ἀγουρῃξ ννουϊὰ ποῖ ΟἿΪΥ ἱπ᾽υτο [ἢ οϑζ, 
Ὀυΐ ἀορτῖνε [π6 Ῥθορὶθ οἵ νυδῖογ ἴο ἀσγίηϊκ ἴῃ ἃ 
ΠΟΙΠΙΓΥ ἀεροηάδσηϊ ΟΠΙΘΗ͂Υ ὕροη οἰδίοσῃβ, ΤῊΘ 
ἸΠΗΔΟΣϊΔηΐ5 οὗἉ ἑευο ον" ἐδγεό εἰσ τμδὶ μΠΔ4 5ιι- 
ζεγοὰ ςυασπάεγεά, ΟΥ, ῬΕΓΏΔΡ5, εἰαρεεγεά ἴο Οἠ6 
{Παὲ δὰ Ὀδθη βραγοὰ. ὍὙΠὲ ννογάὰ οὔζοῃ ἰρηὶ- 
65 ἴο γνοὶ οἵὐ᾽ ἐοΐ εν, ΟΥ̓́»ιους ὠριυϊεαάε, ἃ5 
δα ἄο ὙΠῸ ἃσθ ἕδίηξ ἔοσ ννδηΐ οὗ ἔοοὰ οἵ 

εκ. 

9. διαεείπ ἀπά νηϊάραυ] Τα ἔοπππεσ εχ - 
ῬΓΕ5565 [ἢ6 ὀχορϑδῖνο σεογοδίμς οὗ ἴῃς ροϊίϑοποιβ 
οαϑὶ νυνἱπὰ ; (86 ἰδιίεσ, [86 5 ΚῪ τ μα, εοἶσμν" 
οὗ ἴμε σοῦ, ἴμ6 σϑβϑιϊξ οὗ (86 ὈΠΡῃς. Βοίὰ 
ψνογαὰς ΟΟΟΌΓ, 5146 Ὁ 5ἰθ, ἃ5 ἤογα, ἴῃ {παῖ 
Ἑδδρίοσ οὗ οι ϊογΟΠΟΓΩΥ (ΧΧΥΪ. 22) ἰπ ὩΪΓἢ 
[5ὑδεὶ ἰ5 ἐῃγοαϊεηθὰ νυνἱ ῥα βμπηθις ἔοσ ἀϊ5- 
οὈεάϊεηςε, 

αυδέη γομγ φαγάεη:.. ἱπεγεαιε] ΓΘ πιᾶγ- 
Εἰπαὶ τοηάουίηρ ἰ5 ὈΘΕΟΥ. 

ἐδε ρα »ιεγαυον»] 15 ὁπ οὗ [86 βροςΐθβ οὗ 
Ἰοςιι5ῖ8 πγχοπίϊοποά ἰῃ [οεὶ ἱ, 4, ΠΟΤῈ 566 ποῖρ. 
Το Ηθῦγενν νγογὰ τηθᾶῃ5 οης ἐδαὶ επί οἿΎ, 
ὙΠῸ ννε]]-νναἰετοὰ ραγάθη της ποῖ ἔδοὶ ἢ 
ψδηΐ οὗ γαίῃ, Ὀυϊ ἴῆ6 Ἰοσυκὶ ννουὰ δοοη ἀ6- 
ΒΊΓΟΥ 15 ΠΕΓΌΒ, 5 τι 5, ἀπά ἴγεϑαϑβ. 

10. δεηίίομο φῆεν ἐδὸ »ιαπμοῦ ἡ Ἐργρὲ 
ἴη (Π6 »"ΩΏΜΕΙ ΟΥ «ὑἂΡ ἰῃ Ὡς Οοὰ δᾶ 
νἱϑίιεὰ Εκγρὶ οὗ οἱ, μ6 δδὰ νυἱβίϊθὰ 1ϑγδοὶ (ςξ, 
186 54Π|6 Ῥἧγαϑο 85 υϑϑὰ ἰῃ [54]. χ' 6). Ετοηὶ 
[δε πὸ οὗ [δ6 μρρυθ ἀοἰνεσγαηοδ ἔγοτη ἴΠ6 
Ἐκγρίίδηβ [Πα Ὺ Ὀδθη ργοπιιϑοὰ δχοσηρίϊοῃ 
ἔστοτῃ ἴδοϑβο αἰϑθαϑοβ νυνὶ ἢ μαὰ αιοϊοὰ {μοῖσ 
1λϑκηηδϑίογα ἰξ ΠΟΥ οὔεγοὰ Οσοὰ (Εχοά, χν. 
4.6; Ὠουῖ. νἱῖ. ᾿ς), θυ δὰ Ὀδθη τπτγεδίοποὰ 
Ὁ} [6 5ΔΠ|6 5οουΓρο5 ἱζ ΠΟΥ το ο]οὰ (1μεν.Ψ 
ΧΧΥΪ. Ὡς; ᾿ευῖ, ΧχνΠ]. 27, 60). 

ΤῊΣ 5ἰδυρῆίος οὗ ἔπε γοωης γ»ιρη, ἴῇοϑα γνΠῸ 

ὑγοῖο ἐδούεη, οὐ ῥίοξεά, ἃ5 νγῈ 54Υ, ἔοτ τῇ ΠΔΤΥ 
βοενῖοο, δῃὰ πε εαῤέωγε Κ᾽ ἐδ δον ε:, ἅτὸ 1}105- 
ἰταϊοὰ Ὁν ἴπ6 τοοογὰ ἴῃ 2 Κ. χὶϑ. γη: Νιείδδεν 
ἀϊά δὲ [Η428ε}} ἑεανε 9 ἐδε ῥεορέε ἐο ϑεῤοαδας 
δμῤ Π δον οηιο, ἀπά ἐξ ἐδαγίοία, ἀπά ἱεη 
ἐδοισαπά 7οοίγ»ιϑη; 2ὸγ ἐδε ἀίηρ 9 5γγία δαά 
ἀεεἰγογεά ἐῤε»ι) απά ῥαά »ιαάε ἐδοηι δε ἐδὲ 
ὅιοὲ ὁγ ἐῤγεσῥίπς. Το 5141 ἸΑΥ̓ υπϑυγιοὰ οἡ 
{πῸ στουπὰ, δηὰ νγεσὸ ἃ ἔγεξῃῃ οδιιϑθ οὗ ρεϑί!- 
ἰθηοθ. Απά τΠϊ5 οουϊὰ ποῖ Ὀε ἀϊδτεγαγάοα. [ἢ 
δαρροηδὰ οὐ ἐμεὶγ οὐνγῃ ἰαπά. Ζ72ε οἰϊπὰ εαρ"ῖ 
μῥ, ξυέη ἐπ ζγοων ποιὲς (ἸῺ ραγςὶο 15 ποῖ 
τοπάδοτοὰ ἴῃ οὖῦγ Α. .): 5111 τῇς ναγηϊηρ, 
μου ἰξ οᾶτλα μόοπῖε ἴο ἴμεπὶ, νγὰϑ ὑπᾶνδὶ]- 
ἰηξ. 

11. 1ασνε ουεγίδγοςυη.. ουεγίδεεαυ) ΤῊ 
Ῥιορδοῖ υϑὲ5 ἴθ ὑετ νογὰ εἰηρίογοά 1ῃ 
Οδηρϑίβ (χῖχ. 25) ἴο ἀεϑοσῖίθε ἴΠ6 ἀσϑίγυςίίου 
οὗ ἴδε «ςἰε5 οὗ ἴδε ρἰδίη, δηὰ ἃ ἀοσινοὰ ἔοστι. 
Οὗ, Τουῖ, χχῖχ, 22. [18 Ἔχᾶςῖ τηθδηϊηρ ἴ5 
ἐμγπίηρ ὠῤηίάς ἀοαυη (856 Κι χχὶ. 13). Απὰ 
(δ6 οοηίοχὶ 5ϑυρξεθίβ (δαῖ ἢὶβ ἰδηρυδρο ἰ8 
ἴο δὲ ἰδίκοῃ 1 οταϊ γ. Ἑδιηΐης, ἀσουρῖ, Ρ65- 
ἘΠοΏοθ, ἰοςιισῖβ, ΑΒ, ΕΙῸ ΠῸ πλείΔρῃΟΓ5: 
ΨῊΥ 5ῃουϊὰ 1ῃ15 δὶ Αἡ φαγί βηυλῖκο 5Θ6 5 
ῖο τηδδεῖ, δηὰ [πθ΄ ἰλϑσὶ ῥἷδοὸ 19 τοϑεγνοὰ 
ἴον ἰξ, 845 Ὀδίηρ (86 πιοβρῖ ἰογτ ες οὗ Οοά᾽ς 
νἱϑιΔιίοηϑ, σου νου νγαγηίηρ, δηά 
ἱπνοϊνίην 411 ἰῃῆ δυάδάεῃ ἀοοίπιςοηυ. Νο- 
την 5 Κῆονσπὶ οὗ ἴδ ϑαυίπαυδκο τείοττοὰ ἴο. 
ΑΙΏΟΒ [615 ι.5 ὨΙ πΊ5610 [δῖ πὸ υἱϊεγοα ἢ5 ρος: 
ῬὮΘΟΥ ἑαυο γεαγ: ὀεύογε ἐδε εατι δφαρῖε, ὙὨΟὮ 
τηυϑὲ ᾿πογείογο ἤᾶνο οοπια ἀἴος ἴβο οὔθ ΒοτῸ 
βροΐσδη οὗ. 

ὦ διεόγαπα ῥ᾽μεζεά ομ 9 1δε διεγπὶπα}] Ὑ86ὲ 
βᾶτηδ ΡἢΓΑβΘ 5 τοροαϊθα ἴῃ ΖοςΝ. 111... Ὑοθ6 
ννῦο δά ἐβϑοδροὰ δὰ δβοᾶροὰ ἃ5 ΠΑΙΤΌΥΪΥ 895 
ἃ ΠΑ] -οοηϑυπηοα 5(ἰοἰς βηδίςποαά ἔγοπι [86 ἤγο 
(οἶ τ Οον. ἰΪ. 15). 

12. {δογεΐονο ἐδ «υἱἱ 1 ἀο ὠἱὸο ἐδεε) 
Τδεγεέΐογε, Ὀδοδυϑὲ ἴδοϑα σα] ρ] 1οἀ οδἰαπι 165 
δά ποῖ Ὀγουχῆς Ὀδοκ [86 ννδηάοτοβ ἴο Οοά. 
Τριω «υἱὶ! 1 ο...1 «υἱὲ! 4ο ἐδ, «{φιω, ἐδὲ:. 

[4 



ιν, 

γ. 13---2. 

ἄο τὴῖι5 υηίο πες, ργερᾶγε ἴο πιεεῖ 
τγ Οοά, Ο [βγδεὶ. 

12 Εοτ, Ἰο, με τιδὲ ἐογπιεῖῃ τῆς 
τιουηῖδί 8.0 δπά ογεδῖετῃ τῆς " νἱπά, 
Δηά ἀεςοϊλγει ὑπῖο πιᾶῃ ψνπδὲ ἐς ἢΪ8 
τουρἢς, τὲ πιλκοῖῃ τῆθ πιογηϊηρ, 
ἀλγίζπεϑβ, ἀπά {γελάει ἀροη τὰς Πἰρἢ 
Ρἶδςοβ οὗ τῆς εατῃ, Τῆς ΓΚ, Τῆς 
(Οὐοὐ οἵ ποεῖ, ἐς ἢἰ8 Ὡδη16. "50 

ἶς ἰ5 ᾿πιρ] δὰ τΠδς ποτα 15 ϑοπλεί τς Δ σοσϑὸ 
ἴο οσοπηθ, ψνδιοδ Ηδ ν}} ποῖ ἀϊϑοῖοϑο. Ης 
ςοηῃάἀεβορηάς ἴο ι.56 [86 ἰδησυάρο οὗ πηθη, ἢ, 
δε ΠΟῪ σαηποῖ ΟΥ̓ ποῖ ἀεϑοσῖθο ννμδὲ 
ΠΟΥ πιοϑὶ ἀγελά, 58Υ, Οοά “40 “0 10 γε «πα 
γ»όγε αἴο. Δπῃὰ Ης Ὀϊ]ἀ5 ἴπεπὶ ῥγέραγε 10 »ιεεῖ 
Ἡΐ», ποῖ 45 ἴΠ6 ΟΓΙΠῚΣΏΔ] ἴῃ ἀόβραῖγ ἀνναὶῖα 186 
ϑοηΐϊοηςα οὗ 85 Ἰυάρο, Ὀυϊ νι (6 νἱενν οὗ 
τηλκίην [πεῖ {π|ηκ, δηὰ τοροηῖ, δηὰ ἰγοπλ Ὁ] 6 
Ὀοίοσε 16 σδ οϑυ δηάὰ ρονοῦ (πὶ ἃγὸ ἀ6- 
βου υοὰ ἴῃ ἴδ ποχὶ σοσϑθθ.Ό. Νοιν  ϑιδηάϊην 
ποῦ τοῦ ]!οη, Ηδ 511} νους ι8λίθβ ἴο ςοδὶΪ 
Ἡ! πλϑοὶξ ἐῤεὶν Οοά, δὰ ἴδυ.8, ὄνδη Ὑἢ16 (06 
υάκχηνοπῖ οὐ ἴη6 πδίίοη στϊρῆς ὃς ἤπαὶ, [ποτα 
5 ΠΟΡῈ ὉΓ ΟΥΕΙῪ [5γδθ τ ὯῸ ΟΑΓΕΪΥ 
τυπηοὰ ἴο Ηη,. 

19. ἔον, ἴο, δε ἐδαὶ ᾿όγνιείδ, ἅς. Τδδ 
ἴοσοδ δηά Ὀθδιυῦ οὐὗὁἨ {8΄15 ἀεϑουριοη ἃγὲ ἰη- 
εγοδϑοὰ πη ἴΠ6 οΥρ η4] ὈΥ (5 Ὀγεν . [ἢ [ἢ6 
Ἡδροῦγενν ἴμεσὸ ἂτὸ ηοῖ ΠΔ]Γ 45 ΠΊΔΩΥ Ἰτογβ 88 
ἅτ ἑουηά ἴῃ [86 ἐγαηϑίδιίοη. Αηά, θοβϑι 65 [}|15, 
οδοῖ οὗ ἴδ6 ἢἤνο υογῦβ, “όγρη, ογεαΐς, ἀεεΐαγε, 
ἡιῶᾶε, ἐγεα, ἰΒ ἴὰλ ἴμ6 ΡαγςρΊ6. ὙΤΉΪ5 πιλκεβ 
[86 ργορμοῖἶ5 τογάς πιοῖὸ σιν. ὙΠΟ ἰ5 ἃ 
εἰπηΐαν ἀεβοτὶριίοη ἴῃ ν. 8,9. ἥε ἐδαΐ γογνιείρ, 
ἴθδῖ πιου]ὰβ πᾶ ἔδϑϊουϑ ἴῃ6 τῃηουηϊδίη5 ἃ5 
ΟΑ51Ϊγ 45 ἐδε ῥοίδγ' ΒλΔρ65 ἴπ6 οἶδγ. ΤηῈ ψοσγὰ 
ἐδ ἴπῈ βάτο ἰη Ηδθῦγεν. 

αηπδ ἐγεαίεί δε «υἱπ4] ΟΥ̓́ 845 ἴῃ (Π6 πηδγ- 
εἴη, ἐδε “ῥίγίὶ, ἴοτ ἴῃς βαπὴς νογά, 85 ἴῃ [86 
Οτεεκ οὗ {πὸ Ν. Τ᾿, πιοδηϑ Ὀοῖδ, Ὀυῖ [86 ἴοχὲ 
5 ῥχγοίογαῦιθ. Ηδ ψο ἔδϑῃίοῃμβ (ς 50] 1ἀ 
Τηοιηϊδίηβ, ἐγεαίε; ἴδθ βυρί]ο, ἰην σις τυϊπὰ 
ἴο ἄο Η!5 δἱδάϊηρ. ὍὙηδ ποχὶ οἶδυϑε δά 
οὗ ἔνγο ἱπϊεγργοϊδιίοῃβ. 

ἐεείαγειῤ μπΐο παρ «υδαΐ ἐν δἰ ἐδοιᾳ δὲ] ᾳ) 
Ὑπαὶ Οοά ἀεοίατεβ Ηΐβ ρυγροβε ἴο πιδῃ ὈΥ͂ 
ΗἫ!8 ρῥγορμεῖβ (45 Ὀεΐοσγε, 11. 72); (1) πῖογδ 
πδίυγα! γ, τ[μαὶ Οοά ἀεείαγε; ἰο ν»ιᾶπ «ὐδαΐ ἡ 
δὶ’ ἐδοισδί, δὲ ριοάαϊοι, ἴοτ δ ὠπάεγοίασιαε 
ἐξ μ αἵ (5. εχχχίχ. 2). Ηε 8665 ἰξ οἰ εα τ ῦ 

ΓΟ 1 [45 ἀϑϑυμηοὰ ἃ ἀοβηϊΐϊα βθλρο. Τπι5 
Ηδς ἰ5 ποῖ ΟΪΥ ἴδ6 Μακε οὗ {86 πηδίοτίδὶ 
υηΐνοτϑο, Ηδ ἀθδ]ς5 αἷϑὸ ψ ἢ ἐδ6 σοποοίθηςο οἵ 
ΤΏΔῃ. Ἧς ϑρϑδῦομοεβ (6 Ποῖ, δηὰ {γίεβ [86 
Τοΐῃ5, δηὰ τλῖκοβ Η]5 ργόϑεηος ἔεϊς νη [ῃ 6 
δοὺυϊ (7]ετ, χνὶϊ. 9, 1ο). 

ἐδα »ιαζείδ ἐδ »ιογμῖηρ ἀαγσ6:5) ΤΑΔῚ ὍὯδ 
(Ἄκθη [ἸΟΓΔῚΥ ΟΥ̓ μρόψαας ξυεμξ Α5 186 
Ὀγισμῖηθϑ5 οὗ ἴπῸ ἀδννη ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 40 ΚΙ ονοῖ- 
οὐδὲ στ οεἰουάβ, οΥὁὨ ψγάρρεὰ ἰῇ ςἱοοῦ), 50 

ΑΜΟΘ. ΙΝ. Ν. 5 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΡΝ. 
1 Α͂ ἱενιοίαδον ΤΣ 7 γαοῖί, 4.44. ἐχλογίαον 
ο γεβεμίαμες. 41. Οοά γολείσίά ἑλεῖν ἀγβο- 
εν έεα σεγυϊοξ. 

ΒΑΚ γε τἢ!5 ννογὰ ψιὶςἢ 1 τὰκς 
ὉΡ ραὶηϑῖ γοῖι, ούφμ ἃ ἰδιηεη- 

ἰλτίοῃ, Ο Ποιιβς οἵ 3γδεὶϊ. 
2 ΤῊς νἱγρίῃ οὗ ἴβγδεὶ 18 ἔἈ]]1βῇ ; 

8.6 5}}8}} πο πιογε σίϑε : 8ῃς 18 ἴοῖς- 

οδῃ Ἧς εἴἶος ΌΥ {πε ἀδυκηθβθβ οἵ Ἵδίδιι Ὑ 81] 
[δῖ 5 Ἰουθὶν δηὰ Ἵδοοσίην. ΤῈ νογὰ ἔογ 
ἀαγξηεις Ἀοτὸ ιϑοὰ 15 τατο. [ἴἰ 15 ἔοιπά 
ἴῃ 16 Βοοῖκ οὗ Ϊοῦ (Χ. 22), α αμά 97) ἀαγξ-» 
πε. Ὑ}ε τροϊδρβουῖοδὶ τηθαηΐηρ οἵ (ἢε ρῃγαϑθ 
ΤΏΔΥ δα 1]υϑίγαϊδαὰ ΕΥ̓ ἀποίμοῦ ρδββᾶρε ἴῃ [οὉ 
(Γι. τὴ. ἴῃ ΜΒΙΟΝ ἴδ σορτιαῖο νογῸ οσουτ5, 
ἃιάὰ ὙΏΙΟΝ ΤΊΔΥ δε τεπάογοα, Τδοισ ἐδομ 
δὲ «αυγαῤῥεάδ ἐπ φίοονι, ἐδορ σῥαΐξ δὲ “4 1δὲ 
ἃ 

ἐγεαίει δ ὠροη ἐδὸ δὶρό ῥίαςο! οὗ 1δὲ εαγὶ 
ὙΤΠΟ ϑᾶϊτηθ ΡὮγαϑο ἰ5 ἰουηά ἰη Μ|ίοδὮ ἱ, 2, 8ῃ 
ἃ 51Π|}1ΔΓ ΟἿΘ ἴῃ Ϊοῦ ἴχ. 8: ἐγεσάεέρ μροχ ἐδε 
δεῖχ δὲς (ταδυεὶη) οὗ ἐδε “εαβ. Ἡξς {τοδλάβ ἀοννῃ, 
{γα ρἶο8 οὔ, δηά 885 πῃ ϑυ δ᾽θοϊϊοη νυ βδίουεγ 
5 Ἰοίοσξ οσ πιοδῖ υησγυϊγ. Ηἰΐβ5 ρβονγὸσ ἰβ 
ΔΟϑοΪΐο, ἀπά Η!5 ΠΔΠ|6ὸ 15 72ε 7ιογά, ἰοὨονδἢ, 
ἴῃς δε! οχ ϑίοηϊ, [η6 Τὐπομδηροδῦϊο, Τὸ Οοά Ὁ 
Ηοσἱς, ἴμ6 Μαΐκοσ, Ὁὐρμοίοσ, δηὰ δονεγοῖρη οἵ 
411 Ὀεοίηφβ δηά τὨΐηρϑ ἴδδὶ οχ]ϑῖ. 

ΟΗΑΡ. . 1. Ἡδαγ γε ἰδὲ: «υογ}] ΤΣ 
{λιτὰ ϑο]θση ο8]}} ἴο [5γδοῖ, Οἱ 1. Σ, 'νῸ Σ. 

α ἰα»ιεπέαϊοη} Ῥτορευΐυ, ἃ ἰδιιεηΐ ἴοσ [Π6 
ἀεδά, ἃ ἔπποζαὶ δέρχε, ἃ5 ἴῃ 2 8.1. 17; 2 Οἶτσο. 
Χχχχνυ, Δς. [{ 15 ἐσζεη, οὔ ἡεά μὸ, ὉΥ ἴῃ 
τορῃοῖ 85 βϑοπλοί ἰηρ ΠΟΑΥΥ͂ δηὰ στίενοιβ ἴο 
[ε μἰὰ μρο ἰ5γαοὶ. ὙΠ 54π|6 ψογά οσοιτβ 
δφδίη ἰῃ υἱῇ, το, δηά ἴῃς ρῆγαθε επῃρίογεὰ ὈΥ 
Αποβ, ποῖ ἐοιυμπά ἴῃ φαυΐοσ Ὀοοῖκαβ, 15 υϑοὰ 
ἔθ  πΕγ ἴῃ [Θγεσδῃ (ε. 43. Υἱῖ. 29) δὰ ΕΖο- 
ΚΙ] (χίχ. 1). 

Δ. ὙῊΪθ νοῦϑὸ ΠΊΔΥ Ὧδε τεξαγάθά 85 ἴῃς 
ἄϊγχε. ᾿ϑγδεὶ ἰ5 ϑροίκοη οὗ ὈΥ ἴθ ργορῇεῖ 85 
ΔἸ γεδυ ναπαυϊϑμοά ἀπά ονετίβγοννη, ἀπά νοὶ] 
ὨΪΡῺ 11{61655. 
ζαἰβρη] ςοπιεβ ἤγϑὲ ἴῃ ἴδε Ἠεῦτενγ. δαλίοη 

ἐς ἐδεὲ σἱγρὶη οΥ Τεγαεῖ, 886 15 δ᾽ θὰ ἃ υἱγχίη, 
ποῖ 45 ἃ ΟἿ ἴμδὲ μδάὰ πονεσγ Ὀδθη ἰδίζοη, ΟΥ̓ 45 
Βανὶηρ Ὀδοη ἐδ} ἴο Οοά, Ὀυΐ 45 δΒανίης 
Ὀδδη ΘΠ ΟΣ συλγάεα δηὰ 5μοϊοτοά. 80 52:λῇ 
δ άγοβϑος ΒαΌγϊοη (Χχὶνὶϊ. 1), ονιε ἐσευη απ 
“ἡ ἰπ 1δὲ ἀμμὲ, Ο υἱγρὶη δαιρ δέον οΥ᾽ Βαῤγίοη... 
72 ν δοιὰ “δαΐξ πο γπογὸ δὲ εαἰϊοά ἱεράν ππά 
ἀεϊεαίε. 8861: γα ίκη, [κα ἴἤοϑε τμδὲ μα ἴῃ 
Ὀδίι] (οἷ, 2 8. ᾿. 19, 25, 27). 8516 οδῃποῖ γίψδ 
αραΐη. [1 15 Πο ςοϊηοη 586 15 ργοβίγαϊε 
δηὰ ρονγουἝεβ8, 

“δὲ ἐξ ογαλεη"] ἭΜόοτε ἜΧΔΟΙΪΥ, “26 ἑὶ ἥἔῖίσις, 
ΟΥ ἀκα: δεά ἀοαυη μροη δὲν οαυη 5γοιρά, κιτοῖς πο 
αἱ ἔμ]} Ἰρηχίι, 88 ομα 80 Ὑ}}}} πλονθ ἢ0 τοζο. 
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οἶΔΡ. 4- 

βᾶκεπ ὑροῃ Βεῖ ἰδηά; ἐδεγε 15 ἼοπῈ 
ἴο τῖϑα δῖ ὉΡ. 

4. Εογ τῇ 541 τῆε Τιογά σοῦ ; 
ΤΠς εἰν τας ψεπὶ οὐυἦ ὁγ ἃ ἴδου- 
ΞΔ η4 5}4]} ἰεᾶνε δὴ δυπάγεά, δηά (ῃδῖ 
ψηϊο ψνεῆς ἕο δ) ἂῃ Βυπάγαά 
56}8}} ἰεᾶνεὲ ἴεη, ἴο ἴῃ δοιιβε οὗ [5- 
τε]. 

4 ζ΄ ον τῆυβ 54} [6 ΓΟῸΚᾺΡ υηῖο 
τῆς Βουβε οὗ [βϑγδεὶ, ϑὅεεκ γε πι6, δηά 
γε 5}}] ᾿νε: 

ς Βυῖ 8εεκ ποῖ “5 Βειἢ-εἰ, ποῦ εἢ- 
[6Γ ἱπῖο ΟἸρΑ]., ἀπά ρᾶ55 ποῖ ἴο Βεεγ- 
8Πεθα : [ου Ὄ καὶ 580.4}} βυ γα Ϊὶγ ρὸ Ἰηῖο 

ΑΜΟΞ. ν.΄. ᾿[ν. 3--.-8. 

οδρενιγ, ἀπά Βεῖ-6] 5}.4}} σοπλα ἴο 
πουρῆῖ. 

6 ϑεεῖκ τε [}ΟκΡ, ἀπά γε 5}2]] 
Ἰΐϊνε  ἰεδῖ ἢθ6 ὃγεακ ουἕἱ ᾿ἴκὸ ἔσε ἴῃ 
186 Βουβε οὗ [οβερῇ, δηά ἀδνοῦγ 22, 
ἃηὰ ἐῤέγε εξ ποῆς ἴο 4ιυξδηςῇ 2: ἴῃ 
Βειἢ-εὶ. 
 Ὗε ψῇο ἴυγη Ἰυάρτηεπι το νγογη- 

ννοοά, δηά Ϊεᾶνε οἱ γὶρῃιεουϑηε88 ἴῃ 
τὴς δλγίῃ. 

8 διοεξ ῥίηι τῆλϊ πηλίοἢ τῆς ἔβονθη ὃ.1οὉ 9 9 
ἃ 38. 1... 

8ῖαλτβ δηά Οτίοη, δηά τυγηεῖῃ τῆς 5Π4- 
ἄἀονν οὗ ἀεδίῃ ἱπῖο ἴῃ6 πιογηΐηρ, δά 
ἸΔΆΚοῖῃ ἴῃ ἀὰγ ἀλγκ νι ηἰρῃῖ: 

506 δὰ πὸ βἰγοηρίῃ ἴο χίϑθο ὙΠΟΥΟ ννᾶ8 ΠῸ 
ΒυπΊδῃ ἀτπὶ ἴο ΓΑ156 ἢ6σ. ΥὙεΐ »τοδὶ 25 ννου]ὰ 
Ὀ6 (ὴ6 ονοπίηγον, ἴμὸ παΐϊίοη ψουϊὰ ποῖ Ὀ6 
ΔηΠΙἰἰαϊοὰ. Α στεπιηδηΐ νουϊὰ Ὀ6 βανθά (566 
ποχί γϑῖβο, Ἀπὰ ςξ, “ἢ. ἰχ. τσ,  Βετε Οοά ρῥγο- 
Τλΐθο5 ἴο χαϊϑα ὉΡ ἴδε ἔδ!]θη ἰδϑοσγηδοὶ οὗ 
Ὠανὶὰ). 

8. «υεηί ομὲ ᾧ) α ἐδοισαη4)] ϑεηΐῖ ουΐ ἃ 
τῃουβαηπὰ ΠρὨϊην πιθρη. Τὸ χὸ ομέ ἰ5 οἴἴρη 
ιϑοὰ οὗ γούρφ᾽ ομΐ 10 «υα7, ἃ5 ἸΏ 8. ΧΧΙΠΟ Ως, 
χχνυΐὶ. λο. Οτοδῖ οἰ68 ἀπ 5Ππ|8}} ἅτὲ ἴο 90 Ὁ 
ΑἸ1κο. 

4. ϑεεξ γε» ΕἼ Τὸ «εοξ Οοά 15 ἃ σοπηπΊοη 
Ἦγαϑθ ἕο ννογϑῃιρρίηρς Ηἰπι, δἀ ἀγεββίηρ Η πὶ 

1Π ργᾶγοσ. ὙΒὲ Ηεῦτενν 15 νΟΥΎ ΤΠοηῃοῖβα, ϑεόξ 
»η6, ἀπά ἰΐυς. Τὸ 86εἰ Ηἰπὶ ΒΟΑΓΕΠΥ δηά σοη- 
ΒίΔΠΕΙΥ ἰ5 {ΠΠἴπῸ, 

Β8. “κεἰ ποῖ Βε!δ-ε ΤὙ 6 βᾶπια υετὺ 85 ἴῃ 
Ργενίουβ νϑῦϑε ἰ5 υϑοὰ σαγοὶυ, 45 μογο, οἵ ,,ι6- 
φμεπεὶπς α ῥίαεε (χ ΟἾτγο. ἷ, ς ; 54]. 1Χ]]. 12). 
ὙΠΒΕΥ “οιχδὲ Βείδ-οὶ ἀπά Οἰψαὶ 45 1 Οοὰ Βαὰ 
σβοβεθη ἴο ρυξ Ηἰβ άπ ἔμοσθ. Βαυΐ ἴδετε ἢ6 
νγ85 ποῖ ἴο ὃ6 ουπά. 

2α:: ποῖ ο βεεγ-οδεδα] Ῥα4:, οΥ εγο!. ποῖ 
ουεγν, Ὀδοδιιθθ ἴῃ6 ρῥΐδοθ ΔῪ δ ἴπὸ Ὄχίσοπιθ 
βου οὗ [υἀΔῃ. Εογ Βεεγ- δεδα 566 οη θη. 
χχὶ. 21. Ἦστγο, ψνβεγε Οοὰ δὰ στενοαϊθὰ Η!πι- 
561 το {πὸ ραϊγαγοῦϑ, ἘΠΕΙΓ ἀοβοθηάδηῖβ 5εῖ ὉΡ 
ἰάἀοϊφίγου5 ννογβῃϊρ (ςξ, Υἱ}}. 12). 

Οἰδφαὶ εῥαἱ! σωγεὶν 5ο ἱπίο εαρι οἱ} ΟἸζαὶ 
δηὰ Βεῖῃ-6] ἢᾶνθ ἔπι ποίἰοοά Ὀεΐοτε (ἰν. 4). 
ΟΥΑΙ 4ϑειρποά ἰο Βοηϊαπικη, [ΠΟΥ 566 πὶ 
ἴο μάν Ὀδθῃ δηποχοὰ ἴο ἴδ πουΐβοεσγῃ Κιηρ- 
ἀοπ,. 

Βεῖδεεὶ «ῥα1] οονγιθ 1ο ποι δὶ {πε “νεη. 
Ηοϑοᾶ, ἱν. 1.5, δά οδ]ϑάὰ Βοιῃ-εἰ (σον ἐρι 
Βειίδιαυέπ (υσηπὶῖγ ῥοιθε), δηὰ 4150 “υεμ (Χ. 
8). οὐ 186 βϑᾶΐ οἵ 8η ἰάοὶ, 566 ποῖβ.Ί1 Βεί}-εἰ 
δὰ Ὀδοη ρίνθῃ ἰο υδηπν, ἴο Ὧῃ 140] ψῃὶς ἢ 
ἰ5 ποϊμίηρ (α Οογ. νἱϊ. 4), ἅπά βμουϊὰ ἔδεογε- 
ἔἴοτθ οοριδ 0 ποι δέ. 

Θ. δοιμε οΓ ὕοερΡ61 Α ἀοϑιχηδίίοη οὗἩ [δΠ6 
ἴσῃ ἰτῖθοβ, νυν ς ἢ οσουγβ 450 ἰὴ Οὐδά. 18 δηὰ 
Ζεςδ, χ. 6. ψοεβό ἰοῦ 15 5: 1} Δ Ὁ οτηρογοὰ 

φ. τς, νἱ. 6. [ἴῃ δυΐ. ἱν. 4 Οοά μαά Ὀδοη 
5Δ]ὰ ἴο Ὀ6 4 εοπει,είηρ ἄγε. Ἦδς νου]ά ὁῃονν 
Ηἰπλϑ οὶ 45 Ησο δπιοηρ ἴδ 6 ἸΔοϊδίογβ. 

απά ἀφυομγ 11] ὁ. ε. απά [ἴδ6 στ. ] ἀευοων, 
απα ἴμόγε Ὀ6 ποπὲ 10 φμεποὺ ἴὶ ἐπ Βειῥ-εἰ, Ἰϊ, ἥν 
Βειῤ-εἰ. ΜΝ Ώο 58}]1} σἰδπά ὑρ ἴο διά δὸσ ἤθη 
ΟοὐδβαυγΥ Ὀγθδῖκϑ ουΐ ἀραϊησὶ Βογ ἡ (Οοζηρᾶτε 
76γ. ἵν. 4. 

7. Υε «αυὐδὸ ἐμγη, ὅς. Ἡξογ»ικυοοά 15 υβεὰ 
ΤΟΥΘΓΌΙΔΙΥ ἴῃ Ὠδυϊ. χχῖχ. τ8. [ἡ Ρχον. νυ. 4 

1ἴ 15 ςοῃϊΓταϑιοα ἢ ΒΟΠΟΥ. ὍΒ6 υη]υϑὲ Δ ΚΘ 
[δὲ νος ἢ 15 πιοσὲ συνθεῖ ποσὶ Ὀἱξίοσ. 

ἰεαυε οἵ τὶ ῥιεοι πε: ἐπ ἐδε ἐαγι 6] 1 Λῖογα ΠΥ, 
γιδιεοιυπες ἐὸν ὀνγῚηῷ ΟΥ εαπὲ ἰο ἐῤε εαγίό, 
8ἃ5 ἴ6 5ΔΠ|6 ργαϑο Πιθδη5 ἴῃ [58]. ΧΧΥ. ἃ; 
ΕΖΕΚ, χχῖὶ. λο. εξ. ἴδῃ. υἱῖϊ. χ2, σχίσδίεοιω- 
πο:, ΜΏΙΟΝ βῃου]ὰ πᾶνε δὲ ἴῃ Ὠιρὰ Ρἷδςε, ἰ5 
ἀεροΞθοά δηὰ 5εῖ δῖ πουρῇΐ, 

8. Ουτγ Α. Ψ. ϑυρρ]1ε5 ἴπΠ6 νγογάς {πὲ (6 
σοηϊοχὶ 51 ἃ5 Ὀοϑί ἴο σοτηρίοῖε [ἢ6 56Ώ 56. 

ῥίγε ἐδαὶῤ »παζεὶ δὴ] [1,ἴ, ἐῤδέε ΜΜαζεν. {δε 
“ευέη σἰαγ! ἃτὸ Τα] ἴῃ Ηδοῦγον Κυπαδ, ἃ 
νογά σθδηϊηρ 4 δξαῤ, Ὀοὶπα ἃ εἰμείεν οἵ ϑ6ύθη 
αῦῶο δηὰ ΠΊΔΩΥ 51Π|8]16Γ βίδιβ, ΚΟ ΔπΊοΟΙΡ᾽ 
[ἢῃε Οτεοκβ Ὁ. πὸ ἤδη οὗ Ρ]εϊδθβ, ννῆὶς ἢ 15 
τοίδιποά ὈΥ Οὐἷν ἰγδηϑίδίοσθ ἴῃ [Οὐ χχνυἹᾶ. 21, 
ΨΏΟΙΟ 566 ποῖθ, ὑπημέ ἐδομ διά ἐδὲ ««ὐεεὶ 
ἐηδιοποες οὗ 1δὲ Ῥἰείαάει ̓  δὰ ἰὉ. ἴχ. 9. 

ΟγίοἹ] ἴῃ Ἡδῦτεν Κορ, ννϊοῆ πιθδῃβ 
"οί, ἐηρίοια. ἴπ [οὉ (χχχνιῖ, 31, τ μοτα 
866 ποῖθ) 18 15 τῃδητοποά, 845 ἤογο, στ [Π6 
Ρ]είδάε5, ὥαμαὶ ἐδοι ἰοονε ἐδε δαπάς 977 Ογίον ἢ 
ΗἩοΠΊΟΣ βρϑᾶῖκβ οὗἉ 2ῤὲ “γεησί 97 ΟΥγίοη (' 1Π|λὰ.,᾽ 
ΧΙ. 486), δηὰ τηϑητίοης ἔπ Ρ]εοίδάθϑ δὲ {πὸ 
8816 Ὁπ|6. ἼΤ6 ρᾶϑ5ϑᾶρθ ἰῃ [οὐ (ἰχ. 9) Βδ5 ἴδῃς 
ΥΕΓΥ͂ βᾶπι8 νγογάβ ἃ5 ΑΥὙΊΟβ, δηὰ ἰΐ 15 ὑνογίῃυ οὗ 
τεπιδείς [Πδὲ ἴΠ6 ἤᾶπλο5 οὗ ἴπεϑὲ σοηβιο Δ 08 
ΔΙῸ ἔουπά ἴῃ πο οἵδε Ὀοοκβ οὗ πὸ ΒΙΌΪ6. 
ῬοΥΏΔρ5 ΠΟῪ ἀγὸ πδιηθά ἰορεῖμοῦ 85 πλλγκΙηρ, 
ΌΥ ΠΟΙΣ Δρρθάγδηοςθ, ἴδ ϑελϑοῦϑ οὗ βρσίῃρ οὗ 
δυο γ, δηᾷ Ὑ]ηΐογ. 

ἑωγηπείῤ δε “ὁαάοφυ 97 ἀεα!ὁ ἱπίο δε »νογπλης 
ΤῊΘ ΡγΌρδοὶ 15 ποῖ βρθακίηρ οὗ ἴμὸ τερυΐὰσ 
διιςοοϑϑίοη οὗ ηἰρῃϊ δηὰ ἀδγ. Η!5 ννοεάβ ἀο 
ποῖ ἀσβοσὶθε (15. 726 «ὁαάοευ Γ᾽ ἀεαὶδ ἴα ἃ 



ν. 9--.]} 

ἐςδδρ. 9.6. [ἢλξ “ΔΙ ἔογ τῆς ννδῖοιβ. οὗ [πὸ 

ΤῊΣ, 
-ο Δ. 

868. Δπἀ ρουγαῖῃ τπεπὶ οὐ ὑροη τῆς 
ἴλες οὗ ἴῃς εαπὴ: ΤῊς ΠΟΚΡῸ ἐς ἢ 8 
Πληη6 : 

9 ΤἫἊπμαξ βέγεηρίθεπείῃ πε 1 8ροὶ]- 
εἀ ἀραϊηϑί τς ϑίγοηρ, 50 ἴῃδῖ τῃς 
ΒροΟΙ]Θα 5411 σοῦῖε ἀρδϊπϑῖ τῆς ἔογ- 
Γ653. 

Ιο ΤΠΕΥ Βαῖε ἢμπὲ δὲ τεδυζεῖῃ 
ἴῃ τῆς ξπῖς, Δη4 {ΠΟΥ Δῦμοῖ ἢἰπὶ τμδῖ 

ῖ Βρεδκεῖῃ πρτρ με]. 
11 Ἐογαβαιοἢ ἘΠεγείοις 85 Ὑουγ 

οοτῃρουηὰ νοσγὰ ἴῃ ΗἩροῦτον, δηὰ 85 βυςῇ οοτῃ- 
υΠηἀ5. Δ.Ὸ ΘΧοεθ ΠΡ} Τάγα ἰῃ {Π6 ᾿δηρσιάαβο 

1 15 ἴπ6ὸ πιοῖδ σου Καῦϊ6, [Ὁ ΠΟΥΟΥ ΠΊΘΔΠ5 
παίμγαὶ ἀαγάηει:, Ὀὰϊ βομθιηϊην Τοτα ἰπίδηϑο, 
ὙΠΟΙΠοΥ Ῥἢγϑίοδ] οὐ πιεηϊαὶ. [ἰ 5 ἃ ροείϊοδὶ 
ψογά, ἔουπα ΤΠ ΘΗ ἱπ σὉ πὰ ἴμο Ῥϑαδὶ πιβ, 
ΟσουΤηρ οἰϑονν ΠΟΓΟ ΟΠΪΥ ἱπ 15αἰδὴ δηὰ [6τὸ- 
τ Δ. δ σδὴ πιᾶκθ [πὸ ἀδοροϑὶ ρίοοπι Ὀσὶρ ἢ 
8ἃ5 ἴ6 πιοτηΐηρ. Ηδγο ἰ5 σποουγΑ οτηοηΐ ἔοσ 
ἴδε ρεοηϊεπί. Οἡ ἴδε οἵδε πεπά, ἣε »ιαξφειδ 
ἐδε ἐὰν ἀαγξ «υἱὸῪ Ὺηίρδι, Ηϊοταὶγ, 67) Ἧ 
ἰαγξεηδεθ ἐιῖο πίφδὶ, 5 ἴῃ [86 μδγβ!]εὶ ῥίδςεβ, 
ἵν. 1. ὙἹ]. 9. 

ἐδαΐ εαἰζειδ, δς. ΤΠΐβ 5 υηδετείοοά, ὉΥ͂ 
5ΌΤΏο, οὗ ἴδ γαίῃ νης ἰ5 ἀογι νοὰ ΌΥ ἐναροτα- 
ἔσῃ ἔγοτῃ {ΠῈ 5εὰβ. ὍΤῆς ττογάβ ϑϑέσῃ σγαῖποσ ἴὸ 
Ῥοῖηξ ἴο ἱπυπα δ Π5, παν ηρ ΞΟΤΏ6 τοϑοΊ Ϊάπος 
ἴο ἴδε Ἑ]οοά : ἀπὰ ἔδπα5, ἔξ ΔΔῪ Ὀσ, ἱπεϊ παῖς (16 
ἀεςίτυοσίίοη οὗ ἴΠ6 πρό ]Υ. 

9. "2δα! εἰγχεηρίδοπειδ ἐδ «ροϊϊρά, δα. Ιῃ 
ἴδε πιδυρίη, ἴοσ “ῥοίεά, νὰ ἤπά “ῥοϊ. Τῆς 
τνοχγά πιθδη5 ἐεεοίαίοη, ἀξεϊγωολίοη, γὰπ. ὙὯΘ 
ἘΠΡ 5} ἐγδηβίδίοσα μανὸ ἕο] οννοά, ἴῃ 1815 οὗ- 
ΒΟΌΓΟ Ρᾶϑϑᾶρθ, 5δοῦθ ον σι δυς που 65, Ὀυΐ 
ΠΟΥ Πᾶν δι ]οὰ ἴο σοηνΥ 115 Ργοςΐβο τηθδηϊηρ. 
Τῆς αἰ ΠΟΥ [1165 ἴῃ (86 ννογὰ σεηδογεά ἐῤαΐὶ 
σίγεησίδεπε ὁ. [1 5 ἃ φαγίςῖρῖο οὗ ἃ ὙΟΓΥ ΓΑΓΟ 
νοῦ, ψΠϊοἢ 5 ἐουπὰ 4150 ἴῃ Ασδδῖς, δηὰ [15 
τηθδηϊηρ ἴῃ τῃδί ἜΠΕΊΔΕΣ 5 ο δὲ ὀγέρῥί, α: 16 ε 
σευ. 866 ποίεβ οὔ 58. χχχῖχ' 12 δῃά ]οῦ 
ἶχ. 2). ὙἼΤΒ6 ἔοστη ἰπ ἴΠ6 ἰοχὶ σοι] ἴπ5 
λθδη, ἢο »ιαλε: 109 ἄμαυπ, ἴμαῖ 18, ὀγίη' 
ψιίοί ἐγ, σρεεάιγ, σωγε. ΜΝ ταὶισς ἰγδηϑβ]αῖο, 
»δο  αεῤε: γὼ οἡ τὶ δὲ; νῸ Βυχργίϑοβ ἴῃ 6 
ΤῊΣ ἢ ἀεοισυσθοη. ΜῈ (π6 ἱπιᾶρο 
Θσηρογοὰ ΌὈΥ Απλοβ οουραῖε ἴδε ἰδηρυᾶρο οὗ 
Ἴοδὶ 11. 2, 4’ ἐδ »ιογμίηρ ῤγεαάδ πρὸ ἐδὲ 
"πομηίαῖπ. Ὑ8Ὲ Ἰαίζον οἴδυϑε ἰ5 ἸϊτοΓΔ γ, ἀπά 
γώ “δα]! εονιδ ἀσαϊησὲ ἐδὲ ζογίγε.. Νοῖ ΟΠΙΪΥ͂ 
8411 {Π6 σἴγσοηξ ὯὍδ ονεγσοσηθ, πὶ {πε ἀδίδῃσες 
ἴῃ ἩΠΙσ ἢ ΠΟῪ ἰγυϑὲ 584}} ὈῈ ἀπδυδης. 

10. ἐπὶ δὲ ρα!ε] Ιῃ ἴῃ οἰπεῖ ρίδοο οὗ σοη- 
ἕσουζδβα, τ ῆογα Κίπρβ μοϊὰ {πεῖς οουγῖ, ἀδηὰ 
ἡυβῦοε ννῶβ δἀπιϊπιβίετθὰ (1 Κ. χχὶ! το; θεῖ. 
Χχν. »). Ὑδεθο ψογάὰβ δα ὈΓΟΡΕΓῪ ἴο 
ΤΡ ῥσίε, ἃηιὰ τππ5 ΠΟῪ τῆσβϑη, ΓΏοθο ἘῸ 
ἅτ ἐπ ἐδε φσαΐίε, ἀἴπαδ, ῬΥΙΠΟδ5, ᾿υἀθε5, ἀγα ποῖ 

ΑΜΟϑσ. ν. 

Κγεδάϊηρ ἐς ὑροη ἴπ6 ροοῦ, ἂπά γε 
ἴαΚθ ἔτοπιὶ ἢϊπὶ Ὀυγάδηβ οὗ ψῆσαῖ: 
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ἦγε ἢᾶνε Ὀυ1] Πουι865 οὗ πεῖνῃ βἴοης, 4 Ζερβ. ε- 
Ῥυς γ8 84}} ποῖ ἄἀννεὶ] ἴῃ τἢεπὶ ; 
ἷς ἢανε ρῥἰδηῖεα ἢ ρ]εαϑαηΐῖ ὙΠΕΡ ΠΝ 
αἴ γε 5}4]] ποῖ ἀγίηκ ννίπθ οἵ τῆεηι. 
12 ΕοΓῚ Κηονν γουγ τηδη 4 τγδηβ8- 

δταβϑίοῃβ Δηἀ γουΓ ΠΙΡΉΥ 815 : (ΠΟΥ͂ 
ΔΒ ος τὰς Ἰυδῖ, ΤΠῈΥ τὰκε ἴδ ῬὈτγιρε, 
δηά τΠ6Ὺ ἴυγη δϑιάς τῃ6 ροοσ ἴῃ τῆς 
ραῖς γγονι ἐῤεῖν γιρδέ. 

12 Ὑπετγείοτε τῆς ρῥγυάεης 5821] 

ϑοῃαηηθά ἴο βῆδνν {πεῖς μαϊγοὰ οὗ γτοῦυκο. Τὸ 
γεδμξε δηὰ ἴῃ6 μῤγίσδέ βρθθς ἢ ΠΊΔΥ ὃς Ξιιρροϑβοὰ 
ἴο σοης ἔγοσῃ ἴῃς 1 ογὰ 5 ὑσορβεῖϑβ. 

11. γον ἐγεαάίηρ)] Ἰἢῖ5 ζγαριρίς ὍΡΟΙ 
(δε ροοσ νγαβ ποῖ γταγὲ Ὀπ| ΠΑΌΙ ΓΔ]. 

ὀμγάεη5}) ὝὙὨ6 ννογὰ 15 βίηρυϊαγ, δηὰ 5 ιιϑοὰ 
οὗ ννῆηδὲ 15 εαγγίε ἴο Δποίμου 8ἃ5 ἃ ργδβϑοηΐ 
Οεη. χ δὶ. 24) οὐ ᾿πριυΐοὸ (2 ΟἾγο. χχίν. 
, 9). Αἤἔεγ (ἢθ Ελϑβίοσῃ τρδηποσ, [Π6 ργεαῖ 

ὍΕΓΕ Δρρτοδομοὰ στ ργοϑοηΐβ, δηὰ Ἵχδοίϊοα 
811 [ΠΥ οουἱὰ, ὙΠῸ νογὰ ἕο ευθεαὶ τθδη5 
(Πδΐ νυν ιοἢ δὰ Ὀδοη ἐῤγειῤεά διὰ αὐἱρποαυεά, 
80 διεϊεϑὶ ἔοσ 8816 οὐ 1156, 

δοιε: φΓ δεφυπ “1ο.6] Ὅς ἄννε! ηρ5 οὗ [6 
15γδο 165 566 ΠῚ σΟΠΊΠΊΟΠΙΥ ἴο να ὈδΕη ΠΊΔα6 
οὗ Ὀσῖοκς ἀτιθά ογ Ὀυγηὶ (5θε ΕΖοῖκ. χὶϊ. ς, 7: 
154]. ἰχ. το). Ἡξαυη “΄οπε Μου]ὰ ἴῃ5 Ὀ6 ἃ 
βίρῃ οὗ να οὐ Ἰυχυσγ. [η]υϑῖῖος νγουϊά 
ϑδοουτο 86 16] πηοπί οὗ ἴπ6 τγοδὶ υἱτογοά Ἰοης 
Ὀεΐοσο ὈῪ ἴδε του οἵ Μοϑεβ (Ὠουῖϊ. χχνί. 
20), Το «δαὶ! διά απ ῥοισε, ἀπά ἐδομ σδαΐὲ 
πο ἀαυεῖ! ἐδεγείπ; ἐϑοι “δαἠὲ »ίαμε Ω οἱπεγαγά, 
απαᾶ “ρα. ποῖ φαίδεν δε σγαρε: ἐδέγεοῦι, 

15. Μοτῖθ Ἵχδςῖΐγ, ῬῸΣ 1 ΠΟ, ἸΔῈ 
ἄγε γον ἐγ Ρ οΙ οη5, γιὰ δὲγ γοαῦ σα. ΠΟΥ 
πὰ δἰπποὰ ποῖ [πγουρῇ Ἰσπόγδηςο, ΟἹ ἱπΠ τ Υ, 
Ὀυΐ τοδοϊ υἱεῖ, νυ ἃ ὨΙὮ Ὠδηά. 

ἐδεγ αἵῆἥιει, ὅς. [1{τογα γ, οὐιίείονς 9 ἐδὲὲ 
Ὁ} ὀνιδεοίαξεγι 

δεν ἐμγπ αὐἱάε] Α βυάδάδῃ σἔδηρο οὗ ρέγϑοη 
8ἃ5 ἰῇ σ΄. 7. 
Τὸ Ηοῦ. ἔον ὀγὶδε ῖι5 ηοῖ ἴπ6 σοπιηπιοη νοσγά, 

Ὀυΐϊ οπα ἔπδῖ 5. ΠΓΕΪΥ τηθδῃ5 (845 ἰπ ἴ86 πηΔΓΡΊΠ) 
γηδονι, 85 ἴῃ Νυπὶ. ΧΧΧΥ. 21, 22, ΏΟΓΕ ἴδε 
ϑΆπη6 ττογάβ ὁσσυγ, γε “ῥαϊ ἑαζε πὸ “αἱλεζαἼίτον 
7) νγ δὲ ζξ φῇ α νιωγάεγεγ, ὝὨΘ ργορδεῖ ἴπεγο- 
ἔοζο ΣΊΔΥ πόλη ἴπδξ ὄυθη τη γάθγευβ 80 ςουϊά 
ΡΆΥ ἃ δίξῃ ρῆςς ἔοσ {86 ῖν δΔοη [4] ννογὸ ϑρασγεά. 
Αἱ [ἢ βάτης ἔἴπς (86 2οον σδῃ ξεῖ ΠΟ τεάγεϑϑ 
ἐη ἐξέ φαϊε, ἴὰ [86 σουγίβϑ οὗ Ἰᾶνσ, ὙὉΤδδ Ἰυάροβ 
ἐωγη ἐδορι είς, ᾿νσατγῖ, ἀπά ἀείγαυά οὗ τΠεὶγ 
τσπῖβ. ΟΡ. οἷ. 1|. γ; Ῥγον. χυῇ!. ς ; [58]. 
Χ. 2; ΧΧΙχ. 21. ὙΟῪ [15 ἱπουγτοά [Π6 συ Γθ6 
Ρτοποιυποεὰ ἰῃ Ὠοιζ, ΧΧΥΪΪ. 10. 

18. ΤΟ ἐἑηξ ΟΥ̓ “ΠΩ407 15 [δὲ τυ θι ἢ ἢΔ5 
ἴωσι Ῥδθη ἀεβοσγ θεὰ ; ψνῃεη νἱοΐεηος δηά ἰη- 
ἡυλῖοο νετε σασηρδηῖ. ΤΕς ῥγμώσπ οὐ σεκοδίς 

ΤῊ. 
σὲκνογαγιΐς 
97) ““:ἐγε. 

δον, α 
Τα ΣΟ . 



ἱπρ “δα]] δε ἰπ 411 βίγεείβ ; δπά ἘΠῸΥῪ 
8}8}} 8 ἰπ 1} ἴῃς Ὠιρῆνναγβ, ΑΪδϑβ ! 
αἰλβ ' δηά τῇ οΥ 5}}} σαὶ] ἐς ῃυβθαπά- 
ἸΔη ἴο πηιουγηΐηρ, ἀπά βυς ἢ 48 Δ4Γ6 

542 
Κδαρ βιΐθηςς ἱπ τπδὲ πὶ; ἴοσγ ἴξ ἐς 
Δῃ βἐ: πιο. Ἵ Ἄκτα 

14 ὅδεεῖς . ἅπά ποῖ εν], τπαῖ 
6. ΠΊΔΥ ἐνὶ 80 ἴε Ι͂ΟΚΡ, ἴδε : : 
Οοά οὗ Βοβῖ8, 5411 Ρ6 στῆ γου, 88 γε 5.1] οὗ Ἰδλπιεπιατίοη ἴο ννα!]πρ. 
πᾶνε βροΐεηῃ. 17 Απά ἰπ 8]] νἱπεγαγάβ Ἅ«φαίΐ ἦν 

Ις “Ηλιε τῆς εν], ἀπά ἰονς ἴῇς νγδι!πρ : ἔογ 1 ψν}}} ραβ8 τῃγοιρῃ δες, 
βοοά, δηά εβιδὈ] ἢ ̓πάρτηεπε ἱπ τῇς 5δ[(ἢ τῆς ΓΟΚΌ. 
σϑῖε : ἴξ πιδύ δὲ τπδὲ τῆς Γοκρ σά 18 “ἦὟος υπῖο γου ἴ᾿αΐ ἀεϑῖγε (ἢ 71. 5. 
οὗ Βοβῖϑ ὑπ 6 ρτδοίουβ υπίο (ἢε ἀδγ οὗ τῆς [ῸἈῸ} ἴο ψγῆδὶ επά ἐς ἴξ [ξτ ςι. α 
τεπηπδπῖ οὗ Ϊοβερῇ. ἔογ γοι ἡ τς ἀδγ οὗ τῆς ΟΒῺ ἐς ἀατῖς- ζει, 5. 5 

τ6 Ὑπετγείοτς τῆς ΟΡ, ἴτε (οά 
οἵ Ποβθ88, ἴῃς [ οτγά, βαίτῃ τῆ; ὟΝ 4:}- 

Π688, Δηἀ ποῖ ᾿ἰἰρῃ.»"ν, 5. 
Ι9 Α8 ἱξ ἃ πδὴ ἀϊὰ ἢεε ἔτοπι ἃ 

ΤΏΔΏ Ὑ|11 ζφερ “ἰἰεπεο; ἮῸ 11 1νθ 25. της 
5 ΤΏΔΥ Ὀδ 'ῃ τες ἰγοσηθηῖ, ἰδ κίη ΠῸ Ῥασΐ ἡ θεῖτο 
6 ᾿δῇ ἀο πὸ ξοοά, ἀπά τιΔῪ Ὀς Φ.ΕΥΟΙΒΙΥ 
Ὑτοηροά, 

14. α: γ6 ῥαυε “ῥοζεη}] ἴῃ 5ρῖἴο οἵ πεῖγ 
ΤΏΔΩΥ 5'π5 ΠΟῪ βαίοτοὰ ἵνεβ 1 Οοά 
νγὰ5 ἢ πε, Βυῖ (Π]5 σου]ά ΟΠΙΥ ΤΕΔ]]Υ͂ 
δὲ ΠῚ ἸΠΕΥ σουρπξ ἴδ6 [οτά ; σοωσδὲ φοοά, ποὲ 
ευἱ!, ποῖ Βειῤ-οὶ (υ. 4). 

16. Τ6 ργορδεὶ τορϑαὶβ [6 .8]1] ἴο ἀπιοηά- 
τχθηῖ, ἰπϑεσίης [86 νναγηίπρ, Παίε ευἱ!, ἰουε 
5οοά. Α.5 ἴῃ 186 ρδγδὶ]εὶ ρίδοο ἰῃ [ςαἰδὴ (1. τό, 
17), ἸΔΟῪ πιυϑῖ ἢγϑί εεασς 19 40 ευἱΐ, Ἰμοη αν 
ἴο 4ο «υεἱ, ἉΜΏΔΙ {ΠΟΥ διαϊοα νγᾶβ τοργοοῦ 
(δεε υ. το). Βδῖ {Π6Ὺ ββου]ὰ μιαῖθ 15. ΟπΙῪ 

. ΟΥἹ]], ὙΠΟΥ͂ τηιιϑὲ {ΓΥ͂ δηά Αὐτὴ [6 τα ϑο!οΥ 
ΠΟΥ δδὰ ἄοπο, ὙΠΕΥ μαὰ ἰδιὰ ἢιϑέϊοθ ἴον ; 
μρὰ Ὀτγουραῖ 1 ὀνεὴ ἴο ἴπ6 βτοιπά (νυ. 7). 
ὙΒΕΥ τηυϑδὶ ἐσἰαδίμ δ, δεῖ ἃρ δραίῃ, οὐ ἃ ἔστη 
0να515, ἡμάσ»ιεπι, ἱπ ἐδὲ χαίδ. 

ἐδε γεριμαπὶ 97.05.9) δὲ γεριπαπί, ἀεοογά- 
ἐᾷ 10 δὲ εἰροϊοη 9 ξγαςε, ἃ5 ἴα Αροϑίϊβ 

(Άσπι. χί, 4) 5), ἔογ σβοβα βᾶκο Οοά 
ψου]Ἱὰ ποῖ πᾶκα ἃ ἢ}}] επὰ οὗ ἴῃ6 πδιϊοῃ 
([98]. νἱ. χ2). 72: γομπηπαρὲ 977 ὕοεῤῥ, 45 ΔΌονο, 
ἐδε δοισε οΥ υωερό (νυ. 6). 

16. Τδεγεΐογε δε 1οκο, δος. ὙΝίοδ ἴῃ 
ἴδε ὕο ῥτονίουβϑ υϑῦϑεβϑ 86 ὑγορῆοῖ τῃηθη ους 
ἐδεὲ ΤΟΚῸ Οοά Ὁ δα“. Ἡετε σὰ ἱπογεαϑθὰ 
ΒΟΪΘΙΠΏΪΥ δα δὰ ἀ5 ἐδ Ζογά, ἴῃ βονογοίρτι 
Μαβῖεσς δηὰ Ἀτυϊοσ, ΝΟ ς4115 Η! 5 ϑογνυδηΐβ ἴο 
δοοουηῖ, ὙΠ6 ροϑίοη οὗ ἴδε ννογά 5 τηοϑβῖ 
υημδιδὶ, δηὰ 50 οπηρῆδῖς. {Ζεγεύογε Ῥοϊηῖβ 
ἴο [Π6 51η5 τοίοιτοά ἴο ἴῃ υν. ς--- 12. ᾿ 

Ἡαλϊης...ἷπ αἰ τἰγεε.} ὙΠῸ σνογὰ ἔοσ 
«υαἰδέησ, δοοογάϊης ἴο 118 ΘἸὙΠΊΟΪΟΡΥ, πιθδη5 
ΟΥΡΙΠΔΙΙΥ “»ηδηρ ὁπ ἐδ ὀγεαιὲ 8ἃ5 ἃ εἴσῃ οὗ 
ΒοΙΤοῦν, δηα δβρθοῖα ΠΥ ἴῃ πιουγηΐϊπῷ ἴοσ ἴδ 
ἀοδά, δέγοευ, «υἱδε “ἐγεεί,,) ΟΥ̓ Ὀτοδάὰ ορϑθῆη 
5ρδοδϑ, ρεγῆδρ5 ἴῃοϑα πρᾶν {πὸ σαΐθ, σοηϊγαϑιοα 
νὴ (6 δίχαυαγε,) 11ἴ, σέγεεῖ!, ἩΔΥΤΟΥ,, 85. ἴῃ 
δ Ἐδϑίοσγῃ ογ. 

“ κα. αἰας} οὐ «υοὐῇ «υοὐ ] ἴοτ ἴα ἀεδά, 
6 ἀγίης, δηὰ [6 ἀοοπιοά. ὙΒοῖο νου]ὰ 
Ὧδ ἃ βέπεγαὶ ΟὙ ἴοσ ἐδωε ἐδαΐ «υεγε «αἰ πω οΥ 

ἰα»κποπέαίοι, ΤΩΟΌΓΠΟΙΒ ΟΥ νγδῖϊοσβ ΟΥ̓ ῥγοῖεσϑ- 
βίοη, ὈοϊΪὰ πλρη ἀπ νγνοϊηδῃ (866 2 Οἶτγο. χχχυ. 
491 Νεῆ. χὶ. 21: Εσροεϊ, χὶϊ. 9), ἀπά Ὀθοδυϑὸ 
ΠΕΣ ἡυπιῦετβ τοῦ ὰ 6 αυϊΐο ἰπηδάφαυδίο ἴῃ 
[Π6 ῥτγδϑεηοδ οὗ νυν οβργοδα σδΥ, ἐδε δι- 
ῥαπάνεαπ πηιδὲ Ὀ6 Ξιππηοηδὰ ἴο ὉδΑΓ ἃ ρατῖ ἴῃ 
[ϊ5 πδίοῃδὶ ἀΐϊγρο. 

17. ἱπ αἱἱ οἱπεαγ ἢ} Απά διηοης ἴδοη 
ἴδοϑὲ ἊΣ ρων αἱμεγαγάς (υ. 11) ΟΔΥΙΘΪΥ 
Ρἰδηϊοα δηά κορί. ὙΔεβο, ας ἢ 5πουϊὰ αν 
τὰς ἢ ογο5 οὗ τυ δηὰ ροἰδάηοας, 521} 
τεβουπεὶ ἢ νι] Ἰην. 
ν 1 «υἱἱ! ρα: ἐὀγομσὸ ἐδεε}] ὙΠὶ5 δὲ ὁποϑ 

(4115 ἔο πιϊηά ἴδ ἴετγ Ὁ] 6 ννοτά8 (Εχοά. χί!. 
12), ἔογ' 1 αυἱ!! βα“4 ἐδτουσὸ ἐδε ἑαπά οὶ Ερσρὲ 
ἐδιν πέσδι, αμά «υἱἱ! “»εἶϊ αἰ ἐδὸ γ δογ ἐπ ἐδὸ 
ἐαμά γ Ἐρ»ρὲ, απά αφαίηὲ αἰἱΪ ἐδὲ  Εργρὲ 
1 «υἱἱί ἐχεεε ἡμάφνιεηί. Βυῖ ἴδποη ἴδ6 1,οτά 
"α"9ε6] ΟΕ ἐπε βραγεὰ Ηΐξ ρεορίες, Νον Ης 
111 υἱοῖς ἴποπὶ 45 Ης ἀπά Εὶ οὗ οἷά, 
ΝΒ οηενοσ ἴῃ. Ηοῦγενν ρἤγαϑο, υϑοα ΒΟΙΟ ἀπά 
τησδηίΐης 264: ἐδγομσό, 15 οτηρ ογοὰ οὗ Οοά, ἐξ 
σἰσπῖβει ῥωπὲεδηιεπὶ, ἐδαΐ Ὴ; ἐπ ὧν πὸ ριφαη: 
γεηιαίη αιοη ἐδερ, δμὲ σέ }α4 ἐδγομσ ἀπά 
ἔκανε ἐδεένι, ἃ5 Ϊθτοτῃθ ἴῃ [5 οἷδοδ. 
[1 ἰ8 ποῖ 5|Π|ΡῚῚ ἐῤγομρ ὁ ἐδεο, Ὀυΐ γος ἐδὲ 
»ηἰδδὲ Ὁ ἐδεο ; οὐϑυϊοοκίηρ ποῦ, βραγίηρ Π0- 
ἐϊης, ν᾽ ϑ πρὶ υἱπογασγά δηὰ οἰ, ϑιγ κίηρ ἀόνσῃ 
Τίς ἢ δηά ροοσ. 

16. ἐδαὶ ἀεη:γ6] ϑυςἢ πιοςῖίοῦβ ἅτ τοδυκοὰ 
ὈΥ οἴδεν ργορμοίβι 866 15]. Υ. σῷ ; 6ζ. χν]ϊ, 
;ς ; ζεῖ, ΧΙ! 22, 27. 

ἐδὲε ἀαν οΓ᾽ δε ΣΟΚΟ] ἰβΒ ἃ 5υςςοϑϑθίοη οὗ 
[6 ἸῸΓ5 ἔγοτι ΟΝ ἴΠογῈ ἰ5 ΠῸ δϑοᾶρθ, Τὴ 
'5 Π]υϑίγαιϊοα ΌὉΥ ἱποϊἀοπὶθ ἔπι] τ ἴο [Π6 ῥργὸ- 
Ῥιοεῖ, Ὑῃὸ δον δπάὰ 186 δεσγ ἅγὸ πιθηϊοποά 
(οροῖμος ἴῃ Σ 8. χυ]. 414: Ρτονυ. χχυ Σς. 
ΤΠ Ὀελτ᾿β γοσδο Υ δηὰ βανάροηεϑς ΔῈ 5ῃον 
ἷῃ  Κ. 1]. 24: Ῥτον. χυϊ δ. 12, δπά εξ ἰξ ἴο ὃ 
86 επιθεπὶ οὗ ἔπε Μεάεβ 'π Ῥδηϊεὶ (υἱΐ. ς). 
ΤὮο Ὀδασ οἵ ϑγτίδ 15 ἃ σεςοριη ζοὰ βρϑςῖθ5 (566 
δ. }}5. ὁ Βίδ᾽ς Ὠ1οϊ.᾽ ΑΡρΡ.). Ὑπὸ πιδῃ ἰ5 
Τοργεϑοηϊθα 845 δϑοδρίηρ ἔγοπι ἴπ6 ἤοπ ληὰ [86 
δέαγ, πιὰ μανης γοδοποὰ ἢἰβ ἤοιϑὸ ἐχῃδιικῖοὰ 
νυ Πιχμξ, Βα Ἰοδης 85 αηὰ οὐ ἴπ6 ν8}} ἴο 
Ὅδ Ὀϊ θη πιοΓῖΔ]Υ ὉΥ ἃ βεγρεηΐ, 



Ζ ἴἸ«λ]. :. 
Σ 

«ζ.γ:. 

ἦτ. 5 2. πίει δηά 1 νν}}] ποῖ |} 8π)Ὲ 

σου λον 80 

ν. 20---25.] 

Ἰ'οπ, ἀπά ἃ δεᾶῦ πιεῖ ἢίπι; οὔ ψεπΐ 
ἱπῖο τῆς Ποιι86, δηά ᾿οδληθά ἢ 18 πδηά 
ου ἴδε νγ]], δῃηά ἃ βεγρεπὶ δἷς ἢ Ϊπ). 

20 δαί ποῖ τῆς ἀδγ οὗ τε ΚΡ 
ὁό ἀλγίπεββ, ἀπά ποῖ ᾿ἰρῃζ ἢ ὄνεῃ υεῦῦ 
ἀατῖκ, δηά πο Ὀγρ μη 688 ἴῃ ἰὴ 

21 2] Παῖς, [1 ἀεβρίϑβε γον [εδϑβὶ 
ἷ ἴῃ γουῦ 

ΘΠ 4556} 0|68. 
22 ὙΠουρὴ γε ΟβῈΓ πὶς Ὀυγηῖ οἵ- 

ἔεπρβ ἀπά γοιγ πηεαΐ οβδγίηρβ 1 
ΜΠ] ποῖ δοςερὶ ἐῤέηι: πεῖτπογ 1} 

ΑΜΟΞ5. ΜΡ. 543 

τερατὰ [Π6 ' ρεᾶςε οβετγίηρϑβ οὔ γουγ "Οτ, 

λϊ ὈδαΔβ8. βγι ξ Β 

23 Ἴαἰκε ἴδοι ἀνὰ ἔτοπὶ πὶς ἴῃς 
ποῖβε οὗ [ΠΥ βοηρβ; ἔογ 1 ψ}}} ποῖ ἤδαγ 
[Π 6 πιεϊοαγ οὗἉ (ΠΥ νἱοΐϑ. 

24. Βυῖ Ἰεῖ ἰυάρπιεπε ἔπιπ ἀοννη ! Βεδ, 
ἃ8 ὙγΑῖοΙβ, δηὰ ΓΙΡΏΘουϑΠ688 28 ἃ 
ΓΑΙ 8ἰγθδηι. 

25 μανε γε οἤεγεὰ υπίο π|δ  Αεῖ: 7. 
βδοΙῆςθ8 δηά οἤῇδιῃ 
ἀεγπαβ8 (ΟΓΥ͂ γὙαᾶγβ. 
ΓΔ6] ἡ 

δοιβε οὗ [59- 

“΄ 

20. δα! ποὲ ἐδὲ αν Ὁ δε ΖΚ, ὅς. 
᾿Α5 {ἢ ἴδε ργτορδεῖ που]ὰ ἜΡΡΕΙ! ἴο 1μοῖς ςοη- 
βοίθρηοαθρ, Μυκὲ ποῖ ἰΠδῖ 
1ποπὶ ννῦο ἴονα ποῖ ἴδε στ ἤογ ἀαγὰ 15 
οὔθ ψοζγὰ ἴῃ 186 Ηεῦτενν. [ὃ οχρίθϑϑος Δῃ 
1πίδηϑθοεσ σίοομῃ ἴδῃ ἴπ6 σοπηπιοη ψοσὰ. Βοῖὰ 
ΤῸ υϑοὰ τορεῖποῦ ἴο ἀσβοσῖῦα ἴμ6 ἴγοο ἀδγ5 
ἀλγκηθθβ ἴῃ Εκγρὶ (Εχοά. χ. 22), γβετα οὐῦ 
γογβίοη ἢλ5 ἐδίοξ ἀαγέπες:. 

2]. μα ἠαγ.5] Οτ, Μ“πῇῆυαΐε, 
1 αυἱ} ὐδρ Ϊ πᾶν Ὧο ρῥἰθάϑυγε ἴῃ, 

δπά Μ1}1 ποῖ δεςορῖ. ὙΤθθ ρῆγαθο υϑοά 5 [Π6 
βΆη6 8ἃ5 [δῖ οσηρί ογοδὰ ἴῃ ἴπ6 (ἢτοδξ ργοηομηοοά 
ἴῃ [,δν. ΧχΥΐ, 211. 
“οἷο ατφοηιδ “1 ΤῊΝ ἰ5 ἐδ τεηδοσγίηρ οὗ 

οὔα ψοσγὰ ; ἐουπὰ «ἶϑο ἴῃ 154], ἰ. 12; [06] 1. 
14, ΕΓ 566 ποῖοδ. 

ΔΩ. 1 «υἱ! ποὲ ἀεορορ] 1.1. 1 «υἱἱ] ποῖ δὲ 
ΑἸ Ταείοι ΟΥ «υεὶ! ῥίεα“εά. 

2έαεε οὔεγίπσ:}) ΑΠΊΟΒ ι.565 ἴΠ6 5' Πρ 27 ςο]- 
Ἰεςνεϊγ. ΕἸϑοννῦογε {Π6 νγογά 15 υϑυδ!γ ἕουπὰ 
ἴῃ ἴα ρίυγαΙ. Τδαμά οδεγίηρ: στουϊὰ τῆΟΓΘ 
ΠΟΑΤΪΥ ΘΧΡΓΘ88 [86 ΤΠΘΔηΪηΣ. 866 1,6Υ. 111, 5γδοὶ 
γγὰβ βουυριΐουῦβ ἴῃ ΟΕΓΟΠΊΟΠΪΔΙ Οὐβογυδηςοϑ, 
Κορ [εϑίϊναὶβ δῃἃ ϑρδϑοηβ οὗ 5ρεςΐδὶ ἀδυοίίοῃ, 
οἥετεά νᾶτγίουϑβ Κι πα οὗἉ 5δοσίῆοςθ, 45 ὑγεϑογ θὰ 
ἴῃ 186 1ἂνν; Ὀυξ 41] [85 νσγᾶ8 οὗ πο ἃν] 50 
Ἰοηξ ἃ5 Οοὰ νγᾶβ8 ὑνογβῃιρρθὰ ἴῃ ἃ νΑΥ ὙΠΟ 
Ης μιδὰ Ἔχρυθβϑὶγ ξυτδίἀάκαι 

23. Τ7αΐε ἐδομ χαυαν 7»: ὠμὰ δ τουαοι 
ον» πῶ, ἵΜΟ ἢ ΠΟ 5 ὈΘΙηΣ 
ΤΒΟΥ “ 80 ῶσ ἤπὶ ἐπὶ δοςορίδοϊο [δα 
ΠΟΥ ψετὸ Ὀυγάδηθοπμο. ὙὯὸ ψογάὰβ οὗ Οοά 
85 ἀοἰνοτοὰ ὈΥ Ιϑδδὴ (1. 14) ᾶγὸ ϑι πλ}]47, ΟἿΪΥ 
ΤΏΟΓΘ ΘΠ ρΡηδίς : 2667 γε α ὀωγάεη ὠροη ε, 
1 νι «ὐξαγ 0 δεαγ ἐδεη, ὙὮεθο “οησ, δὰ 
ΠΟ ΠΘΪοαγ ἴῃ 86 εδῖβ οὗ Ηἰπὶ γῆο ἰονθβ ΟὨ]Υ͂ 
βίηοοεῖο δηὰ οὐράϊεης τυογβῃίρροῦβ; ἴο Ηἰπὶ 
ΠΟΥ ψσεστὲ Ὀυϊ ποίσφ, ἴκὸ [πὲ σοπἤιβϑεὰ ϑουπάς 
οὗ ἃ τι] ξυάθ, 
0 γ] ἰ5 5 ΠΊΡῚΥ απά. 
α“Ἱο.] Οτ, δαγβα. ἴπ ἴδ οτἱξίπδὶ [Π6 ογάοσ 

οὔ (ῃε νγογάϑ 5, ἐδε »είοάν 9 1ὃν βαγβε «υἱ 1 
ποῖ ῥεανγ, 

44. Βι] ἩΗδΐεῦ. “4π4. ΤῈ {πεῖγ σνουβϑῖρ 
ψ 88 ἴο ὃ6 Δοςορίδυϊο, ἴἃ ἀγυϑί Ὁ ἰῃ δοσογάληοσ 
νὰ Οοαὐἷβ οοπιπιάπάπ; ἴδετθ τηιϑὲ Ὁ ἃ 

Υ 6 4] ἀλεὶ ἴο 

τεπυποίδίίοη οὗἁ ἰάοϊδίση, δηὰ ἱτηρ]οὶξ οὐο- 
ἀἴεηοε, “1.4 υϑέῖςο δηὰ δηυγ, ττβδὶ τγᾶβ 
ἀυδ ἴο πιδῃ, 50 Ἰοηρ αἱ δὰ δηά νἱοϊαίοά, 
ταιϑῖ ἢ]] {πὸ Ἰαπὰ {|κὸ ἃ βοοά οὗὨ νγαΐοσβ, 1ἰΚ6 
ἴμοπὶ ἡμάρφν»κομ τηυϑὲ γοὐ (85 'ἴπ τιδγρὶη}) οᾶττγ- 
ἴῃς 41] Γο ἵἃθ, Απά 18 γᾶς ἰο Ὀ6 πο 
βιάσῃ δηά ἰτδηϑβίοηξ τεϊοιτηδοη. ὙΠῸ ργο- 
Ῥδοῖ υϑὲ5 ἔπνο ἱπηᾶρο5: ἤγϑι, τπδὶ οὗ σο]ης 
ὑνδῖου ; τΠοη [Πδὲ οὗ ἃ “ἔγεανι, τ ἢ 15 ποῖ 
ΟἿΪΥ »ἰσδίγ, Ὀὰχξ σοποίδηΐϊ ; ποῖ 4 ἐογγεμέ Οὗ 
ὑνΔαῪ 5οοη 5 γο θη, δὰ βοοη ἀτγοὰ υρ, δυΐ ἃ 
τίνον βονίηρ δὲ 411 ϑεδϑοηϑ, ἤδνονῦ [δ ΠΣ. [Ιἢ 
186 νγογὰ ολρ ογθὰ ἔμοτο ἰ5 8Δη ἱπηρ] θὰ οοη- 
ἐγαϑῖ ἴο 5... ἢ 5. γθᾶπὶβ 45 ἅστὲὸ οδ] θὰ ἰη ΗἩρθῦτον 
Δγίης, ἰ.6. ἀιθλρροϊπεπς ἴθοϑὲ τμδὲ 5θοῖκκ νναΐοσ 
ἴτοπι ἴποπὶ. 866 ποῖο5 οἡ οῦ ΥἱἹ. 1 ς--2ο. 

δ, 26. Οπ το ρατὶ οὗ {18 ργορμοῖ ἢδᾶς 
τῇοτο Ὀθθη τε τοη (ἤδη οὐ [Π|656 γθῦϑεβ. [{ νν]]}]} 
6 που ἢ Βεῖθ ἴο ροϊηξ ουὔἱξ [Π6 σᾶιιϑ65 οὗ {86 
ΟὐὈδουΣΙΥ ἰη [86 ννογάϑ, δηὰ ἴο σίνο νυν βδὲ 56θπὶ, 
οη ἴδ6 ὑγΒοΪθ, [86 πιοςὲ ὑγοῦδῦϊα ὀχρ δηδέϊοῃς, 
Τῆς ργορδεῖ ἰ8 ἀνε  ης οα [πε τδίη ς 
Ὀτουρδῖ δραϊηςὶ [5τδοῖ---νοσβρρίης Οοά ἴῃ 
νυ 5 οὗἉ {πεῖν οὐντ ἀονϊςῖης. Ηδὰ ἴδε ρθορὶθ 
βεγνοὰ Ηΐϊτ ἢ υπάϊνίἀοαὰ Ποατί, ΠΕ που ]ά 
δᾶνε δάπογοὰ ἐδ ΠΠΙΠΥ ἴο [Π6 ἀρροϊηϊοά τἰξιδὶ : 
[ΠΟΥ σου]ὰ ποῖ δᾶνο βιρροβοα [μδί ΔηΥ οὔεγίηρβ, 
Βοννόνοῦ ΠΟΠΊΘΤΟΙ δηὰ σοϑίϊν, σου]Ἱὰ Ὀδ ἃς- 
Περί Δ]. νος ἢ ἡγ τὸ ργοϑοηϊοά ἴο ἰάο]ς5, [πΠουρὴ 
ἴῃ ἴ6 πᾶπιὸ οὗ ἴδε ἴπιὸ σοά. Απηὰ {}15 ννᾶβ ἃ 
ϑἰῃ ποῖ Ῥδου αν ἴο πα ῥγορἤοῖ 5 ἐἰπηθ8. [Ἐ 
δαά 5ἤδινῃ 1561 ἔγοπι [86 ὙΎῪ ἤγοῖ. [Ι͂ἢ (ΠῸ 
νυ] ἀογηθβ8, ϑοοη δῆοσ ἴπ6 τννοηάογαι, ἀοἰἶνοσ- 
ΔΏΟΘ ἔτοπι Ἐξγρῖ,, ἀπά δι! άϑὲ {86 πιοβὲ βίβτιαὶ 
Ριοοῖβ οἵ Οοάβ ρονψεῦ δπὰ ἴονε, (Ὡς ρεορὶβ 
Ἰπάδυϊξεὰ ἰῃ ἰάο]αῖτοιβ Ὀγαςίϊοθβ, ν 1 }6 ἘΠΟΥ͂ 
τοεβϑοα ἴο ὑγουβηρ [οῃπονυδὴ ἰῃ 16 ννᾶὺ τπαΐ 
Ἦε δὰ δρροϊηϊοά. ΤΘὍὙΠδ σοῃίοιηροσγαγιοβ οὗ 
Απιοβ ψογα ἴΠ6 ἴγυ ἀεϑοθηάδηϊς5 οὗ ἴποϑα ννῇο 
Ρουϑῃοὰ ἴῃ ἴπθ ψ]Π]άοττιθθ5. ὙΒΕΥ͂ ὑνῸΓΟ ΟἿδ 
στ τΠδπὶ ἴῃ ῬυηςΙΡ]6, ἢο 6558 (ἤδη ἰη Ὀ]οοά. 
Ηδξης {μδὲ ρεπογδίίοη 18 δ ἀγοσϑοὰ ἴῃ τνογὰβ 
τῆς ΠΠΟΓΔΙΥ Ὀεΐοπ ΟὨΪΥ ἴο ΠΕΡ δῆςοϑ- 
ἴοτβ: Ησυε γε οὔεγεά ἐγ, Ογὔεγεά γ6] τριΐο 
»6 “αογίβοε: απά οὔεγιηρ: [γιεαὶ οὔεγισ:, 85 
ἰπ υ. τῇ ἐδ «αυἱάεγπει: ΚΓ γέαγι, Ο δοιθ 
9 Τγαεὶ ΤΠΟ αυσϑίίοη οδη ΒΑΓΟΪΥ ἰηιϊπηδῖδ 
[μαῖ 532. γἹ ἤςο5 ποῖ Ὀδδη οἴετοά αδἱ 41}, οὐ 

ἴῃ τῆς ν}- ἢ 



[ν. 26, 27. 544 ΑΜΟϑ. Ν. 
᾿ Ου, τθΥος 26 Βυῖ γε Βανε Ὀογης ᾿ς ἀρεῖ -Ἢ'ὄ. 427 ὙΒεγείογε Ψ}} 1 σδυβε γοι ἴο 
οι ἀέης. ΠΔ0]6 οὗἩ γοὺγ Μοΐοςἢ ἂδπά Οδίυη γοῦῦ ρὸ ἱπίο σδριϊνγ Ὀεγοηά [)απιδβευβ, 

ἱπχᾶρεβ, ἴῃς βίδγ οὗ γοιιγ ροά, ννῃϊοἢ 5} τῃ6 ΓΆΡ, γνμοβα πᾶπιε ἐς ἘΠΕ 
γε πιδάδ ἴο γουγβεῖνςεβ. Οοά οἵ Ποβ. 

ϑοϊάοσηῃ, ἰῃ ἔθ ἀδβϑοσί. ἘΠῚ ΠΟΥ υἱὸν 15 δ νδγὶ- 
δῆς ννἱἢ (δὲ οΪαίη πιοαηΐϊηρ οὗὨ ΤΏΔΗΥ σἴδίθ- 
τηδηΐβ ἰη ἴΠ6 Βοοῖκβ οὗ Μόοϑεβ. 866 ποῖθ οἡ 
]ετεπλίδῃ, ςἢ. νἱ. 21. ΨΜΝΒδῖ βθοῖὴβ ἴο Ὀδ ἴη- 
ἰοπάοά 15, Υε ἐϊὰ ᾿πάοεὰ οὔεν β5δογιῆςθβ ἵδη, 
Ὀυϊ οουὰ [ΠΟΥ 6 δοςερίδοϊο ἴο Μο, βεη 
δὲ (Π6 ὙΘΤΥ 5ᾶπι {{π|ῈῸ γε ὑγ βρροὰ οἴμοῦ 
ξοάϑ δεβιάος Με, δῃά ἀϊὰ [85 ΟρΘΉΪΥ, ΠΑΓΓΥΎΙΏΡ 
δϑουϊ ψ ἢ γου [Π6 ᾿πιᾶρθβ γου δάογεά ὶ 

26. ΒΒμῖ γε ῥαῦυε δογημεῖῦ ἴῃ ἴῃς Ηδτῦγονν ἴτ 
ἷβ ΒΙΠΊΡΙΥ, “κα γε δαγε. Ὧϊ]5 ΒΌΡΡΙΙ65 Δη 8ῃ- 
ΒΊΟΣ ἴο {πΠ6 ηυσϑίίοη: Οουϊὰ γοὺγ οἴετγίηξϑ 
Ὅδ δοοορίοα, οὗ πλὴν ἡμᾶς ἴἰσ ζοὰ, ὙΓ116 γα 
ἀϊὰ (5 ὶ Ι{ 5 ἴῃ νυ μδῖ ἕο οννβ [Πδὲ [Π6 τηδιη 
ἀΙΒηςοΌΪΟ 1165. [ἢ ἴδ. Ηρῦγον 86 ἵἴνγο υγογάβ 
τεργεβοηίοὰ ΌΥ̓ ἐαδεγπαοίς ἀπὰ Οδέιοι ἃτὸ οὗ 
Ὀηποοσίδίη πιοδηΐϊηρ, ἔὺσ ΒΟΥ ΟΟΟῸΣ ΠΟΥΒΟΓΟ 
οἶϑο, Ὅδε ἢγβῖ, διεοιδ, 5 τεϊαϊοά ἷἢ ἴῃς 
ΣΛΔΥ ἾΠ4] τοηάογίηρ 8ἃ5 ἃ ῬΓΌΡΕΙ πᾶθ. 186 
{τι διίοη ἑαδεγπαείς ἰα ῥγείθγδυϊθο [{ 15 
βυρροτγίοα ΌὈΥ ΕἰΥΠΙΟΪΟΡΎ, νγὰ5 δαορίοα ὉΥ͂ {πε 
1,ΧΧ. δηὰ οἴδεοσ δποϊοπὶ , 8η4 γίνοβ 
ἃ ξοοὰ 5.η86. ὉνΒαῖ ἰ8 πιδαπί Ἀρρδᾶσβ ἴο Ὀ6 ἃ 
51:41} ΡογίδΪο βῃγίηθ, σοηίδιηίηρ ἴ86 ἱ᾿πλᾶδὸ οὗ 
186 ἀἰνηγ. ϑυςἢ γεγο {ΠῸ τὀγίπες τηδάθ δ 
Ἑρδβοϑὺβ ἕογ {86 ὑγοσβδιρροῖβ οὗ ᾿ϑίδηδ (Αςίβ 
χΧίχ. 4). Δπὰ ἰΐ ἰ5 ἰπίεγοβης ἴο ποῖϊςς [ῃδὶ 
Ηετοάοίΐυϑ (11. 63) 5ροᾶϊ5 οὗ Δῃ ἱπηᾶξε δί Ρὰᾶ- 
ΡΙΈΣ5 θείης οαιτίϑὰ ἐπ α ἠδ εἶε αὐτίπε οΥ᾽ σὺ 
«υοοά, ἴῃ ἴδπε ἴοχὲ 1Π6 ἰάοϊ] 5 ς4]]1οὦ Μοίοερ. 
Ηδρτε {86 πιᾶγρῖπαὶ τοπάογίπρ 15 τόσο οχδςί: 
7οὰ ἐπ. Δοίεεδ, [6 Ἡδεῦτενν νογὰ ἴοσ ἀὐμσ, 
5 ΟἸοβοὶν Α]Ποὰ ἴο {πὸ Ὡδπὶθ οὗ ἴ6 σοὰ οὗ (ἢς 
Αἰμπλοηϊίοβ, οδ] δὰ Μοίεερ, οἵ, ἢ ἴ.6 δζ- 
Ὀς]ε, Ηανενμοίεεθ, οὐ, ἷἰπ ἃ 55 ῈΕῪ δἰξοσοὰ 
ἔοσα, “μεῥονι. Ὑ86 ἀίης ΒΕΓΟ δ οὗ 
ΤΆΔΥ ΟΥ̓ ΠΊΔΥ ποῖ πᾶνε Ὀξεη ἴπε βλπι6 ἃ5 ἡήοίοεϑ 
ἃ5 Μ͵ὸΛ ψυτιῖα [86 Ὡδπὶὸ δῆϊετ. [86 οχδιρὶθ οὗ 

[,ΧΧ.). Βυῖ ἤοπι [Π6 εἰϊθποα οὗ Ασηοβ 
6 ΤΏΔῪ ἰηΐοσ [μδί, δὲ ἰοαϑῖ, Βὸ νγὰβ ἢοΐ νγοῦ- 
εἰὐρροά, ἃ5 ἴῃ ἰδίοσγ ἔπιος, ΌΥ [86 βδδοτβοθ οὗ 

άγεη. 
Το εἴδυθο, αμά Οδίωπ γον ἡρεασες, 156 αὐ 

ἀϊξείηςῖ ἴῃ [με οὔρίπαὶ ἔγοπι νβδὲ ρΌ65 Ὀδίογο. 
Τρε Ιαὐεγπαείς, ᾿μοτοίογο, θοϊοηρα ἴο ἐδε ἐξησ 
Δίοῃθ. Οὐδέμη 15 ἴῃ6 βεσοηᾷ ποσὰ ἴῃ (ἢ 5 ὑΪδοθ 
[δὲ 45 στεδίν δἀάρὰ ἴο [5 οὐϑουγ. ΟυΓ 
Κεδηβίδίοσβ ἤᾶνα κερί 6 Ηοῦσονν ποσὰ, το- 
δΒατάϊης ᾿ξ 25 {π6 πδπὶὸ οὗ βοῆλε ἰάοἱ. [Ἃπ 815 
ΠΟΥ πᾶνθ ἔο]ονγοὰ ϑουόσὰὶ δησίεηϊ νεγβίοα5, 
διὰ βοόπὶθ [εννιϑἢὶ σοπητηοπίδίοιβ, γ 0 δϑϑετί 
(βαῖ Οδέωρ ἰ5 ΔΏΟΪΠΟΣ πᾶῆὴθ ἔοσγ {Π6 ρμῥἰδηεί 
ϑαΐυσσῃ. ὙΒΟΌΦΗ ΠΊΔΠΥ ἐχροβίϊζουβ μᾶνο δάορῖ- 
οἀ (ἢϊ5 οριπίοη, ᾿ξ ἀοε5 Ὠοϊ χοϑὲ οἡ 8δἰἰϑίδοϊο 
ενϊάθσποο. Ὑμὸ Ηδῦγον ννοσὰ ΓΑΔΥῪ ὑεσῪ ννῸ]] 
τιθδῃ ῥοάεείαί, φωῤῥογὲ [077 χων ἱπιαβει}) δηὰ 

[115 ἰγδηϑίδίου ἄρτθεὸς Ὀδίζοσ ἢ (86 ΟἸΒΟΥ 
αἰδιι56.----δο Ταδεγηαεῖς 9 γον ἀϊπφ. ΤΙ 15 
(Π6 νἱοῦν οὗ ϑένεγαὶ ροοὰ οὔῖςβ. 866. Νοῖρ 
δῖ εηὰ οὗ σμαρίοσ. ἡιψιασει ἃτὲὸ υϑεὰ οἵ 140]5 
ἴῃ ὙΝΩ Ῥίαοοβ (Νυπι. χχχὶ. ς2; 2 Κ. χίὶ. 
18). 

ἐδὲ ταν ΟΓ γομν σο Ιῃ ἔπε Ἡδρδῦτονν 1Π6 
Ῥῆγαϑθο 15 ςοηϑβίγιιεα ἢ ἀρροβιίίου ἢ νυ μδῖ 
Ῥγοοθάδϑ, δπὰ 15 ρβεγῇδρβ δηυϊναϊθηῖ ἴο ““γουγ 
ϑίασ. ξοά."" [Ι :πάϊολίος (Π6 ννοσϑὴρ οὗ 186 
ΠΟΑΥΘΗΪΥ Ὀοάϊ65 ; 8ἃ5 1ἴῃ6 ραϑϑᾶρθ 15 σχρ᾽αϊηθὰ 
ὉΥ 81 δίθρβεῃ, γῇο πιόπέιοηβ ἴπ6 νοσϑῆϊρ οὗ 
ἐδε ῥοιΐ 9.) ῥεαυξῖ, 85 ἰαΐοσ ἴδῃ ἴδδξ οὗ ἴδ 
οΔἹῈ (Αςἰδ5 νυἱῖ. 41, 42). 

αυδίοθ γε "παάε 1ο γομγιείοε Ιπ 1Π|]15 ἸΔῪ 
ἘΠΟΙΓ δ'η δηὰ ἔ0}]γ.0. Νοιν δίδηδηρ τδὸ 
ἰοῖϊθης οὗ (σοά᾽᾿5 ργοβεῆςθ δπιοηρ ἔμειι, δηά 
(86 οἰγίησθοηξ ργο ἱἰοπ5 οὗ ἱἰάοϊαῖτγ, ἘΠΟΥ 
τηδάθ ἰάοἱὶβ, Ὡς ἢ ΠΟΥ οἤοϑο δοοογάϊηρ ἴο 
{μεῖς ἔδπου, ἀπά ννοσϑῃϊρρεά [ῃς6 νγοσὶς οὗ 1μεὶγ 
οὐ ἤδη Οοπραῖε ἴδ ἰαησιθρο οὗ Μοβϑεϑ, 
ουζ. ΧΧΧΙΪΟΙς--ο δ, 21. 

47. Τρεγεοίονε, ἅς. Ι͂ἢ 186 Ηδοῦτεν 5:π|- 
ἷγ “π4. “1π4 «υἱἠ 1. ἐαισε, χε. “0Οἴοὁ, Ο 
οὐϑὲ οὗἁ [5γδοὶ, ἢδνθ ἴἢ8 ἰοῃρ ργονοκεά Με 

ἴο 6 4]ο5Υ. Υε πᾶν οἥεγοά βδουίβοος ἴο Με, 
δηά νου ρροά 1Δο]5 δ 16 βατππιθ {ἰπ|6. Απὰ 
Ιν1]] Ὀδηϊϑἢ γου ἴτοπὶ γουγ ᾿ἰαπάὰ." Τεῖγ 
ΟΧ!]6, ἴῃ Οοὐΐβ ῥτγουϊάδηςθ, νᾶ ἔδθ Ἴσοπϑβε- 
ίδηςθ οὗ Ἐμοῖν ἰγαηϑρτεβδίοη. 

Ῥανιασει.) δὰ ὈδΘΠ ΤΘΟΟΠΕΥ τεοονοσθὰ ὈΥ 
ἴϑγδοὶ (, Κ. χὶν. 28) ουὶλ οἵ ἴθ βδηὰβ οὗ ἴδε 
δ ἀφ πος σοῦ ΘΠΕΠῚΥ οὐ ἴδε ποτ, Βαυϊῖ 
85 ἴδ ἔάνοιυγ 5 βϑῆεννη ἴθ δὰ ποῖ Ὀεδδη 
ἘΟ]Ιοννοά ὈΥ δπιεπαάπιοηΐ, ΠΟΥ ττοτὸ ποῦν ἴο ὈΣ 
σαστθαὰ οσἀρίϊνε δεγοηά Ῥώωπασες. Το ὑτὸ- 
Ῥῃοὶ ἀοθβ ποῖ βρεςν ἔπε υἱσϊοσίουιιβ παίίοῃ, 
ὙΠ ΟΠ νγῸ ΚποΟΥ ἴο ἤᾶνθ Ὀθοπ τπΠ6 ΑΞ ΞΥΤΙΔΠ5 
(2 Κ. χν]!. 6), ἃ Ρϑορὶο {πδῖ, δἱ μδὲ ἔἰπιθ, δά 
βἤσνσῃ ΠΟ ὨΟΒΕ ΠΥ ἴὸ ϑγϑοῖ, Απὰ ἴξ ἰ5 Ξαἰὰ 
[παῖ ΒΗ Βοτῖο πεσε μδὰ δε πὸ ἰηϑίδηςο οὗ ἃ 
πδζίοῃ Ὀεϊηρ σαττίοὰ σαρεῖνε ὈΥ ἐϊ5 ΠΟΠΑΏΤΟΥ. 
δὲ δίερδβθη, ἴῃ αυοίϊηρ ἴΠ6 ῥὑγεάϊςξίοη (Δ εἰς 
ΥἹ!. 43}, δᾶγβ, δεγοπά Βαῤγίον, ταεοηϊαρ {86 
ΟΕ δογοπὰ νν ἢ ςἢ ἸΔΥῪ ἐδε εἰ: ὉΓ δὲ ἈΜεέει, 
ἴῃ Ὡς, ἴῃ ΕΒ] πλθηΐ οὗ [π6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ, ἴδιο 
ἰ5γδοὶεβ σγοσὰ βες]δ. 

“αἱδό ἐδε ΠΟ κ, «ὐδος παρὸ ὦ, Τό Οαά οὗ 
ῥοι“] ὌἊΙ5 ννγᾶ8 ὯῸ τῆεγο νᾶριιε δηθοϊμαίίοη 
οὗ (86 ρσορμοῖ᾽β, [μαϊ [πὲ ἰπ] υϑίοθ, ςοσσυρίοη, 
δηά ῥγοῆϊρδου οὗ 15 σουπίγγηνθη νγουϊα ΟΔ]] 
ἄοννῃ Ρυηϊϑητηθηΐ ἔγοπὶ Βοάνοη. [{ 5 σοὰ 
Ἡ 5 οἸ ΒΟ, ὈΥ 1Π6 πιουῖῆ οὗ ἔδθ ρεορβεῖ, 
ΠεΙδῈ 5ρεᾶκβ. Ἡδσηςθ Ατηοβ σου]ὰ 5ΑΥ̓ Ὀχθςῖβο Υ 
Ὑγμδὲ (η6 Ῥυπὶϑῃπηοηΐ σϑῃουϊὰ δε, ἀπά ἔγοτλ 
νηδὲ αυλτΙίοσ ᾿ἴ βδῃου]ὰ σοπΊο. 



ν.1, 2. 

ΝΟΤῈ οἡ 

Ιῃ ουὖῦ Α.Ο Ψ. ἔπ ννογὰ ἐγιαχε: 5δεῖηβ ἴο ὃδ 
Δρρ ὰ ὈοΙ᾿ ἴο ἡΜοίοοδ αῃὰ Οδέωσι, Ὀὰϊ (ἢ 5 15 
ποῖ βυρροτίεὰ ὈΥ͂ ἴμε Ἠεῦγενγ. Ὅς ἔογος οὗ 
[6 οτιζίπδὶ 15 Ὀεσῖ θη ἢ θη ἴπ6 οἴδυ 568 ἃτὸ 
Ργεϑεηϊοα ϑοραγδίοὶυ ἴο πο ὄγθ, [85 : 

ΠΟΘ ΠΊΘΌ Τλὲ ὨΠΝΕΦ)) 
ὮΞΌΟΥ 2 ΠΝῚ 

ὈΣΤΟΙΣ 2313 
Το ᾿Ἰοη οὗ Τὲ ἐἴοννσα τῆδὲ [6 νογὺ 

[λ5 ἴνγο οὈ]εςῖβ, δηὰ [5 ἀΌϑοπος Ὀεέοσο 3312 ἰ5 
8ῃ ἱπεπιδίίοη ἐμδὲ 115 ᾿νογὰ 15 ἱπ' ἀρροϑβιτἰοη 
ψ ἢ νυν βδῖ ροοβ Ὀείοζο. 

Α5 τορατὰβ ᾿ΊΣΌ, ἰξ πυϊχῆξ Ὅ6 4 Ὀσορεῦ 
δὴ (45 ἴῃ ΟἿἿΓ πιδῦρῖη), ““δσσυῖῃ, γόουγ 
Κιηρ," δυὲῖ [ἢ195 τοπάοπηρ δᾶ9 0 διἰΞίοΥγ δ] 
Βυρροτί. ῬὍΠ6 δησίθηϊβ ἄστὸθ ἰῃ ἰαἰκίηρ 1ἴ 85 
ἃ πουῃ, ποῖ 848 ἃ ὈΓΟΡΕΙ Ὡδηθ. Τδι5 (6 
ΧΧ. δᾶνε σκηνή, δἀηὰ, ΌὈΥ̓ υϑίηρ ἴδ 5ἰηρ., 
νου ποῖ 5θεπὶ ἴο βᾶνὸ γοδὰ ΠοΙὸ ἴῃ σοσζσηοη 
νογὰ ΓΞΌ, δὰζ ἃ 5ἰπρυϊαγ ἔοστη, ἀεγινεά ἔγοπι 
ἴΠ6 βᾶπηθ νοῦ. Απά τ ΠΊΣΌ ἰς ποῖ ἃ Ῥγορεσ 
ΠΑΙΊΘ, 1Π|18 οὗ [561 τηαῖκεβ ἰξ ργο Δ Ό]6 (δὶ 
2 ἴῃ [6 Ῥαγβ]]οὶ οἰδιιϑο σδὴ Ὀ6 ἱδκθῃ 38 Οἤθ. 
Βεκίά65, (6 ρἰυγαὶ οὗ ἴμ6 ννογὰ Ἰοϊποὰ στὰ ἰἴ, 

ὈΣΌΡΥ, (ογϊὰς [Π|5. ΤΘ Ψ ἷζ. τοργθϑθηςβ ἰξ ὉΥ 
παφίποηι. ἼὮΟ Ταάγσυπὶ γεϊδίῃ5 ἴδ6 ννοσγά, ροτῦ- 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΓΥἹ. 

ΑΜΟϑΞ. ΓΧἱ. 

ΓΗΒΆΑΡ, ν. 26. 

δδρ5, Ὀδοδυϑο ποῖ υπάετοίοοά, ΘΌΟΥ 5 ἢν. 
ἴη ἴθ δγ2ιίδε ἴθ ὄὀογγεβροπάϊηρ νογάϑ 
ἅτε Ὁ «Ο]9. Απά ἰπ ἴδε νγοσῖβ οὗ 
81 ΕΡἤσομι (11. 4.8) ϑαΐυγῃ 15 ςδ]]οὰ ὉΥ ἰἰὶς 
πᾶθ. η Ατγδῦῖς ἴοο 186 ρ᾽δηδὲ ϑοιηθεπιε5 

Ὀοᾶγβ [86 58Π|6 ΠΑΠῚΘ (.)»5). Βυὲὶξ 5δουϊά 
Ὅε οὐϑογνοά ἴπδι (86 ὑσγοροῦ Αταῦδὶς πδηὶς ἴὸσ 

ϑαΐυττι ἰ5 (λ»- ὁν ἀπὰ ̓ς ἰς ρτοδαθὶς πῇ τῃς 
ΟἾΒΟΓ ὨΔΠΊ6 5 νοῦ τῸπὶ ἴδ6 ϑγγίας, [ἰ 
16 ποῖ ἔουπὰ ἴῃ ΘΑΥΥ Αταῦὶς Ὀοοῖθ. ὙΠῸ 
ἸΙἀεηβοδίίου ἐμογοίογε οὗ 5 νὰ ϑαΐυτι 
Τοϑίβ Οἡ ὙΘΤῪ 5ϊθπύοσ ρτουπάϑ. : 
ΤΕΕΊΧΧ. μᾶνο Ῥαιφάν ἔοτ 35. Αςςοοτγαάϊηρ 

ἰο Οεϑοπὶιβ ( ἼΠ65.᾽ Ρ. 670), δηὰ οἴδοῦβ Ὀ6- 
ἔοτο δἰπι, {Π1]5 ἄγοϑο [ΤῸπὶ ἃ ςοηξυίοη οὗ ἴδ 
Ἰοζίεῖβ  δηὰ Ἵ ἰπ [πε οἱά ςδαγαοίεσθ. Ηδ 
ξἶνοβ δΔῃ Θχδηιρὶθ ἔτοπι ΝΑδυμ ἱ. 6, τ Βεγα [Π6 
1,ΧΧ. Βαᾶνὸ ἀρχαί (5) ἔογ 6 Ηεῦτεν 13. 
[τ 5 ἴσυς [πδὲ ἰἴῃ Οορίϊς 1518 οὗἩ [πε ρῥἰδποῖς 
Ἀορδη τοργεϑοηῖς δαΐυγη, Ὀὰϊ 16 ΠΑΠῚΘ ΤΊΔΥ͂ 
5 ΠΊΡΙΥ δᾶνο σοπιθ ἔγοπι (δ6 (ορίς ἰγαηϑδοη 
οὗὨ {}15 ράϑϑᾶρο, ἰὴ σις [ἢ6 τνογὰ ἐουπὰ ἴῃ 
ἴδε ΧΧ΄ ννὰ5 δάορίεά. ὙΒΟΓΟ 15 ἢο ρζοοῦ 
νυνμδίοενεσς (παῖ (δὲ ῥἱδποῖ ὕὈογὸ [8 ΠΔΠ16 
διηοησϑὶ [πὰ δηςοίοηξς Ἐσγρεδηβϑ. 8566 ΠΊΟΓΟ ἰῃ 
Οεβοηϊὰ5 (υ. 5.), ἀπά Καὶ] οἡ ἴῃ ραββδβο, 

ταουηῖδίη οὗ δαιηδγ, τυῤίεὗ αγό πλτπθά 

949 

δῚ ςΠϊεΐ οὗὁὨἁ τῆς παίίοῃβ, ἴο ννδοπι ἴῃς ὁ Ἐχοά. το. 1 72:ε τυαρίοηπρεις οὗ 7 γαεῖ, ἡ “λαϊ] δδ ΡΟ 
ἤ ΠΕΣ Ν τοίὰ ἀξεοίαζίον, τ ανπα ἑλεῖν ἑμεογγ ρτ δἰ ε»,45:. Βουβε οὔ [9ςλο] οὐχἊ ἴον, ἥντῖ- 

μ « ΟΕ ἴο τδεπὶ ἐῤαὲ ' αγε αἴ 38 42. ΡΆ38 γε υὑπίο (δπεῆ, δηά 8εε;., 
κἰϊβαἰβὰ ἷἱπ Ζίομ, ἀπά ἔπιβὲ ἰπ τῇς δηά ἔτοπι ἴπεπος ρῸ γε ἴο Ηδπιδῖὴ 

ΟΗΑΡ. Ι. 1. οι ἰο ἐδερι δαὶ ἀγὸ αἱ 
“5 ΟΥ, 85 ἰῃ ἴΠπ6 τηδλγρίπ, σεεμγσο. Τῆο ννογὰ 
ετηρογοὰ ὈΥ ἴΠ6 ὑσορδεῖ ἰ5 οῃς [δὲ 15 Ὄχίθη- 
βία ἴῃ ἔοστῃ, δηὰ πηθλῃ5 ἐδογοισδὶγ εαγεΐδι, ΟΥ 
ἱπάζεέγεπε, ρου ζει αἱ ἐαιε. [ 1 υϑοὰ 4150 ὉΥ͂ 
Ιϑδιδῃ (ΧΧχίϊ. 9---1χ)ὴ. [Ιἴ 5 (π6 ποῦϊε5 δηά 
οί θη, ποῖ ΟὨΪΥ οὗ δα»νπαγία, Ὀμξ οὗ Ζίοη 
4150 (υ. 1), ψῆο ἅγὸ πογὸ τεδυϊκοὰ δηά ἰἢγοδῖ- 
Θπαεά ἔον {δεῖς 9 οἰ πά ]ροηςο ἀπά τος] βϑηθβ8 
(υνυ. :---8). 

απᾶ ἐγισέ ἐπ {δὲ »ιομπίαί οΥ᾽ δϑαριαγὶ 4 ΤΆΔΥ 
Αἶ5ο 6 τοῃάογθή, σπά το δε εοηβάξηπξ ὁπ ἐπὶ ἐδὲ 
»ομη αἱ" οὗ ϑανιαγία. Ζέοπ δῃὰ ϑα»ιαγία Μ]]} 
ἴδ.5 θ6 δ ἀτεβθοὰ ἴῃ ὌχδςῖΥ ρΡάᾶγ8}16] οἰδιυιϑ68. 

παριρά εδὲς ΟΣ δε παΐον] Το ἕογοο οὗ ἴδ 
ἢτγϑὲ σψογὰ δηὰ 15 σοπείιγυςοη τσ ῆξ πιοτὸ 
ΘΧΔΟΙΥ Ὀ6 ρίνοη (05: Τ2ε »παγάεά, οὐ ἀεί 
ξμδεά »εοη ΟΣ ἐδὸ είς Οὗ 1δὲ παίίο. ΑΥλοβ 
ἀοϑοσίδε5 ἴβεπὶ ΟΥ̓ τῆς νογὰ υϑρὰ ΌὉΥ Μοϑεβ 
(Νυπι. 1. 17) ἴῃ βρδακίηρ οἵ ἐδό ῥγίπεες ἡ ἐδὲ 
ἐγίδε οΥ ἐδεὶγ γαϊδενγι, ῥεαάς ο ἐδε ἐδοισαπαϊ 
Πεγαεὶ, Ὠοη δ ττιῖοβ [πδὶ ΠΟΥ νοῦ ““ἐχ- 
2τγεπεα ΌΥ πᾶτιθ." ΦΤΠε υογῪ ψογὰ (δ ἢ ἰ5 
Τουηὰ Ὀεκιες. ΟὨἿΥ ἷπ Π6 ἰδίετ Ὀοοῖβ, Οδτο- 
Ὠΐοῖες δπὰ ἘΖΓ.) σοι]ὰ τοςδ}} οαειος δηὰ 

γο:. ΥὙ1,. 

ῬΌΓΟΥ ἀἄδγβ. 72: εὐἰο ῦ ο δὲ παῤίοης, οΥ, ἃ5 ἴῃ 
[6 πιλυρίη, ἐδ Μγεζγιμ, 1.6. ἴΒ6 οδοὶςσβῖ, 
τιοϑὲ ἑδνοισθά, δυςδ τνῶβ [ϑγδοὶ, 845 σῃοϑθη 
ἃπὰ ζποευη ΌὉΥ Οοὰά (ςἢ. 11. 2). Ὑδδ βᾶπιθ 
Ρῆγαθα ττᾶϑ υϑοῦά ὈΥ Βαϊδδαπι οὗ Απιδ]εῖϊς, ἴο 
5 ΏΝΥ [15 αἰ ρη Υ δηὰ ρόνγοῦ δηοηρ πεῖρἢ- 
Ὀουσην πδίοη8. 

ἰο «υδο»» ἐδε ῥοισε οΚΚἹ Ἰεγαοὶ οαρεὖῦ ὙΠῸ 
ΡΟΟρΪΘ εανς ἴο δεῖ, 498 Ἰυάρος δηά τι οιβ. 
ἴῃ ἴδεπι ΠΟΥ τσ ς ἢᾶνε Ἰοοκοὰ ἔοσ Ἔχδιηρ οβ 
οὗ υρτγγμέπεββ δηὰ νἱγῖυθ, ναὶ {ΠΟῪ δἂνν 
νγ85 1π] 51 ]|ς6, ὑΓἀ6 δηὰ νγδηϊοηηαββ. 

Ω. Οοπιρᾶζτο γοὺγ Γοηάϊπίοη σὴ τῆδὲ οὗ 
οἴδεογ Κιηράοπις οἰοϑο δὶ βαπά,. ἴχοοῖκ ἴο ἴδε 
οαδϑῖ, ἴπ6 ποιῖῃ, δηὰ ἴῃ τυοϑῖ. 

}α.}] Οαοβϑ οὐοσ [86 Ευρῃγαῖεβ, ἴῃ πὸ 
ἔα οἀϑδῖ, ωπίο Οαίπερ, οὐ ἴθ Τιζτίβ, πηθη- 
Ὀοηοά 45 ϑαγῪ 48 θη. χ. το (ΒΕΓ 866 ποίθ), 

ἐῤεπος 50] ἴο ἴπε ποίη ἰο ανεαἱό ςδ]]οὰ {δὲ 
37εαἱ, ῬΤΟΌΔΟΙΥ ποῖ ἴο ἀἰϊπεησυ πῃ 1ξ ἔΤῸΠπὶ ΔΩΥ 
ΒΔ] ΕΣ ΟΥ̓ οὗὨ 86 βδπηθ πᾶ, Ὀυϊ ἴο πιδτκ 
[15 5126 δηὰ ἱ᾿τηροζίδηοθ. 80 Ζιάοῃ 845 1ῃϊ5 
εριποῖ ἴῃ [ο8}. χὶ. 8. 1Ὲ νυᾶϑ αἰτυδιοά 'η ἃ 
ὙΔ]ΕΥ οὗ 186 Οτοηΐεβ. Οδ]οὰ Ερίῥδαπίᾳ δες 

ΜΜ 



546 ΑΜΟὸΟ5. ΥἱΙ. [ν. 3---.-. 

(δ ρτολῖ : ἴδῃ ἄονῃ ἴο (ὐδῆ οὐ δπά ' βίγεῖσἢῃ!. {πεπιβεῖνεβ προ τδεὶγ εν Ἂ 
ἴῃς ὈἢΠΠβεπο8: ἐδ ἐφόγ Ὀεῖῖογ πη σουςῇεβ, ἂπά εἰ (ἢς ἰδπιῦ8 οὐκ οὗ εὐὰ 

ς Ἐσεῖς. τ2. 

τ ομδρ. 5. ὝΔγ,, 
Ι θυ, 
Δαῤίία- 
δον. 

(ἢεβεῈ Κιηράοπιβὶ οἵ τῃεῖς δογάεγ 
σιεδῖεγ τῆλ γουγ Ῥογάεγ ἢ 

1 Ὑς- τῃδῖ ἐρυῖ Γ ἀνγὰν τῆς “εν]]} 
δηά οδυβε τῃ6 ᾿ 86δῖ οὗ νἱοΐξηςς 

ἴο ςοπθ ΠρδΥ; 
4 Τηδὲ ᾿ἰὲ ὑροη δεάβ οὗ ἴνοιγ, 

τῆς βοοΐκ, λπά τῇς οαἶνεβ ουΐ οὗ τδε ζω. 
ταϊάβε οὗ τῆς 512]} ; 

ς ἼΤμᾶῖ " οἤδηῖ ἴο τῆ βοιυπά οὗ (ἢς τεὸς 
νοὶ, “πᾶ ἱηνεηῖ ἴο {πα πηβεῖναβ ἰηϑέχι- 
ταθη8 οὗ πχγυϑὶςϊς, ᾿κο Ὠανὶά ; " 

6 Τμαδι ἀγίπκ " ννίης ἰῃ Ὀονἶβ, Δπἀ ον 

Απεοςδυ5, ἰξ 5111} τοίδὶπϑ 115 οἷά πᾶσθθ.0 Τἢθ 
“πίγαπεε ἴο ἰξ νγ»Ὧ8 δεβίψηδαὶ 85 ἴῃς πογίδοση 
Ὀογάοσ οὐ ἰβγδεὶ (Νυτλ. χχχίν. 8). [1 μδά 
ΤΟΟΘΠΕΥ ὅδθη τεοονετεὰ ΟΥ̓ Ϊογοδοᾶπὶ [1]. 
( Κ. χίν. ς, 28). Τὸ ἰΐ8 σοπᾳυεξί 4]]υ5ῖοη 
ΤΔΔΥ Ὧδ πιδάδ δογο. 

ἐδὲπ (διὰ) χκὸ ἄρευπ ίο ὑὐρί. Οο ἀοευπ 
Ὀοοᾶυβ6 1ἴ νγὰβ8 5ἰϊυλίοα ἴπ ἴπ6 δρωῤῥεία οἵ 
ἦοαυ ἰαπά ὉΥ ἴδε Μεάϊξεττδηθδη. [11 ννᾶβ οπὲ 
οὗ ἴδε ἔνε ῬὨΠ]5εης οἰ[1658 δηά ᾿Υ ου ἴδα 

15 ποῖ 

(2: Οἶτο. χχνὶ. 6). 
᾿ς δὲ 16 ε} δείϊεν ἐδαπ ἐδειε ἀίηρ ον ἢ ἌΝ τε 
ἴῃ6 μίδοθβ 7υϑδὲ πιοηϊἰοηθ δείζε οἷἦγ τηοτὲ 
Ρτόβρογοιιβ, ἴδῃ (πὸ ἀδηφάον»ι: οἷὗὁὨ [5γδοὶ δηὰ 
υὐδηῃ [{ 5 πρὶ δὰ (πὶ ἴΠΕΥ δὰ τοοοῖνεά 

655 δὲ {ἴπῸ δληά οἵ Οοά, δπά {Πδὲ 2ῥεὶν δογάεγ 
ΟΥ ἰοΙΤΙΟΥΥ νγὰ8 5:2]16ὁσ, ὝΉΠ6 {8656 μιδὰ 
Ὀεοη δυνθάυοα οΥ ἀεοίτογεά, ἢονν πυηρταΐοξαιϊ 
δὰ Ι5γῶθ] ὑτονθὰ ἴοσ (ἃ δἰ κθοσ Ὁ] βϑίηρ! 
Ὑνμδὶ [Βϑη πιυϑὲ Ὀ6 115 ἀοοιι ὶ 

8. 7 δαὶ ῥυὲ γ᾽ ἀευαγ, ὅζς.17 ΤὍΠΟ ἔοστα 
οὗ ἰδ6 ννογὰ ϑῇοιγβ {μα ἴξ νγᾶβ μοῖγ μδϊ ἴο 
ἂο {π1|5. 72ε ευἱ 447 οΥ ἴπο 447 97) ευὶϊ 5 
Δηοῖίδον Εἐχργοβϑίοῦ ἔοσ ἐδ 447 9 ἐδεὲ Ζογά 
(υν. 18, 290). Ἴδε ἰδουρῆϊ οὗ ἱξ νγὰβ υπνγεὶ- 
“οπ6, ἀπά 50 ἴμοῪ ῥμέ ἐξ )ὙΓ ἀαυαγ, ΜΈΝ ἀϊ15- 
ξυϑιὶ πὰ δμποζζθηοθ, ϑυςἢ ἰ5 [6 ἰάρα 5ιιβ- 
ξεβϑίεὰ Ὁγ ἴπ6 νεσῦ. ὍΠΟΥ δϑϑιχηδὰ ἃ ἀϊξίδηϊ 
ἀδῖο ἴο ἴδ6 ΑἸ] Π]πηρηΐ οὗ ([Π6 ὑσορβμοῖ᾽ 5 [γοδίβ. 
ὙΒΕΥ νγετὸ ᾿ἶκὲ ἴποϑο νγ8ο 5αἱὰ, Τό υὐείοπ ἐδαξ 
δὲ “εοἰ ἡ: 7ὸγ πιῆ ἀ4γ: ἰο εονπξ, ἀπά δὲ ῥγο- 
2ῥεηεῖῤ ο ἐδὲ ἐέριος ἐδαΐ αγὲ αν οὗ (ΕΖεκ, χιΐ, 
47, πὰ ἴπε ςοηΐεχί). [π σοηῖγασι ΨῈ 115, 
δὲ εαιμε ἐδὲ “φαἰ 9. ἱοίρμοξ 10 οοηεε Ὥεαν'. 
Τῆς ἔσίδος οὐ 2ῤό 46) ῳ" ευἱ! «υαἡ, ἴα 
ϑίΓΟΩΡΟΥ {Π6 ἰοπχρίαίίοη ἴο σοπητηϊξ Ορρτεβϑίοῃ, 
ΤῸ ψοσγὰ ἔοσ “εαέ τιθλη5 ἀςυεί ρος οὐ “ἰδέ. 
ὙὟΒΟ ρᾶϑϑᾶρθ ΠΊΔΥ ὃδ [ΔΚοη ἴῃ πλοῖα (ἢΔΠ Οἠς 
ὙΑΥ. ΤΠΟῪ χάᾶνο ἃ τοδὰγ ννοϊσομια ἴο υἱοΐθηοο: 
τηδὰθ ἃ δον ἴοσ ἴἴ, 58οϊ[ογοὰ δηὰ Ἵδουιβηθα ἴἰ, 
Οτι, ἴμου σουηϊοηδηςοὰ δηὰ οποουγαροά υἱοῤρηοῦ 
ου ἴδε “εαὐ οὗ ἴδε Ἰυάγο. ὙΝΊ 118 πΔῪ Ὀ6 
ςοπιρασθὰ ἴδ ῃῆγαϑθο, ἐδ ἐδγοπε 9. ἐπί φμὴγ 
{τ χοὶν. 20), ἀπά [πῸ υϑὲ οὗ ἴδ6 νοῦ «ἐξ 
ΓΕ]ΌΘΠΕΥ οὗἔὨἩἁ ͵Κίπρϑ δῃὰ πιδρβίγαϊεβϑ, 85 ἰῃ Ἐ5. 

ΟΧΧΙΙ, ς. 
4. δεά οΥ ἔυ0γ}.] Ῥετβδρϑ ἰηἸαϊὰ τσὶ ἴζ, 

80 δοιμε: οὔέυον (11. Σ 5). ᾿ 

σίγείεὐ ἐδενισευε.} Ὑ86 πιλγρίηδὶ σε ετηρ 
ΘΕΟΙΏ5 ἴο τοίεσ. ἴο ἴΠ6 ΡὈΥΙΠΊΔΣΥ πιοδηΐης οὗ [6 
νογά---6 Ρουγίηξ, 5: γοδιληρ οὐξ οἵ νυδῖοσ : 
Βοῆος ἴΠδὲ οὗ [1511655 5εἰ εἰ] ζεηοο, Οὐ 
τνογὰ ᾿οεσε σΟΥΏ658 ὩΘΑΣ ἰΐ, - 

εομεϑε ῬτΟΌΔΟΪ βυς ἢ ἃ5 σγογὸ δυχηϊθμοα 
ψ 1 ἃ ΠΔΠΟΡΥ͂ ΟΥἩἨ ΠΔηρΊη55 (866 ἢ]. ες. 

ἰα»"ὁ] Το ψογὰ σϑδης ἴμο96 λ.2.2 
ἑδιιοὰ ἴογ δὸ ἰδ ῖθ. ΟὗὨ ἴμοϑὲ ἴῃ6 Ὀεβὶ τόσο 
ἴδίκοη οἱ 97 “δὲ "οεά, 85 ἴῃς εαἰυε: Ἰετὲ ρἱοκεὰ 
ουΐ ἔγουι οἴμεῖϑ δὲ ἐῤε “2αἹ][. 

δ. ἐδαη ΤὙΠεὲ Ηοῦτον ψογὰ ἕοσ (ἰὶς '5 
ποῖ Ὀυπὰ οεἰδονσποτο;; εδαπὲ 15 ποῖ δ δημδῖς, 
ΤΒε ᾿ 8 δεϊδετ, ἱπεϊγηδεϊην 
βοῃοίίηρ ἀυτ ἤςϊαὶ δηὰ ἔδοῦϊο, Ὀυϊ 5 ᾿τηϊοά 
ἴο ἴδ Ἔχοουξίοη οὗ [86 πιυδῖς. ΤΠ6 5βλπὶὸ σοοὶ 
ἴπ Ασαθὶς πιϑδῃβ ἐο “ῥεαξ ῥεγγίεάϊν, «υἱἱδοιξ γε- 
“Πεεῆίοα. ΙΕ τ τεϊδίθες ΟὨΪΥ ἴο οοηνοιβδξου ἰΐ 
τηῖσης θὲ ᾿Πυϑιγαῖϊοά ὈΥ Οὐν ἔδυ ας ΟΧχρσες- 
βίοῃβ, σιαῤόίε, ῥγαΐε, ἐραϊέον. Ἡετε 1ἴ 15 δρρ] δὰ 
ἴο ἴ86 νψογὰβ ψνηἱοἢ νεῖο βιηρ ἴο ἐδε δαγ, 
δηὰ ἰξ Ἰηὐοαῖοβ (μδὲ ἴΠῸ ϑίῃροῖβ ᾿βουρδέ πιοτὸ 
οὔ τδε Ξβουηά ἴδδη οὗ ἴδε ϑεῆϑθο. Βοῖδ νογάς 
δηὰ πιυϑὶς ϑεεπὶ ἴο βᾶνθ Ὀδοη βυςἢ 85 ψου]Ἱά 
ϑυϊ: 11511655 δηὰ οθειιίηδλῖο σονοῖ]οῖβ.Ό [Ἃἢ τὰς 
Ὡσχί οἶδι1.36 [ΠΟῪ ἀγὸ ςοηϊΓαςίοα ἢ} δου, ἴο 
ὙΒοπὶ 15 δϑογι θὰ ἴθ υϑὲ οὗ 266 ριαλεν απ 
αν», 5ἰτιηροὰ ἱῃϑίγυπιδηῖθ, ἴῃ ἴῃς [σπιρὶο 
βονιοο (2 (ΒΒ το. χχίχ. 25). Ὑλιοθε τὸ δ᾽ οὰ 
ἐπα γιρπεη: 07, Παυΐά (ἸΌ. ν. 26), δῃὰ ἅτε εἶ5ε.- 
ψΒοῖ (1 ΟἾἶγο. χχίϊ. ς) 5414 ἴο βᾶνε Ὀδεῃ 
ΤΕ Ἠἰπὶ ἴο ῥγαῖϑθϑε ἴς 1 ογὰ. αν 
ἰηνεηϊοαὰ ΟΥ Ά ἱπιργονθά ἴδθ πεδεὶ ᾿ε Βετο), 
δηὰ [Π6 ξέππον, ἴδ οπδ ρἰαγεὰ υυἱτἢ [6 Βαπά, 
ἴῃὴ6 οἷδε σὰ ἴδο ρἰοοΐγαπι, δοσοσάϊην ἴο 

05 ((Απεᾳ.᾽ νΙ1. 12, 13}, ἀενοϊίζηρ ἴδε 
τη 5108] ἴδ]θηῖ ρίνοη ἴο Ηϊπὶ 'ἰῃ Βοποὺῦ οὗ Οοά. 
ἼΒοθα ἀσρεηογαῖθ ΠΟΌ]65 πηδάς ἱπιργονθηηρηῖς 
ἴῃ {86 ἰπδιπιπιεηῖβ οὐ {μεὶγ ἀδυ, ϑοϊεϊ Υ ἴο 
Βοϊζμίθη [86 ρ]θδϑυσθ οὗ ἴποὶσς Ἰυχυχίοι 
Ὀδησιυεῖβ. 

Θ. 72αὲ ἀγίπἪ «υἱπε ἐπ δοςυ "7 ὝΒ6 πιλιρίη 
Εἶνεβ 1ἴ πηοῦὸ ἜΧΔΟΙΪΥ, ἐπ δου: ο7 «υἱηπε. ὙΠῈ 
νογὰ τεηάογος δοςυζε τηδδὴβ οἰϑοννθοσο δαιὶπε 
ἴο Πμοϊ]ὰ δε Ὀϊοοά [μὲ νγᾶβ ο“ῥγίπάίεά, δπὰ νυὰ5 
ΔΙΏΟΩΣ ἴμ6 υεη51}5 οὔ [Π6 ρτοδὶ δἰΐωσ (ϑ5εδ 
Εχοά. χχχυῇ!. 4: Ζεςἢ. χὶν. 20). ϑυςὶ δοευΐς 
οτῈ διηοηρ ἴῃ οὔεχίηρβ οἵ (δ6 ὑσγίποεϑ, 
Θημπιογδιοά 1 Νπι. νἱῖ., Ὡς ἢ τόσα Ὀσουρῆι 
δὲ [μὲ δοίης ὑρ οὗ [πε ἰδθόγηθδοὶθ. ὙΒεΙΣ 
νος 15 ἔδοτε δὰ ἴο πᾶνε ὕδεϑη 
“δεζε, ὙΠΟ υϑὲ οὗ [5 νογὰ τῖρξ κυρροϑῖ 
ἃ ςοηῃίγαϑξ, ρεΐννεεῃ ἴμε ἀἰβθοϊυϊο ὑσίῃοαϑ οἔ 

' Οτ, , 

ἣ 
τους. 



᾿ Ηξεῦ. 
ὁγκαεά. 

« Ἶετ. κι. 
:4- 

ν.)--ο.]. 

δηοίηϊ {Ππαηλβϑεῖνεβ ἢ τῆς οἤϊεῖ οἰηῖ- 
πιδηῖβ : Ὀυξ ΠΥ ἃΓα ποῖ ρυίανθα ἔογ 
τῆς ' 2Π|ςτοπ οἵ [οβερῆ. 

η 4 Ἰπετγοίογε πον 85}}4}} {ΠῸῪ σὸ 
ςλρῖίνα ἢ τῆς ἢγβθὲ (πᾶξ ρῸ οἂρ- 
ἔνε, ἀηά τῆς Ὀαηαιεῖ οὗ ἴδεπὶ τπδῖ 
δίγεις Πεά [Πεπιβεῖνεβ 5}]} θῈ γετηονεά. 

8 “ΤΕ [,ογτά (ον δαί βύγογη ὈΥ͂ 

ϑαπιδσγιὰ δηὰ ἱμεῖγ δηοοβδίοῦβ (ςξ. νοῦ. 1). [ἢ 
(86 νοσγὰ 15 ἴδκρη ἴη 115 ρἱδίπ, ᾿ἰτογὰὶ τ62Π- 
ἴην, ἴἃ νου] 5πονν (8δηἴ ΤΟΥ ἀϊά ποῖ δεϑιϊδίο 
ἴο υϑὲ 5Δεοτοὰ νοβϑοὶβ αἱ {Πποῖγ ζεδϑῖβ, Ιἢ Δ 
ολϑ6, 1 ᾿πὴρ]]65 τ[μδὲ ΠΟΥ στοστε ποῖ 5δι ϑῆεὰ 
ὙΠ ΟΤΑΪΠΑΓΥ οὐρ5, οὐ ἀπ Κις νοϑϑεΐς, δηὰ 
ἀγδηῖκ ἴο Ἔχοοβ5. 

αποὶπέ ἐδενμείυε}] Ἡδὰ {πΠΕῚ ἄοπο ἰῃϊς 
τ ῥ]αὶπ οἷϊνα οἱἹ ΠΟῪ που βᾶνα σοιῃρ]εὰ 
ΤΠΟΤΟΙΥ ἢ [86 οὐπίοπι οὗ τῃεῖγ σου ΣῪ 
(θευὲξ χχν. 40), εὶς ἢ Ὧπ δαϑίεγῃ οἰϊπηδῖθ 
Ππιδλὰδ πδοεβεάσυ. Ηδστγο ἴοο ἴῆ6 5416 ἸὈΧΌΓΥ 
αἰδρίαγεὰ ἰ15ε][. ὙΠΟΥ υϑοὰ ἐῤε εὐίοῦ οἰπέριοπι: 
οὗ μησιεηί ; ἴα Ῥγορδεῖ ορίογίης ἴδ 52Π|6 
τυογὰ 45 ἴῃ τ. 1Ἱ, ἴῸΓ οὐδέ} οὗ ἴπ6 παϊΐοηβ. Τἢ6 
ΟἿΪΥ οἰπίπιεηϊ οὗ ψὩϊοἢ νψγὸ τοδὰ ἴῃ θδγὶοσ 
Ὠπηι65 τῃδὲ νν88 τεπάοσοά ἔγαργαηϊ ἢ} ΘΟΒΕΪΥ 
ΔΙΌΓΊΔς5, γνγᾶ58 ἴα τ ΒὶοΝ νγᾶ5 σοτηρουηάοα 
ψτ φγίπαραὶ «ῥίεε: (Ἐχοά. χχχ. 23, [0]].) ἕοσ 
ΠΟΙ ὑπδ ὈΥοϑίϑ, [6 ΤΔΌογΏδΔοΪς, δηὰ 115 
γοβϑοΐὶβΊι ΤῸ οοϊμῃηρουηά δηγί μην |ἰκ ἰξ ῸΓ 
οἴδον υ868 νγᾶ58 5 ΓἸΓΕῪ ἑοσοιἀάδη (Ὁ. Ὑ-. 32). 

ποὶ ατγίευεά γ ἰδὲ αὐῇιείοπ οὗ ἐρίῳ, ΤΠοβα 
ὙΠῸ ἅτὸ σεδυκοὰ ὈΥ ἴ6 Ῥγορμεῖ, ἱινοὰ ἔοσ 
τμοπηβεῖνοθ. ὙΠΟΥ͂ αἴθ ἀγδηὴκ ἀπά ρδϊἢ- 
Ροτοι τμοτηϑοῖνοβ Ενεη ἐμοῖς ΠΙΡ ΠΟΥ [Δβίεβ, ἃ5 
ἔοσ τοις, βῃοννοα Γῃεοπιβεῖνοϑ ΟἹΪῪ ἴῃ ἃ τεβποὰ 
86 ἤβϑηποββι ΤΏ15 ννᾶς {ΠΕΙ͂Γ ΤΠΔΏΠΕΙ οὗὨ [16. 
Α,ἴλΟβ 0.965 ΤΏΔΏΥ ΡΑΓΕΟΙΡΪ65 ἰῃ ἢΪ5 ἀδϑοσρίίοη, 
Ὡς σδηηποῖ δ τοϊδίηθὰ ἰῇ οὖσ ᾿δηριδρο, 
δηκὶ 50 ϑῆενυβ [δὶ μ6 ἰ5 ραϊπτίπρ [86 ἀδι}γ [18 
οὗ ἔδεϑο ᾿Ἰυχυτίου Ξοἰ οἰπάυ]σεπὶ πεη. ὙΒεῖγ 
Ομ τοδὶ αἰπὶ νγᾶβ8 ἴθ φυδποδίίζοη οὐ 5616. 
Ηον ςουϊὰ ΠΟΥ σγεερ ἢ δἷπὶ τῆλε ψνορὶὶ 
νμδὲ ἴο {ποπὶ νυᾶβ ἐῤε αὐιίιελίοη, οὐ ἐδε ὀγεαοῦ, 
9. ϑοωεῤδ (ερ. ν. τε) ἴδ τυὶπ τμ4ῖ ὉΥ ἴδε 
νοΐος οὗ [6 ργορδεῖβ ννᾶβ ἱπηρθηάϊηρ ονεῦ [Πα 
κιηγάοπιὶ δὰ πο ϑβυπιρδίῃυ ὑἢ 
ΒΟΙΓΟΜ. ὙΠΕΥ ψγεγὸ ποῖ ψγέευεά, “1οξ αἱ δεαγί 
(ϑυς ἰ5 (δ ἔογοα οὗ ἴῃε ντογά), 458 ποῦϊθ δπὰ 
δοποίουβ πδίιτεβ ψνουϊὰ ἢδνο Ὀδθη, δὲ {πὲ 
ΓΑΙΒΕΙΎ ἰδδὶ ἀνγαϊθὰ {Πεῖσ σου πίγΥ. 

η. Ὑρεγεζογε ποαὺ δαϊ! ἐδὲῦ 50 εαρίΐοε «υἱὴδ 
26 γεὲ δαὶ 59 ἐαριἱυε] ἢ" ἐδε βγεῖ, ποτα !]ν, 
αὐ ἰδὲ δεαά, ἴῃ ἴδ6 ἔγοηϊ 9 266 εαρέϊυε:. ὙὕΠ6 
Ρτορδεῖ υ565 ἃ ννοτὰ δ᾽] δὰ ἴο ἴπδὲ ἴῃ τς ἢ ἢ 

6 οὗ ἴδοτὶ 45 Ὀοϊοησίπς ἴο “ἴδε δίς οὗ 
6 πδῖϊοῃβ: " 458 δηοϊπτίης ἱμοπηϑοῖνοβ ἢ 

“ εὐίς Γ οἰπίπιεηϊ," Α5' {ΠΕΥ ψεῖα ἤγθξ ἴῃ 
δἰδιίοη, ἢγσε ἴῃ το κίθσϑηθϑθ δηὰ ἀἰϑϑοϊθ εἢ- 
Ἰογπηεηΐβ, 380 5σῃουὰ πεν Ὀς ἤγϑξε ἴπ ἹξποπΊηΥ, 
πη ἴδε νη οὗ πὰ οχὶϊεβ οὐ ἴπεὶῦ ΨΥ ἴο ἃ 
ἀϊκίδηϊ Ἰαπά, 

ΑΜΟϑΚ. νΙἹ. 

ἢ π1561 ἢ, δα τῆς ΓΟ ἴῃς (Οοά οἵ 
Ποβῖβ9 1 δῦῃογ [6 ὄχοα]]εηςγ οὗ Ϊ4- 
ςοὔ, «δηὰ παῖς 8 ραΐδοεβ : τῃεγείογε 
ΨΠΠΠ1: ἀεἰίνεγ ὡρ τΠ6 οἰ σῇ 
(Παῖ 18 τῃδγείῃ. 

9 Απά ἰξ 5841} σοπιε ἴο ρά88, ἱξ 
[Πογα γεπΊδίῃ ἴθπ δ ἱπ οπς Ποιιβ86, 
τα {ΠΟῪ 511 ἀϊα. 

ἐδε δαπφμεί οὗ ἐδεηι ἐδαΐ εἰγείεδεά ὍΠΗ 
ἴῃ 16 Ηδοῦτεν [ἴ 15 »σχαο “ογμεῤίν»ι, ἃ5 
Απιοβ οδοϑο νγοτάϑβ οὗ 5: Ππλ}]2Γ ϑουηὰ ἴο ΟΧΡγο55 
ἢ]5 πιορδηΐηξφ. ὅθ ἤγϑϊ 15 ἃ ζὰτὸ τγοτὰ, τῃϊοἢ 
δοοοσάϊην ἴο 115 ἀογίναϊίϊοη πιϑᾶη5 ἃ «ὀγιδ), 
2,ογαπα ἐγ). ὙῊΪ5 τηρῃξς Ὀ6 1π6 ὀχργοβϑίοη οὗ 
Δ ΓΕΥΕΙ͂ΓΥ, 48 Ποῖ, οἵ οὗ δηγιυϊξῃ, 85 ἴῃ 
76γ. χνυὶ. ς (Α. Ν. ποωγπἰης). ὙὨῈ ἀϊδοοτάδηϊ 
τ ΓΙ οὗ [8656 γίοέοι ἰοωπσεγ: ταυϑῖ δὲ γεσιουεά, 
ἀεραγὶ Δῃὰ ρ855 ΔινΑΥ. 

8. δαίὁ “«ὐογπ ὁγ ὀῥπιαεῖ 1 ΛΈεγΆΠγ, ὅν Ηΐ: 
“οἱ, ἴῃ ςοπάοϑοοθηβίοη υϑίηρ ἴΠ6 ἰδηρυάᾶρο οὗ 
ΙΏΔΗ : 50 511||1ΑΥ]Ὺ ἰὴ οἵδεῦ ρΐδοεβ αν 1 ἤπε 
ἔμ χῖὶν, 28). Ηδθ ονρεᾶσβ ὈΥ Η;πη5ε] 

οαισε Η εομϊά ταυεαγ ὦ πὸ σγεαΐφγ; δηὰ ἴῃ 
1815 σᾶϑὲ αἶϑὸ 20 σῥεαυ ἐδε ἐπιρπιαδί έν 9Κ᾽ 
εομπεεἰ (ΗΘΌ. νἱ. 13. 17). 

ἐδε ἐχοοί ἰρηο 9. σοοδ] 15 υϑεὰ ἴῃ 4 ἰδίογ 
σδαρίον (ΥἹ 11. 7) 85 ἃ ἀεί ρῃιδζίοη οἵ Οοὰ Ηϊπν. 
861: Ὁ ἴῃ Ηιπιὶ δἴοπο πιϊχϊς υἱεοῦ, ἐ.6. ἢϊ5 
ἀεβεοηάδηϊβ, σίου. Βιυῖ ἤδη {ΠΟΥ ἴο 
δοκηονϊοάρε (566 Ὁ. 13) ἴδδὲ {ΠΕῪ ἢδα ποίμης 
δυΐ τυῆδὲ (ΠΟΥ μαά τεοςεϊνοὰ ἤοπὶ ΗΙπὶ ὟΝ ΠΟ 
σἤοβο ἔδοῖν ἔογοίδίποτβ ηοῖ ἴου ΔΩΥ σοοάῃεθβ οΓΓ 
ΘΧΟΘΙΙοποα οὗ πεῖγβ, Ὀαϊ 5 ΠΊΡΙΥ Ὀδοδιβε Ηδ 
Ἰονοὰ ἐμβοπὶ (ΒΘ εαῖ. νἱϊ. γ, 8), (θη {δεῖν ἐχοεν 
ἔέπῶῦ Ὀδοᾶπια γιά, ἃ5 ἴπθ βδπὶα ψοσά οἴξῃ 
ΤλΘΔἢ5 (45 ἷἰπ Ἶεγ. χίτὶ. 9). ὙΒεὶγ ῥαίαοες νγετὰ 
μιαϊοξῃ! ἴο Ηιπι Ὀοσδι56 ἴπαγ σσογο ἐουπάσα οη 
ΤΟὈΌΌΕΙΥ δηπὰ οὐ λθβονῶν (ςξ, Τ[εἴ. χχὶϊ, Σ3--- 17). 
δηὰ ννογα οησγίςποὰ Ὁ. νγαῖ παὰ θδθοη στη 
ἔτοπιλ ἰδ6 ΡΟῸΣ ἃπὰ ποον (566 οἶᾶρ. 11. 
1ο, 11). 
ΓΟ) ΘίΠΙΡΙΥ απ, ἃ5 Ὀεΐοσγε (νυ. 27). 
«υἱ]] 1 ἀείξυεῦ ὦ9}Ἱ ΤὮΘ νου πιθδῃ5 ἐο “δεΐ 

“Ὁ, ἀηὰ ψὮδη ἰδ 5:5:}1Ώ65 10 γεαξε οὐέῖ ἐπίγείν, 
40 ἀεί σεν ὠρ, 15. ΠΟΙ ΤΊ ΟΩΪΥ ἔοϊ]οννοὰ ὉΥ ἐπ ἐῤὲ 
ῥαηά οὗ, οὐ ἴῃ ρούϑοῃ ἴο ννοπὶ ἴΠ6 βυγγοηοΓ 
ἷ πιδάθ 15 ὄχργεβϑοῖ. Τὴθ ΠΘΔΉΪΏ ΤῊΔΥ ὃ6 
οἴπον [πα Οοά ννουϊὰ ἀεῤ εν μ δε εἰ νυὶἢ- 
οὐκ τέϑογνο, «αὐἱήό αἱ δε γμίπεις ἐδέγοο, 411 τἴ5 
᾿πΠμΔὈϊΔηϊς, δηὰ 411 115 ναι τη, ἱπέο [Π6 ροννεῦ 
οὗ [86 Θπεῖαγ, οὐ, ἴπδὲ Οοά ἩΗϊΪπιϑοὶξ πνου]ὰ 
“ϑμξ μὸ ἴἰὮ6 οἸΕΥ, Ὀεβιορίηρ ἰξ 5 γα γ. 

9. ὑγήδεγε γονιαι ἐδ γι01:}] [1 18 ηοΐ 5414 
σΐογο [ἢ 15 νου] άρροη. Βυΐ [6 βοθῆθ ΤΥ 
Ὅ6 Ξυρροβδὰ ἴο δὲ ἴῃ με δεβιορεὰ οἴγ. Ψὸ 
δανθ πο αἰ ΠΥ ἴῃ οχρίδἰπίηρ ἴδ ἴογτι]6 
Ρἰεΐυγε Ὡς ἢ ἴΠ6 ργορμεῖ ἀγαννβ τ] ἃ ἔδνν 
ἴουςῆος, [πῆς 5ἰγαιϊῖποββ οὗ [Πδὲ 5ίοζε Ὡς ἢ 
Ἰλϑιθὰ ἴῆγοθ γεᾶτβ (2 Κ. χνὶϊ. ς), ἔλπιῖτθ τηυϑὲ 
αν Ὀδοη ἐοϊϊονγοὰ ΌΥ ρεϑθϊεηοθ. Α ῥοιωδ 
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Ἷ ἐ :Ὁ. 
4}} έλο ,μεἴ- 

ΜΦῚΣ ἐλόνε»- 
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10 Απά ἃ πιδη δ υποῖὶς 5ἢ4]}] ἴδλζε 

πὶ ὕρ.0 ἀπά ἢε παῖ Ὀυγπεῖῃ ΠΪπι, 
ἴο Ὀππρ οὐῦ τῆς Ῥοπεβ ουἱϊ οὗ ἴῃς 
ἤουβα, ἃπά 5}4]} δὰΥ υπῖο ἢΐπι τἢδϊ 

,ώιαρ.:- 5 ΟΥ̓ ἴδε 54ε85 οὗ {πε δουβε, 2: 
13. 

τοὐΐἑ νοΐ, 
οἵ, λανέ 
7 

ἐδέεγό γεῖ απ τ ἴπεὰ ἂἀπά ἢε 
8.41} βᾷαγ, Νο. ὙΠδη 5}2}1} ἢδ 5840, 
ΠΗοἹ]ά τὰγ ἴοηριιε: ἴογ ἔννε ΠΊΔΥ 

ὙνΠοτο ἐεη »ρεεηὶ «ὐεγε ἰω, τετὰ βρατοά, κυγνῖνοὰ 
106 σαϑυδιτῖθ5 δηὰ ργινδίίοηβ οὗ ἃ βίερθ, ΠΊΔΥ 
Ὠδᾶνθ ὈΘΘΏ ΟΠ6 οὗ ἴδ αίπεε:. [{ σου]ὰ ΠΑτάΪγ 
Ὁα 5112]], 

10. “πώ4 α "»"αηἷ ονοΐρς͵ ἄο. Ὅδὲ ρσο- 
ῬΠοῖ 5 ὀχαςῖ νογάβ ἅγὸ πλοτὸ ὑγοςῖϑα δηὰ οἰθαγ, 
“πά4 δὶς μπείρ αηα δὲς δωγπεν «δαὶ! ἐαξο δὲ»γε μῤ. 
ΤΠ τῆδῇ δδ5 ἰοδὲ ἔδίμον δηὰ ὑσγοΐμεσθ. Ηἰ5 
ποχὶ οὗ Κίῃ ἰ5 ἢϊ5 πο, ἀηὰ ἢ6 σδηποῖ ἰΔῪ ἢϊπη 
ἴῃ 186 ρα. ὍὌο υἱγ]θῆςε οὗὨ πο ρίασιιο ἔογ- 
θαάο (115, 1Ὁ ΤΏΔΥ Ὀδ6, οἵ 245 ἴδε Ὀυτὶ4]-οἶδοι ἰὰῪ 
ουζϑιάο [Ὠδ νν 115, δεοογάϊην ἴο [οὐν]5}} ευπίομι, 
ἴΐ ννδϑ ᾿Ἰῃδοοθβϑιῦϊθ, Ηἰ5 πεῖς ἱπογεΐοσε σηυϑῖ 
ἢ δὶ5. οὐ Πδηᾶβ δωγη Πὶς τεπηδίηθ, ὙΠῸ 
᾿ς Ὀυποά {μεῖγ ἀεδά. Ὅὕ6 ΟἿΪΥ οΑ965 οὗ 
ΠΗ ἅτε ΘΧΟΕΡΏΟΠΔΙ, δηὰ ἔογ βρεοϊδὶ 

τΤοάϑθοθβ. ὙΠὲ Ὀοάϊεβ οὗ 5840] δηάὰ ἢ]5 5οῃϑ 
ὝΟΙΘ ΡΓΟΌΔΟΌΪΙ δὈυτποὰ ἰμδὲ [ΠΟΥ πρῖ ποῖ 
δραίη ὃς ἱπϑυ ! δὰ ὈῪ ἴΠ6 ῬὨΙΠ ΞΕ 65 (1 8. ΧΧχὶ. 
11--- 3). ὙΤΒο Ὀυγηΐηρ ϑΘροκεὴ οὗ ἰπ οἴδιεγ 
Ρίαςοβ. (2 Οἶγσο. χνΐ. 14, χχὶ. το; |οσ. χχχῖν. 
4) νν»ᾶβ ἴδαϊ οὗ ἔγαρταπίξ 5ρίοεϑ, ποὶ οὗ [86 
Ἀοάϊεβ οὗ (Π6 ἀοδά. 

ΒΥ δοπει βοπῖὸ δβανθυηδογϑϊοοά ἴΠ οπηδοϊδιοά 
Ὀοά!ε8, 50 σοάιιοδὰ 45 ἴο 6 δἰπιοδὶ Ξκοϊδείοῃϑβ. 
11 ΠΊΑΥ ΟΧΡΓΟ55 5 ΣΊΡΙΥ ἐφε εογρσ. ἌΝΏεη ἴΠ6 
μποίρ, Ῥἱουβ ἰϑῖκ ϑϑθεῖβ ἄοῃθ, βεη δὲ δδ5 
ολγτοα ουὖἱ Πη6, 85 δ6 τεΐϊυγπ5 ἴο ἴμ6 δοιι96, 
δηὰ ράᾶ5565 [ῆγου ἢ [5 ΘΙΠΡΙΥ τοοσηβ, δ6 βπάς 
ἐπ ἐς “ἰδ, ἴῃ Οἠδ ΟΥ̓Ϊ[5 τετηοία σμδηΊθοΓβ, οἠδ 
00 511} ἴνοβ, δηὰ ἢθ 4515 1 δὲ 15 [6 ΟἿΪΥ οὔθ 
Ἰεῖ. 1» ἐδεγὸ γε απ «αυἱὴὸ ἐδε63 ὮΘ ΔηϑννεΓ 
ῖ5,), Νο. ὙὕὙ8Πὲ ὠπείρ᾽; τοὐοϊμάοσ ἰ5, Ηοϊά ἐδ 
ἰοῆσμε! οὐ, ἴο 96 ἃ ϑνογὰ ὙΘΓῪ 1Κκὸ [Πδὶ ἴῃ 
86 ἰοχί, δ] 2ῶ0γ «υε »ιαῦ ποὲ »παξε »ποπμέϊοη 
9 δε παρις ἡ δὲ Σογά. ἼΒοθο δϑὶ ννογὰϑβ ἅσγὲ 
ἀϑοσ θα ΟΥ̓ βϑοπῆθ ἴο ἴπ6 ὑσορδοὶ Ὠἰπιϑοὶξ, Ὀυΐ 
ΜΙ Π|Π|6 ρΡγο Δ Ὁ  γ. ὙΒΕΥ τὸ ποτὲ πδῖυ- 
ΤΑΙ δε θυϊεά ἰο ἔπ «περ. ΤῊ ᾿6τᾺ] γαπ5- 
Ἰλοη ἰ8, 2δε παρι οὗΚΓ᾽. ἐδε Ζογά ἐξ ποὶ ἰο ἐξ 
»ιρηοπεά. 11 15 Ποῖ ΘΑΞΥ ἴο 540 ννῆδίῖ πηυϑῖ 
Ὀ6 ΒΌΡΡΙΠοὰ, [ΙΕ 18 σογΊΔὨΪΥ ἱπιρ θὰ μαὲ {86 
5 οἷς πδη νγᾶ5 οὐϑεγσνοὰ ἴο Ὅθ δϑοιιϊ ἴο βρϑᾶζ, 
δηὰ νν»ᾶ8 σἰορρεὰ ὈΥ ἴῃ οἵδεοι 5 ἤω } ΝΥΒαῖ 
νγὰ5 6 ροίΐης ἴο δὲ ϑοπιθὸ ϑρροθθ 8 
ΔρρΡοδ] ἴο Οσοά, ἴῃ σοπβττηδίίϊοη οὗ μἷ5 δῖο, συ ςἢ 
85, ἐδο Σιογά ἰδυεῖδ (οἷ, τ Κι. χνὶ]. χ2). ΟἾο 5 
της ἴα ΠΠΚοΙγ δὲ τΠ6 βυγνίνοσ τῆς ᾿ηἰοηά 
ἴο ἴμδηῖς Οοά ἔος ϑραγίηξς ἢϊπι. πὰ {5 
ἄρτεεβ γα} τ [Π6 ΡΏγαϑθο 29 γπηαζε τ:η οι 
9 δὲ παριὸ 9 ἐδε Σιογά, ἡ Ὠο ἢ οὔἴεη 1πΊρ}165 
ῥγδῖϑε διὰ ἱπιβὶ (5, χχ'ὶ 8; [οβὶν. χχῇὶ. 2). 

ΑΜΟΞΘ. ΓΥἹ]. [ν. 10---ὶ Ζ. 

ποῖ τηᾶκο πλοπίοη οὗ ἴΠ6 πηι οὗ 
τΠε ΙΒ. 

Ι1 Εοτ, Ὀεβοὶά, τπς ΙΟΚΡ Τοπι- 
τη οί, πὰ ἢς ν}}}} 5ηλτε τῆς ρσγεδῖ 
Βοιβε ψ ἢ ᾿ Ὀγεᾶοῆεβ, ἀπά τῆς {πππ|ς ΡραΣ “νυ, 
ἢουβε νυ οἰε8. 

12 ἢ 541] Ποῖβεβ τὰ ὕὑροη ἴδε 
τοοῖς ὃ ψν}}} ομδ ρον ἐῤέεγς χἢ οχεῃ 9 

ΤἼΟ Ρῥγοδι Ὁ οη τρῶς ϑριηρ ἴτοῦλ ϑιρεγϑίῖ- 
του ἴπδὶ ἔδασεαὰ ἴο στηθηϊίοη ἴῃ6 ὙΟΤῪ Πδης οὗ 
Ηϊαι ΝΏὨο 50 ἴουσι Ὁ υἱϑιιοὰ ποτὶ. [{ 15 
δοιίοσ, ρεῦθδρβ, ἴο τεραγὰ 11 45 6 Πὰς 
οὗ ἀεδβροῃάδηου οὐ ἀεθραῖσ. ΟὗἨ νμδὶ ἀνυδὶὶ 
ὙΓΔ5 ΔΠΥ͂ ΔΡΡΟΔΙ ἴο ἴδε Γογὰ ποσὶ [Ιἰ νγᾶϑ 
ἰά16 ἴπ ἴπ6Ὸ ἀδὺ οὗὨ νεηρεδῆοθ, ὙΤθθ [ονν σῇ 
ςοπηγηθηϊαῖοῖβ ρυῖ {Π6 ἰλϑῖ νγογάϑ ἴῃ ἴΠ6 τηου ἢ 
οὗ {Π6 5ἷςκ πιδῃ, 85 18 ϑαγίηρ, “"" Ἀδϊονε ἴδε 
ἀεδά, ἔοτ νυν ἢ 116 ΠΟΥ Ἰνοὰ ΠΟΥ ῥσγαγθὰ ποῖ ἴῃ 
(Π6 πᾶπιὸ οὗ [πο 1Ἁ,οτὰ." ΟΥ̓[Π6 ἔννο τηδυριηδὶ 
Γεθ ηρθ ἴμεῈ βεσοπμά ϑ8εὲπὶβ ἴο εἰ θοα  ἘΒ15 
γίονν. 

11. ἐδε ΣΟΚΡ εογπριαπάείδ, ἀπά δὲ «οἱ! “»εἰ 6} 
50 ἴῃ «οἷ. ἰχ. 9, 7) «υἱὲ! εορε»παπά ἀπά 1 «υἱδ εἰ. 
ΤΒουρὴ Ηδ εο»»παπά: ἴῃ6 Ὠυμπηδη ᾿ηϑισιιθηῖ5 
οὗ Ηἰ5 δηροσγ, 1ἰ 15: 5}}}} [86 1,ογὰ Η  πϑο 6 ΠΟ 
᾿πῆ] 5 ρυηἰϑῃπιεηῖ, ΒῪ 26 χσγεαὶ δοιὁ βοῖῃδ 
υπάοιβίδηα ἴῃ6 Κιηράομῃ οὗὨ [5γᾶε]; ΟΥ̓ ἐδ 
εἰς δοισε, ἰμαὶ οὗ [υἀΔἢ. ΟἸδεΓβ, ἘΠ πλογὸ 
ΡΓΟΔΌΙΠΥ, ἴδε ἰδοθα δχρυεβϑίοηβ ΠΠΟΓΑΙΥ. 
Οομηράγα 1ἰϊ. 1ς, νμοτε σγέαὶ δοιε! ΤΟΔῪ Ὁδ 
Α5ϑοὸ 47 δοιμει; ἈΕΙΓΠΟΓ 518}} ὩΟΥ ζτραῖ 

.« 8βουϊὰ δϑοᾶρθ. ΟἿΪΥ ἴδ6 ρτοδίογ {86 Ὠοιιϑο, 
186 στεδίεγ (ἢ6 χη, ΕῸΣ ὀρεσεδε: νχὸ πὰ ἴῃ 
{πὸ πιδυρὶη ἀγοῤῥίησι, ἴῃ νυ ἢ 9656 [86 νοχὰ 
15 ιϑοὰ ἴῃ οἵἴδοῦ ρίᾶςοβ (ϑοης οὗ 50]. ν. 2, ἄγορι 
οΓ κἰχδε). “Ὑταηῃβέεστεα ἔτοπι Ἰἰαυϊά ἴο ἀξγ 
(Ὠίηρβ, 11 ΠΊΔΥ πιοδῃ τνωἱ 7 αρνπεπί:, αἱονε:. 
ΤΠδ Ρσορδμεῖ 5 ἰδηρυδρο ἱπλρ 1165 [δι 2ῤε ζγεαΐ 
οιμὁ ΞΒλου]ὰ Ὀ6 5ιιθη 50 85 ἴο ὈδοοπΊδ αζο»»ε: 
οὐ ἀμ, ὙΠῸ 266 “»πιαὶΐ ῥοισε 5πουϊὰ Ὀὲ ξ}} 
οὗ εἰο3:, ἐγαεῖξ: οὐ γεπί:. 

12. Τ]Ὲ ᾳυοσίίοηϑ οὗ ἴδε ῥγορδεῖ υἱν] ἷγ 
Τοργόϑεηΐ ννμδὶ 15 ππηδίαγαὶ, ἀρδυγά δηὰ ἔπιτ- 
1655, ο δοῖβοβ πῇ ὉΡ ἴπ6 βἴθεορ Ἂἰ"ὶ ο 
τῆθη ρἰουρῃ ΜΠ οχεη οἡ ἴδ6 πακοὰ σοςκὶ 
νουϊὰ ποῖ ἴδο [οἱ] 6 ρῥτοροβίεγου ἡ Ουτγ 
ἰγδηϑἰδίογβ ἢδνο νγὲ}} δά ἀδεὶ ἐδεγε ἴῃ [ἢ6 ϑεοοηὰ 
οεἴδιιϑθ, 'ἴπ Ὡς ϑοπιθι ν᾽ τισὶ ὈῈ Ξυρρ] δὰ. 
Ὑνουϊά ποῖ ἃ πιῆ δ6 1ποιρῆϊ τδὰ στ ὰσ 
Βῃοιὰ διίίειηρί δυο ἃ (πρὶ Απιοβ 96 πη5 
ἴο δά άγεβ5 Ὠἰ πιβοὶῇ ἴοὸ [Π6 ποῦ ]ε5 ἀπά ᾿υὰρο5 οὗ 
ἴϑγαδὶ, 85 ἴξ 6 μδὰ 41ἀ----ἰβ. γοὺγ οοπάυςϊ 
ΤΊΟΓΟ ΓΟΔΘΟΠΔΌΪΘ, ννο πᾶν νἱοϊδιοα {πὸ οἴογηδὶ 
ἰαννβ οὗ σΟοά, δᾶνε [υγηοὰ αν ἀπά δαυν ἰηῖο 
ἃ ΠηθΔη5 Οὗ Ορρζεββϑίοη δηὰ νυἱοΐθποθ, δηὰ νεῖ 
Βορε ἴο ἢ τ, Θϑοδρίηρ ἔδο αἰνίπο νϑηρθ- 
δῆς Σὸν (06 δά ἀ5) γε φαυς ἐμγπεά ὑμάρ.- 
»ετιὲ ἱπίο σαϊ!, ἀπά ἐδὲ 7γιωΐ 97 τὶ ῥιεοισηδες 
ἑπίο ῥερείοοζ. Ἠδ δὰ υϑοὰ ἃ 5: π|}}8Γ ὄχρτεϑ- 
βίοῃ ἴο ἴδε Δϑὲ ἰῃ ἃπ θαυγεῦ οΒλρίος (νυ. 7), 



ΑΜΟϑ. 

ἔοῦ γε δᾶνς τυγπεά ἰυάρπιεπς ἱπίο 
γ) Ἀπὰ (Π6 ἔτυἱξ οὗ τρμξεοιβη 688 

ἱπῖο Πεπιίοςϊο: 
13 Ὗςε ψἩ]Οἢ τα]οίςς ἴῃ ἃ τπϊπρ οὗ 

ποιυρῆῖ, ἢ ϊσἢ 8γ, Ἦδλνε νψγε ποῖ 
ἌΚεΠ ἴο τ.8Ὲ Ποῖπβ8 ΟΥ̓ οἵ ονῃ 
βίγεηρτῃ ἢ 

14 Βυῖ, Ῥεδοϊά, 1 ν}}} γσαῖβε ὺρ 
Δρλϊηϑῖ γοιι ἃ παίίοη, Ο Βοιιβε οὗ 15- 
γ26]. 8β2:ἢ τῆς ΟΚΡῸ ἴῃς οὐ οὗ Ποβῖς ; 
πὰ {ΠῸῪ 884]1 ΔΠΠ]οῖ γοὺ ἔτοπι τΠ 6 

γ. 13---ἰ.] 

ΠΟΙ ΟἿΓ ἰγαηϑίδίογα δᾶνθ οὐογυμαυοοά ἴοτ 
186 τνογὰ στεπάεγεα δεροοξ ἢεσοΌ ὙῈ6 ψογὰ 
τεπάετοά σα ἰ5 οὗ ὑποογίδίῃ πλοδηΐηρ. Αϑ ἰΐ 
βϑίξη ες ἘΠΡΗΝΥ ῥεαάΐ, ᾿ξ Ξο6 8 γΎῪ ἈΠ κοὶγ τῃδὲ 
ΡΙΣΩΔΙΙΪΥ [ἃ ἰηἀϊοδίεβ σφ ῥοῤῥγ, ὅπὰ [δϑὴ νι μδὶ 
νγ88 Ὀϊξίογ, ἰπ]υτου5 δηὰ ροϊϑοπουβ.ΌΎ. ὙΠῸ 
σοστυρῖ Ἰυάρο ἔπγηβ ννῆδὲ 15 ὑυῃοϊθϑοπηθ ἰηΐο 

ἴϑοῃ ; ἢδ πΊΔΚ65 ννμδὲ 5ῃοι ]αὰ ὃὈ6 ϑυγθοίοϑῖ, 
ἰἰἰοτεϑέ, 

18, 72 «υδίερ γεϊοίοδ.. «υδίορ, “4.7Χ] ΤΠ 
Ριορδεῖ, δοςογαϊης ἴο δὶβ ουίοπημ, ι.565 Ρᾶγ- 
ἰς! ]65---᾿ὀυ΄όὰ ῆο ἃγὸ δἰνγδγϑ γεἠοίείμς ἐπ ἃ 
ἐδίηρ 97 ποισδὲ; ἴῃ Ἡδεῦτονν οπθ ψοσγά, ἃ πο- 
ἐδέπα, ἃ ΠΟΤ -ἘπΕ Υ, ἴῃ τμδὲ ργεϑεηΐ ϑδςσπηϊηρ' 
ῬΓΟΒΘΡΟΙΙῪΥ οὗ ἴῃς Κιηράοπι ννϊςἢ [85 πο γϑᾶὶ 
ἐουπάδίίοη ; ΨὴΟ ἃτὲ αἶννγαὺβ :αγίηᾳ---συε 
«σε ποὲ ἰαήέη ἰο Ὁ δΟΓΉΣ δῦ οἱ οαὐυὴ “ἐγεησ δῦ 
Ἡον: ἅτ τὴ σοπηπιοη ΘΠΊΌ]6πὶ ἱπ ϑοῦρίιτο 
οὗ ρονγοῦ δηὰ πυχηῖ, Πειξ, χχχιϊ, «7; 58. 
Ιχχχῖχ. 7). Ὑμεϑα Ὀοδβίοιβ δείσι θυϊοὰ 4}1} ἐμοῖσ 
ϑυοοθθα ἴο {ποιηϑεῖνεβΌ. [τ νγὰϑ ποὶ Οοὰ 
Ὑ8Ὸ δά ρίνοῃ {ποπὶ ῥογ. ΝῸ. ὙΠΕῪ δδὰ 
ἐαξερ ἐδενι, δῃὰ 1αξεη ἐδορε ο ἐδενμεῖυει, ἴο 
096 ἴεπὶ δὲ {πεῖγ οὐ ΜΙ] δηὰ ρ]δαβυγο. 
ΜΟΙ ἀἰϊογεηξ ἰ5 ἴπῸ ἰδησυᾶρο οὗἉ ἴδ βδογοὰ 
Ηἰδιοτίδη (2 Κ. χῖὶν. 2ς---}7})}: Οοά 98νν7 ἐῤέ 
ὀὲηιεν οὐίολίον οΥ᾽ Τγαοὶ, ἃτιὰ βανεὰ θεαὶ ὉΥ͂ 
᾿ς οὗ ]εγοόθοδπὶ [. 

14. Βυί] 1,1{ογα]]γ, Τόν. ΤΏΘΥ ψογὰ οχυ]ῖ- 
ἴῃ ἴῃ {πεῖν τοοθηξ νυἱοΐογθβ ονὲσ [06 ϑυΎγιδη8, 
ἴῃ ἴΠ6 ΣΟΓΟΥΟΙΎ οὗ ἴδ δηςίεηξ Ὀογάεῦ οὗ [δοῖς 
κιηχάοσῃ Ὀοΐὰ ἴῃ [86 πού δηά ϑουῖϊῃ. Βαῖ 
1δοῖγ οχυ δίίοη νγᾶ5 νδίῃ: ἰδοῖσ Ἴσοηβάδηςθ 
Τηϊϑρίδοοά. ὙΠΕΥ ἀϊὰ ποῖ 566 ἴδ δδηὰ οἵ 
Οοά ἴῃ τπεὶγ βιισοεββ, ὙΤΠΟΥ͂ δᾶὺγ ἰπ {ποὶγ 
τεβίογοα δ ρίγε ΟἿΪΥ δα τεσ] οὗ {πεὶγ οντῃ 
νυν ϑάοπι δηὰ νδίοιιγσ. ΤὮ]5 ρίεαπὶ οὗὁἨ ργοσρογ Υ 
τνγὰβ {πο 1λεὲ ἰσδὶ, δηὰ ἴποὺῪ ὑσγουθὰ ἴῃοογς 
τισὶ] 6. ὙΠῸ οηὰ επονοὰ (παΐ {ΠΟΥ γε οίεεά 
ἐπα ἐδίπε 9. πομσδί. ον, δεῥοίά, 1 (εταραῖὶς) 
«υἱ] ταμο μῷ ἀραΐ! γορ ἃ παίΐοη, αμά δεν 
σῥαὶ! αὔιεί γοω. ἴῃ  Κὶ. χῖν. ἂς ἴδε τεβῖο- 
ταϊϊου οὗ [δε Ῥογάοσ οὗ [ϑγδεὶ 15 ἀθβϑου οί, 
ὙΠ ομο οχοορύοη, ἴπ ἴμ6 532π|6 'νογάβ 85 
ἴδοϑθε ἴῃ ΒΟ Ὦ ἅγὸ ποτα δηπουπορά ἴῃς ᾿ἰπιϊῖ5 
οὗ [86 ςοπιην ΔΕ] ςοη. Φγονι ἐδὲ ἐπίογίης ἐπ 
9 Ἡα»"αΐδ ὁ δὲ “τα οὗ 1δε “ναδαδ τὸ τῃ6 
Ῥτοοῖφε νγογάϑβ οὗ ἴῃ βδογοὰ ἢἰδίοτίδη. ΕῸΓ “ε 

ΝΙΝ]. 

οὗ τὴ6 ψ]] Δ ογη 659. 

ΓΗΑΡΤΕΞΚ ΓνΠ. 
: 7ἍΑε ἡμάσπιονες 9 ἐδ ρνυατελοῤῥενν, 4. ἀπά οΥ 

ἐπε γέ, ἄγε ἀνεσίρα ἐν ἐλε ῥγαγε᾽ ὁ Ασιος. 
ἡ δὲν ἐδε τυαἱέ οὗ α 2 μνεόξδέρεδ ἐς σἱρηεὗβεαά ἐἀδ 
γεεῆον οὐ Πεγαεί. τὸ Α»ηαείαλ εονεῤῥαίρεείά 
ΟΓ Ανποσ. τΆᾷ ἡνιος σἀσιυοείά ἀὲξ εαἰδέκρ, τό 
αμα Αἱ »εαξίαλ᾽: ἡερνπορ. 

ΗΤὄ πδῖὴ τῆε 1,ογά σοῦ 8ἤενν- 
εἀ υπῖο πιὲ; ἀπά, Ῥεῇῃο]ά, ἣς 

ἴῃ Απιοβ νὰ πὰ γίνε, οἵ σαί βοῦς ὀγοοξ, φυαάγ. 
ΤῈ “γαδαδ ἰ5 ἰὴὩ6 πδηδ ἴῃ Ηδρθῦγον ἴοσ ἐῆς 
ἀεργεββοά υδ]]οὺ Ὠχοῦ νης [86 Τογάλδη 
ἤοννβ, οδ θὰ ἔτοστλ 115 5βδρθ, ἱπ Οσοοκ, Αὐ]οη, 
πὰ ἴῃ Αταῦὶς, ΕἸ Ομοσ. [πῃ οὖσ Α.Οὔ Ὁ. ἰΐ 
5 τοηάδεγοά ρα ξθθοσαγ. Ὅὸ Πεδὰ 86 
58 οδἱ θὰ ὉΥ Μοϑβεβ ἴμ6ὸ 8θὰ οὗ ἐόδε “γαδαῤ, 
ΟΥ̓ ἐδε ῥίαϊπ (15 ἴῃ Ὠδυῖ, 11. 17). {2 γίυεγ 
9 ἐδε «υἱδάεγπεις, οΥἩ «υαάγ 9 δε “γαδαῤ, 
τηυδὲ πᾶνο Ὀδθη ϑοπὶθ νγῸ}]-Κηοννῃ ᾿ 
[1 ψουϊά 9ϑεηὶ ἴο δε ϑοπὶὸ ϑϊσοδπη οὐ (ἢδ 
ΘΑϑίοσῃ δἰάθ, ψ Ὡς τγᾶβ 4150 {πθ βουΐδοσγῃ 
Ὀογάογ οὗ Μοδῦ, 45 ἴπδὲ σουπίσυ νγᾶ5 νυ πίη 
186 Ἰἰπλῖ5 οὗἨ ἴπθ Κίπγάοιτῃ οὗὨ 5γδοὶ. [15Ξαϊδῇ 
ΤΘΠΟἢ5 (χν. 7) “δε ὀγοοῦ (οὐ «υα47) 977 ἐδε 
«υἱλίοᾳυ»----ἰη Ηδῦγενν παςδαὶ δα-αγαδίηει----ἰῃ 
Μοδὺ ϑκουΐπει Ὀογάοσ. ὙΤΉΪ9 πᾶς Ὀδδη 
Ἰάορτποά ἢ ἃ ϑἴγοδιι Ἵδ] θὰ ἴῃ ἰἴ8 ὌρΡΟΥ 
εἐουγϑο αάν εἰ “δια, δρὰ ἴῃ 1:18 Ἰονγεσ σάν 
6’ ϑαβεδ, νης δηΐοτβ (πὸ Τ)οδὰ 86ὰ δἱ ἰἴ5 
Βου Ποσῃ εη. [118 ροδίοη νου 5υἱϊξ [ἢς 
Ῥγορβεῖ 8 τγοσάϑβ (53:6  Κ. χῖν. 2), 

σΗΑρ. ΡἼΤΊ. 1. Τδε ἐὰν τῶ μΒδά ἰυ5ὶ 
δηποιπηοδαὰ [Π6 Ῥυμπίβητηθηΐ ἴο ἰηδίκιοὰ οη 
[ϑγδεὶ ὉΥ͂ ἃ ρΡουγεσῆι! εηογ. Ηδσ πονν δά ἀ5 ἃ 
ΒΟΓΙ65 οὗ υἱϑίοῃβ, ἰῇ Δὶς Οοά 5ποννοὰ ἢΪπὶ 
ϑοῦλθ ἀεί(81}9 οὗ ἴπ6 Δρρσγοδοδιίην ΤΑ] πγ. 1ἰ 
δ Ὀδθη τεπιλυκοὰ ΟΥ̓ ΔΠ ΘΑΙΪΥ Τοπηπιδηΐδίογ 
τῆδι 186 ἢγϑι ἴἢγθο ςοστεβροηά νἱἢ [86 σγδάυδὶ 
δάνδηςο οὗ ἴθ Αβϑεγγίδηβ,. ΕἸγϑὶ, Ρὺ] ἱηνδάδαά 
1.6 Ιδηά, δηά τεϊγοά οἡ σϑορινης ΠῸπὶ Μοπη84- 
Βοῖλ ἃ ἰδουβαηὰ ἰΔἰοηῖ οὗ 5ιἵνοσ, ψὮὩοδ 6 
Πα ἐχδοῖϊοὰ ἔγοπι ᾿ιἰβ. νυ Θ  ὮῪ 50 0]οςῖ5 (2 Κ. 
ΧΥ, 10, 20). ϑεςοῃάϊγ, ΤΊΣ δῖ ἢ- ΡΊ]Θθονῦ, δἱ 
τς ᾿ἰην Διο οὗ Α42, πηδάδ ἃ ἰηνᾶ- 
βίοῃ, δηὰ οδιτίοὰ Ἵἀρίνε 6 ττὶῦε8 οὐ πὸ 
ΠΟΙ δηά δαϑδὶ (2 Κ. χν. 29, χυὶ. 7): σ Οἶγο. 
Υ. 26). [,451{1γ, 54] πιδῆσϑεσ κυδάιεὰ [6 
ὙΠ οἷ6 ςουπίγΥ, δηὰ σλγτίο ἀὐΤΑΥ ἴΠ6 χοτηδί πο Σ 
οὗἩ 186 Ρρϑορΐο. 
Τρ ῥαΐδ ἐδε Σογάὰ ΟΡ «δεαυεά ππίο ’»6} 

ὟΝ ποθ ψογάβ ἴῆγοθ οὗ [(Π6 νἱ᾽ϑίοῃβ ἅγὲ 
Ἰηϊτοάιοοὰ (νυ. Ι, 4, νἱῖ, 1) ; [86 τεπηδίη!ρ οπαὲ 
ἴῃ δἰπιοδὲ ἔπε άπ) (υ. 7). 

δὲ ου»ριε4 Ἧδξκ νχᾶβ ἴῃ ἴδιο δςὲ οὗ ἐοστηίηρ. 
Ἧς Βο νγαβ οδ᾽ϊοὰ Ὀοῖογο σόξ ,όγρρεἼει' οΥ {δὲ 
»ιουπίαίη: (8εε ΟἹ ἷν. 1.3} 8 Βετὸ τεργεβεηϊθά 48 
ΘΩΌΔΙΙΥ 466 ἥζογηιο" ο΄ ἰπβδοςῖβ. [π ἴθ ΒΙΌ]ς 
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ἐπίετπρ' ἰη οὗ Ἡεπλδῖῃ υπίο τῆς ' τίνος μὴν 
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ΤΟ, “νέον ἐογτηςα ἢ Πορρεῖβ ἰῃ τῆς δερὶη- 
τ ηΐηρ οἔΓὨἍ [δε 5δοοτίηρ υρ οὗἉ τῆς ἰαΐτεγ 

στον : δηᾶ, ἰο, ἐὲ τας ἴῃ ἰδζῖογ 
στονσίῃ δῖον τῆς ἰεἱπρ᾿β πγοννίηρδ. 

2 Απὰ ἰξ σᾶπιε ἴο ρᾶ58. ἐῤαί νγῇεη 
ΠΟΥ Πδά πιδάβ δὴ επὰ οὗ δαϊίηρ τῆς 

ΓΆ3585 οὗ τῆς ἰληά, ἴδῃ 1 κ5αά, Ο 
Τὰ Οου,, ἰογρίνε, [1 Ὀεβεεςἢ τῆεε: 

! Οτ, τυᾶο ᾿ δΥ γννῇοπι 8}4]} ΄δοοῦ δγῖβε ἡ ἔοσ ἢς 
οἵ (οσ, ἔου) - 4]] 
ϑαεοῦ 1: 5141]. 

ἐκ ςς0ᾷΧ4ΧΑ ΤῊ ΓΟΒΡ τερεηϊδά (ογ τη 8: [1 
5041] ποῖ 6, 584 ἢ τῇς [0 ΒΚ. 

Οοά [15 βροκεὴ οὗ [βδγουρμουΐ, ποῖ 845 συ]ην 
1ΠῈ νου] Ὁ. ξόπογαὶ ἰδννβ (45 νγὲ 5ρεᾶκ), ὃυΐ 
85 [86 δοῖυ] Αβεηῖ ὟΥ ἢ ἰνναγϑ8 «νογάεϊδ(  οὔῃ 
Υ. 17). Εογ σγαδοῤῥεγι, οὐ ταῖμοῦ δοεισίς, 
ΑὙλοβ υ865 ἃ ψογὰ ἐουηὰ ΟὨΪΥ οὔσας δἰϑονν τα 
(Νδδυπι 111. χ7). 

ἐπ ἐῤε ὀερίπηὶης Οὗ ἐδε “δοοίΐης ωῬ 9 δὲ 
Ἰαΐον στοαυ! } ἴγμαι 5, ἃ[ 1[ῃ6 ὙΘΓΥῪ 9650 
ὙΒοη ἃ ρμίαριια οὗ Ἰοσιισῖ ψουἹὰ τηοϑί 
ἰογτῖδ]6 : ψ Βοη [86 ζτάββ, δΔέοσ δοίης τον, 
Ὀεζᾶη ἴο στον ἀραίῃῆ. 7ε ἰαξίοῦ φγοευΐὁ νγᾺ5 
186 σόϑϊξ οὗ [6 ἐχέΐογ γαὶπ, ἰδὲ {6]}} Ὀδέοσο 
[πΠ6 δΒοδί οὗ βυπληεῦ 5εῖ ἴῃ, ἀγυγὶηρ ὕρ ὀνετγ- 
την; δηάὰ [ΠΟῪ ἃτὸ σεβροο νοὶ ςδ]] δὰ 
πᾶτηε85 ἀογινοά ἔτοπιὶ οὔθ τοοῖ, ἐφζε"δ, εἶπ 
ἀοδ. ΎὙΒε εἴεςϊ οὗ 1}15 γδίῃ 15 τοίδσσοά ἴο 
ἴῃ Ῥ5. Ιχχιϊὶ. 6, ἀξε γα ὠῤοη ἐδε ποαυη »γαν. 
1 ἸΠοτο ννογα πὸ δῆεγργονίῃη, ἴΠοσγὸ γου]Ἱά 6 
ὯΟ 5ΌΡΡΙΥ ἔογ {86 νυἱηῖοσ, ΒΥ 2ῤὲ ξἰη': ποαυ- 
ἐπ: ΜΘ τηυδὲ τἱπάοτϑίδπά ἴδε ἢἤγθε σσορ οὗ 
ἔῖαλ35, ΜὨΪΟΣ ϑθοὴβ ἴο ἤν Ὀδθη ἰδίθη [3ἢ 
[5γδὲ] ἔογ ἴδο δέηρ υϑ6, [ἴ νγνὰ5 ἴδ. οὗ πο 
ΑΥ1] ἴο [86 οὐγῃε 5 οὗ πὸ 50]]. 

Ω. στα 9 1δὲ ἰαμ ΤὨΐβ ἱποϊυάο5. (ἢ 
ἔγα 5 οὗ ἴπο ϑάγίῃ, 186 ἴοοὰ οὗ τηδῃ, 45 ἴῃ 
Ῥ5. εἶν. 14, βοῖο [86 ϑάπιὸ νχοσὰ ὀοςσυζα, “ δεγὸ 
ἴογ 186 βογυοθ οὗ τηδῃ "" (ςξ. Οεηῃ. ἱ. ΣΣ, 12, 
29, ἰχ, 3). ΔΑπιοβ ἱπίογοθάθβ δὲ (ἢϊς Ῥοϊηΐ, 
υϑης ἴδ6 52Π|6 ὈΓΑΥΟΙ 845 Μίοβ65 ἰῃ Νυη). χὶν. 
19, ἰδουγχὰ μὲ ψνογας ἀπο ᾿ἢ ΟἿΕΙΓ νογβίοη. 

ὃν «αυὐϑονε “δαϊ! 7αεοὺ αγίσο 3} Μοτὲε 1 γα ]γ, 
αὐϑο ἰ5 αοοὐ ᾿ἰῖ Ὠ6 “δομίά αγμε8 ἩΗον ολῃ 
Π6 ἀγίϑε, “ἰα"4 οὐ ἐπάωγε, 1 τὰ. νἰϑἰἐοὰ ) 
ὃν δὲς “μια Ἐσάυοορά δηὰ ἱπιρονοσιϑηθά 

ὉΥ ̓ ης 5Έη6 ςοππηοίίου5 πὰ ἔογείχζη ἰηνδϑίοῃ 
(2 Κ. χν.). ϑυοβΒβ ννεγε ἴδ οδΙδιτ 168 ΞΥτὰ- 
ὈοΪ Ζοαὰ ΌὈΥ [ἢ Ἰοςυϑί5. 

8. Τόὸε ΣΟΚΡ γερεπιοά ἤν 1δ.] Ἠδξ 5υ5- 
ροηάοὰ τπ6ὸ 1} ὀχεουϊΐοη οὗ Ηΐβ ρυγροβο, 
᾿Ιϑιθηῖη, 85 ἰἴὲ ψουϊὰ βϑεῖη, ἴο 1Π6 ργορβοῖϊδβ 
ΒΡ] Ιοδίοη. [ὃ νᾶ αἴεν {6 Ἰοσυπξῖ5. δά 
οαΐδῃ ψπδί (ΠΟΥ οουἱὰ βηά, [δαὶ 1]5 σοησοο- 
βίοῃ γᾶ3 σιδηίεά. ΤΠῸ ννοσὰ ἐδὲρ Ἐποσθίοστο 
Ροϊηΐ5, ποῖ ἰο ψῆδὲ νγᾶβ ρασῖ, Ὀυϊ ἴο βοπιθ 
Ετολίοσ, ὑπηδπιοα ΟΔΙ ΑΓ τἰμδὲ ννᾶ8 ἴο ξὉ]]ονν. 
Α σεβριἴο ννᾶ5 σταηίοά. 

4. εαἰϊ4] ν 45 «Δ]]ΠἸηρ, βυϊητηοηίηρ, Ηἰς 

4 4 Τῆι παῖ τς ]οτὰ ΟοΡ 
βῃενεά υπῖο πιε: δηά, Ὀεδοϊά, τῃ6 
Ι,οτά ον ςα]]εά ἰο ςοπίεπὰ ὈΥ ἤτγε, 
δηά ἴζ ἀσνοιιγοά τῆς ρτεαῖ ἄεερ, ἀπὰ 
ἀϊά ελῖ ὉΡ ἃ ρδζγί. 

ς Ἴδη 8214 1. Ο Τογά σοῦ, οδᾶδβ6, 
Ι[Ῥεβεεςὴ τἢδε : ὈὉῪ σγῆοπι 5841} Ϊδοον 
Γίβ6 ἢ ἔογ ἢς ἐς 5η12]]. 

6 Τηε ΚΡ τερεηϊεά ἰοσ {ἢ ΐ8 : 
5 δἷ8ο 341] ποῖ Ὀε. βαἰτὴ τῆς ,ογά 
σον». 

η Δ Τμυβ Βα 5πεννεά τε: δπάᾶ, 

ῬΘΟΡΪΘ ἐο εοπίεπά. ΤΒς νοσὺ βρη ῆθβ ἴο σο- 
τεηα ᾿ς 4}1}γ, ἱῃ 4 σουγῖ οὗ ἶᾶανγσ. Ηδ ὑϊἱὰ5 
Τδοτὰ οηἴον ᾿ηΐο ᾿πάρτηεης σὰ Ηϊπ. ΗἨΐδ 
Ψ} ΕΥ̓ τμεῖσ οῶϑεὲ  ἥγε. 80 ἰξ ᾿ς ϑαϊά 
([3Δ]. Ιχν]. 16) 8» ἥγε απά ὁγ Ηὴ “«υογά «υἱὲ 
ἐδὲ Ζογά ρῥίεαά «υἱτὁ αἱ! Με: (εξ. ἘΖεκ, χχχυ. 
22). ὙὨδ ἱΠΊΔΡΌΓΥ 5 ΞΌΡρ] Θὰ ὉΥ ἴῃοϑε ἔγχος 
[Πμδὲ, Ὀγοακίηρ ουἱ Αἴεσ ἰοπρ ἀγουρῆὶ ἴῃ ρταβ5 
ΟΥ ἔογαβί (70εὶ 1. σ9), Ὀυτη ονοσγίδιηρ Ὀείοσθ 
ἴΠεπι. ὙΠδῖ [ἢ “γε ϑροόΐκοῆ οἵ 15 συτῃθο !οΔ] 15 
παν Ὀγ 15 ἀενουσίηρ ἴδ6 868 858 τγ6}} 85 ἴΠ6 

ἐδὲ σγεαὶί {δὴ} 186 δῷ ὄδχργεϑθίοη ἴουπά 
ΟΠΙΘΗΥ ἢ ἴ86 ρορίϊςδὶ Ὀοοῖκβ, ὁσσυγτίηρ οἰβα- 
ὙΏΟΓΘ ΟἿΪΥ ἴῃ [Π6 παγγδίίνος οὗ ἴδ Οσραϊίοη 
δηὰ [Π6 ΕἸοοά. Δ Βοτα οὐὖν ἰγδηβίδίοσβ Βᾶνὸ 
ὠρυομγ δηὰ αὶ, ἴῃ Ἡρθῦτον ἴδὸ βάτο ννοσὰ 
(εαι) 15 υϑοά νϊοδ. 

Ω ραν] 5μου]ὰ Ὀδ6 “δε ραγὲ ΟΥ̓ ξογήίοῃ, ἴοτ 
Ἰ 15 πιδάς ἀοῆηϊίε ὈΥ {6 ἀγέοϊθ. νμδὶ ἰ5 
ἸΏΘΔηϊ 56οὴ5 ἴο Ὀ6 δέ ῥογίϊοπ ῃϊςἢ Οοὰ 
ἀρογοθὰ ἴο Ὀ6 σοηϑιιπιοὰ : ποὶ ἴΠ6 τνῆοϊς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἰσγδεὶ, θυΐϊ ἐδαξ ρογτοη νυ ϊοἢ κυβετοά 
ἔτουὴ ἴδ νἱοΐδεηςς οὗ ΤΊ 41} ΡΊ]οβοσ. 

5, 6. Δγαίῃ {πὸ ῥγορίιδὲ ἰηϊογοθάθα, ποῖ 
ῬΓΔΥΪΏΣ 845 Ὀδείοσε [δὲ Οοά μνοιυϊὰ “ογχέυε 
(υ. 2), Ὀυξ ἐα.ε, ἀο5ϊϑῖ, βραγίηρ ϑοπὶὸ: δπά δ 
1.565 [Π6 58πι6ὸ ρ]οα 45 Ὀείογε, [6 δηξεο θά 
ςοηάϊτίοη οὗ αοοῦ. Διπά, οποςὶ πιοῖθ, ἴδ6 
Ἰηϊογροϑδίοη σὲ Απιος οὐίδίηβ ἃ τηϊὶρδίίοῃ οὗ 
(δε ρυηϑῃπιορηῖ. ὙΤΠ6 νογϑὶ (μδί 15 ἴο δρρεῃ 
51]} γεῖ Ὀ6 ἀείεττοά. 

7, 8. ἴη {Πἰ5 Γδινὰ νἱοη ἴδ 1 οτὰ Ηϊμ- 
561} 15 56θὴ Ὁ ἰῃ6 Ργορβοῖ, ποῖ βϑεμάϊηρ Ἰοουκῖ5 
οΥΓ ἤγε οἡ ἃ βΌ ΠΥ ἰδηά, Ὀυΐ οοπιης ἀονη ἴο 
Ρυηΐ5} ἴΠοπι. ΤΏ ρΡυγροςί ἴοο οὗ ἴδιο νἱϑίοῃ 15 
ἐχρίδλιπθά, Τῆς νογὰ ἔον ρἠωπόῥ(πο 'β ἐουπὰ 
ΠΟΓΕ ΟὨΪῪ ἴῃ ([8ὲ Ηδῦγον ἴοχῖ, Ὀυὲ ἰῖ5 πιοδηΐησ 
15 τεπάδγοά οἶθασ ΌὈΥ ἴδε οοχηδῖο ἰδηριιᾶρος. ΜΛ 
«υαἱ! 9, α ῥῥρπόίμδ, ἃ5. ἴῃ 6 ργορμῃδῖ .]}5 ἵξ, 
15. α αυαὴ! ταδάθ δοοογάϊης ἴο βιιοῖ ἃ [ἰπὸ, 
βέγαιμΐ, ροσρεηάϊουϊασ. [τ μΒδὰ θη θυ 
ὙΠ οᾶγο δηὰ Ἰυμάρτηοηξ, ὉῚ τυϊδ δηὰ τηράϑισο. 
ΒΥ ἴδε ϑᾶπηθ βῃουϊὰ ἰδ Ὀ6 ἀεδίγχογοῖ. 1. «υὐΐ 
“εἴ τ μόρον δηά ἰπδὲ ἐπ 2 δὲ τηΐάε ὁ Ἰεγαεί, 
ἔογ ΟΥ̓ΟΣΙΣΟΥ νγᾶβ ποῖ ἴο ὕὈδ ᾿ἰπιϊϊοὰ ἴο 
ἃ ῥαγί, Ὀμϊ νγᾶβ ἴο δηῦγαος 411, ἴῃ οἴδοσ 



ν. 8---11.} 

θέ ο]ά, τῆς Γογὰ βἰοοὰ ὑροη ἃ ννδὶ] 
πιαάε ὈΥ ἃ ΡΪυπΊ ]ης, ἢ ἃ ῥ᾽ υπιδ- 
πες ἴῃ ἢ 18 Παπά. 

8 Απὰ τς ΙΟΚΡ 86᾽ἀ υἱπῖο π|ς. 
Απιοϑ, ννῆδῖ 8εεϑὲ ἴῇου  Απά 1 84ἱά, 
Α ρ]υπιῦ] πο. ΤὙἤδη 8αἰά τῆς ],οτγά, 
Βεβοϊά, 1 ν}}} βεῖ ἃ ρ υπθ]ης ἰῃ τῆς 
τηϊάϑι οὗ ΠΥ ρεορῖὶε ἰβγδεὶ: 1 νν}}} πος 
ἀρδὶῃ ΡΆ38 ὈὉΥ Τα πι ΔΩΥ͂ ΠΟΤ : 

9 Απά τε πίρῃ ρίδοεβ οὗ ἴβ8δδς 
80}8ἃ}] Ὀς ἀεϑβοϊδίῖθ, δηά (πε βαποίζυλδγὶθ8 
οὗ ἰϑγδθὶ 5.41} 6 ἰδλίά νυγαβῖε ; δῃά 1 

ΡΑ552 3.865 ἐδε ῥίμριῤίῥε 5 βΒρόκοη οὗ 45 στρ ογοά 
ΠΟ 655 ἴῃ ἀσβεπισίοη ἔπδη ἰῃ ογοοϊίοῃ. 866 
[86 ρΐἴδοοβ τεξοσσεά ἴο ἴῃ ἴ86 πιδγρίη. 

8. 1 «υἱῇ! ποῖ αφαὶπ ῥα:: ὃν ἐδεγι 4,7 "πογε 
ὙἼΠΟ 534π|6 ρῆγαϑθο ΤἭσςιΓ8 ἐῶ ὙΠ]. ἐξ μμῥεὶ 
ΒΙΠῚ]ΔΓ οὔα ἴῃ Ῥίον. χίχ. 1ζσ, 29 ρῶ44 ουέγ ἃ 
ἐγασγεσσίοη, πὰ Μ|ιοΔἢ ΥἹΙ. σ8, ἴο ρα... ὁγ ἰξ: 
δηᾶὰ ἴδε τποδηΐϊηρ 15, ἴο ονετίοοϊ ἱἰζ, ῃοῖ ἴο 
ῬυηΒᾺ 1. 

9. δὲ ῥίιαό ρίας: 9.) Πιααεἢ 15 ἃ ῬὮΓΑΘ6 
ῬΘΟΌΪΝΑΓ ἴο Απιοβ. [1ἰ 15 ποῖ δᾶϑγῪ ἴο ἀδίετηϊηο 
ὙΓἘΥ ἰὰ 5 οηρὶογοά. [τ ΠΙΔΥ͂ σοῖο σϑρες δ! 
ἴο Βοειββοῦα, ὙΠ ἢ 15 ἔννῖοο σηοηΠοηθὰ Ὁ 
{86 ργορδεῖ (νυ. ς, νυν". 14) ἴῃ σοπποοϊίοη νἰκὰ 
Ἰἀοϊδίτουβ νγοσβρ. ὙΒοῖε ἴϑλᾶς δὰ ἀννοῖξ, 
δηὰ θυ} Δη αἰϊαγ (Όξεη. χχνὶ. 24). Α.5 [οϑίδῃ 
5 8481 ἴο βᾶνὸ ἐοβίεά ἐῤδε δὶ δίαεο: «αυὐδέγε ἐδὲ 
2γίο!: «σογίβεεά, τονε Οεδα ἰο Βεεγυῤεδα (: Κἰ. 
ΧΧΙΙ, 8), ἴΠΟΓΟ ΤΏΔΥ δᾶνθο Ὀθθη ΤΔΩΥ οὗ ἴπ6β6 
δηςσίεηξ 5165 οὗ ραῖΠΑτομδὶ σνουβρ ἴδ.5 ἀ656- 
εταῖοα, δηάϑοσηθ οὔ [Π656 ΤΩΔῪ βᾶνὸ Ὀδθη 5ρΘς ΙΔ ΠΥ 
τεϊεγγεὰ ἴο ἴῃ [ἢ]5 ὀχργοϑϑίοη οὗ [86 ργορδοῖ. 
ἴῃ νοσ. τό νγὲ βηὰ ἐδε δοισε 9 αας. [ἴ τλὰῪ 
Ὅς (δὲ (6 Ῥοορὶς ἰάθη ποά {ΠΕΓ ὙγογβὮρ 
ψ [δὲ 5ἰμηρίς ριεῖγ οὗ ἴδε μαστοῦ, δηὰ 
οϑἰεηίδουϑ!Υ οἰδιπηθὰ κιπάσγοὰ ἢ Ἀπ). 
ὕπαεν (6 6 οὗὐ 2ῤε “απείμαγίες 97 Πεγαεὶ 
ὍΓΟ μέ τοὺν ἱποεϊυάοὰ ἔδη, Βειβμεῖ, δηὰ Ο1]- 
841. [Ιϑγδεὶ δὰ Ὀυϊ οὔθ “σαπείμαῦ ἴῃ [ἢ 
ἰδοθ ἴμδι Οοά πὰ Ἵοδοβθη, δηὰ 50 οουϊὰ ποῖ 
γὸ ΤΟ ἴπδη οπς ἴδδὲ ἀεθογνεὰ ἴο ὃὈ6 50 

πδιιοὰ. ὙΠπὲ ἰδ ἰτῦεβ ὈΓΟΌΔΟΌΪΝ ἀϊρηϊβοὰ 
ψ ἢ (ἢϊ]5 ὈἘΠῸ (δ6 ῥγίποῖραὶ βθαῖβ οὗ [δεῖς ἰὰο] 
ὙΌΓΞΙΡ, ᾿υ5ὲ 45 ΠΟΥ πδιηθά ἔμεῖς δίγό ρίας: 
δῇϊτεν. ἱαδε 

1 «υἱἱ! το, ἅς. [ἴξ νγᾶβ ὉΥ ἴδε δαπὰ οὗ 
ογοῦδοδπι {πδι [5γδοὶ δὰ Ὀδθθη βανθά, δηὰ 115 

τοσϊοσοα. Ηἰ5 βοῃ, δοννγεύοσ, Ζδοθδγδῃ, 
νγᾶϑ ποῖ σραγοὰ ἔοσ [15 δι μοι 8 βᾶκο. Ὁ Βεη 
δα δά τεϊσποά εἰχ πῃοηίῃ5 ἢῈ ννᾶ5 δϑϑλϑβϑπδίοα 
ΒΥ 582]1ιπ|, τγμο ϑυςςεοάοα Πἰπι, δυὲ τεϊξποὰ 
ΟἿΪΥ “ἃ [1 πιοπῖθ ἱπ ϑαπιδσγίδ" (2 Κ. χυ. 
8---1). 

- 10. ΑπιδΖίδῃ, τῃουρἢ Ποῖα οἈ]]δὰ ΟὨΪΥ ἐδε 
»τγιδε 9 Βείδεεῖ, νσὰ5 Ὁτο Δ ὈΪΥ ἴπ6 ΒΙΡῊ ῥ.σϑί. 
ὙὝΒεῖΘ τουδὶ μάνα Ὀδδῃ ΤΙΔΩΥ ρυεβί5 οὔ [δ 
οδιξονοσϑιὶρ πόσο, πὰ Β6 Ο 15 βοτὲ πδπιοὰ 

ΑΜΟΞ. ΝΙ]. 

Ψ}1}} τίϑε αραίηϑ [6 ποιβε ὁ ετο- 
Ὀοᾶπὶ νυ τῆς δυνογά. 

1ὸο  ἼΠΠεη Απιαζίδῃ (ἢε ῥγίθβϑὲ οὗ 
Βεῖἢ-Οἰ βεπῖ ἴο Ϊεγοδοδπὶ Κίηρ οὗ 
Ιβϑγδεὶ, βαγίπρ, Απιοβ8 πδίἢ! σοπϑριγεά 

ἱπ8ὲ ἴπεο 1η (ἢς πκιάϑι οὗ ἴ[ῃε Πουδο 
οἵ Ιβγδεὶ : τῆς ἰδηά 18 ποῖ δὺϊε ἴο θθᾶγ 
411 ἢ18 ψογάϑ. 

11 Εογ ἴῃ Απ|οβ βαἰτἢ, Τογοθοδηι 
80,41} ἀΐα Ὁγ [Π βυνογά, δηά [5γδεὶ 5}4]] 
ΒΌΓΕΙΪΥ Ὀς Θά ἀνγὰγ σαρῖῖνε οὐἵ οὗἉ {πεῖς 
οὐνῃ ἰδπά, 

ΤΩΔΥ Ὀδ6 διι!ρροϑοά ἴο πᾶν ὕθοη δὲ (μ6 ποδὰ οὗ 
ἴδοι, ἔτοσι [ἢ6 πὰ [δὲ ΒῈ ἴοοκ, Ης πιλίκεβ 
ἃ ΟΔΙυπιηΐοιι5 σμδῦχο δρδίηεὶ Απιος. Ηδ 845- 
βογῖβ (παι ἢ6 δὰ εομωρίγεά ἀραϊησὶ ἴΠ6 Κίηγ. 
ΎΒεῖο ἀοεβ ποῖ ἄρρϑᾶγ ἴο αν ὕδθεη ἴδ 5] 15 8ϊ- 
ἐϑῖ στουηά ἔογ [815 δοσιυκαϊίοη. ὍὙΒ6 ὑσγορδεξ 
μβδάὰ ποῖ αιοϑιϊοηθαὰ ἴδε ἰκηρ᾽ 5 ῬονΟΥ, ΠΟΥ 
πιδᾶὰθ ΔῺῪ δίίετηρῖ δραϊηϑὲ ἢΐ58 16. Ηδς πδά 
ποΐ οηἰογοα ἱπίο ΔΗΥ͂ ϑοςτεῖ ἰοάσιιθ ἢ οἴδοτῖς. 
Βυΐ 45 Οοὐἶδ πιοβϑοηρογ δ ἢδά ἀεηουποδά 
Ἰἀοϊδίγσγ, δηὰ ἕογείοϊἁ ἰδ Ὄχεϊποϊίοη οὗ {πὸ 
τογαὶ ἤουϑο, ΤῊ ννγᾶϑ8 εορμέγμείδυο ἐγεατον ἴῃ 
[πὸ ἐγεβ οὔ Απιδζίδη, δῃὰ ἢὸ δνδιϊοὰ [ἱ πιϑοὶ 
οὗ [815 [2196 ρίοδ δραϊηϑὲ δὴηὴ οὐποχίοιις ορρο- 
Ποηΐϊ, 5 ΠΊΡΙΥ Ὀδοᾶυϑο 86 ἰδουφῶς ἰξ πουϊὰ 
βανα πιοδὶ ννεῖρηῖ τ Ὦ (πα Κίηρ, Ετοτι ἴδε 
ννογάβ οὗ ἴδ τρόβϑᾶρε ὙγὙὸ ΠΊΔΥ ᾿Πέοσ [πδὲ τἢ6 
Ῥγοδοδίηρ οὗ Ατλοβ ἐπ ἐφ »πὶὲ 977 ἐδὲ δοισε οὗ 
Ἰγαεὶ Ἰδὰ ποῖ Ὀδοη ἔστ {1655. 

ἐδε ἰαπά ἐς ποῖ αὐδίε (ϑαϊὰ Ἦ6) 19 δεαγ αἱΐ δὲ: 
«υογ] ΜΝ αὶ δὲ υἱἱογοά μιδὰ δὶ ἰϑαϑὲ ἔουηὰ 
᾿ἰβίθῃοῖβ. Απά δπιοηὴρ ἴμεϑο ποτα ΤΊΔΥ Ὠᾶγ 
Ὀδεη ἴποδ6 ὮΟ σάν ποοὰ ἴο ἔδεπι, γῆ. ὝΕΓΕ 
Ἰοὰ ἴο δᾶνο πηϑρινίηρε αρουξ [6 πδίζοῃδὶ στὸ - 
Ἰισίοη δπὰ ννοσβῆρ. Ὅδ6 στεαΐοσ 6 πυπιθοῦ 
οἵ 5υςἢ, 186 τῆοσγε Ἴοΐϊουγ νου] ά πᾶν 
ξίνεη ἴο ΑπιΔΖ1Δ}} 5 ἀἰπίοσίίοη οἵ ἴδ ἔγυτἢ, 

11, Σὸν ἐμ: «ἄνιος “αἰδό, δ.ς.ἢ ΑπιΔ2 ἢ 
δρΡόΔΚ8 οὗ Απιοβ 45 οὗ ομθ Ψγῆ0 υἱἱίοτβ ἢ15 οὐγῇ 
ννογὰβ δηὰ τπουρηϊβ, ποὲ οὗ οπὸ οἰδιπιην 
ἀϊνίηο δυϊδοῦῖγ. δ ϑοπάβ ἴθ Κίῃρ ἃ 51:1π|- 
ΤΆΔΙΥ οὗ ἴποϑο ψογάς ἢ} ἢ ς ἢ [Π6 ἰαπὰ μαα 
Ὀδοη Π]|1εὰ, Βυΐ τεῦ 45 ἰξ 5, ραγί 15 3196, 
δηὰ [6 σοπιδι πύου δὴ τηΐδὶς δοοουηΐ οἵ ἴδε 
Ρτγορ ποι ἰοδοδίυν 85 ἃ βοῖθ. Ατοβ δὰ ποῖ 
δὰ [Πδῖ εγοδοα»ι “δοιι αά αϊε ὁγ ἐδε “«υογά. Ιἰ 
νγὰϑ ἐδό δοινὁ 97) ὕεγοδοανι, 8 ΤΆΤΩΪΥ, ἰδδὲ 
νγὰ5 50 ἰδτοδίοπθοά. Ηλδὰ ἢὸ σᾶ] } ρσγοά!οϊοὰ 
[η6 Κιπρβ νοἰεηῖ ἀδδίῃ, ἃ 1δδῖοιιβ τυΐοῦ πα χες 
μᾶνο βυβρεςιοα Ὠἷπὶ οὗ ἰγϑδβϑοῃ, οὗ ἰδίην πηθᾶ- 
ΒΌΓΕ5 ἴο πλλκο ἢἰ5 ᾿νογς χοοά. ἐεῦι μον οὐὰς 

ὀγβίοη οἵ ᾿ιἰ8 ὑσορῆες Απλδζὶ ὉΓ 
τὴς τοῖς Απο8 μὰ ἱπάεοὰα  κτειοά [ οδρ-. 
ὈνΝΠῪ οὗ (ες ροορὶἊς, Ὀυς ἴδετε 15 πο σῃροποη 
οὗ ἴδιο οἵγίῃξ 5ἰη3 ἀεπουπορά, Ὡς πνεσὸ 118 
οδυ5ε, οἵ οὗ ἴδ εηοουγαρεπιοηΐ οἴετοαῦ ἴο ἴδιο 
Ῥεηϊοηΐ. 

501 
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8β21ἃ το ΑπιλΖίδῃ, 1 τυας πο ρτγορδεῖ, 
ΠΕΟΙΙΒεν τρᾶς 1 4 Ργορμεῖ᾿ 8 δοη; δυς1 
τυᾶς Δῃ Ὠετάπιαῃ, ἀπά ἃ ραίδπεγεγ οὗ ἑ 
᾿ ξγοοίποῦε ἐγ: ὙΟΥΕΝ 

Ις Απά τῆς [ΚΡ ἴοοϊκ πε [28 11 Ή εν. 
ξο]ονσοά τλε ἤοςκ, ἀπά τῃε ΓΟΚ κα Κα, 
πηἴο πι6. (0, ΡΓΟΡΠΘΒΥ ππἴο ΤΩΥ ρεο- 
Ρἷε ἰβγδεὶ, 

552 

12 ΑΪβο Απιαζίδῃ 8δἰά υπῖο Απιοϑ8, 
Ο τδουι 8εετ, Άεε τῃες ἀὐνᾶγ ἱπῖο 
ἴῃς ἸΙαηά οὗ [υάλῃ, «ἀηὰ {πεγα δα 
Ὀγαδά, ἀπά ῥγορβεβύ ἴδεζε: 

1 ΟΥ, 12 Βυῖ ῥΓοΟρἤεϑθυ ποῖ δρδὶπ δη 
φαποίμαν. ΤΊΟΤΕ δὲ ΒεΙἢ -Εἰ : ἐογ ἴξ ἐς τῆς Κίπρ' 8 
ἀσκεε. ᾿ σΒδρεαὶ, ἀπά ἰξ ἐς {πε ' Κίηρ᾽ 5 οουτί. 
“λέ είν. 6χ., 4 ΤΏεη δηϑυνετεά Απιοβ, δπά 

1.5. “Ὅἢ5Γο Αμρνιακίαρ «αἰά, ας. 1.1, “πώ 
“«»νιακίαδ “αἷά. ΤὙΤδο ΚΙ ἀΡΡοδῚβ ἴο Ὦδνθ 
ἴκϑη πο ποίϊςο οὗἁἩ ἴδ6 ῥσιοϑὶ 8 πηοϑϑαρθ, εγ- 
Βδρ5 δὲ σενεγεποδὰ ἃ ργορβεῖ. Ηε μιδὰ δΐπι- 
56 ε (6116 ἀ 1πὸ Ῥγοάις!οη πλδάς ὈΥ Τοηδῇ (2 
Κ. χῖν. 295). 80 πὸ ρῥσχίοβὲ ποῖ θείην δὺϊθ ἴο 
Τλῖκο υ86 οὗ (6 κἰρ᾽5 Ὡδῖθ, ϑρϑᾶκβ ψἱ 41] 
δε δυϊδοσι ἢθ οδπῃ δβϑυηθ. Ηδθ δά άγοβϑοβ 
Απιοβ ὈΥ Ὑνμδῖ νγᾶβ σϑαὶν ἃ [Π|6 οὗ Βοηῃουχ: 
Ο ἐδοιι “εεγ. ἴΐ Ὀοϊοηξϑ 5ρεςῖδ! ἴο Οοά β 
Ρτορδοίβ, 85 ροβϑοβϑίην ἃ ἀδοροσ ἱπϑρϊ τῆλ 
οἴδοσ πιθη, ποῖ ἔγοπὶ ϑυροσίοσ ΔΌΣ ΠΥ, ὈὰΣ ὉΥ͂ 
ἀϊνίπο ΠΠυτπδίίοη. ΤῸ 5υςὃ ἃ σΕἔ ἴδ6 ῥγο- 
ΓΞ Ἰλϊὰ εἰαῖπι, ἤδη Π6 ῥγοίδοοα δ8 «ὐογά: 
Υ 5αυηρ [ΠΟΥ ὙΤΟΙῈ 5010} 85 ὃ6 “σευ (ςὮ, 1. Σ-. 

866 ποῖα ἴογο). Βυὶ {Π6 Ὠίχἢ ργίεβὶ οὗ Βεῖδμοὶ 
υϑοά ᾿ξ σοηζοτηρίυ οι ῖγ, 45 σι ἀϊσυ ην 5 ὑγε- 
ἰοῃϑίοθβ. Ηο δά άσγοβϑο. Απιοβ 85 1 μῈ πηδάδ ἃ 
ἴγδάδθ οἔ δὶ5 ἰδῇ οὔϊος, δῃὰ ςαγεὰ ΟὨἹῪ ἴο μεῖ 
ἢϊ5 ᾿νίης Ὁ ἴ. Ηδ [ε}5 πὶ (δῖ ἰξ ἰ5 ποῖ 
τ: ἣϊς δάἀνδηΐαρο [0 δχογοῖϑοὸ ἢ5 ῥτο[οδβίοῃ 

Το, 
᾿ς ες ἐδ) ὙΠδὲ ἰβ, δοοογάϊηρ ἴο δε Ηδ- 
Ὀγονν, ,εε 7ὸὃγ ἐὸν ῥγοΐί. 18 ἴᾷου τουϊάεοϑε 
Ῥγοθρεσ, Ὀεβόηα αυΐοκ)γ ἴο “κώαό. Ὑ6ϑ8 
Ρτοάιςοηβ οὗ ἃ χῖνα] 5 ονυθσίωσουυ νου Ὀ6 
ΔΟΟΘΡΙΔΌΪΘ, 

ἔδενε σὲ ὀγεω] Α58 1ἴξ Βὸ εσεὲ οὐδ ψ8ο 
Βουξῃςϊ ἤῸγ ποίην θεγοπὰ δαμώμμί: Γ᾽ δαγίεν, 
αμά ῥίκος; 07) ὀγεαά, ἴο υϑ8ὲ πε ἰδηρσυᾶρο οὗ 
ἘΖΕΚΙΟΙ (ΧΙ. 19). 

18. Βυΐ ῥγοῤδεγ μποί ασαὶμ Ω7 γιογὸ δέ 
Βειδ-εἢ δ τοῦγ ρυῖϊβ Βοιδεὶ ἤτεί, ΤΒυ5, 
ἸΠΈΟΓΆΙγ, “41π4 αὐ Βεέδεὶ ἐδοω “ῥαΐ ποῖ αραὶπ 
ἢ γπογὸ ῥγοῤόσιγ. Βείδεὶ  ἴὰ νγᾶ8 ἴοο βαοσγρὰ 
ἃ ΡὈίδοθ. [{ τοῦδ Ὀ6 συλγάοα δξαίμϑξ βυςἢ 
ἱπίγυβίοῃ, 
οἷον ἐὲ ἐν δὲ ἀἰηφ᾽. εδαρεΠ] Βεῖϊετ, “απεΐμαγγ, 
85 ἴῃ [6 τηλγρίη, ἔοσ [815 νγογά, 50 ἔτθαυθηεῖν 
υοὰ οὗ [δε ᾿Δθοσγηδοῖα δηὰ (86 ἰεσηρίο, γεπιϊη 5 
1.5 ἴῃδὲ [ΠογῈ ννᾶβ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 58 ΠΟ ΙΔΤΥ ἴοσ {86 
ὙΠ ΟΪ6 ρθορὶο οὐσπθά ΟΥ̓ Οοά, δηὰ (δῖ νγᾶ5 δ 
7]οπιβδίοπι. ΕἸΣΒΟΥ ἰ5 1᾿ οδ]]οὰ 2δο δίηρ': “απὲ- 
Ζμαγ, ἕο ἴἃ νγὰ5 ποῖ Οοάδβ. Ηδὰ : ὕδθθη 
βυς, ἰ ςου]ὰ ποὶ δὲ {Π6 βϑᾶπιθ ἔπ ἢδλνε ὈΘΘΏ 
Ὁ πιδη 8, [Ιΐ{ νγὰβ ἐδ ἀίηρ':, ἴον 1 νγὰβ σοῃϑίῖ- 
[υἱοὰ Ζ “σἀπείμΩγ ὉΥ δὶ5 νν}}} δοῃθ, [1 οου]ὰ 
οἷδὶπι πὸ δίσῃοῦ δυϊδογῖγ. [1 15 δα ἀδά, 1; ἐὶ 
ξδε ἐξιρ᾽, εομγί, ὙὨΘ ΠΊΔΓΡΙΠΔΙ τοπάογηρ 15 
ΤΏΟΓΙΘ ]Ιἴογ8] : δοισε φΓ ἐδ ἀἰηρφάον», οτ, 45 ἴμεγα 
15 ἼῸ δγίίοἶθ, [ξ ταϊρῃς δὲ ἰγαπϑιδίοα χ᾽ γογαὶ 
ῥοισε. [ἴ νγᾶ5 οδ]ϑὰ Βεῖμεοϊ οὐ βί πα! γ, ἃ5 Ὁ6- 

ἴῃς Οοδ': δοιμε, ἴος Οοάὰ νγᾶ5 ἔδβοσθ, πιδηϊθςῖ- 
ἵηρ Η!πι561 ἔμοτε ἴο Ηἴ5 ϑογνυδηΐ (Ὁ δη, χχυῖ]. 
:6---19). ἴἴ παρ μὲ Ὀὲ σΔ]1οἀ α γογαἹ δοιιβε, ἃ5 
ΠΟὨΓΔΙΠΙηΣ ἃ (6 ἔογ πὸ κίησ ψ ΒΘη Β6 σΔηπιΘ 
ἴο ΜΟΓΒΩΙΡ ἴποτθ.Ό ΟΥ̓ ἰΐ ΠΙΔΥ πᾶν τθοοϊνοα 
[815 πᾶπιθ 45 θείην ἴπ6 ῥυηςῖρα] ϑοαΐ οὗ 18 
πδίϊοηδὶ τοὶ ρίοη, τὸ νγᾶβ α χογαἱ δοιδ, ἱ.ε. 
ἰειηρ]ς, 2ῤε “πεγεά εαρίἑα!͵ 845 ὍγῸ ΤΑΙ  Ἀϊ 58 γ. 

14 16. ΤΟ δηθννοῦ οὗ Απιοβ 158 ἃ οδῖτη 
τεξυϊλίοῃ οὗ ΑπιδΖίδἢῃβ ᾿πϑὶπυδίίοηβ. Ηδ ἀϊὰ 
ποῖ ὈῬεϊοηρ ἴο {δὲ ογάδσ οὔ ἴ86 ρτορμοῖβ, ποτ 
νγὰ5 Πδ 4 ἀρ ραί “ομ, Ὧ6 δά ποῖ θδεῃ ἱγαϊποὰ 
1η ΔΩΥ͂ ϑοδοοὶ οὔΠ6 ργορμεῖβ. Ηο ἀϊά ἠοῖ ργο- 
᾿ ἔογ ἴΠ6 ὩΠνΥΟΥΤΏΥ τηοίνοβ δἰπρυϊοὰ ἴο 
πὶ, Ὀυιζ 5 ΠΊΡῚΥ ἰῃ οὈεάϊεποο ἰο ἴθ σοχηπιδηα 

οἔὗ Οοά, νδο ἰμὰ δ] ]οὰ ἢἰπὶ ἴο Ὀ6 ἃ Ργορβεῖ, 
Ὑ816 εηραροά ἰῃ δὴ Ὠπιῦ 6 οοσυραϊίΐοη, Ηΐς 
Αἰπὶ ννὰ5 ποῖ Ὀγοδά, οἵ ργοῆϊ, ογ βοῃουγ, θαῖ 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἴο ἀο Οοὐβ δἱἀάϊηρ. Ηδ νγᾶβ ἃ 5ἰπὶ- 
Ρἷ6 δεγάριαπ ΒΘ ἈΠῸ δι πΠιΠΊΟἢ5 οάπιθ, Ηθ 
ι.565 ἃ [ΕΥΤῚ ΘΟΠΊΠΊΟΠΙΥ τοϑισὶςίοὰ ἴο ἴμοϑα νγῆο 
τοοῖ σμδῦρο οὗ ἴπ6 ἰάγροσγ Ἵδῖ[]ϊθ. Βυῖ ἐδο 
ςοηίοχε 5ῃεννβ ἴπδὲ [6 ννᾶὰβ ἃ 5βορβοά--- 
ἐδε ΠΟΚΡ ἰοοξ »ηὸ ὧς 1 γοϊϊοαυεά 1δὲ “οεζ---- 
δηὰ νὰ [μ]5 ἄρτοθὸς (ἢ6 τασὸ νογὰ σὑτῖ 
ΜΙοδ, αἵ ἔπθ ὀρϑηΐηρ οὗὁἨἁ ὶ5 ῬΓΌΡΒΘΟΥ, ἢ 
δά ἀεβοῦροὰ Πὶ5 οσσυρδίίοη (866 οὐ 1. 1). 
Ης δάάβ ἰῃδὲ πὸ νγᾶβ ὦ χαίΐίδεγεγ οὗ “γεονιογξ 
δ, οΥὙἩ ΤλοΟΥῈ ΟΧΔΟΙΥ, α ἀγεσσεγ, οἰ υαίογ Οὗ 
“7 ΩΓ... ΤὮΘ ΒΥΟΔΙΊΟΙΘ 5 ἰάσρὸ δηά ἰ8]], 
Ὑν ἢ σρτεδάϊηρ Ὀσγδηςθοβ, γοβοι Ὁ] ηρ 86 σὰυ!}- 
ὈΟΙΤΎ ἴγοθ. [{ ξτενν ἰῃ Εργρὶ (Ρ5. ἰχχυῇ. 47), 
ἃπὰ 15 ϑροίοθῃ οὗ 85 δοίην σοζησηοῃ οὐ ἴδο 
ςοαϑῖ οὗ δουΐδεση Ῥαϊεβίϊπο (χ Κ. χ. 2)). [118 
ἤυϊ, ἢ ]ς ἢ 15 ἔουπά, ποῖ οἡ ἴδε Ὀτδηςδος, 
Ὀχὲ ἴΠὸ 5βἴεπι, ἰ5 ̓ ἴκὸ ἃ δ ἰπ ϑῆδρο διὰ 5π|6]}, 
Ὀμὲ ἰηίεγίοσ ἴἢ ἤδνοιγ, Ὀεϊηρ ϑυνεοῖ δηὰ ἱποιριά. 
Το πιδίυγε ἰἴ, [ΠΟΥ ϑογαίςδοά οὐ ρυποίζυγεα 
186 5 ἢ δὴ ἰσγοη ἱπϑίσιυπιοηξ, δηὰ ἃἀἤογ 
ἴδγος ἀδγβ ἴδε ἔτ νγᾶ5 πὶ ἴο οδί, ὙΠῸ ττογάὰ 
δοίξς (ΧΧ. κνίζων, νυὶξ. “εἰδοση.), υϑοὰ 
ΒογΘ ὈΥ ἴδε Ῥγορποῖ, ἱπϊπιδῖοβ [δὲ βυςἢ νχᾶς 
ἢἷ8 οσσυραοη. [ἃ ἀοεβ ποῖ οσσγ ἀραΐῃ ἴῃ 
186 ΟἹ Τοεβίληοηῖ, 

16. ἐδὲ ΠΟΚΡ “αἱά μπίο »6] ὙΜῖοδ ἴῃ (86 
ΒΆΓΊ6 ὙΕΙΒΘ δ6 ι.565 [86 βαςγϑά πᾶπιὸ: 72ε Ζογά 
οοῖ »ικὶ ΤΡε 1 ιογά “αἱά μρπΐο 6. Ηδδ νχλϑβ Ὠοΐ ἃ 
ὑχυχε ὉΥ͂ αἀυςδίίοπ, Όγ «“Ποῖοθ, ἔοσ ψαΐη, Ὀυϊ 
Υ ἀϊνίηθ 1πιρυ]56 ἀηὰ σοτηπιδηά. Α περ ἐν 

«υας ἰαἰά ὠβοη τη. Ηδ ςου]ὰ ποὲ δυῖ ἀοϊϊνετ 
186 τηρϑϑᾶρθ ὙΠ ὙνἩΙ ἢ ΒΘ νγᾶβ πὲ δῆ 

»η7 ῥεορ 5] ὨΪ5 ἰ5 ἴῃς ἰδηριιασο οὗ ἴον δὰ 



᾿ ζῃ [(ἢ6 ὀχοουζίοη οὗ ἢϊ5 οΟΠΊΓΟ. 

ν. τ6----2.] 

16 {Νον τπογοΐοσς ἤθαγ ἴδοι; τῆς 
ψοτὰ οὗ τς ΙΒ: Ὑδου βαγεϑί, 

Η Ἐσεῖς. 2:. Ρτορῆαϑν Ὡοζ ἀρδϊηβῖ [8γδεὶϊ, “Δῃὰ ἄτγορ 
ποῖ ἐῤν τυογάὶ ἀρδϊηδὲ ἴῃς ἤοι86 οὗ 
ςλδς. 

17 ὙΓπεγείογε τῆι β8 ἢ τῆς ΓΟΚῸ ; 
ΤῊ νἴς 8881} Ὅς δὴ παῆίος ἱπ (ἢς 
εἰϊγν δηά Τῇ 8οη8 δηά τὴγ ἀδυρἢτετϑ 
8}2]1} (}} Ὀγ τπε ϑυνογά, δηά τῃγ ἰδπά 
8.4}1} θὲ αἰνίάεά ὉΥ []ἴῃα; δπὰ ἴδου 
βῃλς: ἀϊς 'π ἃ ροϊ]υϊεά ἰαπά : δπά [5- 
γλεὶ 3}}4]] βι ιγοὶν ρῸ ἱπίο σΑρΌν!Υ ἐοσγί 
οἔ ἢΪ5 ἰαπά. 

ΑΜΟΞ. ΝΙ1. ΝἼΠ]. 

ΓΟΗΑΡΤΕΚ ΥνΠΠ. 
Σ 8.»} α δα:ἐεί οΥΓὙ τερενεο μὴ ἐς σλεισεαῖ 11έ 
2γοῤέριφωλέν οὗ 7.γαεῖ: ἐπ. 4 Οῤῥγειτίορ ἐς 
γεῤνουεά, τι Α χων οὗ ἐἠέ τυογαά ἐλγεαί- 
να. έ. Φ 

Ηὔ δαῖὴ τῆς ,ογὰ ον 8δενν- 
εἀ υπΐο πη: ἀπά 6 Πο]ά ἃ δαδβίκεϊ 

οὗ βυχητηοτ ἔγυ. 
2 Απά ἢε 5414. Απιοβ, ννῆδὶ ββαβῖ 

ἴδοι αὶ Απά 1 44, Α Ὀαβίκεὶ οἵ βιπ|- 
τλοῦ ἔτυϊ. ὙΠοη καἱά (ἢ ΟΚἈΡ υη- 
ἴο πις, Ἴπε επά ἰ8 σοπὶβ Ὀροη ΤΩ 
Ρεορίε οὗὨ ἴδβγδεὶ ; 1 ν}}} ποῖ δραίῃ 
ΡΆ58 ΌΥ {Πεπὶ ἍΠΥ ΠΊΟΓΕ. 

τὶϊγ. Απιοβ διδὰ Ὀδθη δοςσυβοὰ οὗἉ ἔογείς ηρ 
ΘΙ ΓΊΡΙΥ ἴῃς ΠΑΡ Υ οὗ 5γδεὶ (νυ. 11). Ὑ 5 
Ἐχργεβϑίοῃ ἰηἰπιᾶῖε5 [Παἴ ἢ15 πιόβϑαρα νγὰ5 ΟἿς 
Οὗ ΤΠΟΓΟΥ 0 655 ἴμδη οὗ νος. 

. 10. Απιοβ διαδά οΟΔΙΠΙΪῪ νυἱηάίοδίοα ΠἰπΊ5ο] ἢ 
Βείογο 6 βοεβ 

οὐ ὙἘῊ Πὶ5 ἴδϑκ, ἢ6 δᾶ5 ΠΟΑΥΥ [ἀὴρ ἴο δῃ- 
ὩΟΌΠΟΘ ἴο δῖπὶ το οπάεδυουγοὰ ἴο βἴορ ἢ 5 
του δηὰ ἐσῖνε δἷπὶ ἔτοπι ἰΠ6 ἰδηά. 

Ῥνοῤῥειγ ποῖ... .«ἄγορ πο] [1,ΟΓΑΙΙΥ ἴῃ ΘΟ ἢ 
᾿δϑ6, Το “αἱ ποῖ, νεαὲ ποὲ ῥγοῤόῥξεγ, ἄγοῤ. 
Το ᾿πηᾶζο Τοοπίδιποὰ ἴῃ ἴδ6 ϑεςοηὰ νογὺ [5 
ξουηὰ ἱπ ἴδε ϑοὴς οὗ Μοβεβ (Βειιξ, χχχίϊ. 2). 
ὙΒο βᾶτηθ νγογά 45 ἴδ ἴῃ [Π6 ἰοχί 15 υϑοὰ ἴῃ 
1οὉ (χχίχ. 22) οὗ βεηίθ, ρεγβυδβῖνθ, δοοερῖ- 
ΔΌΪς βΘρθθςβ!, Βυῖ Απιοβ ἢχβὶ Δρρ]ῖ65 1 ἴο 
Ῥγορβρεγίης. Απεγνναγάβ [ἃ ὁσουϊβ ἴῃ ΜΊςΔῃ 
1. ό, Ἵ δηὰ ἘζΖεκιοὶ (χχί. 2). [{ ᾿πηρ] 168 

ι δ νογάς ἀοϊνετεά Ὁ Ηἰ5 ργορἠείβ 
δῆοι άὰ Ὀ6 ννοϊοοιῃε ἴο Ηἰ5 ροορῖὶθβ. ΨνΒθη 
υϑεὰ ΟΥ̓ πηδη 1ξ 865 ἴο ἰη{πιᾶῖο [πδὲ {ΒῈῪ 
ὑσογο Ἰγγιίδίοα Ὀγ ἴδε Ἰοη οὗ [γοαῖβ δηά 
ὙγΑΓΉΪηγ5. (Οἵ. Ρζον. Χιχ. 13. 

17. Τδεγοζογε]ῇ Βεοδυθε δου διασὲ (05 
ΟΡΕΘΏΪΥ οηἀεανουγοὰ ἰο 5ιΐθποας οὔθ ΨῈΟ νγᾶϑ5 
ςοπιηιϑϑοπεὰ Ὁγ Οοά ΗΠι9Ε6}} ἴο 5ρεϑαῖς, 

ΤΟ) «υἱΐ «ῥα! δὲ απ δαγίοέ ἐπ ἰδὲ εἰ}}] 
ΤΗϊς ἀρ! τηοδη ἰπδ᾽ 586, 186 τε οὗ [6 ὨΪΣἢ- 

Ἶ Βοίμοὶ, ββουάὰ ἴῃ ἴπδὲ βᾶπηθ οὐ 
ΤΊΣ ἀἸΙ5ΠΟΏΟΙΣ ὙΠΟ δῖπὶ ΟΥ̓ ΒΟΥ υπίδι ἢ ι}- 

πεβ85, ἱπιρε θὰ ὈΥ τπὴ6 ρηνδίοηβ [Πδῖ ἐοἸ]ονσοὰ 
δε σοηηυεϑὶ οὗ ἴ6 σου ΠΥ δηὰ ἴδ ἀδϑοϊδίίοη 
οὗ Ποῦ Βοσβ, Νοῖ ΟΥἿΪΥ τηυϑὲ ΑἸ)ΔΖΙΔ}}5 “05: 
,}.ὧἱ] ὃν ἐδε “«υὐογά, Ὀαῖ, ἴο ΧὨ 186 βᾶνᾶσο 
ἰδπῖροσ οὗ {πὸ σοπαυετζοσ, ἢ15 ἀσωσδίεγ: 41530.. 

ἐδγ ἰαμ4] ΤὨΥ δεϊάβ, οὐ ΤΥ πδᾶνο Ἴσουπ- 

“ῥα! δὲ ἐδυϊάεα ὁγ 11π6} 8841} Ὀς ἀϊδιτδυϊοὰ 
ΌΥ͂ πιοδϑυγοηηθηῖ ΟΥ̓ [Π6 ΘΠΕΤΩΥ (ςξ, Ϊο5}. χυὶ!. 
5) 2ογοη [{ἰπ|4}} 5. ἸΧχχν]). ς 4). 
. Δ οϊμιεά Α ἔοτγοίιξη σου ἀεπβ]οὰ 
ἘΥ ἴδε ὙψοΥΒὮΡ οἵ 1άο]5, ΠΏ}1Κα [5Γδεὶ, τη ΒΓ ἢ. 

ἮΝ Ὡδῆλδ νγὰ5 Κηοννῃ, δπὰ ὑγοσϑῆ!ρ οἤεγεοαὰ 
ἴο Ηἰἴπι, τπουφἢ οἸτόπθουβ, πὰ ὑπδυϊβογὶΖοά. 
Ὗνε πονδογο γοδὰ πὸ {1 6] πηοπὲ οὗ {Π1|5 ὑτο- 
ῬΏεογ. ὙΒοθο γνῆο Ὀοῖϊονο ἐπὶ Απιοβ βροῖε, 

ποῖ ἢΪ5 οσσὴ ψνογάβ, Ὀυϊ 1π6 1, οτὰβ, ἀο ποῖ 
ΤΕαυΪϊο δυο ἃ τοοοσὰἅ. Νοῦθ νγῦο οὔϑεγνε 

, δοῦν ὈΣΙΗ͂Υ [86 δίοτγ οὗἁ 5.26}}5 [411] δῃά 854- 
ΤΏΔΙΪΔ 5 ἴὮγεθ Ὑεδῦβ᾽ δίοχζε ͵5 (οἱ ἴῃ ἴπ6 Βοοῖκ 
οὗ ΚίπηρΞ (2 Κ'. χνυἹ"Ἱ.) ψ1}} 6 βυγρϑοά δὲ ἴδ 
βίίσηςθ οὔ ΗοΙΥ ϑδεηρίυτο δῦουϊ Ατηδζιδῇ. 
ὙΏετε τυςἣ 15 5α!ὰ οὗ [Π6 Ῥϑορὶε᾽β 51π5, Πο- 
την οὗ 1μεὲσ ϑυ ογρ5. 
ΤΒυ5 ἴῶγ με ἀεῖδ:}8 Ὀεΐοης ἴο ΑπιδζΖίδῃ. 

ΑἸοβ οἷοϑοβ 41} ὈΥ υϑίης (6 οχαςὶ ννογὰϑ 
ΗΟ δὲ νγὰβ οδαγοὰ νυ μανηρ υἱἱοτοὰ 
τ. 11), 
( ΣΝ “ῥαὶ! τωρεῖν 5ὸ ἰπίο εαρέλυ Τογίὁ οὗ 
ῥὶς ἰαπ ὝὙὍὙΒὲ ψνογάβ ἅτε ἴδε ὙΕΓΥ͂ δᾶτηθ ἴῃ 
Ἡροῦγτενν, ἐδβουσὰ ΤΟΥ μᾶγθ Ὀδεη νασιθαὰ ΟΥ̓ ΟἿἿΓ 
ἐγδηβίδίοσβ. Τε Ῥϑορὶθ 50 οἔϊοη χοργονεὰ ἴὺσ 
ἰάοϊαίτΥ δηὰ οἵδεσ 5η5, Ὀυϊ 4}} 1π νδίῃ, 512}} 
Ὀ6 σατο ΑυσΑΥ ΟΥ̓ ([Π6 ΘΠΕΙΩΥ͂, δηὰ 5ειἸοὰ ἴῃ 
ἃ ἕογοίρῃ ἰδηά. 

ΟΗΑΡ. ΝΊἼΠ]. 1,2. Απιλ214}}}5 ἀόοοσὰ ἢδ9 
Ὀθδ Ῥγοπουηςοᾶ, ΤὍΠ6 ςογδιπΥ οὗ ἴπ6 ςλρ- 
ὈνΠΥ͂ 45 Ὀδθη δϑϑογίθα, Απλο5 ΠΟΥ σοηζηϊ165 
[86 χεϊδίίοη οὗ ἴμ6 ν᾽ ϑίοῃβ ννῃῖϊο δὰ Ὀδθη 1π- 
τεττυρίο. Τὶ ἔπι ἔπ βυσηῦο!, 5σῃεννγβ {π6 
ΔΡΡσοδοῦ οὗ ἴδε σηὰ. ἴη Ηοῦγενν [δε ψογὰβ 
ῸΓ “|)»ηγ167 7 διὰ ἐμά Α1’Ὸ ὙΟΤῪ 5.1 ]ΪΔΓ ἰπ 
βου πὰ (ἐσέ, δηὰ ἀξ), δῃὰ ἃγε ἀδγινοά ἔτομι 
ἃ τοοῖ ἴδλῖ τηθλῃ5 ἴο οἷ οὗ ὍΠῸ ἰδϑὲ ὀρεγὰ- 
ἴσου οὗ {π6 ἀρτου]έυγαὶ γοᾶσ νγᾶ5 ἴπ6 ο]υς Κην 
δηὰ ἱπραϊποσιηρ οὗ {ΠπῸ γα 5 οὗ ἴΠ6 ἴσεοβ ΤὮ15 
ν)85 ἴῃ οηά οὗ τυγαὶ ἰάῦουγτ. ὙΠοΓΕ ἰ5 πιοῖὸ 
[ΠΔῃ ἃ ΠΊΕΓΘ ΟΪΔΥ Ὡροη ννογάώβ. ὍΘδο ἔγυϊξ 15 
ξαϊμεσοὰ ψ θθη (ἢ6 βοάϑοη ἔῸσ τροπὴ 11 15 

Το ἐπα οὗἉ [5Γ86] 15 συ βοὴ 115 ργουδίοη 
15 οὐδύ. δ ΠΆΠ]ΑΥΪΥ ἴῃ [ογεγ δ (1. 11, 12) {πε 
Αἰπηοηά ἴσος 15 τηδάδ ἴδε ἜπΊΌ]επὶ οὗ (ἢ6 ργοπηρὶ 
Ρεγέοιτηδηοθ οὗ σού β νψοχίβ, βίηος 115 ΌΪ]05- 
ΒΟΓῺ5 5ῃπονν ἴῃδί 1ἴ 15 [86 σαν] οϑὶ ἴο «υαξε ἔτῸ πὶ 
(Π6 5ἴδθερ οὗ νυἱηΐοσ, [ἢ Ε Ζεϊκῖεὶ (νἱῖ, 2, 6) {μθτὲ 
ΤΩΔΥ Ὀδ ἃ τείξγεηςθ ἴο {Π1|5 ρἷδοο, ὙΠεῖὸ {Π6 
ψογὰ ἐμά ἰδ υϑοὰ ἢ Δποῖδοσ οὗ ̓ ἶκο ἔοστῃ, 
ὙΠΟ ἢ ποᾶῃ5 ἰ0 σευαξε (ν. 6, τλλΓΡ]η). 

Φ. »ην ῥεοῤί] ὙῊΪβ 15 ἴπ6 Ἰδηζυᾶρε οὗ ἰονὸ 
δηὰ ΡΥ. Μη 2εοῤίε 51}}}, (δου ΠΟῪ τεξυϑεά. 
ἴο θῈ Μηδ, 

2α.: δγ} 85 ἴῃ υἱῖ. 8. 



554 ΑΜΟϑΒ. ΝΙΠ1᾿ ᾿ἤχάεξα 

4 Απά τδε βοπρβ οὗ τῆε ἴαπιρὶς τῆοοῃ ῬῈ ρΌΠο, [δῖ γγε ΧΔῪ 56]] ζοτῃ 
! ΡΝ .8}8}} Ὀς ον πρβ ἴῃ τπαῖ ἀδγ, 84: πὰ τῆς βϑαδθαῖῃ, τῃδῖὶ νγὰ ΠΊΔΥ ἰ5εῖ ! Ηεϑ. 

ἔοστῃ ψνῃςεδῖ, πιαίκίηρ τα Ἐρῇ8}} 5π|21}1, τ 
Δη4 τ86 5}εἰκεὶ ργοδῦ, πὰ ἴ (λἹβιἔγίπρ' ! Ἠεὰ 
ἴῃς θαΐδηςεβ ὈΥ ἀεςεῖςὶ τράβυρα 

τε Ιμοτά οῦ : ἐῤεγφ ταὶ! δὲ πιλῃ 
ἀεδά Ὀοά 68 'ῃ Ἔνθ ρΐᾶςς ; (ΠῈῪ 588 

εὐ. σδϑῖ Ζῤέηι ἰογῖ ἢ ̓ ν 53:16 ῃςα. , ἐπξ τὰς 
ἀκεῶμε ςς 4 Ηεαγ τΠΐβ, Ο γε τμδὲ βυγαΐίοσ 6 Ὑμᾶϊ νγεὲ ΠΙΔΥ θυγ ἴῃς ροογ ἔογ δδέμμσ' 

Ἃρ ἴῃε πεεάγ, Ἔνεῃ ἴο πιᾶῖςς πε βοοὸσγ “ϑινεσγ, ἀπά τῇς πεεάγν ἔογ ἃ ρμαὶγ οἵ “οἰ: 
οὗ ἴῃς ἰλπά το (]}, 80.068 ; γε, ἀπά 5611 ([ἢε τεῖιβε οὗ τῆς 

ΟΝ ς ϑαγίπρ, Βεα ΜῈ] τῆς πεν ννῃδαῖ» 

8. εἐδὲ ἐερρἰ 6] ἈρΡθΑΥβ ἴο βᾶνθ ὕθθεὴ ἴδκθη 
Ὦόγο, ΟΥ̓ ΟἿΥ [Γδηβδίοῦϑ, 88 ΌΥ͂Τ ΠΊΔΩΥ͂ ΠΊΟΤΘ, ῸΓ 
186 ςὨίοῦ ρἷδος οὗ υγουβῃ!ρ, δὲ Βεῖβεὶ, ννὲ ΠΙΔΥ͂ 
ΒΌΡΡοϑθο. Βυΐ 45 ἴπε ννοσγὰ 4150 τηθδῃ5 φαίΐασε, 
ἴἴ πιΔΥ Ὀ6 δείίες υηάἀογβίοοά ἴῃ 1ἢ.}15 ϑεῆϑθ. ΤῊῸ 
Ῥιορμοῖ 8θόβ, 88 ἴῃ ἃ Ὀιοΐυσε, δοθ οὗ ἴποϑο 
τγασὶς ἰηςιἀδηί5 (δὲ τηδεὶς ἴπ6 ονεγίῆσγον οὗ 
ϑγδοὶ. ὙΤῆὸ ΠΟΌ]65, ττῆο ἰη {δοῖτ ᾿Ἰηάοϊοηϊ 1οῖ- 
Βι.6 δὰ ουἱναϊοα δὴ οἰεπιηδῖο σἰγὶε οὗ 
τηυκὶς (νὶ. 9), 5δου!ὰ πᾶνὸ {πεῖσ τγι ἢ Ὀγου γῆ 
ἴο δὴ δυγυρί οπὰ. ὙΠΟ σολχε “ῥα ! ῥοαυΐ, 
5Π4]} συ άθη]γ σἤδησο ἰηΐο γ6}}15 οἵ ραὶπ δηὰ 
ἀοθραὶσι ὙΠῸ ρσγορδοῖδβ ριεΐυγε 15 πιδάθ ἊΡ οὗ 
ἃ ἔονν βἴγοηρ ἴουςῇοθ ---- 27 ἐδ εογζαε, ἐπ 
εύενν ῥίαεε ] ὙΠε ϑογά, με ἔδπιηθ, οσ ἴΠ6 
ῬοβΌϊοηος δᾶνο ἀοῃς ἰδεῖγ ψοῦκ, Τοδίἢ 15 
δνογυνθοτο. ἈΑπά 580 ἴδε ἀδδὰ ὕᾶνθ ποῦς οὗ 
ἔπε υϑ04] τεβϑροςΐ ραϊὰ ἴῆθπι. ὍΤῃῈ το δηά 
1π6 Ἰυχυγίουβ πάνθ πο σχϑιηρίοη. 

ἐδὲν “δὁα)} εα:ὲ ἐδέηι ζογ «υἱὲ! «ἑἠοποο)] Ατῆοβ 
ι..565. δυΐ ἴχο νὸ “ΩΠ1., ΟΥ̓, έπρ:, 
Ἡιμωδ᾽] Ἠξε 8εεβ8 τς ἀεδὰ δοάϊο5 ως Ὠοοά- 
1655 ]γ δηὰ ᾿ηα ἰουλίου ἱπίο [86 ϑασῖῃ, [ 
5 ἢ0 Εἰπ|6 ἔοσ ογάϊῃαγυ ἰδπηθηϊδίίΐοη. δ δυτγ- 
Υἱνοῖβ ἀο ποῖ υἱΐογ 4 οτά. ὙΠΟΥ ϑἴορ ΔηΥ͂ 
οπὸ Ψῆο ψου]ὰ οροᾶκ, ψ ἢ Ημω6 85 Ὀεδέογο, ἴῃ 
νἱ. το. ΘΒ βοῃογδὶ ΠΗ ἐπα σις νι ἘΞ 
Ἰεβϑϑηθϑα δηὰ ἀοϑραῖσ. ὙΠῸ τνογάϑ ἐπ φυε δίσοε 
Ὀοϊοης ἴο νγβδὲ ἔοϊοννβ (δοσογάϊης ἴο ἴδ δο- 
ςοη5). Απάὰ τυ ἴδεῈ πηραπίηρ 5, [δὲ [δ 
ἀοδλὰ σψόῖε Ὀυγίοα, ποῖ ἰη ἴπ6 βορυ οῆγος οὗ 
τΠοὶν ἔδίδοτβ, Ὀυζ Ἔνογυοσε, ὠπγευδεγε. Οὔ- 
βόγνὸ ἴῃς ψοπάσγξιϊ ὈΓΕΥΠΥ͂ δηὰ ἕοσος οὗ ἴθ 
Ῥγορδμοῖ 8 ἰδηριδρεο.---- χη {δὲ ἐογσε] 15 δε 
2ίαςο ἐδεν αγε ἔωπρ. Ἡιωδ] 

4. ΤΤο ργορδεῖ δραϊη δι ἄσγοϑϑθος [ἢ6 ὑγουά, 
διαϑρίηρ ὩοῦΪ65, δηὰ γεῦυΐοβ ἔποπὶ ἔοσ {δοὶγ 
ΔΥΆΓΙΟΘ, {ποὶσ αἰϑμοποβίυ, δηὰ Ἐμοῖγ τπθΔηη635. 

76 δα! “«υαἰίοαυ ὦ} 1ἰϊ, χαῦρ, ραπὲ 4ῇεν. 
1 ΘΧργοβθϑοβ {86 ἰηΐδηθθ ἰοηρίηρ ΜΠ νυ ἢ 
ΠΟΥ Ρυγϑιυοά {ποῖγ οὔ͵οςῖ. 80 ἰπ [οῦ (ΥἹ]. 2) 
ἴι 15 βαϊά [μδὲ ἴπ6 σεγυαπὲ ἐαφεγὶν ἀεείγείδ {δὲ 
σῥαάοαν (οὗ Ἔνδηϊηρ). 

δὲ ροογ Οτ, δοσογάϊης ἴο {πὸ δο(ξεσ τοδά- 
ἴῃς, δε γιρεῖ, ἴῃς υἱηγοϑίβείηρσ, ἱποβδησίνο, 
ὙΕΙ͂Σ ΟρΡΓΈβθοΥ5 απ 20 »παξε ἐδεορε γα, ἴο 
5ΘΟΡ ἴδεῃ ουξο οὗ [δεῖΓ νὰ, βεη ΠΟΥ 
Βίηάον [Π6 δηϊαγροτηθηΐς οὗ ἐπεῖσ ρσὸ . ἈΚ 
δ Ὁροη βυςῇ ἃς ἐμεβο ἐδιδὲ [παϊδὴ (ν, 8 Ρῖο- 
ὨΟΌΠΟΘΒ ἃ γγοα: ἐδαξ ἰαᾳ7 Μείά 19 “εϊά, εἰ ἐδεγξ 
δὲ πὸ ῥίαες ἴοτ ΔΠῪ Ὀεβί 65. 

δ. ὙΠ ΠΟΥ οὐδογνοὰ [6 ἐεσῦναδὶ οὗ ἐάρ πεν 
»ιοον (Νηι. χχνλ, τα 011.) δηὰ 186 «ὐεεξ 
“αὐδαΐδ᾽ ἴἰὰ δοσογάδηος ἢ {πὸ ἰανν, Ὀυϊ 
ἔγειοὰ ὑπάογ [6 γεϑίγαϊιης, ὙΒΕΥ τδοιρῆς 
ΘΟ Ιοβῖ ἴῃ Ὡς ἢ ΤΠΟΥ σέσγο ποῖ ραϊῃεις 
ὉΥ ἰταυὰ οἵ νυἱοίθῃοβ, ΤῸ «εὐ γογιὁ ευδεαί, 
ΟΥΑΙ ΪΥ, 85 ἰὴ πιαγρίῃ, ἴο αρερ, 1.6. ἴθ 5ἴοζο- 
ἤοιι565, ΟΓ ρτδηδγιθθ, ἰῃ γῇ ἢ δε «υδεαΐ νγᾶς 
Κορί. Οξ. Οδη. χὶν. ς6. 

ἐδε ερδα)] νὰ ἃ ἀτγ ταϑᾶϑυγο (ἔχοά. χνὶ. 
46). 

ἼΤῊ15 (ΠΟΥ τηδάθ 5Π|811ὁγ ἴδῃ ἰξ βῃουϊὰ 6. 
ΎΠΕ σΟΥῚ νγ85 ρδ!ὰ ἔοσ, ποῖ στ τοηογ, Ὀυῖ 
ψΠ Ρῥγϑεῖοιθ τπείδὶ, σε ῃοὰ δραϊηϑὲ ἢΠῸ 
“ῥεζεί. ὙΠῈ σεῖς ἘΠΕΥ͂ πιδάα ἴοο δεᾶνγ. 
Τδυβ (ΒΟΥ ραϊποά 'ἰπ ἴνο ννᾶγβ. ὙΒΕῪ 5κοἰὰ 
βοδηϊ τη ΘΑΞΌΓΟ, τοοοίνοα της ἢ τῆοσο ἴῃ 

Το ΤΆΔ 
Ι δηὰ σχργεβϑῖνα. 

ΤΗῈ δαίαποε ΜὮΙΟΝ 5που]ὰ πᾶν Ὀδεῦ ἡ 
([μν. χῖχ. 36) ψψετὲ ὀσίαπεε οΥ᾽ ἀδοεῖῖ, ἴμεν 
ὍΘΙ ἃ ἀἰδεεῖδ, ἃ τῆθτο ἀξοεὶΐ ἀπὰ ταυὰ, Απάᾶ 
[ππι5 1Πδὲ ὙΠ] ἢ 5 [86 νεΣῪ ἐπι] Ἐπὶ οὗ ἔδίγποας 
δηὰ Ἰυξίςς νγᾶβ8 δεγινγίεά ἴο Ὀ6 [Π6 πηοδῃς οὗ 
τιοβί ϑογάϊὰ ραὶθ. Τδο υϑὲ οὗ ὦ ῥεγγξεῖ σπά ἡμσὲ 
»ηδασμγ νγἃ5 ἃ ΠΟΠΠοη οὗ ΤΠΟΙ͂Γ ΓΕΠΙΔΙΠΣΡ τῇ 
εἰς: ἰδπὰ ργοπιϊϑοά ἴο ἔδμεῖσ ἔδίμετς (Πευϊ, χχυ. 
15). 

Θ. “2π| αὐε να} δι] ϑιὶπιρῖὶγ, 70 δι. 
ἐδε ροογν] ΘὍ86 ον γ, ἴθ6 νγοᾶκ, ἴθ ἱπῖρο- 

γεγίϑηθαά (85 ἴῃ υ. 11). ὙὍε ρδγδ]]εὶ ρίδος (1. 
6), ἴδίκοῃ σὴ [Π|5, δον [πδῖ ἰξ 15 δςοῖιδὶ 
Ὀυγίην δηὰ 96}ΠἸπρ οὗὨ πιο [πδὶ 15 βροίεῃ οἵ, 
ποῖ ἴῃς ἴοη οὗ Ἰυϑῖῖςς ΟΥ̓ πιοᾶης οὗ 
Ὀγθ65. δῇ (86 τοῦ μδὰ 5ἰπρροὰ δος 
Ῥοοτεσ Ὀχείμγεη οἵ ἰδηάβ, Ββουϑεβ, ΟΥΓἨΣΠΟΠΟΥ͂, 
ΠΟΥ͂ νυ ΓῈ ΓΟΔΑῪ ἴο πιλῖκο ἴδβοση Ὀοπάμπηση, “ὸσ 
α ῥαὶν 9. “δοε:, ἴοσ βυς ἢ ἃ {πἀὸ 45 τῆϊβ, ἴὸσ 
νυ Ὡς ἢ [ΠΟΥ οοὐἹά ποῖ ρᾶυ. ΤὨΐ5 νυᾶβϑ ἀρδϊηςς 
[δ Ἰεϊίος δηὰ βρίγιξ οἵ [πο ἴανν, ἔοσ Ὁγ [δὲ τῆς 
ὀγοίδεν δὶ ΜγὙὰἃ5 εὐαχεη 2όονγ, δὰ Ψ1]]1Θἢ ἱπῖο 
ΤΟΥΡΠΥ, ποῖ στοιυπά ἀονγῃ ὈΥ̓ ορρτοβϑίοῃ δηά 

υἀ, πηρῆϊ “εὐ δὲν οὶ (σις ἢ ἰ5 ἴδ6 ἔοσοθ οὗ 
[Π6 οτἱψίηδ]) ἴο Β[5 ογραϊίοσγ, ἀπά ἴδοη δ τπηϊρῆξ 
ποῖ Ὀὲ ἱτολίοὰ ψ ἢ στρογ (8εε ἴκν. χχν, 
39---43). 

απαά ̓  ὅδε γοίιμε οὔ δε «υδεα 1} ὍΠΟΥ Βλᾷ 
τουνοά [86 ροογ ὈΥ κἰνίης ϑοδηξ πιϑᾶβιγο, δηὰ 
χαῖρ οχογοϊδης ὑγοθβ.Ό Ηδετο ΒΟΥ ἃτῸ 
ἀεϑοιδεὰ 85 βογϊὰ "0 1655 (λη ρταθρίηρ. Τὰν 



ν. 7---το.] 

Τῆς ΓῸΚΡ Βδῖἢ!; βννογῃ μ τῃε 
ἜΧΟΟ]Ι ΠΟΥ οὗ δοθοῦν, δυτγεῖγ 1 νἹ}]} 
πενεγ ἔογρεῖϊ ΔΠΥ οὗ {μεὶγ ννογίϑβ. 

8 8841} ποῖ ἴπε ἰλπὰ γε ὶς ἔογ 
τι189 ἀπά Ἔνεῖῦ οπα πιοιγη τῃλιὲ ἀννε}}- 
εἴἢ τηογείη ἢ ἀπά ἴτ 5}2}1 γίβα ὺρ 
νΠΟΙΪΥ 48 ἃ ἤοοά ; ἀπά ἰξ 5}}8]} δὲ Ἵδϑί 
ουῦ ληὰ ἀγονγηςά, 45 ὁγ τῆς βοοά οὗ 
Ἐργρίῖ. 

9 Απὰά [ἰξ 5111] σοπὶς ἴο ρᾶ88 ἴῃ 

ΑΜΟῦϑ. ΝΠ. 

τὲ ἀλγ, 881} τῆς ,ογὰ ὅου, ἴπδὲ 
Ι ἘΠ σαυβε τε βπ ἴο ρὸ ἄονγῃ δὲ 
Ποοη, ἃηά 1 νν}}]}] ἀδλγκοη τῆς κατ ἴῃ 
τῆς οἰεθαγ ἀδγ : ἢ 

ΙΟο Απάὰὶ Ψ}} ἴυγῃ γουν ἐξαϑίβ ἱπῖο 
ΤΛΟΌΓΩΪΠρ, ἀπά 41} γοιγ 30ῃρβ ἱπίο 
ἰαπιθηϊδίοη ; δηὰ 1 ν}}} ὃππρ ὺρ 
δΔΟἸκο οἵ) ὑροπη 411} Ἰοΐῃβ, δπά ὑδ]ά- 
688 ἸΡΟΩ ΘΥΟΙῪ ἢεδὰ; ἂηά 1 νἹ}} 
λα ἰῦ 258 ἴῃς πιουγπίηρ οὗ δΔῃ ΟἹΪΥ͂ 

γεΐε 15 ἸἰΕΓΑΙῪ “δαί «υδίεν 41} ἰἈγουρ ἢ ἴδ 
βίου, ποῖ 1π6 111] στδῖηϑ, Ὀυς ἴῆ6 τη] δηὰ 
υ Βοτοὰ οὔδβ. ΠΟ ννοσγὰ 15 ρου ἴο Απιοβ. 
ΤΠ [δῖ Ξῃουϊὰ δανο Ὀδθη 186 ἔοοά οὗ σδίο, 
οὗ ΤΩΡ βάν Ὀδοη ρίνοῃ ἴο ἴπὸ Ροοσ, (ΠΟΥ͂ 
ὑνετῸ ἔοσοδὰ ἴο ὈυΥ, μανίην ἴο ῬΑῪ πιοῖὰ ἴδῃ 
[Π0 βαπια αυλΠ Υ οὗ ροοὰ τνυνδβοδὲ ννὰ8 ννουιῇ. 
ἴπ Νεβετηῖδῃ (Υ.} νγα θάνε ἃ 5 πλ 1] ἀδβοτρ- 
ἴοη οὗ [6 ἀἰϑῃοηοϑίγ δηὰ ἢδυβῆπθϑθ οὗ [6 
ΤΓἢ τονναγάς (δ ροοζ. 

7. εδὲοχεοολίοηεν 97 Χαεοδ] 15 Ἰλίκεῃ ΟΥ̓ ΘΟΠῚΘ 
ἴο πιόδη ἴπ6 ὑάἀς δηὰ δσγοξζδᾶπορ οὗ ἴδ) Ῥθορ]ο, 
Βυξ τρδὲ Οοὰ 5δοιι]ὰ ϑυγοασ ὈΥ (ἢ]15 ἰ5. ἂἴ νδΓ]- 
ΔΏΟΘ ἢ ἴΠ6 ὑδᾶρο οὗ δϑορίυγο. [{ 15 ποτα 
πδίωγαὶ ἴο ἰδκὲ [Π6 ρῆγαθο 85 ἃ {|6 οὗ σοὰ 
Ηϊπλθε]ξ, Ἧς τηϊρῆϊ Ὀ6 ς]]οὰ ἐῤεὲ ὀχοοίίεηον οὗ 
«αοού (366 οὐ νἱ. 8), ἃ5 Ηδς νγᾶβ δὲ τἰγεηχί Ὁ 
Πγαεὶ, ἴῃ ἴΠ6 ψογάβ οἵ ϑαπλιεὶ (1 85. χν. 29). 
Α5 ἴμε ΑἸπλ ΒΥ οοπάεθοεημὰβ ἴο βυνθᾶσγ, 50 
ἀοεβ Ησ ἀείρη ἴο ι156 ϑυςοδ ἃ ρῆγαδθθο 8ἃ5 ννᾶβ5 
ουὐστεηΐ ἀπιοης ἴδ6 [δνν5 ἢ υιϑἰηρ Δη οδίῃ. 

ϑδωγεῖν 1 «αυἱϊ] πευεν 7ογχεῖ] 15 ᾿ς γ, 1 1 
ναοὶ, ἴπ ἴθὲ ᾿δησυδρὸ οἵ τῇδη, βοπιί 
δα58 ἴο ὈῈ 5υρρ]ϊοά. 1,εἰ [15 οὐ [μὲ ὈΦ62]} 
Μοῦ... Τυϑ ἐκ ἐχργεβϑϑεβ ἴδ βἰχοηρεβί ἀε- 
ΠΪΔ]. 

8. Το γγορδοῖ 5.5 νυ ἢ συ ὉΠ πι6 ᾿πηργθ8- 
δἰνθῃεβα ὙΠΟΊΠΟΥ [6 ΘΠΟΣΤΏΣ 168 ρσγδας ἰϑοὰ ἴῃ 
15γ26] ἄτὸ ποῖ ϑιοἢ 85 ἴο τῆδκο (με ἰαπά [1561 

᾿ δδυάάος 8ἃ5 ἢ τἴη6 οοηνι ϑοπ5 οὗ δὴ δδγίἢ- 
υᾶκο. Μιυϑῖὶ ποῖ ΘνΕΣῪ ἱπμδοϊδπέ ἡπσωγη ἸΏ 
ξοαϊν βοστονν ἴογ δυςῖ νυϊοκοάπεϑθ, ΟΣ γπηοωῈ 
ὑπάος ἴδε ἱπῆϊσςίοη οὗ ἀπ ςἰμδϑξβετηοης ἡ ΤὨς 
Ἰαλϊίοσ ρασί οἵ 186 γϑῖβθ ΠΊΔΥ δε δίκῃ ἱπίοσσο- 
ξαινοὶγ κὸ [6 ἴοσγγηεσ, ἀπὰ ϑυρρὶ γιηρς [μ6 
πεζαῖνο δραΐπ, ΤΔΥ Ὧδε ᾿ΟΓΑΙΥ τεηάοτοὰ 
ἴδυ5: “πα “δια ἐ ποὲ γῆς τ «υδοϊϊγ ἐξε ἐδὲ 
γίῳεγ, ἀπά δε ἀγέυεη οἵ ἐοσ“εἍ, ἀπὰ «πᾶ, α4 ἐδὲ 
γέυεν 9. Ἐμγρε3 {δὲ γέυεγ ὑπὶσα τηθη!οπεά 
15 186 ΝΙΪΕ, νος ΑἸὴοβ 92}}5 ΌΥῪ ἃ πδᾶπὶὸ οὗ 
Ἐκξγρὥδη οὔἰξίη, ἀρργορσίδίοα ἰῃ 186 Ηοῦσεν 
ϑογρίυγοβ ἴο (μαῖ γένεγρ. Ὅ8ὸ ἱπιᾶρο οὗ [86 

ᾳυλκο 15 ἐχραηάθα, Α5 ἴῃ Ν1]Θ γίϑοβ, 
ονεγῆοννβ, δῃὰ ἔβρη βιυιϊϑιοβ, νν1}}} ποῖ 186 νϑσῪ 
Ἰληὰ οὗ ἰ5τγδοὶ, ἴῃ 411 115 δηῃά Ὀγοδάζῇ, 
δοανο, Ὀ6 ἴῃ νυν ι]ὰ οοτηπιοϊίίοη ἄξε ἐδὲ ἐγομῤίά 
“εὦ (581, Ἰνὶϊ. 2ο, τγῆοσε [86 βάπιθ νεγῸ ος» 
οὐ15), δι (δοη δίηκ ἀονγῃ ἀραϊπὶ Ὁδὲ 58Ππ|6 
ἸΩΔΚΈΤΥ δηὰ ῬὨΓΑΘΟΟΪΟΡῪ τεσὺσ ἰῃ οἷ, ἰχ. ς. 

Ὅν οσο ΕΖοκιοὶ ὑσοάϊοϊ ἴπ6 [21] οὗ Εργρί ἢ 
11.565 ἃ ρατί οὗ [Π6 52Π|6 γε ΓῸ 85 15 ΠεΙῈ γεηοσγοὰ 
ἀγοαυπεά Σ᾿(Ὀεϊίογ, «ἰηᾷ): 1 «υἱ »ιαξε δεῖν 
«υαίεγ! ἀξεῤ (οὐ “ἐπ ) (ΧΧΧΙΙ. 1.4). 

Θθ. Ασςοογάϊης ἴο ΑΌρ 0558 ογ᾽5 οδ]ουϊδέοῃϑ 
( Αμηδίεβ,, Α. Μ. 3213) Ρ. 44) ἴδετε νεῖ 
ἴῆγοο ἰοίδὶ], ΟΥ̓ Ά ὨΡΑΥΪ ἰοΐδὶ], ΘΟ] ρβ8θ5 οὗ {86 
51η, οσουττίην, οηα δὲ {86 ραβδί οὗ Ῥρηϊοοοϑβῖ, 
Β.Ο. 701, Δἃποῖθοῦ δὲ ἴμε Ἐεδλϑὶ οὗ Ταθεῦ- 
ὩδΔΟΪε5, Β.Ο. 771, δηά ἃ τῃϊγὰ δὲ (6 Εφαςὶ οὗ 
[ες Ῥαβθονοσ, [Π6 γϑῶσγ ξο]ουνίηρ ; ἀπὰ ἣθ ννὰϑ 
οὗ ορϊηΐοη ἴπδὶ ἴ6 ῬγοΟρΒΘΟΥ οὗ ΔπΊοβ ΠΙΔΥ͂ 
Ὦανο τοϊδίοάα ἴο ἴπεϑ6. Τα σοηΐοχί, ἢον- 
ανοσ, δηὰ [6 βεποσαὶ ι.56 οὗὨ 5] ΠΊΪΔΓ ἱΓΛΆΘΟΤΥ 
ἴῃ ἴδ ΡὈγορβεῖῖοδὶ υυτιἶηρϑ, στηλο 1 ΙΉΟΓΟ 
ΡΓΟΌΔΟΙΟ 1Πδὲ νυμδὶ 15 ἑογεϊο]ά 15 ϑδοὴθ ξυάάθῃ 
ΤΕΥ͂ΘΓΘΟ ΟὗἩ ἔοσγίυπαε. δεὲ [οῦ ν. 14; [58]. 1ἰχ. ο, 
1ο ; [6γ. χυ. 9; δηὰ δβρϑοῖδ!νγ Μ|ίςοδῃ 11}. ό, 
ὙΒΕΙΟ ΨΕΣΥ ὩΘΑΓΥ [Π6 5λπ|6 ἰδηριιδρο 18 61- 
ἰογοὰ τροϊδρβοσίοδῖγ. ὙΠῸ ἰδοὶ ἐδγβ οἵ 
5.86] σοιτοϑροηά σὴ [δ6 ψογάς οὗ Ασηοβ. 
ΤὮδ ῥγοδρεσουβ σείσζη οὐ Ϊογοδοδπιλ 11. νγᾶβ 
[Ο]ονγεὰ ὈΥ ΟΟΠΒΡΙΓΔΟΥ δηὰ Ἀπᾶσομγ. ΟΣ ἤνε 
Κίηρϑ ΟὨΪΥ ομα νγὰβ δυςςοοαάρά ὈΥ̓͂ ἢ15 50η, δηὰ 
ΒΘ βοοῦ δ85λςϑ ηλῖοα, ΤὍΤδο ἰαϑί τεϊρηθα ἔννθηΥ 
γεᾶσβ, Ὀυϊ ἴῃ δῃ ΕΥἹ] ΒοὺΣ ἔοσγ ὨϊπΊβο! ἢ δηὰ ἢϊς 
Ρεορίο, Βο ἰοϊποὰ ἢ ἈδΖίη, Κιηρ οὗ .4:85- 
οὐ, ἰη δἰίδοκιης Α1|42Ζ, δπὰ ἴῃ δἰϊτοιηρίηνς ἴο 
8εῖ ὕροη δἰ5 ἰἤγοπὸ 226 “οἱ 9 Ταῤεαὶ (158ἱ. υἱὶ, 
6). Τὸ κίηρ οὗ ᾿υάδῃ οὐδίδιηοαὰ μοῖρ ἤτοι 
186 Κίηρ οὗ Αϑϑογγίδ (2 Κ. χυὶ. 2), ῆο οαγοὰ 
οἵ ἃ ἴοῃ οὗ ἴδε πδίΐοῃ. Απά δὲ σέϑυὶὲ 
νγ85, 1ῃ [6 Ἰδησυιᾶρο οὗ [53διδῇ, [δὶ Ερόγαϊν»ε 
«υα! ὀγοΐε ἐδαξ ἐξ «δοιμά ποῖ δέ α ῥεοῤίε (ΥἹὶ, 
8). 

10. Το 8θδϑοηβ οὗ ἴπθ ρτοδίοδε ἡδοηα 
το]οϊοἰηρ5 5ου]ὰ Ὀ6 υγηοα ἰπηΐο "ποιγημίμ: ἃ5 
ἴου 186 ἀοδά, {πεῖν “οηφ, βΒῃουϊά Ὀ6 ὀχομδηροὰ 
ἴογ ἀἶγχο. ΤῈ ψΒοΪα Ὡδίοη 5ῃου)ὰ τνεᾶσ [ἢ 
ξατὺ, δηὰ δϑϑιπ|ὸ ἴΠ6 ἃ ςδ, οὗ πιο ΠΕ 5. 
Οολγϑο βδοκοϊοί ἢ βῃουϊά δὲ [πε ἀγεββ οὗ 4]]. 
ΑΙΙ βου ἃ οἰαν {ποῖγ ποδὰς, Ἐνογσυτ της 
1π4ὲ οοπιτδυϊοὰ ἴο ἸυχΌΓΥ, οΥ σονηΐοτγῖ, ΟΣ 
ῬΕΙΞΟΏΔΙ ἀρροάγδηςθ, νου ]ὰ δε δίνεη υρ. ον 
[6 βοῖτοῦν σοουϊὰ ὃδ6 οοτπηρατοά ἴο ποίμιηνρ 685 
[Πδὴ ἐῤε τημπομγηπς ΟἹ πον “οπ. Απὰ ἴδοτὸ 15 
το Ἰορο {πδῖ Ἔνι δτιεῖ πὐσοϊ ἜΤ πιο: Οη 

ΟΟὨΙΓΆΓΥ, ἴδ6 ρτορδοὶ Υ ἰπεἰπιδῖο8 
τιδὲ τς ἀεϑοϊδιοη ἐουϊά Ὀ6 ρεσιηδηρηῖ, 
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δοη, ἀπά τῆς επά τπεγεοῦ 28 ἃ Ὀϊξίεῦ 
ἔδυ. 
“ 4 Βεἢ οἷά, τς ἀδγϑ8 σοπια, 8411} 

τῆς Τ,οτά ὅσον, ἴδας 1 ν]}}] βοῃά ἃ 
ἕαταϊης ἴῃ τε ἰδηά, ποῖ ἃ ἔδηχίπε οὗ 
Ὀγεδά, ποῦ ἃ τπϊγϑῖ ἔογ νγδῖοσ, δῖ οὗ 
Βολπηρ ἴμ6 νγογάϑβ οἵ ἴῃς [ῸΚῸ : 

12 Απὰ {ΠπεῪ 5}}} νγδηάογ ἤτοπὶ 
962 ἴο 868. Δηά ἤοπιὶ τῆς πού ὄνεη 

δε ἐπά ἐδεγεο ῦ α’ ὦ δον 447] Νο 5: 
Ὅ06 5 Ἐχργοβϑϑοὰ ἴῃ βυςὶ ογάς, ὙΠΟῪ ΠΙΔΥ 
τοιηϊηαὰ υ8 οὗ ἴδ νναστιΐηρ δά άγοϑθοα ἴὸ πὶ 
ἍΟ δὰ Ὀδδη ἀἰϊθϑοαλϑοὰ (Ὠἰγγ-εἰρμς γεᾶγβ, ἴο 
Ὀοῖναγε ἰεϑὲ ἡ φυογος “δέπρ σᾶτηα Ὡροὴ πὶ. [ἢ 
ἐδ πιὰ ἐῤῥέγεοῦ, ΑΥ̓ΤΟ βθθῖῃς ἴο γοΐεσ, ποῖ ἴο 2δε 
ἐαγίρ, ταοπΕ]οηρά ἴῃ Υἱῖ, 9, Ὀυϊ γταῖμοσῦ ἴο [86 

ςοπάϊδοῃ οὗὨ ἴθ Ῥθορίο, 

11. ὙΠ15 νγὰβ ἴο θὲ ἴδε στ σδίοθοιιβ σείσιθι- 
ἔίοπ ἴοσ 5" της [86 ἀϊνίπηο νγαγηΐηρβ δίνη 
[γοῦν ἴδ6 ὑργορμεῖβ. [Ι͂ἢ ἴπ6 ἀδγ οὗ ἀδγίζηεββ 
δηἃ ῬΟΥΡΙΟΧ Υ ἐδεν βδουὰ δυηροσς δηά μιγϑὶ 
ἴογ οὔθ ψοσγὰ ἔτοπιὶ πράνθῃ, δηὰ βῃουϊά ποῖ 
οδίδίη ἰ1. ὙΠῈ «υογά οὶ ἐδε Σογά νου]ὰ ὃὈε 
τρβαν ἰηδοοά, ννθοη 1 γγ)ὲ8 πὸ ἰοηροῦ ἴο Ὀ6 

οασγὰ. Το νουϊὰ ἐδεν “εξ α οὐδίον Οὗ ἐδε 
Ξγοῤῥεῖ; δωμξ ἐδε ἰααυ «ῥαϊΐ ρεγε ον ἐδὲ 
ϑγιεῖ, ἀπά εοιεί ὕγοηε 1ὁε ἀπείεπς (ΕΖΕΚ, 
ΥἹἱ, 26). 

12. δὲν “δαὶ! «υαπάεγ] ὙΠῈ τνοσὰ νὰ]! 
ΕΧΡΓΕΒΘ65 ἴΠ6 δρι Διο δηὰ ἐϊβίγεθβ νυ νσ ἢ ἢ 
[115 ἔγ [655 ϑεαγοὺ νγου]ά 6 πιδάθ, 72 εν “δα]] 
εἰασρεν, γεεί, οΥ ἐο2167), 5ιοἰὶκ δὶ μβοαγὶ ἔγοπι δοβὲε 
ἀεζεγγεά (ϑε6 186 βάπῆς πογά, ἱν. 8), ὙΠΟΥ 
ψουἹά ἴγάνοῦϑο [86 ἰδηὰ ἔτοπι “εΩ ὁ “42, ἔτοτῃ 
ἴς Ἰϑοδὰ 868 ἴο ἴ!6ς Μοάϊίξεσγαποδῃ, ἴπρησδ 
Ὀρννάσαὰβ ἴο ἐδ πογίῤ, δῃιὰ 50 Ὀδοῖ ἴο ἐδε δωσί, 
ἔἴτοπι ἩΒῖοδ ΠΟΥ πἰασίοἃ, ὙΠΕΙδ ΤΏΔΥῪ Ὀδ Δῃ 
ΔἸ]υϑίοη ἴο {86 Ὀογάογβ οὗ [π6 ἰδπά, 85 ρίνθη ἴῃ 
Νυπι, χχχίν. 2 [0]. ὙΠ βουΐῃ, ποῖ δοῖθ 
τηοηἰοηοθαᾶ, ΤΩΔΥ ὃς ἱποϊυάοά ἴῃ 3 ορ σεα 10 
“εΩ, ΟΥ̓Ϊ ΤῊΔΥ δε Οὔγϊοὰ 45 θείης ἴπ6 Βοπὶθ 
οὗ ]υάλῆ, ττβετο Οοά νγὰς νψογϑιρροὰ ἴῃ [6 
ὙΑΥ οὗ Ηἰ5 δρροϊηϊπηοηΐ, τβεῖε δεὶρ δῃὰ 
οουηϑεὶ πῆρ ξ να Ὀδοη ἑοιπά. 

18. ἐδὲ γαὶν υἱγρίπε πα γομηρ νι] 1.6. ἐδε 
νὐβρυν ΟΥ ἐδοδη οπεὶ, βοϊθοίοα 898 Ὀεδὶ δοῖθ ἴο 

[86 μαγάϑηϊρβ δῃά ορησουηΐοσ [86 ρμογ!}]5 οὗ 
ΟναΣ (85 ἴδε ννογὰ οἴἴθῃ πιθᾶη5), 53ποιϊά βυθοῦ 

ΑἸΙΚο, ὉΠ Ἰονοίμεϑσὶ δηὰ ἰδοηάογεϑι βϑβδου] ἃ ποῖ 
Ὀ6 οχοιηρίοά, Το πιοβὲ νἱροόγουϑβ δηὰ δηάυτίηρ 
581} Ὀ6 ονούσοτηθ ΟΥ̓ ἐδ“. Ὑ{όεν “ῥα! ζαϊπί. 
Τῆς ψογὰ ᾿8 ὙΟΥῪ οχργοβϑῖνθ [{ πηρίνς 6 
τοηδογοὰ : ΤΟΥ 5841] 66] Ἐποπηϑεῖνοβ σονοσοὰ 
85 ὙΨἹΓΠ ἃ ὙΘῚ] ΟΥ πηδηῖῖ6. δυςοῖ 15 (μ6 586ῃ- 
βδαίίοη σδυϑεὰ ὈΥ ἴπ6 ἀἰπιηθ55 οὗ β'ψδξ οὔ ἀϊ2- 
Ζίηο55 [μδἴ δίϊθηἃ ννμδὲ νγὸ (“411 “αἰκείας, "ΓΏΪΘ 
ΤῊΘΊΔΡΠΟΓ 15 ἔγεσυθηΐ ἰη Αταῦὶς 825 Ψ6Ὲ}} 85 ἴῃ 
Ἡεῦτεονν, δηὰ ἰ5 'κὸ ἴπαι Ἡοπιοσῖς οχργοββίοη 
ἔοσ ἀθδίῃ ---- “" Ῥαγκπεβ8 σονοσεὰ ἴπ6 δγοβ."" 

ΑΜΟΞΘ. ΜΠ]. [ν. 11--4. 

ἴο ἴῃς εαϑῖ, ΠΟΥ 5141} γιη ἴο δπὰ ἔτο 
ἴο 8εεῖς τῆς ψοτά οὗ ἴδε οΒ, δηά 
8141} ποῖ ἢπά 1:1. 

12 ἴῃ τἰλῖ ἀΑΥ 52} τῆς ἔδὶγ 
ὙἹΓΡΊΠ5 ΔΠΔ γοιηρ πιὲὴη ἔλίπς ἔογ 
τὨϊγϑῖ, 

14 ὙΠΟ τιδλῖ ϑγεαγ ὉγῪ τῆς 5ἰπ 
οΥ̓ δαιηλγία, ἂπά 8δᾶγ, ΤῊΥ ροά, Ο 
λαμ, ᾿νε ; δηά, ΤῈ πιληηεσ οὗ 

Υου δηὰ κἰγεηρίη, 1} 411 ἰ μεῖς βρίσι 5 δηὰ 
ΘΏΘΓΕΥ, Ῥουὰ 6 υπδνα!]ηρ. ὙΒΕΓΟ σου] 
Ὀ6 50 τεησενγαὶ οὗ βίσθηρτῃ ἔοσ ἴμοϑο ννο διδά 
ποῖ νναἰϊοά ου ἴδε 1οτγὰ ([8. χὶ. 32ο, 21). ΤΒῸ 
τηδλιάθῃ δά ἀενοίεος ἴΠ6 ἔτεβῃποϑς οὗ μοσ γουϊα, 
ἴδε γουηξ τλδη ἢϊ5 υἱροῦγ, ἴο ἴδ6 ϑεσνῖοε οὗ δὼ 
ἰάο] ψῖο οοιυϊὰ ποῖ ὑὉγοῆῖξ ἰη ἴδ6 ἀδὺ οὗἉ ἀϊ5- 
ἔγεβϑθ, Απὰ [ (ἢθϑ6 οουἱὰ ποῖ Ὀδᾶγ ὑρ, νγιδὶ 
τηυκὲ Ὀ6 186 σοπάϊξοη οὗ πο τοβί ἡ 

ἐῤίγ!1] 560επὶ ἴο Ὅδ πιρδηΐ Βεῖθ ᾿Ἰ ΟΤΑΪΥ, 
ἃπὰ ΠΠΔΥ Ὅδ χτιοπιοποὰ σαῖπεῦ ἴδῃ Βυηχοῖ, 
Ὀδοᾶυ86 οὗ [ῃ6 χτοαίοσ ἱπίθηϑυ οὗ 5 Ποτπρ 
ἰδδῖ δοοοιῃρδηίδϑα 1, 

14. Τὸ ἐδαΐ “«ὐεαγἡ {2ὲ “αυεαγίησ, Οἵ 
σευεαγεγ:, ἴο56 ψγῃο δὰ πε οαἵδιο [Πδῖ 90] 
ςΟηΒΙΔΉΓΥ οἡ μεῖς Ρρ8. Ὑνμδῖ ἃ οστγίῃς 8π 
νγ45 (015} [ἴ νγὰϑ δὴ δΌϊζυδὶ, βαρταηῖ υἱοΐδ- 
ὕοῃ οὗ ἴῃ Ἔχ ργεβϑ οοϊηπιδηὰ: Το «ὁαΐ! ὕξαΓ 
δε Ζιογά ἐδγ Οοά, απά “εγὺς Ηΐ»ι, ἀπά τἀαἠ! 
“«ὑεαῦ ὧν ΗΝ παι (Ὁ εαξ. νἱ. σ 3). 

ΤῊΘ οδἱὲ δὲ Βεῖδδὶ ϑθεπβ πιοδηΐ ΟΥ̓ ἐδε «ἐπ, 
ἐγώῤαμ, οὐ χιρϊ 9, ϑανιαγία. 80. ἴδ6 οδἱῇ 
ΙΔ ΌΥ ἴΠ6 ϑγδ0} 1165 ἴῃ ἴῃ6 ὙΠ] άογηθθθ ἰ5 
οδΙϑὰ ἐμεῖς σἱκ (Θευξ, ἴχ. 21). ὙΒουρΡΆ ἰδὲ 
Ἰάοἱ ννγὰ8 ποῖ δὲ ϑαπιδιία, ἴἃ νγᾶς πδπηοὰ δῆογ 
τὴς ΕἸΡΗ τι Ὀεοδυϑε νυοσβηϊρροά ὉΥ 186 κίησ 
δηα η00]65, ἀπά 45 ἔπε 5υγῖῦοὶ οὗἨ ἔνε Ὡδίοηδὶ 
το] ρίοη. 80 Ηοϑρᾶ βαγϑβ, 727 εαἰΐ, Ο ϑανιαγία, 
δαϊὸ εασὲ ἐῤεε οἵη πιὰ (1115 ἴὲ ἐδο εαἱῦ 97) ϑανια- 
γία (ΥἹ1. ς,) 6). Ὑπὲ στοῦ οὗ ἴπ6 Βοοῖκ οἵ 
ΟἸΒ σου ο 68 (2 Οἶγο. χχίν, 1:8) υϑὲ5 ἴῃ ϑλπηθ 
ψογὰ ἰῃ σοἰδίηρ ἴδ6 5ἰπ οὗ 186 ὑπο οὗ 
]Ἰυάλῃ. [{ ννᾶ5 Ὀδοάυϑὲ δε 3 ἐδε δοιμε οὗ 
ἐδὲ Ζογά Οοά ο9.Γ᾽ ἐδεὶγ γαίδεγι, αϑπά “εγυεά 
τονε: ἀπά ἰάοίς, ἰμδὶ αυγαΐδ᾽ εαγπε ὠόο μάαῦ 
απ εν αίεηι 7ον ἐδὶς ἐῤδεῖν' ἰγορβαν. 

5304, Ο απ, ἰμυε! Ὁ} Μοτε πρασΐγ, 8 
ἐδὲ ἐγ Γ᾽ ἐὸν σού, Ο απ, ἃ5 βγεῖ 45 [ὮῪ 
ξοὰ ᾿νεῖ. ῬΤῊΪ5 15 αἴἔοσ (δ πιοάλοὶ οὗἩ ἀρρεδὶ 
ἴο Ϊ]εδοναῇ---- “4, 4δε Ζογά ἰυεῖδ (1 8. χχ. 3). 
ΤΗΕ ἄρα οὗ δῃ νγᾶ5 [6 βοϊάθῃη δὶ δεῖ ᾧρ 
ἴδετα Ὁ ]εγοδοδπὶ (1 Κ. χιϊ. 29). 
ΤΡ »ιαηπεῖ' 7 Βεεγ σδεόα ἤθε! Ὁ} 1Δξ. [Β}] 

ἐδέ ἐδ ε οΓ᾽ ἐδὲ «υαν 9 Βεεγδοόα. Τόὄδε «ὐαῦ οὗ 
Βεεγιδεδα 15 Ἰδκθῃ ὈΥ ΘΟΠῚ6 ἃ5 ἐδό «ὐῶ7 οὗ 
γοαά 0 Βεεγεδεδα (566 οῃ νυ. 5). Βυξ {δο 
ὙΠ ΟΪθ ρἤγαϑο ἔμθη 15 μδυβῃ, δηά 15 ηοΐ 
στὰ [Π6 ἔννο ῥγενίουβ οἰδυϑεβ ἰὴ νἢϊςὶ Ἰάοἷς 
ΔΙῸ τοίοσσοά ἴο, ὙΨΏδῖ 15 5. ΠΟΊΥ πιοᾶπξ 5 πα 
ταδὶ] οὐ νγουβρ οὗ Βϑοσϑθοῦα, ᾿ἢ τυ ς ἢ ἢ 6 
140] τηιϑὶ μοΪὰ ἃ ῥγοπιίποηῖς ὑἷδοθ. ἜΠε οχ- 



ΔΜΟΞΘ. ΙΧ. 

τῆ ἰλ8ῖ οὔ τον ΜΙ] σοπηπημαηά, δά 1 
τῆδὲ βεεῖῃ οὔ εἰ Βουβε οὗ 15γϑεὶ διιοηρ ! Ηεῦ. 
δηὰ δὲ τδδλί κε 48 εὐγὴ: ἰ8 δἰ δὰ ἴῃ ἃ κῶς Ν᾽ 
ποῖ δὲ ἀε]1.6.4}} ποῖ τῆς Ιελϑὲ " ρταίη Ἢ Βεν. 
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Βεογ-ϑμερα Ἰἰνθῖι ; ἀνε πεν 58}2]} 
[41]. δῃιὰ πενϑῖ γίβε ὉΡ ἀρδίῃ. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΚΒ ΙΧ. 
1 7722 ε«ογίαίκίν οὗ 1Δλε σεροζαίίον. τι 722 γὲ- 

σἰογίηρ οὗ {ἦε Ἰαδεγπαεῖς οὐ Φανέά. 

5ΑῪΝ τε Ιιογά β8ἰδπάϊηρ ὑροη 
τῆς ΔΙΓ : δπά ἢδ 5ἰά, δηχίῖε τῇς 

"Πηἴ6] οὗ τὴῆοε ἀοοτ, τῆδλι τῆς ροβίϑβϑ 
ΤΙΊΔΥ 5ῆακε: δηὰ ἴσους (ἢεπὶ ἰη ἴῃς 
μελά, 411 οὗ τπεπὶ; δηά 1 νν}}} 512 Υ 

Ῥιεβθίοῃ ἰπ Ῥ5. Ἴχχχῖχ' 24, αυἱεζεά ᾿«αὐαν, 15 
βοϊηεί ἰηρ κὸ [δὲ ποτὸ; δηὰ {Π6 υϑᾶρο οὗἉ [86 
νυογὰ συν ἴῃ ἴπε Αοἴβ ΩΧ. 2, χυ]ἱ, ἃς, ΧΙΧ, 9, 
23) ΧχΙν. 14) ἴὔγον» 5 ϑοῖὴδ ᾿ρῆξ οἡ ἴἴ. 

εἐυεπ ἐδ. 7] ὌΓΟΓΕ 15 ΠΟ ΡΑγίοΪο οοτγεθροηά- 
ἴῃς Ἱἢ εὐεπ ἴῃ [πὸ Ηοῦγοενν. [Ε τῃογθ νοῦ 
ΟΠΪΥ ἃ ςοπηπιᾷ ἃ [6 ἐπά οὗ υ. 13 1ἴ πιρς Ὀδ 
{γδληϑιδίοα αυϊἕο ΠΠογα γ, ἀπά ἐδὲγ “ῥα1} χαὶ} 
απά πουεῦ τῆ εὖ ἀραΐ; [δ6 κιηράομῃ οὗ 
[5126] 581} πονοῦ δῈ τεβϑογοά, ςξΐ. ςἢ, ν. 2; οὕ, 
δὶ Ἰοαϑσῖ, {μδὲ (6 ἰἀοϊδίοσβ ϑῃοιϊά δὲ οχίϊγ- 
Ραϊεά, 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 1. [ἡ 186 ρῥγονΐοιιβ υἱϑβίοῃϑβ 
Ἀπιοβ μδὰ Ὀδθὴ ϑβονγῃ ὑπὸ πδίισο, [ἢ6 Ἴοῦ- 
ἰδιπίγ, [6 πρλγηθβϑ οὗ [5.26]}᾿5 ονογσίῃηγον. Ηθτὸ 
διὸ 9θθὸ5 δε 1 ,ογά Ηϊπι56] σοῦ ἀόνγῃ ἴο ὁχο- 
ςυΐε Ἰυάρτηεπί. Ηδ ἰ5 ἀεβοπ θεὰ 85 «ἐαπαϊηρ' 
μον, ΟΥ̓ΡΕΙΠᾶρ5 ὄγ, ἐδε αἰίαν (ςξ, τ Κ, χίϊι, 
1). [1 885 Ὀεοη ἀϊθρυϊοὰ νυῆδὲ αὐΐαν" 15 πιδαηῖ. 
ΘΟΙΏΘ ΒΊΡΡΟϑῈ ἰδαῖ “δε αὐἰΐαν αἱ οτυϑαίοπι πιυϑὶ 
δε ἱπιίοηἀθα, βίηοθα (δαὶ δἵοηθ ἀθθοσνοὰ (ἢ 
ὩΔΠ6. ΟἸΠΟΙΒ, ΤΠΟΓΘ ἡδίυγα! νυ, ἴδ 1ἰ ἃ5 2ε 
αἰαν' 861: ἋΡ ΌὈΥ ετοῦοδπὶ; ἴον ἴμ6 ςοηΐοχὶ 
Γεϊαῖοϑ ἰο ἰϑγδοὶ, δηὰ 1526] δίοπθ.Κ ὙΠῸ ἀ6- 
βίΠυςξοη οὗ [Π|5 βϑ8π|6 Δ]δγ ἢδὰ Ὀδθεῆ δ γοδαῦ 
ἔοτοίοϊἁ ὉΥ Απιοὸβ ἴῃ εἶ, 11}. 12, ὙΒΟΤΟ 1 15 
βροΐίκθῃ οὗ, 85 ἤδθῦθ, 45 ἐῤε αἰΐαγ. (οχηπρηΐδ- 
ἴοῦβ ἴοο τὸ ποῖ δρτεοοὰ ψῆο 19 δά ἀγοϑορὰ ἴῃ 
186 ννογάβ δηηΐζο ἀῃὰ ομί. ϑοὴθ ϑρροβθε {86 
ςσομηπιδηὰ 15 βίνεη ἴο 16 ργορῃεῖ. ΟἿ οΓβ, 
νυ τογὸ τϑᾶβοη, σομοηοσγίηρ ἰ(ἢδὲ Δη δηρεῖ 
ἀεδίγογεά (με βηιβίρουη ἴῃ Εσγρὶ (Εχοά. χὶίϊ. 
23), ἰῃγοαϊοηθά [ογυβαϊοπὶ ἔοσ [αν 5 βίῃ (2 
5. χχῖν. 16), ουϊ ΟΥ̓ 1Π6 ΔΙΤῺΥ οὗ δεπηδοδο- 
τι (1 Κ. χίχ. 3ς), ΞΌρροϑθε [δὲ ποτὲ ᾿ΠἸκονν 96 
Δῃ δηρεῖὶ ἰ5 σοπηπ)ιϑϑίοηθά ἰο ἀοβίσοΥ. ὉΠ 
1ΠῚ5 ρίδοθ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 σοπιρατοά 86 ράᾶββϑαγε ἰῃ 
Ἐ Ζεῖκε] (οἰ. 1χ.), “ΒοΓΟ εἰν φιϑ ἅτὸ δρροϊηϊοα 
ἴο 5π|116 1Π6 ΚΌΠΟΥ ἴῃ Θγυβαίεπι, ὀεγίππίης αἱ 
2δὲε “απεΐψαγ. 

ἐδε ἠπιοὶ 9 ἐδ ἀοογ] Ἐδίδμεγ, 85 ἴῃ [ῃ6 
ΤῊΔΥΡΏ, ἐραρεῖον ΟΥ̓ πορ, ΟΥ, 845 ΜῈ ὨΟΥ ΒΔΥ͂, 
οδρίϊαὶ, [6 ογηδπιοηϊοα μοδὰ οὗὨ 4 ςοϊυ πη. 
ΒΟ ἴοττῃ ἰ5 αἷ9ϑο ϑοὰ ἴο ἀεσϑίσηδίθ 4 ρασγί οὗ 
86 χοϊάθῃ σδηα θϑεῖςῖϊκ, τοργεϑοηϊεὰ ἴῃ ΟἿΥ σεῖς 
βίο ὈΥ ἄπορ (Εχοά. χχνυ. 31), ὮΙ ἢ ἀρροᾶῖβ ἴο 
μᾶνα Ὀδθη οὗ ἃ ροῦυϊαν, οσ, δοσοσάϊης ἴο [ο86- 
Ρδυϑ9 (᾿Απᾶςᾳ. 11. 6, 7), Ροχπηγερταηδίε ΪΌγη]. 

2 “Ἴαδε οληῆ. 
(Βεῆςα 8 ἴπ6 βἰπηεῖβ οὗ ΠΥ Ρδθορὶς 
τπουρῃ : ΕΥ̓ πε ϑυγογά, νυ ῃισἢ βᾶγ, 
τῃδηςα 51] 5141}} ποῖ ονεγίακε ποῖ ργὸ- 

Α(8. 

ΤΩΝ 4 ἴη τηδῖ ἀδὺ νν}}]} 1 γαίβα ὰρ 
ΒΘΆγο 

------ [ἐσ ἐἑ τ  μηράονε ἰ5 ἐδαῖ οὗ ἐμὲ ἴδῃ ἐπῖδεβ, 11 
ΤῊἊ ζουπάδα ἴῃ το ] οπ, ᾿ξ νγᾶβ πλαἰ πίδί ποι 
το] ἴ8εὲ οὐβογνδῆοθς οὗ ἰἀοϊδίγουβ ὑυοσβῃὶρ 

νιοί λῃ δηὰ Βειμεῖ. ὙὯῈ Ρεορὶο γεγο πἰπάογοὰ 
Ῥῶγᾳ φοίηρ ὕὑρ ἴο ογαβαίεπι ἰο Κεερ ἴδ 
ΑΥ̓Ήργηη ἐδαβίβ, 1δϑὲ {ΠΟῪ βῃου)]ά ἀδεῖγο ἴο τεϊαγῃ 
Ἣ τ Βεῖσγ δ᾽ !οξίδηοε ἴο ἐῃθ τουδὶ ᾿ἰπθ οἵ ᾿ανίά, 

“τοδοᾶπὰ δὰ »ῃ"αάε Πεγαεί 0 εἷπ, δῃὰ Ὠἰβ βίη. 
τα θδϑει Ἰονεὰ δηὰ ξο]οννεὰ ὈΥ οἴμετβ. Τάχα 
βιφάοηι νγἃ5 «ἰώ, δηὰ ,) ᾶῆογ ἕρυ- 
Ἰγορδίου, ἐδε ἀἰπισάονε τουβὲ μ6 ἀεεέγογεά ἢ ὈΥ 
ἕο {86 τῶοα ἴο ΨδίοΝ [8 βυδήεςῖ5. Βε᾿ ΠΟ] 
ἰχρε δοιμο οΥ 7αεοῦ 5ΞΒβου)ά ποῖ δὲ ε᾽ δ 
 γογεά. Ατοοης ἴδοῖν ἔβοτα 5ἤῃοιν 
ἔχ γεπιπαπέ, ἃ ἔΕῸΓ ἴῃ ΕΥΕΤΥ 56 τουὴ ὌΡΟΣ ἴοτ 
ὙΌΠΗΥ ἴο Ὀϑᾶσ ἴδε πᾶπια οἔ [δοοϊβϑϑ τ ΡΌΟη 
Ἀπὸ ΔὈΌτίοὶ δηπουποοά ἐμπδί τς ξἕῺ ἴο ψὨΏΙΟΝ 
“ γείχηπ οὔεΓ ἐδε βοισε φΓ ὕαζῃχο ὃν ἴῃ 6 
(υὐυκεὶ, 33). ἴῃ ἴδε ἰδηρυδρε οἵ .) ποπάσα 
11» (4 ὦ ἐεὶΐ ἐγέο, ἀπά ας αἡ οαξ, «ἣϊς «ἃ 
“απο ἐς ἐπ᾿ ἐδεηε, αυδέπ ἐδ οὐδὲ ἐδεὶγ 5 Ρ 
ἀο ἐδε δοῖν “τά «ραδὶ δὲ δὲ τωῤείαποσ ἐγ Ρῃ 

9,10. Τα ἱπιδρθ ἐπιρίογοὰ μετὰ ὄβχργεββιοῦ 
Ψ οησα ἴδε ἀϊ ἰοῆ ἂηὰ Ῥγεβεσυδίιοη οἱ 
, 86]. Ὑμεῖς ἀϊθροιβίοη δὰ Ὀθθὴ ἔογοίοϊὰ 
ἔνε, νζοϑοβ, [,εν. χχυΐ. 12; ἈὨδυΐ. χχνηϊ. 64. 
εδδ ΓΕ ΘΟ ρ)ε ἅτε ἴο 6 βοδίζογοα διηοηρ δἱὶ 
δε [8]} (εξ Ηοϑ. ἰχ. 17), ποῖ οπὸ ἴηάϊ- 
Βογ ἴο δ6 ονετίοοζκ ΤΒΕ γωηπαηὶ 
ἐδ: με Τ᾿ Ἰὰς ΣΝ (Π6 δἰηποῖβ ουἱϊ οΥ̓͂. 

4.9} ,ν᾽ Ὁ. 420) 5475 Οἡ 
ἴπ [πε Ἠεὶς; Ὑ Ἐἰβ ἀρ θὰ ΚΟ. Ἐπαὺ νη βὰς 
{μὲ ἴῃς ΠΙΒΙ σης οΥ ἀδίοττηίπαῖθ Βιβίοσυ ; ἐς 
ἹΠΕΥ͂ τῖδ Βξ ῃς Βοὰγ ροϊεῖς, ἴο δὲ ἀεϑϊτογοὰ 
ἐδενι. [Ὁ ου ἔπε οὗἉ {δ6 δαττῇ : δυξ [δ6 Ρθορὶο, 
νεγοά ὈΥ ἴβεις τὸ Ὀς ἀδϑίγογοά. ΤῊς ρθορὶε ἰο 
15 5: ΠΏ} ἴο ἔνῃρῇ 41} πδῆοηβ:: δυῖ ἔῃ ϑοθὰ 5ὸ 

2. Νοὶ οῃἹετῖβἢ, πὸσ 115 Ἰεδϑὶ ρταίῃ ἴο [41] 
πηδνδίηρ ἕοσ ὁ [ξ 5 ἃ ἢιβίοσυ τηδάθ ὺὑρ οὗ 
νγογ ἀοοιηοά, Ἰ᾿ἴᾶτβ ; ἀεβίγισίοη ἂπάὰ ρτὲ- 
εἰϊριδ εὐ ἰο δεαυεηβ ἃπὰ Ρεγρεΐυδὶ ειιοά 
ἴος. " ἴδὲ ἔπι οὐ ίης οὗἨἁ ονν!5 
δεὶ 1 Ἠοδ. δφεοὶ ἼΩΥ οἴμεῖ νυ βδίενεσ ἡ Ρδος 

Ὀαυϊ {π ἀνε! ης- ρας ἹΠΙΑΡΊΠΔΌΪΕ ἀρὲ; δἔοσ ἴῃ6 
οἀ τοροῖμοσς δὔϊοσ ἀεαῖὶ οἵ ϑγδεῖ, οὐὔ᾽ δῇοσ {86 
Δ] ἴο 6 τοπιϊπάοα ; ἴῃς ῬΒεποπιθποη οὗ ἰἴ5 
ςχχχίχ. 8. 115 οοππίδπξ, ρεγροίυδὶ 

8. ἐδε ἐοῤ οΥ ὥανγπεθι. το ΣΝ 
Βεῖοτς (ἰ. 2) 45 αυὐῥεύ Ὀὲ υπάετβίοοά ἱπ [5 



σοη, δηὰ τῆς επὰ τιεὴ δἰ ἃ ἔτοπι πὶγ 
ἂν: δ 862, ἴδῃς 6 

ἐξ 4 ΒεΠοΪά, τῆς παγ τΣ πὰ δε 
τῆς Ι,οτά ὅον, ἴα ν 
ἔλυε ἴῃ τῃ6 ἰδληά, ποῖ δ' ᾿πο σἂρ- 
δγεδά, ποῖ ἃ ταίῖγθε ἔου νγαιτὸν ἵβεποε 
Βελγίηρ ἴῃς νογάβ οὗ τῆς [ον ἀπά ἴξ 

12 Απά {ΠεΥ̓ 534] ναπάξί ἴΠΙΠ6 
962 ἴο 868, δηά ἔτοπι ἴδε πογιῦοΐ ἴογ 

813 7“: 

ἐδε ἐμὰ ἐδεγεοῦ α: α δίϊίεγ ἀα7}}] Νο 584}} 
γος ἰ8 ἐχργεβϑϑοὰ ἴῃ βυοῖ τνογάϑ.ι ὙΠΕῪ 
του πὰ υ.5 οὗ [86 μένον τη δ΄ πηρούβεερῖν ἴο 
νγὴο δδὰ Ὀδεη αἰϑοαϑοὰ [Ὠἰτίγ-αεἰ ἢ γοᾶγι. ἰςς 
Ὀενγᾶσε Ἰεϑὲ ὦ αὐογας ἐδίμᾳ σΆΤΩΣ ὩΡΟΏ ΒΙΠῚ, τρα, 
ἐ} δηὰ ἐφεγεο, Ατλοϑ 5θεπι5 ἴο γείεσ, ἢοΐ ἴο [ξς 
εαγιό, τα οπεα ἰπ νἱῖ, 9, Ὀυΐ χαίμεσ ἴο 19. 
ξεπογαὶ ςοπαϊοη οὗ ἴΠ6 ΡθορΙθ. 

11. ὙΠ5 γᾶ ἴο Ὀ6 ἴπ6 τἱχῃίοουβ τε ΓΙ" 
ἤοπ ἔοσ 3] θην τς αἰνίηο τναγηϊηρε είνεῦ 
τὨγουρὰ ἴδ6 ρσορῃεῖβ. ἴῃ ἴπὸ ἀδὺ οὗ ἀδγκης: 
δὰ ρεγρ οχὶτυ (ΠΟΥ σβουἹὰ πυηρες δηὰ {δ ]τὲν 
ἔογσ οὔς ψογά ἤτοι ποάνεη, δηὰ ββοιυϊά πο- 
οδίαίη ᾿ξ. ὙΠῸ «υογά οὗ ἐδε 1ογά σουϊὰ ὃἷ 
φγεείοις ἱπάἀεοὰ, ἤθη 1Ὁ νγᾶβ Π0 ἰοηροτ ἴο ᾿ 
᾿ἰβείνι ΎΤΒεοη νου] “δε “εξ α υἱδίοπ οΥ᾽ ἐδὶ 
φγοῤῥεέ; διὲ ἐδ ἴαφυ «δαὶ ῥεγὁ ορε δὲ 
2 γιεσὶ, ἀπά εοισσεί ἤονε ἐδ πείση. (Ἐπεῖ, 
νἹ, 26). 

12. δὲν “δαὶ! «υαπάεγ] Ἰῃς ψοζγὰ νεὶϊ 
ΕΧργεββεβ ἴπε ἀξ ἰδτοη δηὰ ἀἰβέγεββ ἢ ΒΙΟΕ 
1815 ἔτ} {1655 ϑεασγοῖ νου ]Ἱὰ Ὀ6 τιδάθ. ΤΖεν “δα 
“ἰαρ εν, γέεΐ, οὐ ἐοἱέετ,, βιοὶς δὶ ῃοασὶ ΠΤῸΠπὶ ῥοὰ 
ἀείεγγοά (ϑες ἴῃ6 βαπὶ νγογὰ, ἱν. 8). ΤΡ 
ψου]ὰ ἔγάνεγϑο ἴδ ἰαπά ἔγοπι σεα ἐο “«α, ποῖ 
6 Πεδά 8. ἴο ἴδε Μοάϊϊοστδηθδη, 21 0565 
ρνγαγάβ ἴο ἐδε πογίῤ, δῃιὰ 80 Ὀδςοῖ ἴο 2.56 πα- 
ἔτοσι τνϑίο ἘΠῸῪ 5ἰασίεά, ὙΠεῖο πγέ ἐόεε ; 
αἰϊυβίοη ἰο μα Ὀογάεσβ οὗ ἔπε ἰαπά, αν πα “θα! 
Νυπι. χχχῖὶν. 4 20]. ὙὌῆδ βουΐῃ, αἴ. ΧΧΥ͂ΤΙ. 
ταοηϊτοπθά, τᾶ ὃς ἱποϊυάεά ἴῃ (ἵ δε ἔαϊαὶ 
“εα, ΟΥἁ ἵξ ΤΙΔῪ Ὀ6 οπιϊεϊοὰ 45 δεϊποοῖ οὗ Ἐ5- 
οὗ Τυάλῃ, δετε Οοά νγᾶβ ὑγουβῇ . 
ὙΆΥ οἵ Ηἰβ ἀρροϊπίπιεηξ, τυ ΒΕ ΏΠΊΟΪΥ ἴη- 
οουηϑοῖ της αν Ὀδθη ἔουπὰ, . ΕΧΡΓΈΞΒΙΏΣ, 

ἀπὴα ΤΣ ΤΑ; τὸ δῃά ἴονο. 
18. ἐδὲ ζαἱν αἱγχὶπ: απά γομθ} Ὲ Ῥτγοπηῖϑθ ἰβ 

᾿ ἰοξεά ΟΥ ἐδόθη οηξ:, βοϊοςίοα 8. 9 ἐδε ΖΣονά 
ἴδε Βαγάβμίρβ ἀπὰ ἐποοὰν χι, 12), Ηρτα 

ΓΑΙ (45 [8 ὑγογά οἴϊεῃ πιθᾶις ργοαο]ν ,ὺγ εὐ 
αἰϊκε. ὙΔε Ἰονε ϊεβὲ δηὰ ἔξπρῃ δὲ ἰοηΔοΣ ΠΊΘΤΟΥ 
δε ἐχετηρίεά. ΤῊΣ πιοβὲ υἱβο, κς (5, οχὶν. 9) 
81} Ὀ6 ὑτστοπς, ὈΥ ἐδίγαϊ, [86 ξᾶτηθ ΡἢγΆδα 
ΎΤΩῈ νογὰ 5 ὙΘΥΓῪ ΕΧΡΙῸ ᾿ 
ἐεαι ἐμδ ὰς πτωβ δ τ ποῖον νοι 
85 ΨἘΓΡΠῚ ἃ νοὶ] οὐ πιδηῖ ᾿ 
βαίίοη οδυϑοά ὈΥ ἴδε ἀἐϑδενν μον ἰεστ Ὁ] 6 νγᾺ8 
σὶποβς {παὶ δἰίεπὰ νυμβαυνοκοά, δά άξ, 45 θεΐογε 
πιεΐδρδοσ ἰ5 ἔγεχυθηὶ ἐπἰπιὲ ἀεβοσιρίοη οὗ ἴδε 

εὔτονν, ἀπά ἰ5 {'ἰκὸ ’ [εβόοναῃ. τ 
ἔος ἀορίῇ .--- (χατ: εῖζεῦ, αϑπά ἐξ νιοϊειδ; 

ΑΜΟϑδ. ΙΧ. ΠῚ 
πιοῖς, δηὰ 11] (ἴδε ἄννεὶ τΠογεῖη 582} 
ἸΠΟΌΓΣ : δηα ἰξ 5}}4}} γῖϑε ὉΡ ὙΠΟΙΥ 
{κε ἃ βοοά ; Δῃά 5}4]} Ὀε ἀγονγηεά, 25 β 
ὁγ ἴῃς ἢοοά οὗ Εργρί. 

6 1 ἐς ἂε τπδῖ δυ Δεῖ ἢὶς ᾿ ἐ5ἴο- ἔτ, 
τἶθ8 ἰῃ τῆς ἢεάνεη, δηά πδίῃ ἐουπάοά Ἔκ. 
8 Ὁ ἴγοορ ἰπ {πε εαττὶ ; ἢς (παῖ “ς4]1]- ἐπι ς 
Θ(ἢ ἴογ ἴα νναῖειβ οὗ ἴῃς 868, δηά ἦρος 
Ρουγεῖη τπεπὶ οὐξ ὕροη ἴῃς μος οὗ διά; 
ἴδε βαττὰ : Τῆς ΠΟΚῸ ἐς δἰβ πᾶπῆθΌ δ 

“γε γε ποῖ 45 Ἵμ]άγεη οὗ τῆς 
Ετϊορίδηβ υπῖο πιο, Ο ς]άγθη οὗ 

ἔοσ Ης σοτηπιδηάς δηὰ ἴὲ 15 ἄοπθ. 72: ἰαμά 
ΤΆΔΥ Ὅδ 266 εαγίδ. ὍΠα 5οἱὰ φαγὶ »πεΐ: ᾽αἱ 
Ηἰ5 ἰουςῆ. ΗΟ «δη [5 τα] ἱπδδθὶ πες 
οηάιτο Ηἰς ἀρργοδοβ Τὸ τοί οὗ {πΠ6 σοσβὸ 
845 Ὀδθῃ Ὄχρ δ ποὰ (566 υἱῖϊ. 8). 

Θ. 1 ἐς δὲ ἐδαὶ διωλάείδ δὲς “ΟΥΕΣ ἐπ δε 
δεαυεη} Ἐογ “Ἰογίε: ἵετο ἃγὸ ἰπ ἴΠῸ τηδυσίη 
ἵἴνο τεηάδοπηρθ--»δεγε: δηὰ σεεεπομ. 
ἼΒΟ6 ᾿αϑὲ 18 ποαγοϑὲ ἴἰο {86 ᾿ἸοΓὰ] ταοδηΐηρ, 
ὙΠΙΟἢ ἰ5 “222... [τ δδουϊὰ 6 τομασκοα δας 
186 Ηεῦτενν νογὰ ἴοσ ὀκαυεη 5 αἰνγγβ ῥ᾽ υγαὶ, 
δηὰ {κὸ οὐῦζ Οὐ πιϑδῃ5 δείρ ῥί-. νδϑῖ 
ΟΧΡΑΠ56 15 ϑρόκεη οὗ δὲ {Ππ|65 45 μβανίηρ “2ογίε;, 
ΟΥ δυσοδβϑῖνα Πορἢ5, 245 Τόε δεσύυες απα ἐδὲ 
δεαυει ὁ δεαυέης ἐς ἐδε Ζογα (Ὠδαῖ, χ. 14: 
ςἔ, α Κ'. νἱϊ, γ: 5. οχ]ὶνη. 4), δὰ νγὸ στολὰ 
οὗ 26ε ἐδίγά δεαυεη (5 Οὐχ. χί. 4). ὙΒεβα 
ΠΡΑΥΘΏΪΥ ΤΟ ΟΠ8 τίϑίηρ ομθ ἅδον Ὡποί Ποῦ ἅγὸ 
ΠΟΙ βροκοϑῇ οὗ 845 μανίηρ ἴοσ {δεῖγ ὀφωώλέεν Η πὶ 
ὟΝ Βο [8 αῦονϑ 1], δηὰ 85 Ὀεῖπρ σωβ, ὉῚ δίς ἢ 
ἴο πηουηῖ ἴο ΗΪ5 ᾿πηηηράϊαίο Ργόϑοηοθ, 0 πιὸ 
σου ὰ τεηάον ἴἃ ὠῤῥεν εὐανιδετ, (886 5. εἶν. 
34). Βαϊ ἴδεῖὰ ἰ5 ἃ ἀϊδεσεηϊ τοτὰ ἔοσ {}]}5, 
οὐχῇ 1ἴ σοπγ65 ἔτοτῃ 6 584π|6 τυοῖ. 
απά δαίδ ἡοωπάεαά δὲ: ἐ ἐξ ἐδε εαγὶ 8] 

ἀρὰ οἴδυϑο ΠΠΈΟΥΔΙΪΥ ἰγαπϑίδιθα σις (ἢ. : ΗΝ 
τ΄]οιΐέ (οΥ ἄγε εαγί Ἦε αἱ εἰ, 
δηὰ μὰ εἶξε ἐλ τὰς ΤΣ ἐγ εοιδις 
ὙΠΟ Ν 5ΘΟΠ5 ἴο Γεβῖ ὕροη ἴδε οατίῃ. ὙΠῸ 
Ηδοῦτονν ποσὰ τεργοϑοηϊοα ΟΥ̓ ἐγοορ 885 ἴδε 
84Π|6 Το ογηρ ἴῃ 2 8. 1]. 2ς, ΠΟΤΕ 1 ΠησδΠ5 
ἃ Ἄσοπιραοῖ ὈΟΔΥ οὗ πιρῇῆ. Οὖυἵξ ἰγαπϑβίδίοτις 
βθοη ἴο πᾶνε υπάοτοϊοοῦ ΟΥ̓ ἰξ (πὸ τι} }]-- 
ἴυἀς οὗ οτεοαϊοά τῆϊηρε οὐ τῆρ δϑατί, νοὶ 
Εἰβοννθογο ὈδΑΥ {Π6. 5: ΠΉΠ]ΔΥ Ὡᾶτηδ οὗ δου (Οε. 
1. 1). Βυϊ (δε γετῦ “ουπαά 15 ποῖ ἴῃ ΒΑΥΤΩΟΏΥ 
Ὑ 115. ὙΠῸ τλυρίηδὶ ἰγδηϑίδίίοη, δωράΐε, 
ξἰνεβ [86 Ἰογαὶ πηραπίηρ, ἕο ἰξ σοπηθϑ ἔγοπι ἃ 
τοοῖ 5 βηγηρ 290 δίιπά. Ὅδὸ βαπὶθ ὑχογὰ ἰ5 
υϑοὰ [οΥ “ἃ δωποῦ οὗὨ γϑϑορ ᾽᾽ (Εχοά. Σὶϊ. 22), 
δηὰ “186 δαπμάς οὗ ἃ γοῖο᾽" (1381. Ἰν}}}. 6. 86ες 
ΤΛΔΓΡ ἢ). [ἢ Π15 ῥίδος 1ἴ ϑθεπὶθ ἴο πιθδῇ σπ 
αγῦ οἵ υσιΐδ, 85 Μμαὶ ἰ5 Π͵ΤΩΪΥ ἐδϑοϊοποαὰ 
τοχεῖμοσ. Εογ ἴΠ6 σοσυδίησοῦ οὗ [6 νοῦϑὸ 566 
ποῖδ ΟΠ Υ͂. 8. 

7. ὝΠΟ παῖίϊοηδὶ! ργἀθ οὐἁἩ ἴϑςτβϑοὶ ἰς ἢεῖδ 
τοδυκοὰ, Ἀοραγάϊην τμεῖγ ρυν!]ορος ἃ5 ἰῃ- 



ΑΜΟΞ. ΙΧ. 

9 Εογ, ἰο, 1 ν}}} σοπημηδηά, δηά 1 
Ὑ1 5 τῆς Βοιιβε οὗ [βγβϑεὶ ἀπιοηρ ! Ηοδ. 
411 πλιίομβ, [ἴκ8 28 εογῃ ἰ8 8::ϑὦ ἴῃ ἃ ἔσκον 
βίανε, γεῖ 8.|4}} ποῖ τῆς ἰεαϑὲ "' ρταίῃ ' μεν. 
[Δ}1 ὑροη τῆς ελγῇῃ. 

10 ΑΙΙ τε βίππειβ οὗ πι} Ρεορὶε 
8.81} ἀϊ6 ὉγῚ ἴῃς βυνογά, νυν ῖο ἢ 88γ. 
ἼΤῊα εν] 5114}} ποῖ ονεγίδϊίςας ποὺ ῥγε- 
γεπξ ὃ. 

11 4 ]η τπδὲ ἀδὺ νν}}] 1 γαὶβα ὑρ 

Υ. 8---11.] 

19γδεὶ ὃ βαϊτἢ τῆς ΓΚ. Ηδλνε μος 1 
Ὀγουραῖ Ὁρ βγδοὶ ουὖῖ οὗὨἉ [πε ἰδηά οὗ 

.47.4. Ἐργρεὶ ἀπά τε “ ΡΠ] μεβ ἔτοπι 
Οδρδμίοσ, δηά ἴπε ϑυγίδηϑβ ἔτοπι Κιγὶ 

8 Βεἢο]ά, τπῈ εγεβ8 οὗ τῃε 1, ογά 
ΟΡ ὅγε ὑροῦ πῃ 5ἰπίι! [κπράοηι, 
ἀηά 1 ν}}} ἀεβίγου ἰδ ἔτοπι οἱ τῆε 
ἔλεος οὗ ἴπε εαγῃ ; βανίπρ' τπδὲ 1 ν"}}]} 
ποῖ υἱίεγ! ἀεβίγου τε ἤουβε οὗ 4- 
ςοὗῦ, 841 τῆς [.ῸΚΡ. 
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ΔΙΙοδΌϊ τ 5, δηὰ ἐογξείίης (μδῇ ἘΠΕ τλυϑὲ 
Ὅς ἔογίεϊί(εὰ ὈΥ ἀϊϑοδεάϊεηςο, ΠΟΥ ἃτὸ τὸ- 
τηϊηάἀοα 1841 (ΠΟῪ σγέτὸ ποῖ [ῃ6 ΟΠ ῬοΟρὶα 
ὮΟθ86 τηϊσταϊϊοηβ δὰ Ὀδθὴ ἀϊτοοίοα, δηὰ 
ψἤοβο ἀν ! πρ-οἶδος δὰ Ὀδοη ἀρροϊηϊοά ὈΥ͂ 
Οοὰ. ΟἸοτγίης 'ἱπ ἴδθ δρρεϊϊδίοη, εδίάγεπ 
9. Τιγαεί, ἸΏΟΥ ἅτε δϑκοὰ ὑπάεσ ἴμαὲξ πδπὶα 
Ποῖ μοῦ ΤΠΟΥ γετο ποῖ, ἴον {πεῖς ΤΏΔΗΥ 51η5, 
ὅδε δὲ εὐῤῥάνει 97 1δὲ Εεδίοῥίανμ τὰ ἴῃ6 ἰυὰρ- 
ταὶ οὗ Οοά. [πη Ηροῦγεν ἰποϑα ἅτὸ ς δ] θὰ 
εδῥάγε 97 δε Οιμδίϊε:, ἴῃ ἀοβοεηάδηϊβ οὗ 
Ηδλτα, ψτβοπὶ οὔὖγ ἰγαηϑίδίοσβ, 20] οὐσίης ἴδ 
σχασηρῖο οὗ ἴδ. ΠΧ Χ',, ο}1] Ειδίορία. ὙΒΕΥ 
ΤῸ τηρηϊἰοηοσὰ ἃ5 ἃ ΡΙΪῈ ἀεβρίϑοδ ΌΥ {πὸ 

ση δίπράονι 15 [δὲ οὗ [86 ἴδῃ ἐτῖρεος. [1 
νγ5 ἐουπάοα ἴῃ τοῦδε] ΐοη, ἰξ νγᾶβ ταδὶ πα ποεὶ 
ΌΥ δε οὐϑεγνάηοα οἵ ἰάοϊδίτουβ στ σβῃρ 
δῖ ἴδῃ δηὰ Βεϊμοὶ. Τα ρθορὶ]ο οσὲ πιπάοτοά 
ἔτοπη δοίηρ ὕὉρΡ ἴο εγιβαϊοπὶ ἰο Κορ {πὸ 
50] Ἔπηη ἔδαϑίβ, ἰοϑὲ {ΠΟΥ β5ῃοι]ὰ ἀδϑίγο ἰο στοϊυγῃ 
ἴο 1δεῖσγ δ θρίδπος ἴο ἔθ σογδὶ Ἰΐπο οὗ [αν]ά, 
᾿ὀύβ τμοις δὰ »ιαάε Ἰεγαεί 1ο «ἱπ, δῃηὰ ΐ5 5ἷπ. 

Ὀδεη ἰονεὰ δηά {Ο]]οννοὰ ὉΥ οἴδετβ. Το 
ἀλη ονε νγᾶ5 “ἰώ, πὰ ᾿ ἐρυ- 
Ῥγοδαίίοη, 2 ε δἰπιρ ον ταυϑῖ Ὀ6 ἐαγοοζρᾳ ὈΥ 
80 τῶσε ἴο τνϑῖςἢ [5 συ θήεςῖ5. δε ἢ οι] 
{δὲ δοιμς 9 ὕαεοῦ ΞΒουϊά ποὲὶ δε :᾽ ὅδ.Ὁ 
“ἰγογεάί. Ατηοηρ ἴδοπη ἔδότο 5δοιν" 

]εσβ. Οἱ Νυχι. χίὶ!. :. ὙΠεθο ἴοο ᾿ιδὰ 
Τταϊεταϊοὰ ἴτουι ἐπεῖγ οτἱ κίπδὶ σου ΣΥ, Αὐδθϊδ. 

Ἦδσῦε ποῖ 1 ὀγοισδὲ μ᾿...) Οτ, Βγοωσδέ 1 ποὲ 
μ᾿ ̓ γαεὶ ομδ 97 1δὲ ἰακά 9 Ἐργρ᾽ 3 Οοά 566πὶ5 
ἴο υϑὲ [86 ἴη ὯΙ ἢ {86 ῬΘΟρΪΟ 
ὈοαΞσιεὰ οὗ νδδὲ Ὀδεη ἄοπο ἴογ {δεὶγ 
Δησεβίοιβ. [ἴ νγᾶβ στηοϑὲ ἴγυς ἴδ Η!5 Βαπὰ 
Βαὰ γτεβευδὰ τε]. Α5 ἰξ ἰ5 5αἱὰ δεΐογε (ες. 
Ὧ1,. 2), Ἵοι οκπἷγ δαύυε 1 ἐποαυη οἵ αἱ ἐδεὲ  ανεδε 
97 ἐδε εαγίδ. Βυὶ ἤδη οαϑὶ ΟΥ̓ τῃοὶσ 
ΔΙΙορίδηςο ἰο Ηἰπι, δηὰ Ὀδοδτηθ {ἶἶκὸ ἴπ6 μοαΐμθη 
δεουπά πεῖ, [ΠΟΥ τεπουποδά τποῖς δίρῃ δηὰ 

Ἰΐαγ ἴοη. ὙΠεῖς ἀεϊϊνεγαηςα ἤτοι 
ννὨϊςἢ 5ῃμουϊά Βανο πιδάς ἴπθπὶ ϑεσνὸ 

σ ἘΠΡΆΠΪν, Ββαὰ ἢο πόσο οἰσηϊβοδηος 3 
ἐδέγι τῇδη ταϊσταϊίοηβ οὗ περῃθουτίης 
πδίοηβ. ὙΠΕΙΓ πηονεπηθηΐϊβ 450 πδά ὕδοη 
ἀείϊεττηϊηοα ὈΥ [ΠΡ ὑγονίάθποο οὗ Οοά. 

ἐδε Ῥδιι πες ἤγονε Οαρδιογ) 80. [6τευυ δῇ 
5ρΘΔΚ5 οὗ [ποπὶ 85 ἐδε γοριπῶηΐ ΟἹ ἐδ σοι 7 
9 ΡΟ (αν. 4). 866 ποῖς οη Οεη. χ. 
14. ἴη ἴδὸ πιο οὗ Μοϑοβ ἴδ Μοαϊζογσδηδδῃ 
Ὀοϊθ τῆς πᾶπο οὗ ἐδὲ σεα 9 ἐδὲ Ῥριϊμεποι 
Εχοά. χχ!ϊ. 11). ὙΥ̓Βαὶ 15 τεξοιτοὰ ἴἰο ἰῃ 
8 ΥΕΙΒ πηυσὲ ᾶνο ργεοςοάθά [86 ὀχοάιι5, 

ἴος ψ͵ὸ τεδὰ [δδῖ ἐῤόε Οαρῤῥίιογίνη, «υδίεῦ 
εαρριό ζογίδ ομδ ὁ, Οαρῥίον, ἀεείγογεά ἐδερε 
(18ὲ Ανίπι5), απμά ἀφυεῖ! ἐπ δεῖν σἰεαά (Ἰεαῖ. 
ἱ1. 23). 
ἘΝ Κιὶσ 566 οἢ. ἴ. ς, Βότο ἴἴ ἰ8 ἑοτοϊοϊ ἃ 

τιλὶ (ἢ ϑγτίδηβ βῃουϊά “0 ἐμέο εαρϊυἱέγ ἴῃοΓα. 

8. δὲ φγέε: ΟἹ ἐδ 1ιογά ΟΟΡ ἀγὲ προ ἐδὲ 
σἰηο κῆρ ἀῤιμ ἢ ΟΕ ν. 4. ϑΠΠ|ἃΓ 15 ἴΠ6 
ἰδησυᾶξο οὗ χχχὶν. τό, 7ῥὲ ὕες ὁ7 ἐδὲ 
Ζονά ἐς αραΐηε δέτε ἐδαΐ 40 ουϊΐ, 1ο εμέ οὔ δε 
γερμιοριόγαποο οΥΓ “δένε ἥγονι ἐδε εαγίδ. 7δὲε 

Ω γερι" μέ, ἃ ἔθ ἴῃ ΘΥΕΙΥ ἃ τουὴ ὍΡΟΙ ἴῸΣ 
ΨΟΤΙΏΥ ἴο θᾶ [86 πᾶπῖ οὗ [Δοοϊβϑϑυ τ ΡΟΣ 
Απὰ Οαρτῖοὶ ἀπηουποορὰ ἰπδὲ ἔπ ξῃ ἴο ὙὮΙΟΝ 
“αἱ γεῖψπ οὐυεῦ ἐδε δοισε οὶ ὕαζῃγα Ὁγ τῇς 
(υυκε ἱ, 33). [ἢ ἴδ6 ἰδλησιυιδρθ οἱ .) ρΡοϑοῃ 
11), Ω4 ἃ εἰ ἐγέο, ἀπά ας απ οαἕ, ᾿ῆϊς ςἃ 
“απο ἐξ ἐπ ἐδεηι, «υδέη δὲν εατὲ ἐδεῖτ' ΒΡ΄ 
“0 ἐδὲ δοὶν “τά «ὁ΄αλ' δὲ δὲ τὠῤὲείαπες ἐερθΡῈ 

9, 10. ὙὟΒδα ἵπιᾶρθ ἐπιρίογεά ποτὲ Ἔχ ρσγεββιο ῦ 
δῖ Οποθ ἱ 'ἴοῆ δηὰ ργεβεσυδίιοῃ οἱ... 
ἴΞβταοὶ. Ὑμοῖς ἀϊθρογβίοη δὲ θθθρὴ ἕογείοϊὰ ᾿ 
μὴ Μοϑεβ, [,ον. χχυϊ. 12; ᾿Πουῖ, χχυῖ!. 64. 

δ6 Ρῥδορίθ δὲ ἴἰο ὃὈ6 ϑοδίί(ογσοὰ διηοηρ Α]] 
ὩΔΌΟΩΒ (εἶ, Ηοϑξ. ἰχ. 17), ποῖ οὔθ ἱπάϊ- 
υἱάυ] 156 ἴο 6 ονοσίοοκ' ΤὨε γρρρηπαπὲ 
5Π4}} δ 5ανοῦ, ὃυϊ [πο ϑβἰῆποῖβ ςοἰΐζ οι 
Ῥανίβου (' Ομ ῬΥΟΌΡΒΕΟΥ,᾽ Ρ. 420) 5475 οἡ 
(818 Ρᾶϑϑᾶρθ: ““ἼῊ15 σοηςῖϑα ὈγΟρΠΘΟΥ Τοη- 
(αἷηβ8 ἃ ἀγδιιρῆξ οὗ ἀεϊοιπτηϊπαῖο διβίοτγυ ; [86 
Κιηζάοπι, [6 ὈΟΑΥ͂ Ροϊς, ἴο δὲ ἀεβιγογοὰ 
ἔτοιῃ ΟΥ̓ [Πς ἴδος οὗἉ {πε δαυτῖῃ ; Ὀυξ ἴΒς ρθορῖο, 
[ἢ βίοςκ, ποΐ ἴο θὲ ἀεβίγογοά. ΦὍΠδ ρϑορῖΐο ἴο 
ἩΥ ελνῶς ΓὨγου ἢ 411} Ὡδίοῃϑ; Ὀυξ [06 5θθὰ 90 
5) ποῖ ἴο ρογίϑῃ, ἢοσ 115 ἰοδϑῖ σταίη ἴο 14]] 
ἴο ἴδε φαγί. [ΙΕ 5 ἃ Ἀἰβίογσυ πιδάθ ὺρ οὗ 
ρροβίία ρατισυϊατθ ; ἀεσβίγυςοη δηὰ ρῥτὸ- 
ϑεγνδίίοη, βοδίίζοηρ δηά ρεγρείιδὶ Ἴουπίοά 
ςοπιδίηε, [ἰ ἰ5 ἴ6 ἔπιε οὐϊ]πε οὗ Ἱεννίβα 
Ὠἰδίοτγ. [5 ἰζ οὗὨ ΔῃΥ οἵἴμποσ νυ μδίενοσ ἡ ΡΪδοθ 
[86 ῬΓΟΡΉΘΟΥ [πῃ ΔΩΥ͂ ἱπιαρίηΔ0]6 ἀρὸ; δῆσσ ἴῃ 
[4}}] οὗ 186 Κίηράοπι οἵ [ϑγδοὶ, οὐ αϊοσ [ἴῃ6 
ΒΡ ΡΌΗΣ ςοηᾳυαβῖ; [Π6 ῥῃεποζηδξῆοη οἵ [5 
ΠΙΠΒΙπιοηΐ ταπιδίηβ; [18 οοηϑίδηϊ, ρεγρείιδὶ 
δ ΠἸπιθης." 

10. 2γευεη!} 15 ἴο 6 υπάετοίοοά ἰῃ [5 



Ξόο ΑΜΟϑ. ΙΧ. 
7 Αεῖς 15. τῆς “Ζιάθαγπδοὶε οὗ [λαν!ά τῇδῖ 15 [8]}}- 
ἐΉοῦ, 6ῃ, ἅπά ᾿ οἷἶοβε Ὁρ ἴδε Ὀγεδςῆεβ τΠετε- 

[ν. 12---1 Κ6 

τῆς πιουπίδίπ8 5341} ἀγορ 3 ϑψεεῖ Ε Οτσ, πεν 
γνῖπε, ἀπά 411} τε ἢ1115 84} πιεῖξ. ΠΣ Η 

οὕ; Δηά4 1 νν}}} ταῖϑαὲ ὑἃρ 8 γυΐη8, 
πὰ 1 1} Βυΐὰ ἰε 48. ἴπ τῆς ἀλγ8 
οἔ οἱά : 

12 ΤῊΗδῖ ΤΠ6Υ ΠΊΔΥ ροβ8688 ἴῃς γϑηι- 
πδηΐϊ οὗ Εάοπι, ἀπά οὗ 811] 16 πεαΐπεη, 

ΓΗΒ. κϑ- ΤΥ ΙΟἢ ἅγα ἝἈ]]εἀ ὈΥ πὶν πᾶπιε, 58τἢ 
τῆς ΠΟΚΡ τπδὲ ἀοεῖῆ 1818. 

12 Βεδοὶά, τῆς ἀδγβ σοπις, 5411 
τῆς ΓΟΚΡ, ἐδας τῆς Ὀἰονγπιδη 5}4]] 
ονεγίαϊκε τὴς γεᾶρεγ, ἀπά τῆς τγεδάοσ 
οὗ ργᾶρεβ ἢϊπὶ τῃῖ ἴ βονγεῖῃ β6εβά ; δηά 

ΥἸΠΊΔΤΥ 56η5θ. δωγργθε ΜῈ] ρκίνο ἴῃς ἔογος 
οὗ πὸ Ἡροῦγεν. 

11. 46. Ἰαδεγπαοὶς 9,Κ,Ἱ αυϊ4 Νοῖ {Π6 
Ῥδίαος, ποῖ 86 ἤουϑὲ (2 8. νυ. 11), δυῖ [Π6 
πδεγηοῖε, ἃ Μογτὰ υϑοῦ ἔοῦ ἃ ἴδῃ 
ωσίατε οὗ Ὀουρῆϑ, οὐ ἴδε γυὰς ὃυϊ οὗ 50] ἴοτ5 
ἴἶγοθ βεϊὰ (2 85. χὶ. τὶ Αἷν , ἐπὶ), δὰ 
δῃὰ ρδίεπ ἰηἴΐο συ ΐη8. Τὰ 15. 'ἰκὸ 
ἔου ομὸ “ τίει (οὐ Ὀετίοσ, ἐδ “ἐρη) 9 .:1ε 
οδίδίῃ ἴζ. ). Ἴδε νγᾶ8 ἴο ὃ6 ἃ χεοϑίογαίίοῃ, 
γεσίοι,ς ᾿πυϊηοὰ σοπάϊθοη οὗ ἴδ ΓΑΠΜΠΥ αὶ 
{π᾿ ΤῊ ᾿ανιὰ πῖρμξ ϑοοθπὶ ἴο σοηάογ ἰΐ 

δε; δι 
ἀρέμος απιῤϑἰαπὶς οὐ Ως οὗ (815 ὑππ ες 5 

ό 6 δηςϊοηξ [οννβ, διοηρϑὶ ΠΟΤῚ 
Ἧς 20). Δ σὲ τὰς ΕΠΠΕΒ ἴα ἃ {πε Οἔ τὴ 

τς ἢ “Ἴδε ομδηρε οὗὨ ἴ86 ῥγοποιῃβ 15 
ἐν 816 ἴῃ ὀγεέχεδε: ἐδεγερῦ, πὰ δὲς γιώη:. 
ἘΝΞ ξοστιεσ, τ πο 5 ρ]υγαὶ, ΤΆΔΥ Ῥοϊηΐ ἴο 
ὧε ἵννο Κίηράοπιβ ; ἴδε ἱπρτὶ τοῖοσϑ ἴο ᾿ανὶά. 
ΤΒε ρῥγοάϊςϊου δεξδη ἴο ὕς6 ἔ6]1|οὰ (Αςῖς 

χν. 14--1)) θη ΟδηὮ 165 ψετὸ σεοεϊνοὰ 
ἱηῖο 186 Οδυτγοῖ οὗ ΟΠ γίσῖ ; Ὀυξ 1 Μ111 ποῖ 
δε ΠΙΠῪ δοςοπιρ ϑμεά τον ἐδ “Μιΐμεν. ΟἹ 1δε 
Οεπείες δὲ εοριθ ἐπ, ἀπά “ὁ αἰ Τεγαεὶ “ῥαϊ δὲ 
“αυεά (Άοτι. χὶ. Δ ς, 26). 

1Δ. Ἑάοπὶ νγᾶβ ποῖ ἴο ὕο οχίοσηιϊηδίοα, 
οὗ, 1. 121. ἴη [δε νογῦ 2... 6: ἴογὸ βθοτβ ἴο 
Ὀ6 ἃ τεΐοεσθηςε ἴο ἴῃ ψογάβ οὗ Βαΐδαπι, Νυπι. 
χχῖν. χ8. ΤῸ Εδοπιίοβ, [53.615 Ὀϊ ἰογοϑῖ 
ἐπεπηῖεβ, ἀπά 411 ἔπε Ὠεδίμεῃ, ἀγε ἴο ὃε ἵποοῦ- 
Ρογαϊεά ἱπ ἴδε τεοϑίογοά Κιηράοπι οὗ ανϊά. 
ὙΠΕΥ ἴοο ψεσα ἴἰο Ὀ6 Οὐοὐ 5 ρΡεορΐο, δπὰ ἴο 

14 Απὰ 1 ν1}}] Ὀτγίπρ ἀραὶπ {πὲ "ἢ 
ΠΡΟ Υ οὐ παΥ Ρεορὶς οὗ Ιϑγδεὶ, δηά 
{ΠῸΥ 51.811 θυ] ἃ τς νγαβῖε οἰτε8, δηά 
ἱΠΡῖς ἐῤόπι; πὰ (ΠΟΥ 514]} ρἷδπς 
υἱπεγαγάβ, ἀπά ἀπηκ (πε ννῖπα ἴδεγε- 
οἵ; [ΠΕΥ 8}4]]} αἷδο πιᾶίκα ραγάβηϑβ, δῃά 
εαΐ τῆς ἔπι! οἵ τῆ ςη,. 

Ις Απά] ψἹ}} ρίδπε τε προη τπεὶγ 
Ἰδλη, δηά {ΠΟΥ 5114}} πο πιογε ὃς ρυ ]]ςἀ 
ὉΡ οὐξ οὗ {πεῖγ ἰαπά ψνιῖοῃ 1 πᾶνε 
δίνεη τῆ 6πι, 841ἢ τῆς ΓΟ ΒΡ τὴγ Οοά. 

Ὀεαγ Ηΐ5 πᾶσηθ. (Οἱ. 154], [χ}]. 12; [6Γ. χῖν. ο : 
Αςἰϑβ χν. 14--- 18. 

18. ὙΠε ρτγεάϊσδοη οὗ ἐμὲ ἐε ΠΠΥ οὗὨἨ {86 
Ἰδληά ἰ5 ἴο δὲ (Δ ΠΠοά, 866 ἴον. χχυΐ. ς. ΤΠΟΙΟ 
5 ἴο 6 ΠΟ ἱπίετνδὶ δεϊνγεθη δουρί ἀπά 
μαγνξϑί, δηὰ [6 υἱηίδσε ἰ8 ἴο ἰδδξ [}}} ποχὶ 
γοδτ 8 ον ην. 

Ραγςορὶς ἴπ Ηεῦτεν, δηὰ 
ΕτΑΡΒΙΟΔΙΪΥ ἀσβοσιθεβ ἴῃς δεῖ οὗ ἴδε ϑοῦνεσ ἃ5 
ε ἄγαννβ ουἦ δηά 5οδίζογβ [ἢ6 ϑοοὰ δἷοην {86 
ἔαγτονβ (ςἢ, 5. οχχυῖ. 6). 

ἐδε »ιομπέαίη «ῥαὶἑ ἄγοῤ “«υεεὶ «υἱπε] ΤΠ 
Ὑγογάβ ἰῃ Ηεῦγενν ἄγε ἴπε βᾶπια 85 ἴῃ Τοεὶ 11]. 
δ. Α5 Απῖοβ δεβδῃ (1. 2) ὈΥ φυοίηρ ἔτοπι 
(815 Ῥγορδεῖ, 80 ἤετε Ὧθ οπά5 ἢ δηοῖδος 
υοίδείοη. οεῖ μδά 5514, ἐόε δὲδε “δαὶ! ἥοαυ 
«υἱτδ νεδξ, ΑὙΔΟΒ 1568 ἃ 5ἴΓΟΏΡῈΣ ἜΧργοβϑίοῃ, 

14. 11 «υἱ]! δγίπρ αφαὶπ δὲ εαρενυΐ}} ὙΠε 
ρῬῆγαϑο ἴῃ Ἡρθῦγονν 15 ἰδ βϑᾶπὴ6 85 ἴῃ [6 γ»τοδῖ 
Ραβϑᾶρε ευΐ. Χχχ, 3, 580 ἐγεα ἘΕΠΕΥ τεέειτεὰ 
ἴο ἰῃ 50 “δὶ αδον γρμοὶ τῷ ἐς Ηδα τῇ ἐε. ]οεὶ 
1. 1: ΖΕΡ Ὦ], 2ἀὸ; 8. ΟΧΧΥΪ. ΣΙ, 4; 7].τ. 
Χχχ, 2). [15 Τασδῃΐῃρ 56 Π5 ἴ0 ἤδνθ 
θεξη τεδιογαϊοη ἔγοπι ΟδΙ ΠΥ ἕῳ ευῖ. 
Χχχ. 3 ποίδ, ἀπά ἰοῦ ΧΙ]. Χο). ἴῃ οοπίγασξ 
ΜῈ} ἐδὸ ἰδεῖου ραγί οὗὁἩ [6 γϑγβα 866 οἷ. ἷν. 9. 

16. Το ἠδίυγαὶϊ ἀπά οὈνϊοιβ πιρδηϊησ οὗ 
ἴπεθο δηὰ 53: Π|}|}2Γ ὈΓΟΠΊΪΘ65 15 (δῖ (Π6 ρϑορὶθ 
οὗ [βγδοὶ 5}4]} δ τεβϑίογεά ἴο ἴδε οννη 
ἰαηά, Ἐνθηΐβ δίοῃθ οδὴ ἀείοστηϊπο τ δεΐδμον 
50οἢ τνογὰ5. δῃου]ά τ 15 ἱπίογρτείοα, οὐ 
Δρρ]ϊἸεά Ἔσο] υβίνεὶυ ἴο ἴῃς εηϊγρεπιεηῖ, δ γϑι μὰ 
ΤΙΥ δηὰ ρογρεΐίυ γ οὗ [6 Ομ τσδη Ομυτοῖ, 



ΟΒΑΌΙΑΗ. 

ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. " 

ΤῊΞ ΑΥΤΙΟΚ : 
. ΗἸΙΒΡΑΤΕ. . . «νος σός 
ΙΪ. ΗἩΙΒΤΟΚΥ ΟΡ ΤῊΕ ΕΡΟΜΙΤΕΒ, 

ΑΒ ΠΙΟΒΥΒΑΤΙΝΕ ΟΕ ΟΒΑ- 
ῬΙΑΗ. δ Ἃ ἀτοὰ τΣἢ ᾧ δΆ 

1. 7 “1 μἤἠογ. 

ὁ δ: οἰ ΟΎ οὗ ἴἢ6 νοτὰ ΟΡδάϊδῃ 
(νὨΙΟἢ τηθδη8, “ ΥΟΥΞΏΙΡΡΕΙ, ΟΥ 

βεσνδηῖ, οὗ σοἀ ἢ) πιδάβ {86 πδῆηθ οὗ 
ΠΟΙΠΙΏΟΩ 56 δήοηρ ἴῃ6 Τον8, 151 δ5 
ΑὈά 4114} 15 4 ἰδνοιγιίας Ασαρῖς Πδιηδ. 
11 ἰ5 ἐουπᾷ ἴῃ [ῃ6 ρεηεδϊίορίοδὶ [1515 85 
Ὀεϊοησίησ ἴο ἃ Ρεβϑοῃ οὗ ἴῃς {πῦὲ οὗ 
7υάδῇ (τ Οἤγο. 1}. 21), οὗ 5βδοῦῇδσ (ΥἹ]. 
2}, οὗ Βεη)ατηΐη (ν11}. 48, 1χ, 44), οὗ 1,ονὶ- 
(ἸΙχ. τό; Νεῆ. χίϊ, 25); ἴο ἃ οδρίδιη οὗ 
ἴῃς τῆῦε οὗ Οδὰ (1 (το. χιΐ, 9), ἃ ρτίῃος 
οὗ ἴῃς {ΠΡ6 οὗ Τυἀδῇ (2 (το. χνἹ!. 7), ἃ 
φυηςεα οὗ ἴῃε ἴπ06 οὗ Ζεδυϊυη (1 (το. 
ΧΧΥΊΙ. 10), 8 [ον ἴῃ ἴῃς της οὗὨ ΄ο5᾽δἢ 
Ἢ ΟἾτο. χχχίν. 12), ἃ σοῃρδηίοῃ οὗ ΕΖια 
Ε,2. υἱϊϊ. 9), 4 ὑδϑδί ἴὴ (86 της οὗ Νε- 

μουγίδῃ (Ν ἢ. χ. 5). ἘΒεβιάες [656 νγὲ 
τοδὰ οὗ ἴδε Ὀειει-Κηοόνῃ ΟὈδάϊδῃ τῆο 
9 ΑΠΔΌ 8 ομδιηθεηίδιη (1 Κι. χν!. 2). 
ΤῊΣ ῥτόρμεὶ οδῃ 6 1ἀεπιβοα νυ] ἢ Ποη 6 
οἵὗ [Π 6}. 

1. ΗἩἥὴς σαΐο. 

Ης ἴ5 βδυρροβεὰ ἴο ἤᾶνε ᾿ϊνεὰ δἰΠοῦ 
Ὀοίοτα Β.0. 8οο ΟΥ δῖε Β.6. 588. 

ΤῊΘ διρυσηθηΐ υϑ04}}} Τα θα Ὡροῇ ῸΥ 
(ἢ6 φαγί ον ἀδῖθ, 15 ἴ[ῆ6 ροβιοη οὗ [Π6 
ῬοοΚκ ἴῃ τῆς 115ὲ οὔ ἴῃς Μίποσ Ῥσορμοῖβ. 
ΤὨοβα ἢ τοραγά (ἢ15 ΟΥΟΣ 88 σοῃτΟΏΟ- 
Ἰορίοδὶ οοηβίἀθσ ἴῃ6 ἀδίε οὗ ΟὈδάϊδῃ ἴο 
Ὀς ἤχοὰ ὃὉγΥ ἴδε ἀαΐεβ. οὔ Απηὸβ δπά 
Τοπδῆ. [Ιξὲ 15, βοψενε, δὴ υπηἀοοϊάοὰ 
αυσϑῦοη μον ἔδγ (ἢ6 σὨτοηοϊορίοδὶ ρτη- 
ΟἸΡΙ6 ἰ5 ἴῃαϊ οἡ ψῃϊςοἢ ἴῃς ὈΟΟΚΒ οὗ ἴῃ6 
ἽΜίποσ Ῥγορῃοῖβ ᾶζὲ διτδηρεά, δηά 1ἴ 15 
οοτίδίη (ἢαῖ, δυρροβίηρς ἴῃ διταηρετηεηῖ 
20 Ὀ6 ἴῃ [ὃς τρδῖη ΟὨΣΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙ, ἐχοερ- 

οι ΥΙἼΙ. 

ῬΛΟΣ 

δ ΙΝ. ῬΚΕΡΙΟΤΙΟΝΒ ΑΝῺῸ ΥὙΗΕῚΒ ΕΌῚ,» 
ΕΙΙΜΕΝΥ, ΝἹΖ. 

δ Οὐπφμειὶ ὁ Εάονε ὃν 1δὲ ὕεαυ: τός 
2) Οὐνφιε 9. Εδονε δὴ 1δὲ ῥεῶ- 
ἐδῆ ον. τῳ... 46ς 

(3) Ἐχραμείον 7 Πιγαεὶ.. . . “66 

ἰἰοη8 ἴο [6 ζξηθσαὶ τὶ τοϊρϊ 5[}}} Ὀ6 
τηδάθ, ΟὈΟὨΒΘα ΘΏΓΥ [ἃ 15 ΟὨΪΥ ἃ ὈᾶΓΘ 
ῬτεδυΩρΌοη ἴῃ ἔδνουσ οὗ ἴῃ 6 Θοδγογ ἀδῖα 
ΗΟ οἂὴ 6 ἀσηνεά ἔγοῦὶ [Π15 δΥρι- 
Ι,Θηῖ, ἃ ῬΓΟΒΌΩΡΌ ΟΣ ΘΑΞΙΪΥ στοηονοὰ ὉΥ 
ΡῬτΟΡ ΔΙ 65 οα (6 ΟἿΟΣ 5:46, βδμου]ά 
186 Ὀ6 ἑουῃά ἴο οχίΞι, 

ΤὨΟ ἀρισηθηΐ υϑυδ}ν τεϊϊο ἃ Ὡροη ἴοτ 
(ἢς Ἰαΐεγ ἀαῖβ τεϑῖβ ὉΡΟῚ [6 δϑϑυ τ ρῦοη 
ἴ[ῃδὲ ἴῃ6 οἀρίυτα οὗ [6 ιβαίθτα ἴο ΒΟ 
(ἢ Ῥτορῇθδε σϑίειϑ 15 [6 οδρίιγε ὈΥ͂ [6 
Βαδυϊοηίδηβ, μὰ ρου ἴἢ6 βυρροβιοη 
(Πδὲ ἴῃ σῦν. 11---ξ14 ἢ 5ρεαῖϑ οὗ [ἢ]5 σδρ- 
ἴυχο 48 ἃ [ϊηρ ραϑι. ὙΠα δϑϑυπρίοη 
(Πδὲ ἴξ 15 ἴὴ6 ΒΑΡΎ ]ΟΙΙΒἢ σαρίυγα τηδὺ Ὀ6 
σταηϊοα, ἰῃ βριῖ6ς οὗ ἴῃ6 διρυπηθηῖβ οὗ 
7ᾶρεν, Ἡοΐζηδπη, εἰ Ζεοι, Κα οὶ], ΚΊοΙη- 
ΟΥ̓ ἴῃ ἕδνουῦσ οὗ δὴ Θδυ ΟΣ οδρίυζο, ψὨ]οἢ, 
τηουρ ἕογοι Ὀ]ς, ἀγα ποῖ βίτοηρ δῃουρῇ ἴο 
Ῥὰ οοῃνϊηοϊησ᾽. Βυῖ τῇς 5υρροϑβιοη, 
{παῖ ἴῃ γϑ. 11---14 [ῃ6 ῥτόρῇοὶ 5ρεακβ οὗ 
[η6 οδρίιγα 85 ἃ [Ὠϊηρ Ραϑί 1η σείθσθῃοβ ἴὸ 
Ἡϊτη5ο] ἢ, 15 ἃ πηϊϑκα. Ηδηρβίεηθεῖς δηὰ 
Ῥυβαγ, οὐ ἀϊβετεης ρστουηάβ, τηδίηἰδιη 
(δὲ ἢ 5ρ6ᾶκϑ ἴῃ ἴβοϑβε νϑῦβεβ οὗ ἃ ἔα 
δεῖ; ΗδηρϑίθηθοΣ ϑρροϑίηρ Ὠἰπὶ ἴο 
παν ἰἄσοννῃ Ὠἰμβ ΙΓ ἐογιναγὰ ἴῃ βρὶπῖ, 
δηἃ ἴο 6 Ἰοοκίηρ Ὀδοκ ἔγοσῃ ἢ]15 βρί πιυδὶ 
βίδη-ροίηϊ οἡ δῖ νγὰ5 δοί! Δ }}} Γαἴυγο, 

1 980 1κἴποτ, Ῥ[εϊ ἔετ, Θομπυττοῦ, Ἐοβεημ ]16τ, 
Ὧς Ν,ηεῖϊς, Κηορεῖ, ΜΝ ποῦ, Ἠεπάσδνγεσκ, Μαυτγεῖ, 
ΒΙΘεἷς. 

3. ΤΠογε εσα ἴἤτοο οαρίυγες οὗ ᾿ἐτυϑα] ἐπὶ Ῥσίοῦ 
ἴο (5 θεϊηρ ἰακθὴ ὉΥ ἴῃς Βαδυ]οηίδηβ, 1. ὉΥ͂ 
ΘΠ Ι5Παῖς ἴῃ [Π τεῖρτι οὗ Κδμοῦοῦπι (1 Κ. χίν. 25; 
4 (το. χὶΐ. 2), 2. ὉΥ͂ ἴπε ῬΒΙΠἰδπε5. ἀπὰ Ατα- 
Ῥίδης ἰπ (μ 6 τεῖρτι οἵ Τεῃοτασ (2 (το. χχί. τό), 
8. ὈΥ ]οα5ἢ Κίηρ οὗ 5γβϑεὶ ἴῃ (Βς τεῖρτι οἵ Απιδ- 
ΖΔ (2 Κ. χὶν. 13; 2 (το. χχνυ. 23). ΟἱἨ ἴδεβς 
τῆς Ξεςοηὰ οου]Ἱά αἴοπα μανς Ὀεδη τείεττεα ἰο ὉΥ͂ 
Οὐαάϊδῇ, 

ΝΝ 



4 

562 

ἂἃ5 1ΤῃουρὮ 1 εγα Ραβῖ; ῬυΒΟΥ ταϑιηρ ἢΪς 
δΥξυτηθηΐς ΤΊΔΙΠΙΥ ΟἹ ϑταπητηδίοαὶ σΟ.- 
βι ἀογδιίϊοηβ᾽,. [Ἃἢ ἴδοῖ, ποῖ Ποῦ τῃ6 ῥαϑῖ 
ΠΟΥ τῆς διΐυγε ΓΘ ΠΕΟΟΒΘΑΤΥ Ἰηαϊοδῖοα 
ὈΥ ΟΡ δάϊδῃβ νογάβ. ἘΕῸΣΊ, 85 15 ροϊηϊεὰᾶ 
ουξ ἴῃ 16 ποῖε οἢ ζ. 12, 'ἰη ἴῃς Ῥτορῃεο 
νἰβϑίοη δνθηΐῖβ ἤ6ΙῈ ὑγοβοηϊθα ἴἰὸ ἴῃς [Ἰη- 
ΠΟΙ βρῃϊ οὗ ἴῃς ῥγορῃεῖ, δ ορεῖμεσ δὺ- 
Βδοιοα ΠΌΤ. ΔΩ ΤαΪΔΏοη ἴῃ ἘΠ6 ἴο 
ξΔοἢ ΟΙΠΟΙ ΟΥ ἴο χη. Α5 ἴἢ6 β.θῆθϑ 
οὗ ἴῃς οἀρίυτε ἀτῖβα Ὀείοσε Οὐδάϊδῃ, ἢ 
Θχοϊδιβ δραϊηϑὶ ἴπ6 υδχζίοιιβϑ δοῖβ οὗ 
ΟΊ ΘΙ. ὙδΙΟ. Π6 νηΐηθβθοβ: “ὯοῸ ῃοΐ 
Ἰοοῖκ, ἄο μοῖ τοὐοϊοθ, ἀο ποῖ δῃϊεγ;" οὐ, 
ἃ5 ἢ15 γΟΓαβ ΔΓ 1655 ζΟΙΤΘΟΙΪΥ σεηάογεα, 
«ΤΏΠου 5ῃουϊάοϑὶ μοὶ πᾶν Ἰοοκοαά, ἴοι 
8ῃου]άεβι ποῖ μᾶνα τγε]οϊοθά, ἴῃου 5ῃου]α- 
δ5ὲ ποῖ δᾶνε δηϊεσθα." ΤὍΤὴδ οοττεοιίοη 
οὗ ἴῃ6 ἰτδ} 9] Δ οα, οἡ ὙὨΙΟΝ 50 τ ἢ ἢδ5 
Ὀδοη Τπουρῆς ἴο πδηρ, 15 οὗ ὯὩ0 1ηροῖ- 
ἴδῆςς ἴοσ ἴῃ6 ἀειϊοιτηιηδάοη οὗ [ἢ6 ῥτο- 
Ῥμοῦς ἀδαίθβ. Ὑῆδ ἢχβ σεηάεσηρ (“ Πο 
ποῖ ἄοοβ5 ποῖ 1 ρἷγ [παἰ [Π6 506 )6 ῬὈΓΘ- 
Βοῃηϊεα ἴο ἢὶτὰ 15 βιυτησηοηδα ἔσο (ἢ6 
διΐυγθ, ΠΟΥ ἀοθ5 ἴῃη6 βεοοηὰ (“7δοι 
Βῃου]άοοὶ ποῖ᾽) ρὑσζονὲ ἴῃαῖ 1 ψὰβ τσὸ- 

1 Ὧν Ῥυβοὺ (νὰ αἰπιοσὲ 41} οοταστηθηίδίοσβ, 
οχοορὶ Ὠγυβίυς, Ἐοβεησηῦ]]εῦ πὰ Κ]οϊηοτ) αἴευες 
(δα τἴῃ6 νογὰβ (γδῃβίδίεα ἴῃ ἴῃς ΑἹ. Κ. “Τδου 
βῃουϊάοϑῖ ποὶ ἢανο᾽" ἴῃ ὑν. 12, 13, 14 οὐὔσῶϊ ἴο 
Ὁς τοπάογοά ἂς ἰῃ ἴῃς τηατρὶη οὗ ἴῃς ΑΟΥ., “ἢο 
ποῖ;᾽᾽ δηά ἐπὶς υπάἀουθίοαϊγ 5 50, ἔογ αὐ ψἱ ἢ 
τὰς πιΐατε (τ Ὡς ἢ 15 ἰὰ ς οοηβίγιςοη ἴῃ 411 [ἢ 656 
(8565) τηυϑδὶ Ἔχρῦεβα ἃ ἀεμοσίδίουυ ἀιυτε (68. 
Ἡ. Ὁ: αὶ 115. 3. 0). Ἴἢε σταιητηδίῖοδὶ δυσυτησδηςϊ 
ἴῃ ἔδνουγ οὗ ἴῃ τηδυρίηδὶ τεδάϊηρ 15 ἱγτείγασαθ]α 
δηὰ κυδιοϊεηί. Το ἔτῖπος ἀυρυτηδης υϑοὰ ὈΥ͂ 
Ὧζ Ῥυβεγ δηά οἴποῖβ ἔοσ [6 δαυϊϊεῦ ἀδίς οἱ [86 
Ῥιορμεῖ, ἰουμάεά οὐ ἴϊπε τρογὰὶ Ἴοπῃδίἀεγαίίοῃ 
πὲ σοὰ νου]ά ποῖ γγᾶσγῃ ἀραϊηβὶ ἃ [πἰηρσ Αἰ τεδαν 
ἄοῃς, ἰ5 ποί οὗ ἐαιαὶ νεῖρῃϊ, ἃ5 11 ἰβ οοτγίδίῃ (παῖ 
Οὐδάϊδη᾽ 5 Ῥγορῃεου ν͵ὰ8 ἔοσ ἴτε Ὀδηεῆὶ οὗ [86 
εἴνϑβ, ποῖ οὗ ἴς Ἑαοπιῖῖεβ, γῆο σου] ὑτο Δ ΟΪΥ 

πρᾶυγαῖε οὗ 115 οχίβίθηοε. 

3 ΤΟΕῚ, ἱ. 1.5---ἰ1.. 10. 

μἱν τῷ ΠῚ ΠΝ Ὁ2 ΘΌΠΌ 
3. Ὁ. ἸἼ ὮΝ ΜῈ 

ἴ, τϑ. ΠῚ ὯΝ" ὩΥῸ 
ἫΝ ἐ ἈῊΡ 5 ΠΊΠΤΌΝ Ν29 

εἰϊ, 12 ὩΌΟ ὉΠ 5 ΠΝ 
ἐξ. ΥΥΤΊΠ ΡΌΨΩ ΠῚΠΝ ὮΝ 2 
" ἐ ὈΟΦΙ ὈΞΡῸΣ Ὁ Ν 
7. . ὈΣΦΙΓΊΣ ὈΞΡῸΣ 3. ΠῚ 

17. ὉΠΡ γ2 

ι.32. πο ΠΣ ὈΡΦΥΡΔῚ ἸΛΥ ΠΤ 15 
ΨῚΡ ὈΣΦῪΝ ΠῚ ΠῚ 

ὅ. : ὩἽἿ ΠῚΠ᾽ 

ἹΝΤΕΌΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οΔ]]ο ἃ ἔτοπὶ ἴῃ6 ραβδί. ὅ0ο ἔασ, ἴπθῃ, (ἢς 
Δυρσυϊηθηΐ ἴοσ [ἢ6 Ἰαίεσ ἀδίες οἵ ΟΡ δαϊδῃ 
[αϊϊ5. εΙβ65 11--14 (ὨΟΎΕΥΟΙ ἰΓδἢ5- 
Ιαϊε 4) ἀο ποῖ ῥγσονβ, οὐ δνθῇ σαϊβδε ἃ 
Ῥτγεϑυμηρθοη, (ῃδι πα ᾿ἱνεα εὐΐλε δέογέ οὗ 
(45 ἢ45 Ὀ66ῃ τῃοϑβί σΟσΏΩΟἾΪΥ τηδι ἰδ] 66) 
αὔίεν ἴῃ 6 σαρίυτε οὗ ψῃϊοἢ Πα Ξρθδκϑβ. 

ΤΠΟΓΟ σοταδίῃ ἴὔσεα οἵἴδποσ ἸΔΈ ΟΠ 5 
οὗ ἀδῖα ἴο Ὀ6 Ἔχαπγπηδᾶ : (1) ἴδ6 τεΪδ- 
Ὀοη οὗ Ππλ6 ἴῃ ψὨϊςἢ ΟΡ δα Δἢ ΤΑΥ͂ κιδηὰ 
ἴο Ζ. Τοεὶ, δ. Τ Θγεσηϊδῃ ; (2) ἴῃ 6 5: ΠΑ ΠΥ 
οὗ τῆς ἀδηυποϊδοης οὗ Εάοϊῃ ὈΥ ΕΖε- 
Κιοὶ, Ὁ τῆς δυἴθοσ οὗ ἰῇς Ὀοοΐ οὗ ἴῃ6 
ΤΙ Ατλθη Δ! οΠ5, δηα Ὀγ ἴῃς ττιῖεῦ οὗ Ῥ54]πὶ 
ΟΧΧΧΥΙ͂Ι. ; (3) [6 ρτεδαίοσ οὕ 1.585 ἄσδρτεθ 
ἴῃ ψΠΙΟΝ τὴς τηυστυλ] τεϊδίίοης Ὀδῦνθθη 
Ἑάοτα δῃὰ 7 υἀ δῇ, ἃ5 ἀδριοἰεα ὈΥ [6 γτο- 

᾿ῬὮΘΙ, ΔΡΡΙΪΥ ἴο Οη6 ΟΥ Δποίδπεσ ρεποα οὗ 
Εδογα δηά εν ]5ἢ ὨΙ5ΓΟΙΥ. 

(1) «. ΤΟΤΕ 15 ἃ 5: ΠΑ ΠΥ οὗ [Πουρὶϊ 
8Δη4 οὗ νοτγτὰ Ὀθεΐψεοα ΟὐὈδα, σὺ. 1ο--- 12 
δηἃ 706] 11. 32 δηὰ οἷ, 11]., δυβηςοης ἴο 
τᾶΚα 11 ῥτόραῦϊς (δὲ ος ρσορῆεὶ δά 
ἴῃ 18 τηϊηά τῆς ῥγεάιοϊοη οὗ ἴῃς οἴδΕΓ. 
ΘΟΙ6 ΟοΙη πη] ηϊδίοΥς 56.116 [6 αὐ 5 η 
οὗ ῬΠΟΥΙΥ͂ ὈΥ τηδιἰδιηῖηρ, ποῖ ψιπουΐ 
ῬΙΔυ 5: ὉΠ γ, ἴηδξ 706] τοίεσϑ ἀἰσεςῦ ἰὸ 
ΟΡδάϊδῃ ἰῇ ἴδ6 ννοσὰβς “δα ἴῃς 1,οτά 
μαι 5414" (11, 22). (86ε6 ΚαΙ] ἴῃ ἰος) 
1 [ῃ15 ψοσα 5ο, Οὐδαϊδη 5 ἀδίθ ψουἹὰ 
6 ἢχϑα 45 [δὶ οἵ ἴῃ6 οθδιϊοςὶ οὗ 4]} 
τὴ6 Ἡδεῦτενν ῬτορῃοῖβΌ. [Ιἰ 15, Βονενοσ, 
ΤΏΟΙΕ ὑσΟῦΔὈΪ6 τἴμδὶ ἴῆ656 ποτγάς οἵ 70εἰ 
Τοίοσ ἴο Πιβοϊζ, δηδ δῖα ἃ οἷαί πὶ {δδξ 
ἢΐθ ὈΤΟΡΏΘΟΥ βῃμου]ὰ 6 τοραγάβα 85 οὗ 
ἀϊνίηθ δυϊπογγ. 8566. οὐ Τοεὶ 1]. 32. 
ὙΠΕΙΘ 5 (Πογείοσαε 0 ρῥτζοοῖ 85 ἴο Οὐδ- 
αἰαὶ 5 ἀδῖε ἴο 6 ἀεγίνεα ἔτοτῃ ἴῃ 15 6χ- 
Ῥτζοβϑϑίοθ, ΝΟΥ 15 ἴπθσε ΔῺΥ ἱπαϊοδθοῃ οἵ 
ῬΙΟΤΙ͂ οἡ ΕἸἾΠΕΙ 546 1 [ἢ δι τ ΪΑῦ 
(πουρσῆς5 δηὰ ποσγὰβ ἐουπα 1ῃ ἴῃ ἴνο 
Ῥτορῇθίβ. .8ὅ66 ποῖς Ὀεϊον ΄. 

ΟΒΑΘΙΑΕ 10---18. 

1ο.. ΠΦῚΣ ἼΘΙ ὩΡὴ ὙΠῸ ὉΌΠῸ 
11. ΟΣ ΥἽ᾽ ὈΡΨΎν δὶ 
18. ὈΣΓΓΟ5 Ὁ» ΠΊΠΓΏΝ 2Υ0Ὁ 

15. Σ ἼΦΙΏΣ ΔἸ ῬῸΣ 

τ6. ὑὴρ Ὑτῦν 
17. ΟΡ πη ΠΟ ΠῚ Τὴν ὙΌ 

18. ς "ὩΣ ΠῚ Ὁ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ. ΟΕ. ΟΒΑΡΙΑΗ. 

ὅ. Τὸ ι5 αυ!α οογδίη πὶ ΟΡδα 8} 5 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἃραϊηθῖ Εάομῃ (ΟΡδά. 1---9) 
Δηα [εγου δ ἢ 8 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἀραϊηϑὶ Ἐοπη 
(Χ]1χ. 7-τ.22} ἃσα 51. ΠῪ δἰ τογεά ἔοστηβ οὗ 
[Π6 54:6 ἀδηιϊποιδίίοη. ὙΠοτζείοσο δ ΠΥ 
ΟΡ δάϊδῃ δά [Ἐγει δῆ 5 ῬΤΟΡΏΘΟΥ Ὀείοτε 
ἢλτὰ, οΥ Γ ἐγο δ δα ΟὐὈδάϊα ἢ ̓5, οσ Ὀοῖὴ 
ΟΡ δάϊδῃ δηὰ 7Θγει δῇ δάδρίεα ἃ ῥγενὶ)- 
ΟἾΒΙΥ οχ 5 ηρ ρσορῆθογ. ΤὍΤλε ἰαϑὶ 15 δῇ 
ΔτΑΙ551016 βυρροβιίοη; Ὀὰϊ 11 15 [ῃ6 
δθηοαὶ ορίηΐοῃ οὗ βομοΐατς (ΕἸΟΏΒΟτΗ, 
ΘΟΠΏΜΓΓΟΥ, ϑ μα Ζ, Ἐοδοητ 16 γ, [ἄροσ, 
Ἡδηάονεσκ, Μδυγοσ, σάϑρασι, Π 6] ΖΒ. ἢ, 
ΚΟ], Ῥυβεγ, Ν᾽ ογάβιψοσίἢ), τϑΈϊηρ᾽ ΤΩ Δ]Η]Υ 
ΟἹ ΡῬΠΙοΙορσίοαὶ δγρυπιθηΐῖβ, ψϊοἢ δΓ16 
5: ΠΟΙ ΘΏΕΥ ἰογοῖθ]ας ἰο οτεαῖΐθ ἃ Πρ 
ῬτΟ ΔΙ ν, ἰηαὶ 7Θγεσα δ ἢ 5 ὈΓΟΡΉΘΟΥ ἰ5 
ἃ τηοὐ!βεά ἔοττῃ οὗ [Π6 τοῦρ ΕΓ υἱζεταηςα 
οἵ ΟΡ δάϊδῃ. ὅες σοῃβρδοῖιβ οὗ ραβϑᾶρεβ 
ἴη ποῖθ Ὀοϊονν δ. [ΙΓ τὴϊ5 Ὀ6 580, γα δῖ6 
ΒΌΓ6 ἴπαϊ ΟὗΔα Δ 5 ἀδίε ψγὰ5 δηζοσ ΟΣ 
ἴο [ἢ Ἰαίεσ γεᾶγς οἵ Τγετηϊδῆ. 

(2) Τῆς ρτορῃεῖ ΕζΖεκιεὶ (οἰ. χχχν.) 
ἀδηουποος . ἀεϑοϊδοη οὐ Ἑάομλ “θε- 
οδιι56 ἴπου δὶ δά 4 Ῥεγρείι4] Ὠδίσοα, 
δΔηα Παϑὶ βῃβα [π6 Ὀ]οοά οὗ [π6 “ἢ άσγθη 
οἵ 5γδ6] ΌὉγ [ες ἔοσες οἵ {ῃ6 βνοσά ἴῃ [ἢ 6 
τἰπια οὗ {Πεῖσ οδ δηλ, ἰῃ τ[μ6 [π|ὸ (δὲ 
1ΠΕΙΓ πα δὰ δὴ οηα" (ν. 5). Τῇε 
διυῖμοῦ οἵ {πΠῸ6 ΒοΟΚ οὗ {πὸ 1,Δι θη Δ ΟΠ 5 
[ῃγοδΐθης ἴῃς ἀδυρηῖεγ οἵ Εάομι : “ΤΠ6 
ΟἿΡ 4150 5041} ρα85 (πσουρῃ υαπΐο ἴΠ66: 
ἴῆου 504]: Ὀ6 ἀσιηΐθη, δηὰ 5] στηδκὸ 

1 ΤΕΒΕΜΙΛΗ χϊϊχ. 7----22.Ψ 

7. ΊΝΩΥ ΠῚΠΡ ρους Π ΟΥ̓ 
Ὁ5)5 ὌΝ ΠῚ ΠΝῸ ὙΨΌΦ ΠΡΌ 
ὁ ΠΌΠΡΌΟ ἸΘῚΡῚ ΠΡΌΣ ἸΝΔῚ ἸγΏρπΠ πὺν 

1ξ. ΟΝ "12 ΝΣ ὙΠΠΣ ἸῸΡ ΠὺΠ 5 
ΠΣ ὉΣΦ᾽ ἼΔ 11} ἼπιΣ πὶ ἼΠΟΌΠ 
Ὁ ΠΙΔ)Π ὋΣ ΠΡᾺΣ ὉΥῚΘ ΦΌΠ »ΡῸΠ 

ὁ ΠΌΝΟΣ ὙΠῸ ὉΦῸ ἪΡ 
ς. ὌΝ πρὺν Ὑμῶν κὸ Ὁ ἸΝΏ ὈΣΓΧΣ κ 

ΠΒΙΦΤΊ ΝΠ. ὁ ὈΥῚ ἸΣΤΙΦΠ ΠΟΘ ὉΝ20) 
5)» (Ὁ ΠΏΠΟΣ ἸΠΌΘ ΠΝ Ὁ) ἸΦΉΓΤΝ 

10. 

2 ΠΥ ΠΣ [Ὁ 3 ΠΌΣΠ ὙΨ ῬΜΠ 
: ὯΠΌΣΠ ΠΡΟΣ 

πϑιε 209 ΜῈΠΠ ὉΛ ὈΥῚΝ ΓΔ) 20 ΠῚ 
ΠΣ ὈΥΣ ΠΤ ΠΟ 

ἸΠΦ ὈΊΞΠ ΠΊΠΟ ὈΘΟΦῸ σις ΠῸΠ 
δ ΠΡΌ κ᾽ ΠΡῸΣ ΠΡῸ ΠΠ ΠΡΝῚ ἸΠΣΝ 

: ΠΤ ΠῚ 

“ Φ 

42. 

17. 

ΣἍ. 
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{Πγβοῖῖ πακοα ἢ (ιν. 21). ΤΠ6 Ῥπαϊηγιξὲ 
Ο65 οὐὔὐὐδ “ ΒοιθΏθεΥ, Ο Τοσὰ, τῃ6 
ομ]άτεῃ οὗ Ἑάομῃ ἴῃ ἴῃ6 ἀδΥ οὗὨ [61π|88- 
θη; ὙὯΟ 881, Εδ56, τὰϑ6 ἴο ἴἢ6 ἴουη- 
ἀδίίοη ἱμογθού" (5. Ἴσχχχνι. 7). Τῆα 
τπουρῃϊς ἀπ νόοζάς 1 ἴπεθε ρῬαββαροϑ 
ΔΩ ἴῃ ΟΡδά. 1ο---ἰ δῖα 50 5: }ΔῚ ἃ5 
ἴ(ο βυσροϑὶ [δὶ [ῃ6 βδῖηθ οδιι568 ὀνοκοὰ 
[δπ 1 4} ΤΟΣ ντίζετβ, δηὰ (ας {Π6γ' 
ψγ γα υἱἱογοα δῦουςζ [ἢ6 απ Ὠπιο, δπὰ 
πάθεν (η)6 5δη6 ΟἰἸΤΟυτηϑίΔηςο5. [ἢ 15 
σεγίδίη ἴπαὶ ἘΖΕϊΙοὶ δηὰ 7εγοιιϊδῃ δηά 
1ῃ6 Ῥβδὶτηϊδὲ ἢδα 1η {πεῖν της [6 σΟΔρ- 
ἴυτα οὗ 7οπιβαίοη ὈΥ [ῃὸ ΒΑΡΥ]ΟΏΪΔΏ5, 
δηά τἢδξ (ΠΕΥ ττοῖς δἴεσγ (πᾶὶ ὄνεηῖ; 
ἘΖεΚΙοΙ δηὰ 7 ἐσουλιδῇ 1 ἴῃς γΥγδᾶσ Β.6. 587, 
ΟΥ Τπεγεδῦουΐθ, δῃηὰ [ἢ6 Ῥϑαϊπηϊϑὲ δὲ ἃ, 
51}}} Ιαῖοσ ἄδίθ ΤῊδ τόσο, ᾿ηἀδεά, ἰδ 6 
ΘΧΔΙΏΪΏ6 ἘΜΖΟΙΚ. χχχν., [ῃ6 τῇοσα γχὰ 5}4]} 
Ὀ6 5ίπιοκ σι (ἢς ἄδην οὗ τδουρῆὶ 
Θχῃιθιϊοα ὈΥ ἴξ δηὰ Ὀγ Οὐδά. 1ο---18. 
ΤῊΝ Ἰάθη τ ἀο65 ποῖ, μούνονοσ, 506 
11561 50 ταις, ἴῃ ἴη6 ΗΌτον ποσας υϑοά, 
85 ἴῃ ἴΠ6 5ΔΙΊ6Πη685 οὗὨ {ξα]ηρ᾽ υηἀοηγιηρ 
[η6 νοτάβ. ΤὨΪΒ 15 ψῆδίὶ νὰ ϑῃουϊά 6χ- 
Ῥεςεῖ ψἤετο ἔνο ἀδηπηοϊδίίου5. Ὦανε ὈΘΘη 
᾿μαἀορεηά θην ο4]16α ἔοσι ἢ ὉΥ τῇς 84πὶ6 
ἐνθηῖς ". 

3. Οἱ, Οὐδά. 12 υἱτἢ Ἐζοῖκς. χχχν. 13, 16. 
ον 2 νος τς 5, 10. 

ἵξ ι Ὡὰ , 185. 
}8.. ὦν Ὡς ἡ ἃ χχν. 14 
16 ,.. ἴιδτα. ἵν. 21 
12) 14 8. ΟΧΧΧΙΪ. 7. 

ΟΒΑΡΙΑΗ 1--Ὁ δπὰ τό. 

ι΄. ἸΨΟΦ ΠΡῚΟΦ ὈΥΊΝ ΠῚΠΝ ΟΣ  ἼΟΣΣ ΠΣ 
ΠΙΘῚΡΟΣ ἸΩῚΡ ΓΦ ὉΝΣ ὙΥΙ ΠῚΠ ΠΝΌ 

,. ὮΝ ὙΠΠΣ ῸΡ ΓΠ ἐΠΌΠΡΩΣ ΠΡῸΣ 
3. ὮΦ ἼΟΠ Ἴ29 ΚΣ ε ἽΚΘ ΠΠΙΣ 2 

Ὦ ἸῺ ἼΘΙ ἸῈῺΦΨ ὈΥΓΟ »ῬΌΠΔ 
.. ἸΌΝ ἼΦ.)5 ΠΙΣΠ ὮΝ ΥῊΣ Ὁ) 

ὁ ΠΊΠΥΌΝΣ ὙΠῊΝ ὈΦῸ ὍΡ ὈῪ Ὁ2315 
-. Ἵκ ποῦ ὑτισονκ ΠΊΝΩ ὈΣΟΣῸΝ 

ἡ ὨΥΊΥΩ ὍΝ ΟΥῚ 13} ὉΠ ΠΟ 
6. ὙΨ ὙΦΈΠΣ ἼΣ ον Ὑμῶν το ῦπ 

ΒΥ ΨῺ) 
8. ΘῸΣΠ ἸῬΠΓΊΣΒΠῚ ΓΊΠΥΏΝΟ ΏΠΠ Λε π 

ἐ ὙΣΨ ὙΠῸ ΠΟ ΠῚ ὈΥΤΜΌ 
9. ὙΠ ΦΈΓΠ Ὁ" ἸΌΠ ὙἼ3 ἸΠΠῚ 

ἐ ΌΡΌ ἸῺ 
εὐ Ἰῆὴ ΨῊΡ Ὑπὸ» ὉΠΛῊΝ ἼΦΜΘ 5 
ἐπ ΚΝ ὉΠῚ ὉΡῚ ἸΏΦΎ ὙΌΠ ὉΠ 

16. 

ΝΝΖ2 
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(3) Αἱ {πὸ πῆς οἵ Οὐδ Δ} 8 ῬγορΏΘΟΥ 
(α) 1ἰ πᾶν Ὅς ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ἰηΐειτοα ἔτοτῃ ν. 3, 
τηδὲ ἴῃ6 Ἐδοπηϊεβ ΕΓΟ 5111 ἴῃ Ῥοβδβ8685- 
βίοῃ οἵ ϑοίαῃ, [ἢ ἰμδὲ οἂᾶϑ6, 1ἴἃ νγὰ5 Ὀδίοσο 
(ἢ6 οοουρδῆοηῃ οὗ [ἀυπηδεα Ὀγ ἴῃ6 ΝΑΡδ- 
{ποΔ5 [αὶ ἢ6 πτροῖθ, Απά (δ) ψε 566 
[δὶ τ[ῃ6 Εἀογηθ5 γεσε ἴῃ ἃ 5ιαἴϊε οὗ 
δοῖίνα ΠΟΒΈΠΥ τοννατὰβ ΤυἀΔἢ. ΤῊ ἰαβῖ 
ἔλεϊ, Ποτ νυ ΟΣ, βοῦν ΟἿΪΥ 88 ἃ 5] ῖ 
Ἰπαϊοδίοη οὗ Ὀπιδ : ἔογ ἴτοῃ [6 ποῖ! 68 
οὗ Εάοπι ἴῃ ἰῃς Ἡδῦτεν ῥτορῃεῖβ τε 
φαΐμοσ, παῖ ἴῃ6 υδ08] αἰαϊις οὗ [ἢς 
Ἑαἀοπηῖοβ, το ἤτβὶ ἴο ᾿αϑί, νγἃ8 ΟἿδ 
οὗ δηϊδροηΐβηαι ἴο {ΠΕΣ περ θουγβ. 511], 
ψὸ Κηον ἴπαΐ, δἱ ἴῃ6 της ἱπηηλθαϊδίο  Υ 
βυσοσδαϊης ἴῃ6 ΒαΥ]ΟΠἶ5 ἢ} οδρίυτε οὗ 
76 τ βά θυ, ἰακίηρ δἀναηΐαρε οὗ ([ῃς ψεδκ- 
Ππ685 οὗ ἴῃς 16νν5, ἴΠ6Υ ονεῖτδῃ δηὰᾶ 5υὉ- 
Ἰοοϊεα το τῃδιηβοῖνος ἴπΠ6 σι ῃοὶς οὗ [68 
δοιἢ οὗ Τυάδα (566 Ῥηάδδιχ᾽β “(οη- 
προϊοη;, μ. 3). ΤῊΒ ἱποιάδηϊαὶ ἀ6βοτρ- 
ἄοῃ ρσίνθῃ ὈΥ 1ἴῃ6 ῥσορῇεῖ οὗ [6 τιυῖυδὶ 
τοϊαϊίοηβ Ὀεΐψθοη [Π6 ἴνγοὸ ἡδοηβ ψου]ὰ 
δοοοζὰ νγ}6}} τ δὶ γα Κηον ἴο πᾶνε 
οχί βιεὰ ἴπθη, ἰπουρῖ, πὸ ἀουθῖ, ἴῃ6 βᾶτὴς 
τοϊδιοηβ τ] ρ τ ῃᾶνο οχἰ βίεα δ ΟἿ σ [1Π168. 

ΑΙΙ τας να Ἵδῇ 58 5 ἴῃϊ]5. 1 (1) 
ΤΆΔΥ Ὅ6 ᾿ηίδιγοα ψἹἢ βοιὴθ ῬΟβι ΠνΘΠ658, 
ἴῃαϊ δα στοῖς Ὀοίοστε [π6 οσουρδάοῃ οἵ 
Εάοτὰ ρσόροσ δγ ἴδε Ναρδίμϑδῃβ (γῇ εγα- 
85 Μαϊδοῆὶ, γε πΊΔῪ ραῖμοῦ ἔτοιῃ ΜΔὶ. 1, 
4, στοῖς δες [μαΐ Ἔνεηΐϊ πδὰ οοουττθα). 
11 15 (2) Βίραν ργοῦθαθὶς, ἴμαὶ μ6 ντοῖς 
Ὀείοτε (Π6 Ἰαῖθσ γϑᾶῖβ οὗ 7εσεϊδῆ. [Ιἰ 
15. (3) πκεὶν τπουρῃ ποῖ οογίαϊῃ, ἴμαΐ ἢ6 
στοῖς ᾿τητηα!δίοὶν δῇῖοσ ἴῃς ΒΑΌΥ]ΟΙ σῇ 
οοησααβῖ, ἀδουΐ λα γϑᾶσ [πὶ 7 γα π]Δἢ 
τοῖο ἐδο 1,διηοηίαίίοηβ, δηά ΕΖΕΪϊκΙεὶ ἢ15 
ῬΙΌΡΠΘΟΥ σοηίαἰηεά ἴῃ οἢ. χχχν, 1{{(4) ἴῃς 
σοπ]θοῖαζαὶ ἱπητεγρσείδ!ου ΒΊΟΝ γα μαναὰ 
μαζατάρα Ὀεοῖονν οὔ τ. 20 Ὀ6 οοττεοῖ, ἢς 
ψγὰ5 Δ ἱπῃδΌϊδηὶ οὗ οης οὗ ἴΠ6 νυν] 68 
οἵ Τυάδῃ, ονοσ σον ὈΥ ἴῃ6 ΒΑΌΥ]Ο Δ ἢ 
᾿ηνδάοις; δηᾶ δὲ [μ6 {π|)6ὸ παῖ Πα Ῥτο- 
Ῥῃεβιεά ἢ νψὰβ ὁπ6 οὗ ἃ ὈΟΔΥ οὗὨ εχ! ]65, 
ὙΠῸ τετα 5 ]θα ἰεΙ ΡΟΥΑΓΙΥ δ]οηρ ἴῃ 8 
ψυαβίεγηῃ οοδϑὶ οἵ Ραϊδβϑίίης δηά Ῥῃωηίοϊα, 
ΤΙ ᾿πίδσεηοθ ποπὶ ἴπ6 γΠΟ]6 15 [πὶ ἢΘ 
39 ἃ (ΟΠΙΟΙΏΡΟΓΑΙΥ Οὗ 7 6γοτη δ, ΠΟ 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἴοοκ ἃὉ δηά ἱποογρογαϊβά {Π6 
ἀεηυποιϊδίίοη οὗ Εάοτα ἰῃ ἢ15 ονγῃ ΠΟἸ]6ο- 
τἰοἢ οὗ ρσορἤθοῖθβ ἀραϊης ΘΙ ουτηρ; 
γιϊίοηϑ, δἰπιοβὲ ἱπητηθάϊδιεὶν δἴτεσ 1 Πδά 
Ὀδαη πιδάς ρυδ]ς, ἴῃ [16 Ὑοᾶσ 587 οΟΥ 
586 8... 1 115 ὈῈ 50, ὰ μᾶνε ἴο 80- 

1 ὙὝΠετο ἀγα πὸ 5υβιοίεη! ρτου 5 ἔου Δἢ Δ5βυτηΡρ- 
τοι ἔτεαυθηο πιδάς ((αϑρατγὶ, αταί, Κεὶ}, ἃς.) 

ἹἽΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

οουηῖΐ ἔογ [Π6 ροδιτϊοη οὗὨ ἢ5 ὈοοΚ ἰῃ ἴῃ 6 
Ι15ῖ οὗ [6 Μίπογ Ῥτυορβεῖβ; δηὰ (δδὲ 15 
ΤΟΔῚ ἄοπα ὉΥ̓͂ ΒιρρΡοβίηρ ἴῃδὶ [ἴ νγᾶβ 
Ὀϊδοθρα 1πηηηθαϊδίεῖν δὔοσ ἴῃ6 Βοοῖ οὗ 
ΑπΊοβ, Ὀδοδιι56 1ἴ 15 8ῃ διῃρ βοδίίου οὗ 
ἴῆς ἀεηυποϊδίοη σοηίδιηδα τ ἴῃς ]4ϑ5ὶ 
γ ΓΒ65 οὗ [δῖ ὈοΟΚ. 

1, Αἰρρίονν οὗ ἐἦλε Ξαάονιες, ας ἐἠμδίγα- 
“ἔνε οΓ Οδαάίαλ. 

Ετοπὶ ἴῃ6 βουϊῃοτῃ ΟΧίΓοΤΩὙ οὗ ἴπ6 
Ὠεδα ὅε84 ἴο ἴῃς Ουἱῇ οὗ Αἰκαῦα τὰῃ5 
[ἢ6 ἄδδρ να ]Πδὺ οὗ ἴδ6 Ατὐάρδῃ. Οἱ τἢς 
εδϑίεσῃ 51:46 οὗ {Π|5 νδ]]εν τ565 [ἢ6 Ἰοῖγ 
ΤΑὴρῈ οὗ τεὰ ἢ}}}5 οδ] δὰ Μουηῖ ὅ6:γ, 
βίγει οηῦ ἀρουϊ 1οὼ τῊ1]65 που δηὰ 
ΒΟ ἢ, ΟΥ̓ 20 1}}}65 δδϑὶ δηά ψγεοϑοῖ. ἢδοζε 
Ελαι βεῖ16α (566 οἡ ὅδηῃ. χχχνὶ. 8), δηὰ 
ἢ15 ἀσϑοθηδηΐϊβ, πανὶὴρ ἀσίνθη ουἱϊ 1ῃ6 
ΟΠ ΡΊΏ4] ροϑβθββϑοῖβ, (ῃῆς Ηοπίοβ (566 Οἢ 
6δεη. χὶν. 6), οοουριοα τῆς ᾿Πο]6 οὗ ἴῃς 
τηουηίαίῃ (Ὠεαῖ, 11. 12). Αἱ τῆς της οὗ 
τῆς Εχοάῃπ5 [Ὡ6 Ἐκϊογαι65 γτοπιβεα ρϑστη]ο- 
80 ἴο [Π6 Ι5γδβ 165 ἴο ρᾶβ5 ἰῃσγουρῃ 
ΓΠΕῚΓ ΤΟΥΓΟΥΥ, ὅπα [ΠΟΥ σοπιηυδά Ἰῃ ἃ 
Ῥειτηδηθηῖ βἰδῖα οὗ Βοβ ΠΥ ἴο [Π6 Ἰδίϊεσ 

(μδὶ Τετγετη δ ἢ 5 ἀδηπηοίαϊίου οὗ Εάοπι γγᾶ5 τηδᾶς 
ἴῃ ἴῃς ἐουγί γοαῦ οὗ Κίηρσ [εποϊακίπι, Β.Ο. 6οό. 
ΤὨς οτάεσ οὗ εἰς ΒοΟΟΚ οἔὗὨ Ϊδγει δὴ 18 ἀπο τοπο- 
Ἰορίοδϊ ([πγουρῇουϊ. Τα 5εοϊίοη Ἡν πἰςἢ οοπίδίης 
᾿ἷἰθ ““πογὰβ οὗ ἴ)6 1 οτὰ δραϊηβὶ [6 Οδη11}6ς 
(οΔρ5. χὶν!. ----".}) ἔοστῃβ δὴ δρροπάϊχ ἴο ἴῃ σγεϑξὶ οὗ 
{πε ὈοΟΙ; δπά ἴῃς Ῥυποῖρ]ς οα ψϊς ἢ ἴῃς Ξενεγαὶ 
ἀεπυποίαιοηθ ἃγα ρτοιρεα ἰ5 ποῖ [δὶ οὗ ἔπιε, 
Ὀυϊ οἵ 5: πλ} ΠΥ} Υ οἱ συὈ)εοῖ, Τῆς παῦοης ἀδ- 
πουπορᾶ ἂγὰὲ Εργρῖ, ῬῃιἸϑια, Μοαῦ, Απιπηοη, 
Ἑάομῃ, απιᾶβοιβ, Κοάασ δηπὰ Ἡδζοσ, Εἶδπηι, 
Βαθγΐοη ; οἵ, 85 [ΠΟΥ ἅσὸ αιταηρεὰ Ὀγτπε ΤΧΧ,, 
ΕἸδὰ, Εαγρῖ, Βαῦγίοη, ῬΒ1Π5114, Ἑάοτα, Ατὸ- 
τήοῦ, Κοάδι δηᾶ Ηδζοσ, ᾿ϑαιηδθουβ, Μοαῦρ. ΤΕ 
ἀδῖε οὗ ἴῃς ἢγεί μα] οὗ ἴῃς ἀσπυποϊδίοη οὗ Εργρῖ 
ἷβ ρίνεῃ δ5 ἴδε ἰουτί γολσ οὗ Τεποϊακὶτῃ, Β. Ο. 
όοδ; οἵ ῬΗϊἸςιἶα, δἃ5 (ργοῦρϑὈ]Υ) τῆς βαπηθ ὙΘΔΓ 
(5ες ου [ετ. χὶν ΐ, τὴ ; οὗ ΕἸδπὶ, 45 ἴῃς βγβὶ γὙϑᾶγ 
οἵ Ζεάεκία,, Β. 6. 599 (366 ΡΣ Χ ΙΧ, 34); οὗ 
ΒΑΡΎ ]οπ, 85 ἴδε ἴο γεϑᾶῦ οἱ Ζεάεκίδη, ΒΕ. α. 
504 (Ξεε οἡ 7εσ. 1, 1). Νο ἱπάϊοβίίοη ἰ5 σίνεῃ οὗ 
ἴῃς ἀαῖε οὗ ἴῃ6 νογάβ δραΐϊῃηϑὶ Μοαῦ, Αγὐηγλοη, 
Ἑάογυ, Ἰαπιαβοῦβ, Κοάδαγ δηὰ ΗδζΖοῦ; ποὺ οὗ 
{πὶ οὗ ἴῃς βεοοπά δα] οὗ ἴῃ ῬγΟΡΘΟΥ͂ ἀραϊηϑὶ 
Ἐργρῖ. ϑοηὶς οὗ ἴ[Ππεβὲ Ὡδίϊοηβ ΤΏΔῪ ψ6}1 ἣδνς 
Ῥεδη ἀεδηουπορὰ ἰη [6 ἰουσίῃ γεαγ οὗ Γ ἐλοίαἰκῖπι 
(Ξεες 2 Κ, χχὶν. 2), οὐ δ ἴδε Ὀερίηπίηρ οὗ (δς 
τεῖστι οὗ Ζεάεκίαςι (5ε6. οὐ 76τ. χχυϊ. 3). Βυΐ 
(ῃε ἀαῖς οὗ ἴῃς ἀεπυποίαιίοη οὗἨ Ἑάοπὶ 15 τρογα 
ἸΚεΙγ ἴἰο αν δοθῆ [ΠῸ βαπθ ἂς (ῃδΐ οἵ [ἢ 6 
Βοοϊκ οὗ [ες 1, ,ατηεηπίαδιοηδ, ἴῃ νοῦ Ἑάοπι, δὰ 
Ἑάοπι ΟὨΪγ, 15 ̓ [ῃγοδϊθηθα, (ἢ αι 'ς, αρουϊ Β.Ο. 587: 
ὙΥΙΟΝ 15 αἷθο (86 τοδὶ ργόραῦϊε ἀαίς οὗ ἰῃ6 
βεοοῃᾶ μετ οὗ ἴῃ ῬΓΟΡΠΕΟΥ δραϊηθῖ ἘΡυΥρὶ (5ε6 
ὁ 7ε6τ. χὶνΐ, 13). 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΒΑΘΘΙΔΗ, 

δῇον [εἰν οσουραίίοη οὗ αηαδη. ΤὮΘΥ 
ΜΕΙΟ ταἀποοα ἴο εὐδ͵εσῦοηῃ ὈΥ Πανιὰ 

. δηα δοϊοχοη, ὉΤΠΕΥ τεοονεγεα (ΠΟΙ 1η- 
ἀεροηάδηοα ἱῃ [ἢ τεϊζῃ οἵ 76 ῃογδπὶ 
(Β. 6. 889), Ὀυϊ ψἜΓΟ ἀραΐη τεἀποεα ὈΥ͂ 
Ατηαζίδῃ (Β.ο. 828), ἰο τεΐυσῃη ἴο (Πεὶγ 
Ἰηδορεηάθηος οὔσας πῇοσα ἴῃ ἴῃς τας οἵ 
ΑΠδΖ (Β.Ο. 743). Ἐτοὰ (8 της ἴοτ- 
ννατὰ [ΠΕῪ ἜΧΕΓΟΙβΘα ἀηϊητουτη Πρ, ἢο5- 
ἘΠὴ 0) τονναγάβ μεῖς οἷα στηδϑίεσθ. Αἱ ἴδ 6 
{ἰπ|ὲὸ οὗ τῆς οσδρίυτε οὗ 761π|5416πΔ ὉΥῪ 
ΝΟΡυΟΒΔΠ6ΖΖΔΥ (Β.Ο. 588) πον ἴοοῖκ 
Ῥατὶ ἢ (6 ΟἸδι ἄδοδὴβ δραϊηβῖ [6 
768, δηὰ ἀυσηρ (6 ἢτδί γεᾶγ οὗ ἴῃς 
ΟΔΡΕΝΙΥ [ΠΕΥ ονεῖτᾶὴ (6 ϑβουτῇ οὗ 
7Τυάφα, δῃᾷ οσσυρι!εα [ἃ 45 ἴατ 85 Ηοε- 
Ὀγοη. θη πεχὶ να ἤδθασ οἵ ἴθι, ΠΟΥ 
ΔΙῸ ὯΟ ἸΟΏΣΟΙ ἴῃ Ῥοββεββϑίοη οὗ Μοιιπὶ 
56: τῆς Ναρδῖμεθδηβ στὸ ἴῃς ἱῃῃδὈ]- 
ἰΔηῖ5 οὗ Εάοπλ ῬΓΌΡΟΣ, Ὑ 8116 τῇς Ἑάδοι)- 
1165 ἅτ οοηδηρα ἴο [6 βουζπεγῃ ἴτας 
οὗ Τ7Τυάξα νηοῦ ΤΟΥ μδὰ νοῦ ἴτοτα τῃς 
76ν8. Ηδετγε [Π6Υ σοπΕπιοα ἴο τηδι δίῃ 
ποι βαῖνε β [ΟΣ 506 ἴοι σδηζυγ65. [1]] 
[ΠΟΥ ννετε ἀοἔεαϊεα Ὀγ 7ιἀ45 Μδοοδθδθουβ 
(Β.α. 166) δηὰ ὑγεῦα σοῃῃρο!]εά τὸ 1η- 
οογροσαῖθα τποιηβοεῖνοβ 1ὴ ἴῃς ον 5 Πᾶ- 
ἴθ ὉΥ ᾿ΙΟμ Ηγτοδηῦβ (Β. 0, 135). 
ΤΠοῖς ΠΔΌΟΠΔΙ ΠΥ ννὰ5 ἱμποηςαδίοσνασα Ἰοϑῖ 
ΔηΑ [ΠΘῚΓ Ὡδη6 ρεΕΠ5η δα δ [ἢ6 οδρίυτα 
οὗ [6πισαϊθηλ Ὁ ἴῃ6 ΒοΙΏΔΏ5. 

ΙΓ. Ζ7ᾶε δωδγαί ογ τὴς, Ῥνοῤῥεν. 
Οὐδάϊδῃ ργεάϊοϊς, τ᾿. [6 σοπαιεϑὲ δηά 

αἰίοσς ἀοοιπιςοη οὗ ἴῃ6 ἙΔογηοβ οἡ δο- 
οουπὶ οὗἉ [πο ῖγ οι Ὁ το ἴΠ6 [εν δὲ [ῃ6 
πιὸ οὗ ἴῃς οδρίυτε οὗ 7 επιβαϊθ; 2. [ἢ 6 
βιυθοοασιθηΐς ἀχρδηβίοῃ οὗ ἴῃ Ἰβγδϑ 5 ἢ 
Ὠδίίοη, δηά ἴῃ {πυρηδηΐ ρ]οσίθ5. οὗ 
Ζίοηῃ. 

Ηανς ἴποβα ἔνο Ῥγεαϊοιίοηβ Ὀ6ΈῺ ἢ}]- 
]ΙοαΡ 

τι. Οδδάϊαϊ. ἀϊπείηρσι 565 ἴνοὸ οοη- 
αυεβῖβ ονεσ ἴΠ6 ΕΝΠοτηοβ, [6 ἤγϑὶ ἴο Ὀ6 
οεβεοιοεα Ὀγ τῆς Ὠεδδίμεῃ (7. 1---θ, 16, 
16), ἴῃς Ξεςοηά ὈΥ ἴδε τεβίοσεά [εν (ὑφ. 
χἡ, 18), αἴεσ ψ]οἢ ἴΠ6͵Τα ἀγ6 ἴο 6 ποῃ6 
Τοτηδιπηρ οὗ [πὸ ἤουδα οὗ ἔβαυ, ΤΠοΙα 
ἷς ἢ0 ἀἸΒΙσυΪΥ ἴῃ τοοορῃιΖίηρ ἴῃ6 βεοοηα 
Πα] οὗ τὴς ρτϑάιοϊίϊοη. 7045 Μδαςοδ- 
Ὀαουβ ονογίῆγοεν τῇς Εαοπῖῖεθ δὲ Ατὰ- 
υαϊτηο (τ Μδοο. ν. 3; 05. "Αηξ᾽ ΧΙ. 18 
8. 1). ]οβαρῆι5 ἄσβορος ἴμ6 εἴδος οὗ 
{Πεῖῦ τεἀποιοη ΟΥ̓ [ΘΠ Ηγτοδηὰβ ἴῃ [ἢ 6 
(οἸ]ονίης πνοτάβ : “Ἡγτοδηυς οἀρίυτεοα 
1)6 οε5 Αἀηα, δηὰ Μασίββα, δηῃἃ μανίης 

565 
βιυ ]εοϊο ἃ 411] ἴῆς Ἰἀυπηθαη5 ἢ6 δ᾽]ονο 
τἴῇεπὶ ἴο τετηαΐῃ ὙΠΕΓα ἸΠΕΥ ἡγεγε, οἢ [ἢ 6 
οοπαϊδοη οἵ θείης οἰτοιπηοιβεα δηά δάορί- 
ἴὴς ἴῃς [εν ]8ἢ σιβίοηβΒ. Απὰ (ΠΟΥ, οια 
ονα οἵ [ΠΕΣ μοιηθ, βιιυ ἰοα ἴο οεἰτουτῃ- 
οἰβίοῃ, δηὰ ἐδϑηϊοηθα ἴΠ6 σοϑὶ οὗ {ΠΕΣ 
ὨΔΌΙ5 δηα σοηνοσβδίίοη δου [ἢ 6 ἸΏΔΠΏΟΥ 
οὗ ἰῆς 7168. Αηά [ἢδὶ νᾶ5 ἴῃ [της δίϊεσ 
ΨΏΙΟΣ ΠΟΥ Ὀδοδπις (δαποοίογιναταά [6 }}5.} 
((Απε’ ΧΙ. 9 ὃ 1.) ὙΕΙ͂Σ πδιίοηδ 
ΨᾺ5 ζοη6, Ὀαὶ {ΠΟῪ 5111} ἢυηρ ᾿ορεῖθοσ 48 
ἃ Ρδτῖγ, δηᾶ Ἰοϊηδα ἴῃς Ζεδὶοίβ ἴῃ {ΠΕΙ͂Σ 
ΘΧΟΘ5568 δὲ ἴῃ6 (της οὗ ἴῃς Ἐοτϊηδὴ ὙΆΓ, 
διό οὗ Οεαβα αδἰἰδοκοὰ ἴθ, δηὰ 
ρα ΤΟΒΟΡὮι5 χσεϊδῖθβ: “ϑιηοη Ὑθηΐ 
τῆσουρῇ ἴῃς ψῃοΪς οὗ ΙΔυγηδα, ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ΡΙυπάετίηρ οἰτ65 δηᾶ υ]]αροβ, διυιΐζ 8150 
ἀεναΞκίαιης ἴΔ6 ψἢο]6 οσουμῦγ. Απὰ 859 
γοῦὺ ΙΔΥ 566 ἃ οοά υἱίειν οἰ ρρεα Ὁγ 
Ἰοοιι5ῖβ δίϊοσ [ΠΕΥ πᾶνε ρδββϑϑά ονυὸοχσ ἰΐ, 80 
ἴῃ 1[Π6 τεᾶῦ οὗ Θ᾽ ΠΟ 5 ΔΙΤΩΥ ποτα τγὰ8 ἰοἵϊ 
ἃ ἀεδβετῖ. ΤΠΟΥ Ὀυγηῖ, {ΠΕΥ ταζοά, δηά 
δνασγίῃηρ παῖ ρτονν ἴῃ [6 σΟΌΠΥ [ΠΟΥ 
{τδτηρ] εἃ ἀονγῇ ΟΥ δῖ ὕὑρ; δῃηά [ἢ 6} πηδάδ 
[6 ουὐἹναϊε στουημα Ὠαγάοσ ἴῃδη [ῃ6 
υπουϊεῖναῖοα ὈΥ ΤΠΕΘῚΓΣ τδτοδιης; δηά, ἰῃ 
ἃ νοτά, οἱ ἃ 5!ρ1η) οὗ Πανίηρ εχ βιὰ νγὰ8 
Ιεῖ ἴο ἐπε ρίδοεβ ψνῇῆϊος ψεσα ρου άογοά" 
(Πὲς ΒΕΙ]. πα. τν. 9 ὃ 7) Τῆβδ ἔδνν σϑ - 
τησϊηἴηρσ ΕἀΟΏλ 65 ΤΕΓῈ 5] δὲ [Π6 σἂρ- 
ἴὰτο οὗ ΤΘγιβαίοεη, δηα [ΏοῚ6 γγὰ5 “ῃοϊ 
ΔῺΥ τειηδιηϊηρ οὗ ἴῃ6 ἤουδε οὗ Εδδιι ; [Ὸζ 
76 πονδὴ μα βροκθϑὴ 11." 

2. ΤῊΘ ῥσονιουβ οοηφαρβί, ἴο Ὀ6 οἥεοῖ- 
δα Ὁγ ἴῃ6 Ὠεδίμῃθῃ, 15 ποῖ τοϊαιθα ἴῃ [ἢ6 
ΒΔΙΊΘ ΟΙΘΑΓ Δηα αἰδίϊησὶ ΤΩΔΏΠΘΙ ΟΥ̓ ΔΗ͂ 
οχίδηξς ᾿ἰδίοσδη, ὈυϊΪ γἯὸ Ἄοδηποίὶ δνοϊὰ 
Ἰηξειτίηρ 1 τοῦ ἴῃς ἴαςῖ5 ὙΠ ψοἢ τγ6 
816 δοαυδιηιοά. ἘΕῸΓ ἴῃ6 ἤδη ΨῈΟ τηδὰς 
Ῥείγα ἑδιηουϑβ ἴῸΣ 115 θυ] ἀἸὴρ5 δηά ἔου 115 
ΠΟΙ Ἔγο 6 Μοτα ηοΐ ΕΘΟΙλ1165----Π 6  γοΓ6 
ΝΑΡαίμδοδηβ, ἃ ῬΡθορὶΘ οἵ (δ᾽ δθδῃ τᾶςα 
δηὰ οτζίη', Βυῖ ἢον δηὰ ψ ἤδη ἀϊὰ ἃ 
ΟΠαϊάφοδῃ ρξορὶς ρεῖ ροββϑϑβϑίοῃ οὗ (ἢ6 
τηουηϊδίη ἐϑίμἜϑβεβ οὗ Μοιηῖ ϑειγὺ Τὴδ 
οχδοὶ ἀδῖβ 15 ὑκηονῃ. ΤΏΘΥ δῖα ἴῃ {{]] 
ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΏ Β.6. 212, Ὀυὶ ἴῃ6 τεοοοτάς οὗ 
Ἑάοταῃ Ὀεΐνεθη 588 δηὰ 312 τὲ ἰοβῖ, δηὰ 
6 816 ἰπογοίοσα ὑπδῦϊς ἴο βρθακ σι ἢ 
ΠΟΣίΔΙ ΠΥ 85 ἴο ἴῃς ἀδῖε οὗ ([ῃς ἀεἔεαϊ δηά 
αχριι ϑίομ οὗ (6 Ἐδοχηϊῖεβ. 7Όβορἤι8, 
Βονενεοσ, ϑἰδῖθβ ἴπαὶ “οῃ [86 ΔΙ γρὰγ 

1 ὅς6, ου [πἷ5 ἱπιογοϑίηρ κυρ)εοῖ, Οὐαἰτοτηδτο, 
“Μέπιοῖτε βὰὺγ 1ἰε5 Ναβαίέεης, Ῥαγίβ, 1835. 
ΟΠ νοΐβου, " ὕσδεν ἀϊς Ὀεδειτεκία ἀογ ΑἸς- Βαῦγ- 
Ἰοπίβομεῃ [ἀϊεταῖυσ ἰπ Αὐδρίβοβεη [εθεγβειζαην 
ἔςη,᾽ 81 Ρεϊειβυτῃ, 1869. 
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ἀποῖ ἴΠ6 ἀῤδιταςσίοι οὗ Γεππιβαίθ, Νεῦυ- 
᾿ΟΔάΠΘΖΖΑΣ της δὴ ὄχρααϊίοη δραϊηϑῖ 
ΟοἸ6- ϑυτία" (α ἴδστα ψῃϊοῃ ἢ6 δχίθηαϑβ δἱ 
Ιραϑὶ 45 ἴδ βου τἢ δ5 [ἀιιπηθθα, ΑὨϊ,. 1.11 
ὃ 5), “διὰ ψἤθη ἢς δά ροββεβϑεᾶ Ὠϊπη- 
56] οὗἁ ἴἴ, Βα τηδάδθ νγὰσ δραϊηϑί ἴῃς Απὰ- 
Τηοηϊ 65 δΔηα Μοδθιίε5, Δηὰ ἤδη 6 Παᾶ 
Ὀτουρῆϊ 411 [πΠ656 ἡδίοηβ Ἰηἴο βυ )] ἐς οη, 
Ὧδ [6]1 προη Ἐργυρὶ ἴῃ ογάθγ ἴο Ἥονθ σον 
1" ((Απν’ χ. 9 ὃ 7). Μουῃπῖ ϑεὶσ ᾿γίῃρ Ὀε- 
ἔνθθη ἴῃς Ἰαηά οὗ Μοάᾶῦ δηὰ [6 νδιϊουῪ 
οἵ τὴ6 Αταρδῇ, ψῇῃϊοῦ ἰοπηεα τἢ6 τ}]}- 
ἰΔγ τοδὰ ἴο Ερυγρῖ, ΝεῦυςῃδαμαΖζαγ 
οοὐἹὰ αγαϊγ μᾶνὸ ἰαι]δὰ ἴο οὔ} ἴῃς 
ἘΔομλῖο5 ἢ τὴς ΟἸΟΥ παϊοηβ ψὨΙΟἢ 
Β6 βυθάιιοά, (Το Κεερ ἴδ αἰγαοβίὶ ἱτω- 
ῬτερηΔ Ὁ ]6Ὲ [δβίμεββας οἵ ϑείδῃ, ἢθ, 1ῃ ΑἹ] 
ῬΓΟΌΔὈΠ ΠΥ, ̓ δηϑροσίεα ἃ οοϊοηγν οὗ (8]- 
ἀξδης5 δηὰ βϑιοα τἤδτὰ ἴποτο; 116 [6 
ἘΚλοιηϊῖο5 ὯοΟ βυγννοα ἢ15 Ἰητοδά, υἢ- 
ΔΌΪΕ ἴο ΤΕΓΠΟΥΟΓ {ΠΕΙΣ ἰοσῖ Ποδρο, ἴοοῖὶκ 
δανδηίΐαρε οὗ ἴῃς ψεακηθθθ οἵ ἴῃς 7εν8 
ἴο 65:4 0]15 {Ποιχβοῖνοβ ἴῃ ἴῃς βου τἢ οὗ 
7Τυάδα, ψἤθγα ΠΟΥ τα δἰϊεγνασας δχο]ι- 
βίνεὶυ ἐουηά. 

ΟΥὨ τς τνοίοϊά ρῥγεάϊοϊοη ἀραϊηβὶ [ἢ 6 
ΕΔοχσῖοβ, ἰποσοίοσο, ψὸ δηα ἃ σοϊδίϊοῃ 
οὗ 186 ΠΙΙΠΙπηδηΐς οὗ οὔθ Ῥασγί ἴῃ ἴῃς δχ- 
ῥῦε85 ψοσάβ οὗ ἰδς Πἰβίοδη [ βορἢ5, 
δΔη(4 Ὠιβίοσγ οὐγιῤεῖς ὰ5 ἴο ἰηΐοσ ἴῃς {ι8]- 
τηθηΐ οὗ {πε οἴδεοσ ραζῖ, δ πουρῇ, οὐνηρ 
ἴο 8 085 οἵ τεοοσάβ, 1 ἄοθϑ ηοΐ ἀἴσεοῖγ 
ΙΤαΪαῖς 11. : 

15 186 ἤπα] ρτεάϊοοῃ τερασάϊηρ τ[ῃ6 
Ἔχρδηβίου οὗ ἴῃς 5βγδο 1] 50 Κιηράομμ ἔμ]- 
δ|1εαὺ 

ΤἼΔδ ΡῬτΌΣΩΙ56, ἴῃ Δ Θϑοδραά τοιηηδηΐϊ 
(τ. 17) 5ῃου]ὰ οσουρΥ Μοιυηΐὶ Ζίοῃ, τγᾶ8 
ἸΈΘγαῚ ν Δ]6]16ἀ ἴῃ τ[ῃ6 ἘΒΙΟΣΔΈΟΩΏ ὉΠῸ ΘΓ 
Ζεσαῦραθε]. Βαυῖΐῖ, ὈΥ ἃ αν οὗ ργορδεῖς 
ἱπιεγρσγείϊδίίοη, ἴῃ τνοσάβ οὗ ἴῃς Ῥσόορδεῖ 
Δ16 ποῖ ἴο Ὀς υηάδοβίοοά ἃς ΓΊΘΔΠΙΏΡ' 
ἸΙΓΟΙΔΙῪ 84 βουϊηναγά, τνεβινασα, δδϑί- 
ναι δηὰ ποιίῃναγά Ἂἐχρδηβίοῃ οἱ 1ῃ6 
71εν 8 ΡΟΜΟΙ δηᾶ τἢς6 [615 ΡΘΟΡΪΘ. 
ΤῊϊ5 15 106 “ογγε υηᾶογ ψΏΙΟΝ δὴ ἑάζα 
15 Ῥτεβοηίεα ἴο ἴπε ρῥτορδεῖ, δηὰ ὈΥ 
Ὦ]πΔ ἴο 15 σου τη. [118 ΠΘΟΟΘΘΑΤΥ 
ἴο 6 ΘΙ ΤσΑΥΘΠῚ] ἴῃ αἰ Πρσι ϑῃϊηρ, Ὀσ- 
ἔνθοη (ηὴ6 ,ηγγὶι πὰ τῆ6 ἴέα. Ιῃ 1548]. 
ΧΙ. 15 ψ͵ὰ τοδα, “ἴῃς 1, οτά᾽ 5081} υ Ἐν 
ἀεβίτου ἴδ ἴοηριο οὗ ἴῃε Ἐργρὕδῃ 568; 
δηᾶ ν ἢ 15 ΤΡ Μ]Πηα ἘΠ.4}} ἢ6 5ῆδκα 
Ηἷ5 δῃπᾶ ονοσ ἴῃ6 Τνοσ, δηα 5}4}} ϑῃγῖῖα 
ἰξ ἴῃ (ῃ6 βενθῇ 588 δΔηα τακα Τ6 ἢ 
80 ΟΥΘΙ ἀτγϑμοα." Τῇ ποχὶ νϑῦβα δχ- 
Ρἰαἰη5 ἴῃαϊ Ὀγ [Π}15 15 τηθαηΐ “ὙΠ Ετα 5}4}} 

“ΓΙΝΤΕΟΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ᾿" 

θεὲ ἃ Ὠἰρῆναγ, ἔοσ ἴῆ6 τειηηδηΐ οὗ ἢ15 
ῬΕΟΡΙΪῈ νἢϊοἢ 5}4}} Ὀθ6 Ιεοΐ, ἔτοπηῃ Α5- 
ΒΥ; [κ δἃ5 1ἴ νὰ8 ἴο [57Γ86] 1ὴ [ἢ 6 
ἀαΑΥΥ ἴμας Ὧδ οἀπα ὕἃρ οὐ οὗ ἴῃς ἰαπᾶ 
οἔ Ερυρῖ." [Ιἢ οἵμοσ νογάβ, [ῃς ὡΐζα οὗ 
1ὴ6 τεαυλοναὶ οὗἉ 411 οὐβίδοϊεβ 1 ἴῇῆς ψὰν 
οὗ ἃ τεϊυσῃ ἴτοτη Αϑϑυτὰ 15 γεργεβθηϊεα 
ὈΠῸΘΣ [ἢ δι αῦ “ογρε οὗ ϑιης πὲ 
Ἐργρίίδη 868, δηὰ ἀϊνι ἀὴρ ἴῃ6 πνοσ. 
ΘΙΓΆΙΪΑΙΙΥ Ποῖς ἴῃ6 ἑἄκα οἵ υῃΐνεγβαὶ ἐχ- 
ῬΔΏΒΙΟΣ 15 Τερτεϑδοηϊθα ὑηάοσ (ἢ γηε οὗ 
ονεσῆονιης ἴ[μ6 οχιϑίίηρ 1ἰπ||5 οὐ Ππᾶάτρὰ 
ΟἹ 81 5Ϊ4ε5β. Τὸ τεάυϊσζα, ἔοσ ἴῃς [18]- 
τηθηΐ οὗ [ῃ6 ΡτΟΡἤΘΟΥ, ἴμαὶ “(ἢ οΥ οὗ [86 
5001," 2 4. [ὴ6 ΘΙΙΘΟὨ 65 ΟΥ ἴῃοβδα ῆο 
βδυοςοοάεά (ο ἴδει, 5μου]ά 1ἴογα!ν οο- 
ΟΟΡΥ Μουπὶ ὅεῖσ, δηᾶ ταὶ Βεη)απηϊῃ 
Βῃου ἃ ΟΥΑΙ ΟΟΟΌΡΥ Ῥεγθα, 15 ἴο [}15- 
ἀπ αἀοσβίδη [ἢ 6 ἰαννβ οὗ ἴῃ 6 1 ςεΓρσεϊδ οη 
οὗ ρσορῆθογ. {6 ὄχραηβίοη ἢδ5 Δ ΚΘ 
ὈΪαςος, [ἢ 6 ῬΥΟΡΠΘΟΥ 15 σαι σβεά, 

Βυΐ 1ἴ ΤΩΔΥ 511} Ὀ6 αϑκεὰ, Ηδ5 ἴῃς τἴζα 
ὈδΘῺ Δοςοι }]5ῃ64, [45 ἴῃ 6 ῥτεαϊοϊεά δχ- 
Ῥϑῃβίοῃ ἴάκεὴ ρίδςε ὙΥαε σϑρὶγν τῃδὶ (γρὶ- 
ΟΔΙῪ ἀπά ῥδγῦδ!ν (ἢ6 Ὀγοάιοϊοη δδὰ ἃ 
ΓΒ] τδηΐ τη ἴἢ6 ἄδγε οἵ ἴῃ Μδοοδρεαβ, 
Ὀυϊ 4 ΔΙΠΒΙπηθης ἡ ΏΙΟΝ τγᾶθ ΟὨΪΥ γριοδὶ 
δΔηα ρῬαγδὶ, ὙὍΤΠε τηοάετῃ [675 ἸΙοΟΪΚ ἴοτ- 
ννατῖὰ ἴὸ ἴῃς {ἰπ|6 οὗ ἴπ6 τενο] ΔΌοη οὗ [ἢ εΕἸΓ 
εἐχρεοϊεα Μεββιδὴ [οσ 115 σοτηρὶεῖς δο- 
σΟΙΏΡ Ι5ησηθηῖ. ὙΏΘΩ {ΠΟῪ ΒΌρΡοΞβε ἴδδὶὲ 
411 τὴς οχ!θα 765 Μ1}} Ὀ6 ραϊπεγεά το- 
Θεῖθοσ ἔσοπι ϑραΐη (Θερῃατδα) δηά εἶβα- 
Ὑ ΏΕΓΟ, δηα 01] ἔοση ἃ Κιησάοτῃ ΒΟ ἢ 
11 στὰ οὐὸσῦ ἴδ “ἙΔοπκῖῖο5," (Ὠδξ 15, 
δοσογάϊηρ ἴο 8Δη δοοορίβα χυὶς οὗ Ἀδριη- 
104] Ἰηϊογργείδθοῃ, ονεσ ἴῃς “ΟὨιΞΌδης,᾽" 
δΔηα ΟΥ̓͂Σ ἴδε τεβὶ οἵ ἴδε νου. ΟμΞδη3 
θεῖ ονε {πὶ [86 ῥγεάϊςοη ἔουπά δὴ δο- 
ΟΟὨ Ιϑῃησηθηῖ, θυϊ 51}}} ΟἾΪἿΥ ἃ Ῥδγίδὶ 
δη ἃ ἱποσϊηρὶεῖς δοοοιρ ϑῃτηθηῖ, ἤθη 
ἴῃς Κιηράομῃ οὗ Τεμοναῆ, σδαβὶηρ ἴο 6 
οοηδησά ἩΠΏη 16 11 ηλ}15 οὗ 4858, 6Χ- 
Ῥαῃάεά ᾿ἰπίο ἴῃς Οδίμοϊς οὐ υηΐϊνουϑοὶ 
Οδυτοῆ, Απά {Π6γ Ἰοοῖκ ἑογινασὰ ἴο ἃ 51}}} 
ἔΣΙΠΟΣ δοσοιρ βημθης οὗ ἱξ ἴῃ ἴῃς 
[υἴυτο, ὙΒΟΙΠΟΥ δὲ τἢ6 μη οὗ ἴῃς Μ1):- 
Ἰοηηΐυτα, ἃ5 ἴῃς ΜιΠ]θηίυτη ψνὰ5 υηάοῖ- 
βοοά ὈΥ̓͂ [6 τη) ΟΠ οὗ ἴῃς Ἐδίμετῖς οἵ 
[Ὡς (μυχοῦ, οὐ δὲ ἴμαὶ τπηθ, θη θνοτ ἴἴ 
ΙΏΔΥ Ὅς, ΨΏΙΟΙ 15 ἀσϑοπροα ἴῃ ἴῃς ἴνο 
ἢηδ8] σμδρίειβ οὗ ἴῃς Βοοκ οὗ ἴδε. δνε- 
Ἰαϊίοη. 

ΟΥ̓ [6 ἴχγεο ρῥγεαϊςοηβ, ἴδῃ, οἵ ΟΡα- 
ἀἴδῃ ({ἴ τνε κε το τερατὰ ἴπθπι, ἔοσ οοη- 
γΘΏΙΘΏςΘ, 85 ἴγοο ᾿ηϑιοδὰ οὗἉ ἴνῸ), νν8 ἃσῈ 
ΘΩΔΌΪΘα ἴο 54Υ [δὶ ᾿δίοιυ ταεϊαῖεβ. ἴῃ 6 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΒΑΘΙΔΗ. 

Γι] πιθηϊ οὗ Οη6, δΔηἃ ὩΘΟΘΘΘΑΓΙΪΥ ἱΠῚΡ]165 
[ἢὴ6 ΔΙΙΒΙτηθηΐ οὗ δηοίπου,  Ώ116 τς τὰ 
6 8ἃ5 γεὶ Ὀὰϊ ΤΥΡΙΟΔΙΪΥ δηά ραγίδ! ν []- 
8|16ἀ, δηὰ ανναϊῖ5 ἃ ΠῸΓ σοΙΩΡ]ΟΗη. 

ΤὨΘ πιοϑὶ να] Ὁ]6 σοτζωσηθηΐδσιθ5 δηᾷ 
ἀἸ5ϑοσ Δ ΠΟ 5, ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οἡ ΟὈδαϊδἢ, ἃσο :---- 

1. 1,ευϑάδῃ, “ΟΡ δαϊδῇ 1]υ τα τι5 :᾿ 8 Ρ- 
ρΡοηάεά ἴο “]οεἱ Ἄχρι οδίιβ.᾽ Οὐ]ιῖγα). τό 57. 

24. Ῥ(εοσ, “Οοπηηθηΐασ5 ἴῃ ΟὈδᾶ- 
ἴδια. ΜιεΌ. τ666. 

4. ϑοδηυστοσ, “ἰϑβογίδιῖο Ῥ]ο]ορίοα 
ἴῃ Ονδάϊαια, Τυρίηρεη, 1787. 

4. Ἠεηάσνοικ, “ΟΡ δάϊδ ΟΥὐδου]ατα ἴῃ 
Ιἀυπηθθοβ. ἘΒδρ. ῬΓι59. 1816. 
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5. Τᾶρει, “εθεγ ἀδ5 ΖΕοιίαΙ τεσ ΟΡδά- 
45. Τυρίηρ. 1837. 

6. (αβραῦ, “εσγ Ῥτορῆες Οδαδά)δῃ 
δυϑροίερι. Τῷ. 1842. 

η. ΠεϊΖϑοῦ, “δηη ψνεϊβζαρίς ΟΡδά- 
͵4 8 ̓  ἴῃ τῆς “Ευάεϊρδοῦ υμὰ Ουεηοκε 5 
Ζειβο στῆ, 1851. 

ΕῸῚ ἴῆ6 ἘΔΡΌΙΠΙΟΔΙ] ἱηξετρσείϊδ!οη οὗ 
(ῆ6 Ὅοοκ, ψΏΙΟΝ 15, ἴῃ ρεξηεχαὶ, οὗ ἴοο 
Εχίταναρδηΐς ἃ Ἄσπαυδοῖοσ ἴο ὨΟΙ͂ΟΘ ἰὴ ἃ 
ΒΕΣΙΟΙΙΒ ΘΟ ΠΘΏΪΔΙΥ, ΤΟ 6. ΤΩΔΥ Ὁδ 
τηδάδ ἴο Ρίειῆοσ, “Ἴταςῖ. Ῥἢ1). ΑἸ ΔΌ.,᾽ 
ΟΡ. Ρ. 1οϑ:, Ὀ]ιτα). τ7ο4; ἴο Βυχίοτβ 
γῃδρορα [υἀΔ10 8; δηα ἴο ἴῆ6 δΙΈο] 6 
οὔ ΟΡ Δα} ἴῃ ϑιη 5 “ ὨΙΟΓΙΟΏΔΙΥ οὗ 
(ἢ ΒΙ6]ε6.; 



ΟΒΑΒΘΙΑΗ. 

: 71 ἀεείγμοϊον οὗ Ἐαορη, 3. 2 ν ἐλεῖν 2γ͵Ζ2, 
το σμαά ,ῦ0» ἐλεὶ» τογορρ ἐμδο δ σεού, 1ὴ 7 λέ 
σαέναδον αμα υἱόν οΥὙ  οεοό. 

ΗΕ νίἱβίοη οὔ Οδεδάϊλῃ. Τδι8β 
δ8 ἢ} τῆς [μοτὰ (ΟΡ ςοποεγηίΐηρ; 

4 7ετ. 49. Βάοῃῃ ; αἾὟΝε πᾶνε μελιά 4 χιπιουγ 
ἔτοτα τῆ6 ΓΟΚΡ, δπά δὴ δηιχϑδϑϑδάογ 
ἰ8 βεηἴ Δπηοηρ (ες Πεαΐμεη, Ατίβε γὲ. 

1, Τὸν υἱίοη 9, Οδαάίαδ. δώ ταἰἱὲ 
δὲ Σογά σοῦ εοποερπέπς, Ἑδορ!] Οὐ δα ῃ δ 
ΡΙΌΡΒΕΟΥ, {κὸ Ναβυπιβ, Ὀεᾶβ ἵνγο μιεδά- 
Ἰὴρ5 οὐ {{Π|68: (1) Τῶεο οἱηίοη οΥΓ Οδαδίαρ ; 
(1) Τριω «αὐ!ὸ ἐδὲ Τιογά Οοά εοπεεγπίησ Ἑάδορι. 
ἴῃ ἴῃ6 Βοοκ οὗ Νααῦῆυπι ἔπε ογάεσ οὗ (ἴθ δοδά- 
ἴῃ }8 ἰ5 τονοιβοὰ: “"ἼΠΟ Ὀυγτάδη οὗ ΝΙΠπονθὶ:" 
ΤΠ θοοΚ οὗ [δε νἱβίοη οὗ Νδῆυτ, ἴθ ΕἸ- 
Κοβῃϊο. Το ἢγϑι ΠΕΕ16, 72. υἱσέοωι οΥ᾽ Οὐαάιαδ, 
[ᾶ5 Ὀοοη δἰἰσιθυϊεὰ ἴο 186 σοπιρίϊογ οὗ ἴδε 
ΒοοΚ οὗ ἴπ6 Μίποσ Ῥυορδείβ : (ἢ6 ϑβοοοῃά, 
Τριω «αὐἱὸ 16. 1ογά Οοά εοπεονπίηρ Ἑδονη, ἴο 
Οὐδάϊδη. [{ 15 ρσοῦδοϊθ, πονγενοσ, {μδὲ ὈΟΪὮ 
Μεγ δχοα ὉΥ ἴδ6 ττοῦ Δ ΠΊβο] ὃ: ἔογ (1) 
ἴΠ6 τόνοσβαὶ οὗ [6 ογάεσ οὗ [ὴ6 ποδάϊηρϑ ἴῃ 
ΝΑβιπὶ 5θο85 ἴο ΡΥ ἴπδξ ποιοῦ οὗ ἴῃόθπὶ 
ρμβρρδδι ἔτομλ ἴ86 σοπιρί]εσ; (2) νὰ ἀο ποῖ 
πὰ [μδὲ ἴῃ οἴδιοῦ σᾶϑ65 1 νυᾶβ [86 ργδοῖίςς οὗ 

[86 σουρ δῦ ἴο μεοδὰ θάςἢ Ὀοοῖκ νἱ ἢ ἃ ἀδβογρ- 
ὕνε {π|ὲ: (2) ψὰ ἀο βηά {παῖ ᾿ξ νγᾶβ υϑιι8] 
ψ τς Ηδοῦγεν ργορδοίβ ἴο ὑργθῆχ ψογάβ οὗ 
5:Π}114Υ ᾿τηροτῖ ἢ Ο Δ 188 ἢχϑι ποδάϊηρ, ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο ὈΟΟΪκ5, νυν θογο [Π6 σΟΠΊΡΙ]ο 5 βδηὰ πῆς 
Ὀὲ ϑιιρροθοά ἴο Ὀ6 {τᾶςεά, ὃδιιξ '5ο ἴο ἐποὶγ 
ΒΟΥΟΓΑΪ ῬΓΟΡΠΘΟΙ65: ἐς... Ἴδε νἱϑίοη οὗἉ 5δί δῇ, 
1ῃ6 ϑοηὴ οὗ Απηοζ, Ὡς ἢ6 5ᾶνγ σοησογηΐ 
7υάδῃ δηά [οι δαί, 154]1.1.1: “ὙΠ Ὀυτάφῃ 
οὗ Βαγοι, νυδίςἢ 1ϑαἰδῆ, [Π6 ϑοη οὗ Ασηοζ, ἀϊὰ 
566,» 1534]. ΧΙ. σΣ. ϑοπὶὸ οὗ [656 5} γϑο ρ- 
ἐἴοηβ σουά ποῖ Ὀμξ μᾶνὸ οπηδηδίοα ἔτοτι [δ 
δυΐδοσ, ἃ5 ἘΖοκ. 1. σ, κῃ 186 ΗΠ ἀδγ οὗ ἴδ 
τιοπίῇῃ....1 8ᾳνν υἱβίοης οὐ Οοά,᾽" ζο]] οννθὰ ἰη- 
βίεδά οὗ ργθοθάδαά ὈΥ “1π {με ΠῚ ἀδγΥ οὗ ἴδε 
τηοηῖῃ.. (ἢ6 ννογὰ οὗ ἴπ6 1, οτγὰ σδιο ΧΡ ΓΞ Ὺ 
υὑὰηΐο ΕΖΕκΚΙοὶ [Π6 ργίοϑὶ ;" (4) ἴδο “Βογ᾽" δὲ {πὸ 
δηὰ οὗ [86 γεσϑθ τϑαυῖϊγοβ [μ6 “Ἐδομλ"" οὗ ἴμ6 
δεςοηά μοδάϊηρξ ἴο πᾶνὸ ργθοθάθα ἱξ, 

υἱποη} ὙὍΠὲ ψογὰ υἱνίου (εδάχοπ) 15 ἃρ- 
Ῥ[Ιο το 411 ἀϊνίπο σοσηπλιηϊοδέουϑ ταδάθ ἴο 
ἃ 5667, ΒΟ ΒοΥ ἴῃ ἴδ6 δοβίδς οσ 'ἰῃ [86 οτγὰϊ- 
ΠΆΤῪ 5ἰδίθ. [{ 15 ΠΟ ΘΟ ὉΪ]6 ἐμαὶ ᾿ἴ 15 υϑοὰ ὈΥ 
[η6 Ἰδαίος 88 γγῈ}} 25 ὈΥ πὸ δαγ! οσ ργορῃοῖς 
ι Ζεςἢ. ΧΙ, 4; [4η. Υἱῖ!. χα); ννῃϊος βῆδννβ 
1 ἰβ Δῃ ΟἸΤῸΓ ἴο ἱπιδδίῃθ, ἃ5 [85 Ὀδθη 

- 

πὰ ἰδὲ 8 Γίδϑα ὉΡ Δρδίηβεὲ ΠΕ 1 
Ὀθδτιῖα. 

2 Βεβοϊά, 1 ανε πιδάς [66 5Π12]] 
δηοηρ ἴα Βοδίμεη : μου ἃγῖ ρτεδῖ Υ 
ἀεερίβεά. 

4  ΤῊς ργάε οὗ τῃϊπε πεαγὶ δίῃ 
ἀεςείνεά τῆεε, του δὶ ἀννε ]ο8ὲ ἰπ 
τε οἰεῖβ οὗ τῆς. σοςκ, ψνῇοβα μδδιτα- 

ϑιρροϑοὰ ΟΥ̓ ϑοπθ, [μα ἴπ6 ἰΙάδα ἱπάϊοαιρα 
ὈΥ ἴδ {Π1|6 “(566 γ᾽" (δοκοῦ δῃᾷὰ γογϑ) νγᾶ5 ΟὨΪΥ͂ 
Δ ΘΑ ποίΐοη, Θχομδηροαὰ ΔοΥ 4 {{π|6 ἴοσ 
[ηδὶ ὨΙ ἢ ἰδ οχργοθϑοὰ ΟΥ̓ 186 πῆογὸ 5.2] 
ἘΠΙῈ “Δηπουηοοῦ"" (παάό)). ὙΠῸ ῥγορμεῖ ασπ- 
πομρςεάΐ ΟΟα᾽ 5. τονοϊδίίοηβ, Ὀυξ πὸ σσευ ἴδοπὶ 
ἢγϑί, νυν βοῖβος ἢ ᾿νϑὰ ἴῃ 4 ἰδίθγ οσ πῃ ἀπ δδγϊϊοσ 
Ῥεποά, 
Τρ σα ἐδ Σογάὰ ΟΟ0] ὍΤὮΙ5 15 ἃ ἴοτ- 

ται ἷ4 οἷαί πιῖπρ ἀϊνίης Δα ΒΟΠΥ ἴον 186 νυ βοὶο 
Ῥγορἤθογ. Ὅλο νγογάϑ ἀγὸ ποῖ ἴο Ὀ6 » ΙΑ Π2- 
ἘΙΟΔΙΎ σοπηθεϊοα ἢ [86 ϑρηΐθησα ἱτηπηθαϊ- 
Δίου ΓΟ] οννίην. 

Ἐ4ο»,] 866 Ιηϊγοδιυςίίοη, δὲ 1).,) 111... ὄἵν, 
ἢ] Το [ονν5, ἱποϊι ἴῃς (μεῖτ τεργεϑεηξδ- 

ἔἶνο, 186 ρῥσγορἤοί.  γεπιδῃ, ἴθ ἴὴ6 ῥάσα] οὶ 
ΡΓΟΡΉΘΟΥ, .865 [86 5: σι Γ πυτηδοῦ (7εγ. χ ῖχ. 
14). 

ἰέ.ς. “ἰαϊηρθ οΟΥ τῇ ἴτοπι 
66. ΟἹ Τοῦ. χῖῖχ. 14. ΟΝ αἷϑὸ [52]. 

Χ]ῖν. 8, Χίν. ς, ἸΠΠῚῚ ΟΣ, 
απ α»ριδααὯογ} ΟΥ, ἘθΣ ΔΙ. ὅ866 οῃ Τεσ. 

ΧΙΧ, 14. ομουδῃ 19 ἀεβοσιθθὰ 45 Ἠ πη 
εἰν ἃ πιεβϑᾶρε ἴο Ηΐ5 ρϑορῖθ, ἴῃς [εῖννβ, 
ὙΠῸ ἂῖο πρᾶῦ Ηἰΐπὶ, δηὰ ϑεπάϊηρ 4 Ὀθᾶτεσ οὗ 
με: ΒΆΠΠ6 Τηθσϑαρο ἴο [86 πραίῆθη ΨἯῆο ἅτε 

ΡΝ 76, απά ἱεέ τῷ γθο 9} 6 Ὀονδηἷβ οοπ» 
τηδηά, δηὰ Η!5 βεγα]β Ἄσχῃογία[ Ιου, ΟΕ, [εὖ΄Ψ 
ΧΙΙΧ. 14. 

2. Βεῤοίϊ4] οῖβεβ 2--ο σοηίδίη ἴδ ἀθ- 
πυηποϊδίϊοη οὗ Εάοπη ; νοῦϑοβ σο--- 4, [ἢ 6 σδυ 96 
οὔ 86 ἀδημποϊδίοη; ὙΈΒ65 :ς, σό, Δῃ δχρϑῃ- 
βίοῃ οὗ 186 ἀδηυπηοϊ δ οη; ψόῦϑοβ 17-- 21, ἃ 
ἀοοϊαταίίοη οὗ ἴπῸ ςἰοσγίοβ οἵ Ζίοη, Ὁ] νης 
ὍΡΟη ἴδε ΔΙ] πηθηΐ οἵ [ἢ ἀοηυηοϊδίίοη. 

]εῃονδῆ. 
ῥαυσε »παάε ἔδεε “»α.}}}] ὙΠὸ ἔυΐυτο ᾿ς δπξ- 

εἰραϊοὰ 825 ἰπουξὰ Υ Δοςοιῃρ ϑηθα, (Οἱ, 
76Ὁ χ]χ. ας. 

ἀριοπς ἐδὲ δεαϊδεη) διλοῦς ἴπ6 πδιῖομα. 

8. “οι ἐῤαὶ ἀκυελίεε! ἐπ δὲ εἰοῇ: οὗ ἐδὲ 
γοχά, «υδούό δαῤῥίαίίοα ἐς δίφσῬ)] ΤΡ ποσὰ 



τὰ πε ΟΒΑΘΙΑΗ. ξόρ᾽ 
κίοη ἡ: Ιρἢ ; τῇδε βδιτἢ ἴῃ ἢ]15 Ποαγῖ, 
ὟΝο 58μ4}} Ὀγίπρ πιὸ ἀοννῃ ἴο ἴδε 
σιουπά ἡ 

[οτ. 9. 4. ὁ ἼΒουρῃ δου αχαὶς ἐδγεοὶ 48 
τῆς ελρ]6. ἀπά τῃουρῇ ἴπου 58εῖ ἥν 
πεϑὲ δπιοηρ ἴπε ϑβἴλγθ, τῃθηςς ψ}]}} 
δγίηρ ἴπεε ἀοίνῃ, 841 τὰς ΠΕΡ. 

εν. 49.9ς. 5 [Ἐπ τηΐενεβ οᾶπιε ἴο τῃεα, 1 τοῦ- 
θεῖβ ΌγῪ πίρῃῖ, (μονν τὲ τθου σους 0ΗΠ}} 
νου ἘΠῈγ ποῖ πᾶνε 8ἴοϊεῃ {|| ἘΠΕ Ὺ 
δὰ δπουρῃὶ ἱ τῇς ργαρεραῖμογεβ 
οᾶτης ἴο ἔδεε, ννουϊά {Πα ποῖ ἰεᾶνα 

“απέπκεῦ ᾿ Σ0Π16 δτΑραϑὶ 
φικηξοίσουξτατο. 

ἐταπϑἰαιϊοά ἐσοςοὶς ᾽"" 15, ἰῃ ἴὴ6 οΥχίηδὶ, σείαδ, 
δὰ Ὁγ ἰξ ἴῃς ργορῃεῖ Ὀγοῦδ ον ἀεπιχηδίοβ 
Β61Δ}, ὙΠΟ νν88 ἴπ6 Ὡᾶτηδ οὗ ἴῃ Ἑάοτηα 
ςΑρι(Δ], 186 οἰ ἩΠΟβῈ ἰῖα νγὰ5 δῆειπναγαβ 
οοςσυρίοα Ὀγ Ρεῖγα, ἃ νογὰ οὗἉ 5ἰ πιὰ ἱπηροτί. 
ϑοϊδλῃ νγᾶβ 5ἰίυδίοά οὐ ΕἰΠΟΥ 5ἰάθς οὗ ἃ ἀδθὸρ 
Τανΐπο, Ὡς τὰη8 παρ ᾿κΚὸ ἃ ϑἴγεδπι 
χοῦ ρῥγεοϊριίους δὰ οἯνεγ- βδηρίηρ οἰ 5, 
ἔοτ ἃ ἀϊδίδηςο οὗ ποὶ 655 182π ἃ πι}}Ὲὸ δηὰ ἃ 
μὲ, Τὰς εἰς ἅἀτὸ μοπεγοοπιδεά 1 οΔ- 
νόγῃβ, δηὰ ἰῃ ἴμεϑο σᾶνογῃβ, γοδο πο ὈΥ αὐ ῇ- 
οἷδὶ τρθδὴς οὐ δοςθββ, ἴ6 Βαάοπριίος ἀννεῖξ, 
ΤΒο Ὀυϊάϊηρ ἩΒΙΓὮ δἵ ὑγεϑοηΐ οχῖϑξ οα ἠδὲ 
γομωπά αἱ Ῥεῖχα ἃτὸὰ ποῖ {πὸ νοσὶ οἵ [Π6 

Ἔλοχηίιες, Ὀυΐϊ οὗ {ποῖ συσοοβϑοσβ, ἴπ6 ΝΑθᾶ- 
τῆσᾶηβ. ὅ8εε [ηἰγοάιιςξοη, 88 11]., ἵν, ὙΤῈΘ 
Βτοαὶ οἰγοησίῃ οὗ 4 ροβιἴοη ϑιισ 85 9618} }8 
νγᾶϑ βθονγῃ ἀυγίηρ ἴἢ6 νγᾶσγ οὗ (δε [πάἀοροηά- 
δηςο οἴ Οζοοςο, ἰη ἴῃς ολ96 οὗ [86 πιοηδϑίοσυ οὗ 
Μερδϑρεϊϊου, νυ ἢ νγᾶ8 ουδίοα, Ιἰκε δεϊδῃ, 
οὐ ἴδε ἴδες οὗ ἃ ργεεϊρίςθ, [Ὀγδῆϊπη ΡΑϑἢΔ νγὰ5 
ὨΠΑ40]6 ἴἰο ὀγίηφ 115 ἀείδηάειβ ἄοευπ ΟΥ̓ 4558 
ἔτοπι δοῖονν οσ ἔγοτι αὔονθ, δηά, που υἢ- 
ξαττιϑοηϑά, 1 θαβ]οα ἢἰ5 υἱπιοκὶ εἤοτίβ. Τῆς 
ννογὰ ἰτγδηβίαιοὰ "" οἱ 3,") 5βουϊὰ ταίπεγ Ὁ 
τεπάοτγοά “ρἴδοεβ οὗ τεΐιξε," οὐ᾽ “" ξλϑίῃθβϑεβ." 
[1 |5 ἑουπά ΟΗΪΥ Πετε δηὰ ἴῃ ἴΠ6 ΡΑΓΆ}16] ρᾳ5546Ὲ 
οὗ ]6τεπηδῃ, δηά ἴῃ {με δοηρ οὗ 50]. 11. 14. 

4. Τροκεῦ ἴδοι ἐχαΐὲ ἐδγεοὶ α, ἐδε εαχίε, 
σηπά δος ὁ δου “εἰ 187 πεῖ αγιοπς ἐδε “14Γ:} 
ῬΏΟΘΌΚΣ ἴδοι οχαϊῦ ὈῬὮΥ ποδὶ 88 80 
6819, διά ὉποΌ ἢ ποῖ σοὺ Ὁ δ᾽:λοηξ 
180 δῖδσα. [|π Ἠοῦτεν, ἴδε οὐ͵εςὶ οὗὨ ἴδΠ6 
ϑοηΐδηςθ '8 ἐου πὰ ἴῃ 115 ϑοσοηὰ οἶδιιϑθ, ὙΠΟΓΟ 
να Ρῥΐδσο ἃ ἴῃ τὸ ἤγϑι ἀπά δ ΡΙΟΥ ἃ ργοποῦῃ 
ἴῃ ἴῃε Ξεοοπᾶ. Οὐδάϊδῃ νου] ϑεθπὶ ἴο πᾶνε 
Βδὰ ἴπ ἢὶ5 πιπὰ Βαϊδαπὶ 5 ψογὰβ ἰῃ Νυπι. 
Χχῖν. 21. 

Ω»ποπς ἐδε «αγ2] ΟΕ, ]οὉ χχ. ό, χχχίχ, 28; 
1541]. χῖν. 11. 

δ. 1 ιδίουε Βτιραπάς ἀο ποῖ 5ἰτῖρ {πεῖν 
υἱοῖς ἴο {Π6 ακίη, ποὺ ἀο ζταρθ- ξαΐπεγεγβ 
Ῥίυςις δνοσΥ Ὀυποὺ ἀπά ὕεῖτγ, Ὀυϊ Εάοπὶ 8 
δησπηίεβ βου] ἰεᾶνα ποίησ. [6τεπιδῃ 5 
ῬΑΓΔ}}οὶ ραϑβᾶξε 15 ΓὩΥ 1655 υἱξογτουϑ: “ΤΕ ΤΆρε- 
καϊμβοσετβ οοπὶς ἴο ἴδες, [Π67 Ὑ7}}} ποῖ Ἰεᾶγε ΔῃΥ͂ 

6 ον δἵε ἐῤε ἐῤίησ: οἵ Ἐδϑδι 
βοδγομβεά οὐδ᾽ ῥσυ ἅτε ἢϊἷ5 μιἀάεη 
τπΐηρ8 βουρῃτυρ! 

7 ΑΙ τῆς πιϑη οὐ τὴγ σοηξεδάεγδοῦ 
πᾶνε ὑγουρῆς {πες εὐέη τὸ ἴῃς δοῖ- 
ἀεγ: ἰτπα πιοη τπᾶῖ σὑγεγε δὲ ρεᾶσε εν 
ἢ τῆ66 πᾶνε ἀεςοείνεά τῆςα, ση4 τ᾽ν δεαεε. 
ργενδίεὰ ἀραίηβε ἴπεε ; ̓ ἐδεν ἐδα! «αὶ Ηεὺ. 
(γ Ὀγεδά πᾶνε ἰδίϊὰ ἃ ψουπά ὑηάεσ Ἂν οὐρῇ 
τες : ἐῤέγε 15 ποῆς ὑπάεγβιδπάϊηρ " ἐπ᾿ 0. σ΄ ἐὰ 
ἢὨϊπι. 

8 4581] 1 ποῖ ἴπ τῆδε ἀδγ, δ: τἢ 4 1531. 29. 
τς ΙοΚΌ. ἐνεϑη ἀσβίσου τἢ6 ννῖ86 γι 7πτ. 49. 7: 

εἰοαπίηρ : 1Ε ἰῃΐενεβ ὉΥ͂ ηἰδῃῖ, [ΠΟΥ ψν}}} ἀεσίγοΥ 
ποῖ Π1}.᾿ 

δοαυ αγὶ ἰδοω ἐμ ΟΠ ΑὉ ἱπιοτ]οοϊίοη οὗ 
6 ῥτορῆοῖ, δηζοραϊηρς ἴπ6 ἀεπίγυςτίοη ἀθ- 
βογίδεα ἰπ υ. 9. ΟἽ ᾿β58ἱ. χὶν. 4, 12; Κεν. 
ΧΥΠΙΙ. 1ο. 

Θ. δίδει ἐδίηρ.} Ὑῆα σάνογης ἴῃ ὉὩϊς 
ΠΟΥ ᾿ινοὰ. ΟἋε |6γ. χίῖῖχ 1ο, “1 μΒᾶνὸ υπ- 
ςσονοτθά ἢῚ5 βοογεῖ ρἶδοθβϑ, δηά ἢο 58ῃ]} ποῖ 6 
ΔΌΪΟ ἴο δίάδθ Πϊπη56}{.) ΚΙ] ῥγοίεσϑ [86 σϑῃ- 
ἀογίηρς οὗ (δ 0ΧΧ-, “ἰἀάδη ἐγοδϑυγοβ." 

7. 1δὲ »πόη οΥ ἐδ εοηγεάεγα] ὉΠ 1165 
ἃηὰ πεορηθουῖβ οὗ ἴῃς ΒἙαοπηἝεβ, ΡγΟΌΔΌΪΥ 
Ατδθίδη {|ῦε8. ΤΉΘΥ ἅττα δισῖθοῦ ἀοϑογ δοά 
85 ἐδε »ιεῆ ἐῤαΐ «ὑεγὸ αἱ ῥέαεες «αὐἱὴὦὸ ἐδὲε δηὰ 
ἐδεν ἐδαΐ εαἰ ἐδ δγεαά, ἰγυϑαϊθαὰ ποσὸ Ἔχαο ιν 
ἴῃ [Π6 πιλυϑίη 85 “16 τηξη οὗ [ΠΥ Ρεδοβ," 
ἐ [6 πηδη οὗ [ὮΥ Ὀτεδά." 

δαυε ὀγομδὲ ἐδες ουέπ ἰο ἐδε δογάεγ] ΤῊΘ 
ἙΔοπ ϊεβ ἅγε τεργεϑεηϊοὰ 85 δρρί γίπε ἴο ἐμεῖς 
411165 ἔοσ μεῖρ, νβογειροη ἴδε 4165, ἰποιοδά οὗ 
εταπίίηρ ἴδεῖγ Ρεϊτίοη, βοηὰ ἴπὸπὶ ((μαῖ 15, 
Ποῖ ἀπ] 558 40Γ5) ὈΔΟΚ ἴο 186 ἔγοπῦοσ, σους 
ἀυςίηρ τῆθπλ 90 ἔδσ ἢ ἴδο πιᾶγκ8 οὗ τεβροςὶ 
Ὀ5ΌΔΙΙΥ μόνη ἴο ἀπ θαϑϑδάογϑ, Ὀνὲ ἤθη ἰθᾶν.- 
ἴῃς ἰῃεπὶ ἴο 581}Εἔἰὀ 2δϑ ΠΟῪ Ἴδῃ, ἰοϑὲ {ΠΟῪ 5μουϊὰ 
τΠοπβεῖνεβ Ὀδοοῦθ Θπι το οά. 

ἐδεγ ἐδαὶ σαὶ ἐδ ὀγεωά δαυε ἰαίά α «υοιρνά 
ὠπάΐεν' ἐδεε}] ὝΤΏοϑε τμδῖ ἀγὰ Ὀουπᾶ ἴο γου ὈΥ͂ 
βδογρὰ [168 οὗ Βοβρι δ! γ ΓΟΔΟΠΕΓΟΙΒΙΥ τᾶῖκο ἃ 
ἀοδαϊγ δϑϑαυΐϊδ ὕροη γου. Ὑπὸ νογάϑ, ἐδεν 
ἐδαΐὶ εαἱ, Ὀοϊης δυβοηϊ ἔγοπι ἴῃς οτἹρίπαδὶ, Κ εἱϊ, 
ΤΠ Κη ἴῈ ἱππροβϑῖῦϊα ἴο υπάογϑίδηδ “ἸὮΥ 
Ὀτοαὰ " ἴῃ ἴῃε 586η56 οὗ δ"ἴῆ6 τβϑη οὗ [ὮῪ 
Ὀτοδά," οὗ δ δον (μαϊ οαὲ ΠΥ Ὀγοδά,᾽" ἰγᾶπ9- 
Ιλῖο5 [8ς εἴδυϑο, “ΤΟΥ τπᾶκὸ ΤΥ Ὀγοδά ἃ 
πουηᾶ υὑπάογ {Π66.᾽} 2.6. (ΠΟΥ τΔΚὸ ΠΟΙΓ ὑτθ- 
νίουβϑ {πεηάϑη!ρ ΤΥ ἀοδίγυςοη: Ὀυξ 11})|5 
ΤΟΠοσηρ στγοδίοβ στοαῖον αἰ ΠΠς {65 (Πδη 1 
τεονοβ. δεθ Νοῖο δὲ ἴπο οηὰ οἵ ἴῃε Βοοκ. 

ἐδέγε ἱς ποῆφ μρι δες πάϊς ἐπ δὲ!) Νοῖ, 
6.4}} 115 ἰ5 οδυϑοὰ ἴδοε ΟΥ̓ {ΠΥ ννδηΐ οἵ τηάογ- 
βἰδπάϊηρ " (Ὑ βοοάοτγεῖ); δα, “ ἢ]5 οδ ΠΥ 15 
80 ΟΥ̓ΟΓῸΚ ἴὴς ἰῃαῖ, 411 ἢϊ]5 τυ]ϑάοπη, Ὧ6 
ΓΝ ποῖ ψμδὶ το ἀο" (Μδυγεσ, (δϑρασὶ, 

εἰ}). 



οι “ Ὁ 

« Ὁεῆ. 27 
τ. 

ἡ Ζεῖς, 35. 5. 
Ἀπιοϑὶ. σε. 

"Ο υ, 
εαν» γέρα 
σιυα} ἀὲΐξ 
ἐνόεέαμεξ. 

ουΐ οὗ Ἑάοπι, ἀπά υπάετοιαπάϊηρ ουὖϊ 
οὗ τῆς πχουηῖ οὗ ἔϑδι κα 

9 Απά [ἢγ ταῖρῃ σιοη, Ο Τ επηγδη, 
5Π4}} θὲ ἀϊβηιαγεά, ἴο 16 επά παῖ 
ἜνεΓΥ οπς οὗ ἴῃς τηουηΐ οὐ ἔϑαιν ΠΔΔΥῪ 
δε ουϊ οὔ ΒΥ 5]Δυρῆτεγ. 

. 10 ἢ ἔογ ἐῤγ “ νἱοΐδηος δρδϊηϑῖ 
(ΠΥ Ὀγοῖδεγ [4οοῦ β8ῃδπιθ 541} σονεσ 
ἴἢ66, δηά τῆου 584]ῖ δε εξ οἱ ἔοσ 
Ἔνεῖ. τ 

11 ἴῃ τῆς ἀδγ τπδῖ ἴῆου 5βιοοάεϑς 
οη ἴδε οἵδε 5ιάθβ, ἰπ τῆ6 ἀδγ {παῖ 
(με βίγδηρεθιβ ᾿' ολυγθα ἀνΑΥ οδρῖνε 
᾿8. ἔογςεβϑ, Ὧπη4 [οσγείρῃθγβ εητογεά ἰηϊο 
ἢ15 ραΐεβ, ἀπά σδϑζ ἰοΐβ ὑροῃ εγιιβα- 
Ιεπι, ἐνεη ἴδοι τυαεὲ 45 οπε οὗ ἴπεηὶ. 

8. δε αὐἷπὸ »ιοη οἱμἱ 97) Ἑ4ο»" Ἑἀοπὶ ννᾶϑ 
ΡτΟνΈΓΌΪΑΙ ἔῸΓ [15 νυϊϑάοπὶ. ΕἸΙΡΏΔΖ νγᾶ5 ἃ 
Τοεδηϊο (]οὉ 1. 11, ΤΒΟΓα 566 ποΐθ). "ἼΒ6 
Αξάγοηθθ ἰῃδξ 5θεὶς υυϊβάοπι Ὡροὴ δαγίῃ, [86 
τ οΙο δηίς οὗ Μεγ δηὰ Τεοιλδη, [π6 Δ ἢ οΥ5 
οὗ ἔΔ0165 δηὰ [δ βοείκοσβ ουὲξ οὗ υηάἀογϑίδηάίηρ, 
ΠΟΠΟ οὗἉ [ἢθϑε δυὸ κηόνγῃ (ἢ6 ὙΥΑΥ οὗἉἨ νυϑάοῃι, 
ΟΥ ΓΕΘ ΠΟΙ ρδίἢ5," Βαγυςσὴ 111. 22. 866 
οη Οεη. χχχυΐ. τσ δηὰ Τοῦ 11. σἹἱ. 

"πομπῇ Ὁ Ἐσα ΟΥΕΊΠΔΙγ, Μουηὶ 8εὶγ, 
ΑΠἶογ 15 οσσυραίοη ΟΥ̓ ἴ[ὴ6 Ἑαοχῖεβ ᾿ξ ννᾶβ 
οδ]]οὰ ἱπαϊ ΓΟ ΠΕΪΥ ΟΥ̓ ΕἸἾΠΟΓ πδηιθ, 866 οἡ 
Οδη. χχχὶ!. 4. 

10. Ἐον] οῦϑοΚ 10---14 ἀθοίαγο (Π6 σδι156 
οὗ (6 ῥσονιοιιβ ἀδημυηςίδίίοη οὗ Εάοπῃ ἴο Ὀ6 
186 νἱοΐθδηοο δπὰ οιζΐτγαρο οὗ νης ἴμὸ Ἑάοηι- 
1ῖε5 δὰ Ὀεεη βΌ ΠΥ ἴῃ [υἀΔ}}5 σΔἸδπΥ ἀπά 

107 ὀγοίδέῦ 95εο} “ἼΒοι 58]: ποῖ δοδοῦ 
8δῃ Βαοπηῖῖο, ἔοσ δ6 15 ΤΥ ὑσγοίβον," θυ, 
ΧΧΙΙ. 7. 8566 οὔ ΑπΊοβ]. Σ:. [υἀδῇ [5 ἀο515- 
πλιά ΌΥ (ἢ πᾶπιὸ οὗ [δοοῦ, ἰῃ ογάοσ ἴο γθςδ]} 
ἴθ χσοϊδε! ομϑηρ. Βάοπι 185 ἃ ἴγρε οὔ ἴδοϑὲ 
ὙΠῸ οὐρῆξ ἴο Ὀ6 ὈΓΟΙΒΕΥ͂Υ δηὰ ἂγὸ ποί. 

᾿ ἔῤοι “ὁαἰὲ δὲ ἐμὲ οὔ ὃ γ ευεγ] 866 Ιηϊτοάυςο- 
(ίοη, 88 11].. ἴν. 

11, [δὲ ἄαγ ἐδαὶ ἐδοι “ἐοοὐεν. «ἐπ ἐδὲ αν 
ἐδαὶ ἐῤδὲ “ἰγαηχεῦ: ἐαγγίοα αυαγ.. .ὐεη ἐδοι 
«υαὐ αΓ οπε οΥ᾽ δέ») ἸῺ Ὅλ9 δ ὺ οὗὨ ΔΓ 
Βιδιηάϊηξ...1Σ 89 ΔΔΥ ΟὗὨ ἢ.) δΒίΣΔΙ ΚΟΣΒ 

ΟΟΣΣΥΪΩΒ ΔΑΥ. [Ι (6 ΟΥ̓ΒΊΏΔΙ πο {{π|6 
5 Οχργοβϑοά ὈΥ ἴποθο ννογάβ, ποὺ ἴῃ {86 ἰδϑὲ 
εἶδυϑε οὗ [86 γεῖϑθ, θυϑθὰ ἴοι δα 0:0 οὗ 
ΒΘΣΩ. 
ΜΈΠΕΤ .««απά 7ογείψηε] Ὑοθο ννογάϑβ 

Ῥζύονυς ἴῃαϊ ἴμ6 ργορῃσϊὶ ἐοθεὲβ ποῖ σείεσ ἴο 16 
ςδρίυγε οὗὨἉ Ϊειπιβαὶοπὶ ὈΥ͂ [οδϑὶὶ (Δ Κ. χίν. 13). 
866 [ηϊγοάπυοίίοη, αὶ 1]. 

εαγγίεά ἀαυαῦ εαῤηίοε ῥί, γε] Ὑοθα 
Ὑγοσάβ, 45 νν6}} δ5 ἴἴοϑα {πδξ {0]]ονν, εν οὶ: 
ἀῤοη εν αἰφηι, ογοαῖο ἃ αἰ ΒΊσΌ Υ ἴο σοπηπηθη- 
ἰλῖογβ ῆο ἀδηγ ἰπαὶ Οὐδαϊδἢ} τεξεσβ ἴο {δε 

ΟΒΑΌΤΓΙΑΗ. 

1 Οἵ, 12 Βιιῖ Πτδου 5πουϊἀοϑβς ποῖ ἢν ΕΑ 
Ιοοκεὰ οἡ {πὲ ἀδὺ οὐ Υ δγοῖμεγ ἴῃ οί ὁ 

ν. 9--τ2. 

τε ἀδγ ἴπᾶῖ ἢ6 δεοδηηθ ἃ β[ΓΑΠΡῈΓ : 
πειῖθεγ 8πουϊάεβε ποὺ πᾶνε τγα]οιςεά 
ονεγ ἴῃς ΤΠ] άτεη οὐ [πάλῃ ἰπ ἴπς ἀδγ 
οὗ τῆεῖὶγ ἀεϑιγυςστοη ; ποῖ ΠοΓ 5ῃου]άσβε 
του πᾶνε ᾿βροΐίκεη ρσοιαϊγ ἴῃ ἴῃς ἀδΥ ! 
οἔ ἀϊδέγεϑβϑ. 

12 ἼΒου 5Ποιϊάεϑὲ ποῖ δανε εῃ- 
τεγεὰ ἱπῖο τῆς ραῖβς οὗ ΠΥ ρδϑορὶε 
ἴῃ τῆς ἀν οὗ {ΠΕῚΓ σία Υ ; γ6ᾶ, 
του 5πουϊάεβε ποῖ πᾶνε ἰοοκεά οῃ 
{Πεῖγ ΔΠΠςτοαμ ἴῃ τς ἀδγ οὗ {ΠεῚΓ 
ΔΙΑ Π. ΠΥ, Ποῦ ᾶνα ἰαϊὰ δαπάς οὐ τῃεῖγ 
᾿ϑιρθδίδηςα ἰῃ πε ἀδΥ οὗ τιεῖγ οδ]δ- ' τ, 
ΓΑΙ ; 

ΒΔΌΥ]ΟΙ5ἢ οοηαιιοδῖ; ΠΟΥ ἃ1Ὸ 50 βίγσῃρ 85 ἴο 
Ὀ6 ΒΑΓΑΪΥ Δρρ]ς80]6 ἴο {πὲ Ασαδίδῃ σοηαμοϑῖ 
ἴῃ (6 ἀδγ5 οὗ [εϊογαπι. 11ἴ 845 δε ργοροϑοὰ 
ἴο ἰγδηϑίδίε ἴῃς ἤγβί οἰδιι5θ, “" σδιτίοὰ ἄνυγᾶγ δῖ5 
ξοοάς:" Ὀυῖ ἰξ τῆοσὰ ἡδίυγαῖ Υ ἀπᾶὰ ῬγοροσὶῪ 
ἀεηοίεβ ““᾿λισγιοεὰ ΑΥΑΥ οαρίϊνο Η]5 ἔογοε : 
Ὑν Ὦ116 “ἐς σδϑίηρ ἰοῖβ Ἰροπ [Θγιιβα θη" σΟΓΙΔΙΩΪ 
ΤΊΘΔἢ5 Το ἴθδη αν! ἀϊηρ ἴῃς 5Ρ01} ἴδκθη ἰῇ 
ι 

12. δοι “ῥομίά.η2 ποέ ζαυε ]οοξεδ.. πρὶ δον 
σ“ῥομάφεε ἐδοις ῥαυε γε οϊεεά...πείδεν “ῥομδειΐ 
ἐδοι ῥαυες “ροζε)] ἄο ποῖ 1οσκ...Δπὰ ἀο 
ποῖ ΣΘΊ0109... δᾶ ἄο ποῖ δροδκ. ΑἹ] 
186 τεηοτπρε “ἴδου 5δοιυϊάσοε ποῖ᾽" Ξδου]ά 
Ὀδ σογτοςϊοά, 45 ἴῃ ἴδ6 πιατρίη οὗ 6 ΑΟὖΥ͂.., 
ἰηῖΐο “ἀο ποῖ." ΤὍΤδὲ ρἱοεῖΐυτε οὗ Ἑάοπιξ 
ΥἹΟΪΘποο δηά στ ο Υ 15 ργοβϑεηϊοὰ ἴο [86 ρσὸ- 
ΡΠοῖ, ἀπά, 45 [15 ούὸ ἔγδγδιβος [6 σᾶπνδβ, δ 
Θχοϊδίπηβ, “ Πο ποῖ Ἰοοκἥ...""ἀο ποῖ τε]οϊοοἶ... 
(40 ηοΐ φηΐογ᾽..."ἀο ποΐ ἀοἸ νοῦ," 25 πὸ δὸς 
ΘΔΟΝ ΣΤΟῸΡ 80 εηραρθά. Ὑδὸ νογάς ἅτ δά- 
ἀτεβοοὰ ἴο Εάἀοπηῖοϑ ΕΥ̓ γΑΥ οὗἩ ἀροβίγορῃ οἱ 
ὙΠ 6 5665 ἴμοπὶ ἀοίῃς Ὀεΐογο ἢ15 ἔδοθ, ποῖ 
ἃ5 ἃ ἩΑΓΩΪΉΣ ἀραϊησί ΓΠΟΙ͂Γ 50 ἀοίηρ ἴῃ [ἢ6 
ξυαΐυτο. ὉΠ σοργεθοηϊδίίοηβ οὐ ἴπῃε ρσορβεῖς 
Υἰβϑίοῃ ἃ ὨΘΟΘΘΑΥΪΥ οχοιηρὶ ἔγοπι [6 σοὶδ- 
Εἴοπβ οὗἩ ἔπιε, ἴῃ οϑςὲ γοϊδιοηβ ποῖ Ὀοίης τεοοξ- 
πΙΖοὰ ὉΥ ἴδ ἱπίυϊῖνε ἔδου Υ πὶ [86 οοπιδῦς 
βἰδίθ.0 Νὼὸ δγριπμηθηΐ οδη δ ἀγάνγῃ 85 ἴο ἴδ 6 
Ρτορβοῖ 8 ἀδῖο ἔτοπὶ οπα ὀχργεβϑϑίοῃ οσ ἴδ 
οἴδοσ. 866 [πίγοάδυςτίοη, ὃ 11. 

ἐπ δὲ ἐᾷν δαὶ δὲ δεεαριὲ ἃ “ἰγαηρεγ Ιαϊ. 
1. Ὅ89 ἀΔΥ͂ Οὗ Ἀ18 ὑχοδίμμθηῦδ 8δ8 ἃ 
ΒΌΣΔΣΕΟΣ, ἱ. 6. ἴῃ ἴΠ6 ἀδὺ οὗ ἢἰθ σγυθὶ ἰγοαί- 
τηεη. Α Κιπάγοα ψοσζὰ ἰβ8 υϑοὰ ἴῃ [οὐ 
Χχχὶ. 3. ὃ 

σῥοξεη ῥγομαν} ταδᾶθ ἘᾺΥ τοὰ τ ]άθ, 
ἐ. 6. τοοςκοά δὲ ἴῃεη. 

18. Τδοι «“δοιμάριῖ ποῦ δαύε εἐπίεγεά.. ἐδοι 
“δομέάεε! ποῖ δασυε ἑοοξεά,.. πον δαυε ἰαλά δαπαὶς: 
οη ἐδεὶγ σμδείακεε)] ὯὍΟ πΟῈΣ ΦΟΣ... ἀο πϑοὲ 
ἸΟΟΙ͂...Δοά ἀο ποῖ 1ΔῪ Βαπάσ ὁ ἴδοῖν 

Ἠὰ 
πάρε. ἢ 
ἐὰν "ιν, 



ν. 14---ι8. ΟΒΑΘΙΔΗ: 571 

14 Νεῖῖδεν 8πουϊάεβε τῆοι. ἢδνθ 
βίοοά ἰῃ ἴῃς ογοβδννᾶγ, ἴο οὐυϊ οἵ 
ἴποϑβε οὗἁ Π!5 τῆας ἀἸ4 εβοᾶρα ; πειῖθεῦ 

ἐσέ. ὁβου]άεβε τθου πᾶνε ' ἀεϊϊνετεά ὑρ 
᾿Π ἴδοβε ΟΥ͂ Ηἰ5 τῆλε ἀἰά ταπιαὶπ ἴῃ τῆς 

ἀδυ οἵ ἀϊξίγεβϑ. 
Ις Εογ τῆς ἀδγΥ οὗ ἴπεῈ ΓΟΚΡ ἐς 

ΖΈΣεΚ. 35. ΠΟΑΓ τροη 8]} τῆς πεδίδεπ : “745 που 
ἼΣ Πιαβῖ ἀοῃα, ἰἰ 584}} 6 ἀοῃα υπίο (ἢξε6: 

ΓὮΥ τανναγά 51] γεΐαγη ὑροὴ τπϊη6 
ονγῃ πεδά. 

Βυδῖδ 00. 866 Νοῖο δὲ ἴδο οπὰ οἵ (δὸ 
Βοοκ. 

.-14. δε δεν ῥοωάεσέ ἐδομ ῥαε σἱοοά... 
πο δέν «δομάδεῖ ἐδοι ῥαυε ἀεί υεγεά ὦ} Απὰ 
ἂἄο ποῖ Β'ῇ'᾽διᾶ,.. δηὰ ἄο ποῦ »χουϑθχῦ 
ἔσοτα ὁδοδρίῃβ. ΤῬὉδε ἢγξί βροοΐδοϊο ρῥτὸ- 
ϑεηϊοά ἴἰο {ΠῸ6 9θῈσ 15 [αὶ οὗ 16 ΕΔοηγῖο5 
βίδηάιηρ ουϊδιάς [εγιβαίοπι δηὰ νυδιοπίης ἴῃς 
ΘΠΟΙΠΥ ἃ58 (ΠΟΥ ΟΔΙΤῪ ΑΥΑΥ ἴΠΟΙΓ ὈΓΙΒΟΠΟΙΒ; 
Ποχίὶ Π6 8665 ἴδοτη ΘΧὮΙΙΙΩΡ 5ζη5 οὗ ἸΟΥ:; 
ποχί, ταλκίηρ ἴῃ6 του ἰάγσο δὲ {Π6 συ οΤΟΓΚ ; 
το ἢδ 5668 βδοπης οἵ {πεπὶ δάυδηςίης ὑἹ δ η 
[Π6 γχαίεβ δηά ἰδκίηρ ρμαγί ἴῃ ῥἱυηάοτης ἴῃς 
οΟἸΥ, ψἘ116 οἴμοῖβ οἰδπὰ δὲ ἴπ6 με: ὙγΠογο [86 
τοδὰ ἀϊνι 65, δηὰ “ϑῃυΐς υρ᾽ ἴπ6 διρίενεβ "" 3η 
[πὸ μδηὰ οὗ [6 Ἔποηγ " (5. χχὶ. 8). 

16. Γογ] νεῖβοβ :ς δηὰ 1ό Ἴοηίδίη ἃ τὸ- 
ποννἃ] δηὰ δη Ἂχραπδίοῃ οὗ ἴδπθ ἐθηιϊποϊδιοη 
ςοπίαἰπο ἴῃ συν. 2--ς. οῦβοβ 1ο---Ἰ4 ἃΓῸ 
567}}- Ραγε ΠΕ οΔ], ἀπά [86 ον τοΐεγβ Ὀδοῖκ ἴο 
“α΄. 9, ΜὮΠῸ δὲ ἔπ βϑπηθ {{π|Ὸ 1 ἱπίγοάιιοο5. ἃ 
ΤΟΆΞΟΠ ἴογ [6 Ὑυλγηηρ8 οὗ νυ. 12---14. 

ἐδὲ ἀκ φῇ δὲ 1050] ὙἘΕῈ ἔπιε βθη [εδο- 
ΥΔἢ νν}}} Ἔχηϊοῖς Ηἰ5 πιδ᾽οϑῖν Ὁγ Ἰυάξίης δηὰ 
ΤΟσοΙροηϑηρ; ὙΠΟΙΒΟΣ ἴδ6 ρόπεγαὶ δηὰ δηδὶ 
ΟΔγ, οἵ ἃ ραγίίουϊαν δηὰ ϑβογ ΠΥ ἀρργοδοπίην 
ὦλγ. “ΤΠε ἀδγ οὗ ἴδε 1,ογά,)} ἴῃ 115 ἱπέθ Ποῦ 
δι ξηϊδοδίίοη, 15 δἰνγαγβ ἰΥρίοδὶ οὗ “ἴο ἀδγ οὗ 
ἴδ 1, οτγὰ ̓" ἰῃ 115 ΒΡ ΒΟΥ δἰ ψηϊβοδίοη, δὰ υ5ι.- 
ΑἸ]γΥ, 88 δεῖθ, ἴγοννβ ἐοσυνασὰ ἴ86 ὑσορμοῖβ 
1δουρδῖ ἴο {πῸ ἤπαὶ ἀδΥῦ. ὙὍὙΠαῖ ποτὲ νου ]ὰ 
Ὀο ἃ ϑροςοίδὶ ἀδὺ οἵ πὸ 1 ,ογὰ νγ85 ἤγξί τενολ)οὰ 
ἴο δηὰ ὈγΥ ἴῃε ρσγορῃεῖ [06]. 866 [πίγοάυς- 
ὥοη ἴο Ϊοεὶϊ, ανΐ ῃοῖε5 οὐ ἴοεὶ ἰϊ. δηὰ 1]. 

αἱ! ἐδε δεαίδοη ὍὌῈ ἀεηυποϊδίίοη 15 πονν 
Θχϊεηάοά ἰὼ 411 (ὐοπΈ 168, Ὀυϊ 15 5111} ἀϊγοςοϊθα 1η 
Ὡ 5ρ6. 8] τδηποΥ ἃραϊησὲ ἴδ. Εσοπιῖοβ, τ ῆο 
βίδηά 45 ἴΠε σχεργεβοηίδινεβ οὗ [86 Ἵποηλῖθβ οὗ 
Ζίοη. 

α’ ἐδο ῥα ἀοπ] Οἱ, Ἐζεῖς. χχχν. 1ς. 
ΤΠο ψΠΟ]6 Οδαρῖοσ σοπίδίηβ ἃ ἀδηυποίδίίοη 
ΒΝ ἴο [μδΐῖ οὗ ΟὈδάϊδι., 866 [ηἰγτοἀυςξρῃ, 

ϊ 
16. 4: γε ῥατυε ἀγωπξ μβοπ ιν δοῖν »γιοιρι» 

ἐαίπ, “ο “ὁα}} αἱ ἐδε ῥεαϊῥεθ ἀγὶμὰ)] Α5 γὲ 
Ἑἀοτηϊοβ δηὰ Οδηῖ]ε5 πᾶν δοὶὰ ἀπηκιηρ 
οᾶτοι 8415 ἴῃ [ογυβαίθη, το]οἰοηρ οὐοῦ ἴΠ6 ἀ6- 
ἔεαϊ οὗ (δε Ἶεννβ, 50 5118}} γε επί εβ ἀπά ὦ 

16 Εοτγ᾽ 28 γε ἤδλνε ἀγιπκ ᾿ροῃ ΠΥ 
ΠΟΙΥ πιοιηίδίῃ, 49 58.411 11 τῆς ἢεα- 
τ δη ἀτηκ σοπείηυα!γ, γεᾶ. ἴΠΕΥ 584]] 
ἀσίηκ, ἀπά ΤΠ ῈῪ 5}]] ᾿᾿ ϑυγδιονν ἀοννψη, ! Οτ, 
δπὰ τῆ6γ 5881} Ῥὲ 88 ἐπουρῇ τῃογ μαὰ " "΄ 
ποῖ Ῥεςῃ.. 

17 4 Βυῖζ ὑροη τπουπῖ Ζίομ 5}2]] 
θ6 ᾿άἀο]νογάποθ, δηά ᾿ἊΠογα 5}4}] θὲ "0: 
ΠΟΙ Π685 ; δηά τῆς δοιιβε οἵ [δοοῦ 541] δρεαρο. 
ῬΟβ56858 ΤΠΕΙΓ ροβϑ 658: 0ῃ8. πος ἐξ ς 

18 Απά {πε Βοιυδβε οὗ [αςοῦ 5}8]} δῈ " "5. 

ἡογεογὶ Εὐογαῖοβ ἤᾶνα ἴῃς εὰρ οὗ Οοὐ 5 ντδίὶ 
ἴο ἀπηκ. ὍΔ 5: π|]]ΔτῖγΥ οὐ ἴῃς ἀδημηοίδιίοῃ͵ 
οὗ ἙΕάοτῃ σοηϊδὶποὰ ἴῃ ἷν. δὲ 5ῃουϊὰ Ὀδ 
ποίοοὰ. Οἷ «ἷ9ςο ον. χίν. χο, χυΐ. το, χυἱὶ. 6. 

εοπ πα 80 τπμδῖ ἴδε ἔυγηῃ ἴο ἀγηκ Ὥσυοῦ 
Ῥᾶ5565 ἔγοπι ἴδε πεαίΐβοη ἴο [υἀδὲ (ΗἱἰΖίς). 

17. Βω ΤΦ6 τοπιδιπάοσ οὗ ἴδ ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ 
(υν. 17---21) ἀθοίδγοβ ἴπῸ ρίογιεβ. οὗ γεϑίογοά 
δηά ἐπ ρηδηΐ Ζίοῃ, ἡ ΙΓ ΟὮ ν}11] σοηϑίϑὲ ΒΦ) 
1ῃ6 γϑϑιογδίίοη ἔγοπι σδρουΥ, (2) ἰΒ6 δηηϊῃὶ- 
ἰαϊίοη οὗ ἰδς ἙΕἀοχηῖεβ δηὰ {μεῖγ αὐϑογρίίοη ὈῪ 
86 [ενγ8, (2) ἔπε υηΐνετϑαὶ ἐχρδηβίοη οὗ ἴδῈ 
7 Ἐν 5} Κιηράοπι, (4) ἴπε σείζῃ οὗ [Ἔβονδῃ. 
“ῥα δὲ ἀείυεγαπεε 8881} Ὅ9 τμδῖ 

ὙΔΙΟΣ 888 ὁδοαρθᾶ. δοηῖο οὗ {6 δχὶϊοβ 
58.4}} Ὀε τεβίογεά ἰο Ϊεγυβαίεπι, Οἵ. Τοεὶ] 
1. 22. 

αηδ ἐδέγε “δω}} δὲ δοίδε 7 ὙὍΠὲ ἰογλρὶο Ὀ6- 
ἴῃς δραὶη οοηϑοςγαίοα, (που ἢ πον ργοΐαποά: 
]Ἰοδοναῖ ἀραΐϊη “ἀνε ρ ἴῃ Ζίοη," πὰ 
"ΘΕ ΓΑΠΡΌΓΘ᾽,, Π0Ὸ ἸΟΠΡΟΥ ἱηίσυἀϊηρ. 866 ποῖθ οἡ 
706] “1. 17, δηὰ ςἔ Κδν. χχὶ. 27. 

“δα! ροσ44:5 ἐδεῖν ῥοστει5:95..] ὙὮὸ ἢγϑβί 5ἴορ 
ἴῃ ἴῃς Γυΐυγθ βυςοδθθοβ οὗ ἴδ [ον 15 ἴῃς 
ΤΟΟΟΥΘΙῪ οὗἁ ννῆδῖ νγᾶβ ὈΧΘΥΪΟ ΚΙ ἴδον οὐνπ, 
ΦὙΠΟΙΣ ΡΟΘΘοβϑ Οἢ 5᾽,) ἀ068 ποῖ τηθδῃ “ἴΠ6 ροϑ- 
ϑοβϑϑίοῃϑβ οὗ ἴπ6 μοαῖποη," 85 15 ἀυρυοα ὈΥ΄ ̓ οπΊ- 
τηοηδίουβ γγῆο Γεΐαϑο ἴο 5366 ἰὴ ΟὐΔΟΪΔἢ ΔΩΥ 
δἰδίοτησηϊ οὗ, ΟΥ 8]]υϑίοη ἴο, ἃ Κόποσγαὶ σδρ νυν 
οὗ τς ενγϑ, σις 45 ἴοοὸκ ρίδος δϑῇογ (ἢς 
ΒΑΌΥ ΟΠ ςοπαυεϑὲ οὗἨ Ϊοπιβαϊεα. ὃυΐϊ [1 
τλθΔῃ5 “Ποῖς οὐ 05.) ἝΕΙ͂ΒΕ 17 
ῬτΟΠΊ19658 (ἢ τοσιογδίιοη ἔτοπι ἴδθ σδρΌνγ ; 
ν΄. 18, [6 υἱΐογ ονεσγίδγον οὗ ἴπ6 Ἑδοπηῖίοϑ 
Ὁγ ἴ6 Ϊενγδ; συν. 1, 20, ἴ86 ὕπίνουβαὶ 6Χ- 
Ρδηβίοῃ οὗ ἴδε σοπαιοῖοῦβ; Ὁ. 21, .ὁπονδὴῃ 8 
κΚιπράοχῃ. 

18. δὲ δοιο 97 «]1“εοὖ... “πᾶ ἐδε δοισε 97) .0- 
“29}}] ἼΒ6 υηϊϊοά τοπιδίηϑ οὗ ἴθ ἔπτο {Γ|ῦ65 δηὰ 
οἵ [ἢ6 ἴδῃ (ςξ. [54]. χῖνὶ. 3). Ὑε ονοσίῃγον οὗ 
Ἑάοπι, δέήδεγίο βϑρόκοη οἱ, ἴο 6 δοςοιῃρ)] 5ποά 
Ὁγ οἴδον μβδηάβ ἴδῃ ἴδοβε οἵ ἴῃς [ονν8, ἀπά ἴο 
6 οἰεοίοά Ὀείογε ἴδε τεβιογαϊίίοη.: ἔγοπι ἴδε 
ΠΑΡΌΝ, νγᾶϑ ῬΣΟΌΔΟΪΙΥ ντουρῃξ Ὁ Νεῦυ- 
σμδάμπεζζδαγ ἴῃ ἴπῸ ὙοᾺΓ ς83 Β.6..) ἔνε γεᾶγα 
αῆεγ ἴπε σδρίυγο οὗ [ετυβαίθμ!. Μδίδοῦι γὸ- 

ἴο 80Π6 βιιςἢἢ ονογίῆγονν, δηὰ ροϊηϊβ ἴο 
186 ἔδοϊ ἰμδῖ ἴῃ6 15γδεὶε5 δὰ Ὀδεη δὺϊς ἴὸ 
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ἃ ἤτε, δηὰ τῆς Βοιιβ8ε οὔ [οβερῇ 4 ἤληιε, 
δηά τῆς Βοιιβε οὗ Ε3διι ἔου ϑῖυδ]ς, δηά 
ΤΠ ΕΥ 53}]1 ΚιηάΪς ἴῃ τ δπὶ, ἀπ ἀσνοιιγ 
τΠεπὶ; ἀπα τῇετα 5Π4}} ποῖ δὲ δ) τε- 
τηδι πἰηρ; οὗ ἴῃ Βοιιϑε οὗ Εβδιι ; ἔογ ἴδε 
ΠΟΚῸ δαῖῃ ϑροκεη “0, 

19 Απά ἐῤέὲγ ο7 τῇς βουτῇ 8314] ροϑ- 

ΤῈ -Θ5[ Δ 15}. {Ππουηβοῖνοβ ἴη {ΠΟΙ σΟΙΠΙΓΥ, ν᾽ ἢ 116 
[η6 Εαἀοηῖῖοβ οου]ὰ ποῖ ἀο ἴδ 5λπὴ6 ἴῃ {Ποῖ Γ5, 
ἃ5 ἃ ΡῬγοοῦ οὗ [6μονδῆ 5 ἰονθ ἴογ [5Γ86] (1. 2, 
4). 566 [πἰτοάιοίίοη, ὃ ̓ ν. ῬὍο ἀεδιγιυςςίοη 
τηγοαδίθηρα ἰῃ ἐῤὲς γοῦϑθ 15 ἴο δὲ ἴπ6 ψνοσκ οὗ 
186 [ὸνν5 {Ποπ ϑοῖνοβ, [ἢ ἤουδθο οὗ [δοοῦ δηὰ 
Τοβερᾷ δείηρ (86 ᾿πβίγιιπιεηῖβ ὈῪ νυ ῃΪο ἢ ἔϑδα 
156. ἤΠΔΠΥ ἴο 6 Δηπηι ἰδίθα, ΤῊ]5 νγᾶ5 ννσουρ ἢ 
ΌΥ [υάλθ Μαοοαῦξυβ δηὰ Ϊοῦπ Ἡντοδηυϑ; 
οἵ νοι ἴΠ6 ἢγϑὶ ἀοίραϊοα {ΠῸ Εάοπηϊίοβ, Β.6. 
1Ιόο (Σ Μᾶςος. ν. 3), ἂπὰ {6 ἰαϑὲέ υἱοῦ] Υ 
στυϑῃοά {Πόπὶ, Β.Ο. 130, δηά σοχλρο!]οα ἴῃεπὶ 
ἴο Ἱποογρογαῖο {βοιηϑεῖνοβ ἴῃ [πὸ [οννιβῃ Ὡδίοη. 

ἐδεγε «ῥα! ποὶ ὧξ κἿηῦ γεριαι πὶ) ΑἾΟΓ 
{πεῖγ τοἀυςοη ὈΥ ΗΥχοδηι5 {ΠΕΣ πδ ΟΠ ΔΙ Υ 
νυνὰβ ἰοβῖ ἴοσ ὄνοσ. ὍΠΟΥ νγοῖθ ΟἿ]Ὺ δἰϊοννοά 
ἴο ΤΕΠΊΔΙ ἢ ἴῃ {Π6 σΟΙΠΊΓΥ ὁοη [Π6 σοπάϊτίοη οὗ 
Βεΐηρ εἰγουπιςϊϑοά δηά δάἀορίίπρ ἔδθ Ἰᾶννβ οὗ 
(ἢ6 [Θνν5᾽) ([Ὀβορῃ. “ Απηξα.᾽ ΧΙ. 9 8 1). 
ϑυςἢ τοπηδίη5 οὗ [Π6πὶ 85 511} Ὄχι σε ἤηδ] 
ΡΕΓΙΘμοα δ [86 σδρίυτο οὗὨἨ Τοτγυβαίθπι ὈΥῪ ἴδ6 
Ἀοιηδηβ5. 866 [ηἰγτοάδυςίοη, ἃ ἰν, 

19. “454] ὍΤδδ ργορδοῖ 5665 ἴῃ δῃϊδγρο- 
ταθηΐ οὗ [5γαϑὶ οῃ 41] 5:65 δἴϊοσ [ἢ ἀδοϊσιςςοη 
οὗ {Π6ῖΓ δῆθηλθθ. 15 οη]ασγροιηθηΐ ἰακοϑ τη 6 
ἔογῃι οὐ δὴ δρράγθοηΐ ονεσγῆονν οὗἨ [5γδε} ἰϑἷὶ 
ΠΟΠΠ]ΒΘΓΟΙΒ δηὰ ει ]οσβ, ϑουϊηνναγάθ, ννοϑῖ- 
ννδιά5, οδϑίννασγάβ, ἀπά Ὠογί υναγάϑ. 

ἐδε “οἱ Ὁ} ὍὙὴδ οουΐῃ, οὐ πεχεό, 15 6 ἀθ- 
βΒηϊΐο ἀἰδίγιςῖ, κηοννῃ ὉΥ δὶ δρρε]Ἰδίϊοη, νυν ἢ 
1165 Ὀείννθοη ] υάΔῃ δπὰ (ἢ6 ἀοϑογί ἴο {ῃ6 βουῖὰ 
οὗ Ῥαϊοβέηθ. ὅ66 ποΐρ οῃ Οϑξη. χίϊ σ. 

ἐδὲ ρίαὶ"] ΤὍΤῆὸ ρῥ]δίη, οὐ “ῥερδείαξ, 15, ἴῃ 
Ἰ|κὸ πηδηποῦ, ἴῃ6 νν6}}-Κποννὴ ἀοδιρηδίίοη οὗ 
ἴδ τρδγιπης ρῥἰδίη οὗ ῬἈι]Π5ῖϊα, ᾿γίηρ ἴο (ἢς 
ννεβῖ οὗ [υάλὲ, ἀἰοης ἴμε σοαϑί οὗ ἰῃ6 Μοαϊΐεῦ- 
ΤΔΏΘΔη 8564 ΠῸΠπιὶ [ἰορρᾶ ἴο (δΔΖΔ. 

“δα! ροσ5:45] ΔΝ α ἴᾶνε ΒΕΓ 8η ἱπάϊν  4.211Ζοὰ 
Τορτοβοηϊδίοη οὔ ἴδε ργοηγϑα σηδάθ ἴἢ ὕβδηῃ. 
ΧΧΥ, 14: “ἼΤΠΟΙ, 5841} Ὀγρακ ἕο ἴο {6 
οαϑὶ δηὰ ἴο ἴῃ ννοβῖ, ἴο ἴὴ6 πούῖἢ δπά ἴο ἴῃ6 
50 1." ΤΦῬ6 ρδσζισυϊαῖβ οἵ Οὐδ 8}}5 υἱβίοῃ 
ΔΓΕ 85 ἔοϊϊοννβ : (1) ΤΠΘ “' βου του οτβ ἀτνθ 
ἘΠΕΙ͂Γ Θηοπηΐο5 Ὀοέοσο 1ποπὶ ἴο {Π6 ΣΌΓΓΠΟΥ βου, 
δΔη ΟΠΟΌΡΥ 411 [6 ΠΑ Ι80]6 Ἰαπὰ ἴῃ ἴδ ἀϊγοο- 
ἄοη οὗ ἴῃς Οὐ] οὗ ΑΚκδῦδῃ, ἱπεϊυάιηρ Μουπέ 
δεῖσ. (2) ΤΊ ὀχ ΐϊοβ οὗ [υἀδῃ, πον ϑοδίεσοὰ 
δηοηρ ἴἢ6 Οδηδδηῖῖ68 αἱοηρ ἴπΠ6 σοδϑῖ-η6 ὉΡ 
ἴο Τ γτὲ δηὰ δίάοηῃ, δηά ἴΠ6 ἡδἔϊννεβ οὗ [Π6 οἰΥ 
]ετπιβϑ]οπι, πονν ἰῃ 6 Χ1]6 δὲ δερῃαγδά, 816 γθ- 
βιογοαά ἴο [Θγιβδίθηι, δηἀ ὀνεγῆονν ἔτοπὶ {Πθηςδ 
ἱπίο ἴπ6 ““δοιυίῃ,᾽ ἸοδΣ νδοδηΐῖ Ὀγ [86 τηϊρταϊίοῃ 
οὗ {Π6 ““ϑου Πουτοῦβ " τονναγάβ Εάοπι. (3) ΤῸ 
ἴπ6 ννεβῖ, (ς ῬὨ] 581 π65 οἡ ἴΠ6 8Πογοβϑ οἵ [86 

ΟΒΑΘΒΘΙΔΗ. [ν. 19, 20. 

8688 (6 πιοιηΐ οὗ Εδβαι; ἀπά ἐῤὲγ οὗ 
τῆς ρἰαίπ. τῆς ΡΒ] Πε8: ἂδπὰ ἴπεῪ 
8.4}} ροβδε88 ἴῆς ἢε145 οὗ Ἐρῇῃγδίπι., 
ἀπά τῆς [ε]458 οἔἉ ϑαπιδγίᾷ : δηά Βεπ͵α- 
ταῖη εῤῥαἱϊ ῥοτεεες ΟἸΪςΔὰ, 

20 Απὰά τε ςαρενι οὗἉ (ἢ 8 Ποβέ οὗ 
τε “πῃ άτεη οὗὨ [βγδεὶ εῤαὶ ῥο::ε:ς: τπδξ 

Μραϊξοιταπθαη αἰβαρροαῦ Ὀείοστο ἴδ εννϑἢ 
86 [Ἐ|6γ5 ἰῃ [6 Θθορῃ δ, το, τ ἢ (ἢ6 τοσὲ οὗ 
{Πεῖγ σουηίγγπηθη, ϑργεδὰ πογίνγασὰς υρ 18 
ΡΙαίῃ οὗ δδάσγοη, δηᾶ ονὸσ (δ ἰογςτοσὶος οἴ 
Βεη͵απιίη δηὰ Ερδγαίπὶ ἴο πὸ ἔΌγ Ποὺ Ὀογάεσξ 
οἵ ϑαμπηδγίβ. (4) Βεοη)απιίῃ, ἀϊθροβϑεβϑεά ΟΥ̓ 
]υάδῃ, οσσυρῖος ἔμ6 ἴγαῃβ- [ογάδηϊς ἀϊξίσιςξ, 
δἤοτννατβ κΚηονσῃ 845 Ρεγαα. ΚΝ [ἢ τεβροςὶ ἴο 
(ἢς ΔΙΒΙ πος οἵ οδοὰ οὗ (86 ραγίουϊλι οὗ 
[86 νἱβίοῃ, 566 [ηἰγοἀυςξοη, αὶ ἷν. 

ἐδῶ φΓ τδὲ “ομ!δ...«(:θ εν φΥ 1δὲ ῥα] Αἱ ἴδε 
ὕτηθ παῖ ΟΡ δαϊδῃ υἱέεγοά (15 Ῥσγορῆθου, ἱξ 
ννο ᾶνο χρὰ ἢϊ5 ἀδῖθ δυρῶῆς, ὁ σοι νὰϑ 
Ὀεΐπρ ταναροὰ δηὰ οοςυρίοά Ὀγ ἴῃς Εαἀοπιίεϑ, 
δηά ἐῤὲ ρία!π ΌὉΥ ἴδε Ῥ]} Ξιηθ5 (ΕΖΕΚκ, χχυ. 
15). 

ἐδε ΤΡΠΗΜΠΕῚ Αἴ [δὰ σδρίυγε οὗ Θγι58- 
ἰεπὶ ὈΥ ἴῃ6 Βαδυ]οηϊδηβ, ἴδε ῬᾺ ΠΙ5Ε1π65 ἂρ 
ἴο μᾶανθ ἱπάυϊροά “16 οἷά δεαίγεὰ " (Εχεκ. 
Χχν. 15} ὈΥ δοίϊηρ ἰονναγάβ ῃε [εννϑ τηυς ἢ ἃς 
(6 Ἑαοπγίεβ μδὰ δοίεά, ὙΠΟΥ πιυσὶ Βᾶνο 
5οοῃ δήογιγαγάβ Ὀδθη σσγυιβῃρα, 45, συ Ὀϑοα ΠΕ 
ἴο ἴῃς Κοϑιογαϊζοη, ννὸ ἤθᾶσ Ὧο πιοσὸ οὗ πεῖ 
85 Δῃ ἰηἀορεηάδσηςζ ἡδίϊοη. 

20. “Ἵπ6 δε εαρι υἱὴν ΟἹ ἐδὶς δουῖ οὗ δὲ ερὶϊ- 
ἄγε οΥ Ἰεγαεὶ αραϊ! ροσσε:5 ἐδαὶ ΟΣ ἐδὲ σσπααη- 
“16, ουεη ὠπῖὸ Ζαγεῤῥαίδ᾽;᾽ απά {δε εαρί λυ οΥ 
»εγι σαίνει, «υδίορ ἐξ ἐπ Ἀν ομμῥόςῃ, ῥα]! βοισε:ς 
ἐξὲ οὐδος ο΄ ἐδὲ “οἱ 8] ὙΏΘΓΟ ἀτὰ ἴπγθο νγὰγ5 
οὗἉ τοπάθγιηρ [ἢ 15 νοῦϑε, 411] οὗ νυ! ἢ ΓΘ ΠΊΟΓΟ 
ΟΥ̓ 1655 Ορθῇ ἴο οὐ᾽θςοηβ. Το ἤγϑί ἰ5 (ἢδῖ οὗ 
ἴῃς Αὐἱμογζεά Ψεγβίοῃ 85 ξίνθη ἱπ {πὸ ἴεχί. 
ΤΟ ϑοσοηά 15 {παῖ ἰπϑογίθα 1π 16 τιδγρὶπ οὗ 
ἴΠ6 ΑΟὟ.: “41πά ἐδὲ εαῤ λυ γ Ὁ ἐδὶς δου ΟΣ ἐδὲ 
εὐάγεπ Γ᾽ Ἰεγαοὶ τδαἱί ῥοσηοις δαὶ Γ᾽ δε Οα- 
πασηδει, φυεη ὠπίο Ζαγεῤῥαιϊδ, απά ἐδὲ ἐαβε Σιν 
9 ὑεγιμαίενι «ῥαϊὶ ΠΣ ἐδαΐ πάη. ἐς ἐπ 
δερδαγαά. ΤῊΣ ΤὨΪΓὰ 15: “πα 18 εαρενυΐν οὗ 
ἐδὲς δοιῖ οΥ ἐδε εὐῥἑάγοη οΥ 1 γαοὶ ἐδαΐ ἄγε αρποησ 
ἐῤε Οαπακσπίίες, ευεπ ἰπίο Ζαγερῥαϊδ, ἀπά ἐδὲ 
εαρήνυϊγ Γ᾽ ϑεγιμαίονι, αυδίεῦ ἐς ἐπ ϑερῥαγαά, 
σῥαϊ! ροσσευς {δὲ εἰδὴος Οὗ δὲ σοιδ. Ασςοογάϊηρ 
ἰο ἴΠ6 [Πϊγά γοπάδγηρ, το ἢ οἡ ἐδ ττῃοῖο ᾿ς 
ἴο Ὀ6 ῥγεξοστεά, [Π6 τηθαπίηρ οὗ ἴῃς νοῦϑο υνουἹὰ 
6, 656 15γδο ΕἸ] 5}} οχ θ5 τμδὶ τὸ πονν 98.δῖ- 
ἱεγεά ἀπιοὴρ ἴθ Οδπαδηϊεβ ἃρ ἴο ϑδαγορίδ, 
δηά {Π6 Ἔχ! ]ο5 οὗ [ϑγιδαίθπι, ἐπὶ ἀγὸ ποῦν ἴῃ 
σΔΡΕν Υ ἴῃ δορμαγδά, 5}4}} ροβϑθββ [π6 οἱθ5 
ὁ 16 δου." Οὐ δάϊδἢ τοίδτβ ἰο ἔπσνο Ὀοαϊο5 
οὗ 6Χ]]65, οὔὸ βοδίζογοὰ τὨγουρσῇ ἴδο Ἰαθμὰ οὗ 
(δηδδη, δπηά Ὀεγοηά ἴΠ6 πογίβεσῃ ὈουπάδλτῃΥ 
οὗ δηδδῃ, ἃρ ἴο ἴῃ Ῥῃωπίοεϊδη Ζαγερμδίῃ : 
{π6 οἵπογ δὲ ϑορῃδιδά: (Π6 ἰδίζοσ οοῃϑίϑῖβ οὗ 
ἴμοϑε ῆΟ δδὰ Ὀδθὴ οἰ Ζηβ οὐἨ ἁ [6γιιβαιοτΣ 
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Ι ἱ ΤΣ ' . ἴον, δα] επι, "νγῃῖς ἢ ἐς ἴῃ ϑΕρΒΑΓγδά, 5ῃ411] Ρὸϑβ εὐροῦδα 
8688 ἴῃ οἰ([68 οὗ ἴἢε βουτῇ. ἐλα τράϊρά 

1 2 δ... 

2λανη. 

οὗ τῆε (ὐαπδδηίΐτεβ, εύέη υπίο Ζατγε- 
Ρδδῖῃ ; δηά τῆς σαρῦν οὗ [εγυβᾶ- 

561; (6 ἔοτγπιοσ, οὗ [86 πδέϊννοβ οὗ ἴθ υἹ]]λρ68 
δηὰ ἴονγῃβ οὗ ᾿υὐδῇ, νγο μδὰ Πρθὰ Ὀεΐογε ἴΠ6 
ΒΑΌγ]οπΐαπ8 δὲ ἴπ6 ἔἰπι|6ὸ οὗ ἴπ6 ἰηγοδά, δηά 
Πηάϊης πο Βοχηδ ἴο νγῃϊο ἢ ἴο τοῖσι ἤτον τἢ6 
11] οἵ [ογυβαίοηῃ δηὰ ἴπὰ ἀεϑβοϊδίίοη οὗ [6 
ΠΟΥΠΕΡ τουηά δὐνουΐ, δὰ ϑδργοδὰ {μοπηϑεῖνοβ 
“ἰΔιηοηρ ἴπο (δηδδη 65, ἡ. 6. σου ἢ Οδηδδῃ, 
ἐέσγρῃ πηΐο ϑαγορίδ,᾽ ἐ. ε. ἱπῖο Ῥῃοηϊοῖδ, 866 
Νοίο δὲ ἴδ εηά οὗ ἔς ΒοοΚκ. 

ἐδὶς δοιέ 9 ἐδο εὐῥάγεπ οΚ πγαῇ ΤἸΤδδ 
ἔοτοθ οὗ ἴπ6 νψοσὰ ἐῤὲς 18 ποῖ οἶθασ, ὙΝὮΥ 
85 ου]Ἱά Οὐδάιδῃ βρθὰῖκ οὗ οὔδ ὈοαΥ οὗ {πὸ 
[5γδο ἰϑἢ ΟΧ 165 45 ἐῤές δου ἢ [ἰ 18 ὑσγοῦδο 6 
ἴηδὲ ἴῃ6 ργοπουη ἱπάϊ!οδῖοβ 6 ὈΟάΥ ἴο νος ἢ 
ΟὐὈὐδάϊδῃ Ὠἰπιϑοὶε Ὀοϊοηροά, «πὰ οὗ νῇϊο ἢ 6 
ἔογπιθὰ οὔθ. Ψνὲ κπονν ποϊδιηρ οἵ Οὐ δάϊδηβ 
ΒΙΒίΟΥΥ ; δ6 ΠΊΔΥ γγ6Ὲ}} βᾶνε Ὀεθὴ πὸ οὗ {π6 
ΤΊΔΗΥ ἱηπδΌΪ Δη5 οἵ [υὐἀδῷῃὴ ννῆο δά ἴο ἢἤδο 
Ὀεΐογε ἴπ6 ΒΌγ]οηϊϑῃ Ἰηγοδά, ἀπά γεγο δῇοσ. 
ὙγΑτὰ5 βρσγοδά 845 ΠοπΊθὶθθα 6Χ1]65 Τγου ἢ (ἢς 
οἰτε5. οἵ Ῥαϊοϑῖπο δηὰ Ῥῃαηιϊςῖδ. [{ {Π15 Ὀ6 
80, ἃ ἰουςίηρ, ΡΟΙΞΟΙΔΙ ἱηΐογοσί δίίδοοϑ 1561} 
ἰο ἴδε ρῥγορδεῖβ ννογάβ. Ης σοηηοτί8 ἢΐ5 
ὈτοϊΠοΥ -ΟΧ 165 ’᾿ῃ Οδπδδη ὈΥ τ6]]1πρῷ ἰἤθτὰ ἰῃδΐ 
ΠΟΥ, 45 νεῖ] 25 ἴῃ ὌΧ  ]ο5 ἴῃ δϑορηλγαά, βῃουϊὰ 
τοΐυγη, δηὰ ἴακο ροβϑοϑϑίοη οὗ ἴῃς οἱ |65 οὗ ἴῃς 
50. (ἢ, 

Ζαγερδα! }ὴ] ΟΥ, ϑαιορία {τε ἵν. 26), 
ὯΟΥ «οδ᾽οὰ ϑυγαίδηά. [{ 5 δθουϊξ Ὠΐπ6 Π11165 
ποσί οἵ Τγτο δηὰ οἴονθη τ}165 ϑουῖὶ οὗ διάοῃ, 

ῥαγαἋ ΤὍῆε 516 οὗἉ 1[Π15 ρίδος οὐ ἀϊβίσιςϊ 
ἰδ ΠΟΙ ὑκπονη. [Ιἴ [85 ἰδῖοῖγ Ὀδθη ῥτὸ- 
Ροϑεὰ ἰο ἰάθη ν ἰὸ ΜΙ ϑαγάϊα Ὁγ Βεῖρ οὗ {Π6 
δτεδλὶ δύγοννἋ. ποδάθαά ἰηϑοσρίοη οὗ δ ζυδοὶ- 
Ἀβισίωη, ἴὰ ΜΔΙσΒ. ( ραγάδ οσςυ5 ἴπ ἃ ]15ὲ οὗ 
Αϑιδᾶς παίίοῃβ Ὀδείννεεηῃ Καί(α)ραῖϊιικα ἂπά 
Ὑδυπᾶ, ἐ. ς. Οδρρδαοςΐᾷ δηά [οπὰ. Κοϑθο- 
ὙΠ02Ζ (" [πϑουρύομοβ δ): ο-Ρογξίςα,᾽ 1872) 
ϑΌΡΡΟϑεβ (ῃδὶ με (ραγάα Πεῖὲ ππεπίοπεα νγᾶϑ 
βἰζυδῖοα οἡ ἴῃς Βοβρδοσγι Οἰπηπηοτυ5, [6 58 ΟΥ 
ῃγβὲ ἰάἀδηςῆοά ἰξ ἢ ϑορμαγηά, δηά 1,556 ῃ 
ἠοχὶ ϑυρροκίοα τηδὲ 1 τυ ῆϊ δ6 ϑαγά!9--- ϑαγα β 
δείηρ βυρροθοά ἴο ὃδ6 υϑοὰ ἔος 1.γάϊΔ. ΤΟ 
ἰαεοητἰβοδίοη 85 θθεη δοοερίοα ὈΥ̓ ΝΊΠΟΥ ἀπά 
ΌΥ Ρυβθογ. Βυῖΐῖ, αἱ ᾿οραβὶ 580 ἴδ 85 ϑαγήϊβ 
158 σοῃοογηοά, ἰἰ 15 {|||6 ποῦ (πὴ Δῃ ἱἰπὶ- 
ῬτΟῦΌΔΟΪε σοηϊθοῖΐυγο. Ὑπὸ Ψυϊραῖο τοπάεγίης 
““ ΒοΟΒΡΒΟΓΙΙ5  ἀρροδίβ ἴο ἤδυύθ Ἀγϑεῃ ἔγοπι ἃ 
τιηϊϑίλκε οὗ δὲ ογοπιεῖβ Ηδῦγεν ᾿πϑί γι ςίου, 
Υ}Ο ΠΊΔΥ ἢᾶνο τεραγάραά ([Πο ὑγεῆχοα ριεροϑβιοη 
ὁ 8ἃ5 ρατί οὗ πὸ πᾶπιο---βυρδαγαά, ἰηϑιοδὰ 
οὗ δεορῥαγαά, Τῆε ΠΧΧ. τεπάογηρ, Ερῤνγαίδα, 
8 ὈΓΟΔΌΪΝ ἃ ςοργίϑι 5 ΕἸΤῸΥ ΟΥ̓ Ριι655. ἴῃ 
116 Ἰλϑὲ σοπίυσυ Ηδγάϊ ντοίθ ἃ νοϊυπιο ( )6 
ϑΙΡρμαγα Βδῦογ)οηῖς,᾽ ΗἩεϊπιϑῖ. σ 708) ἴο ῥσονὲ 
[πδὲ ϑορμαγδὰ νγᾶβ 16 ϑᾶπὶθ 85 ϑδίρραγα ουὕ 
ϑίρρμαγα οἡ πε ΕἸρἢγαίεβ ; θαΐ {μϑγα 15 δείζεῦ 
Τολθοη ἴον ἰἀοπιιγιην ϑίρραγα ἢ ϑορῆδγ- 
νδὶπι, Ἐνναϊά, δἴζογ ἢ 15 πΊΔΠΠΟΥ, π45 ργοροβοά 
ἴο ἰἴοσ ([ὴ6 τοδάϊης ἰο ϑερῃάγδμ), ἴῃ ογάδγ 

ἴο πὰ Π6 ρῥΐδοθ ἱῃ ἔπ πογίἢ οἵ Ῥαίεβεῖπθ, 
Το Καθθιηΐϊςαὶ βυξροβιίοη οὗ δραίη ( εποα 
ἴο (Π15 ἀδὺ [6 ϑρδηϊδ [678 ἅγθ οδ᾽ϑὰ 
ϑερδαγαῖπι) τεσ ὕὑροὴ ἴπε συποιβ τοίδρμο- 
ΤΊΟΑΙ ἱηἰογργοίδιιοη ννῖς ἢ 86 τηοάστῃ ἦεν 
ἢανο δἴηχοὰ ἴο 6 Βοοῖκ οὗ Ονδάϊδῃ, [)6- 
1Ζϑοἢ δηὰ Και] οοηποςῖ (ἢ6 πλπὶὸ ἢ ϑρατγίδ, 
ἃ ΟΕ ψὨΙΟΔ 1ξ 15 δβϑυπιοά (παὶ 6 Ηδοῦγονβ 
δαὰ ἴων οὗ ἔτοτῃ 86 Ῥῃαηϊςοίδηπ, 845 ζπδί οὗ 
ἃ ρονεγῆιϊ παίΐοη ἴῃ (Π6 νγεβί. Ηδηρϑίοηθετο 
ἱπιαρίηθϑ δη δἰπηλοδῖ ὩΠΚΉΟΝΏ ΠΑΠῚ6 ἴο ἢδνθ 
Ὀδεη δάορίεα ἴῃ ογάοσ ἴἰο ἀεϑίηδλί ὄχίσομηθ 
ἀϊδβίδηοθ. ΠΟΙ τοσηδίη ἵνγὸ συ  ΞΈΟΉ8, ΟΓΘ 
Ριοῦδῦϊο ἰβδη πε τεϑ. Ομ 15 [πμδΐ οὗ δῖ 
]εγοπιο, δἀοριοὰ ὈΥ̓ Μαυτγοῖ δηὰ Ἡρηάοννετκ, 
[δὲ ἴῃ6 πδπὶὸ ἰ8 οοῃηπεοοῖοα ἢ δὴ Αϑϑυτί 
ΟΣ τεδηηρ ὁὁ ὈΟΠΠΟΩ͂ΔΓΥ ,᾽) δηὰ ἴμδὲ 1 ἀδ- 
ϑἰψηδίοθβ 41} [Π6 15 γ86}1{65 ““ὑνῆο νεῖ βοδλίςογοὰ 
Αὐγοδα" ([8π|65 1. 1): (6 οἴμοι ἂπά τηοϑῖ 
ῬγοῦδΌϊο ϑυρρεβίίοη 15 [δὲ οὗ δοδυῖζ, {παῖ 
ϑορῃδυδὰ νγᾶβ8 ἃ ἴονγῃ οἵ ἀϊϑίγιςξ οὗ Βαθγίοηιϊα 
ἴο Ὑνϊο ἢ 1[Π6 [ὃννβ οὗ ετιϑαίοη δδὰ Ὀθεη 
οαγτιθὰ σἀρίνο, νυν ϊὶς ἢ 15 οἴογνγιϑο ἀηκηοννηῃ 
ἴο υ5. [{ Βονενοσ {86 Ιἀοηςβοδίίοη οὗ 86- 
Ρματδὰ νὴ (ἰραγάδ Ὀε 5Ξυπίαϊπεά, 115 5ἰτυδ- 
ἴοη ψγου]Ἱὰ ποὶ Ὀ6 ἴῃ Βαδγ]οηΐα Ὀυϊ ἴῃ Α5ιἃ 
Μίωον. 

41. ταυἱομγ: ϑδιυςῖ ἃ5 ΖογιθΑὈοΪ ννῆῸ 
Ιοὰ ὑαςοῖκ {π6 [ονγα ἔγοπιὶ (Π6ῚΓ ἙΔΡΈΝΙΥ : (Π6 
Μδοσδῦθοβ ννῦο οχοοιι θά νϑηρϑδηςθ οἡ Εάἀοηλ; 
Δη4 41] ννῆο ὈΥ ἀο᾽νοσηρ ἴΠ6 σἤοϑθη Ῥθορὶθ 
ΔΥῸ ἴγρεϑβ οὗ {πΠ6 σγοδῖ [οἰ νοσοσ. (ΟΕ, Νεῆ, ΙΧ. 
27. Τῆς Ἰυάρεοβ ἃγὸ ἀδοιρηδίοα βαυΐοι γα ΟΥ̓ 
ἀοἰνογοῖβ Τγουρῆουΐ (ἢ6 ΒοΟΚ οἵ Ϊυάροβ. 
ΟΕ [υάς. 11. τό, "1. 95) 15, 31. “Ὅπαογ [86 
ΒΑ ΟἿ Γ5 (ἢ6 ϑανίουσ 185 σοηοραϊοὰ ἢ (Ηξεηξ- 
δίεηθογῷ, Και). 

οπ γπομπέ Ζίο"Ἵ 85 Ὀείηρ (ἢ6 ἴῇγοπο οὗ Ἰυὰ- 
τηθηΐ, ῃοηςο ἀοχηϊηίοη ννᾶ5 ἴο Ὀ6 οχογοϊβοά 
ονοσ ἴδε πιοιηΐ οὗ ἔβα. “"Α5 (Π6 πιουηίδὶῃ 
οὗ ἔϑδυ σϑργεϑεηΐ [π6 μοαΐθη ννου]ά, 50 τπουπηῖ 
Ζίοῃ, ἃ5 ἴπε βϑαΐ οὗ ἴῃ. ΟἹὰ Ταϑίδιηθηϊ Κιηρ- 
ἀοπὶ οὗ Οοά, ἰ5 ἴ[ἢ6 {γρε οὗ ἴδε Κιηράοπι 
οὗ Οοά ἱἰπῃ ἰἴ5 ΠΙΠγ ἀενεϊοροά ἔογπι" (ΚεΙ]). 
8εεὲ ἠοΐε οἡ Νυπι. χχίν, 19, ἃπὰ ςἔ,. Απιοβ 
χ. 12. 

δὲ δίησάονε ερα]} δὲ δὲ 1,90 Κ᾽5] Α Ῥγοπηῖ56 
οὗ ἴδ. Μοςοιδηὶς {1π|65, ννῇθη θῃονδῇ ϑδοι ]ὰ 
δὲ Θχοϊιϑ νεῖν τς οὔ͵οςξ οὗ τγουβῆῖρ ; δηά 
ννῆθη Ηἰ5 Κίηράοπι 5ῃοι1ἃ ἢο ἸοΏρΡΟΓ 6 ςοοροὰ 
ὉΡ νη 1ὴ6 ργεϑοηῖ Ὀουπάλτγιος οὗ [υάἀδῇ, 
Ὀυϊ 5ῃουϊὰ Ὀς Ξρτγοδά {γουρῆουΐ ἴΠ6 νγουγὶά. 
“ΤΓΏΠοΓο ἰ5 ἃ σταπάδυγ δου ἴΠ6 Ῥγοπηΐϑα," 54 γΥ5 
ἘἈοϑοηΠΠ11οσ, “’ ἢ ἢ Ὀγονθηΐβ 15 {ΓῸΠῚ Γοίοτ - 
της [ἃ το {πΠ6 {ἰπηε5 οἵ Ζεσγυῦθαῦθεὶ οὐ οὗ ἴδ 
Μδςοδῦθοβ," [5 γιοῦ ΓΑΙ ποηΐ Ὀοζαῃ ἤθη 
1 ἀρρεατοὰ ἐἴμαῖ Οοά νγᾶβ πο σοβρεοΐοσ οὗ 
ῬοΙβοηβ, Ὀυξ ἴῃ ΘΥΘΙῪ πδίϊοη," ἰϑγδοὶθ ΟΥ̓ 
Ἑάοιηϊο, [εν οσὗ Οδηθ]θ, “86 τμαῖ ἔεαγοὰ 
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κα Τίσι. 1 Απάὰ “ βανίουγβ 884}1 σοπιε ἃρου Εδϑδι ; δηά τῆε ἢ Κίηράοπι 58}} ΡῈ τπε ὁ {πάει} 

Τλπος 5. τπουηῖ Ζίοη ἴο πάρε τῆς τιουπὶ οὔ [.ΟΚΡ 8. 
89. 

Ηΐπι, ἀπά στουρῆϊ τη ϊθουβϑησββ, ννᾶ5 δοσορί- 
εἁ Ὁγ Ηἱπι᾽" (Αςἰ5χ. 35). Απὰ 1 νν1}} Ὀ6 ΠΥ 
ΔΟςΟΙΊΡ ϑμθὰ ΟὨΪΥ̓ Βοη “ἴπ6 Κιηράοπι οὗ 
της ννοτὶὰ ἅτ Ὀδοοπιο ἴἢ6 Κιηράοπ)β οὗ οὐζ 
Ι,οτὰ δηὰ οὗ Ηἰ5 Ὁμηϑί, δηὰ Ηδ 5Π4]] τοῖρτι ἕο 
ον δηά ὄὀυοσ, δηά ἴδε ἔουγ δηά ἔννοηΥ οἰ ἀογ5, 

ψ Ὡς ἢ 5[Ε θείοσο Οοά οὐ {δεῖν ϑεδῖβ, [41] ὕροη 
{πεῖς ἔλοοβ δπὰ ψόύβηρ Οοά, 5 γἹηρ, ψνε 
εἶνε ΤΠοα ἴἤδηκθ, Ο [ογά Οοά ΑἸπιρμῖγ, 
ΜΡ ἢ τί, δηά νγδϑῖ, δπὰ ἀτΐ ἴο σοτηδ; Ὀθοδιιβο 
ΤὭου παϑῖ ἴακοη ἴο Το ΤΥ ρτοδλῖ ροῦγεσ, ἀπά 
ΗΑΒΤ ΚΕΙΟΝΕΙ.,,, (εν. ΧΙ, 15- 17.) 

ΑὈΘΒΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οἡ συν. 7, 13, 20. 

η. Ό ἰ5. σογγοο Εν ἐγαηβϑίδίοα “' ουπά.᾽" 
115 ΡΥ ΠΊΔΤΥ πιρδηίης 18 “4 δαπάδλρε ἴογ ἃ 
ψουηά," Ὀεηρ ἀογινοὰ ἔσοπι “Ἷ, ““ἴο σοπη- 
Ῥτεβ55,᾽ διά ἴξ 5 υϑοὰ ἴῃ [5 56 π586 ἴῃ εσ. 
ΧΧΧ. 12. ὙΠοηςα ἰξ σοπιε5 ἴο ἀεβίρηδίς (Π6 
γουη" ἰΐϑοξ, 45 ἰπ Ηοϑβ. νυν. 13 (]ςε). 
ΤἼΘ ρῥγεβοηξ 15 [Π6 ΟὨΪΥ ΟἾΠΕΥ ΡΑΞϑΑρῈ ἴῃ νυν ἢ 
ἴ οσουτθ. ὙΠῸ ΧΧ., ἴδ6 νυϊγαῖς, Ἀοβεη- 
ΤΆΠ ον, Οεϑοηίυ5, ΡΌΞΕΥ, δηὰ οἴδειβ, ἰγαπϑιαῖθ 
(8 5ΠπΆτθ,᾽" ἀοινιηρ [6 ψογὰ ποὸπὶ ἢ, ἴῃ 186 
56η56 ΟὗἉ ““ἴο ἴυτῃ 451 ἀ6.᾽" 

18. ὙπῈ ἴσαι ΠΌΠΡΌΤ, ἕο γῦϑη (δΥῪ 
μαηὰβ οἢ) ἰ8 186 οᾶυιϑε οὗ ρτοδί ρευρὶοχιυ ἴο 
Ἐ͵ΑτΩτηδγλη5, δηά μδ85 ποῖ γεῖ Ὀδθη βαἰἰϑίδεϊο- 
ΤῊ οχρίαιποά. ΒΥ ϑοπὶα 1 15 50} (μαἱ 
(Π6 ρίαγαὶ ἔοττῃ ἴῃ ἴῃς ἐειηϊηΐης βοηαογ 15 υϑοὰ 
ἰπϑιοδὰ οὗ ἴῃ6 βἰηφυϊατ. [{ 5 τῆοσε ργοῦδθ]α 
(μαι [ἢ6 ΠΤ) ἰ5 ἃ σομηἱπαίίοη οὗ [π6 περ ἐβεη- 
ἐδειίς ΜᾺ [ὴ6 δὲ ῥαγαρσορὶς, οταρμδϑιζίηρ [ἢ 6 
οχμβοσίδιίοη, “"ἀο ποῖ, 2γα4).) Οἵ (δλο ἔοσοε οὗ 
ἐξ), ΤῊΣ 5ᾶπ|Ὲὲ ψνογά, ἴῃ ἴδ6 [ΠἰΓα Ρ6Γ5. βίῃρ., 
15 ἔουπὰ νι (Π6 βαπὶο δῖχ ἴῃ [υἀξ. ν. λό, 
586 ρυΐϊ δες βαπὰ γογεϊδίγ ἰο [86 η41}." Ενναδὶὰ 
δηῃὰ ΟἸβἤδιιϑθῃ ὄβοδρο ἴδ ἀ:θΠς ΠΥ ὈΥ ομδηρίης 
δ ΠΧ Π2 ἱπίο [86 βυϊδίδπενο ", ""Ββδηὰ." 

40. ΟΥ̓ ἴδγεο τεπάογηρβ οὗ νυ. 20 ([ῸὉΓ 
ὙΠΙΟὮ 566 ποῖα δά ἴος.) ἴῃ ἢσβὶ ἢᾶ5 [ἢ6 
Αυϊμουγ οὗ (6 Α. ΥΨ΄., Ιογοπιθ, ΚΙπςΝὶ, 
ΘΟΒΠΌΣτΕῦ, ἈΟΘΟΠ ΠΆΠΠΟΥ, ΗἩοπάενεσκ, Ἡρηρ- 
βίθηθεῖς, ΚΟΙΙ, ΚΙεοιποτῖ, ὟΝ ογάϑυνογίἢ ; (6 
βοοοηΐδ, οὗ ἐδοὸ Μαβοχίοβ (45 ϑμεντὶ ὈΥ {πὸ 
Ροβίἴοῃ οὗ ἴπ6 αἰόηαςδ), ἴπ6 τραγρίη οὗ ἴῃ6 
ΑΟΨΥ., δηὰ Τλδῖμο ; {π6 τὨϊγά, οὗ 186 ΟΒδιάθο, 
7Ατοῖὶ, Μαυγον, (αϑραῖί, Ῥυθβογ. 

ὙΤΠΘ ρταπηπηαίϊςδ] ΟὈ͵οςοης ἰοὸ (86 βεπὶ 
τοηάοπηρ ἀγὸ: (1) Τα δῦϑοηςς οὗ Πιὲὲ Ὀείοστο 
Ὁ5.,25 ἼΦ ΝΣ, νυ βογθᾶς [ἃ 15 αἰίδοῃθά ἴο 411} [86 

οδ]εςίνθ οᾶϑο5 ἰῃ τσ. 19, υἱζ. ἘΦ} ὝΤ ΙΝ, 

ΓΘ ΓΝ, ὈΣΒὸΣ ΠῚ ΠΝ, ἢ ΟΦ ΠῚ ΤῊΣ, 
ἜΠ ΡΝ, (4) Τα υϑ6 οὗ [6 ργοπουη ὋΝ 
Ἰηβίοδα οὗ ἃ που, βυςἢ 45, ἐ"ἴδο τοττιΐοτγ " 
οὗ ἴῃς (ὐλπδδηϊίεβ. (3) ΤῈ ἴαςῖϊ [μδῖ ὙΝ 
ΒΟΌΣ 5 τεραγάεάὰ δὯ5 ἃ ποιηϊηδίϊνο, ἀπά 
955 ἼΖιΣ 45 δὴ οδ᾽οςξίνο ςᾶ56. 

ΤῆῈ ὕνο βγϑὶ οὗ ἴποϑο οὐ)θσϊίοης 116 ἀραϊπϑὶ 
{πε βοσοηα γοηάουίηρ 4150. 

ὙΠΟ οδ]εςτίοη ἴο [δε (πἰγὰ τοπάουηρ 5 18ὸ 
ΔΌϑεποΘ οὗ [86 ρῥγεροβιί[οῃ 3, ὀχργοβϑϑῖνο οἱ 
α»πορ, Ὀεΐοτο Ὦ29)2. 
Ἴνο ΟὈ]οοίίοη5 οὗὨ δὴ Ὠἰσίογίοδὶ δῃηᾶ ἴορο- 

ΕΥΑΡὨΪσΔΙ Τμδγαοῖεσ βάν ὕθεη 4150 υγρεὰ 
ἀραιηϑὶ ἴδ6 [ῃϊγὰ γοπάοσίηρς ὈΥ̓ δοθπυττοες, Ηεη- 
ἀενγεσκ, δηὰ Ἐ οβθημλ}]εσ. ὙΠΕΥ οὐ]οςὶ (1) 
{παξ ἴΠογῸ ἰβ ὩῸ τϑοοσγὰ οὗ ἃ Ἰάσγρὸ ὈΟΩῪ οἵ 
11ἐν ῖϑα οχ 1 ]65 μαν Πρ ἐνὸν εχβιθα ἰῃ Ῥἤασηιοΐδ: 
δηὰ (2) ἰδδῖ 1ξ 5 Ὡπγοαϑοηδῦ]ς (πδὲ [6 βου τὰ 
5ῆοιυ ἃ 6 Ξεἰεςϊοαά 45 ἴδ βϑροῖ ἴο ψϑϊοῖ ἐδοθα 
(Πδὲ νγοσδ ἴῃ πο Ὄχίγοπηθ Ὠο ἢ 5δουὰ τοΐυγση. 
Το ἴδε ἤγβξ ἰῈ ΠΊΔΥ Ὁ6 τορ]ϊοὰ ταὶ Οὐδάϊδῃ 
ἀοεβ ποῖ τοργϑϑεηΐ [Π6 πηδίη ὈΟαγ οὗ ἴδε εχ!οθ 
8ἃ5 Ὀοϊηρ πη Ῥῃαηίςϊα, Ὀὰϊ ἴῃ Οδηδδῃ, τυπθῆςο 
506 δὰ ονεγβοννοά ᾿ηΐο Ῥῃοπὶςῖα. Τὸ ἴδ 
βϑοσοπὰ 1 ΤΥ Ὀ6 δηδννογοά [δὲ ᾿ξ 5 ποῖ ἔτοιι 
[86 ΕΧίΓΕΠΊἜ ΠΟΙ δίοπο (ῬΒοσηῖςῖ4), Ὀὰϊ ἔτοπι 
ἴη6 ψγῆο0]6 οὗἩἉ {86 ποτ ((δῆδδπ ποιῖδ οὗ 
7εγυβαίεπι ἀπά ῬΒαηὶςϊα), πὰ ἔγοπι ϑερμδγαδὰ, 
ται (86 6χἹ 165 ἅτ ἴο γεϊιση ἴο ἴπ6 βου. 



ΤΟΝΆΑΗ. 

ΙΝΤΚΑΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ 

7οπαδ': ΗἩδίον) απάὰ γα , . . .. κῆς 
Οὐπίεηις, ἀπά Ὀίγεοῖ Οεπογαὶ Ῥμγροσε ὁ 
δὲ Βοδδ τὰ δον κὺς πφος 

Τρριεαλίγ ῥγεάιείδυε ἡ δεῖν, εαι, Κε- 
σμγγεσ 0, απά (αἰ δὲ Οομείδε 

1. (αποπίοαὶ ἀμ δον. ἐ τῷ 

,)ομαλς ίονν μά γα. 

ἌΠπ 186 Ἰηοιτηδίοη τυ ἢ να Ροβ5685 
σοποογηϊηρ ἴδ ῥσορῃοὶ Τοηδῇ, θ6- 

5.65 ψῆδὶ τα ἰθάσῃ ἔτοτῃ [6 ῥγοϑθηΐ 
Ὀοοῖ,, 15 ραϊ ποθ ἴτοπι [6 ποίίςς οὗ Ὠΐτὰ 
ἰουπὰ ἴῃ 2 Κὶ, χὶν. 25: “Ηδς [7εγοόθοϑπη 
11.] τεβίοσεὰ [6 Ἵοαϑὲ οὗ 15γαϑὶ ἔοπι ἴῃ 6 
Θηΐεοσηρ οὗ ΗἩδιηδίῃ υπΐο [ἢ6 568 οἵ [δ 
Ῥίδιη, δοσογάϊηρ ἰο ἴῃ ποσζὰ οἵ ἴῃ 1,οτά 
Οσοά οἵ Ι5γε], ψ]ο ἢ Πα 5ρακα ὉΥ ἴῃς 
Πδηὰ οἵ ἢἰβ βοζνδηΐ 7οπδῇ, [6 βοὴ οὗ 
Αὐμἰξῖδὶ, ἴῃ 6 ῥσορμοῖ, ψΉ] ἢ νᾶ5 οὗ σδίἢ- 
ΠορΒογ. (δίῃ -ΠΟρΡΠοΣ, ἴῃ 7ο5ῃ. χίχ. 12 
“ΟἸΒ-Πορδ εν," ἰὰγῪ ἴῃ 1ῃ6 ἀἰϊδίτοϊς 85- 
βίρηεα ἴο Ζενυΐπη (566 ποῖς οἡ 2 Κ. χίὶν. 
25). ὙΤῊῚΒ ποῖος {πογοίοσα βῆθννβ {πᾶ 
Τοηδἢ τπῶϑ ἃ ριορῇῃεῖ οἵ ἴδε Νογίδβοτ 
Κιησάοτῃ δηᾶὰ ““δἵοβε οἵἽξσδ οὔ (Ἃδ1166" 
(566 Τοΐη νἱΐ. 52). [{ 4150 χῖνεβ υ.8 50π16 
Ἰηἀ᾽]οδάοη οὗὨ ἴῃς ἔπιε οὗἁ Ηἷβ ργορῃοβγίης, 
τπουρὰ ποίμιηρ νον ἀδδηΐϊϊθ. ΤΠ6 Ρᾶδτ- 
ἘΙΟΌΪΑΓ ὑγοαϊςίοη τεξεισοα ἴο γε ΤΏΔΥ Ὁδ6- 
Ἰῖανα ἴο πᾶνε ὕθθη ἀεἰϊϊνετεὰ δἴζεσ (ἢ 1ο589 
οὗ ἴ[ῃοϑβεὲ [Σδη5-Ἴ ογτάδηϊς ἀἰξιγιοῖβ ; [815 τοοῖὶς 
Ῥίαος ἀυπηρ (Πς τείχη οὗ Γεἢϊι, ῬΡγΟΔΌΪΥ 
ἰονατας 115 οἷοςς (2 Κ. χ. 32,34). Βυῖ 
Ὀεΐμεθη [ἢ]15 τ δηά ἴῃς τεσονοῖῦ οὗ 
[6 Ἰοβὲ Ὁγονίποθβ ΟΥ̓ Ττοῦοδπι ἴπογὸ 
1165 ἃ ΘΟ 5: ἀοΓΆ Ὁ ]6 ἰηΐογναὶ οὐ ὑῃοοσίδιπ 
οχίθης, ΕΣ Ὀοΐγχοοη Του δηα 76τὸ- 
Ὀοδπλ οδπλα ἴΠ6 {0 τεῖζη5 οὗ [6 οδ ἢ 42 
ΔὨ 7οΔ453ἢ, σονοσιηρ ἃ 5ρᾶςς οὗ δροιϊΐ 30 
γθ ΑΓ; ΜὮ116 τὸ ον ποῖ δ ν δῖ ρεποά 
Θὗ Τετοοδῃ)β γεϊ ρη--- ὙΠ ἢ, δοσοταϊης ἴο 

ῬΑΟΕ 

Τόε Βοοῖ “δεαυη ἴο δὲ ρβίεἸογίεαὶ ὧν Οδγι 
γοεγομοο ἰοὸ ἰδ. Ὁ «φόνῳ... 4η8 

42: Βοος τῥεαυη 1ο δὲ διεἰογίεαί ἤγοηι ἐπα 
εγπαὶ ουϊάεο . Ὁ... Ὁ. 0.0. 479 

“ολιαῦ ἐδο ῥγοδαδίε Αμέδον οὔτε Βοοξ . ς8ο 

Νείεϊοσ, ἐχίθηοὰ ἤοπὶ 789 ἴο 749 8.0.--- 
[η6 τεσοησααβί ψγχὰ5 οβεοίεα ὁ. ϑότλα 1ἢ- 
πἰπιδῖίοη οὗ Τἐπονδὴ 5 ζτδοῖοιιβ ῬΡΌΓΡΟΒΘΒ 
τονγασαὰβ Ιϑσγαθὶ Ἀρρθδῖβ το 2 Κ. χὶν. 4 
ἴο ᾶνθ ὈδΘῺ ρΊνΘΩ 50 ΘΑΙΥ 85 ἴἢ [ἢ6 
Τοῖσι οὗ 7 ΘῃοΔὮΔ2, Β.Ο. 819---802 (Νοῖο- 
67); δῃά ἰζ 15 ροβϑιθὶα μαι Τοηδἢ τνᾶ8 
16 Ῥσόορμεὶ τσουρὴ οση ἴπδϊ νΕΙῪ 1η- 
Ἐπηδίίοη νγὰ5 σοηνογεὰ. ΤῊΪ5 ΘΒ ρΡροβιοη 
νου τηρ ἴῃς εἴα οὗ ἴῃς ὑσορμεῖ ἴο 
δρουϊζ ἴΠ6 εηὰ οἵ ἴῃς πίη οεηΐυτγ. Βαΐῖ, 
ου ἴδε οἴδεσ μαηά, ποτα τῇδῪ πᾶνε Ῥδθη 
ΒΕΨΘΙΑΙ ϑυσοσϑθῖνα Ῥσορἤθδοίθβ οὗ [5 Τὸ - 
νἱναὶ οὗ 15.846} 5 Ῥτοβρεγῖυ, οὐ νος τῃδὶ 
οὗ ΠΤοηδῆ, τποϑηϊοηθα 2 Κ. χὶν. 25, νν88 
ἴῃς ἸΙαΐεϑὶ 858 ὙἋ11 ἂς (ἢ6 τηοϑδὶ ἀδβηϊῖα. 
ἈΑσοοταϊηρ ἴο τῃϊ5 νον Τοηδὴ ψνοιὰ 6 
ΤΏΟΙΘ ῬΓΟΌΔΟΌΪ δϑϑιρπιθα ἴο (Π6 οἵα οὗ 
7οτοῦοδῖι 11. Απά 115 βιιρροβιίίοη 15 
ἰδνουτοα Ὀγ ἴῃς ἔαςϊ, ἴμδι ἴῃς σοπάϊθοη 
οὔτῃε Αϑϑυσίδῃ δωρῖγε δἱ [ῃδι ἔπι πουἹά 
δὲ κεν ἴο ρῥγεάϊβροβαε (ἢς Νίηθν 68 
ἴο ᾿Ιξίδῃ ἴο ἃ νοϊςβ οὗ δίαττη. (. σδῆοῃ 
ἘΔ] 5οη ἢ ΓΑπο. Μοη.᾽ Χο]. 11. ὈΡ. 
122---12]. ὙΠῸ ἰδῆρυάσε οὗ 2 Κ. χιῖν. 
26, 27 ΤΩΔΥ Ὦανα ὈδοΏ ὈοΙτουΘα ΤΟΙ Οὗ 
1655 ἔτοῦχ [πὲ δ ρ] ογοὰ ἴῃ Τοηδ ἢ 8 ὉΓδ- 
ἀϊςοι, ψϑοἢ (ἢ 6 Ὠϊδίοτγ μαά }ι5ἴ ὈΘΙΟΓΣΘ 
τείειτοᾶ ἴοὄ. 1} Τοηδὴ βουπβηθα ἴῃ [86 
Τείχηι οὗ Πεοσοδοδῶχ 11. ἢ6 ν)ᾶϑ ἃ 5610 Σ 
ΠΟ ΘΙΏΡΟΓΔΙΥ οὗ Απιοϑβ δηά Ηοβθᾶ. 

1 ὙΠ τεοίοσοπος ἴο ἴα ΤΟὨγοποϊορν οἵ [πὶς 
[εοά, ἴῃς τοδάοσ᾽β αἰϊεπιίίοη ἰ5 τεαυεδίεὰ ἴο 

οἷς 3 ἴῃ Ρ. 390 οἵ [δϊς Νοϊυπιο. 
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Οομίοις, απ Φίγοβ Οοιογαὶ Ῥμγξονό οὗ 
ἐλε Βουξ, 

Τῆς ὈοΟΚ ἴυγηβ ἸΡΟῚ ΤΟ Δἢ 8 τη ϊβϑίοη 
ἴο Νιίηενοῦ, ΤὨΪ5 τη ]βθιοη νγᾶ5 85 ἰπ|- 
Ῥογίδης 85 ἴὰ τγᾶ5 υπιιβιια]. [15 οὈ]θοῖ 
γγᾺ5 ἴ0 ἀξπουπος ἴο [μὲ οἰ, Ῥετμὰρ8 
[ῃ6 τηοβῖ σοηβι ἀογα Ὁ] 6 Ὠοδίῃδη ΟἿ [ἢ 
τῃ6 πνου]ά, 115 ἱπηπηοά δῖα ονογίῆγου ; δηὰ 
ἰξ γαθ ἴη6 τηθδηβ οὗ ΔΥΘΓΌΩ 115 ἀδδίτιο. 
ὕοη ἴογ ἴῃς της ὉῪ εἰεοιίηρ ἃ Κίπά οἵ 
ΒΘΏΘΓΑΙ σΟΠνΟΙΒΊΟῚ Οὗ 115 1 ΠΑΡ ΔῊ [8 ;---- 
οἰγουτηβίδηςο5 δἰ τορεῖθοῦ σιτουὶ ράΓΑ]16] 
ἴῃ ἴῃ6 ΟἸἹὰ Τεβίδηχεηξ βορῦτε8. Ὑοῖ 
ΏΘΩ πὰ σεῆδοϊ Ὁροὴ [86 ρϑηθσαὶ οοη- 
ἰοηἴβ οὗ [ἢ6 ὈοΟϊ, γα ἅσε βίσυοκ ὉΥ οὐ- 
Βεσυϊηρ, {παῖ [Π]5 τηοϑβί τευμα Ὁ]6 5[ΟΥΎ 
ΟΟΟΌΡΙΕ5 Ὀυϊ ἃ 5128} 5ρᾶςξ ἴῃ ἴΠ6 Ὠδιτᾶ- 
ἄνα, ποῖ οης αυδτίεγ οὗ [πε ἡ Πο]ε ; δῃηὰ 
ἴπδὶ (Π6 Ἰηΐογεϑδὶ οὗ [6 ὙΤΠΟΥ 15 πλΔἰὩΪῪ 
[Δϑιεηθα ΠΡΟ (ἢ6 Ῥτορ μοῦ 5 οὐ ΡΕΙΒΟ δὶ 
Ὠἰβίοσυ δηᾶ ἔδε!ηρβ ἴῃ σαϊδίίοη ἴὸ ἢ 5 
ΤΩΪ558105. δηὰ 115. σοῃβθαιθηοθθ. Τῃδ 
ΤΟΔΟΙ 5 δίϊθηοη 185 αἰϊτοοϊθά, ἡοΐ 50 
τηῦοἢ ἴο (Π6 τοροηΐδησα οὗ Νπονθῇ, 85 
ἴο ἴῃ6 Ξρ᾿: Πῆίι4] βοῃοο]ηρ οὗ Το ἢ ἢἰπι- 
5617, ΤἼς ἀογηϊηδηῖ ρυτγροβα οὗ ἴῃ Ῥοοϊκ 
ΔΡΡΕΟΔΙΒ ἴῃ ίδοϊ ἴο Ὀ6 4 ἀϊάδοιϊίς. οὨΘ, 
Πανηρ ἴοσ 115 οὈ͵εοῖ ἴο ἐχροβα δηὰ τϑ- 
Ὀυκα 1 ἴῃ6 ρΡογβοῃ οὗ Τοηδῇ ἴδε ἰδηάθηον 
ἴο Οἱ ΟΙΓΥ ; ἴο 5ῆδνν ἴο [6 ΤΠ 65 οὗ 
(ἢ6 τποοογδῖῖς σοτηση ον δ] ἢ, ποῖ ΟὨΪΥ 
1Παϊ “1 ΘΥΘΙΥ πδῖίοη ἢδ ἐμαῖ ἔξατεῖῃ 
Οοά πᾶ ψοσκοίῃ στρῃίδουβηθθς 15 80- 
σορίεα ψ|ἢ μι," Ὀὰϊ ασο τῃδΐ [οῃονδὴ 
ἢὰ5 ἃ ἰεηάθι, σοιηρδβδιίοηδῖα οᾶγα ἴοσ 
ΘΥΕΙΥ ᾿ἰνίηρ τηδη; δηα ἰπαὶ 845 15γδ6}1165 
τοι βοῖνοβ ἤανα οοπείπυα! ἴο οὐγῃ (Π6ῚΓ 
Ἰηἀεοδίοάηθββ ἴο [6 Πινὶηθ ἐοτθθδσδησς 
δη ἃ ἐοτρΊνηρτιε55, ἸΠΕΥ οὐρῃϊ ἴο βγτηρᾶ- 
[Π1Ζαὰ ἴῃ, δπὰ 6 Πρ ἴο Π6ΙΡ ἐογνατά, 
[Π6 κα ΤΊΈΓΟΥ ἀϊσδραγεοά ἴο ΔῊγῪ οὗ {πεῖν 
ἔθ Πονν-ΏΘη. 

ΤΠαῖ βυςῇ 15 [6 ΡῬτροβα οὗ ἴῃς. Ὀοοκ 
ὙΠ ἀρΡΘασ ἴτοπὶ ἃ ΟΌΓΒΟΣΥ ΓΕΥΊΕΥ͂ ΟΥ̓ 115 
ἀς:8115, ΠΙΟἢ τῇδῪ Ὀ6 ρίνἝη 85 [Ο]]ΟΥν8 ---- 
7οπδῇ, ΔῊ Ιϑγδϑὶῖα, ἃ ὑσορδεῖ, 15 σοση- 

Τηϊβϑίοημθα ἴἰο δὸ ἴο Νίπονθῃ, ΨΏΙΟἢ γᾶς 
αἴ Οὔσ6 ἃ Οἷ ΤΥ οὗὨ ἰἀο]αΐτοιι (σΘηἘ1165, δηὰ 
ἀῖ53ο οὔθ ψΠΙΟΝ δἰγοδαν τητοαϊεηθα ἴο 
ὉὈδοοσηα 16 ΟΡΡΓΕΒ5ΟΥ οὗ ἢἰβ οὐγῇ ρθορῖθ. 
ΤἼΘ ΤῊἸ55ΙΟὴ γγὰ5 Ὁ] δἰ ἀδεϊριοα ἴο Ὀ6 
8Π ΕἸταῃα οὐ τλϑτου, δηἃ Τοηδὴ ὨΪΠΊ56] Γ 
ΔΉ οΙρΡαϊοὰ ἴῃς 11 τηῖρξ ῥσονα βιοἢ ἴῃ 
115 ΤΟ5Ὸ] (οἢ. ἵν. 2). Οἡ 1Πϊ]8 δοσουηΐ Β6 
ἰοαῖμεβ {π6Ὲ ψψνοῦκ, δηὰ ψ1}} ἔδη ρὸ ἴο ἴδε 
ΟΙΒΟΓ ἐπα οὗ 1μ6 ψοτ]ά ἴο δνοὶα 1, Βιυΐῖ 

ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

]εμονδῆβ ρυγροβα ἰ5 ἴμαὶ 1 50.411] δὲ 
ἄοῃο, δηά ἄοης ὈΥ ἢΙηι; ΔΠα ΔΟςΟΓΩ ὨΡῚΥ 
Δ δοσυτ ] Δ ΌΟΘΩ οὗ ρῥγοίοσηδίησαὶ ἈΡΘΏΟΥ 
- ἰἂς κἴοστ, ἴῃ ἰοῦ, [6 “Ῥτγεραγεᾶ᾽ δ5ἢ, 
ἴ[ῃ6 ἴῆγεε ἄδγϑ ἱπΟΔΙ ΘΔ ΟΣ. ἴῃ ἴ.6 568- 
ΤηΟηϑ[ο 15. ὈΕΙΪγ, δηα ἢΐ5 Ὀεϊηρ οαϑδὶ ουἱ 
ἃΙῖνε οἡ ἴπ6 5ῆοτγο---δκῪ Ιδηρτῃ Ὀεηάς τἢς 
11 οὗ [ἢς ταϊυοίδηϊ Ργορῃεῖ ἴο ἢ15 δΡ- 
Ῥοϊηϊεὰ ἰαϑῖ. ΝΙηενεῖ τερεηῖβ δηά ἴ5 
βᾶνοα ; [6 ψοὺκ οὗ ΤΆΕΓΟΥ 15 δοοοη- 
Ῥ᾿Ι5ηπεὰ : Ῥὰαϊ [86 Ιϑγδε!ϊῖα ὑτορεξ ΟἹ]Υ͂ 
ΤΟΡΙΠ65 8ΔΠα τηυττηυγβ αἵ τ.  μασευροη 
1ξ 15, ἔτΒεῖ, 1 1ῃὴ [ῃ6 πιοϑῖ σοηαοϑοθηάιηρσ 
δηὰ ρδίϊθηϊ ΤΩΔΏΠΘΙ Ὀτουρῃϊ Βοτὴθ ἴοὸ 
Ὦ]5 τη, ον ἀθασ ἴο 7 ῃονδὴ ἢυτηδῃ 
θεϊῃρβ ἀγξ, Ἔβρεοίδι! Υ θεὰ Ὀγουρς ἴο- 
ΒΕοῖθοΓ ἴῃ ἰᾶαῖρεὲ ἡυθεῖβ, ἐνεη τδουρῇ 
πεν Ὀ6 ποδῖμθηβ δηᾶὰ Αβϑυτίδῃβ. ΤΉϊς 
ΒΘ πλθηϊ ΟὗἩἨ Ὠυχηδη γ, ὁ. Φ.,) 5 ΤΏΡ ἢ 
ὙΠ τα θη 85 500}; ονθι]εδρίηρ 411} Ῥαττίεῖβ 
οὗ ῥσο)υάϊοθ, 15 ἔτ  νε ἤΠΕΙΥ δηά 
του ἢ] ηρ]Υ᾽ τεοοτηπχεπἀβά Ὀγ (Βς ΠΙΡΕΪ ἴῃ 
ΜΟΙ αἸἤδγεηῖ σεμ!]6 ΡΘΟΡΙΘ ἅγα ἰπο} 
ἀεηία!γ οχμι τε; ἢτθὲ ἴῃ6 Ἠδδίβεη 
581 10Γ5,----ἰῇ [ΠΟΙΓ Ἠιϊηὰ ἀσνοῦοηϑβ, ἷῃ 
ΤΠΘΙ͂Σ σΘΏΘΙΟΙΙΒ βραγίηρ 8ἃ5 ἰοπρ 85 {ΠῈγ 
οδὴ οὗ 7οῃδῇ 5 "6, δηα ϑυ σα Εν [ἢ 
{πεῖγ σταίεβι! οβεγηρθ ἴο [ἐῃονδ ; ἂπὰ 
16 τῆ6 Ποαίῆοη ΝῚ ἰπον ἴα, ΨΨΑ Το- 
Ῥεηΐδῃοθ ἰ5 Ῥοσίχαυθα ἴἢὴ ἃ ᾿ΔΠΏΘΓ 
ὨΙρ]ν οδ]ου!αϊοα ἴο σοηο! Παῖς ἴῃ 6 τοδάο β 
τη ἰοναγάς [ἤθ δπὰ ἴο Ἰθδὰ ἢΐϊπῃ ἰὸ 
δοηυίεδος δ ᾿Ἰθαβῖ, 1 ἢς Ἵδῃηοί τε]οίος, 
1η [6 ΠΊΘΤΟΥ ψΠϊοῆ 76 Βονδὴ βἤῆθνγβ [ἢ 6η. 
1,λ51]}γ νὰ ἢᾶνα ἴο οὔϑβοσγνο, [ῃδῖ Ι5γδε πε 
ΤΟΔάΘΙ5 ἤᾶνα ῥγεβθηϊθά ἴο {ποῖ ἴῃ ἰὰς 
οἤδγασῖεσ οὗ Τοηδῆ, ποῖ Δ ἘΧΟΘΡΌΟὨΔΙΥ 
ΟΚεὰ τη, ῆο ψουϊὰ ἠοῖ 50 ζδι"γ 
ΤΑΙΤΤΟΙ ΤΠΘΙΣ ΟὟ Οδαγδοῖοσ, Ὀπὲ οἡ (ῃς 
ΟΟὨΙΓΑΙΥ, ΟὯΕ ἯΠΟ, ΙΒ 411 Ὦ]5. ὈΠΕΓ 
Ῥτγα)υἀ!065, 15, ΒΟυΤαν δῖ, 5ΙΠΏΟΘΤΘΙΥ ῥίουβ; 
ΟὯΘ 806 ἴῃ 1] Βοῃεβίυ ἴο ἱπαϊΐε ἃ ῥὈϑβϑίῃι, 
ὙΠΙΟΝ σΟΠΊρΡΙ] ἴον γθ-θοῆοα5 [86 5βἰσαίη οἵ 
Ιϑβγδθὶ ας ἀενοιίηθθ8 85 ερίογεὰ ὈὉΐΥ͂ 
ΟἴδοΣ βεσνδηίβ οὔ ἀσοά: δηὰ ψ8ῆο γεῖ 
πδεᾶς ἔοσ ἈΪΠ56} (ἢδὲ ραθεηϊ δηὰ ίοι- 
δἰντηρ τλθσου, ψὨΟἢ ἢ6 πνουἹὰ ἔδίη π1}- 
πο] ἔτοπὶ οἴμεῖβ, ὙὍὙῆδ ρεηυίης ῬΕΙ͂ 
ΜΠΟἢ (6 ΡῬτορμεῖ ἐσ! ϊῖ8, ὈΠῚρ5 ἰπῖο 
ἄδτκοτ σα]οῦ 1ῃς ῬΑ Ιου] νος οὗ ςΒδ- 
ΤΑοίοσ, νὨϊοἢ τ 15 1ὴ6 Θβρθοῖαὶ οδ]εοὶ 
οὗ ἴῃ ὈΟΟΚ ἴο Βοϊά ἃρ ἴο τερζοθδζίοῃ ; 
[ΟΥΓ ἴῃ Τοηδὴ 5 ὀχδιρὶα 816 βῆθνῃ [δ6 
ΤΩ τυ 6 ]]ου5. ]Π]η 655 δηα ἀἰθοθδαϊδηςο, 
ὙΏΙΟΙ. ἃ γα }}Ὺ βοοά πηδῇ τρδῪ ὃς Ῥείταγοά 
Ἰηἴο ὉΥ ἰϊ5 ἰηἀυϊροησα. 

ἦγε ἴ9 ἀϊδοετὰ τπτουρβουϊ οης 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

«ἀοπιηδηξ ἀἱάφοιίς Ῥυτροβθ. Απά νὲ 
αἴὸ ἰδρὰ ἴο Ἑςοῃμοϊυάο, (δὶ τὲ ἰ5 1119 ἀϊ- 
ἀδοῖίο ρυγροβο, ἢ οἢ τηδῖν σοηβιταῖα5 
15 ὑχορῃεῦςδὶ οδαγαοῦδσ, δηὰ Ὄχρ δ]η8 
1ῃὴ6 ίδοξ οὗ 115 πανὴρ ἑουῃπὰ 4 ῥΪ]δςθ 
Διλοηρ ἴῃς ῥτορῃδίοα), δηὰ ποῖ ἴῃ τῃ6 
Ηἰἰϊδοτίοδὶ, Ὀοοκβ. Τὴ Ἰοηδῇ ἤοσα ΡοΥ- 
ταγεα, υπδηλ δ ]ς 48 ἢθ 15, 18 ὨΟΥΕΝΘΥ 
ΠΟ οἴδοσ ἴδῃ (ἢ6 ΕἸΆΟΙ ϑοὺ ἴῃ ΟἿΣ 
1,οτὰ 5 ράγαῦϊθ, ψὴο ““ὭΘΨΕΓ δῖ ΔΗΥ͂ ὉΤΩ 6 
τα πορτοββοα ἢἰ5 Δ Π 615 σοτητηδησγηθης;»" 
Δηὰ 45 ἴῃ σμδσδοῖοσ ἢδ85 ἴῃ 41}1} ἀρ65 ὑῬδθῇ 
δρὶ ἴο τεᾶρρεασ δηοηρ Οοα᾽Β ΡΘΟΡΙδ, 
ἰξ νγᾶβ δῇ οὐ͵εοῖ ψουδΥ οὗ Ὀ᾿νίηθ 1Ώ5Ρ]- 
ταϊίοη παῖ 1 5Βῃοι ἃ Ὀ6 ἴδιι5 Ρ]ΔΙΗγ ἀδηᾶ 
ΘΙ ΡΠΔΙΙΟΔἢΥ τουκοά, ΤΠς το ΓΚ ]8 
τοϑυϊς ἢδς ὈΘΕοη, τ[ῃδῖὶ Π0 ΟἴδποΙ ρατὶ οὗ ἴῃς 
ΟΙὰ Τεκιαμιθηι αἰβρίαγβ ἴῃ 50 ᾿ἰνοὶν ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΣ “τὴς Κιηάηε58 οὗ σοα ἰοναγάβ 
τοδὴ " (Η!5 φιλανθρωπία, ΤΙΣ 11. 4) νι ἢ- 
οὐξξ τοβρθοῖ οὗ Ῥείβοῃϑ, ΟΣ 50 5Π|Κ|ΠΡ}Ὁ 
1Πυϑἰταῖο5 [6 ΔΒ ΠΥ (συγγένειαν, α5 ΤὭΘΟ- 
ἀοτγοῖ ὨΔΡΡΙΥ Ρἤγαβαϑ 10) Ἔχ βηρ Ὀεϊνν ἢ 
ἴι6 ΟἹά δπὰ Νεν Προ ΒΔ ΌΟΠβ. 

Τῆς ραῖπος ψ ἢ πῆϊοῖ [ἢ 6 Τοροηϊληςο 6 
οὗ ἴῃς Νιπονιο9 15 ἀσϑοι 66, 45 ΟΠ] ον. 
ἴῃ 50 ἱπηηα δίοῖν ὑροῦ ΠεὶΓ ὨοΑΠΠς 
[Π6 οὔ Ὠϊδδβαρα οὗ Ϊοηδῇ, δηἀ σψἤθη 
{86 γ ἔοἰξ 50 υποογίδῖῃ ψμδὶ ΠΘΙΓ ΤαρΘηϊ- 
8ησ6 τηΐϊρς ἀο ἔοσ (ἤεη), βιιρροϑίβ [86 
ΒΌσγϊθα ἴηδὶ Πότ 1165 ὑπᾶογ. (ἢ 6 ὩΔΓ- 
ταῖϊνα ἃ οονεσί γεΐθσθησα ἴο ἴπ 6 ορβιηδία 
τωροηϊίδηοα ψΏΙΟΝ Ι5γ86] τηδηϊίϑιθα, 
ποῦ δἀνδηίαροϑ 50 [ΔΓ ΒΌΡΟΓΙΟΙ. ΘΟΠΊ6 
ἢανα βιρροβεὰ ἴῃδὶ ἘΖεῖ16] 45 ΤΠ δ ἢ 5 
Τα ββίοη ἴῃ ἢϊ5 γέ, ἱπ [86 σοΙραγβοῦ 
ΜΠΙΟΝ ἢ6 ἀγανβ θεῦνεθη [5γαο] δηᾶ “8 
ὈΟΟΡΙῈ οὗ ἃ ϑβίγδηρε 5ρεεοῃ δπὰ ματγὰ 
Ἰδηριαρο᾽" ἴῃ ΕΖεκ. 111, 4---)5. Υ̓Βαΐενεῦ 
6 τηδΥ (ΠιὩἰς οὗ (115, δἵ 41} ἐνθηῖς Οἢτϑὶ 
τηλῖκεὰ [ῃἢ6 οοπίταδὶ πῇ] ΝΊΠΕνοἢ᾽ 5 
Τοροηίΐίδποα δῇοσγάεά ἴοὸ ἴῃ6 πηρε]ϊοῖ οὗ 
ἴῆς εν ἤδη “4 ρτεδῖοσ [1ῃΔῃ [οηᾶ5 
τνὰ8 ἴῃεσα ;᾽ δηά ἴῃ ἀοϊῃρ 50 Ηδ μηδ  Ὀδ 
τορασάθα, 45 ἢοΐ τΊΘΓΕΪΥ υϑίηρ ἴΠ6 Ὀοοϊς 
ἔου δὴ 1]υβϑἰταϊίοη, Ὀυὰΐϊ 45 Ἐχρουηάϊηρ, 1 
ΟἿΘ 1ῃϑίδῃςσα [ἴ5 ἀδϑισησα τείογθῃοσα. 

Ζυδίκαῖϊζν 2γειίείνε οΧ(Γ Ολγίς εαϊᾷ, 
Καοπγγζοη, απ Οαἰέηρ 16 σερέος. 

Βυΐ χΉΠῸ ἴῃς τορυκα οὗὁὨ τπεοογαῖὶς 
ὌΙΡΟΓΥ τηυδῖ Ὀ6 τοραγάθα 85 ἴῃ 6 πηδίη 
Ῥιοροῖῖοα] ρυτροβε οὗ ἴῃς ὈοΟΚ, να μανα 
σετγίδίη ρστουηᾶϑ ἔου ἰγδοὶηρ 1 1ἴ ΓΕ ΠΟ 65 
οὗ ἃ 5: ΠΟΙ ργεάϊοιῖινα σμαγαςῖοσ. Οὐγ 
1,οτὰ Ηἱπιβε]ξ, θείοσε Η]5 Ραβϑβίοῃ, ροϊηϊβὰ 

γοε. Υἱ. 

ΟΕ ἸΤΟΝΑΗ. 5 

ἴο ΠΟ Δ ἢ 5 οηἰοιηθηηθηξ ἴῃ ἴῃς ὈΟΙΥ οὗ 
(6 ἢ5}}: 45 ΔΙΣΏΞηΐηρ 4 ΚΟη658 ἴο Ηἰ5 
Ὀεὶηρ “ἴῆγες ἄλγε δηὰ ἴῃγος ηἰρῃϊθ ἴῃ 
ἴῃς πεαῖΐ οἵ ἴῃς δδγίῃ." πῆ115ὲ Ηδ α]30 
Σερεδίθαϊν βροῖκε ἴῃ ΤΟΤΕ βΘΏΘΓΑΪ ἴΕΊΤῊ5 
οἵ ἴῃς “51ρὴ οὗ Τοηδὴ " Ὀεοϊηρ τορτοάυοθα 
ἴῃ Ηἰἷβ5 οσῃ ρεΐβοῃ (Μαίϊζ. χιὶ. 40, χυὶ. 4; 
1λικα χὶ, 20), Τὸ 119 ΟΠ τϑὲ τηυβὶ α|30 
ὍὈ6 ΒΡΡοΞδα ἴο ἢᾶνε τείεσγεα, νῇθη δίϊοσ 
Η!5 τοϑυστεοϊίοη Ηδ βῃονεα ἰοὸ Ηἰ8 ἀ19- 
ΟἾΡΙ65 ἴῃ “15 1 τν45 τ ίεη, δηά (ἢ. 
ἴ θεμονεά Ομ τβῖ ἴο βυθῆεσ δηά ἴο σίϑα 
δραὶῃ 206 “λίγα ἠ4»" (ἴλικε χχὶν. 46); 85 
ἸΙΚονΒ6 ἡγυθδῖ 581 Ῥαὺ], ἤθη, 485 ἢ6 νὰ3 
Ῥἰδίη]γ ψοηΐ ἴο ἀο, 6 τδυρῆι (μαι (ἢ χϑὶ 
ἐγὰ5 Ὀυποά, δηά τοβϑα δσαίη 2.6 “ἀγα 
ὅαν δοοογάϊηρ ἴο [6 ϑοπρίυγαοϑ᾽" (1 (οσ. 
χν. 4). ΕΓ ἴΠΕΓΘ 15 Π0 ΟΠΕΓ ράϑβϑάρα ἴῃ 
τὴς ΟΙΪά ΤΤεβίαπιθηὶ ϑεηρίυτεβ ὙΠΊΘΗ 
οου]ὰ 5οῖνε 85 ἃ 4515 ἴο [ἢ]5 ραγιουϊαῦ ἀ6- 
βρῃδίοη οὗ ἔπη. ὕδη. ΧΧΙΪ, 4 ρΡρσοο ἢ 65 
[Π6 ηεδαγαϑβὶ ἴο ἀοϊηρ 50, θυϊ ἴῃ 6 ΔρΡΡ]ο8- 
[ΙΟῚ 15 βοίῃονηδί ργθοδγίοιβ, . ΟὗὨ οἷδος 
Ῥϑϑβϑᾶρθβ ψῃϊοῃ ἤᾶνα ὈΘΘῺ τείοττοά (0 οἡ 
τηῖ5 ροϊηῖ, Ῥβαὶπὶ χυὶ. τὸ 1115 δῃοτῖ, δῃἀ 
15 ποῖ 86 ἔογ ζἀές ρυγζροβα εἰἴμοσ ὉῪ 81 
Ῥεῖογ ἴἢ Αοῖβ 11, οὐ ΌΥ͂ δὲ Ῥδὺϊ ἴῃ Αςοῖς 
ΧΙϊ!., ψ 16 Ηόοβοᾶ νἱ, 2 οδηηοῖ Ὀς τοραταά- 
δα 845 ἀϊδιίπουῦ ρῥσοάϊοῦνθ, Ὀυξ ΟἿ]Υ 85 
[Αἰ ΠΥ 8]1υϑῖνε.. 1ἰ [Ὁ]Πονγβ (παι ΓΟ τιβῖ δά 
ΗΙς Αροβίΐθβ τγέσε δοουβίοσηθδα ἴο ροϊηΐϊ 
ἴο Τομδ ἢ 5 δητορτηθηΐ ἴῃ ἴῃς ἤϑῃ, ποῖ 
ΤΏΘΙΟΙΥ 845 8η οσουϊτεηςα ἴο ΜὮΙΟΣ ΗΝ 
ΟὟ Θηϊοτατηθηΐ τρηϊ Ὅ6 Τοοϊῃρατοά, 
Ὀμυϊ 45 ἃ ργεαϊοϊοη 80 ἀδβηϊῖθ 85 ἴο σϑ- 
αυῖγα ἴο δα νογδεὰ ὈΥ 5ιιοὰ ΔΙΠδΙ πο ηΐ ; 
80 ἀοβηϊίς πᾶ 11 ἰποτοίοσα “Ἅ δελουεαῖ 
ΟΠ τσὶ ἴο τῖϑα δραίη ἴῃς {πτὰ ἄδγ." Απά 
115 15 8ὴ ἱτηροτχίδηϊ ἕδος Ὸ ΘϑΌ Δ ἸῺΡ 
(15 Ῥαγί οι αῦ οὗἨ [οπδἢ 5 ἢἰβίοιγ. ΕῸΓΣ 
Ἢ ΙὩΔΥῪ ἰὴ 41} σενογθησα ἰηΐοσ, τῃδί 1ῃϊ5 
τιοβῖ βίτδηρο δῃὰ οἴθογνιβα [6 ΥΪῪ ὑηδ0- 
σουπηίδθ!]α οἰτουτηδίδηςς 8 ογασγοα ὉΥ 
Π)λινίηθ Ῥτονιάθηςσα ἴοσ [ἢ6 ΨΘΙΥ Ρρυσροβα 
οὗ ἔπ! ϑῃῆϊηρ ἃ Υρῖοαὶ ρτγααϊοϊοη, 1ἢ 
ΜΠ ἢ Ὀοτἢ τῆς 1, οτὰ [6515 Η 561 {(Ἰκς 
ΧΥΝ, 21, 43), δΔηά Ηἰς Οῃυτοῖὶ 45 ἰδυρὰξ 
ΌΥ Ηϊτ, βῃουϊὰ τεσορηϊζε ἴῃς ἀϊδιιηοῖ 
[οσοϑῃδάοσνίηρ οὗ Ηἰ5 ργθοσγάδλϊηθα Πθδῖἢ 
δΔηα Ἐδϑυποοῦοη. ὙΠοΟΒβΘ ὙΠΟ 56 ΓΟ ΒΥ 
οῖίονα ἴῃ ἴῃ6 ναϑῖ βρη ἤοδηςσα οΥ τηΔη- 
κΚιπά οὗ ἴῇοβε στοαὶ Ενεηΐβ, Ν1]1 δηὰ [ξ 
ΤΕΔΘΟΏΔΌΪΕ ἴο ΒΌΡΡοΞε [(ἢδῖ, 1 ΔΩῪ δνοπῖϑ 
αἱ 411} ψψοσὰ ἴο Ὀ6 υρίοδ!ν ἑοτγειοϊὰ ἴῃ [86 
ΟἸἹὰ Τοαβίδιηθηϊ, ἴμ656 5ῃουϊἃ 6 ; δῃηά οἱ 
[ὴ6 οἴμες μαηά, ἰῇ τη]5. ρατί οὗ 7οῃδ ἢ 8 
ΠΙ5ΊΟΥΥ ν ᾶΣ5 ἴ0 ΟἿΓ ταϊπα5 ἴῃς ἀϑρθοῖ οὗ 

οο 



δ γι: 

Βείηρ Ὀεγοηά᾽ 411 τηδάϑιισε βίσδηρο, ψὰ 
Γαιϑῖ ΠΟ 5 Εσ, ἴμδὶ ΔῺΥ ἰὙρῖοδὶ σε ργοβθη- 
ταϊίοη οὗ ἀνθῃῖβ ἴῃ ΤΠπαπηβαῖνοβ 580 Ὀεγοηά 
811 Ῥάγδ}]6] τασνεῖὶοιβ οουἹά ποῖ [41], 1ἢ 
νἱενγεα ἀραζί ἔγοσα 5 οἢ γρῖοδὶ πηθδηϊηῦ, 
ἴο ͵νΘᾶσ 71:31 [ἢ]5 νΕΙῪ 4ϑ8ροοῖ. ΤΠ 41} Ρυΐϊ 
ΟΟΠϑυΠΊΔἰο ὦ βδοπῆος οὗ 15ᾶ8ᾶς ὉΥ 18 
Δίῃος 15 ἃ ρίεςε οὗ βίου μος βἰδηᾶβ 
ἴῃ (15 τοβρεοῖ ὉΥ ἴῃς 5:46 οἵ 7 πδ ἢ 5 
ἴηγες ἀαγϑ᾽ ὈυΓ18] Ἰῃ ἴῃ ἤΞῃ. ἘΠΠΘΙ Ὡδτ- 
ταῖϊνο, 1 τερατάθα ὈΥ ἰἰ56 1. βῃοςϊκϑἝβ 41] 
Οὗ 56η56 Οὗ ῥγοῦΔὈΙ ΠΥ: εἰσ, ἤθη 
τοργαβα 85 ἰγρίςδὶ, 15 βδεθὴ ἴο 6 ἴῃ ϑδιποῖ 
σοἤογθησα ψὰ [ἢ6 τὴ Ρυγροβα οὗ 
θιν!ηδ γονοϊδίιοῃ, νἢϊοἢ 15 ἴ86 Ἔχ ΙΟῊ 
1ο ἴῃ6 νοτ]ὰ οὗ (ἢ γιβί. 
, ΝΕΙΙΠΕΣ ἀοεϑβ ἰζ 56 ἃ ΤΟ ΟΔΡΤΙΟΘ 
οὗ τροϊογρίςβὶ ἐχροβιτου, 1 να ἴᾶκα [ἢ 5 
οἰσουτηδίδηςα οὗ Το δῇ 5 ρειβοηδὶ ἢ βίου 
1 οσοπηφξοϊίίοη ψι ἴῃ 6 τηδϊη οδ͵]οοὶ οὗ 
ἴΠ6 Ὀοοϊκ τοραγάθα 45 ἃ σεῦιυκο οὗ [5γδε]- 
1058} Ὀϊροῖγ, δηὰ ἄταν ἴῃς σομοϊυβίοη, 
πὲ ἤδη [ῃ6 Ῥτορῆηεῖ, δῇξεσ Ὀεὶηρ 50 
ΤαΔτν Οὐ 5} ταβοιεα ἔσοπὶ “ἴῃς ὈΕΙῪ οὗ 
Ὦ6]], 15 ἀεβογι θεὰ 85 ροϊηρ ἴο πδαΐῆθη 
ΝΙηονθἢ δηά (ποτὰ οβδοϊηρ 50 5ίρῃδὶ ἃ 
τοίοστηδίοη δηᾶ ἀθ᾽νογαηος οὗ 115 1Π}8- 
διϊδηΐδ, 11 15 ὈΙν οἷν ᾿ηἰοπάἀοα τη4ὶ ᾿γὸ 
βῇου!α {Ποτοη σοδά, 85 81 Αὐρυβίης ἢδ5 
ἄοῃα, ἃ τοίθγθηος ἴο ἴδε τι ρη τ σοῦ οὗ 
δα νΔΌ Ο ὨΙΟΒ τῆς (τισὶ δίϊοσ Ηἰ5 τὸ- 
βδυστεσίοη, Ὀυῖ ποῖ {1} [ῃ6η, νὰ5 ἴο οεοϊ 
ἴθ ἴῃς Οεηῦϊε που. (866 Αυρσυκίίης 
56Χ Οὐ ϑῦοηοα σοηῖγα ρᾶρϑηοβ ἜΧρο- 
δῖα, ὃ 28.) ΤΠ5 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ νγᾶβ ἴῃ ἔδοὶ 
ῖδε τρδδηϊηρ οὗ ΟΠ χιϑὶ ΗἸτβοὶῦ, ψ ἤθη Ηδ 
δαϊὰ ἰμαὶ “2Ὸ δίρῃιῃι βῃουϊὰ Ὅ6 ρίνθῃ ἴο 
[δὲ ροποζαίίΐοη Ὀιΐ ἴῃ6 5'ρτι οὗ [6 ῥτο- 
Ῥδοῖ [οπ45᾽ (Μαίῖ. χι!. 209, χνὶ. 4; [κ6 
ΧΙ. 20); 85 ϑδϑυσδηοθ ΜΗΪΟἢ δθοὴβ ἴο 
ὝΘΑΙ, ἴῃ ΤΕΐδσεηος ἴο ἴῃ6 Ϊεὲνβ (ῃετὰ- 
56ῖνθϑ, [δ΄ ἀϑρεοῖ οἵ βίεσῃ σοσησ 8 1 0Ώ, 
ὙΒΙΟΝ δυο τ[ῃ6 οσοσαϑίοῃ ἴμαῖ ἄταν ἰἰ 
ἰοσίι; ἴοσ ὉΥ͂ ἱπηρ]οδίοη 1ξ Ροϊηιθά ἴο 
ἯΙ ἀφαῖῃ, 85 ἴῃ6 οχιηοϊΐἮοη οὗ Ηἰς 
σμδσδοίοῦ 85 “ἃ τ 516. οὗ [6 αἰτοῦ π,- 
εἰβίοῃ " (Εομι. χν. 8), ὑγεραζδίοιῃ ἴο Ηἰς 
ΤΟΔΡΡΟΑΠΠΡ ἴῃ ἃ ΠΕ ΟΠδσδοῖοσ, ἃ5 ὯῸ 
ἸοῦσΟΣ [6 Μεβϑιδῃ οὗ Τά αΐϑηι, οι [ἢ ς 
ΟἸΠπηβὶ οὗ ἃ τῆοστα εχίθηἀδα ᾿]]5ΕΠΥ, 
ΏΟ56 500Ρ06 5ῃου]α δργαος ηοΐ ἰϑσδοὶ. 
οηΐγ, θὰ τ[Π6 (σερα]ς νου] αΑ]ςο. (οσρ, 
7] δ ΧΙ]. 24, 22; ΟΔ]. 111. 13, 14. 

715 Οαπομέεαζ ἀ μέλογγ. 

ΤΒδὶ ἴῃς ΒοοΙ. οὗ Τομ δῇ 15 ἃ σδῃ οῃἱοδ] 

ΙΝΤΒΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ 
ὍοοΚκ, Ὀοασίηρ ἴδ 5εδ] οἵ Ὠινῖπε [π58}]- 
Ταῖϊου, 15 ἃ ἀδοϊβίοη τιιϊοα ἔοσ (ἢ 6 ΟΞ ΌΔη 
ΟΒυτγοῦ ὉΥ ἴδε ἡυάρτηοηϊ οὗ (πο. Ας 
ἯΘ ἢάανα 8566, Οὗ ογά σοίοστοα ἴἰο ἴνο 
Βόνοσαὶ ροσίίοῃς οὗ ἴῃς βἴοσγ, Ὡδιηοὶυ, ἴῃ 6 
ῬΙΌΡοΙ 5 [γε ἀδγϑ δηϊοπιυτηςηῖ 1ῃ ἴδ 6 
ἢξἢ, δῃὰ [ἢς τερθηΐδηςς οὗ ἴῃ6 ΝΙηδνι65; 
δῃά [ο Δ}1} Δρροδζδῃσα τηδάς ἴπ656 τγεΐεσ- 
Θῆς65 85 ΟΡ Ὑηδῖ νὰ [ΘΟ ΟΔΠΥ 
οδ]] δ ϑδοήῤίωγε, ἀρρεδὶ δὰ ἴο ὃγ Η:τ5 6] 
Δηἀ ὈΥ͂ οἴπεῖβ 85 οὗ Ὠινὶπο δι ποσῖγ. [ἢ 
115 γοϊδιίοη 11 ἄδβεῦνοϑ ἴο Ὀ6 ρα υ ΔΙ] 
ποποδά, [δὶ ἴῃ 656 ΝΟ ῬΟΓΓΟΏ5 ΔΙῸ ῬὉΓ͵ΓΘ- 
αεἰβεὶγ (ῃοβε, ψῃϊο που]ά οἴμοσνδε τῆς 
Ιηοϑῖ Ἔβρθοῖδ ν ῥσθάϊβροβε [ἢ 6 βοερῦςδὶ 
ἸΏΘΔΌΪΟΙ ἴο νον ἴῃ6 ᾿ψΏΟ]ς Ὀοοϊς Ὑὑιτἢ 
βιιϑρίοίοη, Ὀδοδιδα οὗ ἴΠ6 στεδῖ βϑϑσῃησ 
ἸΤΩΡΓΟΡΔΌΙΠΙΥ το 1η ἀἰβοσοηῖ τγᾶΥ8 

᾿ δἴίδοδο5 ἴο ἴδηι θοΐῃ. Οηδ οὗ ἴδῃ, 1ἴ 
ΔΡΡΘΑσβ, Ὀοίὰ ΟὨηβι δηα Ηἰβ δροϑβίὶεβ 
τορατα δα 85 ὑγεαϊοῦνεα οὗ Ηἰ5 ες δηὰ 
Ἐδδυιτεοοη. ὍῊ]5 οὗ ΠεΟΘβ5Υ ΡΓΕ5ῸΡ- 
Ροββά οῃδ οἵ ἴνψο σοῃα! ὁ ῃ8 : ΕἸΠΕΓΣ ἴα 
τῆς οαωγγέμο 1ἴ561{, ποῖ ΟὨΪΥ τοα ΠΥ τοοῖς 
Ρΐδος, θυϊ 85 ογάεσγεά Ὁγ Οοὰ :π ἃ νεῖ 
ΘβρΘοΙΔ] ΤΩΔΉΠΟΓ; ΟΥ, δὶ ᾿εδϑῖ, ὙΠΕΙΠΕΣ 
[6 Ὅρος 15 ἃ φοῃροβιτοη οὗ ἃ ράγαθοὶο 
ΚΙιηά ΟΥ ποῖ, παῖ ἴὴ6ς πμαγγαΐτς 15 ἃ 
ΒινΙΏΘΙΥ ἰηβρίσεα οηΘ. 

Ζἤε Βοος «ἄσσον ἰο δὲ ἀϊεέογτρα ὃν Οὐγίδες 
γζέγενοες 10 τ. 

Ἡξετο ἴπ6 χυδβίοῃ γ|565, [5 ἴ[ηε Ὀοοκ 
ἃ Ὡδιτδῖῖνα οὗ δοῖιι] οσουττεῆςαβ, ΟΥ ἃ 
ῬΑτΔΌΟΪΙς 5ΒΊΟΤΥ,----ἃ 5ἴουυ ἱηνεηϊθα ἴο ὃὈς 
8 νϑ οἱ οἵ τοὶ ρου οδοῃὶηρ 

ΤΙαΐὶ [Π6 Ἰαῖίεσ 15 Ὠοΐ ἴῃ 1156} δὴ 1π- 
ῬοβϑιὉΪ6 βυρροβι!οη 15 βῇθν ὉΥ ἴδς 
ἢτδὶ γος σμαρίεοτβ οὗ Ηοβεα. ΤΏσχε 15 
ΤΟΔΒΟΏ ἴο ὈόΪϊονο (ἢδΐ [Π15 ἀειδοπαά ροτ- 
το οὗ Ηοϑβεα, οὗὨ ὨΘΑΙΎ τΠ6 584πη6 ἰδηρτῃ 
85 ]οηδῇ, 15 ἃ Ῥδγάθο]ο ΧΟΡ σΥηρ, ἢ 
ΨΏΙΟΝ (ἢ6 Ῥγορῃεῖ πδιταϊθα 84 βετδ5 οὗ 
ἸΠΩΔΡΊΠΔΙΥ ΟΧΡΟΙΘΏΟ65 ὈείΔΠ Ωρ Ὠϊτηβο 
ἴο 56ῖ ἰοσίῃ, 1 ἃ τους βυκίηρ ᾿σῃΐ, τη 6 
ΤΟΙ οἢ 5 55:5 ηρ θοίνεθη ἐπονδὴ δηὰ 
ΗΙς5 τεῦ θ]] ]!Ἰοῦ5 ρθορῖθ. ΜδαΥῪ ποῖ, ἰΐ ἰς 
αϑκεά, ἴῃς Βοοῖϊκ οὗ Τοηδὴ Ὀδ6 ἰκονσιβα ἃ 
ῬΑΙΔΡΟ]ο4] ὑσορ μοϑυίηρ ὃ 

Ηονενοσ τυ οἢ ἢδ ΠΊΔΥ δὲ τετηρίοά, 
ἴογ οὔνϊοιβ Τθαβοῇβ, ἴο ΔΏΒΥΘΙ [ἢ 15 41165- 
ὕοῃ ἴῃ ἰτἢ6 δἰιτγηδῖνο, ἴῃς ΟὨχιβδη 
ΤΟΔΟῦΟΙ 15 Ὀουηπὰ [πη ἴῃς ἢγβδὶ ἰηβξίδῃοα 
ΟΔΥΘΙΌΠΥ ἴο σοηπίοτ, ψῃοῖθοσ ἰ[ἢ6 τοίοσ- 
Θης65, ὙΠΟ ΟὨτ8ῖ ΗΙπΊ561 πιδάς ἴο (ἢ 6 
Ῥοοῖκ, 11 ρεσταῖς δϊπὶ ἴο ἀο 580θ..0ὡ. Ηδρσα 
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δ6 111 πὰ τῇδϊ τηοβί οἵ [656 Τεΐδτθῃ θ8 
Ἰεανα 1ῆ6 ρΡοϊηΐ υηδἀεοϊάςᾷ. ὙΏΘη οὐΓ 
Ι,οτὰ, ου ἴῃ6 οσοδϑίοη τοοοσάραᾷ ἢ Μαῖίϊ. 
ΧΙΪ. 39, 40, 84Υ5, “ὙΠΕΟΙΘ 5}4]} 20 δίρτι 
6 φίνεη ἴο [ἢ15 σεηδσδῦοη Ὀυὺῖ ἴῃς δῖ.ῃ 
οὗ ἴῃς Ρῥγορποῖὶ Π]οηδ5 : ἴοσ 45 [Ὁ )85 νγᾶϑ8 
ἴῆτεα ἄδγϑ δηὰ ἴἤγθε Ὠἰρ 5 ἴῃ ἴῃ 6 ἢ 416᾽ 5 
ῬΕΙγ; 50 5041} ἴῃς ϑοὴ οὗ σζδῃ ὃὲ ἴσχεο 
ἀαγβ δηά (χες ηἰρῃς5 ἴῃ ἴη6 Ὠοᾶτὶ οὗ 
1.6 δατἢ ; οΥἉ, 85 ἴῃ6 βᾶάτης ἀϊξοουζϑος (1Ὲ 
811} ὑτο δ Ὀ1111}) 15 τοοοσάδά ἴῃ [αἰκὸ χὶ. 
290, 30, “ὝΠΟΓΘ 5}4}1} πο β'ρῃ Ὀς φίνθη ἴο 
}λῖ, Ὀὰὺὶ [δ 6 5ἰρῃ οἵ Τομδ5 ἴῃ ῥρσορδεῖ ; ἴοσ 
85 ]οὴδ5 νΑ5 ἃ 5'ίρῃ υηἴο ἴῃ 6 ΝΊΠΘνΙ 65, 50 
5}4}] 4150 ἴῃς ϑοη οὗ σζζδῃ ὃὉδξ ἴο [15 σε ῃ6- 
ΤΑΌΟΩ ;" δηάᾶ ψῆθη οἱ δῃοίΠ ΟΟΟΔΞΙΟΏ, 
τοϊαϊεὰ Μαῖί. χνὶ. 4, Ηξε 5γ8, “"ΤὭεσα 
84} Ὡ0 5ίρτὶ Ὀ6 ρίνθη υπηῖο ἰἴ δι [Π 6 5ῖρτι 
οἵ (πΠ6 ῥσορδεῖ [οηδϑβ," [6 τεΐδσθησθ ἴο 
7ομδ ἢ ἜἘχροθηςθβ, 88 ὙἹ6] ἀὴρ δῇ 111115- 
Δῦνα Ῥδγα]]οὶ ἴο ψῃδῖ νου Ὀ6 5θεη 
1η Ηἰ5 οὐγῇ ο856, ΟΥὙἩΕν ἢ 88 ῥὈγεαϊςῦνα οὗ 
1ῖ, 56 6:8 85 οορϑηΐ οἡ ἴῃ6 Ξ ρροβίοῃ οὗ 
ἴῃς Ὀοοΐ Ὀεΐηρ 8Δῃ 1Π5ΡΙ ΓΘ ράγαῦ ]6, 85 Οἢ 
[δῖ οὗ 115 Ὀοῖηρ δὴ διυῖδοηῖς Παιγδῦνα. 
ΤΠ 584Π|6 ΤΕΙΊΔΥΚ ΔΡΡ 165 ἴο ἴῇο56 οἴδεοσ 
Τεοίθγοηςοϑ, ὨΏΙΟἢ ἤᾶνο ὈΘΘΩ ἀρονα τη θῃ- 
Ἐοηδά 45 πιδάς Ὁγ Ο(ῃγσβῖ, ἀπά αἴϊοσνασάβ 
Ὁ Ηἰ5 ἀΐδοιρ!65, ἴο {πε ρὑσορμοῖδβ “ἄγε 
αα)ε᾽ Θὐζουιτηθηΐ ἴῃ ἴῃ 6 ἤ5ἢ, ἃ5 ὑγσγορῃεῖς 
οὗ (σϑῦβ σοϑυσσεσοῃ οἱ ἴῃς [Ὠϊτὰ ἀΔΥ͂ 
(κε χχὶν. 46; 1: (ογ. χν. 4. Βυΐ νῈ 
Τδηποῖ 50 Ἵϑηῃβίπια οὖσ 1οσὰ δ ψοσάς 
ἰουπὰ πῃ Μαῖϊ. χὶὶ. 4: : “ἼΤῃδ θῇ οὗ 
ΝΙΊΠαν ἢ 5411 τῖβα ὉΡ ἴῃ Ἰπάρτηεης στ] ἢ 
1Π|5 ρεηῃοσγδίίοη δηὰ 5}4}} σοῃάδιῃ 1: 
Ῥεοδιυ56 ἴΠ6γΥ τερεηϊοὰ αδἵ ἴπ6 ργεδοπιηρ οὗ 
7Τοηᾶϑ ; δῃηά, Ὀθῃο]ά, ἃ στϑαῖοσ ἴδῃ [δ 5 
15 Ὠδτ6. ὙὍῇα Θχδιρὶε οἵ [μῈ Νιηενιῖος 
οοὐὰ ΟἿΪΥ 5έῖνὲ ἴο δρδαϑῃ πηρθοηϊοηϊ 
768 οὐ ἴῃς βυρροβιοη ἴμδῖ ἸΘῪ ὙΕΓΘ 
ΤΘΔ] ΡΟΙΒΟΊ5, 0 ΤΟ Δ}}Υ δοϊθα 1ῃ ἴῃς ΜΑΥ 
ἀεφδορθοά. [Ι{ 18 ρῥἰδίη ἴμδῖ οὖν 1οτὰ 
ἴεϊῖς [ὴ6 τορεηΐδηος οὗ Νίπενθῃ ἴο ΡῈ ἃ 
Ρίεςς οὗ ἔπια ἢἰβίοτυυ, δηὰ 88 βίδηάϊηρ ἴῃ 
1ῃ15 τοβρθοῖ οἡ [ἢ βάτης ἰοΟΓ Πρ 45 [ἢ 6 
Ἰουγμεν οὗ ἴῃ6 Οὐδοη οὗ ἴμ6 δου τὸ- 
ἔδειτεὰ ἴο ἱσησηθάϊδιεϊγ ἀῆεσ. Βαΐὶ 1 ἴῃς 
τερεῃίδηςα οὗ τς Νιπονεθ ψἂθ 80 
δοῖυδὶ (Δεῖ, [ἢ6 οἴποσ οσουστοηςα5 τοἰδιθα 
ἴῃ ἴῃς βάτης Ὀοοὶς τηυϑὲ Ὀ6 υπάεοτϑίοοά 85 
Ῥεΐην οὗ [6 54:6 σμγδοῖοτ: ἴοσ ἴπεγα 15 
ποῖ ἃ 5ηδαον οὗ τθβϑοὴ [οσ ϑῈΡΡοβίῃ, 
ἴα τῃ6 τορθηΐδηοας οὗ Νίμονθῆ ννᾶ5 
Κπονῃ ἴο ἴΠ6 76 .}5 οὗ οὐγ 1,οτα᾽ 5 {1π|6 
Τῆχουρἢ ΔῊ ΟἾΠΕΥ σἤδηπεὶ οὗ ᾿ηἰοστηᾶ- 
ἔοη ; δηά ἰποτχείοσο, ἢ ᾿ς γὰ5 ἴο ΡῈ Ὀ6- 
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Ιιονοὰ τπδὶ [6 Νιηδνηῖος τορεηϊοά αἱ ἰδ 6 
Ῥτοδοδίηρ οὗ οηδὴ Ὀδοδυ56 ἴῃ6 Βοοῖς οὗ 
7Τομδὴ δῇιστη 1, ἴῃ 6 5416 ΓΟά 50. ΤΕ] ΠΓ65 
11 ἰο Ὀ6 αἷ5ο Ὀε]ενοϑά, [πδὲ Το δΔἢ δοίια!ν 
ψοηῖ [του 41} τ[Πδὶ Ἔχροθηοθ ἩΠΙοἢ 
ἴῃε ὈοοΟΚ τεοοσάβ. το ἴῃς υ56 ΨΏΙΟΝ 
οὐγ Ἰοτά τηδάς οὗ 1815 ραγίςι]ασ ρασῖ, 
6 ΤΥ ΟΟΤΔΙΏΪΥ Ἰηΐοσ, [δὶ Ης ΗΟ] 
Τοραταεα [Πο56 οἴποσ ροσίίοηβ, ἴο τ Ὡ] ἢ 
Ἡς τεΐεστεα, 85 ᾿Κον156 ΒΕ ΠΟΥ ὨΙβίοσςδ). 

71. Βοοξ «λεῖυπ ἰο δὲ ἀξείογέκα 7ονε 
ἐμίεγσιαὶ οὐ εκ. 

Αηά, ᾿πἀοοά, [ἢ6 τοβϑυὶ οἵ ἃ οἷοδβο 1ῃ- 
Βροςσῦοη οὗ ἴ[ῃ6 σοπίοηϊβ ἰ6Θδὰβ 5ἰΣΟΏ ΡΥ ἴο 
ἴῃς Τσοπῃοϊυβίοη, παῖ ἴΠ6 ὈοΟΪΚς 15 μοὶ ἃ 
ΡῬΑΓΔΌΟΙΙΟΔΙ βἴοιγ. ΕῸΣ (1) δ Ππουρῇ, 88 
ἢδ5 Ὀ66ὴ 5ἤσνῃ, ἴΠ6 ὈΟΟΚ 15 ομαγδοίογιβδᾶ 
ΌΥ ἃ ΤΕΥΔΙΏ ὉΠῚΥ οὗ οδ]εοῖ, γεὶ [ἢ}18 
ῬΠΏΟΙΡΑΙ ἀϊάαςοςς ρυγροδα 15 ἢοῖ 80 τυ Οἢ 
Κερί ἴῃ νἱεῖν, 15 ποῖ 50 4}}-᾿ἰπίοστηϊηρ 1π 
186 σοτῃροβιίοη, 845 ΜὙ͵ὸ 5ῃου]ὰ ἢᾶνα 6χ- 
Ῥϑοϊοά 1 ἴο Ὀς, 1 11 δὰ Ὀδδὴ 4 δβοίοη 
Ἰηνθηϊθα 5 ΠΊΌΪΥ ἴοσ [6 ρυγροβα οὗ σοη- 
νογιηρ 115 ᾿εββο. ΤῸ ἴδε] [ἢ]15, γε πϑοὰ 
ΟἿΪΥ σΟΙΏΡΑΓΟ 1 1η [18 τεβρεοῖ ἢ [ἢ 6 
ῬΑΥΔΌΟΪΙς Ῥτορθεγίηρ Τσοηϊαϊηοα ἴῃ [ἢδ 
ἢγοὶ ἴὔτεα ομαρίοτβ οὗ Ηοβθα. (2) [ἢ 
Ῥαγίουϊασ, [ἢ 6 ρβα]πὶ 'η (ἢ6 βεοοῃά σἤᾶρ- 
ἴεΕΓ, 50 27 ἴγοιῃ 5 ρβοσνίης [86 τ]ὴν 
Ρύυγροβα οὗ ἴῃς Ὀοοϊκ, νου], οἡ ἴΠ6 5.}- 
Ροβιίοη οὗ ἴῇ6 ὈοοΟΚ ὈοΙΣ ἃ Ῥάσγδθ]ο, 
566 ἴο ὃς Δἰοσοῖθοῦ ἴῃ ἴῃ6 γᾶν. [1 15, 
ΠΟ ἀουδῖ, 45 ἐπηηδηΐ ΟΥ̓ 65, ΟΣ ἜΧΔΙΏΡΙ6 
Ἐννδ]ὰ δπὰ Βιηβθη, αν ρσγοηουησθσά 3}, 
ἃ Ὀοδυτα} σοταροβιίομ, ἰαἰκιηρ ΤΑΠΚ Ἰὴ 
Ἡδοῦτον ῬοΘῸΥ ΜΙ τῃλ6 τηοϑὶ ρεΠΈ Ιν 
οοποοὶνοα οοταροβιθοης ἴῃ ἴῃς Βοος οὗ 
Ῥβαϊπηβ. Βιυῖ 115 δηάϊηρ ἃ ρἷδος ἤεσα 
σδΠ ΟἿΪΥῪ Ὀ6 εἐχρ δἰπθά Ὀγ ἴῃ6 βῃρροϑιίίοῃ, 
[δὶ Ἰοπδῇ πὰ δοϊυδιυ οοτηροβϑα δυο ἢ 
ἃ ρβ8ϊπι, δωθοάγιηρ ἢ1Ὶ5 86) ΠΠΊΘη8 1ἢ 
σοπμηδοῦοῃ νι [ἢ6 5ἰτυῦοῃ τείεγγοά ἴο. 
(3) 1 ἀρρθδῦβ υη}}Καὶγ τμδΐ ἃ τϑαὰὶ δηὰ 
δηλ ηδηί Ρτορδεῖ, δυςἢ 85 Τ᾿ οηδῇ 15 Οἵἴμοσ- 
Ὑ|586 ΚΠΟΜΏ ἴο πᾶν Ὀδθῃ, 5ῃου]α ρτὰν 
τυϊτουιϑὶν να Ὀδεη βεϊθοϊθά, ψθεῖῃοσ ὈΥ̓͂ 
ΠΏ 56 ΙΓ οὐ ΌΥ δηοίδεσ, ἴο Ὀς σϑργεβεηίεά 
ἃ5 850 100] ]5ἢ, 580 ψαγναγα, 50 τησοῇ ουϊ 
οὗ ΒαπΟΩΥ ΜΠ (ἢ τη οἵ σοά, 45 ἢ6 
ὮΘΤΘ ἈΡΡρδδζβ, 1ἢ ἢ δὰ ἠοῖ ἴὴ ἔδοϊ 50 
Ῥγονθὰ διμηβοῖ, [τ νουϊὰ ἤᾶνα ὈΘθ ἃ 
Δηΐοη 8Δο σα οὗ ἃ Ῥγοόρῃοί 5 τεϊισιουβ 
οδασδοῖοσ, νιδους ἃ Ῥάγα] οὶ. (4) Τῇ τα 
οοηρᾶσα ἴῃς βίου ἰοϊά οὗ Ἰομδὴ νι ἢ 
ἰῃδὶ το]ὰ οὗ Ε]1)}4 ἢ ἴῃ τ Κ. χνιϊ., χνηϊ,, δηὰ 
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ΧΙχ,, τὸ ἤπά ἃ νϑῦὺ ΤΟΙ ΑΥΚΑΌΪΘ τοβθπὶ- 
Ὀίαποθ. ἘΠ1)4 5 16, ἰκῈ Τομδῇ 5, 15 
φγεβοσνοα Ὁγ συ γδϑοὶα ; [Π6 σοηνοβοὴ οὗ 
βγδ6] οἡ Μουῃΐ Οἀττηαὶ οοΙτεβροπάβ 
χὰ τἢας οὗ Νιίπονοῆ; ἘΠ} 5 βριηὶ 
πεεάβ ἴο Ὀ6 β.οῃοοϊθὰ ὃν Ὀινίης ἀϊϑ5οὶ- 
ΡὈΙΪη6 85 7ομδβ ἄοεβ; ἴῃ Ομ ο85685 ἃ 
5:11} ἐχρσεβϑίοῃ οἵ Ἔχίσθηλα Ἰρδίϊθησα 
ἷ5 σοηϊταδῖεὰ 1 ἰοκεηβ οὐ 6 ῃονδῃ 5 
Ἰοηρϑυ  ΠῺρ οᾶτα (ι Κ. χίχ. 4---ἰ4 ςοῃ- 
Ρατεὰ νι} ΠΤ ομδῇ ἴν.) ; ἱπ θοῇ ἃ 51:Π1}}8 Ὁ 
ἱμεγροϑδίηρ; ΘΟΠ[ΤῸ] 15 ἐχοτοϊβθα Ὀγ 7 εμο- 
ΔῈ ΟΥ̓́ΕΙ νΔΣΙΟῚ5 Οὔ] εοῖβ ΜΠ τεβρθοῖ ἴο 
ἴοτα, ἀοθθου θα ἴῃ βονοσαὶ Ἰηβίδησοβ 1ἢ 
ΨΕΙΥ͂ 5: ταῦ ἴΕπῺ5 (1 Κὶ. ΧΥΊ]. 4, 9, ΧΡ]. 
13, ΧΙΧ, 6; νὰ ἸΟΠΔἢ 1. 4, 17, 11. το; 
ἵν. 6, ἢ, 8); ; Ἰαϑεῖγ, βδοὴ δοοοιηῖ οἷοβαβ 
ὙΠῸ δη ἱπιοτοουϊίου Βαίνθθη 76 μονὴ 
δΔηα Ηἰς βεσνδηῖ, ΌΥ ψῃϊο ἢ ΜΜὸ ἀγα ἰϑῖς ἴο 
Ἰηΐεσ, σὲ μουῖ Ὀοηρ ΘΧΡΙΙΟΙ͂Υ ἰο]ά, [ηδΐ 
ἴῃς γγορδοῖ 18 ὑσουρῇῃϊ ἴο ἃ ΠΊΟΤΘ ἜΗΝ 
βίδῖε οὗ ἐβοηρ. Τὴς βιπκιίηρ ΔηΔΙΟΡΎ 
5} 5 5Ό Πρ Ὀεΐνγοθη ἴἢ6 ἴνο πδιτδῖναβ, 
δηά 1 ΡΥ σου ΑΓ ἴῃ 6 ὨΙΡὮΙΪΥ δυρεγηδίυγαὶ- 
15ῖϊῖς σμάσζδοῖοσ ψὩ]Οἢ τοδτῖῖκϑ [ἤθπ ΘαυΔ]}ν, 
Δῆογαβ ἃ ὑοῦ βἴτοηρ ῥγεϑυμιρίοη, ἰμδῖ 
[ῃ6 ΟἿΘ 5ἴΟΥΎ, 85 ΤΠ ΠΟἢ 85 [6 ΟΙΠΟΙ, νγὰ5 
ΤΑοδηῖ ἴο δ ἰακθὴ 85 ἃ Ὡδιτδῦνα οὗ 
δοῖι4] ΟσΟΙΓΓΘΏΟΘ68. 
ον τῇς δυγῖθοσ ἀϊδουθδίοη οἵ 115 

Ροϊηΐ, 85 450 ἴοσ ἴῃε οοῃβιἀεγδίίοι οὗ 
Οὐ] ο 5 ἡ ΏΙΟΒ ἢᾶνα Ὀδοὴ υτροὰ ἀραϊηϑβῖ 
[6 σοῦ οδὶ σμδσδοῖοσ οὗ [6 Ῥοοκ, (ἢς 
ΣΟΔάΟΣ 15 σείειτεα ἴο ΕἸΧΟΌΓΒΙΙ5 Α. 

ν᾽" αὐ δε Ζνοδαδίο Α μέλον οὗ τῆς Βοοξ, 

Ιῃ τοίοσθηςα ἴο ἴῃς σωζλογελὶῥ δὰ 
σίε οἵ ἴῃς ῬΟΟΙ, 115 ἘΠ6 οὗὁ οουτβε ἀ6- 
οἱἄ65 ποιμίηρ; [οσ, 8ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 οδ565, ἔοσ 
ἐχδτηρὶς, οἵ “Ἀυπ᾿ δπὰ "Ἐβίμεγ, 118 
[ὯΠ8 τΔΔΥ ΟὨΪΥ͂ ἀοβορε 115 Ῥυποῖραὶ 
5] 6οῖ. [15 ΠΟΤΕ πηδίοδὶ ἴο Οὔβοῖνθ 
τὴ6 ρὑἴδοβ νοι [86 Θαι]|165ῖ [6 15} {τὰ- 
ἀϊοη αεϑίριθὰ ἴο 1ξ ἴῃ ἴῃς ΓΟ]] οὗ 16 
Τνεῖνε Μιποσ Ῥυορμεῖβ.Ό. ΤῈ Βοοῖϑβ οὗ 
Ἡροβοα, 7οοὶ, δηὰ Απλοβ, ΜΏΙΟΝ ΟΟΠῚ6 
Ῥείοσο 1ἴ, δηὰ ἴῃδῖ οὗ Μιοδὴῃ νοΐ 50ο- 
οσοᾶς 1ἴ, ἀτὸ ἴῇοβε οἵ ἴῃς ἔοιιγ οἹάθϑὶ οὗ 
[με Ρῥσορῃοῖβ, ὙΠοβῈ Ῥγορ μεϑυηρβ τᾶ ΚῈ 
ὉΡ [815 ρογίίοη οὔ με βδοσεὰ ὕδθοη. ΤῊ] 
Ῥοβιοῃ, 1ξ 15 {τπ|6, τᾶ Ὀς ἄμε ἴο Π οΠΔἢ 5 
ΟΥ̓ οἵα Ὀοὶηρ ΘΑΥΪΥ; ἴογ ἴῃ {τ ἢ6 νγᾶ8 
Ῥτοῦδ]γ [πε νϑγὺ δι] εϑὶ οἵ 4}} [ῃ6 Ὀναῖνθ, 
Βυῖ ἃ5 ἴῆ6 ῥσορῃοίοαὶ σπαγδοῖοσ οὗ [Π6 
ῬοΟΟΪΚ ΔΡΡδθδῖβ ἴο οοῃβίβί, ῃοΐ ἴἢ 115 σοτη- 

᾿ ἹΝΤΚΕΟΘΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

Ῥαγδιίνεϊυ 8μοτὶ τείδσεηςς ἴο ΝΙηΘν ἢ, 
Ῥυϊ η τῆς ἀϊάδοϊο ρυγροβα οὗ (πὸ ψῃοὶς 
ὨΔΙΤΑΏΝνΟ, 11 15 ἃ ΓεΕΔβοηδΌΪα σοῃ)δοΐυγο, 
1ηαἱ ἴ06 115} ϑγηαρορσυς τοραγαεα τὴς 
ὨΔΙΤΑΌΥνΕ 1561 25 ἃ ὑσορῃοϑγιηρ ἀδῦηρ 
ἔτοῃ) ἃ ΨΘΙῪ ΘΑΥΥ Ῥεγοά, δηὰ (ποβῖ ὑσο- 
Ὀ4Ὁ]γ) 45 οπριπδίϊηρ ἔτγοσῃ [ οηδῇ ἢ] πγ56 1, 
Απὰ [86 Ἰιπάρπιοης οὐ δηῃςίθης [6 58} 
ΟΠ ςΟΙϑῺ ΟἹ ϑιοἢ 84 ροϊηῖ ἢδ5 οἱ 1156] 
ΤΌ Οἢ πνοῖρῃϊ. ΠῚ τδῪ ὈῈ το. Ορβεσνεά, 
τῃαΐ δηος [η6 ἀο]Ἰοαῖοη πῆς (ἢ θΟοΟΚ 
δῖνοβ οὗ ]οηΔἢ᾽ 5 ὈΘΠΑΝΙΟΌΣ 15 80 ΠΙΡΉΪΝ 
ὈΠίανουσα Ὁ]Ϊ6 ἴο 15 οἤμδγδοίοσ, ᾿ἰἴ σοῃλ- 
ΤΩΘ 45 1561 ἴο ΟἿΣ 56η56 οὗ πίηδ55, [ῃδϊ 
1 5ῃουϊὰ Ὦανε ῥγοοσθβαβά ἔτοπὶ ἢ οἵδεσ 
δὴ [Πδῃ ἢϊ5 ον". ΤῊΘ 5ἴουγ 1[561{ είϊηρ, 
ἃ5 ὍΘ ΒΌΡΡΟΞΘ, ἴπ|6 Δῃηα ποΐ ᾿ΠΠΑΡΊΏΔΙΥ, 
115 τηδίθγδὶβ δ ΔῺΥ σαῖθ τηυβὶ πᾶνε Ὀθοη 
ΒΌΡΡΙΠΘα ὈΥ ]οηδὴ; Ὀυΐ {Ποῖ ἀρρθδτβ 
ἴο Ὀ6 0 }ι8ῖ τϑαϑοὴ ἰοῦ ἀουδίπρ, [ῃδὶ 
δ Ὠϊτη561 ρὰϊ (μετ τορεῖμοσ ἴῃ ΤΟΙΣ 
ῬΙδδοηΐϊ [ΌΤΏ. 

ἘῸΥ ΔΙΣΙΠΟΥ τοηγασκβ οὐ [Π]5 Ροϊηΐ 566 
Ἐχουχϑιι5 Β. 

Ιη Το δὴ 5 Ηγτηη βονοσαΐ Ἔχργα 55: Οἢ 
ΟΟσΌΣ ἩΠΙΟὮ ἀγα ἰουπηά 4]50 ἢ [6 54] 15. 
ΤἼ8 85 5ιρρεοδίεα [ἢς τειλατκ, ψΏΙΟΣ 
δὰ5 Ὀφεη οἴῃ τερεαῖεά, ἴμδΐ (88 Ἦγταῃ 
15 Ππ|6 ποτα ἴδῃ ἃ ὠὐΐο τοδάθ ὑρ οὗ 
Ῥάᾶϑβϑαρεϑ ἰδίκθ οὖἱ οὗ ἴῃ6 Ῥ5δ]π)5, δηὰ 
ταὶ μοσγείοσε ([ἢ6 θοοὶς νψὰϑ5 οὗ ἰαΐβ σοῃι- 
Ῥοβιου, Μοῖε ἐχαοξ δηᾶὰ ἀϊβοσγίτηϊ- 
Ὡδίϊηρ᾽ ΟἹ Οἰβτὴ νναιτδηῖς ἴῃ 6 σΟΠΟ] 5ἰοη, 
[μαϊ ΡΧΟΌΔΟΪΙΥ ἴῃς ντῖῖεσ οὗ ἴἢ6 Ἀγτῃ 
43 [ΤΩΙ ΠΑΤ ἩΠ 5οηγο οὗ [ἢ Ῥρδϊστηϑβ, 85 
[6 Ῥίουβ δηοηρ ἴΠ6 15γδ6 165 νου ]ὰ Ὡς 
ςοτίδίη ἴο ΡῈ; Ὀυ1 ἴῃδΐ [ἢ 6 Ρῆγαβεβ  ΒΙΟΝ 
[6 Ὠγιηη 85 ἰῇ οοιησῆοη ὙΠ [86 
Ῥβδίτηβ βθοῦ 3ύγι ἐμίεγηαί ἐυζάδεπες ἴο Ὅ6 
οὗ ἵνο Κιηδς ; βοῖης δανίηρ [06 ἀῦρθδ- 
8Δῆς6 οὗ Ὀεΐηρ δάορίεα ἔτοτὰ ἴπε Ῥβδὶτη5 
(μδιλεὶν ἴῃ νΕΙβ65 2, αὶ ἃπὰ 7 ἔγοῃῃ 5, 
ΧΥ. 3--6 ; 1ὴ γΕΙ5685 4 δηὰ 8 ἕτοτῃ 5. 
ΧΧΧΙ, 22,6 δηὰ 7; δῃηᾶ, Ροϑϑι]γ, 1 νϑσβα 
ἡ ἴοτῃ 5. ΟΧ]. 3); ψὯ1|6 οἴθοσα ΔΡΡρᾶ- 
ΤΟΆΓΠΥ πόσα υϑεα ἢγχοί ἴῃ [ῃ6 Ὠγπιη, δηὰ 
Ὑ616 Ὀοιτονεα Ποσοίτοπι Ὀγ οἴ τι ο 5 
(Ὠδιηθῖὶγ, ἰὴ γοῖβα 2, Ὀοιτονγεά ὉΥ 5. 
ΟΧΧΟΣ; ἴῃ νΟΙΒ6 5, ὈΥ [,διημθη ΔΈΟΙ. 5. 11}. 
54). ΤὨὮδ τοϊδίίοῃ Ὀεϊνθθη νοῦβα 23 δηὰ 
Ῥβ, ΧΙ, 7 15 διἴηρίρυουβ. ὙΠ5 Ροϊηΐ 15 
ἀϊδβουββθα ἴῃ 16 Ὶ ἀοί8}} ἰη Εχουτϑιϑβ (. 
Νοῦν 1 μᾶ5 Ὀδθὴ ορϑβοινθαά [πδῖ, 8116 

1 (ζοταρατα ἴδε δπαϊοροιιβ οοῃβίἀεσγαϊίοηβ δὰ- 
ἀυοσοὰ ἴῃ ἴ6 Ιηϊτοἀποϊίοη ἴο Εχοάιυς (οΪ, 1. 

Ρ 449) } ἴῃ τεΐθγθηος ἴο ἴμ6 δυϊδβουβη!ρ οὗ ἴδδῖ 



ΤῊΕ ΒΟΟΚ 

ἴῃς Ῥβαΐτηβ, ἰη πηϊοῦ ρῥῆταθος οὗ [ῃς 
Ἰαϊίευ οἶδ885 δῖθ ἰοιιηᾶ, ἃ ὑσγοῦδου οὗ 
Ιαῖα οοτῃροβιίοῃ, [ἢοβε Ῥβαὶγηβ, ἰὴ ΨὨΙΟΝ 
ψὸ δηά ρῥῇταβος οὗ (6 [ὈΓΠΊΕΙ Οἶδ55, 
ΑΓ6 δϑϑὶσηδα 1 ἴῃ6 Ηδῦτον Ποδάϊημβ ἴο 
Πανιά, δηαὰ πιοϑδῖ γοῦν νετὸ νυ θ ἢ 
Ὀγ δία ; ΨΏ16 Ῥ5. χἱ!. 15 ἢ (6 πχοβῖ 
ῬΓΟΌΔΌΙΠΥ δϑοιρηθὰ ἴο αν 8 {{πῚ6 
(ες ο]. ιν. Ρ. 267). ἴῃ τεβρεοῖ ἴο 
ἴνο οὗ {ἢ656 σοιϊτοβϑροηάθησθθ, ὩΔΠΊΘΙΥ 
1ῃ6 οἠδ νυ] 5. Οχ]!. 2 (“ οὗ Ὀανιὰ ") 

ΟΕ ΙΟΝΑΗ. 

δΔηα ἴπΠ6 οὔς ψιἢ Ῥϑς. οχχ σ (( οὗ ἀθ- 
ὅτοοϑ ἢ), Ἰπίουηδὶ οὐ ἰοἰβπ ἔαΓΏἸσἢ6 5 ὯΟῸ 
ΒΠΠοεηϊ στουπμα ἔογ ἀείεπτηϊηΐηρ, τῇ 
ΔΏΥ Ῥγθροηάογδηςα οὗ ὑγοθδ} }1γ, ἩΒΙΟἢ 
ἴῃ εδοὴ οᾶβ6 νγὰβ8 ἀδνοα ἔσο ἴῃ 6 ΟἴΠΕΙ. 
ΤῊς ᾿ηἴθ πη] Ἔνι άθηος (Πογείογε βυρρ θὰ 
Ὀγ [6 Ὦγτηη, [Δ ΚΘ 4}1 ἰορθίῃοσ, 50 [ᾺΓ 
ἴτοϊη Ῥγονὶὴρ ἃ ἰαΐθ ἐσὰ ἴογ ἴῃς Ὀοοϊς, 
ΒΙΤΟΏΡΙΥ ἰανουϊβ ἴἢ6 ὈεΪϊοί, [Πὰς αἱ ᾿Ἰθαϑβῖ 
[815 ροτγίίοη οὗ [Ὡς ῬοΟΚ νγᾶ5 τ θη ὉΥ 
7Ἰομδῇ ἢιπιβ6 1, 

581 

ΕἘΧΟῦΚΘυϑΘϑ Α. 

ΟΒ]ΕΟΤΙΟΝΕ ΜΑΡΌΕ ΤῸ ΤΗΕ ΗἸΘΤΟΕΙΟΑΙ, (ΟΗἨΛΑΒΚΑΟΤΕΒΚ ΟΕ ΤΗῈ ΒΟΟΚ. 

Γ{ ἀρρθᾶγβ ἤόσοβϑασυ ἴο σοηϑιου (86 ΤΕΔΘΟΙ5 
ὙΠΟ Πᾶν Ὀδοη δ] ]ορθά πη ἕνουσ οὗ ἃ ρᾶγᾶ- 
Ὀο]ς σοηδίγιςϊίοη ΟΥ̓ [Π6 ὈοΟϊ; Θβρεςί δ! 
βίποθ (ΠΟΥ ἃγὲ ἔοσγ ἴπ6 πιοδὲ ραγί [6 54π|6, 45 
ΌΥ 5ΟΠΊ6 ἃΓδ ὑγρὰ ἴο βσῇθνν, ἴῃδλέ ἔπε παγγαίίνθ, 
ποῖ Ὀοηρ Ρᾶσαῦοὶς, 15 ἰερεπάδσυ δηὰ ἰῃ- 
οσθα 0]6. 

Ἰ, δίγεθθ ἢᾶ5 Ὀδοη ἰδ ὑροη 1ϊ58 σοπίδιπιης 
50 ἔονν οὗ ἴποξβε ιίβίογιςδὶ ραγίἰςυΐαῦθ, νυ ἢ 
ΠΟΙΊΠΊΟΠΙΥ 5οῦνὸ ἴο δυϊῃθηςοδίθ ἃ ζοηΙΪη6 
Παγγδῖίνθ Ὀγ ἘΠ6ΙΓ σογγεθροηάδεξηςο νυν δοκπον- 
ἰοάροά Πιδογγ. Ἴε ῥδυςΥ οὗ 5 (ἢ τεξεγεποαϑ, 
ΠΟΝΝΘΥΘΓ, 50 ΤᾺΥ̓ 85 1ἴ οχίϑῖϑ ([Ὸσ ἴἴ δά5 βοπιθ- 
Εἰπλθ5 Ὀθθὴ βγεδιγ ἐχαρρογαῖθα), 15 δάδαυδίει 
οχρ διηθά, Ὀοίῃ ἐν ἴῃς Ὀγονὶγ οὗ ἴῃ6 ψν0]6 
ῬΟΟΚ, ἀπὰ αἰϑο Ὀγ ἴῃε οδ]οςΐ οὗἉ 115 σοπηροϑί- 
τίοη, 45 θείην ποῖ 50 πιυςῇ ἰδίους δὶ ἃ5 πιογαὶ 
δἃηὰ το] ρίουβ. ὙΠῸ Ὠιἰβίοσι δὶ ποίϊςθ νυὩιςῇ 1 
ἔα ΓΗ 5865 σγαἰδένο ἴο {86 τπδρηϊςα δε οὐ Νίπενθῃ 
(οδᾶρ. 111..3), Τῃουρῇ ἴἴ 15 ποῖ ρίνοπ ἴῃ ἴῃς 
Ἰπἴογεϑίβ οὗ οὐὔ]θοῖίνε Ὠἰβίογυ, Ὀὰζ πλογοὶν ἔοσ [6 
δι )]οςζίνα ρυγροϑο οὗ ᾿ηἀἰςδίηρ δον ἴῃ ννοσΚ 
ὙΠΙΓ ἢ ἴΠῸ ρσορποῖ μδὰ ἴο ἔδοε δρροϑαγεά δὶ ἴδε 
Ἐἰπὶς ἴο 5. οὐνὴ τηϊηά, 15. Ὠδυθγ μοῖοβα ΚῸ ΠΥ 
Ὀοπιδ ουΐ, ποῖ ΟΥ̓ ὈΥ δηεϊεηΐϊ [εϑεϊπιοηγ, Ὀυϊΐ 
ἴῃ ἃ τηοϑί ϑἐ τ Κίηρ τπδηποῦ ὈΥ ἴῃς ΘΧΡΙΟΥΔ ΟΠ 5 
τηλᾶθ οἡ ἴθ ϑροΐῖ ἀυτγίηρ ἴπ6 ᾿αϑὶ ἔδνν γϑᾶδῦϑ. 
(ϑθο ποῖθ οἡ ἴδε Ράξεαβε 

[πη τοίθγθηςθ ἴο [ἢ]15 οὐ]θσξίοη, δίζθηξίοη 15 
ξαγίθοσ τοαυοοίοά ἰο ἴπθ ποῖθ οἡ οἷἢ. ἱ. 3, 
“. Ϊορρα,᾽" δπὰ ἴο ἴδε Νοῖδ 'ῃ Ρ. ς92 οἡ Ὁ. 1. 
6, "" οὨϊοῦ ρ]οῖ," 

1. Μυςὴ δοοουπέ ἢα5 Ὀδθη ταδάς οὗ (δὲ 
ΘΧΙΓΔΟΥΑΙΠΔΓΥ ἄθρτοθ, ἴῃ νος, 85 5 δ]οροά, 
106 δι ρογηδίαηγαὶ οἰοπλθηΐ ἐπίοσβ ᾿ηΐο [6 βἴΟΓΥ 
τῆγοιρδουῖ, συϊπιϊπαίίηρ ἴῃ (δ6 ἱποιάθηϊς οὗ 
16 Ῥγορδοῖ σοητηυ!ηρ ἴὔγεθ ἀδγϑ αἰϊνο ἴῃ 
1η6 ζδην οὗ ἃ βῆ. ὙΠ οπο νν8ο γχοὐοείβ 
Τηΐγᾶς]ο5 δ ορείδοσ, να σδῃ οὗ σουγϑο ἢανθ 
ἤογα Π0Ὸ ἀϊδουποείοη. Ὗνὲ ἴακε ἴἴ τπογείοσε ἔοσ 
δτιδηϊοά, 1ῃλὶ (Ποϑ6 νγῆο ὑυγρὸ [15 σοῃϑι ἀογαίίοῃ 
16 ποῖ Ὀϊαβεθοὰ ὈΥ͂ ἃ ἔοσθβοηθ Ῥγεβιιπιρίϊοη 
ξαϊηδί τηΐγαο θα ἰπ βόπογαὶ, δηά {παῖ {ΠΟῪ 
ΒΕΑΓΕΪΥ θα ϊενθ, ἴοσ Ὄχδιηρίο, ἴπ6 στοαῖ ὄνδηρε]- 
ἴσα] πηῖγαςὶς οὗ Ο γίϑι᾽5 Ἀοβδυττοοτίοη. Απὰά ἴο 
ϑυσἢ νὰ ννου]ά ρ]εδὰ : ἔνε, τδὶ ἴδ βἴογγ 
οὗ ]οηδῇ, νἱοννοα ἃ5 πιϊγδουΐουϑ, 15, 85 μᾶ5 Ὀθ6θη 

ΑἸγολαν ροϊηίεά οὐ, ρογίθο 7 Ποπιορβόπθοιβ 
ψ ἢ οἴμοῦ ΒΙΌΪῈ παγγαΐϊνοθ δεοομάίγ, ἰῃ δῖ ἘΠ6 
ΓΙ ΠΟΙ͂ρΡΑΙ τγαοῖὶθ ψνῖ ἢ ἰξ τοοογάς ἰ πηδόθ 
στρά θ]6, Ὀεγοηὰ πδὴν οἴπογβ, ὈΥ παΐ Υρίς δ] 
Τοϊαίίοη ἴο Οοὐγ 1 οτά δ Ἐδϑυττοοϊίοη, υὙνῃϊο ἢ 
ΟΠ γίϑε θεΐογε Ηἰβ ἀδαίῃ Ηἱπιβ οὶ ε σοξογγοὰ ἴο, 
ἼΔΠοϑβο ΨΜ8ο Ὀοϊΐονο ἴπ [Π]15 σσϑαῖογ τηΐγαοῖθ, ποοὰ 
βηὰ πο ἀϊβΠσυ Υ 1η δά πντπρ [Π6 1οσϑοῦ, ἃ5 ἴῃ 
[86 ΡΓΟΡΒΘΕΟΔΙ ΘσΟΠΟΙΊΥ ἃ ἰγρίςαὶ τοργοβθηΐϊδ- 
τἰοη τβογοοῦ. Τρίγαΐν, ταὶ ἃ βεϊὰ ἴῃ παίῃγο 
ἴοτ 1Π6 ὀχ Βἰ ὈΠΠΙΟη οὗὨἨ 1815 πηγάς] 5 ἐουπά ἰη 
(Π6 ἕδοεϊ, ννῖς ἢ Ὡδίυγαὶ ἢϑίΟΥΥ Ῥυΐβ Ὀογοηὰ 
ηιυσϑίοῃ, [πὶ πιοηδίογα οὗ ἴπ6ὸ ἄδορ, ργονίηξ 
{Ποπηβοῖνεϑ σδρδοίοι5 σπου ἢ ἴο ἴΔΚὸ 1π, δηά 
ἴο τείδίη ἰῇ {ποῖγ Ὀοάϊθβ, ἃ ἔ]] στον πλδη 
ἐπῆγε, μάν Ὀδεη Κπονγῃ ἴο οχὶϑὲ (566 ποῖΐθ οἡ 
ςἢ. 1. 17)}πτ-οσε ἴπδη Ὡς Ὦ, Ῥγο οϑϑιηρ 85 
νὰ ἀο ἴπδὲ {π6 οἰγουπηβίδηοθ ννᾶ5 51}}} ΒΙΡΉΪ 
Τα γα υ]οι 5, νγα τὸ ποῖ οϑ δὰ προ ἴο πιδῖκδ 
ξοοά. Απὰά ἐμεἶν, ἰδὲ {ΠογῸ 15. πο Τοοτῇ Ὸγῦ 
ΟὈ)]θοξίης ταὶ ἘΠ6 ταϊγαοὶθ νγᾶϑ 5  ΠΊΡῚῪ στδῖιυ- 
ἴοι!5, μαυὶπρ πὸ ᾿υ50Πολίϊοη 1π ἴΠ6 5ἴογυ ; ἴοτ 
ονθη [Ὁ 1 δά ποῖ ἔογ 115 οὐ͵]οςΐ ἴῃ δΔοσγεαϊίηρ, 
ΟΓ αἱ ᾿ἰεαϑὶ δ ρῃδϑιΖίηρ, ἴο [86 Νίηον! 65 (ἢ6 
τ εϑϑαρθ νν ῆϊοἢ [οπδῇ Ὀγουρῆϊ ἴο ἔποπι, ν᾿ ΒΙ ἢ 
ἷἰ5 ἃ ἀουδίδι] ροϊπῖ, γεῖ δἱ 411] δνεηΐβ 1 νγᾶβ 
ςἱςυἱαϊοά ἴο θ6 υϑοέιϊ ἰο ἴῃς Ῥγορῇῆδὶ ὮΙ πλβ οὶ Ε, 
ἔογ ἰπ ἔδςο οὗ ἴῃ6 τήδην σοηϑιάογαίίοηβ ννῃϊοῆ 
Τα ΒΕ τλλκοὸ ἢ]5 πηβϑίοη βοὲπὶ ἴο ἢϊηι, ποῖ 
ΤΉΕΓΕΙΥ τερυ]κῖνα, Ὀὰϊ ῬΕγΒΡ5 ἐνεη ὉΠ} [ΚΕ ἴο 
ὈΘ ΓΟΆΪῪ {π6 Ὀινίπθ 1}, τ νου] βοσνθ ἴο 
βδ[ σέ ἢϊπ|, {π48 ξ ννᾶβ5 ἱπηάδοά ἐδ ρυγροβο οὗ 
Οοάὰ ((μδὲ ἢἣθ 5δῃοιϊὰ Ῥγοδοἢ τγορεπίδηοθ ἴο 
{π656 δομογτοά δοδλίμοη, δηά, τλογὰ ἴδῃ (ἢϊ5, 
1ηδί 1 νγᾶς ἃ νοῦς ἴπ6 ρογίοστηδηοθ οὗ ψν Ὡς ἢ 
ὈΥ {δ ρῥτορδοῖ ἸΑΥ͂ ΥΟΥῪ ποῦ ἴο Οοαβ δποασί. 

||, 1 15 υγροὰ (δῖ {Π6 δοοουπὶ οὗ ἴδ6 
Τερεηΐδηςς οὗ Νίπονθ 15 ὈοΪ ἱππργοῦσὈ]6 ἴῃ 
[156], δηὰ υπαδοογοάιοα ΟὈΥ̓ ΟἴΠΕΓ εονϊάξηςο. 
ὙὝΠοΓΟ 15 πόνον ΠΟ δτουπά ἔογ ἀδεπληρ ἰξ 
τ ργοσ δ Ὁ]6. [{ 15 ἀφθογ θα ἴῃ 1ἴῃ6 5ἴΟΥΥ 85 ἃ 
Ῥορυΐαγ πιονοτηδηΐ ; δηὰ ρορυ δ πιονοπιθηῖβ 
ἃῖῸ οἴδη παγὰ ἴο δοςοουπὲ ἔογ, δηὰ ννυου]ὰ δυΐ 
ἴου ἰοϑ Ἰ ΠΠΟΩΥ͂ ἄρρθᾶγ ΠΙΣὮΪΥ ᾿ππργο δ ]ο, ἐνθη 
Ποῖ γὰ ΚΟΥ ΠΟ ἢ οἵ {Π6 Ἑσἤπαγαςῖογ 
οἵ {πε ρεοορΐίο δηὰ οἵ {πεοῖγ ραγίουϊασ οἰγουτη-» 
ϑίδηςοϑ ἂἱ [86 {{π|6 : ὙὙμοῦθᾶβ οὗ ἴμ6 σμαγαςῖοξ 
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οὔ ἰῆε ΝΙπονῖίεβ, ἀπά οὗ {πεῖγ σοπαϊοη ἰυ5ὲ 
ἴμεπ, ννε Κπονν οχίγομἷϊν [||6. ΤΟ Αϑϑγτίδηβ 
ἴῃ βεηογαὶ στὸ 5βονγῃ ἴο δᾶνο Ὀδθη ῥγοης ἴο 
ΘΙ Ροιβ οη δηὰ ᾧζτΟβϑ ῬοΪγ Ποῖϑ!ς (568 
Ἀν] ηθοπ 5 ὁ ΗΙ 5 ΟΥ̓ οὐ Ηδετγοάοίιυ5,᾽ ΝΟΪ. 1. 
ῬΡ. 48ο---ς17,) ΕπΘΑΥ ὁ Οἡη {86 Ἀ οἰ ρίοη οὗ [ἢ 6 
ΒαΥ]οηΐδη5 ἂἃπὰ Αϑϑυγίδηβ; δηὰ “ Αποϊθηϊ 
Μομδσγοβίοβ, οἱ. 1.); [86 Υ νου ]Ἱὰ τμοσγεΐογο Ὀς 
αυϊῖϊο δοςοβδϑί]ο ἴο σοι βίοι5 ἐπῦρυ]565 (βου ἢ 
οὐιδηδίϊηρ ἔτοπὶ ἃ ϑίσδηρο γοϊρίοη; ἂδηάὰ ἴδε 
δρρασιοη οἵ ἴπ6 ρσορῃεῖ νναϊκίης δἱοης ἴῃ 6 
βίγεεῖβ οὗ Νιπονθῆ, δηὰ ργοοϊδιπηηρ δἱουά ἢ]5 
[οΥτ Ὁ]6 Τλοβϑαρθ, νγᾶ8 ΠΟ ὙΥΑΥ ὉΠ|Ι ΚΕΙ͂ ἴο 5ἰσῖκὸ 
1Π6 τπάϑ οἵ [86 ρορυΐδος υυἱἢ} ἴεττοσ, δπὰ ἴο 
5εῖ βροϊῃρ ἰδ φδϑησσγαὶ ρϑϑϑίοη οὗ 561{- ἢ. Π11}14- 
οΩ ψϊοῖ (πΠ6 Ὀοοῖὶς ἀεβοσθεβ. “1 πᾶν 
Κπονῃ (54γΥγ95 Μτ [,λγατὰ) ἃ (μη ϑίϊδη ῥγίοϑὶ 
ἔἸμίθη ἃ πο] Μιβϑοϊτπηδη ἴονγῃ ἴο ἱεπῖβ 
Δηα τερεηίδηςθ, ὈΥ ΡΕ ] οἷν Ργοο]αϊπιηρ πδὶ 
6 Πδὰ γϑοεϊνοὰ ἃ ἀϊνιπὸ πηιϑϑίοη ἴο δηπουηοδ 
ἃ ΤοΙηϊηρ οαγίβηυᾶκο οὐ ρῥίδριο"᾽ (“ ΝΊΠον ἢ 
δηὰ Βαῦγϊοη,᾽ Ρ. 26, ᾿ψοπάοῃ, 186). Βυϊΐ 
[86 ἱπιργοβϑίοη, {κα τπδὲ τηδὰθ ὈγῪ ΕἸ) 4 ἢ οἡ 
Ιϑβγδοὶ (5.66 σ Κ. χυ!ὶ. 20, ΧΙχ. 10), γν» 5 ΠῸ 
ἀουδὲ 85 βιιρογῆς!αὶ δηὰ βῃογ νεά, 45 τἃ ννᾶ5 
ἔογ ἴδε τπλοπηδηΐ τηλγκοὰ ΌὉγ ραϑϑιοηδίο δαγησϑί- 
655. Ὗνο οδηποῖ ννοηάογ ᾿πογεΐοσγο 1 τ ἢδ5 
Ἰ0Έ ἢο ἰγᾶςοθβ 'ὴ ἴῆ6 ΝΙπουθ τηοηυπΊοηΐϑ : 
[ῃουρῇ ννὸ {ΠῚ 6 δοιὰ Ὀ6 ἃ ὈοϊΪὰ πδη 
ψγῆο, ἰπ (ἢ6 ἔδοθ οὗ ἴῃς υὑποχρεςοΐϊθα σοπῇιτη- 
δίίομϑ οὗ ἴῃς ΒίΌ]ς ᾿ἰϑίοσυ ὙΠ ἢ μεθα τὸ- 
ςογας ἃ1Ὸ ἔγοιῃ {Ππ|6 ἴο {Ππ|6 γιοϊἀϊηρ υρ ἴα ι.5, 
ψουά νοπίυγο ἴο ἀϑϑυσης δῖ ΠΟ ταὶ ἴγᾶς 65 
Ὑν}}} ἐνοῦ ὈῈ Τουπὰ. Βυΐξ ννὸ ποοὰ ποῖ ὕε ἀϊβαρ- 
Ροϊπηῖθα οὗ βἰδρρεγοὰ ᾽ξ ποπθ αγε ἔουηά. Τῇο 
βίαρ!Ἔ ϑιιδ)θςῖβ οὔ ἴεϑε ἱπϑου ΡΓΟΙ5, 50 ἔδλτ 45 
ΠΟΥ πᾶν ὨΠοτῖο Ὀδθη ἀδθοὶρθογοά, ἅτὸ οδπι- 
Ραίξῃβ, ςοῃπηϊιοϑῖβ, ϑίθρθβ, Ὀυϊαϊηρ οὗὨἨ ρα]δοθϑ, 
δηάὰ (6 Ιἶκε : τηδίζοσε οἵ Ὀαγρασὶς ἰηἰεγοβί, ἴῃ 
ὙΥΓὮΙ ἢ ἃ ΠΊΘΓΕΪΥ ΤΟΥ] ΟΥ̓ σαὶ ξίοιιβ οἰθπηθηΐ 15 
ποῖ ἴο Ὀ6 Ἰοοϊκοὰ ἔογ. δεθ Μέμδηϊ᾽ 5 "᾿Απηδὶοβ 
ἀε5 Κοἱβ αἀ᾽ Αϑϑογσίε,, ραβϑίπη. ΤῸ ψΏ ἢ νὰ 
τηυϑὲ δά ὰ (ϑεε ποίε οπ οἷ, 11, 10), ἴμαΐὲ ἘΠ6 
(ΟΓΠῚ5 ἴη ὙΠ ἢ ἴΠ6 χερεηίδηοε οὗ ἴΠ6 ΝΙπον ες 
15 ἀεϑογ θεά, ζ4]] Ξῃοτί οὗ κιισρεκίίηρ [86 δοϊιοῖ, 
ταὶ ἴξ ἰηϊογίετοὰ ἢ ἴῃ6 ῥσγαοίίοςθ οὗ 16 
ῬΟΌΌΙΙς νοσϑῃρ οὗ Αϑϑιγ; δηά 1 [ἢ]5 νγῶβ [86 
ςδ56, {Πϊ5 ΓυΓΠΙ5Π65 ἃ ἐγ ΠΟΥ τεάθοη ἔοσ 50Ρ- 
Ροβίῃς ἴξ ὑπ] Κεὶγ ἴμαὶ (ἢ6 ρυ]]ς Δπηδὶβ 
νου] οοηΐδίη ΔΩΥ τοΐσγεηςς ἴο 1. 

Τδαῖ δὴ ουϊνναγὰ ῥγοξοββίοη οὗἨ πδίϊοηδὶ τὸ- 
Ῥεπίδποο ννδϑ ἰγοδῖθα ὈΥ̓ [ϑῃονδὴ ἃ5 ἃ στουπά 
ἴοσ γτεπηρ [06 ΓὨγοδλίοηθα ονογίῆγον, ποί- 
νυν ϑιδηάϊπρ [Πδὶ τ ννὰ5 Ὀοϊδ συρεγβοϊαὶ δηὰ 
ΒῃοτΠνθὰ (ςοιηρασε 1 Κ. χχὶ, 27---29), ννᾶ5 
ἴῃ ἀοοογάδιιοα ἢ [6 ῥεάαχοσὶς σματαςίεγ οὗ 
1π6 ΟἹά Ὀιϑρεηϑδίίοη, ὑνβογοίη οχίοσηῃδὶ βῆοννβ 
ὙΨΕΓΟ ΨΟΥΥ ΘΟΟΓΏΠΊΟΗΪΥ πηδὰδ υ.56 οὗ ἴο τερσεϑθηΐ 
πη νἱνϊὰ ϑγτθοὶ [86 δοηρβ οὔ σοάβ 1υ5ιϊοδ 
Δηά ΤΣῈΟΙΟΥ͂, δηά ἴδ ἴο ἀγᾶνν τηδθῃ οὐ ἴο ἰπδί 
πι6 βρὶ πῖυδὶ τερεπίδηςς νος [ἃ 15 {Π6 
οδ]εςῖ οἵ 81} Ὠινίης σονοϊδοη ἴο Ὀτίης δρουΐ. 

ἵν. Μοϑβί 14] βἴγοββ πδς Ὀδθοη ἰδὶά ὕροῦ 
πὸ δοσουηΐ ρινεὴ οὗ {6 Ῥγορδεῖ᾽β οὐγῃ ὃ6- 
᾿βανίουγ, νης (ἰϊ 15 5414) 15 δἱορείμεσ ἰῃ- 

ἘΧΟΌΚΘΌΘ ΟΝ 

στρ ἴδ]ς, 1 νἱεννοὰ 45 ἃ δίογυ οἵ δεΐῃαϊὶ οζςυτ. 
Τοησεβ. Ηἰ5 ἔοο ϑῃ διί(οηρί ἴο δϑοᾶρο ἰτοηὶ 
7ἘΒονδῃ 5 ῥσδέϑεηςο ; 8ὶ5 [Ὠγουνίηρ ΠΙπιϑεὶ (ὃς 
Δῃ ᾿5γϑοῖῖο ") Ὡροη τοδί ἀθηςο διηοηρ Πεαϊμεης, 
ΤΑΪΠοΣ [ΠΔη ἀἰϑοδαγρε ἴδ οοσηπ)ϑϑίοη δηϊοϊποὰ 
ὌρΡΟη Ὠὶπι; [15 πιδικην ἴῃ ἢΠὶ5 ΠῸ (οῆ» 
εβϑίοῃ οὔ (6 δίῃ Ὑνπιοῖὶ ἢδὰ Ὀτουρὰὶ πὶ Ἰηῖο 
ἰδιαἱ ἀϊπίγεϑ8 ; ἢ|5 σερὶ πίὴν αἵ ἴΠ6 ϑυσοῦθϑϑ οἵ ἢἰς 
ἘΣ ΊΓΕ, δῖ ΒΟ ἢ Πα 5που]ὰ ἢδνὸ σε]οϊορά ; 
15 ἀσδιπιης [δὲ 411 ἴποϑο Ὠυπιδη ογοδίυγοθ 

βῃουϊὰ Ῥετισῆ, τγδίποσ (πῃ ταὶ Πὶδ ρσόρβεογ 
βδῆοι)ά ποῖ σοπῖθ ἵπ| 6; ἢ᾽5 οἰ π5ὴἢ ἐγοί}]ηθϑς 
ὈΠάοσ ρογβοδὶ ἀϊθοοτηίοτί. Βυῖ Ὑγδίονοσ οἵ 
εἰ] 8] ἱπιργο Δ Ὁ] 5ῈῈ 5 δὲ ἢγβὶ βἰξῃΐ ἴοὸ 
αἰίδο!! ἴο ἴπεϑο ἰγαιῖβ (Ὑν Ιοἷ ἀγὸ βοπηθίΠ|Ὲ5 
ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΤΙΪΥ οχαρρογαίθαν, [ἃ γν1}} θ6 ἐοιυπηά ἴο 
αἀἰβρρθᾶσ δ᾽ οψεῖδοσ, [Ε ΟἾΪΥ νγὲ νν}}} Ὀ6 δῖ ἰῃς 
Ῥδίηϑ ἴο ϑοδῇ ἴπ6 ἀδίδιἷς νυ ἢ ΠΟ ὑπίδιγ ργε)υ- 
ἀϊςο, Ὀυϊ νυν ἃ ςαπάϊὰ πιϊπά, δηὰ νὰ {μὲ 
ἀϊδραβοάμοϑβ ἴο σουθγοηζ] Ὀο]Ἰεῦ νυν μὶςἢ δετρ- 
ἴωτο 5 ἐπι Ἰοὰ ἴο εἶδῖπι. ὙΠῸ ψὨοὶε ἀο]Ἰποᾶ- 
[ἴοῃ, Βονίενεσ, Ὀσγοπά αᾳυεδίίοη ἐχδί 15 (δ 
ῬΙΟρΒεῖ 5 ποσὶ δηὰ ϑρίγίζιιδὶ σπασδοίογ ἰῃ ἃ 
ὙΕΓΥ πηΐξανουγαῦϊς Ἰἰσῃῖ, Ὑδῖ Βεστὲ ϑευύδγαὶ 
(Ὠηρ5 ἀγὸ ἴο Ὀ6 ἴάκϑη ἱπίο δοςουηῖ: 

(1) δ'Ὰνε πιυκῖ. τοπηθθοσ, νυ ἤδη ἐπ άρανοι. 
ἴῃς ἴο σβατλδίς [οπδῆ, ἴμδὲ {πὸ τοὶ ίοιι5 5εηῖ}- 
τηθηΐβ οὗ δῃ δαγηδϑὶ [5 γδοὶῖο νου] παίυγαϊ Υ 
ΒΑΥΟΌΣ ΖΓ πιοτὸ οὗ παιἰοηδίϊση, οὗ ὑϊξοῖ πη 
ὄν, ἴδῃ νου ]ά δ τοϊογαῖθα, οσ ὄουθὴ βου 
ΡΟΞΒΙΌΪς, ἴῃ ἃ σδαγδοίεσ ἑογστηδὰ Ὀγ ἴδε ξεπὶι5 
οὗ ΟἸγιϑεἰδηϊγ. Ηον τεϊυςϊδηξ νγογὸ ἴῃ6 γΕΙΥ 
ΔΡοβίϊοβ οὔ (ῃγιϑί ἴο δάπιῖξ ἱπίο ἔθ οῚΓ θΟΘΟΠῚΒ 
ἴδε βρίπΐξ οὗ ὀχρδηβῖναε Ὀδηθνο εποο, ννἱἱἢ νυ ὩΙοὰ 
{μεῖς ΔΊαβίεσ βουσῃξς ἴο ἵἱπῆθυθ {με  Ορ. 
[μκὸ ἰχ. ς4, 55; Αοῖἴϑ Χ. λϑ. 

(2) [τ ςαπηοῖ ροββίδὶγ θὲ ἱπιδρίποά {μδὲ (ὃς 
τοῦ οὗ [86 Ὀοοΐκ, νβοσνοσ Πὸ τνᾶ5, ἀεϑισπρὰ 
ἴο ῥγοβθηξ [Ὁμδῃ 5 Ὀεμανίουῦ πὰ ϑρὶ πὶ 85 
οἴδογ 1πδὴ ὨΙΡὮΏΪΥ σεργεβοηϑῦϊο. Νον ἰεῖ τ 
ΟἾΪΥ Ξυρροβθς ἴπὸ νυυτοῦ ἴο δανο Ὀθθη [οπδὲ 
ΔΙ ΠΊ5ΕΙΓ (566 Δθονυθ, Ρ. ς80), ἀηά (Πεῃ ἴδ 8 ]Ὲ 
σΟΠΊΡαϑ οη 4ϑϑιπιο5 ἴδ σΠδγαςίογ οὗ ἃ ἔταηξ 
δΔηὰ 561 υχ Δι ηρ σοηξεββίοη ; ΟΥ̓ ἴδε ΥΕΙΥ͂ 
ἃοῖ οὗ ρεῃπίην ἴἴ, ᾿ οὨΔἢ δὲ ὁποθ οτηεγρεϑ οὐἵ οἱ 
ἢ!5 ἔοττπεῦ σΠδγαςίοσ, δὰ ἀρρθδγβ ἴο ΟἿΓ ΥἹΕΙ͂ 
ποῖ ΠΊΕΓΙΟΙΥ 45 ἃ ρσορδεῖ, Ὀυϊ 25 ἃ γοηλλγΚΔ Ὁ} 
Βυπιδὶε πὰ ποῦ ]ο-βρί το βαἰπί, Εογ [δὲ 
561 -ΠῸ Πι]ΠἸδτίοη οὗὨ 1π6 ροπίϊοπὶ ἰ5 πιδάς 41} δὲ 
ΏΟΓΕ 5 Γκίηρ, ἤθη ἢθ ΘΙ ΓΊΡΙΥ πᾶγγαῖεβ ἴΠπῈ 
ΒΊΟΓΥ ΟΥὨἁ ἔοπΠΟΓ ΓΟἸῪ δηά ἀπνγογαίποϑα, ὙΠ]}Ὲ 
μ6 ἐογθδαγβ 411 δυιςἢ οχργεβδίοη οὗ 56} -ἀ]5}ρ- 
ΡΓονΑὶ ἃ5 ϑνου]Ἱὰ [Δ ΟΙΠΥ βοσνο 85 ἃ 5 βοδῦοῦ 
οὗ 5 ρῥγεβεηῖ ϑεἰξ, ΒΥ νυυπης 85 ΠῈ 825 ἀσῃα, 
7οπδὴ (δυρροκίηρ Ηἰπὶ ἕο Ῥ6 {με δυΐδβογ) διᾶϑ 
δχροβθὰ ἢϊ5 ἍἽσμδγαςίογ ἴο ἴδο γεργοδαϊίου ἀπά 
οὐθη οοπίεμηρί οὗἩὁ {π6 στοαὶ τῃδ)ου!ν οὗὨ 3 
Τελάοιβ  φσδηάυ σλγοῖθβα οὗ νυ μδὶ ἘΠῸῪ του 
(ΐηκ οὗἉ δίρι, σοηςογπθά οἠϊγ ἕοσ ἴῃς οδυβὸ οὗ 
Οοὰά δηὰ ΗἰΚ γι δουβηεββ. 

(3) [Ὁ πιᾶὺ θὲ οὐ]εοςοίοά τμδὲ δα ᾿γτηη ἐζ- 
Γέβ565 (ἢε ροβίυγε Οὗ πιϊηά ργορεγ ίο ἃ σού- 
ΓΙΩΡ πὰ ΠΟΙ͂Υ τηδη, δηὰ ἰ5 1πογείοτε ουἵ οἵ 

Βαιτηοηυ στ (Π6 συρροπίίοη, (μὲ 186 πᾶττᾶ- 
εἶνε Μγὰ5 σοιηροθοὰ ἴῃ ἃ ϑρίτξ οἵ ρεηϊ(εηείδὶ 
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σοηξεβδίοη. Βαΐ ἴῃ ἔδοξ ἴδε Ἀγτηπ Ἔχρ]!ςῖ] 
δοκπον οάροβ ἴπαὶ ἴπ6 βυδογησβθ ἴῃ ἰανο 
οὐδ νγὰβ Ὀίυηροα ννεῦα Ὀσουσῆϊζ ὑροη πὶ 
Υ Οοἀ ἨΗϊΪπιθοὶ (“Ἰοὺ μαϑὲ οδϑὶ το ἱπίο 

[86 ἄδερ; " 5.4}} {ὰγ ὈΙ]Πονν5 ἀπά ΤΥ ννᾶνο5 
Ῥαβϑοὰ οὐεῦ τὴθ᾽)). Απὰ {πό6ϑ6 δοκηον)οάς- 
τηοηΐβ, (ἌΚθη 85 τὲ Ὀ6 ἴῃ Τσοη)]υποϊοη 

ΟΕΓ ΤΟΝΑΗ. 58) 

Ῥϑάϊπι, (δὲ ἢ6 δά ἡμεν ἱπσυγγοὰ τμδὲ τηοβῖ 
Θχίσγοο σεῦυξο οὗ Οοὰ; ψΏὮ16Ο ἢϊ5 ΓΠδηκῆι 
δοκηονϊοάστηεπὶ οὗ σοῦ μανίηρ Βοατὰ ἢϊ5 
γοῖσο ἰῃ ἴὩθ Ποὺ οΟὗὨ δἰπηοδὲ υἱδον ἀσβραίγ, 
Τηλρη Πῆε8. ΟὨΪΥ {86 ΤΊΘΓΟΥ οὗ [πονῇ δπὰ ποῖ 
5. οὐνῃ τισι ογουβηθσθ. ΕῸΣ [Πὸ γοϑῖ, ἃ 56ῖ- 
νδηΐ οὗ ἰοπονδῃ δὸ ΣΟΙ Ὺ τνᾶ5, δἰ πουρῇ Ὀοἢ 

ΜᾺ τη ἑογεξοίηρ παστδίϊνθ, Ρ ΔΙ ΠΙΥ ἱπιρὶγ [6 ἔβρη 5:1Ὀ05Ο] ΠΘΏΓΥ υπόδν τοῦδικο ἴοσ ἀΐ9ο0- 
Θ6η56 ΒΊΟΝ ἢ6 δά, ψμθη σοπιροβίηρ ἴ6Ὲ Ὀράϊοῃος ΟΥ̓ ΝΥ] ΠΙ] 655, 

ΕΧΟΌΚΘΟΌΘ 8. 

ΟΒΙΈΟΤΙΟΝΒ ΜΑΡΕ ΤῸ ΙΟΝΑΗ ΒΒ ΒΕΙΝῸ ΤῊΣ ΑὕΤΗΟΚΒ. 

νους ἐγου]ηρ ουγϑεῖνοα ἕο τοδιΐο ἴΠ6 
ΓΙΟΥ͂ ἐπνῖα] τοάϑοη νος ἢ45 Ὀδοη δἰϊοροά 
ἀραίηδέ οηδηβ Ὀοΐηρ ὨΙΠη56 1 (6 δυῖμοῦ οὗ 
[δ Ὀοοκ, ουπάεα οὐ [15 ϑρεακίηρ οὗ ἢϊπὶ ἴῃ 
1[8ὲ [τὰ ρεγβοη, νγὲ ΠΊΔΥ ἢοννόνεῦ σοΐοσ ἴο ἔσο 
δρυϊηθηΐβ, ἡ Πῖο ἢ αν Ὀδδη Θϑρος Δ ΠΥ το θὰ 
ὌρΟὴ 8ἃ5 ϑῃονίηρ ἰδδὲ 1 νγᾶβ ντιτοη δὲ ἃ 
τιυςἢ Ἰαΐοῦ ρετὶοά. 

1. [τ [45 Ὀδθη οὐϑοσνοὰ (πδί ΝΙΠονθῆ 15 
ἀσοογιδοά ἴῃ [Π6 ραϑῖ ἴθηϑο; ὁ" ΝΙπουθ νγᾶβ 
ἂῃ ἐχοθδάϊηρ στεδῖ οἰἰγ (σΒΔΡ. 11}. 3); δηά 
1815 15 δϑϑιπιθὰ ἴο ἱπιρὶῪ ἰμαὶ ΝΙΠουθ ἢ ννγᾶβ 
ὯῸ ἰοηρεσ ρύοδὲ ἤθη (6 ὈΟΟΚ ννᾶ5 νστιθη. 
ΤἼΘ ὀχρ δπαίίοη, Βονγενοσ, οὗ ἴῃ6 τον β 
οὐ ρ ουγίης (π6 ρῥαϑὲ ἴθηϑθϑα 15, {πδξ ἢθ 15 σοῃ- 
ςοστιθα ἴο σῆδνν, ἕονν ἴδ ΟΥ̓ δΐγυςκ [6 ὑγο- 
ῬΒοῖβ πὐϊηὰ ψνἤοη δά ἀγεϑϑίηρ Ὠ:πη56 1} ἴο [86 
ἀϊἰϑοθάγρο οὗ ἢ ἷ5 πηϊϑϑίοθ. [1 οηθ, της δἱ 
[86 ρῥγεβοηΐ ἀδυύ, υυιϑῃθά ἴο οχίοϊ ἴῃς ψγϑαίπθββ 
οὗ Αυπίτα, δα ταῖρῃϊ 5ᾶγ, “" Αὐιβίτα γοηΐῖ ἴο 
ΑΙ ΜΠ Ε͵δησθ, δηὰ ἔγδηοβ νγᾶβϑ ἃ ὙΕΓΊΥ͂ 
Ροννογίι Κιηρ ἀοπὶ,᾽" που σ νηρ Π]5 γτοδάογϑ 
δτουπὰ ἔογ ᾿πξοστίηρ ἴδ Εσδησο ἢδ5 ϑἰποθ 
ορδβοὰ ἴο Ὀδ νϑγὺ ρονοσγει, 

4. Ὑδὲ εἴγε ἰ5 (πουρῇῃϊ ἴο ὈΘΑΓ ἔγᾶσος οὗ ἃ 
“ (Βδ)] ἀδἰϑίηρ οἰδεηθηῖ," ἀϊο ἰξ [5 δι ρροβϑά ἴο 
[Π6 ἱπῆυεδηςς δχογοιϑοά ὈΥ Ομδϊ σα ὑροη [6 
ΗΡτενν Ἰδηριᾶσο ἰδίοσ ἴῃ ἴΠ6 15γδο 6 Ὠϊδίοεγ. 

ὙΠΕ ρῃϊ]οϊορίοδὶ ἀοίδι]5, ου νυ μῖς ἢ [815 ΟὈ]εο- 
[ἴοη χεβϑίϑ, [211] ἴο ϑυῤϑίαπειδῖς 1. ϑοπια οἵ 
{8επὶ ἅτὸ ἀπ ἴἰο (6 ξςεῖΐῖ, [πα [ῃ6 νυυιοῦ, 
ἀοϑογίηρ ἔοσ {πῸ ἢγϑί πιὸ ἴῃ ἴ[Π6 ΟἹὰ Τεβίδ- 
τηθηΐ 8ἃΠ Οὐδδῃ γ γαρθ, [1565 [16 ῬΓΌΡΟΓ ἴθ ἢ- 
Ὠΐςδ] ἰουτὴβ Ὑνῃο ἢ ἢ6 πεαγὰ οηρὶογεὰ οἡ ἰδ6 
οςοδϑίοῃ : δ. ἢ ἀγὸ »παίαςῤ, "" 584] [4“568 τηδη,᾽ 
ἔος “"5δ!οῦ ;" σεῤῥίπαδ, “ οονογεα," ἐ.6. 
εἰ ἀροκοα," ἔοσ ““ νϑβϑεὶ," (Π6 πιογὲ ᾿οῃηηοη 
(οστὴ οπίγγαῤ Ὀοΐπρ α͵50 ιιϑϑὰ ; γαόῤ δαεῤοὀῥεί, 
ἐφ ΗΘ οὗ ἔῃ6 5381:}ογβ," ἔοσγ “ σδρίδίῃ : " ΤΣ 

3 γαεδίεγμ, (τλοβ ΡγοὈ Δ] Υ) ““Δηὰ ἴπεγ ρίουβ 
ἴον “τονε δαγά." νος ΤῊΔΥ τεοο]οςῖ [Πὲς 
Ρᾶγδ 116] σαϑὸ οἵ δὲ [π|κ6, ἴῃ ὶ5 δοςοιηῖ οὗ 
8: Ῥι]}5 βῃρνστεςϊ, ἘπλρΟΥηρ ἃ να οἱ οὗ 
πδυτοαὶ ἰογπιβ, ἡ Ὠϊς ἢ πὸ δά πὸ ἀοιδί πολγὰ 
υϑοά ΜΠθη Ὠἰ πιο ῖ ἢ οὐ βῃ!ρ-οαγὰ δὲ [Π6 νἜσῪ 
{ἰπιθ. Ακδίη, ΒῈὸ υϑὲ5 ἴδε ψοσζὰ ἐααρε οὗ ἴδε 
εἀϊςξ νυν ἢϊςἢ ννᾶϑ ἰοϑυθα ὉΥ ἴῃς Κίπρ' δηὰ ποῦ ]θβ 
ποῖ ἃ Ηοῦτενν ψογτά Ὀυϊ Αταπιδῖς ; ὈΓΟΌΔΟΪΥ 
[86 νεῪ ψογὰ υϑοὰ ἴῃ Νίπονθι ἴο ἀεβίρπαῖε 
ϑςἢ ἃ ἄδθοτοθ. Οἱ ἴδο 86 οὗ Ατδηδῖς ἴῃ [86 
Ἐδδὶ δ5 “ἴῃο ἰδηρυᾶρο οἵ ἀϊρ]οι ΔΟΥ,," 5966 
Ῥ. 228 οἵ [15 νοΐυπιε. ὍΠ6 βοπιοννῃδαὶ Ατᾶ- 
τηδὶς τίηρε ἀϊβοονογοὰ ἴῃ ἴπεὸ Ἡδῦτεν οὗ “1 
ἀϊςρίοδϑθὰ [οηδ " ἰπ οἷ. ἰν. 1, 8ἃ5 σοπηρατεά 
νὰ Οεη. χχὶ. σὰ, δηά οἵ “ἀεϊϊνον δἰπὶ ᾽" ἴῃ 
ἷν. 6, ΤῊΔΥ ὙΟΙῪ Μοὶ Ὀς ἀπε ἴο Ζεθυϊοηῖίε 
ΡΓΚΟνης 4}15Π|. 

ΕΧΟυΚϑυϑ Ὁ. 

ἘΞΕΙΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤἸΟΝΑΗΒ ΗΥ̓ΜΝ ΤῸ ΟΥΗΕΕ ΘΟΚΙΡΊΌΒΕΘ. 

Ννε νἹ]} ρίδος 5ἰάθ ὈῪ ϑἰάβς [ἢ ϑενεγαὶ ραᾶ8- 
βΑρῸ5 858 [ΠΟῪ ἅτε ἔουπὰ ἰῃ [οηδῃ τπὰ ἱπ ἰδς 
Ῥϑδίπηβ ; ἔο]οννίης τς Αὐϊποτὶζοὰ Νεγϑθίοη, 6χ- 
ςερῖ 50 ἔῶσ 88 ὁσοδϑίοηδι  ν ἴο δ᾽ἴογ π6 ἰσϑηβὶδ- 
τίου, νβεπ (ἢ. Ηρῦτονν ρῆγαϑε ἴῃ 186 ἴννο 15 
ἰἀοΠΈς 8], ἔογ ἴπῸ ρυγροϑο οὗ τηδυκίηρ ΠΊΟΓΕ 
ΠοΟΠϑρΡΙ ΠΟΘ ΒΙΥ ἴΠ6 Δρτεοιηθηΐ, 

() 
ἸΟΝΑΗ͂ ΙἹ. 

δ Τῆοε νψϑίοιβ (οΠὶ» 
Ῥαβδοά τὴς δρουΐ, 
ουθῃ ἴο τ! 5ου]. 

83 Αηὰ [Ἃδε δ5ίγεατι 
οἰοςοὰ τὴς τουπά : 

5 Τῆς ἀερίθ οἱοξεὰ 
τὴς τουπὰ δου. 

ῬΘΑΙΜ ΧΥΠΙῚ. 
4 Τῇ βοστοῦνβ οὗ ἀδδί ἢ 

σοτηραϑθοα τὴ6 8" 
Ὅουϊ, 
Απὰ τἴὰ6 ἢοοάς οὗ 
προ] ο55 χηδάςδ 
τὴο δἰγαϊά. 

5 Τῆς βοσονβ οὗ δ6ὶ] 
οἰοβεὰ τὰ τουπὰ 
δρουῖ. 

ΤἸΤΟΝΑΗ͂ 11. 
4 ἴ οδιοὰ ἔτοπὶ ΤᾺ 

ἀϊξίγεβα υπίο 188 
Ι[οΒΡ. 

4 Ὕεῖ Εν] Ἰοοῖς ἀραΐη 
ἰονγατὰβς [ὮΥ ΟΪΥῪ 
[δ Ρ]6. 

7 Απὰ ΤΥ ῬΥΔΥΕΥ ΟἈΠ16 
πῃ υπῖο θα, ἰηῖο 
(λῖης ΒΟΙΥ τεταρὶς. 

ῬΘΑΙΜ ΧΥΠΙ. 
6 Ἰπ τὴῦὖό ἀἰδίτεθθ 1 

οδἰϊοὰ υπῖο [ἰδ 
ΙΟΒΌ : 
Ἡς δοασὰ στὴγ νοῖοε 
ουἷ οὗ Ὠἰδ [εἰ ΡΪ6, 

Απᾷᾶ ΤΥ ΟΥ̓ οατης ἴῃ 
Ῥείογτε δἰπι ἰηἴο δῖ9 
ΕΆ[5. 

ΤΠ σοηουγτοηοο οὗ 50 ΤΔΏΥ 5} ἜΧρτ 5- 
δἰοῃϑβ δῃά ἱπιᾶροβ σδηηοῖ ἢᾶνὲ ἔοττυϊϊουϑ: 
ἴῃε οπὲ ροεῖ τηυδὲ βανθ δδὰ βουπάϊηρ ἰπ ἢἰ8 
ταϊπὰ τ8ὲ Ἰδησυάᾶρε οὗ ἴμ6 οἴβεγ. [ἢ αν 5 
ρβ81π|, ἴδε 5ἰτυδίίοη ΟΥ̓ ΜΟΙ ΒΕ ἴτηᾶρο5 ἑοστἢ 
᾿ἷ5 ραϑὲ δ] ςοπβ, υἱεννεὰ ἃ5 οπα ΜβοΪε, 15 
ἀοβογί ρα στ ἃ 1ι5ῖ ϑοα ΘΠΟΥ οὗ ἔδαϊΌΓΕ5, 



584 
ΜΒ ἢ ΟΙΔΙΏΙΪΥ Ἔνοῖνος [ἐπεὶ Ὀεῖοτε 15 ἱπιδρὶ- 
Ὠδῖΐομ 8ἃ5 Δῃ ογρίηδὶ σοποερίίοη : ἴξ 15 ουξ οὗὨ 
5 ΠΟΥ ἰμδὲ {πε ἀεπετρίίοῃ 15 ἄγανστι, ἀπά 
ποῖ ἔγοτῃ ἴπ6 σοσῃροβίξοη οἵ δηοΐμοσ. ννὲ σδῃ- 
ποῖ ἀουδί, ἐδετείοτο, [δὲ ᾿λαν 5 ἀο!ποδιϊοη 
οὗ μἰΞ θείης Βρφυγαι νοὶ ονογνν μεϊπχοὰ Ξυρρ θὰ 
Ομδἢ ἢ βοὴ οὗ {π6 ἰοτηβ, υπάθγ ὙΠ] ἢ 
6 πιοῖὸ ΟὈΓΕΥ θεῖ5 ἐογίῃ δῖ5 οὐγῃ δςοίυδ] 

Βυτογροιηθηΐ, 

() 
ῬΘΦΑΙΜ ΧΧΧΙ. ἸΟΝΑΗ͂ 1. 

42 Απά 1 βαϊὰ ἴῃ ΤΥ 4 Απά 1 καἱά, 1 85ὶ 
μαϑῖο, 1 δὰ οιΐ οἶ οαβῖ ουῖ ἔτοτῃ Ῥείογε 
ἴτοῦλ Ὀείοσε ἴμίηθ [ὰϊης αγεβ. 
6γ65. 

6, ὩΣ μαίοά {᾿ὴπὶ 8. ὙΠΟΥῪ [᾿πδΐ ἀτὸ τοραγά- 
1πἴ τεραγὰ νϑηϊὶος 0] οὐ ναηιϊε5 οὗ 
οἵ ἐΔἸΞεμοοά : θυ 1 [4]σεῆοοὰ ἔογβακε 
{πιΞί ἴῃ [6 ΓΟᾺῸ : 1μεὶγ ΠΊΕΓΟΥ. 
1 ν1}} Ῥε ρἰδαά δπὰ 
ταὐοϊος ἰῇ [ΠΥ ΠΊΘΓΟΥ. 

πη ἴθ ρϑαὶπι, ἴδε σοηίοχὶ δῆεννα ἴπαΐ (Ὧ6 
(δουξῆϊ οἵ Ὀεὶπρ ἴῃ [Θῃονδἢῃ 5 ἐγεβισῃς ἰ5, δ 
τη ῖ5 Ππι6, ΘΓ Ργεϑεηῖ ἴο [Π6 νυ [ΕΓ 5 τηϊπὰ 85 
Βἷ5 βτοδίοεξε βαρρίῃθβϑ. [Ι͂ἢ ἴπ6 ονεγροννευηᾷ, 
αἰτιοδί ἰΠπυπιρπδηξ ργεβϑυσο οὐ ΠΥ, νἱπάϊο- 
ἔνε δῃὰ ϑἰδπάρσοιι9 ὄποίηῖθθ, 6 πδὰ δἰτηοϑῖ 
ἔοϊς ΠΙπΊβοῖ ἰδοϊαίθά, ἀπά σἀρίπγοα ΌὈΥ {μοπὶ; 
ἐ(Ἴῃ (Ποῖγ πεῖ" (υ. 4), αἰπιοϑὲ “"" δι! ὕρ ἱπίο 
ἔδο ῃδηὰ οὐδε ΘποῖΩΥ ᾿ (νυν. 8, 15). Ηδ δά 
(οἷξ τῃδῖ ἢθ 5ῃοιϊὰ Ὀ6 ἀεϊνογοὰ ἔτοπι (815, 1 
ΟΠΙΥ “ [ἐπονδ 5 ἔδοθ του] βῃϊπθ ἀρόη Ὠἰπ1"" 
(υ. 16): 1μ4ῖ Βα 5ΒΒουϊᾷ ἔμϑῃ δὲ δια ἀυγᾶν 58:6 
ἔγοπι ἔμποπὶ ὁ ἴῃ ἴδ6 βοσγοῖ οἵ Ηἰ5 ργϑβθησθ." 
ΤῊ5 ΠΔρρίμοβα με δὰ ποεὺ δὲ Ἰεηρίῃ τεδὶ ἰϑοὰ 
ἴῃ δῖ8 οὐ ὄὌχροήδηςε; ἔουπά ἴπαΐ μΒ6 πὰ 
Βροΐίκεῃ ἴῃ μαϑῖθ, νβθη μα μδὰ 5αὰ {πδὶ ἢθ νγὰβ 
ςυΐϊ ΟἹ ἴογ βοοὰ δηὰ 81] ἔγοπῃη Ὀείογε [ἐμονδῇῃ 5 
Ἔγθσὶ ἕου [μὲ 6 ννᾶ5 ποῖ ἴδ ἰδοϊαϊϑά, ουΐ 
ΟἿΣ, ἔογ {πὶ ἢἷ5 ργαγεγ δὰ γεασῃϑά [εμπονδῃβ 
ρᾶτβ. [ἰ ἰ5 ἱπιροεϑιθϊα ποί ἴο ἔδεϊ, ἴμδὲ 186 
ἐνγϑηϊγοϑοοοηὰ νεῦϑα ΟοὐἩ [86 ρ54π| ἰ5 οὗ βροῦ- 
τληοοὺβ ρτονίῃ, ϑρυπριηρ οὐἱ οἵ ἴδε ϑ5εηῖὶ- 
τηϑηΐβ ψ ϊοἢ δὲ ἴδ6 τὸ 611] 1π6 ῥϑβδ]ηγίϑί 5 
τηϊπάὰ , δηά πδὲ ἰἴ 15 {μεγεέοσε ογβίπαὶ δηὰ 
ποῖ Ὀοτγοννσοά, Απὰ 1τδογείοσγο, ἤθη νὰ ἤπὰ 
ἴῃ ἢ] βᾶπιθ ὑ581πὶ ἔννο δχργεβϑίοῃβ δἰπιοϑβῖ 
ἰφοηξίοδὶ συ ἔσο ἰπ [ομδἢ 5 ὨΥΠπιη, ννὲ σδη- 
ποῖ Ὀυϊ ςοπεϊυάο, (μδῖ 186 ἰδηρυᾶρο οὗ [Π6 

, Οχρχοβϑίηρ ἘμβΔη ΚΑΙ] Π655 ἔρσ εἰ νεγᾶποῦ 
ουΐ οὗ ἃ βἰαϊς οὗ υἱΐογ ἀδϑραῖσγ, νγὰ5 Ῥγεϑδθηΐ ἴο 
7οπδδ᾿β πυϊπά, νγβεη ρεηηΐῃρ ἢΐ5. ονντ ἔβα! τηρ5 
οὗ τπδηκεορίνίπρ ἔοσ (δπιϊςιραιθά) ἐδ! νεσαηςα 
ουϊ οὗ ἃ 5ἰδῖο, ἀραῖπ, οὗ υἱΐετ ἀοβρδῖγ. 

Ἐογ ἴπε ρσγοῦδθϊς εγὰ οὗ ἴδε ῥϑαὶπὶ 5εὲ6 ἔπ6 
ἰηἰσγοάυςίοτγ ποίς ἴο 1. ᾿ 

ἽΡΘΑΙΜ ΟΧΙ]. ΤΟΝΑΗ͂ 1. 

4 ἍΒε; τὰ δρίγς νῷ 7 ἌΝ Βεη τὰ 500] Μ25 

ονογ οἰ πηοὰ ὕροῃ ονου Βεϊπηοθά ἀροῦ 
τος, [πο του Κηο "Ὁ τὴ [1 σοιιθιροεγοά 

ἴῃς ΟΕ. εδὶ τ Ρϑίδι. 

ἘΧΟΚΘΟΘ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΝΔΗ. 

ὙΠΟ ρϑαϊηὶ 15 ἱπ ἔπε δοδλύϊηρ δϑογί θεὰ ἴο 
Βανι ὰ ; ἀπά οὐ ἴμδαὶ στουπὰ νγὲ τ δ  ἢπά ἰῃ 
Τ7οπδῃβ ννογάβ δὴ εςῆο οὗ Ῥανι 8, Βαΐ ἰη- 
ἴογηδ] δυϊάθηος ἀοσβ ποῖ οἵ [5611 ἀείοττηϊπο πὸ 
τεϊδίίοη δοΐνγοεη (Π6 ἵννο. 

(ῳ) 
ΤΟΝΑΗ͂ 1Ἱ.Ψ 

3 Ἐογ ἴμου Βαάβί ολϑὶ 
6 ἱπῖο [6 ἄξερ, 
πη [ῃς Πεατὶ οὗ (δε 
5645 : δῃηὰ {πο 5[Γ68π| 
οἰοβθά τις στουηᾶ : 

ῬΘΑΙΜΟ ΧΙ. 
" Ὅεερ οδ]]εῖ ἢ} υπίο 

ἄδορ δὲ ἴ6 ποῖβα 
οὗ τὰ ᾿υδίοσβρουίθ : 

ΑἸΙ (ὰγ Ὀγελΐκοῖς ἀπά ΑΙΙ (γ Ὀγχεάίκεῖς δπὰ 
[ὮΥ ννανοϑ να ΟΥ̓ῸΣ ΤΥ ψᾶνοϑ μάυθονεῦ 
Τὴ Ραϑβϑϑά, Τὴ θ 

Ἡοτὸ ἴῃμα ρῇγαϑο ξουπᾷ ἴῃ Ὀοϊῃ ἰ5 οπα ὙΒιοἢ 
ἴῃ ἰοηδῇ πιρϊ πᾶνε ϑεεπηθαὰ βροῃίδπεοι δι 
ονοϊνοά ουξδ οὗ με 5ἰζυδίίοῃ : ΤεγδΙη}Υ, καὶ 
τηοϑῖ Ὡδίι γα δηὰ [Ἰ ΟΥΑΙ ΠΥ Ὄχργεβϑοβ ἴ, ἴῃ 
[86 ῥβαϊπὶ, ἰξ ἀρρϑᾶῦβ 85 Δῃ ἱτηδζε ϑιιρροϑίοά 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ὈΥ ἰοςδὶ ὀχροσίθηςο (566 ποῖ ἴῃ ἴος.). 
[{ (Βογὲ ἀϊά ποῖ ϑϑϑῖῃ ἴο Ὅ6 σϑάϑοῃ οἡ οἵδε 
ετουπάβ ἔογ σοζαγάϊηρ ἴῃθ ῥϑαὶπὶ 85 οἱ [δε 
Ῥανιάϊς ογα, ἔτοπλ (ἢ]5 σου ραγίβοη δἴοηθ ΜῈ 
τρῃϊ πᾶνὸ ἰηΐογτοὰ {πᾶὲ (6 ῥϑδὶ πιϊϑι 5 ἰδῆ- 
δυλθε ννᾶ5 ἃ τοπηϊηίϑοθποθ οὗ [οπδηθ. Αϑ 1 
5, ἴΠ6 ΤΟΥΘΓΘΘ ΠΟΠΟΪ ΞΟ. ΔΡΡΟΔΓΒ ἴΠ6 ΠΊΟΓὄ 
ργοῦθαῦῖθ. ΑἹ 4]1] ὀνοηίβ, {πὸ ογὰ οὗἩἨ [οπδὶ 5 
ὮΥΤΊη 5 Ογα ΘῈ π45541]6 6. 

6) 
ΓΤΑΜΕΝΥΑΤΙΟΝΒ 1Π. ΤΟΝΛΔΗ ΠΙ. 

54 ΤΏ6 νναΐοιβ ἤονοεἀ 4. ΤὭδη 1 αἱά, [ πὶ 
ΟΥ̓́Σ τηὶπα Πεβδά: οαξί ουὐἱ ἔγοτι Ὀείοτγε 
Ι καἰά, 1 ἀὐὶ συ ΟΣ, τμϊπα αγεϑ. 

ΤΠ νοῦϑθ ἰη [ογου δῇ ῥγοϑθηΐϊβ 8ῃ ἱπι8ρῈ 
ἀϊοτεοπηροϊοά Ὸπὶ 1Π6 ᾿πλΑΡΌΥΥ οὗἉ [πὰ οοπίοχί, 
Δα 15 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἃ το ηἰϑοθηςσα οὗὨἨ ἴΠ6 ἹΠΙΔΡΈΓΥ 
οὗ εδυ]ογ Ροείβ: δυξ ἰξ 5 ηὐϊέε ὑποοτίδίη 
ὙΥΒ οί Ποῦ 1 σοπιεβ ἔγτοπὶ 5. ΧυἹ]. ἰηἶξ, (ΟΥ̓ Δ]. 
7), οοπιδιπεὰ νἱἢ 5, χχχὶ. 22, ογ ΠΌπι [Π6 
ΒδΏΘΓΑῚ ἀεοοΡοη ἴῃ [οπδὰ σοπιθὶποὰ ΜΠ} 
ΨΟΙΒΘ 4. 

(6) 
ῬΘΑῚΜ ΟΧΧ. ἸΌΝΑΗ ΠΙ. 

: Τοῖδε ΙΟΚῸ ἰῃ ΤΥ 411 οὐ] δὰ οι οὗ ΠΙΥ 
ἀϊδίγοβς 1 οδἱ]] ἀϊΞίγοος (οΠ6ΙΟΚΡ, 
διὰ δὲ δηξνοτοα δηὰ δὲ δησνεγοὰ 
ΤΩ. ΤΩΘ. 

ΤὨῖς Αι έλδε ον πάλας Ῥγονοβ {π||6,| Α.5 ἔδεγδ 
οδῃ Ὀδ6 πο ἀουδὲ τ[μδὲ [οπδὰ ἰϊ. 2 νγὰβ ἀγασῃ 
ἔτοιῃ 5. χυἱἱ!. 6, ἴα ργουδΌ ΕΥ̓ 5. 5π|4}1 ἐπὶ 
ἰξ ννᾶβ ἃ τοπηηίϑοθρηοθ οὗ 5. οχχ. :. Τῆὶδ 
δεῖ οᾶπιθ οἰἕμοσ ἔγοπι Ῥ5. χυ, 6, οτ᾽ ἔτοτὶ 
7]οπδῆ. 

ΡΞ. οχχ. ἰβ ἴῃ ἴδε μοδάϊηρ Ξἰπιρὶγ ἀεϑοτδοά 
85 “ἃ ϑοηξ οὗ ἀδξιοοβ (ϑοθηί5).᾽" ὄ1{15 1πουρᾷϊ 

ἴο 6 ἃ ἰδίογ οοτηροβιζίοη : Ὠγ Ῥυϑου, ΒΟΥ ΕΥΕΤ, 
ΚὨΙηἶκ5 1: φάγος ἴἤλη ]οηδἢ. 



ΤΟΝΑΗ. 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ 1. 
1: ῬὉμαλ, τον το Λέκευελ, εεὰ ἐο 7Ζ΄αγελίελ. 4 

ὮΞἴπ ἐς δείγαγεάί ὧν ὦ ἱερεῤενί, τ ἐλγοτορ ἐμίο 
ἐλε το, 1ὴ αμα τυαϊοιυεά ὃν α 354. 

ΟΥΝ ιδὸ νοζά οἵ τῆς [ΘΚ 
ι (αλΠεά, ολτηθ υηἴο | Ϊοηδῃ τῆς 8οη οὗ 
τ οὐ παν ΑἸ ΔΙ, Αγ] ηρ, 

2 Ατῖδβε, ρὸ ἴο ΝΙπενεῆ, ἰδὲ “ρτεδὶ 4 ὅσα. το 
οἰἴγ, δηά οἴὙ ἀραίπβε ἰξ ; ἔογ τῇῆεὶγ ἐβὰρ. 5. 5. 
νυ]  Καάπεβ8 18 σοπ!δ ῸΡ θεΐογε τη6. 

42 Βυῖς [οηδῇ τοβεὲ ἃρ ἴο δε υηΐο 
ἼΑΓΘΠΙ58 ἔγοπι πε ργεβαπος οὗ ἴδε 
ΓΟΚΡ, ἀπά ψννεηῖ ἀοίψη ἴο Ϊορρδ ; δηά 
ἢ ἰουπά ἃ 5Π]Ρ ροίηῃρ; ἴο Τ ΔΥΘΠ 5ἢ : 

ΟΗΑΡ. [. 1. Νννευ ἐδὲ «υογὰά οΥἹ ἐῤέ 7,0 ΚὉ 
εαη:6] ΗἩεδ. πᾶ ἴμο9 ψοσᾶ, ἄς. ΤΠ οο- 
Ῥυϊὰ “Ἵπά ᾿ιοδλάβ αἷϑο {π6 ο]]ονίηρ ὈοΟΚΘ: 
Εχοάυς, 1, ονπςυ5, ΝΌπΊθοΓβ, [οϑῆυδ, [πάρε5, 
Ἀπ, Σ πὰ 2 ϑαπιιεῖ, Σ δπὰ χα Κίηρϑ, 2 Οἢτο- 
πὶς]65, ΕΖγα, Ἐξίποσ, δηὰ ἘΖΟΚΙΕΙ ; νυ μειθ, ἰῇ ΟΣ 
ΑὐἰδμουζΖοὰ ψοσβίοη, 1ἴ 15 ϑοπηδι! πη65 σοηάδοσοά 
Νοευ οὐ Τκη. Νοδεγ δῇ σοτηηθησοβ {ἢι15 : 
“ΤΠ νογάς οὗ Νεδοπλίδῃ, [Π6 βοὴ οὗ Ηδοῇᾶ- 
114. Απά [ξ σδπὶε ἴο ρ455," ζος. [ἢ ἃ 5: ΠΉ1]ΔΓ 
ΓΑ, ἴῃ [ετὶ ἱ. 4; Ηοβ. 1. 2; ἀπά Απῖοβ 1. 2, 
δῇἤουγ ἃ ποδάϊηρ, νν ἈΙςἢ συμ δος Δ}}γ 15 φυϊῖο 56- 
Ῥᾶγαίο ἔγοπη ννρδῖ ἔο]]οῖν5, [Π6 παγγαϊῖνα θθρη5 
ὙΠ (6 σορυϊα. ὁ ᾿ηἴογ, θβροςῖδ!]ν ἔγοπι ἴῃ 6 
λϑξ ο͵455 οἵ οδϑθβ, (δὶ 1ῃ6 56 οὗ ἴῃ6 σορυ]ὰ 
ϑῃοινγβ ἃ σοῃϑβοϊοιβηθθθ οἡ [ἴῃς ρα οὗ [6 νυχιΐεῦ 
ἴῃ οδοἢ οᾶθ6, ἰδὲ ἢθ ννα5 δεϊ(ἰπρ ΠΙΠβ6 1 ἴο 
τὐτὶῖϊο τπηδίζοσ, ὑῆϊοῦ τυοι]Ἱὰ σοππηροὶ 1156]8 
ΟΥ̓ΑΠΙ ΟΠ ὙΠ Ὦ Ῥτενυϊουϑὶγ οχ βεϊηρ τεσογάϑ, 
1 5 δὴ ἱπίογοϑίηρ ἱπάϊσδίίοη οὗ (νυν δῖ πᾶ ὈἊ 
βίγ θὰ) ἃ ςοπίϊπιιουβ 1ἸΕΓαῪ σοηδβοϊουϑη6 55 
το τεηην δπιοηξ ἴῃς [ομονϑῖϑ οὗ ἴῃ 15 γϑθ δ 
πδϊίοῃ. 

οπαδ [δὲ σα ΟΥ᾽ “»εἰΠα1} 8ε6 2 Κ'. χίν. Ὡς, 
δηᾷ [πιτοάυςξοη ἀῦονο, Ρ. 575. “Αλ41} ἰς 
8η δάϊοςοϊιναὶ ἕοστῃ ἔγοπι ωρηοέῤ, “ἴσα ἢ: 86“ 
οοτάϊηρ ἴο ΗΖ -- Ματθαῖος: ““ἴογ ἴῃ δγτίδς, 
45 ἴῃ Αταϑῦϊς, τὲ 15 οἴη ἀτορρεά." ῬὍΤὸ δγγίᾷς 
85 ΜΜαιβαὶ, οὐ Μαϊζμονν, Βεσα. 

Φ. “γε, 3ξο ἰο Νίπευεθ} 1809 Ἂν, ξο, 
Χο. Αἴᾶογ βϑοίῃρ πονν ἔγυ {1655 ἰ5 (ἢ6 ννογκ οὗ 
{πε ῥσορβδεῖβ ἴῃ 5γαοὶ, ΕῪ ννμδὲ ἰτ ν1}} εἴξεοῖς 
ἴῃ [ῆ6 τιεΐγοροϊ!ϑ οὗ μβοαϊποηάοηι. 

ἐδαΐ σγεαὶ ο1}}] [1.εἴ ποῖ 115 στοδίποϑϑ τῇδ 
πο δἴγαϊᾷ : ἔου ἴῃδῖ νΟΥῪ φγοαΐηοϑβ στηλο [15 
τννοϊέλτο ἀθὰγ ἴο Με (ςἷ. ἱν. το, 11). Οτεαῖ- 
Ὧ658 ἰῇ ρΟΥΕΣ 5εεῖῃ ἰηἰοῃἀεὰ, 85 ν}6]} 45 σγεαῖ- 
Ὧ655 ἴῃ 51Ζ6. 

απά ον ἀβαΐξμὲ ὦ ΠΣ “ἰμηΐο ἰξ,᾽) ἃ5 τὸ 
δυὸ ἰη ςἢ, 1], 4. 158 ργεδς μην τγᾶ8 ἴο Ὧδ 
ποῖ τ]ΟΓΟΙ͂Υ 4 ἀεπυηποίδίιοη αφαίπες ΝΙΠονθῇ, 
δυϊ 2ο βεσ, Νὸ διγῖδος βιδίεηθηϊ ἰ5 Βοσὸ ρίνθη 
οὗ ἴμὲ πδίυτε οὗ ἴῃς πιεββϑασε ὙΠΟ ἢ τε Πδὰ ἴὸ 
ἀεἰϊϊνεῦ ; ῬΣΟΘΌΪΥ Ὀεσαιθε ἴδ6 τστϊετ᾽β Ὀμι51- 

655 δὲ ρῥιέβθηξ 15 πο ΠῚ (ἢ Ργορμοὶ 
ὨΙπΊβεἸ ἤδη τ ἢ ΝΙΠονθὴ : Ὀὰζ νγὸ ἰθάσγη ἔγοπὶ 
“ἢ. ἵν.  (Παΐ 115 Ἰπιρογέ πγυϑὲ αν Ὀδθη ἱπάϊ- 
οδίθα ἴο ἴῃς ῥσγορβοί. 

,)ὸν ἐρεῖν «υἱεζεάμει, ἐς σοι μὸ δεζόγε γε] 
Τπῦο ΤΩΥ͂ ῬΣΘΒΘΠΟΘ, [25 ὈδοΟΠΊΣ 50 ρτγοδῖ 
ἴηαξ 1 οἂῃ Ὧο ᾿ἰοηρβεῦ ονογίοοκ τ. Οορ. 
Οϑη. νυἱ. τχ; Αςίϑβ χ. 4; σου. Χυϊ. 19. 

8. Βιμὼὶ ϑοπαῦ γοιὲ μὸ 1Ἰο 3 ε] Ἠξε εἴ Πιτ᾿- 
56] ἴ0 βῸ ἃ Ἰουγηευ 85 οοπητηδηάθα (ςρ. “Τῖ56 
ὉΡ.,᾽) υ. 2). Ὀυῖϊ ἴῃ ἴῃς ορροϑῖίε ἀϊτεςίοη. 

μπίο Ἰαγεδμ8)] [΄οβερῆυβ ((Απῇᾳ.᾽ ΙΧ. χ. 
4) {πῖηκ5 Ταγϑυβ ἴῃ ΟἸΙοΐα 15 τηθαηῖ ; ΤΠθο- 
ἀοτεῖ ἀπά οἴμεγβ, (δγίπαρε (85 με ϑερευδριπ 
ἴῃ [541]. ΧΧΙΝ, 14 ῸΣ “58105 οὗ ΤΑγβἢιϑἢ " ἢδ5 
πλοῖα Καρχηδόνος, τῃουρῇ ἰδ Βότὸ γεϊδίη5 [86 
Ηρφῦτγονν οσα); ἴῃ Ταγρυπὶ δηὰ Ϊθγοπὶθ 
Τοηάογ ““ἴο0 {ΠῸ 564, ,..6. ἴο 50πὴ6 ἕδσ οἱ ρίδςβ 
οὐ ἴπο οσθδῃ. Βιιῖ 85 186 βεδπιθη νυ ἢ ὙΠ ΟπῚ 
Ἰοηδὴ νγεηΐ νγεῖο Βοδίβεηβ, δηὰ 85 ΤΑγϑἢ ϑἢ 
νν 45 ἃ υἷδοθ ςοπηεςϊοα νυ ἢ ΤΥτῈ ἰντς ΧΧΙΙ, 
14),) ΤΑΙΘΒΙ5ἢ 15 πόσα ργοῦδοΪγ ἴπ6 ῬΗΘηΙςΐδΔη 
βει[Ἰοπηεηΐ οὗ Τασγίοθθιβ ἴῃ δρδίη, ὩρΑσ 1Π6 
Ουδάδ᾽υϊνῖγ. δοὲ Νοῖο Β οἡ σ Κ, χ. 22. 
]Ἰοπδὴ νυ ϑβεὰ ἰο μεῖ ἀναὺ ἴο (6 διγ ποσί 
Ῥοϊηξ νγεσίνναγά (Π4ὶ 6 Κπονν οὗ; 50 Ἄγεγϑθθ 
νγ5 ἢ ἔγομπι (ἢ6 πτηϊϑϑίοη δαϑίνναγάβ ἰο ΝΙπθ- 
νεἢ, 
“σον ἐδὲ ῥγεθεποο οὗ ἐδε 1050] “Τὸ ὕε," 

ΟΥ 'βἰδπα, ἴῃ ἃ Κιηρ᾽β Ῥγεέϑοηςθ᾽" 15 οἄρη 
ιϑοὲὦ 245 ἃ 561 ἴοιτη ἴο ἀεποίθ δοίϊϊηρ; 25 ἢἰβ5 
ΟΠ οἰ] παϊηϊϑίοσ. 866 Οδη, χ]!. 46; Ὠευῖ, χ. 8: 
1 Κ. νἱῖϊ. 2ς, Χυ τ 2 Κι. 11. 14: [ὐκὸ 1. 19. 
ΤὨς Ρἤγαβο ἤθγε οἱ ρ] γα ΤΏΔΥ ᾿μοσθέοτο πλθδῃ, 
διὰ τηοϑὲ ῬχγοῦδΪΥ ἀοθϑ τθᾶῃ, “ἴο μεῖ ἉΥΜΑΥ͂ 
ἔτοπιὶ 15 οἱῆςιδὶ τ ηϊϑιγδοη 8ἃ5 ζϑθονδὶ 8 
ΠΡ το ΟΥ, ἃ5 ἴπ6 Τάγξυμ κίνεβ ᾿{, “μα 
Τα ποῖ ῬΓΟΡΏΘΘΥ ἴῃ (δς πο οὗ (86 

Ι, οτὰ," ϑοπὶθ ᾶνο βυρροβοά, ἴδαϊ 11 πηθδῃ5 
ξεϊ(πρ’ ἀνα ἔγοπὶ ἴδε ΗΟΪΥ [.Δπά, τεξεττίηρ 
ἴο 2 Κ, χυὶϊ. 2ο δηὰ 21 (""ςδϑοῖ ἴδεπὶ ουΐ οὗ 
᾿η5 5ἰβῃ1}); Ὀυΐ ΔΙ Βουρἢ ἐπ ἴμο86 Ῥδϑβαρο5 
ἴδ ἜΧργοϑϑίου [16 σης, οὐ ἴδ6 ῥγόϑοηςς οὗ 
186 [μοτὰ,᾽" ροϊηίβ ἰο ἴδε ρεουϊαγ τεϊδοῃ οὗ 
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80 ἢε ραἰά {πε ἔλγε τπεγεοῦ, δηά νγεηΐ 
ἄἀοννῃ ἰπῖο ἰἴϊ, ἴο ρὸ ψγν ἢ τΠδπλ πηῖο 

ΤΙΟΝΑΗ. 1. 
Αγ 8 ἔτοπι τῆς ργέβϑοπος οὐ τῇς 
ΠΟΚΡ. Σὰ ας 

ἔλνουν ἴθ ἸΒΙΟΙ [σγδοὶ βἰοοὰ ἴο Ϊοβονδῇ, 85 
Ἰοηξ 85 Ης ρογηοα ἴδηι ἴο ᾿νὸ ἴῃ (δηδδῃ, 
ἱξ γεῖ ἢᾶ5 ἠοΐ ἴῃ [5617 δῇγ ἰοσδὶ τείθγεποο. 
ὙΠΟΓΘ 15 ΠοῸ ςτοιιπά ἴῸσ ἱπιδριηἷἰπρ, 85 9016 
παν θα δᾶζοῦ ἴο ἀο, [παῖ [οηδῇ ννᾶ58, Ἔυθῃ 
τιοι θη, Δ ΠΥ, ΟὈΪνου5 οὗ (δῖ ἔτ οὗὨ [|6- 
Βονδῆ 5 ογηηΐϊργοθοποα, Ὡς πδὰ Ὀδθη 50 
ΒτΑΠΑΪγ Ξε ἔοστῖ Ὁγ αν! ἴῃ ἔμ6 σοί ἢ ῥ58]1 
(συν. 7, 8, 9). . 

Ὗνε Βεῖδθ Ὡδίυγα ν 45 κ, ΨΥ 1 νγὰ5 [δέ 
]οηδὴ ννᾶ5 50 ὑηνν]]ης ἴο ἀἰθοπαγρο [ἢ6 πγ15- 
βίοῃ ἱπιροβθὰ ὕροη μίπι. 6 ΟὨ]γ ἐχρ᾽ δηδίίοῃ 
αἰγεοῖγν αθογάρα ἰῃ (86 παγγαῖϊνα ἰ5, ἴδξ ἢ 
[ε]: αϑϑυγεά [μαὶ [Θπονδῇ ἴῃ Η5 τρθγοι Πι]η 655 
νου]ὰ, δἴοσ 811, ποῖ δι16] τπδ σοτηπγπδίίοῃ 
Ὡς Ηδς ννᾶβ5 σογηπλιϑϑι οηηρ Ἀἰμ (0 ἀθ γοΓ 
(τ 'ν. 2). Ὑπαῖ Ἐς Ὦ πιδάθ [ἢ15 Ἀπ  Ι ρΔ Οη 

ἱ Ἰ ἴο δὶπὶ ννᾶβ8, γγὙὲῈ ΠΊΔΥ ΒΌΡΡΟΞΘΟ, ποῖ 
ΤΆΘΓΕΙΥ (δὲ πἰ5 οὐ Ἴγθάϊξ 45 ἃ ὑσοριεῖ πῆρ 
Ὅδ6 {ΠΟΓΘΌΥ ἱπιραϊγοά, ποῦ σνυθη ἰδὲ [ῃ6 ννογάὰ 
οὗ [οῃονδὴ ποῖ Ὀείηρ νει βοα ΌΥ ΔΩΥ Υἱ510]6 
δείοη οὗ Ηρδνοῃ πλϊσῃϊ ρογοθδηςς Ὀσίηρ ἀ15- 
Βοῃουγ ἁροη [ἐμβονδῃ Η πιβεϊ  (ορ. Εχοά. χχχῆ!. 
12; Νμ). ΧΙΥ. 12--.-16).. ὙΝΉΙ6 βοιηθίῃϊηξ 
ΤΩΔΥ δᾶγο Ὀδεη ἀνθ ἴο Ὀοΐὴ {π656 ἔδοϊηρϑ, ἴ 
ἷδ ῬΓΟΌΔΟΪς πᾶ Ιοηδ ἢ 5 τοριυρηᾶπος ἴο [6 
ΤῊ Ι55Ιοὴ μαὰ 15 τοοῖβ ΠΊΌΟΝ ΤΏΟΓΟ ἴῃ ἢ15 Ππ8- 
Εἰοη Δ] ἔθοϊηρβ ἀπά ἴῃ ἢ15 σοὶ ρίουβ. Ῥγε)υά!οα58. 
ΤὨε Αβϑυσίδῃ ΠἸΟΠΔΥΟΌΥ δα δἰγεδάυγ ὑοριῃ 
ἴο 45541] Ῥαϊθϑδξιηθ, δηὰ ἴο Αϑϑοτὶ ϑΟυ ΚΠ 
ΟΥ̓ΟΓ ἴἴ, [ἰ ἰ5 πιὸ (δεῖ ἴῃς ἢτγϑὶ Κιηρ οὗ 
ΝΙπονθῆ τοξοστοὰ ἴο ἴῃ ϑογρίυγε 15 ὁὴ6 ΨῈΟ 
15 ἴπογα παπηθὰ “Ῥὰ],᾽) ψνῆο πηδάς δῆ οχρϑάϊοη 
δξαϊηδὶ Μομάἤοπι, 2 Κ. ΧΥ. 19. 20, ΒΟ 966 
ποῖθ. 866 4]50 ἢ. 4ο1 οὗ {Π1|5 οϊυπιθ. Βυΐῖ 
Αϑϑυσίδῃ :πϑουρ[οη5 5ἰδῖθ, ποῖ οἡἱΥ τὲ Ν ]- 
Ἰυ5 ἢ} (οΥ Ψυ]-Ὠἰγασ) 11.) ἃ ϑθῃίοῦ σοῦνδὶ οὗ 
7]εγοδοδηι [1., ἱπηροβεὰ {Πυυϊε ἀροη 5. γτίδ, 
ἐ[ἢ6 ἸΔηά οὗ Τ γτο, οὗ δάση," δηὰ “ἴῃ ἰαπὰ 
οὗ Οπισῖ᾽" (ἐ.6. ϑαγηδγα) (Μ ἐπδηῖ, “ΑΠΠ8165 
ἀθ5 Κοὶβ ἀ᾽ ΑΞϑΥΓίθ," Ρ. 127). Ὀυϊ 4'50 ἰπδῖ 
ἢϊ5 στδπά τ Ποῦ, 5} Δ] πΠΔ θδοσ 11., δὰ νναιτοὰ 
ὙΠ ὁ ΒΕΠΠΙαγ [Βεημδάδα] οὗ 1)απηδϑοι5," 
δὰ Απαὺ οὗ ἴ[5γδ6],") δηὰ 5 ὈΘΕα ΕΠΕΪΥ 
ἢ 9 Η42Ζδεῖ] Κιπρ οὗ [δηιδθοι5," δηά 
μδὰ σεοεϊνοά ἰτθυΐϊε ἔγοπηλη ὁ" [ου, 50 οὗ 
Οπασῖ" (Μέηδηϊ, ΡΡ. 99, ΙοοΟ, ΙΟ04,) Σ142) 115) 
116). 15 ὈΣΤΏΡΒ 08 45 ἴατ ὕδοῖς ἃ5 106 
ται] οὔ [Π6 πἰπίῃ σοπίιγΥ Ὀεΐοσε Οἢ τίσι. 8566 
Οδηου Κδυν]ηϑοῦ 5 ὁ ΕΊνο Αποϊεηῖ Ογοαῖ Μοη- 
ΔΙΟΝΙ65,᾽ οὶ. 11. ΡΡ. 1ο2, ἄς. ἕν οδὴ ἴδεγο- 
ἔοτε βαϑὶν υπάετιθίαπά, ἴπλὲ ἃ ργορ δῖ ἡ Ποθα 
Ραϊσίοις βϑυιιρδίῃ!οβ ἀθ! ρῃϊοὰ 1ῃ [5γ46}}5 δρ- 
ξταπαϊϑετηεπὶ (2 Κὶ. χίν. 25), γου]ά, ου [86 
ΟΠΘ ᾿ιπά, τϑοεῖν ἢ τηυςῇ 545 }Δς ΕΠ! οὐ {116 
ἱπεϊπηδίίοη [παῖ ΝΙΠουθἢ ννᾶβ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓ΟΣ ΠΓΟΊΝΩ, 
δηὰ οη ἴμ6 οἴδοσ, νγου]Ἱὰ θὲ νεῖν ὑπνη]]ηρ ἴο 
ὈΠάογίακΟ ἃ πηϊϑϑίοη ἰδδῖ πιρὴϊ ὙΟΓΥ͂ ῬΟΞΘΙΌΪ 
εἴα 50 ἀδϑίγα]6 ἃ οαίδϑίγορὮθ. ο [15 τὸ 
τισὶ δα, {Πδῖ 1 τηυϑί μάν Ὀδρη ἃ τιιὰδ 5Πποοῖκ 
ἴο 815 τοὶ ρίοιιβ ϑθηϑ: Ὁ11|165, ἤθη Β6, ἃ ὑσορμοῖ 

ἰη 15γδοῖὶ, νγᾶβ σοπιπηδη δα ἴο ᾿θᾶνο ῸΓ ἃ ΜῈ] 
5 τηϊηϊβίγαϊίοη5 ΔΠΊΟΠΣ ἢ΄5 ΟῚ ΡΡΟρΐς, ἰῃ 
ογάογ ἰο Ρὸ ἔὰσ υΑΥ δηηοηρ ᾿ιοαΐμθηβ, ὑροὴ 
8ῃ οὐσδηὰ οὗ Κιηάποββ ο {δεπὶ; ἴοσ οὗ οουγθο 
ἢδ σου]ὰ ποῖ Ὀυϊ Κηονν [δῖ 11 νγᾶϑ ἴῃ οἴεςΐ ἃ 
ΤὨΘΘΘΑΡῸ ΟΥἁ Γ]ΡΓΟΥ͂ ἰῃδὲ ἣδ νγᾶβ σοτμπιἰϑϑοηρά 
ἴο ὕὈρᾶσ. [ἴἴ νγᾶβ ποῖ [ἰκὸ Νδῃυπι5 (Δ]}, 90πὶ 
Βυπάγεα γοᾶῖβ ἰδίογ, ἴο Ὀγορῆοϑθυ αρηοπρ δὲ 
οαυπ ῥεοῤίε οὗ (Ὡς νϑηρθᾶηοθ ψὮΙΟΒ [εδουδὰ 
νγ»ὰβ δϑοιιξ ἴο ἴδῖο οὐ Ηἰβ δάνογθαγιοβ, (ἢ 
“γγοΘ᾽ (δὶ νγᾶ5 ἴο 211 ὑροη “16 Ὀ]οοάγ 
εἰν.) 45 6 ἴο ῬΡΥΌρΡΒΟΘΥ ἔογ ἴδε ρουά οἱ 
ὉΠΟΙΓΟΙΠπιοϊσο (σης 165, [5γ86]᾽5 Θηοπηῖθβ ἡ ΤῊ 
ἐουΓίι σμαρίοσ ργονθϑ [ἢδί ἢ6 Πδα ΠΟ 5 πραγ 
ἴογ “δερι. ΑΔ ϑογνῖοδ {κ6 (185, ΠΟῪ ἂπά υῃ- 
Ρτοοδάρηϊοά, 50 2 345 ἄρρϑδῦϑβ, ἴῃ 186 ργορβοῦς 
ΔΠΏΔΪ5, ΓΙ ΡΣ ὩΔίΌΓΑΙΙΥ ΑΡΡΘΆΓ 50 γεπιοίε ἔτοπὶ 
ἢ15 ΟΓΟΙΏΔΙΥ ἔυποιίοη, ἃ5 νν6}} 45 50 τϑρυ θῖν 
ἴο ἢ15 το ρίουϑ ἀπά πδίϊοηδὶ ϑθηβ Ὁ} 1165, ἰ(μδὶ 
ἢ ΤΔΥ ΘΓῪ νγ6}] ἤᾶνο σομηθ ούθη ἴο ἀουδὶ ψ}ν- 
ΠῈΓ ΒΌΟΘΝ ἃ πι655Δ ΡῈ σου] γοϑ Ϊγ πᾶνε Ὀθθη “ἐς 
ννογὰ οὗ (δὲ 1 ,ογά :.) δηὰ νγὸ ΠΊΔΥ ΓΟΔΒΟΏΔΟΪΥ 
Ὀεϊϊονε τμδὲ ἴΠ6 βίσαπρο σιδοβίηεγυ οἱ πιγδείο, 
ΌΥ νοι πὲ νγᾶβ δῖ ἰδηρίῃ Ὀτουρῆϊ ἴο ἰδὲ 
οχοουΐίοη οὗ δὲ5 ἰδϑὶς, νν5 ἀδϑισποαά ἴο οὐεῖς 
σοπθ ἃη ἱπίοϊ]θοΐυδὶ, 8ἃ5 νν8Ὲ}} δ ἃ ποδὶ, 

ὈΡΏΔΏΟΡ, 
ἀπά «υεπὶ ἐοαυπ ἰο ὕοῤῥα)] Ἡδεῦγν. ἅδϑμο; 

ἐἰ Ἰορρδ᾽" ἴὴ Αοῖϑ ἰχ. 432, πονν υαα. [ἰ νγῖ5 
ἴῃ ϑοϊοπιοηβ Ἐπὶ ἴπ6 ροτί 7εγυβαίδηι, 
2 ΟἾγο. 1ἱϊ. τό, ψἤοσο 866 ποΐθ. [{ νγὰ5 ΒΗ͂Υ 
ΤῊ 165 ἔγοπη Οὐδ ἢ -ἤσρΒοσ, νυ ῃ οὶ σἤονηβ [86 ἀδ- 
᾿ἰθογαῖα σμαγαςίοσ οὔ [οπδῆ 5 ρυγροϑε ἰῃ ζοίπε 
86 τ. Α βϑοπιοννῃδί ἰηἀοίοστηϊηδῖο οἰδίεπιεηϊ 
οὗ ]οβορδι5 (’ Απθᾳ.᾽ ΧΙ. χν. 4) δϑϑίψῃϑ ἰΐ ἴ0 
(6 Ῥῃορηϊοίδηβ. Τἢ]15 ἀρτθαβ νυ [058. ΧΙΣ. 
46 (“ψ1} ἃ Ὀογάσσ Ὀεΐογθ,᾽" οσ “"οὐδὺ ρδίησὶ 
ΪΑρβο ; νυ Εἰς ϑθεπιβ ἴο 54Υ, [μὲ ἴδε ἸΔπά οὗ 
ἴῃ6 Ὁδηιῖοθ ΟὨΪΥ͂ ἀρρτοδοβοὰ [ὰρβο. [ἢ ἰδξ 
Πδηῖῖεβ ὄνογ ἰξ, [Ὁ 15. ΝΟΥ͂ ροσϑιθὶς 
ἼΠδΔῈ ἴῃ [ουδῃβ ἔπ ἴἃ δὰ θη ἱπίο ἰδὸ 
δηάς οὗ ἴ6 Ῥῃσπιςῖαη5. Αἵ 411 δνθηΐβ, Μὲ 
ΤΩΔΥ ἔξεϊ ϑσυγὸ ἔπαξ {8656 δὰ [86 στρ 
Ὀείνγεθη ἐπ |5 ροτὲ οὗ Ῥαϊοβεϊπο, ἴδε ουδεὶ οἵ 
Δ ΘΠΟΙΙΏΟΙΒΙΥ ἔπι} σοσῃ ἀϊδίποὶ (86 
ΕΒΊΌΙς Ἀιςϊ.᾽ Ατί, απ), δῃὰ {86 αἰϊδίαπὶ εἐπὶ- 
Ῥογίᾳ οἵ Ῥμαηϊοίδηῃ σοζηχηογοθ. Οοπιραῖε 
ἰοροίθον ἘΖεῖ. χχυ]. 12 δπὰ ἰνἱ ἃ. υέζϑε 17) 
4150 ἴὉ]ἀ, γεσϑθ 19. Ὅ8Ὸ6 [5γδρ 165 νγεγε ἴ8επ|- 
Βεῖνεβ. Π0Ὸ στοδὲ πανϊραίογζβ [ἰ ἰ5 ἴμι}5 ἴὲ 
ΠΟΙ ΟΓΤΉΥ Ὑ 8 411 τπδὲ ννὸ οἴπογννῖϑε Κπον, 
(Πδὲ (Π6 ΠΊΔΙΠΟΙΒ ἰὴ [οΠΔἢ} 5 ϑδϑὲρ ἃγὲ σέργδ. 
δοηί(οα 895 ἰάἀο]δίοτϑ. Α 
απ ἐκ ἡουπά, ὅς. ῬΊΑΙΠΙΥ ἣς οᾶπιε ἴο 
Ἅρῆο νὰ ἐμε ἀοβηϊξθ ρυγροβὸ οἵ 3841Ππρ’ [0 
Δι β ἰϑῃ, ἀηὰ ργονϊ θὰ ἢ πόθου μία μὲ 
5 ΠΩΣ ἴο ρῖνε ἔοσ {πε ρδβϑθηξεγ [τὲ 
ὉΒΌΔΙΙΥ Ῥαϊὰ Ὀείννθθῃ [πὸ ἴνγο ρίδοεϑ : 80 πυοὰ 
ννᾶ8 ἢδ ἰπ οραγῃεβὶ ἰπ νυ ϑμΐπρ ἴο θὲ ΠΟΥ͂ 4υι 
οὗ ἢΐ5 ργορδοίςβὶ διηςίοη. 

«υεπὶ ἀοαυη ἱπιο ἢ] πϑθπδ ΔΌΟΔΣά. 
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Ὡν, ὰ. 4. Βυὲ τε ΙῸΚΡ 'βϑεπὶ οὐδ 4 Βυξ Ϊοπδι νγᾶβ ρῥὸπε ἄονγῃ ἱπίο τῇς 

στελῖ ννἱπα ἰπίο ἴῆε 868, ἀπά τῆεγε νγὰβ [468 οὐ τῆς 5ῃ]Ρ ; ἀπά ἢς [2γ. ἀπά ννᾶϑβ 
ἃ ΓΛΙΡΏΓΥ ἴαπιραβῖ ἴῃ τῆς 868, 80 ἴ[πλί ἔμϑβί δβ]ςερ. 

ἐπεν ΠΕ ἐρ ἔνγαβ |κὸ ἴο δε Ὀγοκεη. 6 ϑο τἢς 58}ϊρπγαβϑῖθγ σᾶπιθ ἴο ἢ Ϊπ|, 
δε ὄνοι". 5 ἽἼΠΕΠ ἴῆ6 ΠΊΔΓΠΕΙΒ γεγα δἰγαϊά, δηὰ βαἰά υὑπίο ἢΐπι, Ὁ  μδὶ πιεδπβεῖ 

ΔΠα οτοα ἐνεγῦ τηδῃ τπῖο 8 ροά, ἀπά 
οαϑί ἰοσττἢ τἢ6 τνᾶγαβϑ [δῖ τύεγε ἷπ τῆς 
8Π|Ρ ἱπῖο ἴῃ 868. ἴο ᾿Ισῃζεη ἐξ οὔ Πεπι. 

του, Ὁ 5]εερεγ ἡ δγίβθ, σ8]] ὕροη τῇ 
(ὐοά, ἰξ 8. δε ταὶ (οά ν}} ἀμπῖ 
ὍΡΟΙ 18. ἴῃδῖ ννα Ῥεγβῃ ποῖ. 

4. «ἐπὶ οἰ] ἘδίΠοτ, οδδῦ. ὅ66 ΠΊΔΥΡΊΩ, 
ὙΠΟ βδηηθ νογὺ (ὙΠ ςἢ, ἴῃ στ. ς,) 12) Δῃὰ ς, 
15 τοηογοὰ ""ςλϑῖ ἔοσί ἢ ̓) 18 υυϑοὰ οὗὨ 841.}᾽}5 
οδϑίηρ ἢἰ5 ἰδῆσα (Ἷ 5. ΧΥἹ. ΙΣ, Χχχ. 22). [{ 
ΘΟΧΡργοϑθοβ Υἱν αἷγ [οῃμονδὴῃ 5 δϑοϊυϊε δηὰ οχ- 
ἃςῖ αἱ οὗ {πὸ ννὶ πὰ. [Ὀϑορῇι5 (’ [ἐὐν 88 
Ἄν αγ," 1π|. ἰχ. 3) [6115 οὗ ἴπΠ6 568 ΠδΑσ ἰορρα 
Ὀοΐηξ οὐ ἃ φογίδιη οσολϑίοη ϑυάάθη]ν υἱβιϊθα 
ὈΥ “4 νἱοϊθηΐ τνυϊηὰ, οδ]]οὰ ὈγΥ ἴποπὶ (ῃδὶ 581] 
ἔδοτε “δὲ Ὀ]ΔΟΙ- ποσί τυϊπὰ,᾽" ἡελομθορτάν: 
Ηονν ἔωσ ἴπθὸ 9581}0 Βδδὰ μοὶ Ὀοίογο ἐδ ϑίοσγπι 
[ε]] ρου ΒοΓ, 15 ποΐ βἰδίοα ; ὈυῖἩ [Ὁ νγὰ5 ὑγὸ- 
ὈΔΌΪΥ ποῖ ἅσ. Ὑμεοάοτεϊ δηὰ ἴπθ ον ]5ἢ 
ΠοΙΏπηοθηίδίουβ ὙΟΓΥ ΠΟΙΏΣΊΟΠΙΥ ΒΌΡΡΟΚΞΟ, [Πδῖ 
τη]ῖ5 δΒυγγίοςληθ [6] ΟἿ πεῖ 15 ρᾶγ- 
ἘΟΌΪΑΓ Θἢ]Ρ νγᾶβ ϑδιηρ, δηὰ ἰδαΐ ἴμ6 9εὰ 
διουηὰ νυᾶβ οδὶπὶ. ὉΠ15 βυρροβίτοη τνου]ά 
Ὅδ ηυϊῖο ἴῃ σοπέοστη!υ νυ ἢ (Π6 τοϑὲ οἵ [οπδ}}5 
ΠΙΒΙΟΥΥ͂ 85 Βετὲ σεϊαϊδα ; δηὰ ἴξ ννουϊὰ μοῖρ ἴο 
Θχρ δίῃ ἴπ6 σοην!οτίοη ΔΙοὮ ἴΠ6 5δ]]οσβ ἢδὰ 
(υ. 5), ἴμδὲ {Π6 βἔοττῃ νγᾶβ ἃ ργείεγηδίιγαὶ οῃθ. 

ἐδὲ «δὶρ «υαΆῷ δε Ιο δὲὲ ὀγοάε")] 1.1ἴ. “186 
βδῖρ (πουρ ἴο θῈ Ὀσόκβθη ;"-ἃ ΒΈΓΔΉΡΕΙΥ ἢξιι- 
ταῖν Θχργοββϑίοη, ΤῸΓ “Δρρεασθὰ Ἴοτίδιη ἴο 
ΒΟ ττορκοα," ὙΥΠὲ νοσῦ, 45 δρρίεὰ ἴο ἴδ6 
Βῃἷρ, σοῃξιϑογ Ὀ]οηάς [Π6 510 ἢ ΠΟΓ 
οτονν ; ἔογ ἴδο οἴδυϑε πηθᾶηβ, ΤῸ 53}10᾽5 ογονν 
411 οουῃίεά ἀροη Πογ Ὀεῖηρς Ὑυγεςκοά, 

δ. εγὶεά ἐυεν) »ιαπρηο δὶ: 5ο1  Νοῖ ΟΗΪΥ͂ 
δὰ τὸ Ῥῃσηϊοῖδη5 {δοιηβεῖνοθ ἃ τ Οστη 
ΤΑΥΤΒΟΪΟΦΥ, Ὀυΐξ 4150 {86 {υγεη γ-ϑευθητῃ ΟἢΔ 
ἴος οὗ ΕΖοκίοὶ τᾶκος 1ξ ργοῦδθ]ς τῃδὲ 
στεννβ οηρογοὰ ἴῃ {πεὶγ βῃ]ρ5 ννεῖεὲ οἴξη 
ἀγάντῃ ἔτοπι ἃ δτεδΐ νδγ εν οὗ παίίοηβ; δπὰ 
ἴπ65ο, οὗ σουζϑο, ουϊά μᾶνὸ νδγίουβ ἔοστῃβ οὗ 
Ἰάἀοϊαίγου5 νγογϑῃ!ρ. 

ἐατὶ )ογρ δε «υαγε. ἍΝ ἐ κξαΐϊδοτ, [δὲ [ἢ6 
βἴοττῃη νγᾶ5 οὐ ϑοιὴξθ σοητπυδηςο, δηᾶὰ τδδῖ, 
ὉΠάοΥ 15 ργόβϑυγο, {ΠῸ Ἰδάθῃ 5}]Ρ νγὰ5 ἴῃ ἀδη- 
δον ἤουπλ (δ6 5645 ὑνΒ ἢ ἔτοπὶ ἔπηθ ἴο {1Πὶ6 
88:6 ννᾶβ δῃϊρρίῃην, 85 γ0Ὲ}} 85 οὗ βρυϊηρίηρς 164 Κ5. 
ΤΒγονίηρ ἴδ σᾶτρο ονεσθοαζά 15 ἴῃ6 ἰαϑὶ 
ὀχροάϊθηϊ Ὡς ἢ ἃ οταὸνν ἢδ5 ΓΕΘΟΊΓΒΟ ἴο Ὀεΐοτδ 
Δοδηδοηΐηρς ἴῃ νοϑϑοὶ. Βυῖ (15 οἴδιιϑα σῖνθβ 
ἴθ τοδύδσ ἴο υπάογϑίδηά, ποῖ ΟΥ̓ ἴπαὶ 16 
ἀδηρεσ νγᾶ5 Ὄχίγεπια, Ὀυΐ αἷϑο ὑπαὶ [ΠῸ σελ Πγ 
ξουτηϊ δῦ] Ὀυγάθεη ὑροὴ ἴπ6 ἰαδουτίπς 58] 
νγ5 ἴπῸ βΌ ΠΕΥ ργορδεῖ ΠΙΠΊ56]Ὲ. 

20 ἐῤσῥίεηι 12 Γ᾽ ἐδερ!} ἴοὸ 11 κ θη ὉΒΟΙ͂Σ 
ἀϊεῖσχοδε. Τῃὸ Ἡροῦτγονν ρῆγαϑθο, 1. “ἴο 
᾿ξμίοη ἔγοπιὶ δξαϊπδὶ ἵβεπιὶ, ογ ἔγοπιὶ ὕροῃ 
(δοπ.,᾽ 15 ἰδ ϑᾶσπια ἃ5 ἰπ Εχοά. ΧΥἹ". 22, “80 

[Πδι 1ξ 56,41} 6 οδϑίεσ ἔογ (πγϑοῖξ," δὰ τ Κ. 
ΧΙ, το, ἐπλᾶκο ἔμοι ἴξ ΠΡΏΤΟΥ ἀπίο 15. 

ἐδὲ σίάξε οΥ 1ῤὲ “δ᾽ῇ᾽!7] 1808 ᾿πποσιγοβῖ 
Ῥασῦβ οὗὨ ὉὍ80 ΒΏ1Ρ. ὅ866 ποΐδ οῃ 5. Ὄχχυ!. 
3. ὍΈρη [δ6 βίοιπῃ βοΐ ἴῃ, ἰοπδῆ ἴοοκ πὸ 
ΩΝ ἴη ἴῃ ῥγοςθθαϊηρϑ νυν ἢ ἡνογΘ δοίης οη, 
υἱ ψΠάσγονν τυ πότε 6 πῖρϊ 6 85 τηπςῖ οὐ 

οὗ {πὸ ὙΨΑΥ 845 ροββϑίθ]θ. Ηδ νγᾶβ, γγἷῪαῪ ΠΙΊΔΥ 
ΒΌΡΡΟΞδ, ποῖ ἱῃϑθηϑβί!]6 ποῦ υπαἰδπιαγοά : δὰ 
ἴῃ δ5 ὐ στὸν ἢ νουϊὰ ἀο ποιπίηρς, Ὀμῖ 
ΟὨΪΥ νναῖξ {111 6 βῃου]ὰ Ὀὲ πυπιοὰ ουξίι Όγ 
Ῥγονίάδθηςθ, 1 1ῃδξ τηυβὲ σοπιθ, 45 πὸ ποῖν 
ἀδΥΚῚΥ (61 1 τυσ. Μαδηνο, δὲ ὈΔΥ, Π6 
Ταϑ 5 Π5 ΠΙΠΊ561} ἴο ΒἸΟΟΙΩΥ πιοοάϊηθϑ5, 50 ἢ 85 
5 ὨΔίΏΓΑΙ ἴο οὔθ ὑγῆο Κῆοννβ ΠἰΠΊΘ6]Ε τοῦς 
δηὰ τι ϑογαῦθ, Ὁ γεῖ σι ΟΓΏΪΥ χοΐϑο5 ἴὸ 
γιεϊά. ὙΠῸ ἀ}1} τηοποΐϊοπουβ γενοτῖθ οὗ ἃ 
Ῥεΐβοη ἰῇ ϑδῃςος ἃ ροβίυγε οὐ ἔδεϊϊηρ βδϑ]ῦ 
Ῥᾶ5565 ἰπῖο δῖθβερ. Οοιῃρ. Μαῖίδ. χχνὶ. 40. 

Θ. ἐδὲ «ῥἱὶβ»ιαείεγ] 1.1, (ἢ οἰίοῦ οὗὨἉ τῆς 
ΡΙ]οῖ5,᾽) 5.6 Νοῖθ Ὀεϊονυ. ὙΤΠΐ5 οπιοῖ ΟΠ σογ, 9θο- 
Ἰῃρ' ὨΙΠΊ5616 υἱτουν ΠΟ] Ρ1655 δραίηϑί [6 5 ουπΊ, 
ΠΟ ἢ ἢΘ ἐδὶς ἴο Ὀὲ ρῥγείεγπδίυσγαὶι, ὈδιηΚο 
ἈΙΠΊ561} ἴῃ 5 ἀδϑραϊσίηρ ἰεἰσυτο οὗ ἘΠ6 βίγδηροσ. 
ΎΒΕΓΙΟ νγᾶ5 βοιηείίηρ δδουΐ ἰοπδὴ τ ῃϊςἢ Πδά 
αἰἰχαοίδα 15 δἰϊοπίοη; ρουῆδρθ ποθ τγὰς 
Τίϑι 1 ἴῃ Ηἰξ πιηάὰ ἃ ἀουδέ, ννβοῖθου Βὸ νγᾶϑ ποῖ 
ἴῃ ΘΟΠῚΘ ΥΥΑΥ͂ ἴῃ6 σδιι.56 οὗ 1Βεῖὶγ ἀϊβίγεββ. ὙΝὮΥ 
᾿ιλά Π6 δοῃμθ βίυπκ δνναὺυὶ Ηθ ποὺν βοδβ ἴῃ 
αυσϑῖ οὗ Ὠἰπὶ δηὰ βηάϑ ὮΙ δϑίθορ ! 

ἤξραϊ »ιεαηει! 1δοἢ “ΨΏδι δ᾽ Θἱἢ ἐδιθο 2" 
ΤΠ “πεβεοῃ ἴῃ [6 Πεῦτενν 15 [6 5λπιῈ 45 ἴῃ 
Ῥϑ,]. τό δηά 7ογ. ἰἱ. χϑ: “"ὙΜΏηδι παϑὶ ἴδοι ἴο 
ἀο»᾽" [Ι͂ἢ 8]1} ἴγεθ 1 15 Ὧἅη οχοϊδιηδ- 
Ὅοῃ ἀραϊηβέ [π6 ὈΓΓΟΓ ὈΠΓΘΑϑοΟηΔ Ὀ]Θη655 οὗ ἴΠ6 
σοηάαυςῖΐ τεξοιτοὰ ἴο. 

αγίσο, εαἰΐ ἐροη 17 Οο] Ὠυτίηρ [παῖ ρογοα 
οὗ ἀϊϑοδοάϊθρηος [οπδὴ μιδά Ὀδεπ ἱποάρδῦϊο οὗ 
ῬΓᾶΆγοΥ. Νονν, [86 οδὶὶ] ἴο {Π|5 ἀπ ἰβ8, ἴῃ 
ΤΏΘΤΟΥ, ἔοσοεα ὑροὴ ἢἰ5 τηϊηά ; δπὰ ἰπᾶΐ ἴοο 
[γουρῇ ἴδε 11ρ5 οὗ ἃ ἀδϑριϑοὰ ποαίϊβοη τηδῃ 
᾿Απά Τοηδῇ ϑρεθα γ ορογοὰ (ἢ (Δ]1} (ςἶι. ἰΪ. 2). 
ΤΙ οΠϊοξ ρὴ]οὶ πη Κ5 11 ἃ 5ΠΑΠΛ Ὁ] τὨϊηρ, τ8αῖ 
ἴῃ 50 Δῃ ΟἸΏΟΥΡΌΠΟΥ ἰοηδὴ 5ῃουϊὰ Ὀ6 ἀοίηξς 
ποίδίηρ δὲ 41}: ἢθ τσ ῆϊ δἱ Ἰεαϑὲ ὑργαυ. 

17..ο δὲ ἐδαὶ Οοά «υἱῖ] εδίπῇ μροη 1.1 ““Οοά," 
ἴῃ Ηεῦγ. “ἴθ Οοἀ." [115 ποῖ εἶεασ ἴ[πδὲ {Π6 

κεν Ἰἀοπβοα “ [οπδς Οοά" νἱῦν “ἢ ο 
οὐ" (ςοιρ. διξ. ἵν. 3ς; 1 Κ. χυῇϑὶ. 10). 

1 ννᾶ5 σοπηπίοη ἃπιοηρ ἴῃ Ποδίβοη (45 Τ εῖ- 
{υ}}18Π δηὰ οἴποσ (χείλη δροϊορ ϑῖβ γοτιϊη θὰ 
1Π6 τ), ἴῃ 1ΠΟΙ͂Γ τῆοτο βου 5 τηοσηδηΐ5, ἴο γαῖϑα 



᾿ δδ8 

 Απά {πὲ 8414 δνεΥΎ οπς ἴο ἢΪ8 
ἔο]ονν, ὕοπια, δηά ἰεῖ ιι8 οςδϑῖ ἰοῖβ. τῃδῖ 
ννῈ ΠΊΔΥ Κπονν ἔοσγ ννῇοβε οδιιϑε [ἢ 8 
Εν] ἐς ἀροὴ 8. δὅ0 1ΠαΥ οδϑί ἰοἴϑβ. 
δηά τῆς ἰοῖ ἔ6]] ὑροη [οπδῆ. 

8 Ἴ Πεη 344 πεν ὑπο Πίπι, ΤῈ]] 8. 
ννῈ ΡΓΑΥ ἴδες, οΥ ννῆοβε σδιι86 [ἢ 5 εν] 
ἐξ ὑροη 5; ΤΥ Βδῖ ἐς της οσουραίίοῃ, 

ΤΠΟΙΡ πηϊηἀ5 ἀθονθ (πο σοάς οἵ {ΠεῚγ τη (ΠΟΙ ΟΡΎ 
ἴο ἴπε 1πουρῆϊ οὗ ἃ Πρ μοῦ Ὠ ΘΙ ; δηά ρογθαρο 
4}1 τπδὲ {86 σδιοῦ Ρ]οὶ πλοδηξ νγᾶ5, [πδί 15 186 Ὺ 
4}1} ο4]16ἀ βὰς ἢ τπδη ὕροῦ ἢ15 γσοά, [86 ἔπι οἵ 
(ΠΟΙΣ ΡΙΕΙΥ ταὶ ῃΐ ρογῆδρα Ὀ6 ταὶ Οοά, νῆδῖ- 
ΟΥΟΓ σοά ν»Ὺβ ἴῃ6 Οοά, ψου]ά βραγὸ {Πεὶγ 
᾿ϊνεβ. [{ νγὰβ ἰδῖθγ [Πδῖ ἸΠΟΥ σΔΠῚ6 ἴο Τεσορη!Ζ6 
ἴη6 {1}, δῖ [ομονδὴ ννᾶβ [Π6 Οοά, υ-. τό. 
“ΤΠ ὕροη 5, Ὀοίδιηκ Ηἰπηβοὶξ οὗ υ.5. 
Οοιηρᾶτο Ρ5. χὶ. 1γ: σξεη. υἱῖ!, σα; Εχοά. 1}. 
7, 9. Βυϊῖ ρεγῆδρϑβ ἔπε ἔγας τοηάογης ἰ5, ἦΨ01}} 
ὈΠ Ὠϊοη Ὡροη 1.5," ΝΜ}}] πὸ ἸΟηΡῸΓ 5ῆονν ἢ!5 
ἀδγὶς ἔτοννηΐης σοιηίθηδηςο, Ὀμὰξ νν}}} Ἰοοκ 
ἄοννῃ τἰἰροῃ 5 νυν] ἃ 5θγθὴθ ἀπά οἶθαγ ᾿ἰσ δῖ. 
Ομ. 5. ἵν. 6, χχχὶ. σχόὄ. ὅ6ὲ Νοῖδ. 

7. μὲ τ ἐσ ἰο.]ἢ ἨἩΌτ. “πλακὸ Ἰοΐβ ἴο 
111.) Οοπιρ. Ἡοπιοτ, "11. ν11. χ82, “ὉΠ 
ἔτοπι [Π6 [58 θη] μοῖπὶ βργδηρ ἴῃ Ιοῖ τυ ἰςἢ 
ΠΟΥ σγεγα νυν ϑῃίηρ ἕοσ, τῃδί οὗ Α͵4χ.") Το 
θεισί αθίοννα οὗἨ Ποδί θη 5π), 45 νν 6 }} ἃ5 ἴῃ 6. 
Ρίεἴγ οἵ πῆογὲ θη] επεὰ Ἡδεῦτενν5 (56, [ῸΓ 
ΘΧΔΙΊΡΪΟ, 2 8. χχὶ. 1), νγᾶβ σου ΟΪΥ Ἰπο]ποὰ 
ἴο ΓΕΙΟΓ ΔΩΥ͂ υποοΙηπΊοη ἀἰ5αϑίοῦ ἴο ϑοηα ὈἾν πὸ 
ὙΘηΡΟΔηςΟ; ἐ85 18 0.5114] ἴῃ 50 ἢ Ο84565,᾽ ΓῸ- 
ΤΆΔΙΝ 5. [βρῇ ἴῃ ρίνιηρ ἴἢ6 βἴογυ (᾿ Απίᾳ." 
1Χ. Χ. 2). Οὐποθ ΠΟΙ το πα 5 οὗ 1Π6 
δηροάοῖο το]ὰ ὈΥ Οἰςοζο οὗ ϊδρογας (6 
Ναίυγα [θοτ. 111. 27)7). ΤῊΙ5 508 ΙΘΠΕΥ 86- 
ςουηΐδ ἔοσυ ἴπ656 ϑῃϊρπιθη βανηρ ἃ Ὀε]οῖ, [Πδῖ 
1ῃι6 σἴοιτῃ νγᾶ5 δὴ Ὄχργοϑϑίοῃ οὗ Ὠινηθ ννγαῖδ, 
δηά ὄουὐθη βεγῆδρϑ ἔογ {πεῖ θείης 50 συγε οὗ 1 
8ἃ5 ἴο 5εῖ δϑοιυΐζ αἀϊἰϑοονογίηρ ἴΠ6 σῸ]Υ ρογϑοῃ 
ὈΥ πιοδῃ5 οὗ [πε ἰοΐ. 

Ι͂Ὶ [8}6 ολ565 οὗ ΑσἼῇδη δηὰ ϑδυϊ, [πὸ Ἰοΐ νγδϑ8 
διὰ τϑοουγϑο ἴο Ὁγ Ὠινίπε ἀϊγοςϊίοη (  οϑἈ. νἱ]. 
41.ΡΝ Α1 8. Χ. 10): ἰη ἴδαϊ οὗ [οπαίΐδαῃ, δηά 
τηοϑβῖ ΡγΟῦΔΟΪΥ ἴῃ (ηδὶ οὐ Μαίιϊδθ, 86 ὄχροὸ- 
ἀϊοπί νγᾶ5 σβοόϑθη ΟΥ̓ τῆδη, Ὀυξ σοπϑοογαϊθα ὈΥ 
ΡΓΑΥΕΙ φαϊηϊηρ ἴῃ6 Ὀινηθ σοηουστοπος (1 8. 
χῖν. 41; Αςίδβ!. 24). [ἴῃ [86 ρσεϑθηΐ ᾿πϑίδῃοο, 
ννδαΐ ργεοθάδβ ἰη συ. ς δηὰ 6 ἰδάνεϑ ἢὸ ἀοιιδῖ, 
1παϊ [Π656 σῃ!ρπιθη ᾿ἰἰκοννϑα υϑοὰ (δ6 Ἰοῖ 10} 
ἃ ἀενουῖ τεοίεγεηςθ ἴο Ὠϊνίηο ρυϊάδποο (ςοπΊρ. 
Ηοπι. “1].᾽ 11. 177}; δπὰ {86 ννῆο}]6 5ρι τὶ οὗ 
{πε Ὀοοὶκς ἐἔογϊά5 οἷν ϑαγίηρ, Ὀθσοᾶυϑε [ΠΟῪ 
Ψογο βοδίῃθηϑβ στορίηρ ἴῃ της ἢ ἀλγκηθθα, [πδὶ 
τποτείοσε {δεῖσ Ρίοιιβ ἱηνοσδίίοη οὗ μεᾶνθη)Υ 
δἰά ννουἹὰ οὗἩἨἉ σουγϑεε σουπὶ νῈ [εἤονδῃ 85 
ποίπίης. Ηοννενεγ, ἴπο παγγαῖίνο οὗ ἴΠ6 5:16 - 
ΘΕϑ5[}} ἰϑϑυς οὗ {Π6 Ἰοῖ ἴῃ [Πἰ8 σᾶϑ86 ἰ5 ἴῃ 
ςοπϑοηδηςς ὙΠ οἴδοΥ ραγίβ οὗ βδδσγοά ἢΙιΞίοσΥ. 
Ὗνὲ ἅζὲ ἴο σειμεθοῦ 4͵5ο, (δαί [επουδὴ ννᾶϑ 

ΤΟΝΑΗ. 1. [ν. 7--το, 

ἂπὰ ννῆεηςα σοπιαβῖ ἴῃοιι ἡ ννἢδῖ ἐς (ἢΥ 
σου ΠΥ ἢ Δηά οἶννδῖ ρεορὶς αγί τδοι} 

9 Απά ἢε 54ἰά υπῖο ἴδηι, 1 ἀπι λη 
ΗἩεῦτεν ; δπά 1 ἔδαχγ τῆς [ΚΟ τῆς 
(σοά οἵ ἤδᾶνεη, ἢ ϊςἢ Πδῖῃ πδάς τἢς 
864 ἀπά τῆς ἀτγ ἐσμά. 

Ιο ΤΠεη ψεῖε τῆς τπεη ἰεχοβαά- "Ηὰ 
ἱπρῚγ δἰγαίά, δπὰ βαἱά ὑπο ἢίπι, ΝῊ ζω τ 

ἴῃ ἃ ΥΟΓΥ͂ ἜΞρΡΘΟΙΑΪ ΠΊΔΠΠΟΥ ΟΥ̓ΘΙΓΆΪΙ ΠΡ 41] εἰΓ- 
Ουπηδίδῃοθβ ἴὸ συ ῦθετνο Η15 οὐ νυογὶς ὑροῦ 
7]οῃαῇ. 

8. ΤΠδὶ ἴπῸ οπίρπιοπ ἀο ποῖ δῖ οποὸ δεῖ 
ὌΡοη [πὸ τεϑυϊὲ οὗ {πὸ Ἰοῖ ὈΥ ἰβγονῖης [οηλὰ 
ονεγθοαγά, Ὀυϊ 5οῖ (ποηγϑοῖνος ἢγσι ἴο βοάγοῃ 
ουΐκ [Π6 τοδὶ οἰγουπηδίδηςοθϑ οὗ ἢ15 σᾶϑο, οχδὶθι5 
ἴῃ ἃ ΥΟΙΥ ἕανοιγαῦϊο σῆς {Ποῖγ ἔδιγηθ55 δπὰ 
Πυμηδηϊίΐγ. ῬΟΟΒΒΙΌΪΥ, 4150, ἴΠῸ σγαυ ν ἃπά 
ἀεοογυπι, νης ἢ τηλγκοὰ (6 ῥγορμοιβ ἀδ- 
ΤΩΘΔΉΟΙΣ, πδὰ πιονθὰ {ποῦ σεϑροοῖ. Τὴ 
δυττίοα δοςσυπιυ δίίοη οὗ πιυρσφϑίϊοηβ, ΥἹν Υ 
ΟΧΡΓοϑϑῖνο οὗ δΑβογηθββ, γοπλϊ 5 [ογοπῖς οὗ 
ΝΊγΡΙ. ἐς Νοίδηάδ Ὀτγονιῖαϑ (6 54γ5) 4ιιληὶ δά- 
ΤΑΙΓΑΙΙ ἴῃ ΝΊΓΡΙΠΟ βοϊ θαι : 

Ϊυνεησβ, σας σάι1584 5. δορὶ 
Ἰφηοίδϑ ἰδηΐαγο νΥἱδϑ ἡ ὉὔῸ ἰδηἀ1:|5 Σ Ἰηαυ. 
Ουΐ ξοπυϑὴ ὕὑπάσ᾽ ἄοπιο ἐ Ῥδοοπηθ υς ἔἘΠΊ5, 
Δ ΓΙᾺ ἡ " .ἘποΙα ̓  ΝΙ1]. 112-ἥ 14. 

Α5 ἴῃς ἢχβί χυσδιίίοη ννᾶὰβ ἴῃ βᾶπὶὸ 45 διδά 
Ὀδοη Ρυῖ ἴἰο {Π6 ἀδεϊπίοῃ οὗἉ 6 Ἰοῖ, ΠΕΙ͂Γ ΠΟΥ͂ 
ῬΡυϊθης ᾿ὲ ἴο Ιοηδὰ δΙπλβϑὶ νγουϊά δείοκεη, 
1Παΐ, ἴογ ϑοπΊῈ συ 56 οὐ οἴμογ, {ΠπεῪ ψ8ο ρυΐ 
1: Τουπά ᾿ξ Βαγά ἴο Ὀοϊΐενθ ἐμαὶ (δ6 Ἰοὶ μδά 
ἀεοιϊάοα {Γυ]}7γ. ὙΠΟΓΟ 15, Πονγόνοσ, 5016 ΓΕᾶσ 
50η ἔογ ἀουδίην ν᾿ Βοίμογ [ἢ ]ς οἰδιιϑθ οὐ ΠΑ 
Ῥεϊοηροά ἴο ἴπε ἰεαχῖ. δοὲ Νοῖθ. Ὅβὲ οἴβεῦ 
4υσβίοηϑβ ννετθ ρτοῦσδῦϊΥ ποῖ γταπάοπι ἰΏ 4065 
οὗ οὐΠοβιγ, Ὀυϊ ννεγα συ ρροκίοα ὉΥ (Π6 ἀρρτθ- 
ποηβίοη (δαΐ ἴδ βίγαηχζεσ᾽ 5 “' ὁσσιρδῖοι ἢ 
δοΠοΓΑΙΪΥ, οἵ, δἱ ἰοαϑῖ, ᾿υϑὲ θη, νγὰ5 οβεηϑινε 
ἴο Ηρανεηῃ ; οσ εἶδε [μδξ βϑοπχὸ ἀδίθβίδυε ροἱυ- 
τίοη (ἄγος, εδεγόρι) αἰϊδομοὰ ἴο 5 πίνε 
ἐἰρΪδος," οἵ δῖ5 “"σΟὨΠΙΤΥ,᾽" ΟὟ [ἴ5 ““Ῥθορίε." 

9. Ἡεδνεαυ] ὝὍΤΠο νγνογὰ οσςιιγα δἰϊοροίμεῦ 
ἰη (Π6 ΟἹὰ “Γεβίαπιεπε {πἰγῖγ-ίηγος {{π|65 
ν Ποῖ μοῦ ἴῃ τῆ που οὗἩ Ἠοαϊ ἤθη οὐ [5γδεὶ ἴέ, 
ἴξ αἰννγβ8 βἰδηὰς ορροβοὰ ἴἰο {πὸ ποΐοῃ, ἐχ- 
Ῥγοβϑοά οἵ ἱπιρ θὰ, οὐ “Ἅ Οὐμε ]ο5."" 566, (ΟΓ 
ὀχδίηρῖο, Οθϑη. χἱλ. 412; Ἐχοά. ἱ. τ, ἢ. 18, 
Χχί. 2: 1 8. ἷν, 9. [οῃδῇ {μεγεέογε πιεᾶπ5, “1 
ἅτη ηο Οδηῖῖα [ἰκο γου ; 1 πὶ 8η [5Ξγδο τε.ἢ 

1 αν δὲ ΖΚ} “1 νογβμὶρ [ΕἘἨΗΟΨΑΗ͂, 
δηά ονῃ πιγϑοὶξ Η]}5 βοσνδηΐῖ," Ἧς οχυ]Ἱδ τα 
[86 ῥδου αγ μΑρρίποθς δηὰ ἀϊη!ν νη μϊοὶ δέ- 
ἸΙοης ἴο πε βογνυδηῖβ οὔ ἴπ6 ἴγσυὸ Οοά; ψδιε τα 
δ8 οὐ τιϊπὰ μὲ α͵90 ςοπξίεβϑες (με {0} δὲ 
δὰ Βεΐοσο θθεὴ ξυ γ οὗ, ἰπ νυ βίης ἴο ὑγθὶκ 
ΑΥΑΥ͂ ἔγοπὶ ἴῃς ϑεγνὶςο οὗ Οὐθ, ὟὟ ΠΟ γ7Ὼ5 ΠΟΥ͂Ν 
ἘΓΟΤΙΩΕ Ηἰπλϑοῖ {με ϑονετγείξη οὗ 186 ὑηιγέγβς. 

ὁ δᾶνα δεῖὸ {πὸ (υπιίηρ-ροίηξ οὐ [οπᾶῇ 5 



Ὁ. 111-12. 

μαϑδὲ τῆοι. ἄοης τηϊ8) Εογ τῆς πιεη 
ἰεγηενν τῃδι ἢς Βεἀ ἔτοηι [ἢ ργεβϑεηςε οὗ 

Ης. ῖδε οκ, Ὀεοδιιδε ἢς Πδά το]α τῃεη,. 
πρκοδννι 11 4 ὝΠεη 5414 [ΠΟΥ τἰπῖο Πἰΐπ), 
ἴον, σε ὟΝ Βαῖ 5.41} νε ἀο υπίο τῇδε, τπδῖ 

Ἡεῦ. 
«υένξ. 

πιονν ἀκα: {πε 864 ᾿πΊΔΥ δε οαἰπὶ πηΐο τι8 ἱ ἔογ τὴς 
ῥσεέμσα, 8ΕΆ ΕΓ τουρῆς, πὰ ννᾶ8 τοπηραβίυοιυϑ. 

12 Απά Πε 58.14 υπῖο ἴτε, ΤΑκε 

ςοηνογβίοη ἔγοπι [15 14]].-- - δὲ [ομδἢ ΠΟΙ 
ΟΡΕΠΪΥ ἰοοὶς 18 βίαπά 85 {πε βεγναπί οὔ [ε!ο- 
γῇ, ἀπά {πεγεΌΥ τεϊυγποὰ ἴο ἢἷ58 ορεάϊεηοο, 
ἄρρεᾶγβ ἴο ἴῃ πδιγαῖοσ ἴο βᾶνθ Ὀξε ἠιι:5ὲ [86 
ταοβὶ βδιίεπε ἐεαΐυγε ἴῃ {πε ΓΕΡΙΥ Ὑ ΒΟ ΒΘ 
τλδὰς ἴο ἴπε βῃϊρπιεῃ. Απὰ {Π|5 ἐχρίδίῃβ ΠΥ 
ἴΠ ϑἴοσυ ἄοεβ ποῖ ἴῃ τἢϊ5 ῥάσα βρϑο! Υ [16 
βιδιοπηεηΐ, τυ ἢςἢ (45 τὸ ᾿οᾶστὶ ἔγουι ἴδ6 ποχί 
ψΟΣ96) ἴῃ6 ργορπδεῖ ᾿ἰκονσίϑα ζανο οὗ (6 οἴξηςς 
Υ νος ἢς πδὰ ἱπουττοά [ἐμονδὴ 5 δηροῦ; 
ὧν τμου ἢ (Πἷ8 νου ]ὰ οὗἩ σουγϑο ἄρρεᾶγ ἴο 18 

πιεη ἰο ὃε ἴδε πγοϑβῖ ἰηἰεγεβίίηρ ροϊηΐ οἵ δ] 
'ἰ5 δά ἀγθβϑ, ἰξ ἀοθϑ ποῖ 80 ϑίγικε [86 τηϊπὰ 

οὗ 186 παιταίοσ, οδϑ ποῖ ἰῃΐβ οἰγουπηθίδποθ 
Ὀοϊοϊκεη ἴδε 50] 6ς ἰν ΠΥ οὗ ἴΠ6 τυ Ποῦ, 85 θοίης 
]οηδὴ ΒΙπλ9 

10. εὐεγὸ... οχωεάιηρῖν αῇαἰ4] Βείογε, 
ἐμεῖγ αἴδττη μδὰ δδϑη νᾶσυθ; ἴΠ6γ παὰ ΟΠΪΥ 
Πιδὰ ἃ ξεπεσαὶ βιιβρίςίοη (μδῖ ἔμοτθ νγᾶς 5ΟπΊ6- 
ἐπὶπξ βυρογηδίαγαὶ ἴῃ ἴΠ6 βίοσῃ. Βυΐ ποῦν, 
]ομδ "5 βἰδίεπιθηϊ πιδάς ἰξ σετίδίη (παῖ ΒΟΥ 
ὝΝΕΙΟ ἰὴ ΥΕΓῪ {γα ἢ Ὀοΐηρ Ρυγϑιεὰ ΌΥ ἃ ἀϊνῖηθ 
ταί ἢ ; ΠΑ, ΌΥ ἴπ6 νυγαῖα ὄνθη οὗ πὸ Μοϑεῖ 
Ηϊεὰ ὄοά! 
ὅν δα ἐδομ ἄοπο δὲ Ὦ Οτ, 85 ἵμε 88Π|6 

Ἡεῦγενν ννογάβ ἅτε σεπάεγεά ἱπ Οεη. 11]. 13, 
ΧΙ, 18, πεδῦ 18 1518 Γπδὺ δου πϑδαῦ 
ἄοπ6ῖ [Ιἴ ἰ5 ἃ αυξδίίοη οἵὗὁἩ ψοπάεγ, ποῖ οὗ 
ἰπαυΐγγ. Ὁ... "Ὴονν εομΐδοσ! ἴοι 580 τ] ΜΠ 
Ῥτοόυύόκο ἴδ ΔΠΕΟΤ οἵ (ἢ τ ΠΥ Οοά Απά 
ὙΨὮΥ τηυϑὲ ἰποὺ ποοάς ἰηνοῖνο 5 ἴοο ἰῃ [ΠΥ 
κυΐε)» ὙΤπαὶ ΒΟ, ἃ ῥγορβδεῖ, βῃουϊά 6 (ἢ .5 
τοδυκοά ὉΥ Βοδίβθῃ ΤΏΘΏ, ννᾶ8 ΠῸ 5112] ἱπρτο- 
ἀϊεπί ἴῃ ἢ15 Ρυπίϑηπιοηῖ; ὙΠ|15ὲ 1ἴ 15 4150 ἃ 
τὰ οὗ Πἰὶ5 ρεηϊΐοηΐ βοἰ ΕΣ Βαπη Πἰατίοη, 1ηπδὲ δας 
ἰγηϑ οὶ 50 ἔγδη Κὶνγ σοσογάθα ἴμὸ ἑδςοῖ; ἴον ψῆε- 

1δοῦ δὲ ψτοῖς [η6 Ὀοοΐκ οΥ ποΐ, ἴῃς Κπονν]εάξε 
οἵ δο ἔδεῖ5 πιιιδὲ ἤᾶνα σοπια ἔστουλ ὨΙπηϑοϊξ, 

11. Τῤεη “αἱά ἐδόν μπίο δἱ»!] ῬἘτοτὴ ννῆδῖ 
7οπδὰ μδὰ ἰοϊὰ ἔδοπὶ, ΠΟΥ [δ] βυτο (δῖ 186 
βδίοσπαθλη γγὲ5 ΠῸΠῚ Ἰεμονδὴ οὔ δεςοουπῖ ὯΝ 
ἐπ ϑὸ 5 ΌΠῈ, ἀπά σου]ὰ ΟΠΙΥ Ὀ6 πὐεθ 

5 ὈΘΙΠΣ ἴῃ 50ΠῚ6 ΥΑΥ 54. τ Πορα : Ὀυϊ ἄν δ 
ἵπξ ἰπαὶ [οπδῃ ννᾶβ Ῥγορδοῖ. ̓ οἔ ]εδονδῇ, 
ΠΟΥ σοποιεγοα ἢϊπὶ ἴοο βδσγοὰ ἃ ρβοίβϑοῃ ἔογ 
1ῃοπὶ ἴο τηρα 6 ἢ τἱηδάνίϑοαϊγ. Αἱ {Π6 
δὴ {ἰπ|6, (ΠΟῪ ΞρροΞκοά, [Πδῖ 85 ἃ ργὸρῃεϊ ἢ6 
ὑγουϊὰ 86 8δ]6 ἴο ἴ6}} ἔῃεπὶ ψυβαῖ  εθονδὴ}8 
Ψ0}}} τᾶς; τ βὶςῆ, ΠῸΠπι ἴΠ6 σρι τς (Παΐ Π6 ἀ15- 
Ῥἰαγεά, ΠΝ ἀϊὰ ποὲ ἀουδὲ ἐπδὲ πὸ ψουϊὰ ἀο 
ἢ Δ}1}γ. 

εαἶ»} Β1196πῦ. (Οὐοπιρατο Μίασκ ἵν. 20, 

ΤΟΝΑΗ. Ἱ.. 

ΠῚ6 ὉΡ5 Δη4 σδϑβῖ πηε ἰοσιῇ ἱπίο (ἣς 868; 
80 8181] τῆς 864 δε σ4]π| υπίο γοιι : ἔογ 
ΙΚπον τῃδῖ [Ὁ τῪ ϑᾶκε (ἢϊ8 ρτεαῖ 
τετηρεβῖ ἐς προη γοιι. 

11 Νενεγῖῃοῖςεβ8 τῆς πηεῃ 
Πιαγά ἴο Ὀτγίῃρ; ἐξ ἴο τῃς ἰΑλπά ; Ρυζ {πε 
οου]ά ποῖ: ἔογ τῃς 568 του ρῃς, δηὰ 
γγ23 [απ] ρα βἴοι 8 ἀραὶ ηβϑῖ Πα Π|. 

ἐἐρεδοδ, Ὁ 511,7 σιώπα, πεφίμωσο. Το ΗδΘ- 
δ αιρα ἡ οδα ϑδ οι ττες ἡ νὰ ραν δα ΠΣ 
ΥΈΓβα, ΟΠΙΥ͂ ἴῃ 5. οὐἹῖ. 30, “δὲ αυΐεῖ,"" δηὰ 
Ῥτονυ. χχυϊ. 20, “"βί γδ σθδϑοί ἢ." 

«υγομς δὲ; «πὰ «υᾶ: 2ε»ιρεσί μοι. 1.6. ἃ5 ἴῃ 
) ΚΥΘῊ ἸΏΟΣΥΘ διά ΙΠΟΣΘ ᾿Γ᾿ΟΙηροδῖυ- 

οὔ, ΟΥ ΡΕΓΠΔΡ5, ἰἌκεπ 85 πε γογάϑ οὗ {πε 581. 
τηθη ἰποπιϑεῖνοβ, “615 στον ηρ τηοστο ἀπ πΊοσΟς 
ἰετηρεδίμου3.᾽ 80 ΚΙπιοῆί, ΟἿ], ΎΠΣ Ἡεῦτενν 
Ἰάϊοπι (Π]τεγα]]γ, ““βοΐπρ οἡ ἀπά Ῥείη (επιρε5- 
ἴπου5᾽,) 15 ῬΓΘΟΊΘΟΙῪ ἴῃ 5476 85 ἰῃ 1 8. 1Ϊ. χό, 
“ΤΕΥ Ομ (ἸΠΈΈΓΑΪΥ, “γὰ8 σοί οἡ ἅπά 
δεοῖης στοαὶ "}} 4 8. 11. 1, ““ψαχοά ϑἰγοηροΓ 
δηά 5ἰγοηρογ᾽" (ἸΟΓΑΙγ, ᾿ενγα5 σοΐηρ οὐ ἀπά 
θείης ϑἰσοηρ᾽,)) ; ἤΕΓΕ 566 ποῖς. 

1Δ. εαἱ νι γι) ὙΠεῖε οἂη ὈῈ πὸ 
ἄἀοιδὲ ἴμδὲ [οπδῇ ἰ5 Πποῖο βρϑρακίῃξ ὑπάοσ ἃ 
Ῥγορδβοῖὶς ἱπηρυἷθο. Ὑμδὲ δῈ 5ῃοιυ]ὰ ὃ6 (ἤγοννῃ 
ονεσροασγὰ δηά βανεὰ ἰπ ἃ ἔβη, ννᾶβ 186 ΨΈΤῪ 
σουγβε οὗἉ [Πϊπρϑ σοπίετηρίδιθά, ἃ5 1 5ῃου]ὰ 
866 πὶ, ΟΥ̓ Οοὰ ἴῃ [Π|8 ρατῖ οὗ Τοῃδ ἢ 8 Ὠἰβίογγ ; 
δηὰ [ἃ νγὰ58 [86 ἀγαννίηξς οὗ ἰδ6 Ὠινὶπο ψ}}} 
νογκίηρ ἱμυναγα γ ὑροὴ ἴΠῸ ρῥγορδεῖ5 βου], 
8ἃ5 Ὑ611] 85 ἢ15 ρδῃὶϊοηιδὶ, δά γεῖ 50 Ὁ] “ΠΛ ΕἸ Υ 
Βεγοίςδὶ, 86} -ϑυγτοηάοσ ἱμεγείο, {μα ἰθὰ Ἀϊπὶ 
ἴο Ῥγοροϑὲ ἴο ἴμε Ξδιρπίεη, μαΐ ἔβαν βῃου]ὰ 
ἀΐβροβε οἵ Βἰπι ἴῃ [15 Ῥαγ ΓΑ Γ τα, ταῖμεῦ 
1 ἴθ ΔΩ͂ Οἴπεσ. Ϊοηδὶιἷβ σοῃάπςϊς ΒΕΓΟ 
ἡδδρθίλτν ἃ 5: ΚΠ ΔΠδΙοσΥ ἴο ΟἾ γκ(᾽5 βοϊηξ 
γυνατά, ἴῃ ΒΑΤΙΏΟΙΥ ἢ Η!8 Βδλίμεσ᾽5. νν}]}], 

ἴο ϑιῆεν δ8 ἴθ ρισεωίμηι οὗ [6 Βυπιδη γᾶσο. 
Ὑμδῖ Τοπδὶ ἀοεβ ποῖ οδϑὶ Πἰπιβεὶῇ ὀνεγθοαγά, 
8 ἃ ἰδοῖ Ὑμῖο ΠΠυϑιγαῖεβ ἴῃ ἃ σοπιδΥΚΆ 16 
ΤΑΔΠΏΘΣ ἴΠδῖ δΔΌἢΠοσγεηςο οὗ βυϊεϊάθ, νυ ἢ ἀ15- 
ΕἘἰπρυ θηθ5 [6 Πογοῖϑπὶ οὗ τῆς ΒΙδ]6Ὲ δ5 οοη- 
ἰγαϑιθὰ νυν παῖ οὗἩ Βεδι μεηίβπι; ἔογ [ἢ νου ]ὰ 
δ6 μαγὰ ἴο ἱπιδρίπο ΔΥ σοι δηδίίοη οὗ ςοἷζ- 
ουπιδίδησεβ [πδι 5βοιὰ 50 ὉΪδιιϑ: Ὁ] 7 705 
[86 ἀδεά. 

1 ἐποαυ)]ὴ ἨἯξ βρεᾶῖκβ ἃ5 ἃ ργορδεῖ, θοῖἢ ἴῃ 
ςοηῆπηίηρ [6 5ἴΓΟΠΡ 50 ΓΠΊ156 πε γ Βδὰ (μεπι- 
ϑοῖνοϑ ἑοιτηθά, δηὰ ἰθὺ ἴῃ Ὀγοπηϑίης δὶ 106 
868 5ῃοι]ά 86 οΔ]πὶ ἴο {πέὲπὶ ὙΥΒεῃ 186} ψεσε 
ὯΟ ἰοηροσ Ὀυγάσηρα ψν 15 συ]. 

18. γοαυεά ῥαγα ἩΘΌὉ. “ἀϊρρεά,᾽) οἵ γαῖ βοσ, 
εἰ ἀιρροὰ [γουρἢ.᾽") 8566 Νοῖο Ὀεϊονν. ΤὮδ 5οδη- 
τἴηθ55 οὗ γοίργηςεθβ ἴο παν ρδίίοη ἴῃ ἴθ ΟἹὰ 
Τεβίδπηεηΐ 51}ΠπἸ ΕΠ ΠΥ δοςουπῖδ ἔογ ον βηάϊηρ; 
ΠΟ ΡᾶγΆ]16] ἰπϑίδηοθ ἴο {815 ραγί! συ δῦ υ86 οὗ 
1Πε νεγῦ, [Ὁ ΠΔΥ ννῈ]}] ἢᾶνῈ Ὀδοη ἃ ἠδιςδὶ 
Ῥῆγαϑθ. 866 [ηἰτοά. ἢ. ς81. 

γοαυεά δαγά 10 ὀγίηφ ἐ ἰο δὲ ἰαμ}] ἴο 
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14 ΝΜ Βεγείογε {πεγ στε απο τῃς 
ΠΟΚΡ, δηά 5414, Νε θεβεοςὴ ἴθ. Ο 
ΠΟΚΡ, ψγὰ Ὀαβοθοἢ {δεα, ἰεῖ υκ5 ποῖ 

ὈΣΊΣΚ ἸΟΣ ὉδΔοκ 0 ὕὉ89 1ᾳπᾶ. “ΒΡ 
Ὁδοῖκ,᾽" βάπιθ νοσὺ 85 . ΧΧΥΠΣ τς, ΧΙ. 27, 
δηὰ οἴῃ. Α δ) ἔηρ νοϑϑοὶ οὗ ἴοβθο ἀδγξ 
ψννου]ά Ὀὲ οηαυϊρρεὰ νὰ Ὀδηςμο5 οὗ τοννοῖβ 
(5δεε Εζοὶς. χχυ. 8, 27), ἀνδιδ οἷο ννβθη 541}5 
γνΟΓῈ οὗ Π0Ὸ ι:56. ἴη {86 ργοϑοηΐ :ηϑίδηςς, ἴῃ6 
ὙΠ ποῖ ΟὨΪΥ νγὰβ μίση, Ὀμχξ ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ 4150 
Ὀ᾽ονν ἔγοπι (86 ἰδηὰ : νὩῖ]6 (ἢ6 5ῃ!ρπιθη νυδηῖ- 
οἱ ἰο ““Ὀτίηρ Ὀδοκ ᾽ {Ποῦ νε5561 ἴο [ΠπῸ σοδϑξ 
ψ ςἢ ἴπογ δὰ ἰεξξ, ἔοῦ [Π6 ρυγροϑβὸ οὗ ϑοζηρ 
]Ἰοηδῇ οὔ βϑῆογθ. [ἴ [5 δῖ 41} δνεηϊβ οἶθᾶσ ἔγοπι 
1115 αἴτοταρί οὗἩ {πεῖγβ, τπΠδξ [ΠΟΥ ννοῦθ ποῖ ν γῪ 
ἔδγ ἴτοπι ἴῃ Ἰαπά. ὍΠΕΡ ἀπ πίογεῖθα οηάθα- 
νΟῸΓΘ ἴο βάν Ϊοηδῇ δᾶνε Ὀδθθη σοπιηρηΐϊοά 
ὍΡοη ἰη 411 αρο5. ΤὮιι5 [ογοσηο: “' [5815 προ γα- 
ἴυγ υἱ οοςἰάδηϊξ, τηᾶγο ἔυγῖ, τοπηροϑίδϑ ᾿υδεῖ ; 
οἱ ργοργίιπι ρους] πὶ ΠοΡ]  οηΐοβ, ἂς δ] 16 πᾶ 
5416 50}1.1{] συηϊ." ΤῬὍα ποχὶ νοῦβο Πονγονοῦ 
δῆδννβ ἴπδὲ (ΠΟΥ 5ἰοοὰ ἴῃ ἂν οὗ Ϊοπδῇ οὐ 
δεςουπηῖ οὗὨ ἢΠἰὶ5 τοϊδίξοη ἴο [οβονδὴ, οὗ Ν᾽ Βοβα 
ΤΩΙ ΡΏΪΥ ΡονΟΓ (ΠΟΥ ΨΕΙΕ ΠΟΥ δανιπρ ϑυςῇ 
56η5:0]6 Ῥχγοοῦ: ΠΕῚ ψγεῖο αἴγαιὰ {ΠῈῪ ταϊρἢϊ 
οἴεηά [Π15 ρστεαῖ Οσοά, ἰξ ΠΟΥ ννοῦα ὨΔ5Π}Ὺ ἴο 
ςλϑξ ἃ ὑγορδῃοῖ οὗ Ηἰ5 ἱπῖο (ἢ 568, ὄνθὴ [ποι ἢ 
Β6 ΒΙπλϑοὶε νγᾶ5 ζΟΠΟΓΟΌΞΙΥ Ὀϊἀάϊηρ ἰποπὶ ἀο Ἰΐ. 
7 ν δὲ “εα, δι. ΤῸΣ ὃὍ89 5808 ΚΥΘῊ Ι5ΟΣΘ 

δηῃὰ ἸΏΟΣΘ ὑΘΙΣΡΘΒΙΌΏΟΙΩΒ δαδίηδβῦ ὉΠΘΙ. 
566 ποΐδ Ὁ. 11. ὙΠ ἸΟΏΡΕΣ ἔπογ ἀοἰαγοα [6 
βοτσογ [8.6 δίοστηῃ ξσεν,. 

14. ἐδὲν εγίδ μπίο δ 1.0Κ}}} Α πον 
ὙΟΥΘΠΪΡ οἡ ἴπεγ ρασγί, δηὰ τοπάοιθα ἴῃ δη- 
δυᾶρο οὗ ἴῃ6 τηοϑῖ ϑγτϑϑὲ ΠυΠΆ Υ ῬΟΒ510]6. 

ἐκ τῷ ποῖ ῥεγ ὃν δὶς νιαην 2] 1. 
6 ἢ]5 ΙΔ 5 501}. 1.ς. κῸΓ ἀοιηῦ ψῃδῖ 
ΤΏΔΥ τους 15 Ἰ16: ὙΨΠΙΟὮ 15 ΤΊΟΓΟ ΟἸΘΑΓΥ 
ΟΧΡΓοβϑοά ἴῃ [6 ποχί οΪΔ0.56. 

͵αν ποῖ Τά μ ἱπποιορηῖ ὀἰοοα Ἴ 1.6. ““ΓΒδῦρο 
5 ποῖ νυν (ἢ6 συ] οὗ πιυγάογ." “Ἰηποςοηΐ 
Ὀ]οοά ᾽ τλθδηϑ8 βδῃοδάϊηρ ἴῃς ὈΪοοά οὗ οῃθ ννῆοτη 
νγῈ ἢᾶνθ ἢῸ ο8}} ἴο 5'αὺυ. να μᾶνε {Π6 54Π|6 
Ρἤγαςο ᾿θιξ. χχί. 8, ""ἸΔΥῪ ποῖ ἱηποσεπὶ Ὀ]οοά 
ἴῃ 16 πηϊάϑε οὗ ΤΥ ῥεορὶς ἰϑ5γδεὶ ;" (Πδὶ 15, 
ἐς Ἀεραγά ποῖ ΤΥ ΡθΟρ]Θ 85 μανίηρ ἴπ6 φῸ}] οὗ 
τ σά διθοηρς ἴποπι. ὙΠῈ ἰοηάδσγμοβϑβ οἔ 
{πε86 ποδίμθη ϑδιίοσθ οὐδγ ἃ Ὀσγορῃοῖ δ ̓ Π6 
δίδηάβ 'ἱπ τπηδγκοά, ροβϑι ον ἴῃ ἀοϑιρπθά, σοη- 
ἰγαϑὲ ἢ [δὲ τοδάϊποϑϑ, νὴ ΙΓ ἢ [πὸ ὈΪοοὰ 
οὗ Ργορμεῖβ ννᾶβ 5βῃδαά ἀπιοηξ ἴδε [5γδ6}168, 

ῥαεί ἄοπο αν ἐΐ ῥίεανεά 1δεε] 1.6. “Ὗς αἃτὸ 
ΟΠΪΥ ἀοίης ναὶ Του 411 δίοπξ βῃδννοβέ [δδὲ 
ΤΒου ν»]εϑῖ 5 ἴο ἀο." ὍΠΟΥ ᾿ηξοττοὰ {}15, 
ἔτοιη ἴπΠῸ βδἴοσιτῃ τυ ἢ Πδά δτγίϑοῃ ἀπὰ νν85 511} 
Ἰποσθαϑίηρ ; ἔστοπὶ ἴπε ἀείοστηϊηδίϊοη οὗ ἴῃ ἰοῖ; 
ἔτοπι [οπδἢ᾽β Ἴοηξεβδίοη ; δηδ Ππὸπιὶ [πα 5 
ἀδοϊαγδίίου ἃ5 [ϑῃονδη 5 ὑσγορβοῖ, {παὶ 1ξ ννὰ5 
Ἰπουπιδεηϊ ἀροη ἴμοπὶ ἴο ἀο [ξ. 

16. 1οοῦ τῷ οπαθ]ὴ “" Νοη σερυρπαπίθμῃ, 
δε ὈΓΘΌΘηΓΟΙΩ ΙΏᾶΠι}5 ᾿ρϑοσγιπὶ γνο]ιηΐδτὶ " 
()εγοπμο). 

ΤΟΝΑΗ. 1. [ν. χ4. 

Ρεγβἢ ἔογ [ἢ}]5 πηδῃ 8 11|6, δηά ᾿ΑῪ ποῖ 
Ὁροη ιι5 ἱπποσεηῖ δοοά: ογ ἴδοι, Ο 
ΠΟΚ, Πᾶϑῖ ἀοπε 48 1ἴ ρ᾽εδβεά τῃεε. 

εξασε4] ϑᾶτηβ σὑεσὺ 85 ἴῃ Οεῃ. χχῖχ. 3ς, 
ΧΧΧ. 9. 
ον δον γασίη)] Ὑπὸ “ὁ γασίπρ οὗ ἴδε 908, 
ἐρ οὗ ἴῃς ἴοι," ἃἅγε ρογίεςεγ οὈνϊουβ 
δηὰ Ὡδίυγαὶ ΘΧΡΥΌβϑοπ5 σοπηπιοη ἴο 411 Ϊδη- 
ἔυλρεβ. Ησγε ποννόνοῦ ἴπ6 Ρογϑοη ποδίϊου ἰ5 
βοιησν δῖ ΠΊΟΓΟ υἱνὰ [Πδῃ 508]; ἀπά [ ΓΟπ οὶ 5 
ῬΑΓΔΡΉΓΑΘΟ μια Ϊϊγ Ἀρροθᾶγβ ονοσβίγαϊ πθα : “" [ῃ- 
νοποτηῖ ηιο6πὶ συδγεῦαί, Μάαγο, ᾳφυοά Δ βεηΐο 
]οπᾶ ἱγαϑοθδίυσ, ἱῃ ν βοοῦΡι.5 5115 ἀδξξάεγα- 
ἴυπι ἴδηδηβ, σδιυάδε εξ σοηΐονεῖ, εἴ ἐχ σαυάο 
ΚΓΔΠ4}|45 στοά." 

16. ,Μανεά δὲ ΖΟΒῸ εχερεάπρ )}] τὸ 
οοϑϑαίίοη οὗ {6 ἰετηρεοϑδὲ νγᾶβ 50 βυάδάφθη ἰδδί 
ἴδον εἰ Ιἴ ἴο Ὀ6 ἴῃς τνοτῖκ οὗ ἃ ργεϑεηξΐ Οοά, 
ὥοπιρ. Μαζκ ἵν. 41. 

οὔεγεά α «ἀογὶβεε}] Α58. 1815 νγὰβ ἃ Ξδῖρ 
ξοιῃρ ἴο Ταγβῃϊϑὴ πὰ {πογείοσε οὗ ἴδῦρο 
51Ζ6, [6 δηϊπΊδὶ στϑαιίγεαὰ ἔὺΣ ἃ βδοῦιῆοθ νυᾶβ 
ΠῸ ἀουδὶ δὲ βαπά. Ὅὕ8ὸ 5ἰαίϊετηθηξς ᾿ἐποσθίοσο 
ΠΟ [86 σογὰβ πιοϑὲ ΟὈΝΟΥΞΙΥ ργδϑεηῖ 
Ϊ5 ἃ ΡΟΓΙΘΟΠΪΥ ρῥγοῦδϑὶθ ομὸ: ἴμεῪ οἥεοτοά ἃ 
βᾶσῃῆςς ἴο [εῃονδῃ δὲ οηςὲ; ννῃϊϊ ΤΠΟΥ 4150 
Ὀουηά {ΠΟηΊβοῖνοϑ ἴο ἴῆ6 ρογίοιτηδηςο οὗ ἔσο 
οῖβ οὗ ἀσνοίΐοη αἴἴογνγαγάς, Ενθη ἱξ 186 
ννογάβ [2]}] βῃοσγί οὐ βγη, 85 5ϑοπθ ᾶνὸ 50}ρ- 
Ροβϑά, (μδῖ {ΠεῪ Ρῥγοπηϊϑοά ἴο [ἐῃονδῇ ἃ 11{8- 
Ἰοηξ δπὰ δὌχοΐυβῖνο σο]ρίοιι5 οὐθάϊθηςο, γεῖ τὶ 
Ὀεϊοηρδ ἴο πὸ σοηοσγαὶ ρυγροϑο οὗ ἴῃς Ὀοοκ 
ἴο ποίο, (Πδΐ, ἴῃ 1815 ᾿ἰπηδίδῃςθο ᾿᾿ἰκουνβο, ΟὐοπΈ 165 
Ρτγονθβὰ {μεηηβεῖνεβ πιογα Δ αββίθ]ς ἴο τεϊϊῖουϑ 
᾿πηργοϑϑίοῃβ θδη Η]5 ονσῇ σμοθθη ρθορ]ο οἴδη 
ὙΓΟΓΘ. 
Το 5}1Ρ, πο ἀουδῖ, ρυγπυοδαὰ Πογ νογαρὸ ἴο 

ὙΤλιβῃϑῃ. ὙΠεΙΘ 15 [πεγοΐοσε ὯῸ σοοπὴ ἔργ 
ϑιρροβίηρ (85 ϑούῆβ μᾶνε νυ δηθὰ ἴο ἀο) {δμαῖ 
(6 οβεοϊ οὔ [οπδῆὴβ ργοδοδίης ἂδἱ ΝΙΠουθὴ 
νγαϑ5 δϑϑιϑίϑα ΌΥ 1ῃς [ΘΕ ΠΔΟΠΥ͂ οὗ [Π6 τλδτποτβ. 
ΎΤΠΟΥ ΕΓ βΌΠΘ ἈΥΑΥ ἴο ἴπε6 ορροκπὶίες δηὰ οἵ 
ἴδε ννοιά. 

17. γεῤαγε4] αρνοϊπῖϊοά. [ΧΧ. προσ- 
έταξεν. Ἴδε 5416 ἜΧρτοβϑίοῃ 15 υυϑεὰ ἰῃ σείογ- 
οηςα ἴο ἴδε σουγά, ἴΠ6 ψογηΊ, δηά ἴη6 δαϑςὶ 
Ὑἱηὰ ἴῃ ΟἾΔΡ. ἵν. 6, 7, 8. 866 αἷϑὸ Ὦ δῃ. ἱ. 
ς, το; 5. ἸΙχὶ. )γ. Α5 ἴδε Ηεοῦγεν νοτὺ 
ῬΓΟΡΘΓΙΙ͂Υ ΤηΘΔΠ5 ὁ" ἔο πη ΑΘΌ ΓΕ ἾΟΥ “ὁ πυταθοῦ, " 
1 ἀοδ5 ποῖ ἀρρϑᾶδγ, {παῖ ἴῃ ΔΠΥ οὗ [Π696 
ἴὲ τείουβ ἴο ἴῃ Ὀτγίηρίης ἱπίο Ὀεὶην οὗ [δὲ 
Οὔ͵οςὶ ἴῃ οαοἢ ςᾶϑ6 βροίκβϑη οὗ, Ὀμξ 5 ΠΡΙῪ ἴὸ 
ἰῖ5 θείης δϑοισπθά ἴοὸ ἀο ἃ ραγίουΐϊασγ σοτκ. 
ἴῃ σ Κ. χνὶϊ. 4, 9, δῃοῖδμεσ νογῦ, ““ ςοιῇ- 
τηδηάθα," 2. Φ. “" δρροϊηϊοά,᾽) ““σμαγροά,᾽" εχ- 
ΡΓΌ5965 ἜΧΔΟ Υ [ἢ6 5Άπ|6 Του ρ ἢ, 

α 5γεαι 52] ὙΠῸῈ ΧΧ. Πᾶ5 κήτει μεγάλῳ, 
ὙἤοηςΟ 5 ἄγανγῃ (ἢ6 κῆτος ἴῃ Μαΐ. ΧΙ. 40, 
τοπάογοα “ἐν Πα]6  1ὴ ΑΝ. ὙΠῸ Ενδηροϊ δῖ, 
δηᾷ τη 1,ογὰ [681ι15 ἨΠΠΊ56]Σ 1 Ηδ ννᾶ5 βρεδκὶπν 
Οτεοῖς, υνουἹά οὗ σουγϑὸ ἴᾶκο ἴῃς ννογὰ ργεϑεηϊοα 



ἩδΦςῦ. 
ἐρραΐ. 

Υ. 15, 16. 

15 80 {Π6Υ τοοἷς τρ Ϊοηδῆ, δπά οδϑὶ 
Ηἰπὶ ἐογῖῖ ἰηῖο τπε 868: δπά τῆς 8εὰ Ἐχοδαάϊηρὶυ, ἀπά Ἰοβεγεά ἃ βδογίῆςς “"συερα 

μ»ίο ἐ 
ΖΟΚΡ, 

τριυσα 

᾿ςολϑεά ἔτοπι Ποὺ γλρίπρ. 

ΌὈΥ 186 Οτρεὶς νογβίοῃ Ὑνὶσο ἢ νγᾶ5 ἴῃ ΟΥ̓ ΠΑΓΥ͂ 
86: 1 ἀϊὰ ποῖ πιδῖζεσ ἔοσ {π6 ρυγροϑε οὔ ἴδε 
εἰϊδοη τυ βεῖδοσ ἴῃ “στοαὶ 5} οὗ (Ὡς Ηδε- 
Ἔγον ἰοχῖ ὑγεσῸ Οἵ “ΤΕΓῈ ποῖ ἃ κῆτος, σι ρροϑβίης 
τὶς Οτεεὶς ψογὰ ἴο πλδθδῃ ΔΠΥ ῬΡδγίουαγ Κιπά 
οὗ ἤϑῃ. ΤὍε ἰοσγπὶ ΒούσΌνΕΥ 15 Οὗ ἃ νεγσΥῪ τάς 
ταροτί. ΟΥ̓ ΏΔΠΥ, 45 υϑοὰ ΌὉΥ Ἡοχηεγ, ἰὶ δρ- 
Ῥδᾶγβ ἴο ἢᾶνο οὐ σγαςοα 41] (ἢ 6 ἱροῦ σγεδίι γος 
οὗ (ἢ6 564; 1πουρσῇ ἰπ ἰδίογ ὑϑᾶσθ 'ἴ νγᾶ5 6Π1- 
ἰογθὰ ἴῃ ραγίιουϊαῦ οὗ νγβαΐοβ, βἤδτκϑ δηά 
Ἄγρο υΠη165. 5661. 1Δ66}1} δηά ϑοοῖ(β 1,οχισοη, 
Ιη ἴο 86 φυσοίίοη νγῆδῖ νγᾶβ {πὸ κιπὰ 
οἵ ἰηἰοηάοα, [86 οὐδογνδίοῃ δᾶ45 Ὀδθη 
ἔΥΘΟΌΘΠΟΥ τεροαϊοά, (πα (ἢ ννβδὶθ ἢδ5 50 
5141} ἃ [ῃγοδῖ, 45 ἴο Ὀ6 ἱποδρδθϊο οὗ βυνδὶὶονν- 
ληξ ἃ πιᾶῃ. ΤΠ]5 ἰ5, θεγοπὰ αυεΞκιΐοη, ἔπιδ ἴῃ 
Τεβροςῖ ἴο ἴπ6ὸ Ἴγμε οἵ σγεεπίαμά ἤζραίε ([Β6 
᾿Ἄγες Εἰσῥὲ δαΐε, τὴς Βαίσπα γε είς οὗ 
Οὐνίεγ δηὰ οἴδμοσ πδῖυγα  δῖ5) ; Ὀμπὲ ἴξ 5. ποῖ 
ἔγυς οὗ 411} ϑρεοῖεβ οὗ ννδῖθοβ. Ὅὕμῃ6 πδίιυγαὶ 
ἨΙΞΙΟΓΥ οὗ ποθ πηοηβίοσβ οὗ [86 ἄθορ, νῇοτα 
11 18 ποῖ ΨΟΓΥ͂ ΘΑΞΥ ἴο ϑιυδ]οςξ ἴο ἰῃηνεϑι ψαίίοη, 
5 ἱηνεβίοὰ ΨΠ τσ Ὀποογίδιπγ ; ἘΠΕΙΣ 
οἰδεϑιδοδέίοῃ ἱηάθδαὰ 845 νατγιϑὰ ἴῃ [6 μαηάϑ οὗ 
βσσσϑϑῖνο Ὠδίυ γα ἰϑῖβ 50 σΥΘΔΕΪΥ, 85 ἴο τηᾶκο ἴξ 
Οχίτοπιοὶν ἀπ ῆου] ονθη ἴο ὩΔΠιΘ 5ΟπΊ6 οὗ {Π6Πὶ 
νυ ἢ ργοςϑιοη. ὙΠῸ οπα κιηά, ννὩῖς ἢ πεχί ἴο 
1Πὸ Οσγεερίαηά ἤαίς νγα Κῆον ἴδ πιοϑῖ δδουΐ, 
195 [86 Ογεαΐ ϑρεγ»ιαεείί ζῥαίςε (18ὲ Ῥδγεείον 
Οπϊοάοπ οὗ 1 ἰηπαειι5, ἴῃς Οσεῤαίοὶ Μαογοκεῤῥα- 
ἦμ: οὗ (υνίεῦ δῃὰ 1 ,δοέρέάθ) ; σσβοβδα πδίυγαὶ 
Ἡἰδίοσυ μᾶ5 Ὀδθη οἰυοϊἀαἰεὰ ὈΥ οπθ, το 6ῃ- 
Ἶογοά δπιρῖθ ορροσγζιηι 65 οὗ βιυάγιηρ 1ἴ, ἢ ἃ 
γνοσὶκ ΘΠΕΓΟΙΥ ἀονοίοα ἴο {πε συ δ]οςξ (’ ΟἾδοῖ- 
ναϊϊοη8 οἡ ἴῃ Ναίυγαὶ Η!βίουυ οὗ (6 δρογ- 
τηδοοῖὶ ΜΝ ΒΔ16, γΥ Τ Βοβ. Βθδὶθ, ϑσυγροοῃ, [οηάοηῃ, 
8207; δπὰ ἴῃ ἢ. 294 οἵ 5 τοῦς Μγ Βοαὶδ 
ΘΧΡΓΟΘΘΙΥ οὔδβεγνοβ, “ΤῸ [πγοδῖ 15 σδρδοῖοιϑ 
Θπου ἢ ἴο ρμῖνε ραβϑαρὸ ἴο [6 ὈΟΑῪ οὗ ἃ πηδη, 
ῬτεϑεπΕηξ ἃ σίσοης σοηίγαϑὶ ἴο ἴῃς Ἑσοηίτγαςσίοα 
δυ]οῖ οὗ [86 Οτοοηϊδηα ννμΑ]6.᾽" ὙΠδ ργόβοηςθ 
οὗ {[π656 δ ῥγυείογ ἴῃ [86 Μεάϊζεγγδπθδῃ 15 6χ- 

Υ ϑϑουίοα ΌὈΥ Ουνίος ἴῃ Πἰ5  Ἀάξπο 
Απΐπλδὶ, ̓ ν οΪ. 1. Ὁ. 342. (Εοτ γί μεν μάγου] Αγ 5 
τοϊδτηρ ἴο [656 562- πηοηϑίουβ, σοηρ. Καὶ ἢ 8 
“Ἐπ ] 158} Επογοϊ.᾽ Ναῖ. Ηἰϑβί. ΝΟ]. 1. Ρῃ. 902, 
ἅς.: Βετοννβίεσ᾽ 5 " ΒάϊηΡ. Ογοῖϊορ.᾽ ο]. ν. 
Ῥατῖ 2; (υνίοτ᾽β " Κὐρηθ ΑΙ πιΔ]," ο]. 1. Μαπι- 
Τα γοβ, Ρρ. 340 ὅζτο.; “Επογοὶ. Βη .᾽ 81} εἀ. 
Ψοϊ. ΧΙΙ. ᾿ς ΒΥΟΪΟΡΎ, ΡΡ. 3221 δίς. ; δηά οὶ. 
ΧΙν. Μαχηπιδῖϊᾶ, ΡΡ. 217---27.) Αξαϊη, ἰδὲ 
πιοτὸ ἄγ 5βῆδγκϑ, ὑσγεραγίά, σοτησηο ἸΠΠΔὉΪ- 
δηΐ5 οὗ (δε Μοεοάϊζεγγαηθδη, νυ ἢ ἄσὸ σαρδῦϊθ 
οὗ ϑννδ ονυίης ἃ τᾶπ Θητγο, ἀπά οὗ γεπάθτης 
Ηἰπὶ ὉΡ ἀφίῃ θηζίγε, ἰ5 ἃ ἕδεϊ ψῃῖοἢ ΠΣ ῬΌΞΟΥ 
μι45 σοπηρ οἴοὶν ἐβιδ Ἰ5 θὰ (’ Μίηοσ Ῥγορβείβ, 
“Τηϊτοά. ἴο ἢ πβρρ ΡΡ. 257, 258). ΕὐΠΠοῦ, 
1Ποῖο 5 ἃ Κογαιαδῖ, ποῖ υὑποοπηπιοη ἴῃ ἴΠ6 
Μεάϊογγαηθδῃ, παπιδὰ ᾿πάἀθοὰ ὉΥ (νος ον. 

ΤΟΝΔΗ, 1. 591 

16 ΤΏ εη {ἢ πδη ἔδαγοά τὴ6 ΓΟΚῸ 1 Ἠεδ. 

πηΐο {πε ΟΕ, δηὰ τηδάς νουν8. 

σμαίμς Με εγγαπίομίς, αθὰ ὉΥ Μ. 1,δββοη, 
«Βαϊπηποῤίεγα Μεάμεγγαπίεπεις (ἴΠ6 Κογᾳ. Μω- 
εἶς οὗ Τιπηαυβ δηὰ 1, δοέρέάθ), τυ ςἢ 
ἄσθογνεβ ἴο Ὅδ σοηϑίἀογοὰ ἴῃ σοϊδίου ἴο [815 
Ἠἰδίοσγυ. ὙΒΟΟυΡ ἰἴ 15 ποῖ Κπονγῃ ἴο αἰΐδιῃ 
[δῇ ἤυρδ 5'Ζθ, ὑυῃ]Οἢ πιλῖκοβ ἰῖ5 Βογεωΐ ςοι- 
Βεηοῦ [πε “ΡΒ Εοσὶ ρίδηΐ οὗ (ἢ σγοδῖ ἀθὸρ 
δηά ΡὈΓΟΌΔΟΪ [Π6 πηοδὲ ρονγογῆι φηά ὈυΪΚΥ οὗ 
411 ογεαϊοα {πίη ρ5,᾽ γεῖ οπε οὗ [ἢ ΐ8 βρθοῖθϑ νγᾶβ 
βίγαηἀθαὰ πρᾶγ δι Ογργίεη, Ἐδϑίοσῃ Ῥυγεηθοβ, 
ἴῃ 1828, ΠΙΟΝ νγᾶ8 )ς ἔδεϊ ἰοηζ: δηὰ οὗ 
σΟυγΒΘ ἴΠ]15 ΠΊΑΥ δᾶνθ Ῥδεη ποΐ οὔδ οὗ [86 
Ἰαγρεϑῖ ἱπμδΌϊ της τΠ4ὶ 8.6. ὙῊῸ ἀπ! ηριυ 5ἢ- 
ἵπρ ἔδαΐιισο οὗ [86 νοὶ σοηυβ, ἴο ψὩϊςἢ ᾿ἢ 
ονεβ [5 Νογινοχίδῃ πᾶπὶὲ οὗ Ἀογαιδὶ, 1. Ὲ. 
«αυδαίς «αὐἱὸὃὋῸ μὀωχοίάε, 156 τὴς ἰοῦ οὗ ἃ 
“ἐδ οΓ οὗ Ἰοηφιυἀϊη 8] ἔο1 45, ὨΡΑΥΙΥ ρδγα]]οὶ, 
ὙΠ ἢ σοϊηπηθηοο ὑπάεγ [Π6 ἰοντεῦ ΠΡ, ΟσσυρΥ- 
ἱηρ' ἴῃ6 5σρᾶοὲ Ὀεΐτνεθη ἴπε ἔνσο Ὀγάπομοβ οὗ [86 
ἦανν, ρ455 ἀἄονγῃ {86 [ῃγοαΐ, σονογίηρς [86 ννΒο]θ 
οχίθηϊ οὗ ἴΠ6 οἢοϑὲ ἔγοπι οὔδ ἤη ἴο ἴδε οἴδοσγ, 
δηά ἰοττηϊηδῖο ἕδσ ἀόνγῃ [π6 δράοπηδῃ : " ἴῃ [86 
Μοαϊτοσταποδῃ ϑροςῖθ5 “ σοδορίηρ ἴο [86 νεηΐ 
( Επογὶ!. Βπὶ.᾽ 81} οὐ. οὶ]. ΧΙΝν. Ρρ. 235) 
416). [{ ἀοεβ ποῖ ἀρρεϑᾶγ [δὶ {Π|5 Ἀογηυ δ} 5 
(Πγοαῖ ἰδ ἰατρο δπουρῇ ἴο ϑυγδίϊουν ἃ πηδῃ, 
(που δἰπιοϑῖ ἱπογθάὉ]6 πυατηΌοΥ5 οὗ τοδί οοὰ 
Ὦδνο Ὀδεη ἔουπὰ ἰπ ᾿ΐ5 σἰοσηδοῦ ; γεῖ ἴπογο 15 
ΠΟ ἱπηργΟ Δ Ὀ]]ΠΥ ἴῃ συρροδίηρ [δὲ ἃ Ἀογηυδὶ 
νγ8 ορογθὰ ἴῃ ἴπδ ῥχοϑοηΐ ἰηδίδηςθ. 6 
1.56 οὗ 115 ἢ] 1ς4] ἀρραγσαίιι5 48 ποῖ Ὀδδθη ἜΧδΟ Ϊν 
Ἀϑοοσίδιηθᾶ; δι 115 Ἔχ βίθησο δ σρεϑίϑ ἴπ6 ἢγΡρο- 
{Π6515 (δὲ 1 ΠΙΔῪ πάνθ Ὀδδη ἰη {πὸ ξο] 5 οἵ ἃ 
Κογαυδ}) 5 ποι, ΠΙΓἢ ἴῃ [ἢ6 ςαθ6 οὗ δῃ 
ἰηάινιυδ] )ς ἔδεϊς ἰοὴξς ννου]Ἱά Ὀδ6 ἃ σαν Υ οὗ 
Ὀεΐννθεπ ᾿ς ΟΥἩ 20 ἔδεϊ ἴῃ ἰϑηρίῃ, [μαξ [Π6 ρῥγο- 
δεῖ νγᾶβ8 επιροάδάθά, Ὀείηρ ἴποτο, οι τιϊγδοι- 
Οὐ ἀείαϊποά δηὰ στη γαςι οι ϑὶ 7 Ὀγεϑογνυοὰ 
αἶϊνθ. ὙΠὲ νογσὰ "" Ὀοννοὶβ,᾽ ἰη ἴῃ Νονν Τοβῖ. 
κοιλία, ἔιγΠΙ5ῆθ5 Ποὺ γνδὰ οὐδ]θσξοη ἴο {5 
Υἱοῦ : 1ῃ6 ῥγορδεῖ, Κπουης Ὠἰπηϑοὶ ἴοὸ Πᾶνα 
Ὀδόη (δκοθη ἱπῖο ἴπ6 τῃοντ οὗ [Π6 τηοηβίοσ, 
νου] παΐυγα! ] γ σοηοοῖνο οὗἩ Ὠιπλ96 1 85 μανίην 
Ὀεδη, ἡνΒθη ᾿τησιυγεὰ ἴῃ ἴΠ6 ΤΔΠΠΟΥ συ ρροβοά, 
Ἰγίῃς ἰπ {Π6 δηϊπιδὶ ̓' 5 Ὀ6Ϊγ. Βυϊ δπιοηρϑῖ 
ὙΔΓΙΟΙΙ5 ῬΟΒ51 0165 το ΟΥ̓ ΕΓ (Ποιβεῖνθβ, 
ψ 6 ἃ΄Ὸ ΨὙῈΟΪΥ ἱησαραῦϊο οὗ ἀεϊοσγιηϊηης ννδδί 
[πο δεΐῖυδὶ ἔἕδαςϊ νγᾶϑ, δι που ἴῃ γεβροοῖ ἴο 6 
Ῥατί οὗἩἉ {πε δηϊπιδὶ ἴῃ τυ ἢ ἴπ6 ργορμεῖ νν85 
Ἱπιργίβοηθά, οὐ 85 ἴο ἴδε ραγίσυϊα Κιπὰ οὗ 
ΤΩΔΙΠΟ οτοδίυτε ὙΠΟ νγᾶβ βεϊοςϊοὰ ἔοσ (Π6 
Ῥυτροθο. 1ἴ 15 οπουρῇ ἴπδὲ νγὸ ἅσθ δ0]6 ἴο 
85ῃονν, [πὲ [Π6 808 15. ὑγονϊ δὰ τ} ἃ νδσι εἰ ὺ οὗ 
ἐπμῃΔὈϊΪ Δηῖ8 αἰγεδὰν Κποόνγῃ ἴο ι15, ἀπά ἴποτο 
ΤΆΔΥ ΜΙ] Ὅ6 ΟΙΠΟΙΒ 85 υπκηονγπ, ἔτοπὶ 
διίοηρ ὙὨοἢ ἴπῸ ΑἸΠΊ ὨΥ, σβουΐ Βανίηρ, 
Τοσουγθο ἴο ΔΩΥ͂ ΠΕΡ Οχοιςοῖβαε οὐ οτγοδίϊνο 
Ῥοννοσ, τῆς 6411} ἔοτί ἢ δὴ ἱπάϊν! ἀι4] ἤβἢ} ἕοσ 
16 Ξἴγδηρο οῇῆοθ ςτὸ δοϑοϊγηθά ἴο ἴΐ. 
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Ὁσευξ. 



Ἷ ΟΝΆΗ. ἵἴ, [ν. τῆ. 

17 1 Νον τς ΓΟΚῸ Πδά ργεραγεά ᾿Απά ὅ ]οπδῇ νγδβ. ἴῃ τε δ 1] οὗ τῆς ἀγρὸς 
ἃ ρτελὶ 8} το βυναίϊουυ ᾧἃρ ]οπαῖ. δὴ (ἥγες ἀδγβ ἀπά τῆγεε πίρῃϊβ. δάι 
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ΤΉ. δοιυεῖε. Ῥ. 

«υα! ἐπ ἐδε δεὶϊγ 9 1δὲ ΜῈ] Ἡδῦ. θοτ618 
ΟΣ 189 Ζ16}. τῦλϑ ποίδίης τηϊγασυ]οι5 
ἢ ]οηδ ἢ} 5 Ὀεΐῃρ βυνα] ονσεά ἀρ, αἰῖνο δηἀ ννῃοΐο, 
Ὁγ ἃ 5}: Ὀυῖ τδῖ δ οοπίπυοα αἰϊνα ἴῃ (86 
ἤπῃ ἔοσγ ἴδγες ἀδγβ δηὰ νγᾶβ ἴθ γὙἱοϊ θὰ ὑρ 
Αἰῖνο, νγᾶβ Δ ορεῖδοῦ πιγαουΐουθ. [{ 15 ἱπάθοά 

ῬΓΟ ΡΘΘΘΟΪΥ 45 ἃ τηΐγαςϊς ἰδὲ ἴπῸ ἕδεϊ 5 οχ- 
ἰδι6ἀ ἰο υ ἰη δε!ρίυγοε: οὖν Ἰνοτὰ γορϑαῖθαϊΥ 

οΔ]οά ἰὲ “τὸ 5ἰρη (ἰ.6. ἴδε πχῖγας]θ) οὗ Π6 
Ῥτορδεῖ [οπδῆ," (Μεαῖίϊ. χίϊ. 39, ΧΥ!. ἣν ΤΒΟ 
ἐδεῖ ἰ5 ἰπογείογο ἴο δδ δοοθρίοα 85 Δηὴ Ἔχ γδογάϊ- 
ΠΔΤῪ ἰηϊεγνεητίοη οὗ Ὠνης Ῥοννοσ, δηὰ 85 
οἰδιάϊηρ οὐ ἴδε βϑᾶπιῈὸ ἐοοϊϊῃηρφ 45 [πὸ οἴδπογ 
τηΐγδοῖοβ τοοοτάθἃ ἱπ ϑεγρίυγο. [{ 185 ποῖ 
τότε αἰ συ ἴο Ὀοῖονο [ΠΔη ΤΏΔΗΥ ΟἸΠΟΙΒ; 
ποῖ πιοῖς ἀϊπῆουϊ, ἔος ὀχδιηρίο, τπδὴ {δμὸ 
οἰ 5160") ἀπὰ “ λυνακίηρ " οὗ 1,4Ζᾶσιι5. Απά 
[5 ἰγροϊογίςδϊ Ὀεδυῖπρ ΤΊΔΥ ΓΤΟΑΘΟΠΔΌΪ ὃς 
τορατάθὰ, Ὀοΐδ δ5 115 γαΐμομ α᾽ δίγε,) δηῃὰ 85 
ενάφησο οὗ 115 ὄβρες δὶ σγθ Ὁ} γ. 866 [πῖτος 
ἀυςἕοῃ, Ρ. ς77. 

ἐδγε αν: απά ἰὗγες πὶρ δι. Οοπηποηϊδίοῦβ 
ἴῃ 411 ἀγοβ, Ὀοσ  ππΐηρ ἢ [ογοπΊθ, δανα ννϑποὰ 
ἴο υλι εν (5 ἐχργεββίοη, ἔοσγ ἴἰῃ6 ρυγροϑὲ οὗ 

Ὀπηρίηρς ἴἴ ἱπίο σοπέοιτη Υ δ ἴ6 ἀυγαῖίου 
οὗ οὖἦ [,ογά δ σ,αἱε οΥ᾽ ἀεαὶδ. 8ε6 Μαῖϊ. χῇ, 
40. [1858 Ὀδδη Ξβυρροθδά [παΐ “Δ Οἀδὺ διά ἃ 
ὨἰΣΗΙ,,) ἃ νυχθήμερον, ἃ ῬΣ οὗ ἱνγεηῖγ-ἴου 
ΒΟΌΓΘ, 5: ΠἸΡῚΥ τλθδῃς5 “ἃ ἀδγ :᾽" δῃὰ [δὲ 45, ἰ8 
{πθ6 πυμηδοπηρ οὗ ἀλγβ, ραγίβ οὗ ἀδ 78 ἅτε 
οἴξῃ τεοκοπεὰ 45 1ξ ΠΟΥ ὑγοσῈ ΘΠΈΓΟ ἀῶ γπ5, 30 
᾿ς αυσὰ ΤΛΑΥ βάν Ὀδδη ἴῃ ἴῃε [5}}}5 ὈΘΙΪΥ πὸ 
ΟΠδΟΓ ἴδῃ Ομγῖϑξὲ ννᾶβ ἰῇ [ῃ6 σγάνθο. Βυΐ 
ὈΙΌ]Ιο4] υϑᾶρὸ ἄοοθβ ποῖ νγασγδηΐ [μϊ5 τη οα!ῇῆςδ- 
τίοη οὗ ἴπῈ ραγίουϊαγ ρἤγᾶϑθο ἤοτε ετιρἐογεά ; 
ποῖ 4.3. ἴῃ ἔβιμεσς ἵν. τό, ςοπιραγοὰ υντῖὶ ἴὉ. 
ΥΟ 12 ΠΟΥ ἴῃ [υάξ. χὶν. 1), 18. ΤΏ ἸερΤὮ οὗ 
{ἰπ|6 Βεγα βρεοϊβοὰ ννᾶ5 μαγαϊΐϊγ τεαιϊτοὰ ἔος ἰἢς 
Ρυγροβε οὗ ὈΠηρίηρ {πε ργορθεῖ θδςοκ ἴο [δὲ 
ςοαϑὶ οὗ Ῥαϊδβδέιπθ (ϑε6 ἢοΐεα οὔ γεσϑε 13}: 
ὙνὨ 151 1 σοΥΔΙΠΪΥ σνου]ὰ ποῖ κυβῆος ἔοσ ἃ ἢ} 
ἴο ΘΟΠΥ͂ΘΥ δἶπὶ [του ἴδ Ῥχοροπεῖς ἴο ἴδε 
οοδϑὶβ οὗ ἴδε Εὐυχὶπο 56Ά, 45 [Ὀϑερῃ5 γοὶδίος 
[6 5ἴογγ (' Ἀππία." 1Χ. χ. 2). ὙΠα πιοβῖ 
᾿ἀδαλτρυε: εχρίδηδίίοι 15, [πδὲ 1 νγᾶβ σμβοϑε ὉΥ͂ 

ἵνίης Ῥγονίάδησο ἴοσ [86 ρυγροϑὸ οὗ σοῖς 
σοπΡ οἰΕἰγ τυριγιης (τισι 5 ἱτηρυϑοηπιρε ἴἢ 
“{Π6 ὈΟΙΪΥ οὗ μεὶ!." 

ΝΟΤῈΘ ον (βᾺαρ, :. 6, 8, 12. 

Θ6. “ΟΠ ΡΙοΙ." [π ἴδ6 2γ{8 ςδαρῖογ οὗ 
ἘΖοκίοὶ, τυ ο ἢ κίνεβ τ.5 ΤΏΔΩΥ ἱπίεγεϑεπν ΠΙηἰβ 
τοϊδιϊνο ἴο Ῥμο ηϊοίδηῃ πανὶ αἴδιτβ, γε ἤπά 
ΘΕνΟΓΆΪ ἀοπὶρηδίίοπς οὗ ἀϊδῆετεης οἶλεθες οὗ 
ϑαϊϊοσβ. Ὗνε διᾶγὸ “ΓΟΥΨΕΙΞ᾽" [ἢ ὙΟΙΒΟΒ 8, 27. 
ΑΔΟΙ͂ΒΕΣ οἶλ85 σοηϑἰβί5 οὗ »καϊαοῤίηε (υυ. 9. 27) 
29); ἃ νογὰ ἩΠΙΟΝ 56 ΤΉ ΠΕ 15 ἀονοά [ΤῸπὶ 
"πεσε, “" 54}1,᾿) δῃηὰ τηεᾶῆς “ὁ ΟςθΔη- 52 Π0ΓὙ5.ἦ 
ΤΠ18 ἴδστῇ νγα πάνθ ἴῃ Τοηδῇ 1. ς, ὙΠΟΓΟ ἴἰ ἰ5 
ΥΕΤΥ 5040] τεπάογοὰ " τρδγ πο 5.) Α τηϊτὰ 
ςοἶδϑβ ςοηδβὶϑίβ οὗ εδοῤῥείέρε (υὐ. 8, 27, 18, 29): 
εδοόῥεὶ ἰ8 ΟΟΙΏΠΊΟΠΪΥ ἀεγινοὰ ΠπὸῸπὶ εδεῤῥεί, 
ἐἐχορο ;᾽" Ὀυΐ ἴῃ 56ηϑ8 11 δεεπὶβ ἴο δᾶνο ΔΒ ΠΥ 
ψ τὴ νογὰ ἡαεῤῥωίοδ, το εἰ σΟΙΏ56}5᾽" 
(ξυδθεγπδίίοπθϑ) ἰπ [οῦ Χχχυΐ. 12; Ῥζον. χχ. 
18, ἅς. [ἢ 1ΧΧ. ἐδοδείπ ἴῃ ἴδ δῦονο οἰϊοὰ 
ψΕΥβ65 ἴῃ ΕΖ κΙοὶ 15 ἰγαηϑἰδι θά κυβερνῆται, δηά 
ἴῃ ΑΟΥ. ““ρ!]οῖ5." (Οὐεγίδίη!υ Εζεὶς. χχυ. 8 
τρᾶγκϑ [Π6 οἶΔ55 85 ροβϑοβϑίῃρ ΠΣ ΒΟΥ 5101}} (ἤδη 
186 »7ηἨΘοὐαεδίη. ὙῆαῈ ρῆγαϑθο ἰπ ἴῃε σοῦβα Ὀ6- 
ἔοτο 15 ἰ5 γαόδ ῥαεδοδῥεί, ““ἴὴ6 «δεῖ οὗ {6 
εὐοὐδοϊἑ»ε,." (ῃ6 δἰησυϊαγ θείης υϑοά 25 ἃ πουῃ 
οὗ πιυ!εἰτιιά 6, Κὸ δα-ογεὸδ, "' Ἰετβ ἴῃ ἀπιθι5},Ἶ 
οδἧ. Υἱἱϊ. 14, 19, ἕο. Ὑπὸ ϑορτυδσιπηΐ Ποτὸ 
85 πρωρεύς; "" ΞιΘεὙ5πΔη." [{ 15 ΔποῖΒο  εἰγ- 

συπιβίδηοο οὗ σοπίοστη νυ Ὀοίνγοθη ἴπῸ ὈοΟΚ οὗ 
Τοπδῃ ἀπά οἴμεγ Ὠἰβίογυ, ἴμδΐ νγαὲ βᾶνβ Ἠετε, 
1ηὴ τοίεσγρηςθ ἴο (ργο 4 Ὁ] 7) ἃ Ῥῃαηιοίδη 58], 
ἴογπ5 ἀεϑογριννε οἵ οἶαβϑο5 οὗ 541|1οὉγβ, ΠΟ Ν 
ΟΟΟῸΓ 4150 ἴῃ Ἐζοῖίς. χχυὶ!, ἃ5 Ῥσοροῦ ἰθοῃηίςοδὶ 
[ΟΥΠῚ5 ΤῸΣ ςετίδιῃ οἰδϑθοθ οὐ ῬΠοσΙΟΙΔη 58 1}|ΟΓ5, 
δηὰ ΜἘΪΟἢ ΟσσΓ ΠοννΒΟΓΕ οἶ56, 5)" 

ἐς ΒεϊδΙΩκ Ὠἰπιϑοῖξ οὗ υ5." ὙΠῸ τογῦ δέ. 
σηδεὶ, ἴῃ ἴῃῇ6 ΟΠμδι δε οὗ ἢ Τάγξιυπι, ἰς 
τοροδίθαϊυ υϑοὰ ἴον "“ ςοηϊγίνο," “« ἀδεῖστι,᾽" 5 
8150 15 {πε ΚΑ] οὗ ἴδε νετὺ ἴπ ἴῃς ΟΠδ)δο οὗ 
Π δῃ. Υἱ. 4 (Ὀυϊ 41]1 ἐπ ὑπαίανε βαγίε"). Αἶθο 
ἵνο ἀεγναινε πουη8 (556 ἰοὺ χίϊ. ς: 5. 
οχϊν!. 4) πόδ “(Πουρῆϊ." ὙΥ Πογείοσγο Ε δϑῆὶ, 
ΑὈδη-6Ζία, Οεϑοηϊυ5, Εὔγπῖ, Ἀσβοηπι., Καὶ, 
Ῥυβου, δηὰ οἴδειβ ἰσγδηβὶδία ἃ ΑΟ . ἄοες, 
“ἐΨ}}} {ΠῚΠΚ ὑροὴ 5; 50 ἴπεῸ Υυϊξαῖο, 
“ὁ χροορτιες ἐδ ποῦ ]5." Βυῖ [Π6 Καὶ 4190 τηδᾶης 
ἴῃ [6 Ηρῦτεν οὗ 76ζ. ν. 8, “" βῃΐπο:" 85 ἀἶ5Ὸ 
ἃ ἀογίναίϊνο δάϊθςςινε ἰῃ Ἐζεῖ, Χχν]. 0, ΠπηδΔπ5 
“ἰ Πρ ϊ:᾽) 960 [Πα 16 ΒΙΠραδεὶ, ἔουπα ΟἾΪΥ 
Βογα ἴῃ ἴῃς Ηρῦγενν ΒΙΌΪ6, ΤΩΔΥ νγοὶ] πηθδῃ 
ἐλ ὮΙ πΊβ οὶ Ὀτσῃϊ." ϑίποθ ἰῃ [86 νἱονν οὗ 
[Π656 ΠΙΔΤΙΠΟΙ5 Οοα ννᾶ5 αἰτοδαν “" [ὨϊηΚὶπρ οὗ 
πο," του ψ δῆροσ, γα ἂρ ἴο 
ἀεϑιάογαϊθ ἤογο βοὴ νοσὺ νυ ὶςἢ 5}}2}} πιοτὸ 
ἀγα ΕἾ Ἔχργεββ ὑσγορίτἰουβηοββ. Ὑδυ5 (Δ]νίπ, 
ΟἿ, ΗΙϊΖις. Τὸ Τάγρυπι, τς ἢ ρῖνες γι1ὁ- 
γασῥεγηι, “' ϑῆονν ἢ ΠΊ56 1} πηοτοῖῆι]," δπὰ πὸ 
ΧΧ., εἵπως διασώσῃ ὁ θεὸς ἡμᾶς, Εἶνε πο 
οἰοαν ᾿Ἰπάϊοδίίοη ἴῃ ἕδνοιισ οὗ οεἰἴποσ οὗ πὸ ἴννο 
τοηἀογηρϑ. 

8. Τε Ἡδεῦτον οὗ προ ἤγοξ αυδϑίίοη ἰ5 
δαδιεδεν ἰξηεὶ ῥαγα αὖ δαπποίδ ἰαπω; νυ ]ϑὶ 186 
Ἡδεῦτον οὗ [ἢς6 ᾳυσδιίοη ἴῃ Ὁ. 7 15 ὀξιδε δννεὶ 
ῥαγα αὐ ῥαπκποὶδ ἰαπμ: ἴδ οἸοβοὶγ [{{6 γα] 
τοπάουηξ οἵ ὈοΟΐΏ Ὀεΐηρ, ““Οπ δοςουηξ οὗ παῖ 
ὙΠΟ Ὀεϊοηρβ ἴο σῆοπὶ ἡ ἰ5 {Ππ|5 ον τροπ 

Νονν 5ίηςε δαᾶσδον ἰζηιὲ ἴῃ ὦ. 8 ἰ5 



Υ. 1-ΞΦ3. 

ἜΧΔΟΙ͂Υ ἴδε ὀχραπϑίοη οὐ ἔδθ σῆογο υὑπυυδῖ 
ςοηίγαοϊοα ἔοττη δὲδεδολξημὶ ἴῃ Ὁ. 7, θοῦ ϑθοσὴβ 
ἴο Ὀ6 ἃ σοηϑιἀεγδῦϊα ργο Δ ὉΠ Υ ἴῃ ἴῃς δυγηῖθθ 
οὗ ἃ ᾿εαγηθά οτγιεὶς (Οτπηπι), (μαξ ἴπ6 ἔογπηετ 
ὙΔ5 ΟΥΡΊΠΔΙΥ 8ῃ Θχρίδπδίοσυ ρίοββ ἰῃ ἴδ6 
τηλτρῖη ἴο Ὁ. 7, ὙΒςἢ αθογυγαγαὰβ οτερί ἰπΐο 
ἴδε εχ οὗ νυ. 8. Ὦγ Ηεπάοεϑοη (' Μίποῦ 
Ῥτορμδῖβ᾽) οΟΌβογνεβ ἴῃ ἢ15 ποῖε ἴῃ ἰος. “ΤῊ 
ὑνοσάς ἴῃ υ. 8, ὀαἄεδεν ᾿ξ»εὶ ῥαγα αὐ δαπαοίϑ 
ἐσπμ, ἅτὸ οτηϊο ἰῃ ἔννο οὗ Κεηηϊςοι᾽5 Μ958., 
ἴῃ 186 δοηείη. εὐϊτίοη οὗἩ ἴῃ Ῥτορβδοίβ, δηὰ ἴῃ 
186 νδίοσδη σΟΡΥ οὗἉ ἴπ6 1ΧΧ.; δπὰ Κεπηΐ- 
οοἵϊβ, Μ5. 1ς4 οχρβ “ζ»ι).") [Ιη Κοηπιίςοῖ 8 
Μϑ5. πο. 284 1ἴ δἰαηάϑ ἴῃ [6 τπηαγρη. Α5 1Π6 
ηυσβίοη ἴῃ Ὁ. 8 ἰ5 'π ἴδε Ηδφῦγον ἰάδηξοδὶ 
ψ [μας ἴῃ σν. 7) ννγὸ σδηηοί ἰγδηϑίαῖο ἰἰ αἰ οτ- 
ΦΏΓΙΥ ; ἰβουρῃ ἴπῈ Τάγχζυπι ψν σὰ ἴῃ ο. 72 
Βδ5 “0 Γ νγῆοϑθε Ἵδι36᾽" μδ5 ἰῇ υ. 8 ""ἔοσ ψγβαΐῖ 
σδ.56,᾽) δηά ἴπ ἀοϊῃξ 50 15 ἕο Ϊουσοὰ Ὁγ ΟἹ]] 
δηὰ Ἡδηάεγθοη. Το βᾶπιὸ οὐδ]εςξοη 15 ἕδίδὶ 
ἴο Ὠγ Ῥυβεγβ γεπάογίηρ : “" αυῤαὶ ἢαβὲ ἴδοιι 
ἄοῃο 210 «υδο»: 3" ῬΟΞΘΙΌΪΥ [6 Ἡδεῦτονν ἴοχὶ 
ΡΑΥγδρἢγαβοα ΟΥ̓ ἴδ6 Τάγρυπὶ ἴῃ Ὁ. 8. οπι το 

Γ(ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ 1]. 

ΤΟΝΑΗ. 11. 
ἴδρεῖ, στ Ὀϊ ἢ 15. ἴῃ ἴϑςξ ἔουπά τυδητίης ἴῃ Κοη- 
πἰοοῖ 8 Μ58. σς4. Ὗν ε οδῃ υϑγῪ ννεϊϊ αἱ 
ἢ [Π6 ἢγϑῖ χιδιίοη ἴῃ ἴῃ 6 ἔοττηῃ ἴῃ νος ἢ ἰξ 
βίδηάϑ ἴῃ ἴΠ6 σοπηπλοη Ηεῦγονν ἰσχί : [ῸὉΓ ἴῃ 
ἴῃς τεπιδιπἰηρ ᾿παυΐγῖε5 {Π6 Ξῃ ρθη Αἰ γοδάν 
ἴλκα 1 ἔοσ φτιαπίοα, ἔπδὶ ἰξ νγᾶβ ἔογ [οπδὴβ 
οδυϑὸ ἴπαξ “Ἢ Δὲ ΕΥἹ] νγᾶβ ὑροπ ἴδηι, (πεῖν 
ἀτξ ον ΠΕ]Υ θείης πονν ἴο ἰϑᾶττι, μον 1 νγᾶς 
ἰμαΐ πὸ δὰ πηδάδ ἈϊΠπ|561} 50 συ! γ. 

18. ΤΠο Ηδῦσγεν νοσὺ τοπάογοα “ἐστονοὰ 
δΒατά,» ἴῃ (δ6 οἴδοσ ἴη ψὨϊοἢ τ 15 
ἐουπά, πιοᾶηβ ““ἴο ἀϊξ (Πγουρ ) 4 νγὰ}} (οὐ 
Χχῖν. 16; Εζοὶς. υἱῖ!. 8, χὶϊ, ς, 7). 11; Εχοά. 
ΧΧΙΙ, 2: [6Γ. 11. 24; Απιοβ ἰἴχ. 2, “" αἱρ ἰηΐο 
ἢ611.,). 45 186 δεξίοη οὗ τονγῖπς ἰ8 ΠΟ ΒΟΙΟ 
εἶϑε πιοπίἰοηδὰ ἴῃ (πῸ ΟἹὰ Τοβῖ., νγοὸ σδηποῖ Ὀ6 
βυγο ἩΒεῖΠοσ (6 νου νγᾶ5 ἴῃ6 ομδ σοϊῃπλοηὶ 
560 ἴο ὌΧχργοβϑ8 τρία γσουνίηρ, οΥὁἨ Ὑβοῖδοσ τ 
.α5 1ῃ6 5ἰτοηροζ 8656 ὑῃϊο ἢ οὐὐ ΕΠ 5ἢ 
ΨΕΓΒΙΟῺ 85 ὙνῈ}] 45 (6 δορίπδρίηϊ (παρεβιάζοντο) 
ξῖνεβ ἴο ᾿ξ. Ορ. ἴδ6 υϑδὲ οὗ δηοΐμεσ υετὺ ἰζ- 
ηϊΐγιης ἴο ἀΐρ, ἴῃ [οὉ χχχῖχ. 21, ποίδ. 
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2 Απά 514, 1 “ Ἵπεά ᾿ ΌΥ σεάβοη οἱ 4 Ῥεβὶ. :5ο, 
ταῖης δθπςτίοη ὑπο τῆς ἰοκ, δηὰ | Ὁσ, διέ 
Βε Βεαγά της ; οιξ οὔ τῆς ΒΕ} οἵ "Πε}] φῆτη. 
στεά 1, απά ἴῃοι Πολγάεϑε στὰ γ νοῖςα. 

1 776 2γαγο οΥΓἹ ϑυμαλ. τὸ 412 ἐς αεἰένεν τα 
,),ορε ἐάς Μμελ. 

ΗῈΝ Τ7οπδῇ ργαγεὰά υπῖο τῆς 
ΓΟᾺΡ ἢϊ8 (οά ουῖ οὗ τε [588 

6} }γ. 
2 ον του Παάβδε ςαϑῖ πιε ἱπῖο τῆς 

ΟΗΑΡ. 11. 1. Ζόεη ϑοπαδ ῥγαγεά)] Απᾶ 
Φοπδἢ Ῥχαγϑᾶ. Ϊοῃδὴ 5 οὐδ 5. δὴ δεῖ οὗ 
ἈΠΔηΚορΊ νην γαῖμοῦ (πΔπ οὗ ρα( του, [Π6 νεγὺ 
“ἐ ργαγοὰ " Ὀδΐηρ [Π6 54π|6 ἃ5 ἰηϊσοάιιςϑβ 
ἩΔΠηΔ} 8 ΠΥΠΊη ΟΥὗὨ ὈΓΔΪ56 ἢ Σ 8. 1]. 1. 

ἠδὲ ΤΟΚΡ δὴ Οο4] ὝΜετε ἰ5 ἃ ραῖμοβ ἴῃ 
1818 ὀχργεϑϑίοῃ, σελ πιϑοθηΐ οὗ ἴἢ6 ΠΑΡΡΥ͂ 5696 
οὗ ςοτπηπιυηίοη ἢ Οοά νος [86 ῥσγορδεῖ 
Το ἔε!, Οομρ. Ἀοπι. 1. 8, “ΤῊΚ}Ἦ Οοά," 
ΤΒο ἴοπο ἀρτϑὸβ Ψ1Ὸ [Π6 συρροσιοη, [Πδὲ {Π6 
Ὑντίϊοσ οὗ ἴῃ6 Ὀοοῖὶκς νγᾶ5 [οηδῇ Ὠἰτη561 τοσογά- 
ἴηρ Ἦ]5 οΥγτ ΘΧΡΟΣΊΘΠΟΘ. 

οἱ Οὗ δὲ 3: ̓. δεν} ζ.6. 8 Ὅοτγϑ]8. ΤῊΘ 
ὨλΙτγλῖίνο δ᾽ΐονγ5 0.8 ἴο δϑϑύτηθ, [δὲ ὕροη ἢϊ5 
Θἰη Κη ἴῃ 1Π6 νναΐοσ δῃά δοίης δῖ οὔςθ 5συνδ]- 
Ἰονγοὰ ὑρ ΌΥ ἴδε ἤσι, {πὸ ὑσγορβεῖ, ἰῃ ἃ ἜΣ 
ἔξ Υ πδίυγα! ννΑΥ, ὈδοᾶπηῈ ἴῃ ἃ ΥΕΥῪ 5δοσί 
ὙνὮ1]6 ᾿ἰηϑθηϑίθὶα  [μδὲ, (που τ γασυ ] οὐ 5}} 
Κορὲ αἰΐνθ, ἢ πονγονοσ Τςοπίϊἰπυοά ἴδιι5 ἰηϑθΏ- 
510]6; δηά τπδὶ ᾿ξ τνᾶβ ποῖ 11] ἰονναγὰβ ἴΠ6 
οἸοβο οἵ [86 {ἰπ|ὲ ϑροςϊβοά, οὐ Ἄύθὴ ποῖ {11 ἢθ 
ννᾶ5 θείης εὐεςϊοὰ ὕροη ἴδ6 ἰαπά, [μὲ μ6 ννᾶ8 
“ἐ γγακεοὰ ουἱξλ οὗ 5]6ε6ρ." ὙὍὙΠ6 ἰεβιηοηῦ οὗ 
ΤΏΔΗΥ͂ ΡΕΙϑοηΒ νυ ῆο ἢδνὸ βυῆεγοαὰ ἀγονγηηρ, ΟΥ̓ 
Ὀδοη οἴογυνῖϑθ᾽ πῃ ἱτηπηηοηΐ ἀδηρεῦ οὗ δἰπιοϑῖ 
οογίδιη ἀσοίγυςτίοη, 5ῆοννβ, (πδῖ, δὶ ϑυςἢ 964- 
50Π5 Οὗ ΟΧΙΓΔΟΓΟΪΠΔΙῪ οχρευίθηςθ, ἴῃ ΘΧΙΓΕΙΣΘ 
ἰεηβίοη οὗ 186 τηϊηὰ πηλῖκοθ 1 σᾶρδῦϊο οὗ 
Ῥαβϑίηρ τυἱτἢ ἀπιαζίηρν ταρὶ ΠΥ ΤὨγου ἢ ἃ ναϑῖ 
δυοσςοβδίοη οὗ ἱβουρῆϊθ δηὰ ἔδει 8, ΠΛΔΩΥ οὗ 
ὙΏΙΟΒ ἃτὸ δθεγιγαγάβ ἐσ ΠΟΥ τοπιοιηογεά, 

νον ΥΙ. 

ϑοιηθίηρ οὗ (815 Κιπὰ τῦὸ ΤΊΔΥ ϑυγτηἶθο ἴο 
δανα οσσυγγοὰ ἴῃ {815 ο896 οὗ [οηδῇ :---οαγηοβὶ 
ῬΓΔΥΕΥ͂Β, Ὑν 116 Π6 νγᾶβ βἰπκίηρ ἴὴ ἴδε ἄξερ, ἀπά 
γγὰβ Ὀοῖπρ ϑυνδιονσοὰ ὑρ ὈΥ ἔδο ἤβῃ, νἱἢ 
Ῥογθαρϑ5, οὐδ ἴμοη, ἃ ργορδῃεῖίς δϑϑυγαηςθ οὗ 
Ὠλινῖπο ῥγεθογνδίίοη  δηὰ ψβθη πὸ ἅοκο ἴο 
Ποηβοϊουϑηθθ5, ἃ ᾿ογοι5 9εηϑο οὗ ,) πὰ 
δγάθηξ ουἱροίης οὗ Πδηκί π685 ἴο ἢϊ8 Ῥ͵ο- 
δούνοσ, Τα “εηπή»ιοη!. ΟΥἩἨ Ὠϊ5. οὐδ ἅτὸ [ἢοβὸ 
νυν ϑΒίςἢ Β6 δὰ {πθῃ εὶς : ἴη6 “όγηε, ἰπῖο τυ ἢ 
ΠΟῪ ΠΟΙ ἌΡΡΘΑΓ οδϑῖ, ἀπὰ ὙοὮ ῥτγέβθοηΐβ ἃ 
ὨΙΡὮΪΥ Βηϊσηοά ϑοροςοίπιοη οὗ Ἡδεῦτεν : 
τ στηϊϑῖ ΞΌΡΡοϑο ἴο ὅδνθ Ὀδδεη [Π6 ργοάιιςζίοη 
οὔ ᾿ἰδῖογ ἀπά τῆογὸ ἴσῃ }}}} δουτ. Α 5 πΉ}]ᾺΓ 
Τετ δι ἀρΡ}165 ἴο ἴΠ6 δδηά, ὀφίῃ, δηὰ οἴδμογ 
ῬΘΔΪΓΉ5, 

Οη ἴδο σογτεβροπάρηςος δεΐννοοη [15 Ἀγτηη 
οὗ ]οπδῇ ἂπὰ ἴδε Βοοκ οὗ Ῥβδ]π|5, 8.ὲὲ ἔχουγ 
51..5 (, Ρ. ς82. 

Ὡ. 1 εν ὃν γεσσοη ΟΥ᾽ νεὶπο αὔδοθοη] 
οΥΙθᾶ οἷἵξ ΟὗὨ ΩΣ ἀἐδῖσοϑδδ ἴὸ [86 Τοχά. 
Ταΐκοη ΠῸΠι ΤΆ. χυ!. 6, δη ροΞϑ ὈΪΥ ἴῃ ἴυ| 
ϑυξεοϑίηνς Ῥ5. σχχ :. ὍὙ}15 "οΥΥ" (γγὲ ΠΥ 
ΒΌΡΡΟΘ6) τγοηΐ τ ρ ΠῸΠι ἢ ἰ5 Ὠοατί (ποῖ ἔτοπι ἢἷ5 
1105, οοιῃρ. Οἱ. Ὁ Ὁ), ὙΠΟ ἢδ νγ48 5 πκίηρ 
ἴῃ ἴῃ6 ἀδεὲρ οἵ Ραϑϑοάὰ ἱἰηίο (ες ἢ5}}5 
του, Ὀδέοσο Ὧ6 Ὀδοδηια 5111δἡ ἱπίο ἰπϑθη- 
5 0ΠΠ|{γ. 

ῥὲὲ ὀκαγάὦ ;935] ἈΘ Δι ὀγϑθᾶ τη6. [οηδὴ 
Κπονν [Π|5, πο δὲ ἔουπα ἢἰπιϑ6 17 5}}}} ἴῃ 1} 

ῬΡ 

ῖἴ ΟΣ, τάς 
γανε. 

᾿ : ΕΗεδ. 
ἄεερ, ἱπ τῆς " πιάϑε οὗἉ τῆς 8648 ; ἀπά ἀκασέ 
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. τῆς βοοάβ σοπιραββεά πὴς δδοιῖ : 41] 
(ὮΥ ὈΠΙΟΒ ἀπά ΤῊΥ νγᾶνεϑθ ραββεὰ 
ΟΥ̓́ΕΓ ΠΊ6. 

4 ἼΒεπ 1 εΑἰά, 1 δπὶ οδϑὲ οι οὗ [ὮΥ 
βίσῃς; γεῖ 1 ν7}}} Ἰοοὶς ἀραίῃ τονγαγά 
ΤῊΥ ΒΟΙΥ τοιρ]6." τ} Ὁ 

ΤΟΝΆΗ. 11. [ν. 4-6, 

ς ΤῊῺς ὁ νγδίεγβ σοτῃραδϑβϑβϑαὰ της δδουῖ, ἐῬωὶς, 
ευεμ ἴο τῇς 80] : τὴς ἀερίῃ οἰοβεά πιὸ" 
τουπά δῦουξ, [πε ψεεάβ ἡγεσα υγαρρεὰ 
δῦοιιξς ΣῪ Βαλα. 

61 ννεπὲ ἀονγῃ ἴο ἴδε ᾿ Ῥοκζοπιβ οἵ Ξὰ 
(ὴ6 πιουηΐδιῃβ; ἴῃ6 οαττῇ τῇ Βοῖῳῷ 

ὙΠ η τὰς δ5ῃ: πὸ πον ἴ, ἤρθη μὲ ἔουπά 
ΒΙΠΊΒΟΙΣ τεδίογεα ἴο ἴπ6 ἀὐγ ἰδπά. 

οἱμέ οΥΥ 1δε δε ϊν 9 δεὶ] εγἰεά Π ὙὍΒ6 υἱίετϊ 
ἀεβρογαΐο σἰδίς ἴἢΏ ψοἢ Βα ννᾶ5 βιυθπιογροά, 
οη δα ψεηΐ ἄονγῃ ἴῃ [86 8ε8, δηά ραβϑρὰ 
Ἰηΐο (6 ἢϑἢ, δ βίγίθβθ, ποῖ τεσ ον “ὁ 5ῃ60],᾽" 
Ὀυΐϊ [6 ΨΕΥῪ “ὁ ΒΕΙΪΥ οὗὨ 5}60].᾽" 

ἐδομ δεαγάξη 727 “οἶς ““ουΐ οὗ πὲ ἔδτ- 
ἄονῃ ἀῦγβϑ ΠΥ ργάγεῖβ γτοδομῃοά ΤῊΥ θαγϑ! 

8. ΤΠ 5 νοῦϑὲ δηὰ (δ6 ποχὶ Ὀγηρ οι πλοῖο 
ΠΥ ἴδ. τουφσῃς οὗ [6 ἔοσοροίηρ : [ἢ15 νϑῦβα 
ἸΑκίηρ ὉΡ (Π6 ΒοΙτοῖβ οὐ ἢ15 ϑἰτυδίίοη : [Π6 
ποχί, τὸ ἀθνοίοηδὶ ἔροϊ ρδ νι] ςἢ 1 κυρ ροβίοα. 

Ἐον ἐῥοι ῥαάἐ εαὲ πιο ἱπίο 1δὲ ἀδερ) [ἴ νγἃ8 
ποῖ (6 ἔδοϊ5) τἴῃ6 πιδγίπουβ, Ὁ ἴ86 Πδηάβ οὗ 
ἮΝ ΔΏΡΤΥ Οοά, ἐξ Βυτ]οά πὶ ἱπῖο ἴῃ ῬοΟ Ηρ 
ΘΘΡ. 
ἐπὶ ἐδ νπἰά Ὁ ἐδε “εα.} ἴὰ ὉΔ9 Βθασὶ οὗ 

080 8088. (οῃΡ. Εχοά. χνυ. 8. “ὙΠῸ Ποατΐ " 
ΘΧργοβϑίηρ ἴμ6 βᾶστηθ (Πΐπρ 85. ““1π6 Ὀ6]γ " οὗ 
τ. 2, ἰδὲ 15, “16 ᾿ηπιοϑῖ γϑοῦϑ565,᾽ ῬΧγοΟῦΔΌΪΥ 
διρροκίθα [η6 ρῆγαβο, “" 1η6 Πρατέ οὗ [ἢ 6 ρα 
(ὦ.6. 58601). υϑεὰ Ὀγ οὖν [ογτὰ (Με. χιϊ. 40). 

δὲ “Μοοάς εονιῤρασεεὐ »ὸ αδοι)] “" Μϑηϊ 
τουπμά δηὰ χουπὰ δδοιΐ πι6,᾽ ΟΥ̓ῬΡΟΞΘΙΌΪΥ, 
“γί οὰ πιὸ δρουϊ." ὙὍὙἢθ ννογὰ τεπάογοά 
ε( βοοά5,᾽ 116 γὰ]]} ““ βΊΓθαπη, ̓  15 [6 ὁπ νι ἢ 
5 ΓΕΡΌΪΑΙΪΥ υἰϑοὰ ἔῸΣ ὁ“ ΓΊΥΟΥΒ,,) 25 “"1π6 σίνοσ 
ἘΠΡγαΐοβ,"" 86 τῖνοῦ ΝΙ]6,") ζα. Ηδστγε ἢ 
ἀδποῖος (ἢ6 νναῖοιβ. οἵ ἴδ 9θὰᾶ, δ θοῦ νἱθννοά 
85 5ΘΟΙΏΙΠΡΙΥ ἀπνθη οἡ Ὀοίοτο ἴπὸ ρα], οὐ 85 
νυ Ὠιγοα δοουΐ ἴῃ Ὀτθάκοσθ. ὙΠῸ ἰδοῦ ποίΐοῃ 
15 186 οπϑ ἕδνουτοὰ Ὀγ ννῆδί ἔο]]ονν5. 

αὐ! ἐὸν ὀιϊίοαυς απά ἐδν «υαὐοἢ 1 ὶϊ, “.8]]} 
1 Ὀγοάκοῖβ δὰ [ὮΥ το] ]θγβ." “ ΑἸ],᾽) 26. 
“ΝΟ ὈΠΠΙονγ5 οσ ννᾶνοβ οὗ {Π1ὴ6 σῇ 6 τη 
τογτΌ ]6 (δὴ ἴἤοθθ Ιοἢ ἴΠδη ραϑϑοα οὐὸσ 
τη6.᾿" ὙΠ Ἐχργθβϑίοῃ 5 θη ΓΙ Δ} γ 186 βατηθ ἃ5 
ἴῃ 5, ΧΙ, 7, σσβετε ἴξ 15 υϑεά βρυγαίνεϊν, 
Ηδρτγο, 45 ἴδο σοηΐοχέ ϑῆσοννβ, ἴἴ 15, δ ᾿ἰϑαϑὶ ἴῃ 
Ῥαγῖ, υϑεὰ ἰΠἴογα} 7. 866 σἤδρ.}. τσ. Αἷ 186 
5816 ἘΠπ|6, Ὠονγόυοσ, [6 τοπηροσῖ ψν Ὡς ἢ {Πδη 
τηδάθ ἢϊπὶ 115 Ὀἰδυτΐηρ ΞΥΠΊ00}1Ζ65, ἴο [πε 
Ῥτορμεῖβ υἱενν, μδὲ σστάῖῃ οὐ Οοά, ἴο ψ ο ἢ 
1ὴ ἴδὲ ΒουΓ Βα ἔε]ξ ΒΙπη56} ἀο]νεγεὰ οὀυοῦ. 

4. Τῤεη 1 «αἱά, 1 αγὶ ἐπὶ ομὲ ΟΥ̓ ΤΡ» «1 }1 
σαϑῦὺ ουὐἵδ ΤΟΙΣ ὌὍΘΖΟΙΘ ΦΏ1ΣΘ ΘΥΘΒ, 45 
ΑΟΝ. οἔ Ἐς. χχχὶ. 22ὥ. Ηδσ ε]ῖ ΠιπΊϑο  ἀζνθη 
ουξ, Ρυϊ ἀνγᾶγ, 45 Αὐἀδιὴ ἔγοτη Ῥαγδάϊϑο (Οοη. 
111. 24), 85 ἃ Μὲ ρυξ ἀννΑΥ ἔτοπι ποῦ πυβραηά 
[,μν. χχί. 7, 14), δηά ἴπαξ [επονδῇ ἴῃ Η!5 
ἰϑρίθαθυσε νου Ἱάὰ ΓΕΠΗΡ, ΠΟΡΘΓ ἰοοῖκ ὕροη 

ἘΠῚ ΔΗΥ͂ πόσο. Ὅδδ ργορβοῖβ ἰδηριιδρθ 15 ἃ 
ΤοΠ ]ηϑοεποα οὗ αν 5 ἀεβογιρίίοη οὐ ἢῖ5 

ἀεθραῖν ἴῃ Ῥβ. χχχὶ. 22, “"Ἶ ϑδἱὰ ἴῃ ΠΙῪ Ὠδϑίο, 
[τὰ ουϊ οἵ ἴτοπὶ Ὀείογο [Πΐπὸ ογο5." 
γε ΟἿΪΥ; τὲ ποίῃϊηρ εἶ586 15 ἰεῆ πιο, 
1 «υἱἱ ἰοοξ ἀσαϊη}] ἴῃ Ὠυπλθὶα ϑυρρ]ολίίοη 

Δα ἀορεηάεξηςθ. 
ἐοαυαγά ἐδν ῥοΐγ ἐερηρὶ] [ἴῃ ἢδάνθη. (πὶ 

Ῥς, χὶ, 4, ΧΥΠῚ. 6. [1ἴ 566 πὶ5 Ὀγθοδλγοῦϑ ἴῃ 
ςᾶ56 οὗ ἃ ργορβεῖ οὗ ἴ[ῃ6 Νοσίμοιι Κἰηράοηι ἴ0 
ΒΌΡΡΟΞΘΕ ἃ γεΐεγεηςα ἴο ϑοϊοσηοη β ἴεπιρὶο (1 Κ. 
γι. 30, 48). Οὐοτρ. [ηἰτοάιπιοξίοη ἴο Ηοθαα, 
Ρ. 406. ὙΠε ρῥγορμοῖδβ βριγιῖιὶ ολ56 [πη σοὶὰ- 
τἰοη ἴο ΠῚ βϑοιηδαὰ ἴο ἢϊπὶ 85 Ὠοροίθθ5 85 
ἴδε εἰγουπηδίδηοεβ οὗ ἢ15 ὈΟΘΠΥ σοηάϊθοη; γεῖ, 
Ὅν ῆο Του]ὰ [6}}] νν δῖ [Θβονδῇ ἰῃ Ηἰβ5 ρον 
ἃηὰ ΠΊΕΓΟΥ͂ τσ δξ ποῖ ἀοὐ ὙΠ656 δ ἰογηδίίης 
δπγοίίοηϑ, οὗἨἁ ἀεϑραὶγ δῃὰ οὗ ϑιρρ]οδίϊοπ, ΠΊΔΥ 
βανθ ὕδοη [ἢ ἰδϑδὲ νοσκίηρϑ οἵ 815 50] 85 δὲ 
γγ85 ρϑϑϑίηρ ἰῃἴΐο ᾿πΟοηϑοΟϊ ΟΌ5Ώ 655. 

δ. εο»πρα-“ε4 πιό αδομ!} ὙΠῸ Ηεδγεν γεὺ 
Πεῦα υϑοὰ Οὐςυγβ Ὀοϑιάθ5 ΟὨΪΥ ἴῃ 5. ΧΚᾺ,. 4. 
ἔγοπι νυ δὶ ἢ ρδββϑᾶσο πὸ ἀοιιδὲ [οηδὰ Ὀοττονρεῦ 
ϊΐ 

ξυεη ἴο ἐδε “οὐ [πνδάϊηρ {Πα νΕΓῪ οἰδεῖ 
οὗ 116. ΤῊ οχργεββίοῃ 5 Ὀογτονγοὰ ΜΠ} ἃ 
1πτογὰὶ ἀρρ!σδτίοη ἔγοπι ῥ5. ᾿ἰχίχ. σ, ϑγβεγε ἴδε 
ἰδησύυᾶξο 15 ριγδίϊνο. 

4δὲ ἀεῤτὁ εἱοεεά πις γοιρια αδομ ΤΕ 58π| 
γεγὺ ἰ5 ἴῃ σ. 3 τοπαογρα, “ σοπιραϑϑοά [Ὲὲ 
δδοιϊ." Α5 ἴδετε, ἰἴ98 πλεδηΐηρ 15, “γε 
τουπά δηά σουπὰ δροιι τηθ,᾿ ΟΥ̓ ΡΟΒΘΙΘΙΥ 211, 
ἐντὶ θὰ τὴς σουπά ἀπά τουπά.᾽" 

ἐδε «υεεάς «αὐεγε αυγαῤῥεά αδοιμ τι} ἐκαδ) 
ὙΠ15 15 ἱπίοηδοὰ ἴο τηλτῖς, οἰἴποῦ (86 ἀορίδ ἴο 
ννΠσἢ δ μδὰ βυηκ, {μδὲ 15, [6 νυν δοίίοπι 
οὗ ἔπε 568, οἵ δὶ5. πορϑὶθββ σοπάϊ θη, 85 ἹπῈζ- 
{Π᾽ΟΔΌΪΥ οηϊδηρὶεὰ ἴῃ ἴπ6 ννθοὰβ νταρρεὰ τουμὰ 
Ηἰπιὶ ΕΥ̓͂ ἴδε οὐ γίηρ νναῖοεσ, ὙΒο δάάϊθοη οἷ 
(δὶς ρᾶτεϊςυϊαν, ννῃῖςο αὶ υνου]ά μάνα δθεπ ἐπεὶ 
ἴπ [86 Ἔχέγεπι ᾿ ΟΠ] ἂπ ἀπιρὶβοδίίοη οὗ ἴδε 
ἔρυτο εἰηρ]ογεὰ ἴῃ Ῥ55. χυἹἹ. ἀπά [ΧΙΧ.} Π’ 
ἴξ ανίάδης {μᾶὲ δα νυυγϊον ἰ5 ἀθϑουδίης ἃ {{πεγαὶ 
Β:1Ὀπιογϑίοη. 

8. ἐο ἐδε δοέϊοννις 9 ἐδε "ποιπίαία.] Ἠεδτ. 
“ἴο ἴδε συζεπρ5- ΟἹ οὗἉ μι πιοιιπίδίη5,᾽ 1.6. ἴ0 
(ῃς ξαγτᾶνγαυ ἀθρῖμ, συδετε πο ἐουπάδιιοης 
τηουηΐδίηβ οὗἩ [Π6 δαγίῃ (5. χχίν. 2. ΟΧΧΧΥν 
6) νγεῦὲ νδϑοΥ σοηςείνοά ἰο επά, ΟΥ̓ ἴο δε 
εἐραξ ΟΠ ̓ " τεβείϊηρ οἡ πε ἤοογ οἵ [Π6 568. Το 
15 ποι μοιτηοβὶ ἀθρῖῃ Πανίὰ ἱπιρίϊεβ ἰβαΐ με 
Παὰ δ᾽ πη56 1, ἴῃ ἤξυγο, συ ηῖκ, νΏΕΓΕ Ἰη Ῥϑ5. ΧΥ͂ΙΝ. 

1ς 6 5405, ἴῃ τοίθγεπος ἴο 1εμονδῃ (οπηΡ 
ἄοννη ἰο 85 τεβουθ, “ὙΓΠοη {πε ομᾶππεΪδ 
νυδίογβ ὑγεῖο βθεῃ, ἀπά ἴῃς ἐουπάλιίοη5 οὗ ἴδε 
ννουὰ ττετὲ ἀϊβοονετοά." [η8}}}5 ΕΧΡΓΕΡΒΙΟΙ 

' 
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Ὀ4Γ8 τυᾶς Δοιι Πη6 [ὉΓ ὄνεσῦ: γεῖ ἢδϑβῖ 
ἴδοι Ὀτουρῃῖ ἋΡ τὰ [᾿ἴε ἔτοιλ ἴ ςοῖ- 
ταρτίοη, Ο οἈΡ πὶ Οοά. 
 ὝΝδἢ τΩΥ 80] ἰλἰπιεά νυν ἢ] τα 

Ιτριιθθεγεα τῆς ΓΟΚΡ : ῃπ ΤΥ 
ΡΓΑΥΘΓ ολπλῈ ἰῃ μηΐο ἴα, ἑηἴο τῃϊης 
ΠΟΙΥ ἴδπρ]ο. 

ὙΑΡΌΟΪΥ ἱπάϊελίοβ ἴδε Ὀογάογ-γο σίου ὑΒΙςὮ 
ἀϊνιἀε5 [ἴπῸ ὉΡΡΟΓ νου ἔγτοπι Ηδάεθ, οσγ 
ταῖθοσ, Ῥεῆδρβ, ροϊηΐβ ἴο Ἠδάδθϑ [ἴ961. [ἢ 
δἰηκίηρς ΓΙ ΠΟΥ, ἢ πδά, ἴῃ {πιῖὰ, ἔε]ῖ ΒΙμηΚ6] ἢ 
5 ηκίηρ ἱπῖο Ηδάσϑ. 

ἐδε εαγὶῤ «υἱὰδ ῥέεν δαγ: «υα΄ς αδομὲ »ι)] Οτ 
ΤΑΒΟΣ, 86 7ζ0Σ ὃ) ΘΑΙΏ, ΒΟΥ ὍΔΙΒ ἯΘΙΘ 
ἴδεϊῖ ἀΌΟυΣ ΙΩ6 ΤῸΣ ΘΥ͂ΟΣΙ, 1.4. “πὸ ρμαΐε5 οὗ 
ϑασῖἢ μδα Ὀδοη οἰοσοά ἴῃ ἀροη πιθ.) Α5 ἴπὸ 
Ῥῆγαϑθο “6 Ἰοννοσ ρατγίϑ οὗ [6 φαγῇ "ἢ ἴη 5. 
Ἰχὶϊ!. ο τοργοβοηῖβ Ηδάδθβ, 1ἴξ 15 ργορδῦϊο [Πδὲ 
]ουδὴ τπηρδηβ, ἰδαΐ ἢθ ννᾶβ βῃῃ:ξ ὕρ 'π ἴῃς 
ποι πειτηοϑί γοοθϑϑθβ οἵ θαυ, [8αΐ ἰ5, ἴῃ Ηδάεϑβ. 
ΎΠΟ Ηδρῦτον ννογὰ τοπάοσγεὰ ""δϑοιϊ τηθ᾽ 15 
186 5416 85 Οὐ 5 ἴῃ Οεῃ. νἱῖ, στό (Ηοῦτενν, 
ἐβῃαΐϊ δε ἄοον ἀροη ἢἰπιἢ); [πάρ 1. 23: 
4 Κ. ἰν. 4, 23; 58]. ΧΧυΪ. 2ο. Α5|1} 15 ςοῃ- 
ΒΙΔΏΓΥ υἰϑοὰ ἴῃ τοΐοσθησθ ἴο οπμϑβ ὑείηρ 5ῃυῖ 
ἐπ δῃιὰ ἩΘΥΟΥ ἴο ομδ᾽β Ὀοίηρ συ οἱ, ]οηδἢ 15 
ποῖ ἴο Ὀ6 υπάοιβίοοα 45 αἰγο Εν βγη {παῖ 
6 νν58 βδῆυϊ οιΛ οὗ “ἴδε ἰαπὰ οἵ ἴπε νης "ἢ 
(ἐγ. χὶ. χ9), Ὀυϊ [παῖ Π6 6] ὨΙπΊθ6}Ὲ σῆς ὰρ 
Βορείθβϑιυ (“ἴῸγ ενεγ ) πὶ ἴθ οάνοστ οὗἉ 
5160]. 
ον εογγιῤι ον] Οτ, “πὸ ρι1." Τὸ Ηδ- 

Ὀτον που «δωεῤαϊῥ, Ἰξ τείογγοὰ ἴο οὔθ τοοῖ, 
ΤΩΔΥ Ὅδ τοηδεγοὰ “ρἰτ:᾽" 17 τεξοστοὰ ἴο δηοίδευ, 
τ τᾶν τθδῃ ““ςογγιρίίοη ;᾽" δηά οσοτηπιθηϊδίουβ 
Ατὸ ἀϊνἀοὰ Ὀεΐτνοθη τὴ ἔσο σγοπάογίηρϑ, θοίἢ 
ΠΟΤῈ δηὰ ἴῃ οἵδβεσ ραββαρθβ; οἷ. 5, χυΐ. 1ο, ποίδϑ. 
ὙἼΠ6 τοηἀογηρ “ΡΙϊ 15 ρουθᾶρβ μοῦ ἑἕδνουγοά 
ΌΥ {π6 Δηδίοδυ οὗ Ρ5. χχχ. 9, βογε «δαοβαὶδ 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἴο θὲ ἃ συϊοιυἴ6 Ὁ Δηοῖθοῦ πουῃ 
(ὀδν), νυ μῖς ἢ, ἰῃ Ὁ. 2 οὗ ἴΠ6 βαπὶθ ρϑβαϊπὶ, 85 
Αἶϑο ἴῃ 1534]. χῖν. 1ς, βίδηιἀβ ραγδ! οὶ ἴο 5160]. 
ΒΟ ΒΟΥΟΣ τοπογηρ 5 ῥγοίεστοα, “ρὶἘ) ογ 
“ὁ ΠΟΥΤΌΡΈΠΟΠ᾽᾽ τηθδη5 ἴΠ6 δΔΌγΞ55 οὗ Ηδάσδ3. 
ΟΤοκὺ »ιρ Οο4] ὙΠ ἰδηρυᾶρε οὗ αῇρο- 

ἐἰοπαῖς σταϊτυάθ, ““Ὀ]Δπάϊθπι}5 δῇοςοϊι5," 45 
]εγοπῖθ σοηλσκβ. Οὐ. 5. χχχ. 3, 4. 

7. Ἡξῥεπ νιν “ομἱ ψαϊπιοά «υἱέδὶπ »η:6] ἴῃ 
ὉἘΟΥ ἀοσραίγ, ΟΥ, ρευθδρϑ σαίμοσγ, ΠᾺΟγα γ, ἴῃ 
ΡΒγϑὶοα] οχμαυβίίοη, δὲ δὲ πιοιηθηΐ οἵ ἴῃ6 
Ργορμεῖ β τοϑι σπίηρ Πἰπι56} ἴο [86 ᾿π5θη 51 11} Ὑ 
οὗ ἀγονγηΐηρς. Οοπιρ. Ῥ5. Ἕχ]ὶ, 3,  ὙΝ Πθη ΤΥ 
βρί σι τυδβ ονεγνν πε πηϑὰ νυ ἢ] ἢ τ6,᾽ εΓῈ 566 
ποίθ. ῬγοῦδΟΙΥ [οπδἢ 5 νγογά, “"50}},᾽ 15 οβο- 
86Π ἴῃ τοξεσοποο ἰὸ 2 γείεα! ὄὌχῃδυβίοη, ἰῃ 

Ὡς ἴο Ὠανἀ᾽5 νγογά, “βριγιῖ," ψΒ] ἢ 
15 υϑοὰ ἴῃ τοίδγεησο ἴο «ρέγέμαὶ ἐχῃδιιίίοη. 

1 γρριοριδεγεά ἐδεὲ 1050] ατιϊηρς ὑρννᾶγάβ 
ἴο Ηἰπι 8ῃ ἃςεΐ οὗ ργᾶγογ δηὰ 36} -σεϑι ξηδίίοῃ. 

αρμᾶ Ὁ} ἤγαγεν σαν! ἐπ μπί|ο ἐῤεξ, ἐμίο ἐδίηδ 
δοίν ἐεμηρί:) (Οὐοτηρᾶσε ν. 4, δηά Ρ5, ΧυἹ!. ὁ. 

8 ἼΔΕΥ τπδὶ οὔβογνα ᾿γίηρ; νλη 68 
ἔογβαϊκε τΠεῖγ ΟΥΠ ΠΊΕΓΟΥ. 

9 Βυ: 1 νἹ]} τε ἐξ ιπο τῆ 66 
σὶτῃ τῆς νοῖςε οὐ “:μδηκερί νίπρ;; ΙΕ νν}}} τας ὅν 
ΡΑΥ͂ ἐδαὲ τῇας 1 ἢλνε νοννεά, Ἅϑδῖνα- ὃ 2:6. 17. 05. 14. 2. 

εἰοη ἡ: οὗ ἴῆς [0 Β Ὁ. Ἡεὺε. 13. 
το  Απὰ [δες ΓᾺΡ βρᾶζε ὑπίο τῇς “μι. 9.8. 

“]ῃ ΠΥ ἀἰϑίγοϑϑ 1 σδ θὰ ὑροὴ ἴδ6 1, ογά, δηὰ 
οὐϑὰ υπΐο ΠΥ Οοά: δα Ποασγὰ ΤΩΥ νοῖσε ουϊ 
οὗ 15 ἴοηρῖθ, δῃἃ ΤΥ ΟΥ̓ σΑΠῚ6 ἰξίοις Ἀϊπι, 
ονθη ἰηΐο ἢ᾽5 δδτβ;᾽" οὗ ψἢϊο ἢ ρᾶββαρθ [ΔΒ 
Ὑνογας σα ὉΪΔΙΠΙΥ Ἁ τοτἸϑοθῆςθ. 

8. Τῤεν ἐδαὶ οὗτεγυε ἰγίπρ υαηλ 6} “ἈΘ- 
ξατὰ νυδηϊθβ, ποϊμιηρηοβθοθ, οὗ ἐαἰϑομοοὰ : " 
ἃ ςοπίειηρίυοιβ ἀεδιρηδίίοη οὗ [:ἀοἷβ, ενἱ- 
ἀδηιν Ὀοιτονεὰ ἔγοπι Ῥϑ. χχχὶ. ὅ, ὙὙΒοσα 
866 ποῖθ. Ϊ|οῃδῖι δ85 δἰγεδαυ αουοϊοὰ ΠῸΠῚ 
1815 ρϑαὶπὶ ἴῇΏ ὑ. 4. Ὑδὲ οςοδβίοη οὗ ἢ15 
ΤΑλ Κη; (ἢ]5 τοίογορῃοςθ ἴο ἰάοϊδίετ Δρρθᾶϊβ 
ἴο Ὀδ6, (δαῖ Ἰυ5ῖ Ὀείοτε ἢ δὰ Ὀδεη ρῥὶυηροά 
ἱηΐο {Π6 8064 ἢ6 δά Ὀδθῃ ὈὉτουρῆξς ἱπίο ςο]οϑὸ 
ςοηΐδςξ ψῈ ἢ {Π6ῚΓ ἡγουβῃϊρ (ςἢ. 1. ς), ἀπά πδὰ 
τολυκοά 1(5 ἘΠ γ. ὙΠῸ ϑυθ]οϊποα γοίοσθησς 
ἴο [Θῃονδ ἢ 5 ΠΊΘΓΟΥ ϑἰδηάϑ ρα }}6] ἴο {86 ποχί 
γΟΙΘῈ ἴῃ Πανὶ ἀ᾿5 ρϑαΐπηΠ. Οβϑί! Υ (ῃ6 ῥσγορβοῖ 
Εἰδηοεβ 4950 δῖ ἢϊ5 οὐγῃ ΖΌΪΥ, ἴῃ Βανίηρ σἤόβθῃ 
᾿ἷ5 ΟὟ ΨΨΑΥ ἰηϑίοδά οὗ οδογίπς [ϑμονδὴβ 
ςοτητηδηά, 

͵,Ὅγιαζε ἐδοῖρ οαυτι »ιθγ 7} ὉΔΘΙΣ ΚοοάσΣι 988, 
ἐ.6. τῃοῖγ Ἰονίης Εποπά; (ἢῈ Οοά ἴῃ νδοηὶ 
δίοῃο ἰ5 οἤξοϊδνε ἸονϊηρκΚιπάηθθθ, δ0ο ἴῃ 5. 
ΟΧ]ν. 2, ὁ" ΠΊΥ͂ ζοοάποβθ (ΠΊΈΓΟΥ), πὰ ΠῚ 
ξογίγεβϑ :᾽) ὙνΠΟΓΟ 566 ποῖδ. 

9. ΔΒμὶ ΒπῚ δα 70. 1η6, 45 ἰη 5. τ΄. 7. 
ΤΏ ρογβοηδὶ ὑσοηοιη, ὀχργοβϑοὰ ἴῃ (86 Ηθδ- 
Ὀτονν, πλᾶγκβ 8 ςοηίγαϑι ἴο {πὸ Ἰάἀοἰδῖοιβ οὗ 
186 ῥγθοοηρ νοῦβο. 

αυἱδ] «αογίβες ὠσΐο ἐῤεέ «υἱὲδ᾽ 1δὲ “«υοἱοδ 9 
ἐδαπλυχίυϊη] ἰ.6. 1 ν11}} ΟΠΕΓ ΞΔ ἤσο5 ("586 71- 
ἤςοβ οὗ [Πδηκορίνιηρ,,, [μον. ΥἹῖ, 12, 13), Ὧ6- 
σοΙρδηγ τη ΤΥ οἴει σὰ ἴἢ6 Ρυθ]ῖς 
ΡὈγοοϊατιδίίοη οὗ ΤῊΥ Ὀεποῆϊςβ ἴο πιθ. ΟἿ. 5. 
ΧΧΙΪ. 2ς, 26,]. 14, ποῖο. ὙΜΒΕΙδοσ δὲ [ογιιϑα- 
Ἰοπι, οὐ δὲ ϑοπὶθ δΐδγ οὔ [εῆοναῖιι ἴπ [6 
Νουίδοσῃ Κιηράοχῃ, ἀοο5 Ὡοϊ Δρρδεᾶγσ. 

ἐδαὶ δαὶ 1 ῥαυε “οφυεαΠ 1.6. γοΟΥ5 ἴο ΟΥ̓ΘΓ 
Ἐπδληκϑορίνίης ϑδογῆςεβ, πλδάθ ἴΏ σοπηθοίοη 
1} ἰἤοθο δηχίοιιϑ ὑγάγετβ ἔοσ ἀδ]νογᾶπος 
τηθηϊ οποὰ σ. 7 (ςοπιρ. 58. ᾿ἰχνὶ. 13---1 ς}; ΟΥ̓ 
1κ6 ἴῃ τηδυίποῦϑ ἰπ οἷ. 1, τό, ἴῃ 85 ονεγῆον- 
ἴῃς ἔδο ρ5 οὗ {[Πμδη Κη 655 ἤθη δ6 ἀννοκε ἴο 
βηάὰ ἰπιϑοὶε 50 πλγαου]ουϑ]Υ ργοϑεσνοά. 

ϑδϑωλναίίοη ἐς οὗ 1δεὲ 1.0Κ}}] βαϊναῦιου πὸ 
ΔΘ ΙοτΣτά! ὙΠ|15 εἴδιιϑο, δἰπιοσὲ [ἢ 6 ἰἀθηςὶς 4] 
οχργεβδίοῃ ἐουπὰ ἰῃ 5. 1}. 8, ργεϑεηῖβ Π6 511.ΠῚ 
δῃηὰ ϑυνοίαποο οὗ [6 ψβοὶς Ὠγτηη: [ἃ 15 δῃ 
ὀχοϊδπιδίίοη οὗ ἐπυσρδδηξ ἐμδηκερίνίης, Κα 
Ἀεν. Υἱῖ, σ᾿. 

10. “πώ ἐδε ΖοκΡ, 5.1 ὙὨδ τρδπηογ ἴῃ 
ΜΙ [815 ϑἰδίοπιεηϊ οϊϊονγβ [86 Ὦγτηη Του- 

ῬΡΖ2 
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ἢ5ἢ, δηά [τ νοπιϊεὰ οὐἱδ Τοπδῆ ὑροη 
τἢς ἋΙΥ ἐαμά. 

ΟΗΑΡΤῈΒΝ 111. 
: )ομπαλ, τορι αραΐμ, Ργεαελείλ το ἐλε Μώμευϊέες. 

5 ὥϑο» {λεῖ» γεβεμέαπες, το σοά γεβερίείή. 

Ν᾿ τῆς τννογὰ οὗ τῆς ο ΚΡ οᾶπι6 
ππῖο [οπμδῇ τῆς βεςοπα τ{ἰπ|6, 

βΒΑΥ ΠΡ, 

ΤΟΝΑΗ. 111. ἶν σ- 3. 

2 Ατίβε, ρῸ ὑπίο Νίπενει, ἰδδὲ 
στεαῖ οἰ, ἂπά ργεᾶοῇ ιἱπῖο ἴτ {πε 
ργελοἢίπρ τῃδῖ 1 διά τῆδα. 

2 80 ἡ πτὶ ΔΓΌβ86, Δπὰ ψεηΐ υπίο 
Νιίπενεῖ, δοςογάϊηρ ἴο τῆς ψνογά οὗ 
τς ΓοκΡ. Νον Νίπενεῃ νγᾶβ δπ 
᾿δχοθθαΐηρ, στε ΟΥ̓ οὐὗἩ τῆγες ἄλγε᾽ λογοοΣ 
ἸουγηαΥ. 

γογϑ [86 ἱπιργεϑϑοίοῃ, ἰπδὲ ἴῃς ςοϊητηδηαὰ νγᾶβ 
ξίνοη ἴο ἴδε ἤϑῃ, ἴῃ οοηδοηιεηςο οὗ ἴδε βϑἴδία 
οὔ ἔδοϊϊηρ ψϑῖ ἢ μδὰ πον Ὀεοη ψτουρῃὶ ἴῃ 
]ομδὴ 5 πεὶπά, ὍὨὸ βοαυεῖ, 1 ἰ5 ἔπιθ, 5ῃδννβ 
(μαῖ 106 ῥγορμοῖ 5 ντοηρῃοδάθαηθθθ ννᾶ5 ποῖ 
ΤΗΣ σοιτοοίϊοα , Ὀὰὲ δυο δ6 Πδὰ 

ἰηῖο οὐδάϊοποθ, νυ Πι]σῖ πὸ μδὰ αἷϑοὸ Ὀδθη 
Ὁσουξῃϊ ἴο σοποεῖνθ ϑιιςἢ ἃ ϑθηϑ6 οὗ [ϑῃουδὴῃ 5 
ῬοΟννΟΥ ἴο 58νο, 85 "σου ]ὰ ϑοσνὸ ἴο ἀῖτῇ ἰπὶ "ἢ 
σΟυΓΑΡο ἔογ δηραρίηρ ἰπ ἢϊ5 ΡῬο ]Ου5 πη βϑίοῃ, 

“ῥαΐε ὠρΐοὸ 16 3:2] ὙΠΟ ἐχργοββίοῃ ἰηάϊ- 
οδῖοβ, ὈΟΓῚ [Π6 ἱπητηθάϊδίθηθοα οὐ ἴῃς Ὠινῖηθ 
ἰηϊοτνθητίοπ, ἀπά 4150 ἴῃ δῃ τὲ ὑὸν τὐθὰ οὐ ἐπι 
ὙΑΥ ἴδε δοίίΐοη οὗ [εβονδῃ ὑροὰ ἴδε δ8 
νο]ίοη. 

μβοη ἐδε ἄν ἰαπ Α'5 ἴδε βῃΐρ ἴθ μοὶ 
7οηδὴ δά 541:|ϑὰ ἔγοπι ἴορραᾷ Ἀρρθᾶτβ ἴο ἢδνὸ 
ϑοπο 0 ρτοραὶ ἀϊϑίδηςθ ἔτοτὴ δε Ἰδπὰ (866 ποῖθ 
οη (ἢ. 1. 13), ἴδετε 15 ΠῸ σϑάϑοῃ ἴο ϑ!ΡΡΟϑο, 
[δῖ ἴΠ6 σοδϑῖ οἡ ὑῃς ἢ Π6 νγᾶϑ οδϑὲ ἔοσί ἢ νυᾶϑ8 
ΔΩΥ οἴδεῦ (Βδὴ ἰῃδὶ πθᾶγ [ορρᾶ. 

ΓΗΑΡ. [Π1. 1. 46 “εεορμά 1:»6] Τ1ἰ 15 οἶθαγ 
ἔτουι ἴπ6 ἔουγ ἢ ςπαρίοτγ, {πὲ [οπδἢ 5 ἱηνναγὰ 
ἔδο ην 511}} τονοϊ θὰ ἀραϊπϑὲ πε β8ρὶΐ οὐ ἢϊς 
ΤΏΘΘΘΑΡΌ, 85 διτηϊηρς δ (π6 δοοά οὗ {πῸ ΝΙΠπουϊος; 
Δηά 90 ἔδγ, [86 ρσγορἢεῖ νγᾶβ 511} γος. Βιυῖ 
οη ἴδ οἴποσ Βδδηά, πἰ5 νγδιἴην ἔοσ ἴ86 γοηδνναὶ 
οὗ ἐδ ςοπηηχίϑϑίοη, Ὀεέοτε ργοσθοάϊηρ ἴο ὀχϑοιῖο 
ἰξ, νγᾶβ ἴδε ἀϊςίδίο οὗ 4 "δὲ πυπ  γ. ΙΖ, ἀἴτοσ 
16 σεῦυκο ψνΠιο ἢ Π6 δὰ ἱπουττοά, δ πδὰ 
ξοπα ἔοσίἢ δὲ οὔσο ἃ5 [μονῇ 5 πλοβϑοηροῦ, 85 
1 Βε πδᾶὲὰ ἀοῆς ποίπίης ἴο ἔογίοϊε ἢϊ5 ΠΙΣὮ 
διποίοη, ἢϊ5 σοηάυςξ πῆς πᾶν βανουγοὰ οὗ 
Ριεδυπιρύοῃ γαῖμοῦ ἴπδῃ οὗ οδϑάϊεποθ. (ρ. 
Νυμπι. χὶν. 40. 866 ἶϑο [οδῇῃ ΧΧί. 1 ς---17. 

Ὡ. νεσοῦ μπίο 1} ἐδ ῥγεαδὶ" 9] ΟΥΥ ππῖο 
11 09 ΟΥΥ; ΠῚ ἃ ἰουάὰ γνοΐοθ, 50 85 ἴο δ 
ῬΟΙΠΟγ Βεαγά. Ὅε νετῦ ἰ5 [6 5λπ|6 45 “"οσγ 
1η οἢ. 1. 2. 

δαὶ 1 ὀίά ἐδεε] Οτ, “.588}} δὰ [Π66. Ἐοσ 
ἴῃ Ἔχργοβϑίοη δἰΐοννβ τ.5 ἴο σϑῃρροϑε, ἴπαΐ [οπδῇ 
Ὑγ48 ποῖ πονν (50 1Π0 Ὲ}Ὺ ἰοϊά, νυνμδὶ ᾿ἷ8 πηθϑϑαρὸ 
ννᾺ5 ἴο Ὀ6, Ὀθϊ νγᾶβ ἴο ἰοᾶσῃ ψβθη δὸ ψοΐ ἴο 
Νιηονυθῇ. 

8. ἀγοι, απαᾶὶ «υεπὶ μπὶο που} } (ρ. 
υ. Δ. Το ριορμοῖ 8 δοίίοῃ ἱ8 εὰ 85 
ΠΕ ΠΟΥ ΘΧΔΟΙΥ τοϑροηβίνε ἰο Οοὐδβ νογὰ 
ἴο δ΄ πὶ. 

«υ“] ὙΠΟ ρῥδϑὲ ἴδθηϑοε 15 υϑοὰ Ὀϑοδυϑο 6 
βϑίαϊοεσηθηξ οὐ ΝΠ ν ἢ 5 στθδί ποθ 18 ηοΐ ἴῃ- 
ἰεηάεα 85 ἃ Ὠἰίδίογίς8] ποίϊςθ, Ὀυὲ 5 δἰϊορεῖπος 

τοϊδίϊνε ἴο [οπδἢ 5 ϑεηςπηθηῖβ γεϑρεςίης ἢ ϊς5 
ΤΩ 55] Οἵ : 8ἃ5 1 1ἴ σσοτο, “"Ηδ ννοηΐϊ ἴο ρῥγεᾶςῇ ἴο 
[δε ΝΙπονιίοβ, (που 6 πον ἰδὲ ΝΙπονθὰ 
5 50 νδϑῖ ἃ ῃοδίμοη ςἰ(γ.᾽ 

απ ἐχερέάίηρ σγεαὶ ε117] ἩεὉ. “(8 ςἴΥ τεδέ 
υπίο σοὰ." ἤε ΤΑΔτρη οὗ ΑΟἾ. τοπλιηάς υ.5 
οὗ Οεη. χχχ. 8, “ἐν γοβ! ηρ οὗ Οοά-᾽" Ῥ-, 
ΧΧΧΥΪ. 6, ““πηουηΐδίη5 οὗ Οοά;᾽" Ῥϑ, Ιχχχ, 1ο, 
ἐρράδτϑ οὗ Οσοά ;" ἴο ψοἢ τὸ τῇδῪ δά Οϑῃ. 
ΧΧΙΙ, 6, ρηπος οὗ Οοά:" 5. νἱῖ. 2, “ἸὮΥ 
Βοάνθηβ:" Οδη. χ. 9, "ΤΙ ΠΥ Πυηῖοσ δεΐοσε 
[δε 1 οτὰ 2 1 Κ6 1. ας, ὁ στεδὲ ἴῃ 86 βἰψζῃῖϊ οὗ 
ἴῃς ΤἸοτά; Αςῖβ νυἱϊ. 2ο, “"ἿΔ,Γ ὑπο Οοά." 
ἴῃ δὶ] ϑιιοῖ ραᾶβϑϑαρθβϑ, ἴθ γεΐδσεωσε ἰο Οοά 15 
ΡΙΔΙΏΙΥ τλθαπὶ ἴο 1πίθηϑ Ὑ ὑπῸ Ἔχργοβδίοη, 50 
(βαὲ (ἴο ἴδκα ἴδε σᾶϑε Ὀεΐογε 1.5) Δ ΠΥ βυςἢ 
Ῥαγδρῆγαϑθα 85 ““βτεᾶῖ 'ῃ Οοάβ Ἰυάντηεηϊ," οὗ 
εἰρτοδῖ [Πγουρἢ Οὐ 5 δβϑρεοςϊδὶ Ὀ]οϑϑίης,"" 2115 
ἴο 54 {|5Ε7 {πε πηὶπά. Βιιῖ πειίδον 15 186 πηεδῃ- 
ἴῃς οὗ δος ρδϑβᾶξεβ δάδαυδίεϊγ τεργοϑοηϊοα 
ΌΥ ΔΩΥ͂ ΠΊετο ρῆγαϑε οὗ βιιρεγϊδείνεηοςθ. Τὸ 
ἔπι [ἢ 5θοπ5 ἴο δ6 [ἢδὲ, ὈΥ δἰεηάϊηρς ἴδε (δουρδὶ 
οὗ σοὰ νι} ἴπὰ οδ᾽εςξ βροκοὴ οἵ, ἔδο ἐσχ- 
Ῥγβδίοη ἀδϑίρτιβ ἴο δα ἴο ἰπδὶ οὐ]οςῖ, ὈΥ ἃ 
Κιπὰ οὗἉὨ γβοίογιςδὶ οχαρροσζαίίοη, ἃ Ἴογίδίη ἰη- 
ἀοβηϊΐθ ποίϊϊοη οὔ ἀέυΐπε σταπάθυσ, οὗ δξυένε 
πη ΘΠ 688. 

97 ἐόγες ἀαγ.᾽ Ἴοω «Α ἀδγἶβ Ἰουγ Ἔν ἢ 
ἢ)45 αἰνγᾶγβ πρρὲ ́ πα υπϊϊ κ᾿ αἰτίης ἴῃ 
Οτίθηΐδ] ἰορορτάρθυ, Ὀυὲ ἰζ 15 ϑοπιον δῖ ̓ μά6- 
δηϊΐα ἴῃ 115 τηδρηίτυάς. (568 πε τῖϊοῖς ου 
Ἰαστεε ἴῃ ὟΝ ποτ 5. “ ΒΙ Ὀ]ΠΙϑο μος Ἀδδὶ υὕτίει - 
Ὀυςἢ. ἩΗετγοάοξιυ5, ἰπ οὔθ ραᾶβϑᾶρε (Υ. σοσλ), 
ΘϑΕπηδίο5 1 δὲ 2οο βίδαϊδ, ἐ.ς. δθουῖ ᾿ινοηϊυ - 
ἴδγες ΕΠ Π5ἢ πλ}}68; δυΐ ἴῃ δηοῖδμεσ (ν. ς 3) 
566 ΠῚΒ ἴο σροκοη 1 85 1 το 5ἰδάϊα, δδουϊζ ϑονεη- 
ἴδε τ1]65. ὙΠ Οϑ6 ΠΆΠΑ ν ὙΠ Αἰ σογτίδῃ ἴπ- 
ΒΟΓΡΕΈ ἢ ἰηΐοιτη 5, ἴπαὶ ἃ ἀδγ᾽β ἴο , 85 
υιϑεά ἴῃ Αϑϑγσγίδ, ἀρῬθασβ ἴο ἀοποῖθ “ρου ἐπεὶ 
ἴδε Ἐπ] 15} τλ1165. Τακίηρ [ἢ15 1Δ9ὲ, ἴδ ἰονν- 
εβὶ οβϑϑπιδίθ, ννε πηὰ {Π6 “ἴἢγοθ ἀδγϑ' ᾿ΟΌΓΠΕΥ " 
οὗ ἴδε ἰοχῖ ἴο ὈὉς ἀῦουΐ [ογίγεῖνσο τος: τὸ 
βίδϊεσηεηίβ οὗ Ἡεγοάοίιι5 ὑγου]Ἱά πρδῖκο ἰξ 58. γ- 
ΟΠΘ ΟΥ̓ 5 Χ[ -ΠπῸ στη 5. Α “οἴ οὗ ἴῆγθο 
ἀλγϑβ᾽ Ἰουγηου" τηϊξῃϊ πηθδη, ἃ οἰ ψςῖ πὶ 
(λκο5 ἴἢγθο ἀδγϑ ἴο ἴγανοιξο ἔγοηι οηὰ ἴο δηέή: 
Ὀυΐ ϑυςἢ ἃ ἀδϑοτριίοη τυου]ὰ ποῖ ἀδίοστηϊπο 
115 51Ζ6 υπ|655 186 ΟΥ̓ ὑσόγα 0} ἰπ ἃ οἴγοῖς : 
ποῖ ἴο 584Υ {παὶ 1ἴ 15 ΨΕΤῪ ἱπιρτοῦδθϊο, τὲ ἔθετο 
οουὰ Ὀε ἃ ΟἸἿΥ ἔοτίΥ οὐ ΠΕΑ͂Υ πη ]εβ ἰοηρ ἰῃ 
ΟἿδ ἀϊτοςτοη. Α ϑεοοπά νΐουν, πηοπιϊοποά, Ὀυζ 
ποῖ δρρτγουβά, Όγ Τβοοάοσεῖ, ἴδίκεβ ἰξ 85 ἃ οἱ γ, 
ἐπ τς [86 ῥγεδοῖος οουἹά ποῖ ἱπ 1685 ἴμδη 



Υ͂. 4---6.] 

4 Απά Ϊοπδῆ θερᾷη ἴο βπῖεγ ἱπίο 
ἴδε ΟΕ ἃ ἀδγ᾽β ἸουγηεΥ, δηά ἢς οτὶθά, 

ΟΡ Μα, 83Π6 5414, Ὑ εἴ [Γ ἀλγ8. ἀπά Νίπενει 
12. 4:1. 
ῖ, 
3.2. 

ΘΙΊΙΣ. 
8}} θῈ ονεγτῆτοννη. 

ς  ὅο (ἢε ρεορὶε οὗ Νίπενθῃ κδε- 

ΤΟΝΑΗ. 111. 
Ἰιενεά (Φοά, δπά ρτοοϊαλίπιθὰ «ἃ ἔμβῖ, 
δηά ρυξ οη 8Δοἰκοοίῃ, ἔτοπι τῆς ρτγεαῖ- 
εβῖ οὔτπεπι ἐνεη ἴο ἴῃς Ἰεδϑὲ οὗ τ δηλ." 5“) 

6 ον νψογὰ σδπια υπηἴο τῆς [κίηρ οὗ 
Νιπενεὴ, Δηα ἢς ἀτοβε ἔτοπι ἢἰ8 [ΓΟ . 

ἴπγοθ ἀαΥ5 σοπΊ]οἴεἶγ ἴγανογθε ἰζ8 ὙΔΣΙΟΙ5 
Ρηποῖραὶ ἱβοτουρμέατεβ. ὙῊς οὐ]εςτίοη ἕο [815 
15, [δῖ (6 ἀδϑογ ρου ἀρρθᾶσβ ἀδβίρτιθὰ ἴὸ δ6 
ἃ ἀοιοστηϊπηδίϊοη οὗἉ αἰ πιθηβοηβ, νυ ἢ, 1 τα κοη 
(85, ἴῈ ννου]ὰ Βαγάϊγ Ὀ6. ὙῊδ πηοϑὲ ργοῦδθ]ο 
96Ώ585 15 [Παΐ τ ΠΙΟὮ, ἔγομῃ πὸ ἀδγϑ οὗ [ογοπηθ, μδ5 
ΘΟ ΚΌΠΟΓΔΙΪΥ φίνοῃ [{, νἱΖ. ἃ ΟἹΥ οἵ ἴὮγεο ἀδυβ᾽ 
ου ΠΟΥ ἴῃ οἰγουϊ. ὍῊϊ5 ἄρτοοβ τ τῃ6 πο- 
[(ἴοη οὗἩ δῃοιτηουβ 5126 Ξυρξοσῖοα Ὁγ [ἢ6 Ὀγὸ-: 
οούϊηρ τνογάβ, “ἃ σΥ στοδῖ υηἴο (ο." ἶγε 
Ὦανε ἃ δισίμοῦ ποῖϊοθ οὗ 115 πιδρπίξιἀα ἴῃ (ἢ. 
ἾΥ. 1, ὁ ΒΟΓΟΙΏ ἃ16 ΠΊΟΙΟ ἴῆδῃ 5, ΧΒΟΟΙῸ 
τποιιδηά ρογβοῃβ ἴπδὲ σδηηοῖ ἀἰϑοοότῃ δεϊν ἜΘ ἢ 
1μοῖγ σῖσμε βαπὰ δηὰ ἴποὶγ Ἰος πδηὰ" (ννΠογα 
566 ποί6), τνΒῖὶςἢ αἴογαάς στουπά ἴῸσ Ἔϑιἰπηδτίης 
[6 ΠΟ] ροριυϊδίίοη δὲ ϑοπὶα γοο,οοο; ΜῈ 
18ε δά! οηΔ] σροοϊβοδίϊοη, “δηὰ πιυςῇ σδί6,᾿" 
Ῥοϊηῖβ ἴο ἴδοσε θείη νη ἴδ6 οἰγοιῖς οὗὨἨἁ ͵1Π6 
ΟἿΕΥ ἰΑγρὸ 5σρᾶσθ ἔου ἴποὶσ Κεὸρ. ΑἹ] {ποθ ρδσγ- 
ἘυΪΑΓβ σοτηδίης ἴο ξῖνο {Π6 τοδάδγ [Π6 ἱτηργοβ- 
βδίοη οὗ Νίπονερ δμανίηρ Ὀδεη, ἴῃ 5 φοπογδὶ 

7 5:Π|1|2γ ἴο ννῆδὶ Βαῦγϊοη 15 ἀδϑου θὰ 
ἴο αν ὕδοηῃ (5.6 Ἀαν)]ηβοη, ὁ“ ΕἾνο Οτχγοδί 
Μοπδγοβίαβ," Κο]. 11. ΡΡ. ς11--ςτ4, φτὰ οἀ.). 
Ἐογ ἴπο φυεσίίοπ, μονν ἔδσ 1ῃ]5 τεργοϑοηϊδίίοη 
ἷἰς ἔουπά ἴο ἄρτθθ ψἹῈ ἱπηξουτηδίίοη ἀογνοα 
ἔτοτα οἴποσ βϑουγοθβ, 5566 Νοῖο Ὀδ ον. 

4, α ἀαγ᾽ ἡομγ 7) Ο.19 ἅδ γ᾽ Β ἸΟἾΣΙΩΘΥ. 
Νοῖ, ρεγῆδρϑ, ξοίηφ ϑίσγα σῆς οὐ, Ὀυΐ τηονὶην 
δῦουϊξ ἀπιόηξς ἴδ6 τηοτο ἐγοηυδηϊοα 5ἰτγθεῖς, ἴΠ6 
τα λυ κοί ὈΪλς 65, Οὗ Οἴποσ ρἷδοςβ οὗ ςοῃσοῦγϑο ἴο 
Ὀ6 ουηὰ δἀηοηρ ἴδ ϑβοδίίζεγσεάα ρορυϊδίϊοη, 
Βεέογο δ6 σοιυϊὰ βηϊ5ἢ} οὔδὸ ἀδγ 5 ἰουγΉεΥ, ἴῃ6 
᾿πηργεββίοη πιδάθ ΟΥ̓ ἢϊ8 ννογὰβ ἀτθοπρ ἴπ6 Ρθο- 
ὈΪῈ ννᾶβ 80 διοδί, (δὶ δὲ δὰ πὸ πεεὰ ἴο ξὸ 
ζυγίμοῦ. 

εγίεά, «πὰ «αἰΔ] ὌὍΠε βτεδῖ Ὀυγάεῃ οὗὨ ἢ15 
Ῥτοδοδης ννᾶ5 ἴἢ18 οπμθ ὑσγοοϊδπιδίίοη, “Υεῖ 
ΤΟΓ ἀλγβ, πὰ ΝΙ πενθῇ 5}4}} θῈ ονεσίἤγονῃ 1" 
16 τ}18 ννγᾶβ ἀοϊνετοὰ ΟΥ̓ [οπδῆ ἴῃ ἢ15 οὐνῃ 
ἴοσπη οὗ δεπλτς ϑρεοςῇ, που δ15 ἀἰαϊοςΐ 
ταὶ ηξ ϑθοῖὶ σπσου ἢ ἴο ἴδ Θαγβ οὐ ΑΑϑϑυγίδῃ5, 
δηά ᾿ηδοορὰ Ὀ6 ΟἿἹΥ δακεῖν Ἰηιο}] σι δὶς (5:6 2 Κ. 
ΧΥΪΙΙ. ἘΠ ΥῈ ἢϊ]5 Ὀγεῖ πιεββᾶρο νγᾶθ Ῥευῃμδρ5 
ποῖ οὔ δοσουηῖΐ ἴδ 1655 ἱπηργοβϑῖνο ἴο τῆς 
Ροριυΐασ δασ. Ὅμὲ Αβογγίδς οὗ Ὀοξδι “Γοτν " 
δηά ““ἀλγπ5᾽" (ἐγῤα᾽ αὐ ἀῃὰ ἐνερ) νγᾺ5 δι. Ὀϑδης- 
ΔΙ [86 534π|6ὸ ἃ5 ἰῃη Ηοῦγεν ; δηὰ ἴῃ Ηροῦγενν 
γε τοῦ “"ἀοπίγου " τὰρῃς αἰϑὸ Ὅδ6 ἱπῖο! Ὁ ]ς 
ἴο ἴδε Νίπενιίε5. Τἢδ ΒΟ οδη 16}}" οὗ 
τ. 9 8δενν8 ἴ[ῃδί πὸ τηδὰθ πὸ οὔδει οὗ ραγάοῃ 
Ὁροη {δεῖς σερεπίδηςε, ᾿βουρ δ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
σου ποῖ νυ Βο]ά δάνίος σσμθη δϑκοαὰ ἔογ ἰζ. 
866. ποία οὔ Ὁ. 27. Ὑμδῖ (δ6 ἀδημυηςίδιίίοη, 
ΒΟΥΤΟΥΕΙ, νν85 ἰη δοῖι}] ἔδεΐ τηϊηδίοσυ, δηὰ ποῖ 
ΔΌβοϊυϊεὶ νυ ῥγεαϊοῖϊνο, ἀρροᾶτβ ποῖ ΟἹΪΥ ἔοι 

[8ὸ υθηΐ, Ὀυΐϊ ἔγτοπι ἴδε ἕαςϊ οἵὨ 15 Ὀοηρ πιδάδ 
δῖ 411. Οορ. ογ. χυὶ!. γ, 8. 

͵,)Ὡγῖν ἀωγ5)] ὙΠῸ ϑερίυαρίηξ Το] ]ονγοὰ Ὁ 
186 Αταῦδὶς 845 ““ἴπγες ἀδγϑ," ἃ τοδάϊηρν νὴ] 
Ὧ0 ἀουδὲ οτρίηαίοα, ἃὁ5 Ὑποοάογοε δηά 
ὙΒεοορῃγ δεῖ Ὀεϊονθά, ἴῃ 4 οἷεσίοδὶ ὈΪυπάοτ, 
Βυϊὶ [ἴ οοςαϑιοποα πηυς ΘΠ θαγσαϑοτηθηΐ ἴο δῖ 
Αυξυπῖπο (δ Οἰνῖξ. ᾿.᾽ ΧΥΠῚ, 44). Οοπι- 
Ῥᾶγο 4150 Βοοβαζγί, " ΗΪεγοζ.᾽ Ῥ. 11. 11. ν. ςἢ. 
12). 

ουεγίδγοαυ"}) ὍΠο νογὺ 15 [6 οπα ἢ ἢ ἰ5 
Τοροδί αἱ Υ τιδεὰ οὗ ἴπΠ6 ἀεϑίτιςοη οὗὨ ϑοάοηι 
δηὰ Οοπιοστδὴῃ (Οδη. χίχ. 21, 2.; Ὠδυϊ. χχῖχ. 
23,) 8(ς.). (Οοπραᾶτε ἴπΠ6 ργεάϊςίίοη οὗ Βδὺγ- 
Ἰοη 5 ἀεϑίγυςξοη ἴῃ ϑδὶ. χ. το. όϑορῆι5 
βδοῆεηβ ἋῖΠ6 [Ὠγοδίθηϊπρ ἴοο τηοῖδ, ΠΟΘ 
“ΑἸδα.᾿ ΙΧ. 1ο. 2) Βεὲ βἰδίεβ, δαὶ [οηδῃ τοϊά 
6 ΝΙ πον [65 [δὲ 1ῃ ἃ Ὑϑγὺ 1Π||6 νυν ἢ1]6 ἘΠΕΥ͂ 

δῃοιὰ ἰοϑο {86 ἀοπιϊπίοη οἵ Α5ϊ8. 

δ. δεϊευεά ΟοαΑ Ὀο!ονοᾶ 15 6αοά, [πὲ 
Ρῆγαϑε Ὀοίηρ ἴπε βᾶτηθ 85 'π ὕξη, χν. 6. Ὑ Βεῖα 
15 ἃ σογίδιη ραῖποϑβ ἴῃ Π6 σδοῖςθ οὗ ἴδ 6 Ἔχργεβ- 
βδίοῃ “" δε]ϊονθὰ ἴη Οοά,᾽ ταῖποσ [ῃδη ὁ" θο]ονεὰ 
ὙΠ2ὲ Τοηδὴ 5414.᾽ [ἴ ϑθοπὴβ ἴο Ὀεΐοκοη δά- 
ΤΑΪΓΔΓΙΟΏ ἔοσ ἴδ 5: ΠΊΡ] 1 ΠΥ οὗὨἨ {ΠεῚΣ ἐδτῃ, ποῖ 
σου ΟὈ]Ι΄υς τοΐογοηος ἴο [5γ6}᾽8 Ὡηθε]οῖ 
(5. ᾿Ιχχνῇ. 22). [Ιἐ 15 Ἵχίσγομιῖν ἀοιυδίξυ, 
Ὑ Βεῖδου [οηδἢ᾽ 5 ἑογοζοίηρ πιϊγάσυ οι Οχροσὶ- 
δῆς πδὰ δηυτῃηρ ἴο ἀο τι ἴ86 151} νος ἢ 
ἴΠ6 Νιπονιῖεβ δὶ οὔσθ χᾶνθ ἴο 5 ργοςϊδηλδίίοη. 
8.6. Νοῖς θείου. Οπ ἴπεῖγ σοδάϊηθϑθ ἴο Ὀδ 
αῇδοιϊθα ΌΥ ἴδ6 ὑγορ δῖ 5 “"οὔγ,᾽ 56ὲ Ρ. 582 οὗ 
Ιηἰτοάυείίοη. 

Ξγοεοίαί»ιξκά α 37 ὙΠ ϑεαυεηςθ οὗ 186 
παγταῖϊνο (υν. ς, 6, 7) ̓ πάϊςαίοβ, [δὲ [Ομ Δἢ᾽ 5 
ἐρΥΥ" ῥχγοάιυοςεα 50 βίγοῃρ δῇ ἱπηργοββϑίοη ὩΡΟΩ 
ἴποϑε νγῆο Βοαγὰ ἴἴ, 85 ἴο οὔρίηδίθ δὴ ἱπιπὶ6- 
αἰαῖο ἀοπιδηὰ ἔογ ἃ ρεηϊζοπίαὶ ξδϑίῖ ; ἀπά 8ς- 
σΟΣΟΙΏΣΪΥ, 'π οἠα ἸΟ Δ ΠΥ δἤογ δηοίμοσ, ἃ ἔδϑϊ 
ψγ45 δ οὔσθ ρῥγοςϊδιτηθά ; (ἢ6 σοηϊδρίοη οὗ 
Ῥεηϊΐοηςε ϑργεδαϊηρ Δ5 ἃ ρορυΐαγ ράβδου, υπ}} 
δὶ ἰδίῃ 1 "τοδομοα "ἢ (ν. 6) {π6 συ] ηρ ῥοῦς 
8005, δηὰ ουὐθὴ ἴθ ϑονογοίσῃ. Οτχγϑδί ὀχοῖϊϊο- 
ΤηΡΏϊ5 οδιιϑεά ΟΥ ῥγοδομίηρ ἢν ποῖ 53εἰάοπι 
ΓΟ] οννοά [15 σουγϑε. 
5γεαίεη!, ἢ Ι͂ῃ ταῦκ, 858 Ἐϑβίμοσ ἱ. ς, 

4ο; [εγ΄ νἱ. 1.2, χχχὶ. 34. 

6. Σὸν «υογἢῇ] οτε οχαϑςῖίγ, Απᾶ 189 
Ἡοχάσοδομ ϑά [80 Κη κα, ὅἄζο. ὙΠὸ τοηάοσο 
ἵπς “ον ἴῃ ἴδ Αὐϊδοτγζοὰ Ψογβίοη 15 ἀϊι6 
ἴο [6 υηρτουηάοὰ Ξυρροπίξίοη, {παῖ ἴΠ6 ““ ἴ.51 
ϑροόΐίκδῃ οἵ ἴῃ υ. ς νγὰβ ἴδε ἔλϑϊ ργοοϊαδιπηϑὰ ὮΥ͂ 
186 κίηρ. 

2δὲ ἀίπρ οὗ Νιπουοδ}) ὙἸδθ πᾶπλθ 5 ηοὶ 
γακηθθι 86 νντ τοῦ 5 ρυγροϑθο Ὀοίης ἀϊάδειϊὶς 
ταῖμεν ἰμδῃ Ὠἰβίοτίοδὶ.Ό. Ὑπὸ Αϑϑογγίδη Κίηρε 
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δηά δα ἰδ]4 ἢἷ8 τοῦς ἔτοπι ἢίπι, δηά 
ςονεγεά ῤὲσι ψψ ἢ βδο κοϊοῖῃ, δπὰ 84ῖ 
ἴῃ Δ5}.68. 

7 Απάδε οδιυβεά ἐξ ἴο δε ρῥγος]αϊ ππεά 
δηά ἱρυ] 5ηεά τῆγουρἢ ΝΝΙΠονε ἢ ὉΥ 

Ψ0 τεϊρποά ἴῃ ἴα ρεγίοὐ ἴο τις ἰοηδἢ 
ΡΓΟΌΔΟΪΙΥ Ὀοϊοηγοά (566 [πίτοά.), ννεσὸ Νυ]- 
Ἰυ5ῃ, οὐ  ] -ὨΙγαῦ! {Π1. (812--- 783), Θῃαϊπιδη- 
Θ56Υ 11. (ηγ82---773)}, ᾿Αϑϑυγαάδηῃ ΟΥ Αϑϑυγ- 
ἄλγαῃ [Π1|. (η73--ς7255}, δῃὰ Α551}Ὑ ὨΙΓΑΥ 1]. 
(γ)5.5--74..). δὲ6 ὕδῆοη Βαν]πϑοη, ὁ Αἤῃς. 
Μοη.᾽ 11. Ρ. :26 (2τὰ δαϊ.). 

δὲς ἐδγομθ]ὴ Το] ηρδἰοηϑ οὗ ἃ Κίπρ᾽5 ἴῆσοῃδ 
δηὰ ἃ ἰοοίβῖοοϊ, ἔουπά ἴῃ {π6 Ν. ΝΝ. ρδϊδος 
οὗ Νιιησγουά, τὲ σίνθη ἰη 1 αγαγα 5 " Ῥορυΐϊδν 
ἈΑρςοουπίὶ οὗ Ὠ:βοονοσιθβ δὲ Νίπονθῆ ̓  (18 ς 1), 
Ῥ. 98. 

γοῤε] “. νιὰθ πιδηί]ο,᾽) ἢ Αἰ] υϑῖνο σοη- 
ει ῬΟΓΒΔΡ5 ἴο ἴῃ ϑοδηίγ νεϑίπιεηΐϊ οὗὨἨ 5380} - 
αἰοίῃ. 

“αεξεϊοιῤ...«δ6 ὙὍὙΠὲ υϑὲὸ δῆοηρ ἴδθ 
Ἡεὔτον, ἴῃ ἔβη 85 νγ6}} 45 ἰπ τηουγηΐπρ, οὗ 
οοᾶῖβα Ὀϊδοῖς Πδιγοϊοῖ ἢ (“. 58οκο! οἵ ἢ," πιοῖδ 
ΘΧΔΟΙΪΥ “' 5ιθνθ οἱ ᾽)), δπὰ οὗ 85}65 ϑοδί(ογοὰ 
ΟΥΕΥ [Π6 ροΐξοῃ, ἰ5 αι ἔδλαγ ἴο [πὸ 
τοδάογ οὗ ἴΠ6 Βι0Ϊ6. ὅθ Εβίμευ ἱν. 1,2; [154]. 
ἵν1}}. τς; [ογ΄ νὶ. )ό, ἄς. [Ἷπ [86 δΌθοηςος οὗ 
ἀἰξθπεϊ ρῥγοοῦ παῖ οἰ γαῖαν. υϑᾶρεβ ἡγοῦ ῥγδο- 
ἰϑοά ὈὉγΥ ἴ86 Αϑϑογγίδηβ, νγὸ τηῖσῃϊ Ὀ6 (επηριοά 
ἴο ϑυβρεςῖ, [Παΐ ροϑβϑί ΟΪΥ, ἰπ δϑου θην ποτὰ 
ἴο ἴπ6 Κίηρ οὗ Νιπονθῦ, ἴπ6 γιοῦ ἰηἰοπάοά 
ὯΟ πιοῖὲ ἴδῃ ἴο ἱπάϊςδῖο, {αι (6 Κις τηδάθ 
ἜΥΕΤῪ ἀοπηοηϑίγαιοη οὐ ῥδηϊθης4] ϑουτον,. 
Βυϊ [πε ραγίςσυ Αγ ἔεδίαγο σροςϊβοαὰ ἴῃ ὖ. 8, οὗ 
βδοκοϊοῖ ἢ Ὀείης ρυὰξ ἀροη ἰδ6 σδίῖ]ε, 186 950 
Ρδου ΑΓ δηά σταρῆϊς, δηὰ 50 στοιηοΐθ ἔγοπι 81} 
ἴΏΘΓΕ σουτηθ ἀοϑοτίρίοη, [πδὲ ᾿ς ἀρρθᾶτβ πιο ἢ 
ἸΏΟΓΤΕ ῥγΟῦΔΌΪΕ ἰπδῖ ΠΟΓῈ 85 ἰῃ ὑ. 8 [ἢ 5ίδίθ- 
Τηθηΐ 15 ἴο ὈῈ ἴδίκθῃ ΠΌΑ] γ. Απά ννὸ ΠΊΔΥ 
τοσο]οςῖ, ἐπαξ [ἢ Ἔχργοβθίοη οὗ ρτιοῦ ΌΥ ϑδςὶ- 
οἰοίἢ δηά 4565 νγᾶβ υϑϑὰ ἴῃ ρδίταγο δ] {{Ππ|65 
(Οεη. χχχυῖ. 14: οὉ χνί. ᾿ς, ἰΐ, 8), δπὰ 
δΔιηοηρ οΟἴδβοῦ {γιῦε5 Ὀεϑιάθς Ἡρῦγεννβ (Του. 
ΧΙ͂Χχ, 4; ΕΖΕΙ. χχυῖ 31), ἀπά [8δὲ {π6 Ῥγοῃϊ- 
Ὀϊτοη οὗἉ επίοσίης ἰπίο {πὸ γαῖος οὗ [ῆ6 Ῥεογϑίδη 
Βονεγοῖρτι Ὑταδσίηρ βδοκοῖοῖ ἢ (ΕΞΈΠΟΣ ἵν. 2) 
ῬΓΕΘΌΡΡΟΞΕΚ ἴῃ υ,5ξὲ οὗ [μαΐ ἔοτπη οὗ πιουγηϊην 
ΔΙΉΟΘηΣ δηςίοηΐ Ῥογϑίαηθ. 7ὴ6 50}Π1ὴρ Οὗ ομδ᾿ 5 
Ῥεϑοη ΜῈ τηυὰ, ἀιιῖ, Ξαπᾶ, ΟΥ 5οιηθι Πλ65 
ὄνεπ ἀπηρ, νγᾶ5 δηα 511}} 15 ἴὴ (86 Εδϑί ἃ Υ̓ΈΥῪ 
Ὑἀοσργεδα ἰϑ8ρῈ ἴῃ ἄδορ ϑόγονν, 866 ἐν. 
Ἡετοά, 11. ὃς; Ηοπηεσ " 1]. ΧΝΠῚῚ. 23; ΧΧΙΝ. 

.ΣΟ4; δηὰ [Π6 ὨΌΠΊΘΤΟΙΙΒ ᾿πϑίδποθα οἰϊοὰ ἰη 
.Ὁιςί. οὗ ΒΙ016,, Ατῇ. Μομνπέρσ, ῬΡ. 437, 
438. Ουγ Πμοτὰ Δ]1υἀε5 ἴο 115 ράββᾶρθ, Μαῖίϊ. 
ΧΙ. 21. 

7. “4πὦ δὲ εσισεά,. ποδὶ Τιὶῖ, “ς Απά πο 
Ῥτοοϊδιπηθά ἀπά σράκε ἴῃ ΝΙθνθῃ ὈΥ {Π6 ἀθοσθα 
οὗ ἴὴ6 Κιηρ δηὰ ἢ15 γγεαῖ πηρη,᾽ οὐ᾽ γδίῃογ, 
“ Απὰ οπε Ῥσγοοϊδιπιοὰ, ἄς.» Ιπ νίενν οὗ τῃ6 
ὙΟΓΩΒ ΟΥ̓ (Π6 ἄδοσθα οὗ ἴπὸ Κίῃρ δπὰ ἢϊ5 

ΤΟΝΑΉΗ. 1Π|. [ν..}» δ. 

(ἢ ἄδοτεε οὗ τε Κιπρ' πὰ ἢΐ5 ᾿ποῦ]εβ, ᾿ 
βΑγίπρ, [μεῖ ΠΕΙΓΠΘΓ ΙΔ ΠΟΥ δαδϑί, 
Βεγά ποὺ ἤοςκ, ταδί ΔΠΥ τῆϊπρ : Ἰεῖ 
τΠδπὶ ποῖ ἔδοά, ποῦ ἀγηῖκ νχαῖογ: 

8 Βυῖ ἰεῖ πχδῃ δπά Ὀεαϑβῖ θὲ οονεγεὰ 

δτοδλῖ τηθη," [6 Ἰαζίοῦ {γδηβίδίοη ᾿β [0 Ὁδ 
Ῥτοίοιτοά. ὙὍῃὰ Ηροῦτονν ννοτὰ ἴογ “ρτὸ- 
οἰαϊπιρὰ,,") Ὀεΐηρ ἴῃ ἴδε ΗἸΡΒΙ οοηϊυναίοη, 
ΩῪ ΤΩΘΆΤ ὁ" σαυϑοα ἴο 6 ῥγοοϊαιπιοὰ :" δθυϊ ἴῃ 
δοῖυδὶ υϑὸ 1 ἀοεθθ ἢοΐ ἈΡΡΟΘΑΓ ἴο ἰιᾶγε [ἢ 5 
96η56, ΟΧΟρΡΕ ΡΕΥΠΔΡ5 ἴῃ [οΟὉ Χχχν. 9. (6 
Οεϑβεη 55 “ Ὑ βΟσδυγ.᾽ ἴῃ νοτῦ. δηὰ Εν δά 
ΟἸΘΒγθυοΒ ἀογ Ποῦσ. ϑρτδσῆθ,᾽ ὃ 122 α. 
ΤΠ6 νογὺ στεηάογοὰ “ ρῈ ϑῃοὰ " 1ῃ ἴδ ΑΟΥ. 
5 ἰῃ ἴ6 Ηθῦ. ἐ' 5414. νῃϊοἢ 15 Το] οντοά ὃγ 
οὐ ΘΑΥῊΡ,.") 88 ἰὴ δῇ. χχχὶ. 29; |οϑβῇ. ἱ. 11; 
ὙΠΟΓΟ ἴῃ (Π6 ΑΟΥ͂. 1 15 ϑυ Δ Ό]Υ τεπάοτοὶ 
(ἐσραῖο."" 

ἄδεγε] ὙὍΠο Ἡρῦγενν νγογὰ 15 ἴῃ [ἢ]5 96ηϑε 
Ῥοουϊ αν. Η οςσυτβ οἴδση ἰπ ἴδ6 Ομδιάδε οἵ 
ΕΖτὰ ἴο ἀδηοῖε δῃ οἢῆς Δ] ογάογ οὗ ἴῃ6 Ῥετβίδη 
βονογοίχζη (οἢ. ἰν. 8, 9, 17, σμδηοθί]οσ, “ ἰοτὰ 
οὗ οὐϊοῖ,᾽) 19. 1: ν΄ 3,) 9, 13.) 17: ΥἹΙῚ, 3, 8, 
11, 14: ΥἹ]. 12, 21), ἃπά τοροδίθα!Υ ἴῃ ἴδε 
Ομιδϊάδε οἵ ᾿ δηϊοὶ ἔοσ δὴ ογάογ οὗ ἴμ πιοηᾶγοῦ 
οἵ Βῦγίοη (ςὮἢ. 111. Χο, 29, ἷν. 6, Υἱ. λ6). ἀ5 
υϑοὰ ἴῃ 115 5θῆϑβε ἰΐ 5 δὴ Ασαπιδῖς ψογά; δηὴ 
1ξ 15 ἢ τηυσἢ ργΟθΑὈΠΥ σαρροϑοά, (μδὶ ᾿ἴ 
Ὑγ͵ὲ5 ἴοοῃηισα! υϑοὰ ἴῃ ἴδοϑο σουπίτιϑ [ῸΓ 
Δῃ ἱπηιρογδὶ ογάοσ, δῃηά (πδὲ ᾿ξ νγᾶβ {βετείοτε 
δάορίδά ἴῃ (815 5θῆϑε ἴὼ ἴδε Ἡδεῦτενν οὗ [οηλδι, 
Ιπάοοὰ ϑοῆγδαοσ ρῖνεβ ἴΠ6 χοοῖ οὗ ἴδε ποσὰ [ἢ 
Αϑϑυδῃ: σρ. δ᾽5 Αβϑϑυσ. ΒδΌ]. Κ.᾽ Ρ. 374. 
ΒΔΌΎ]. [18 186 15 σοηβθα ΠΟΥ πὸ ἀγριπιεηῖ 
ἔογ 1ῃ6 Ἰαῖου δῖ πουθ!ρ οὗ ἴδε Ὀοοκ. 566 
δῦονο, Ὁ. 82, ΕΧουγϑιβ Β. . 

ἄξονες Γ᾽ δε ἀῤρης ἀπά ῥὶς ποδίρ!] 111. κἘ5 
διοδλῖ τηθη." ΤῊ πιοηίίοη οὗ [πε ποῦ θ5 τῇ 
σοηιποϊίοη τ ἘΠ6 Κίπρ ΑἰπΊϑ6] 45 ἀυῖΠοΓ- 
ἰχίης ἴῃς οαἀϊςῖ, 15. ᾿πάϊσδῖῖνε οὐ ἴπ6 φιυλιβο 
ἙΒαγδςίοεγ οἵ (ἢς Αϑϑγτίδῃ ἀδβροίϑηι. [6 20" 
ςογάδηοθ νυ Όδη. Υἱ. 7, 17, ἱποι ἐπι} 
σοσγγοδογαῖθβ (ἢ 6 ἐγ ἢ οὗὁὨ [6 πατγγαῖϊνε.. 

πο} ὀεα 1] Ιἴ δ: Κ65 ΟἿἿΓ ταϊπ 45 45 ἃ διδοῖ 
οὗἩ Ὀαγθαγῖς ἐπί μυιϑίϑπι, σμοινίηρ Βονγένεῦ 15 
ΡΑϑϑϊοηδίο ἱπΊθηϑΥ, {πὲ (Π6 ἀδογόθ δϑϑοζιδίεβ 
ὙΠ 186 561 -ΔΠΠ]!ςΟη οΥὮὨἨἁ τηΔη [6 σΟΠΊΡΟ ΒΟΥ 
Δί] ςτίοη 4150 οὗὨ 411 βσυςῖ δηἑπι8}8 85 βϑἱοοί 
οἷοϑα σοπποοίϊοη σῇ τηδη :- δυΐ, {ἶκὲ [δὲ 
τηθητίοη ἐπ {πὸ ποχὶ νϑῦβα οὗ βδοιοίοι δεπῇ 
ΠῚ ὌΡΟΠ τηΔη αμά ῥεαν;, ἴξ 15 ἃ [δαί 6 ΠΟΤΕ 
ἰκοὶγ ἴο ἤᾶνο ὕδϑϑὴ ἰηἰγοάποορα ἱπίο [πὲ ΠᾶΤΤΔ" 
εἶνε Ὀδοδυϑε οὗ 1ἴ5 δεΐπρ ἔπιὸ ἰο ἐλοῖ, [ἢᾶη ἴθ 
Πᾶνε ὈΘΘη ΠΊΡΙΟΙΥ ἰηνοηίοά ὈΥ ἃ ΠΊΕ 
βεϊίοη. [ξ 15 ἴῃ ΟπἹΥ ἱπείδπος οὐ ἴδε 
ἴῃ δηςσίεηξ Εἰπγδα τῃδί ἰα Κπόνσῃ ; ἴοῦ ἴδε οοίμιν 
16» ζαϑιἱηρ οὗ δηϊηλαὶβ νυν] 45 νοὶ]! 45 ἰαπι,, 
αἱ ἵπο ἀδαίῃ οὐ δαρῃηίβ, ἀεβου θεὰ ΒΥ ΥΊΕΙ 
(Ἢ Εεϊορ.᾽ ν. 24---28), ψνΠἰσἢ μά8. Ὀδδῃ οει 
τοίεστοὰ ἴο, ἰβ ρδίΠἸΥ ἃ πιόῖε ροείίο ἔβῃῸγ. 
ὙΠδὲ ἐπ6 ρατεϊς]ν πιοάδ ϑοϊοοῖθά ἤογ ρίϑοδί- 
ἱπρ ᾿ἰνίπο τσγαῖα τναβ, ποῖ ἴδε ἱπιπιο Δ! 
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| 



ν. 9, 10. ΤΟΝΑΗ͂, 111. 599 

νΥ ἢ β8δοίκο οι, Δη ἃ ΟΥὙ πὰ ΒΥ ὑπο οὗ )ηο σδη [6] 7ΧΓ͵ οὐ νν}}} τυγη 3 70εἰ 4. 
Οοά: γεᾶ, ἰες τῆεπι ἴιγη Ἐν οΥ ομε ἃπὰ τερεπί, πὰ ἴαγη ΔΥΤΑΥ͂ ἔτοπῃ ἢ τ 
ἔτοπι ἢ18 6ν}] νγᾶγ. δηὰ ἔτοιῃ τῆς νίο- 
Ιεηςε τῆλ ἐς 'η τἈεῖγ Βαπάβ. 

ἤεῖοα δηροῖ, τμδῖ ννε ρευίβῃ ποῖ 
Ιο ἴ Απὰά (ὐοά εν {πεῖν νγογκϑ, 

ΔηΙΓΉ2]5, ΟΥὨ 1πδΐ οὗ ὄνοῖ Βυπίδη υἱοῖϊπι5 τυ Ι ἢ 
νγ5 οἴη {86 γοβουγοῦ οὐ ποαΐμοη ἴοσσογ, θυ 
ἔαϑιὶηρ δηὰ ρυζτίηρ οὐ βδοκοϊοι ἢ δηὰ ἐογβδικίης 
6Υ1] ννᾶγ 5, σῇ ΟΠΪΥ Ὀε ἐχρίδιπθα ὈΥ ἴδ 50ρ- 
Ροβίϊοη οὐ μεῖς δανίηρ τεοεϊνοὰ Ηθῦτονν 
Ἰησσυςοη, Νοιδίηρ νγᾶ8 πηοῦο παίυγαδὶ, ῃον- 
ἐνεῦ, [ἤδη ἰμαΐ ΠΟΥ 5ῃπου!ὰ πᾶνε δεκοὰ [οηδῇ 
ἈΙΠ.5 6], ταὶ ΓΠΟΥ ννεῖε ἴο ἀο; διὰ [οὉπδἢ}8 
δάνϊοε ννουϊὰ ἀουθί]εβ5 Ὅ6 [ὴ6 8δπὶῈ 45 ἴδμδὶ 
ὙΠΟ 85 ΠΟΠΙΟΙΠΡΟΣΑΓΥ [οεἱ χᾶνὸ ἴο [6 
Ιβγδθ ἴε5 θη τιγοδϊοηθα ὈΥ σδ] απ Υ (οεὶ 
ἴ. 13) 142 11. 12, 16). Απά {δΒδη, ἀραίῃ, νυβαδῖ 
ννΑ5 ΙΏΟΓΟ 9 ἴδῃ ἰδδί ἴη (ΠΟ ργεϑοηΐς 
Αἰδτστῃ ΒΟΙ͂Σ οάσοῦ Ὀμὰῖ υπἰηϑίγιςοῖοά Ζεαὶ βῃου!ἃ 
Ἰοδὰ τποπὶ ἴο ΟΑΥΤῪ ουΐἱ [Π6 πηδάϑιγο8 ἢ ]ς ἢ Π6 
Γεσοπιπιοπάδα ἴο ἃ οδ]ἀΐ5 ἢ) οχίγειηο ἡ Ροϑ- 
5] ἴμοῪ τβουρῆς ἴπλὲ τηοδηβ δηὰ οτος οὗ 

ἱ δοηῖ ὑὉρ ΟΥ̓ ἴπεϑα ἀυμπηῦ δηἰπηδ]ς, 
ψουὰ δ οὔσθ μδιπήοηϊζε ὙΠ {ΠεῚΓ ον 
τηροά οὗἉ 5οῖτοῦνν δηὰ διὰ 1ξ, Ῥοβϑι θυ δἷ50, 
δῖ ΠΟΥ πνουἹά Ὀδαγ ραγῖ πὶ ρἱεδάϊης ψ τ ἢ 
Ἡδᾶνθη ἴογ ἴΠ6 βδηογαὶ ἀοἰνογδηςθ (ορ. οεῖ 
ἱ, λο)ὴ. δουπάεγ Κπον]εάρε οὗ Οοὐάβ μἱ!}] 
τνοῦὰ μᾶνο ββενσῃ ἴδοηὶ {πὶ ἴδ ϑούτοννϑ οὗ 
ἔγιιο ρϑηϊΐοποο ἃγὰ ΠΊΟΓΟ 5040] Δοςοπιρδηϊοά. 
ὉΥ ἀοίπρ ἴο ἴπ6 δεὶρίθϑθ ογὰ8 οὐ τηοΟΥ. 
Οὗ. [54]. [ν1}}. 6, 7. 

8. Βμὲ ἰδὲ ν»ιαρ απαᾶὶ δεανί...“«αεξείο! δ] Ἐ- 
Ποῦ, “ Απὰ Ἰεῖ ἵμοπὶ σόονοσ {ποι θεῖν ἢ 
5 οΚοϊοῖῃ, πιδη δηὰ Ὀθδϑὶ.᾽" ὙΤῆδὸ ννογὰβ “"τηδῃ 
δηὰ Ῥοδϑὶ " ἅγὸ δά ἀθὰ ραγεης μοι !!ν 25 ἃ κιπὰ 
οὗ Δἤεσι βουρῃί, {πὸ δυδ]οςξ ἴο 411 1π6 νεγῦβ ἴῃ 
πε νεῖβθ Ὀδίη ΡῬΓΟΡΟΓΥ͂ ΟΥ̓ [μὲ γδιοηδὶ 
δδοηῖβ. ἴῃ σγοείογθηςθ ἴο [δ μυοδϑίβ υυῃϊςἢ ἃ.Ὸ 
Ὠεγὸ αἰϊυάοά ἴο, ΡγοΌΔΟΙΥ ἴποϑα δηϊπιαὶβ ΟἹΪΥ͂ 
τὲ ςοηίεπηρίαϊο ὙὨ]οὴἢ νέα πτοηΐ ἴο ΨΟΑΣ 
ΒΑγηθϑθ, συ: Οἢ 45 ἤΟΙΘ65, 45568, τη} 165, ςΔηηοἶβ, 
διὰ ἀτδυρῆῖ οχοῆ. [ἴῃ 4}} ἂξδβ, τῇδῃ ἤδυθ 
Ὀδεη ψοηΐ, οὐ οςοδϑίοη, ἴο ρὰΐ ὑροη βῦυςΒ 
ΔΏΪπλΔΙ5 ἱγάρρίπρα ιυϊοὰ ἴω [π6 ραγτςσυϊας 
96Ά50η, ὙΒΘΙΠΕΙ ἴῃ τε]οϊςϊηρβ, οὐ (15 ἀπιοηξ 
Οὐγϑεῖνε5) δὲ ἤιποσαὶβ. (ομητηθηϊδίουβ ΙΓ ΠΟΥ 
ΤΟΙ͂Σ ἴο ρδγί ΌΪΑΓ ἰπϑίδησος ἴῃ νυν! οἢ οΟἴδοΓ 
ϑῆονβ Οὗ πιουγηΐηρ πᾶν Ὀδοη οχίεηἀοα ἴο 
1. ὉὙὴθ Ῥεγϑίδῃβϑ, ὑνῆθη ΤΠΟΌ ΓΙ ηρ ζοσ 
Μαϑίβίιυβ, ποῖ οὐἱὺ ουΐ ΟΗ͂ τ{πεῖΓ οὐ ἢαῖΐτ, 
Ὀυϊ ἰμδὲ «'ϑο οἵ {πεῖς ἤογϑοθ δπὰ ἀγδυρῃῖ- 
᾿εαϑίβ, “ δοσογάϊηρ ἴο {Π6ῚΓ συπίοπι,᾽" 54γ5 ἴΠ6 
᾿ιἰϑίοσιδη : ΑἸοχαηάοσ ἴἢ6 Οτοδὲ ογάογοά {δῸ 
Ἰκὸ ἴο ὃδ6 ἄοπο ἰῃ Βοπουῦ οὗ Ηρ: Ξῦσῃ: 
90 ἀὰ 186 ὙΠοβϑδ]δης δηὰ (ποὶγ 411}165 δῖ (86 
ἀοδῖμ οἵ Ῥεϊορ!425 (Ηεγοά. ΓΧ. 24; Ρ]ἴδτο, 
ΦῬεΙορ. 8. 13) 34). 866 αἷ50 Ευπρ. “ ΑΙςεϑί5," 
441. ὙὉὙ8Πὼ6 ΓΕΠΊΔΓΚΔΌΪΕ Ρδου ΑΓ οὗὨ ἴδ σδϑα 
Ὀοΐοσο τ.ι5 σοηϑϑἰβ ἰη ἴῃς ἕαςϊ, ἰδαῖ (δ χαγὺ οὗ 
Ῥεπιΐθηςα νγὰβ8 ρυϊ ὕροὴ Ὀεδϑίβ 'π ογάδσ [δὲ 
ΠΟΥ τῖκδς ἐπ5 Βεῖρ ἴῃ ρἰδοαίίης Ηθδγυεη. 

ἐδε αἱοίεης 6] ΓῊ]8 ποίην οὗ ““ νἱοΐδηςε ᾽) 245. 
Ὀεΐης ἴΠ6 Ἔβροςῖδὶ βἰη οὗ ἴΠ6 Νίπον (65 ἀζτοοβ 
ἢ Ναδυπι 1}. 1. ὙὍὙΒα ννᾶῖβ οὗ οοησιοϑῖ ἱῃ 
ὙΠΙΟΏ, Δ5 γα Κηον,, Νίπονοι νγὰδ οηραροά 
τὰγουρῃουΐ [Π6 πιηῖ ἢ σΕΠ[ΠΤΥ Β. 6, ληὰ ἴπ 1Π6 
δεριππίης οὗ ἰπΠῈ ποχί θη Υ υὑπάογ δ υ}- 
ὨΙΓΑΓΣΙ, ὈΓΟΌΔΟΙΥ τοηάἀοα ἴο ἀενοίορε ἔπε βρὶτὶϊ 
οὗ ᾿πβοϊθηΐ δρρτοβθίοη ἢ ἢῈΓ ρορυϊδίίοη ἴο ἃ 
ΤΟΙΔΔΥΚΔΌΪΟ ἀορτοα. 

ἐδαΐ ἐς ἐπ ἐδεὶγ δαπά] Ἡδηάς μοϊόϊηρ (ἢ 6 
ξΑϊη5 οὗ νἱοϊθσῃσες δηὰ ροϊ]υϊοά Ὀγ (πεῖν συ. 
ΟΡ. ]οῦ χνί. 1); 9. νῇ, 1: 5]. ᾿ἰχ. 6: 
Ἐχεῖκ. ΧΙ, 37, δηά ἴΠ6 Τσοηϊγαϑείπρ ρἢΓγαϑο, 
“ὁ ο]οδῃ μδηάς,," ἰῃ Ῥβ. χχῖν. 4. Ὅ15 6Δ]] ἕοσ 
ἃ ΤηοΓαὶ σοίουτηδίίζοῃ βοινϑ, ἰ(δδὶ [Π6 Νίπενίῖες 
Βδὰ Ὀδθπ ἀρργιϑϑὰ οἡ ὑψῆδί δεοοοιπί 1 νγᾶ5 
(δὲ ινθθ Ἰπάρτηθηϊβ τόσα ἀδοιΐ ἴο [8]} 
ὍὌΡοΟη ἔδοτε ; ΠΑΠΊΟΪΥ, ἴπδὲ τὸ ννᾶβ ποῖ ῸΓ ΤΟΤῸ 
περίοεϊ οὗ σεϊρίοιιθ σοΥο ΟΠ 215, 45 οδῖ ἤ 
ΤΣ ἴῃ ὕπ|Ὲ οὗ ἐϊϑἴτ655 μᾶνὲ σοηο ΓΑ Ὀδεη 
Ῥτοπα ἴο {δϊηἰς, Ὀυϊ ἔοσ πιογαὶ ἀπ] θη ΟΥ. 
ΓῊϊβ νἱενν οὗ (ΠοΙ͂Γ οᾶ56, νυ ῃϊς ἢ νγᾶ9 1η Ῥογίθςϊ 
δοσογάδησα ἢ {πὸ ἰοδομίης οὐ Ηδοῦτγεν 
ῬΙΟΡοῖβ ἰῃ ξθποσαὶ, Βδὰ πὸ ἀουδῖ Ὀδόη ὑτὸ- 
βεηϊοὰ ἴο δεῖς τηϊπάς ὈΥ 186 ρσορβεῖ Γοηδῇ : 
(η15 ἴοο, νἷὸ ΠΊΔΥ σοη᾽δοΐυγο, ἱπ ἀμσννεῦ ἴο 
ἴπαυ γῖ65 υΒΙΓ ἢ ἘΠΕΥ μδὰ δα ἀγοβοθὰ ἴο Ὠϊπι. 

9. ἢ»7ῥο εαπὶ ἐεϊὶ.. γῤε 1.ἴἪ “ὙΜῈο 
Κηονοίῃ, σοά ν}}}} ἴὰγῃ δηά σορεηϊ."" [εν σὴ 
ςοπιπηεηϊδίοτβ, ΟΠ] νης τὰ Τάγσυμ, δοιὰ 
βογα δηὰ ἴῃ οϑε] ἰϊ. 14, ἱπῖογργεϊ (5: "" ὟΝ Βο- 
ΟΥΟΣ Κηονγοίῃ 51η5 ἴο Ὀ6 νυν Πίπι, ἰδεῖ ἢἰ πὶ 
ἴωσι ἔτγοπι ἔμετλ, δηὰ Οαοά ν1}} βανε ΠΊΕσΟΥ͂ 
ὉΡροη δ. Βυῖ ἴδε 5 γλ}}2Γ υϑὲ οὗ [86 52Π|ὶ6 
ρῬῶγασε, “Βα Κπονεῖι," ἰῃ 5. χίϊ. 22. 
ὙΏΕΙΟ ἃ5 Ποῖ ἴδ ΑΟὟ. μᾶς “ΝΟ οδῃ {ε]],᾽ 
ἔδνουτβ ἴΠ6 86η586 ξίγυθη ἰπ ἴπ6 ΑΟΥ. δηᾷ ὉΥῪ 
Δἰγηοδί 411 τηοάδθσῃ ἐχροϑιίΐοτθ. ΤῈ οσουΓ- 
τεῆςε οὗἉ [Ππ6 γΕΥῪ βάτο ννογάϑ, “" Πα Κηονεῖῃ 
ἡ δ ψ}1}} τοῖσι δηὰ τοροηῖ,᾽" Ὀοΐῃ Ποτὲ δηὰ 
ἴῃ [Ε] 11. χ4, σδῃ ΒΑΓΑΙΥ ἤᾶνα Ὀδοη ἃ σἤδησο 
ςοΙποϊάδηοο: στηοϑὶ ὈΥΟΌΔΌΪ, οπο οὗ ἴπ6 ἴἵἴννο 
τυτιίογβ, 1 ἰ5 αποογίδίη υΒϊςἢ, Ὀοττοννοα {Πδπὶ 
ἔγοπι ἴπ6 οἴμοσ. ὙΠῸ δυῖδογ οὗ Τοηδῆ παῖυ- 
ΤΑΙ οἱοῖμοβ [Ὧ6 ϑθῃπιθηῖ5 οὗ 86 ΝΙπαν ε5 
ἴῃ ἢϊ]5 Οὐ ἔοιτης οὗ ὄχργοϑβίοη ; ἢ ἢ 6Χ- 
Ρ᾿δἴῃ5 αἰϑὸ {πε σογγτεβροηάξησε οὗ ἴπε ἐσ ϊονν- 
Τὴ ογάϑ, ""Τυγη ἔτοπὶ ἢ5 ἤρτοΘ ΔΠρῸΣ,᾽" σι ἢ 
Ἐχοά. χχχὶὶ. 12; δῖ. χΧὶ. 17;. 2 Κ. 
ΧΧΠΗ͂Ι, 26. 

10. ὥρμ ὙΠ δρεςὶδὶ ποοὰ δηᾶ Ἵοοση- 
. (ρ. Οεδη.]. 4. 21, ἰν. 4. 

᾿ ἐδεν «υογ}] ΟὖτἉ, ὁτλεῖς ἀδεά,,"" πδπιοῖγ, 
οὗ τυγηϊηρ {ΠΕΣ 6711] οουγϑθο8. ΤπΠὲ 
Ηεοῦτον πουη ἰ5 ἰπ ἃ ἔοπῃ ὙΠΟ ΤΥ ὃ6 
ΕἸἾΠΟΙ ΘΙΠΣΌΪΔΥ ΟΥἩἨΘ ΡΪιγαὶ, 866 Οδῃ. χὶν!. 3, 



όοο 

ἴμλὲ ἔπαγ ἐυγησά ἔτοπὶ {πεῖν ἐν}]} νγΑῪ ; 
πὰ (Ζοἄά τερεηϊεὰ οὗ τῆς δν]], τῆλε ἢς 

ΤΙΟΝΑΗ. 111. 
δλὰ ςαἱά τδὲὶ ἢ6 ψουϊά ἐο υπίο 
{Πεπὶ ; Ὧπά ἢς ἀϊά ἐξ ποῖ. 

δηὰ Εν 5 “1 ρῆσγθυο ΒΒ ἄθγ δεν. 
ὃ χ:6 Ὁ. 

ἐμγπεα γον ἐδεὶγ συΐ «υα7Χ}Ξ ΤΏΟΙΣ τορεηῖ- 
Δης6 ννᾶ5 δῃογίνοά, ἰἴ 15 ΣῈ ; 115 συ ποβοθποθ 
Ὀδίης Ρειδαρβ ἄθε ἴο ἴδ6 ἔδςῖϊ, [πδῖ (Πογ δὰ 
ΠΟ οχίοσῃδὶ ργοοῦ ργοϑοηϊοὰ ἴο ἴποιῃ ἰδὲ [6 
ΤΉοϑϑαμε ὈΥ͂ ὙὨΙΟΠ {ΠοῖΓ σοηϑβοίθησοβ ἢδὰ Ὀδθη 
Δἰαττηθὰ ννᾶβ ΓΔ] ]γ ἔγοπι ἤράνθη : ὃιι βῃοσγῖ- 
Ἰινοά 45 [ἴ νγδβ, ἴξ Ὀεϊοκοηθὰ ϑ5ιιςἢ ἃ 5ι1ι5ςθρ- 
ἘΡΠΠΥ οὗὨ Ὀεϊίοῦ ἐθοηρβ, 85 ργονθά ἐμδὶ ΠΟῪ 
ἀϊὰ ποῖ 45 γεῖ Γ}Ὺ τους {Π6 1ηΒ]ςτοη οὗ [δὲ 
ἀἰϑι συ σῃῖηρ Ἰυάρτηθηῖ. 866 Οθη. χνυ. στό. [ἴἰ 
845 ἰϑξζ. ἢὸ ἰγᾶσθϑ 1 ΔΠΥ͂ συ ΠΟΙ ἔοσπλ πιοπιοτὶ4]5 
ΜΠ οἢ ἢᾶνο ὨΙ Ποσγίο Ὀδθη ἀδοὶρηογοά. ὙΒΟΙΟ 
ἶ5 Βούνονοσ, ἃ πιοϑὲ σοπλδγκαδὶς ἀοβοίθηου οὗ 
ἴΠο56 τοσοσάϑ σγοϊδίνε ἴο 7051 [6 ὙΟΓῪ {π|6 δὲ 
ὙΠΟ ἢ νΥΟ ΤΊΔῪ Τηοϑί ΣΟΔΘΟΠΔΌΪ σιρροβο [οηδῇῃ 
ἴο αν νἱϑιίιοὰ Νίηενοῆ. Αϑ 15 δῆ [ἢ 
Μέηῃδηϊβ ᾿ Αῃηδ]ε5 ἀ65 Εοἱβ ἀ᾽ Αβϑυτῖθ᾽ (ρρ. 
110-134), 186 ΟἿΪΥ τεσογάϑ σοϊδίηρ ἴο [Π6 
ταΙζης οὗ δ}, πηδποϑοῦ [1]., Αϑϑυγοάδη [Π1].. 
δηά Αϑ5ι-ΠΙΓΑΤῚ {1., ἀγὰὸ ἴμοϑα δι ρρ θά ΕΥ̓͂ {Π6 
(δῆοη δηὰ ἴδε ΟΠγοποϊοριοδὶ ὙΤδῦϊο:; ἃ 
ΤλΘΑΡτοηο85 οὗ ἀοί4:} Ὑνϊοἢ σοπίγασία τηοςῖ 
ΤΟΙΏΔΓΚΔΌΪΥ ἘΠ [6 ἔ1π655 οὗ γτεοογὰ σοϊδίηρ 
ἴο Ν]-Ὡἰγασὶ {{Π1. ᾿Ἰπητηθάδίοὶυ Ὀεΐοσε, δηὰ ἴο 
Τὶ Δ ὈΊΊΟσοσ 11. ἱπηπηράϊδίεῖγ αἤογ, (86 
Ρεσγίοά οὗἉ ἔμοϑο ἴἤγεα σε βη5. ὅδ66 4150 ᾶδονδ, 
Ῥ. :82, Ἐχουγϑβιι5 Α, 1], 
1 ἀόϑογνοβ ἴο Ὀ6 ΠΟΣΟΥ͂ σοηοίἀογοὰ Ποὺ 

ΤΊ Οἢ ἰδ 15 (δὲ 158. δοΐυ δ! 5ἰδίθα τεβροοϊίηρ 
δε τερϑηΐδησε οὗ ἴ6 ΝΙιπενϊίεβ. Νοίδιηρ 15 
δα, ἴῃ (Πεῖγ οᾶθ6, οὗ δὴν ὑγοσβὶρ στοηάογοά 

ϑργ. ἴο εβονδᾷ ἴΒὸ Οοά οἱ ᾿5γδοῖ, σις ἃ5 ἴ5 50 
ῬΟΪηΙΕαΙΥ σδἰδίοα ἴο πᾶνε Ὀθθη ραϊά ΟΥ̓ 1π6 
ΤΩΛΤΊΠΕΓΒ ἴῃ ἴΠ6 ἢτβέ ἌἽμαρίοσ (ςἢ, 1. 14-- τό). 
Ηετο ἴδε οὐ͵εςξ οἔἔὨ θεϊϊεῖ δηὰ ἔδασ ἰ5 εἰπιρὶ 
βροίκβη οὗ 85 “" σοά " (υν. ς, 8, 9): 
(π6 ϑρίγιξυλὶ, ἱπάθβηϊίζο [ἀθα, νης ἴἰο [δ 
Βοαῖβοη πιϊπὰ ἴῃ σοησγαὶ βἰοοὰ Βεϊμπὰ [δδ 
οοησγείθ σοηοθρίοηβ ἢ ο ἢ τγεγα {86 ἱπηπιο- 
ἀϊδίε οὐ)θοῖβ οὗ ροριυΐᾶγ ννοσβξβῃϊρ, ἂπά τυ ῖςῃ 
οὔἴϊεηεπηεβ ἰῃ ἐμεῖς ΠΙρθοῦ τηοοάς οἔὨ ἔδεϊ πε 
ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓ [655 γθρ᾽δοθά ἔπεβα 1αϑὲ ἴο {μεὶσ νΐονν, 
ἄνθη ΨΏΘη ΠΟΥ͂ δϑϑιρηθάὰ {Π6 Ὡᾶπιθ οὗ ἔμοβὸ 
ἴο [δαὶ Πίρμοῦ 1άθαὰ. Α5 ϑοογαῖος ὄογοά [δδὲ 
ΤΏΟΓΕ 5ρ τι] Εϑϑοποο υυ ἢ τονογοποο ἀηὰ ρἱους 
ἔδεϊϊης νους ἰῇ ργαςσίίοα ἀϊδοαγάϊη ἴδ 
ΡΟΡυΪᾺΓ σγοσβῃῖρ, ἃπὰ αἀἰὰ 50 (ννεὲ ΠΊΔΥ Βορε) 
ποῖ ΔΙ[ορείμεγ σβουϊ δοςερίδηςοο, 50 νγὲ ΣΩΔΥ 
ΒΌΡΡΟΘΘ ἔπεθα ΝΙπονιοβ ἴο βάν ΠΟ ἐραγοὰ 
δηὰ βουρῆϊ ἴο ρ]αοαῖς ““Οοά," ψηδβουξ δηΥ 
ΒΌΓΙ Ὀγεὰκ ἱπ ἴὴ6 σοπε θυ ΓΥ οὗἨἉ« ͵{8Β6 ὩΔΈΟΠΔΙ 
ὙΟΥΒὮΡ ΟὗἨ Αϑϑγ 45 ψνουὰ παν σοδοςοίοά 
1156] ἴῃ ἐμοῖσ ρεπηδηεηΐ τοσογάϑ. 

γεῤεπίθά οΓ᾽ ἐδε ευΐ, ἐδαὶ δὲ ῥα «αἱά ἐδαΐ δε 
«υομίά ἀο μπῖο δε} ΨΜνὰῈ ἢᾶνε ἴδ 1ἀθπῆοδὶ 
ΟΧργεββδίοη ἴῃ Εχοά, χχχὶ. 4. [ἢ νυν ἢ- 
ἀγαννης Ηΐ5 ἀθοσεθ ἴο ἀεβίγου Νίπουςεῆ, [6ἐἢο- 
ΥΔῊ δοίθά ἴῃ δοσογάδησθ ψῈ ῃ6 Ρῥυποῖρὶο 
ἀἰβίηο! ἰαιὰ ἄονι ἴῃ [εγ. χυὴὶ. γτ-ττχο: ἃ 
ΡΠ ποίρ!ς τυ μῖςἢ ἴῃ οὶ ἢἤοννβ. ἀϊγοςογ ἔτγοσα 
186 ᾿πηπλ Δ Ὁ} ΠΥ οὗ ἢ Ὠ᾿νίπο οπαγαςίογ. 

ἀϊά 1: ποῖ}] Ὑπδῖ 5, [6 δρροϊηϊοὰ ποὺ 
ΠΤἂπὶΒ δηὰ μαϑϑεὰά ἰοανίηῃρ ΝΙπονθ ὑπάο- 
βίσογϑά, 

ΝΟΤΕῈΘΒ ου (ΗΑΡ. 111. 3, σ. 

8. [|5 ἀρράγοηΐ [πὲ 'π 7οπδἢ, 45 ψε]] 45 
ἴπ Νᾶδιπὶ ἀηὰ Ζορμδηΐδῃ, ΝΙπουθ ἰ5 νἱονγεά, 
Ὠοῖ 85 ἃ ΠΊΟΙΕ βεραγαῖο οἰἵΥ, Πουγουοῦ ᾿π]ρογ- 
ἰληξ, Ὀυΐ 45 ἴα σδριϊ] δηὰ δὶ οὗ Αϑογγίδῃ 
ϑουθγεῖρηῖγ. [τ ψουϊὰ ον ἀθηογ ποὶ πᾶνο 
ςονογοὰ [ἢδ στηθδηϊηξ οὗ ΔΥ οπο οἵ ἴμοϑε [ῆγοα 
νι ογβ, ἰδ τ ηδὲ 15 πον Κπονγῃ ἃ5 Κοιυγιη)κ 
δηά ΝΟΌΌΙ Υυπαβ μδὰ θδϑθη ἀσϑίγογοά, νυν ἢ ]6 
Νιπιγουὰ ἂπὰ [15 ραίδοθβ. δηὰ ἔογιβοδίϊοῃϑ, 
δηά, ἴῃ τεΐδγεποθ ἴο {86 ἔνγο ἰδῖεσ. ργορβεῖίς, 
ΚὨογβαρδά, δὰ Ἵοῃζπυδὰ ἴῃ ἐμεῦ ᾿πηροσίδὶ 
δἰοτγ. 

Νονν 11 ἰ5 ργονθὰ ὈῪ ἴδε Αϑϑγγίδῃ τεοοσάς 
[Πα Κα ουΠ}1Κ δηὰ Νιταγσουά ννεγο ἱπίοσοβαηρο- 
ΔΌΪΥ ἹΏΡΟΤΙΔΙ γτοϑιάθηοεβ οὐ Αϑϑογγίδῃ Κίηρ5, 
ἴτοπὶ ἴΠ6 {{π|6 οὗ δ} πλᾶπεϑεσ 1. (1320 8.0.) 
ἄονῃ ἴο (δ σοῖζτι οὗἨ ἴῃς ἰλϑὲ Αβϑγγίδη Κίηρ, 
ΑββΣ- Ὁ 11-}} (ό2ο---607): ἴῃ ἐδ δαυ] θοῦ ρατὶ 
οὗ 115 ἰἸοὴξρ ρεοὐ ΠΟΥ 5μαγοὰ ὑμεῖς ἱπιροσὶδὶ 
Βοπουσβ ΨΙ Αδϑυσ, [6 οτχζίηδὶ οδρί(δὶ, 
ΠΟΥ ΚΙΊΘΉ- δμογρμδῆ, ΤΟΥΓΥ͂ πιῖΐϊοα βου οὗ 
Νιπιτουὰ ; Ὀυΐ Αϑϑὺ νγᾶβ σγδάυδ!]ν ΞυροΓ- 
ϑεῦθθαὰ Ὁ [86 οἵπον ἴννο οἰξίθβ, υπῈ]}, ἴῃ 186 
τείξῃ οὗ Αϑϑυγ- πα Ζίγ- ρὰ] (88 ς---860), ᾿ξ ςραϑοὰ 

ἴο ὃ ἃ 8θαῖ οὗ Ἔεπῃρῖγε αἰξορεῖμοσ. [{ 15 ὑτονοάὰ 
ὈΥ [ἢ 58πι6 γεοογάβ, {παῖ Κα ου γυη κ ἀπά Νίπι- 
τουά, 85 Ὀεΐπρ ὈΟΙΝ 4}1Κ6 ἴῃς Βοπιθ οὗ Αϑογτίδη 
ΒΟΥΕΓΕΙΒΏΪΥ, νγΈΓα ἔγοπη ἔἰπηθ ἕο {πη Τὰσουρἢ 
1815 ρεγίοά, ἀπά πιοβὲ ποίδΌ!υ 'π ἐμὸ οἵ, 8}, 
ἃπα 721} σεηίυτίεβ Β. Ο., ἱπίογο ΠΔΗΡΈΔΡΒΙΥ εἴς 
τοβεὰ ὈῪ Αβϑγγίδῃ πηοπαγοῖς τ] 
(ἐπ ρ]65, δηὰ οἴβεγ τηοπιιπιθηΐβ : ϑαυροῃ (γ1: 
--794) δά άϊηρ ἴο 1Πεπὶ ἃ πον ἱπῃρεγὶδὶ] οἱ οὗ 
δ15 οὐγῇ ἑουπάϊηρ,, 5 τοΠ ΡΣ Ὶ ἐστ Πεά, τυ ὶοδ ἴα 
ὯΟΥ Δ᾽] Καογϑαδαδά). 

1 ΤΒε [0]ονίησ ρῬασίϊουϊατς ἀσα ραϊμογεά οαυΐ 
οἵ δῆοῃ Εδνηβοης “Αποίεηξ Μομδσοδίος, 
ῬΑβϑίῃι, Ἔβρθοίδ!} ν οἢ. ΙΧ.; Μέπαηϊ 5 “Αππδῖος 
ἀε5 Ἐοὶς ἀ᾽Αβϑογτίε;᾽ δηὰ Μ σδοῖρὲ 5πιιης 
ὁ Αβογτίδη Πἰβοονευῖοβ,᾽ σἤοθε ΟὨτΟΠΟΪΟρΥ (ρίνεα 
1ῃ ΡΡ. 445---447) 15 ἤδΙα [ο] ονγοά, ΚΙ ΤΩΘΆΠ9 
Κουγυη)ῖκ, Ντά. Νιτιτουά. 

Αἱ ΚΊΚ. (μετα εχίβίεα ἔτοτη τειποίθ ἀρὲς ἃ 
[ει ρα οὗ ᾿ϑῃίαγ, ψ βοὴ ἀροὰΐ 18οο Β. Ὁ. νας 
τεβίογοα ΕΥ̓͂ ϑαπηβί-ν] 1. ; ΔὉ. 1400, ὉΥ Αϑϑυτ- 
ΡΑΠά; 1300, ΟΥ̓ ΘΠΑΙπΙΑΠοβοσ 1.; 127], ΌΥ͂ 
Τυρο -Πἰηὶρ ; το, Ὁ Αβϑυγ-ἄδη 1. ; σ 150, ὉΥ 
Αβϑυγ 5. Ππὶ; τοϑο, ὈΥ ϑαπιβί- να] 111. ; 884, ΌΥ 



ΤΟΝΑΗ. 111 
ἴῃ [06 ουποίξοττῃ τποηθτηθηῖ5 {Π6 Ὡδπ|6 οὗ 

Νιπονοῖ, “ ΝΙηυΔ,᾽ 15 ἐχο υ5]νΕ]} ρίνθη ἴο ἴΠ 6 
Ἰοσδ! εν οὗ Κοιυγυη)ῖς ἀπὰ ΝΕΌΌΣ Υ υηλ5, σβεέτε 
ἔδεσε ϑδἱοοά ἃ οἱ πραγ εἰ ιξ π1}165 ἰη οἰγουϊ, 

Αϑϑυτ-πασίγ.ραῖ; 825, ὉΥ ϑαιῃηβῖνυ ΙΝ. ; δηά 
δι ΘΘα ΘΏΥ ὉΥ οἴ οΓ5. 

9 ΟΒΟΣ ἷ., 1300---1271, 6 κ5ἰδϊεά ὈΥ͂ 
Αβδβυγ-παζὶσοραὶ (Μέῃ, Ρ. 27) ἴο βανα “110 
Ντὰ, (““ (δ δὰ "ἢ; Ὀπῖ 1}]655 ἴῃ 6 ποίϊος ἴῃ δῇ, 
Χ, 11, 1215 Δη δἀὐϊίοη ἰο Μοβεβ᾿5 Ὠἰϑίοσυ πιδὰς 
ὉΥ ἃ ἰαῖοσ μβαπὰ, ϑῃδιπλδηθβοῦ τυσί μάνα ἰουπὰ 
ἴδετε ἃ οἰ ΡΓΕν ΟΌΞΙΥ Θχίϑιίηρσ, ὶο 6 ΟἿ] 
τεβίογοα οἵ δηϊασροὰ, ϑμδἰτηδηθβοῦ 1. ᾿ἰκονγιθα 
Ὀυΐτ ἃ ρῥΡαΐαος δἱ Κ)ῖ. (Ὁ. 85. ἢ. 140), ννῇδγα 
4,50 ἱπβοσ ριοηβ σὰ ἑουηάὰ οὗ Τυρυ -πἰηὶρ 1., 
1271--- 1240. 
Μυρίαρ!-υβκυ, 1170---Ἰ150, ἀπά Αϑϑιυτγ- τί 5ὶ- 

Ἰΐτω, ΤΊΒΟΙΕῚ 120, τεῦ ΘΒΔΙπλαηθϑοσθ ΡαΪδοα 
δὶ Κ) 
ΠΤ 885---ϑ86ο, τορι} ΙΞΒἰδτ᾽β 

[επῖρὶς δηὰ Ὀυΐ ἃ ραΐδος (Ν. ΑΝ.) αἱ Κ)κ. δῃμὰ 
αἰϑο ἴῃς Ζίρρυγαι νὴ ἃ ἴερὶς ἰο Νεῦο ἴπ 
Ν. ΝΥ. οογηεσ οὗ Ντά., τραϊκίησ Ντά, ἴῃς οδιεῖ 
οὐ)εςξ οὗἨ Βὶ5 οδῖς (δν). 1. Ρ. 98), Ῥαϊδοθ αἴϊεσ 

τἰϑὶηρ οἡ ἴμε ἸΟΙΥ ρῥἱδιέοσπι, [11 νὰβ αἵ 
1815 ἔπης τμδὶ ἴῃς 5εδὶ οὗ σονογηγλθηξ γ͵,25 ἰγϑΏ5- 
εττεὰ ἴτοσι Αβϑὺσ (α. 5. Ρ. 51). 

ΘΒδΙηδησβεσ [1., 86ο--- 825, 011} 6 Οαπίσα 
Ῥαΐδος δἱ Ντά., οοιιρ]εἰηρ 450 186 Ζὶ τ 86 
4150 τεῦ] ἴῃς ραΐδος δῃηὰ ἴδιρὶς δὲ Κ)κ, 

δηλ δίννα ΙΝ, 825---812, ταϊβεὰ 4 εἰεϊέ αἱ 
Ντά. 25 νὰ] ἂς δάογηδα ᾿ϑῃιαγ᾽ 5 ἰεπιρὶς αἱ Κ)Κ. 

υϊ-ηἰγαῦ 11]., 812---]7]832, ἀηὰ ἢὶς ψἱΐε ϑδῃη-. 
ΣΟΌΓΑτηϊ, ἀοάϊοαιοὰ ἵνο βίδίυοϑ 'π ΝεῦοἾβ [6 1}- 
Ρἷβ ἴῃ (δς 5. Εν οογεσ οὗ Ντά. : Β6 αἰϑο Ῥ}} ἴῃ 6 
ὌΡΡΕΓ ομδηιοῖβ δὲ Ντιά. ([αγαγὰ, “Νῖπ. δπὰ 
ἊΝ Ῥ. 358): ΠΚεντῖθα ἃ ρϑίδος δἱ Ν᾽ υηδϑ, 
δηὰ ἃ πὲ ἰετρὶς ἴο Νεῦο δηὰ Μοσζοάδοϊ δ 
ΚΙ). 
ἼΝ [6 ΞοΔηΥ τεοοτάβ σεϊδιϊηρ ἴο 5 ΠΑ] πηδηο- 

807 111., Αϑϑυτ.ἄδη 111., απὰ Αϑβϑουγ-ηϊγαγὶ 1].. 
ἐς ε. ἴοτα 783 ἴο 745, ΜῈ Ὦδνε πὸ ἀε.81}5 οὗ 
Ὀυϊάϊηρπ, 

Τιρ δι! ΡΊΊοσοσ 11., γ45---7127, τεραϊγεὰ [ἢ6 
Οεδηῖσο Ῥαΐδος οἵ ϑμδίτηδηεβεῦ 11. αἱ Ντά. διὰ 
ῬΌΪ ἃ πο ομα ἴδετε, ἴῃς 5. Ε. ραΐδος ; Βα αἷϑὸ 
Ὀυ ἃ ραϊδος αἱ Κ)}}ς. δὲ [86 Ὀεμὰ οὗ [με σῖνεσς 
ΚΉοστ. 

Οἵ τ τεῖριι οὗ ϑΒδίπηαηθϑοῦ ΙΝ΄., 727---712, 
τὸ Ὦδνε 0 Αϑϑγτίδῃ τεοοτάϑ δἵ ἃ]]. 

ΘατρΌῃ, 7221---705, τεραϊγοὰ Αϑϑυτ- ὩΔΖΙτ- μα 5 
Ν. Νν. ραΐαος δὲ Νυὰ. δηὰ δὲ Κ)Κ. σεραϊγεὰ [868 
το Ρ]65, θυ ἀενοϊεά Ὠἷς οὨϊεῖ σᾶγεβ ἴο ἴῃ6 σοη- 
δἰπιςοη οὗ ᾿ἰβ οὐ ΠΕ μαΐδος δηά οἰγ αἵ 
ΚΙὨοσϑαρθαά, “"υτ- ϑασριηδ.᾽" 

ΘΟΠΏΔΟΠΕΠΡ, ΤΟΣ Ἴδηι, οὔςα τῇοσὰ σοηςνοα 
δε ρ]οτες οὗ Κ)}]ς. ἃ5 ἴῃς οἰίεῖ τογαὶ χεβϊάθηςς, 
ὈυΠαάΐϊηρ ἃ πὸὺν μαΐδος ἴῃ ἴδε 5. ἮΝ. ρματῖ, τς 
δτελίεβὶ οὗ 411 Αϑϑγγίδῃ ραΐίδοες ΒΠ Βοτῖο ἑουπὰ 
(6. 3.), οονοπησ εἰρῆϊ αοτοβ οὗ ρτοιῃά ; 858 
ἯΕΙ1 δ5 ἵν ὯΔ ς65 δὲ Νεῦνὶ γυηδ8. “ἼΠα 
δτεαὶ ν8115 τοαπὰ ΝΊΠΕνοἢ εσα 4150 δ ἷ5 ψοτῖς " 
(6. 5.᾽ Ρ. 93). : ᾿ 

ἘΞαχμαάάοη, 68:---668, Ὀ011 ἃ Ῥαΐδος δὲ ΝΡ 
Ὕυμᾶς, (με 5... ραϊίαος δὲ Νυάὰ. δηὰ ἃ 5018 116σ 
οὔς αἵ ϑδεγεαΐῖ Κῆδη, Ν. ὟΝ. οἵ Κ)κ, 
Αϑϑυγ- θη: -Ρα], 668---626, αἱ ΚΙ), 86 ἃ 

Ῥαΐδος πεᾶγ ἴο ἢἷβ σταπαίδι μετ᾿ 5, πὰ βοσὴς 5ἴσις" 
ἴυτοα ἂἃἴ ΝΕΌΌΙ Υλ9, 

ὙΙςδ, δἱ ἰοαϑὲ ἔγοσιὶ [ἢ6 τη οὗ ϑεῃηδοῃου! 
(γος δι), νγὰβ ϑβυιτουπάεα ΟΥ̓ 5[ΤΟΠΣῚΥ 
ὈΓΙβοα νν4}15: τυῦαϊ ἔογ ἰ βοδίίοῃϑ 1ξ Ῥοβϑοϑϑοά 
Ὀεΐοσε ἴδ {πιὸ οὗἩ ϑερῃδοδοεσὶδ, 45, 6. 9.9 ἰη ἴ86 
{πιὸ οὗ [οῃδῆ, ἀοε5 Ὡοῖΐ ἄρρϑᾶσ. δδΐζοῃ, ἐδ. 3.» 

γΥ πιο οῃ5 ἢ]5 ΟΥ̓ ΠΟῪ ΟἸΕΥ 85 ""ΠΟΔΓ 
ἴο Νίπενοη" (Μέηδηϊ, “Αὔπδΐεβ ἀθ5 Κοἱβ 
Δ᾽ Αβϑογτῖε,᾽ ρΡρ. 19ό, 197), ἃπὰ 48 ἀεξίβπεά ἴο 
ἐἐγεβοη 6 ΝΊΠονε ἢ (Ὁ. Ρ. 2ο2). 80 ἴῃ [Π6 
ΘΓ τοςογά οὗ Οδῃ. χ. σὰ ΝΊπονθη 15 ἡδπιϑὰ 
88 βεραγαία ΠῸΠιὶ (ὐαἰδὴ (πονν ΝΙγουά). Βυῖ 
1Έ 566 Π15 ἃ ὙΕΙΥ͂ ΡΓΟΌΔΌ]6 δϑϑυπηρίίοη, (δῖ 85 
[πΠ6ὸ ΑΞΘΥΤΙΔΠ ΤΩΟΠΔΥΟΠΥ οᾶπιὸ ἱπῖο οοηῖδεϊ 
ἢ (6 δου ἢ -νγεβίοσγῃ ΘΧί γε Ὑ οὗ Αϑίδ, 
οςοϊάρσηϊαϊθ, τ Πδ νυ ϑίηρ ἴἰο βσροᾶκ οὗ ἴῃ6 
εαρί!α] οὗ 1Πεὶγ πὰρ Ὑ ποῖ θουσ, ἰπϑιοδὰ οὗ 
ΔΙ, ἴὸ ΟΥ ἴῆγχοσ οἰ65, δὰ στϑσουγϑο ἴο 
{Π6 πη οὗ Νιπονοὴ, νυ ἢ νγᾶ5 δ οὔςο ἴθ 
Ἰατροϑῖ, δῃηὰ αδἷϑο (6 ποαγεϑὶ ἴο {δμοπηβοῖνοβ, ἴὸ 
οοΥοσ ἴῃ ννο]6 ; δἰ πουρῇ αἱ οἵμοσ {{π|65, 
ΒΩ ΒΟΥ νυν ιϑῃοάὰ ἰο ϑρες ΕΥ̓͂ ἃ ΡΑΙΠΟυΪΑΓ 
Ἰοςδιἶγ, ΠΟΥ νψοιυϊά υϑὲ ἴδε ψογὰ ἴἰπ ἰΐβ 
δἰ ΓΙ ΟἴΟΥ 5656, 45 15 ἰδῇ Ἄρρϑᾶσβ ἴο ἀο ἴῃ [58]. 
ΧΧΧΥΪΙ. 271 ΤῸΣ ΝΙΠΟΥΘΝ ΡγΟΡΟΙ νγᾶ8, 85 6 
Κκπονν, ϑεῃηδομοῦ 5 ανουτγιίς οἰἴγ. ΚΝ Ὲ ΠΙΑΥ͂ 
ςοσῆράσα ἴΠ6 βἰποΐοῦ δηὰ τῃ6 ἹΔΟΣ τι56 οὗ [86 
ὩδΙηδ οὗ “1, οπάοη.᾽" 

Βεϑιάοβ Νίηονοῃ ἂπὰ Οαδἷδῃ, ἴβοτο ψοΓῸ 
ἀουθι]655 ϑοδίζογοα ονεῦ {ὴ6 οἷδὶπ, ὙΠςἢ 
δι γεῖομο5 ποι ἢ-ολϑινναγὰ ἔγοτῃ ἴπδὲ ρατὶ οὗ ἴῃς 
Τιςστ5 Ποτὸ [ἴ ἤονν5 Ὀεΐτσοοη Κουγιη)ς ἀπὰ 
Νιπιγουά ἴα [π6 ἢ1Π|5 Μαγ- Δη16] δηά 6 οὶ 
Μακίυδ, νᾶῦίοιιβϑ οἵδόοσ ἴονγῃβ8 δηὰ υἹ]αρθβ. 
Αἱ ἴδε ρῥγθϑοηΐ δύ [15 ρῥ]δίη 15 βἰυάάοὰ 
ὙΠ συΐϊη5 ΜΠ] ἢ πᾶν Ὀθοη 845 γεῖ ΥΘΓΥ ἰπὶ- 
ῬΟΙΘΟΌΥ οχρίογοθ, Δα οδη ροϊπί, 4.9.) ἴο 
δεϊδπν θη, ἃ τυΐη οὗ ςοπβιεγδῦ]ε ἐχίεπί, νυ] οἢ 
5 ςοηϊοοϊζυγοα ἰο δε {π6 ““Θβθῃ" οἵ δῆ. χε 
12, δῃὰ ἰο Κογθι]δ, ᾿ΠϑΟΠΡΈΪΟΠΔΙΥ πλιηθά 
«(ΟἿ οἔἴ----,᾽) 5οῖγηε ξοά ποΐϊ ῬΠοποίο δ} }ν Κπονσιι. 
ΤῊΟ “ἈΟΠΟΌΟΙΒΟΙΓ οὗ Οεξῃ. χ. σὰ, ἰ. ἜΣ. 
εἰ βίγτεεϊ5 (ογ ρέῃ 5ράϑεβ, ογ 5:0 ΓὉ5) οἵ {δε 
οἰ," ΡΓτΟΌΔΌΙΪΥ ἀοϑιρηδῖθα ϑδυπιο οἴ μεσ Ἰος Δ Υ͂ 
ἴη [(ἢ]5 υἹο ΠΥ ; ἔοσ (πῈ τνογὰβ ἴῃ συ. 12, “ἴῃ 
ΒΆΤΩΘ 15 ἴῃ6 ργτοαΐ εἰς," 5ΘΟΠΊΠΡῚΥ τηδικ ἰδ6 
ἴουγ ρῥἷδοοβ παπηθὰ ΤῸ 45 ἔοτηΐηζ ΟΠ 
ψ Πο]6. ΟἿ ποῖ ἴῃ Ϊος., δηὰ δεργδάοσ᾽ 5 " Κ-αὶ]- 
ἰπϑομΠἔθη υπὰ ἀλ8 Α. Τ.᾿ Ρ. 232. ΟἸΟοΒεΪν 
ςοπηροῖϊοὰ 85 ἴΠ6 στεδῖ ᾿πΊρΡ ΣΙ Δ] οἰ Ἐ165 νγοσο νυ ἢ 
Θᾶς}} Οἴδπεσ ρο Ἐς ΔΙ, δηὰ Ὀουπά ἰοροίθοσ οὗ 
σουϊϑε ΟΥ̓ ΘΟΕ Π118] ἰηϊετοοτησηυηϊοδίίοη, ἴδς 
ἰηϊογυθηΐηρ' σουπίΓΥ οουϊὰ ποῖ [211] ἴο Ὀδοοπιο 
ἐϑρθοῖδ! Υ ρορυΐϊοιιβ. ὙΠῸ ΓΟ ΔΌΣ ΠΥ δηιοιηῖβ᾽ 
Αἰπηοϑὲ ἴο σογίδι ηγ (Πδἰ {πε ρ]αῖη Ὀεϊνγθεη πὸ 
ἴνο γμτοδίὶ Βοπηθβ οὗ Αϑϑυγίδη δπιρῖστε τνᾶβ 
ἀυπης ἴδ6 οἵ, 88, ἀπά γι}: οεηίυτίοβ Ὀείοσ 
ΟἸὨσίϑὶ ϑργίπκὶοά ονοῦ {ΠΙῚΟΚΙΥ σ 4 Ρορυ]ᾶ- 
ἰἴοη Ὡς ἢ τ ]ρ ϊ ΝΟΥ νγῸ}} ἀπιουηΐ ἴο ἴΠ6 5ἰχ 
οΥ βενθὴ διπάτοα τπουξαηά πυρρεσῖοά ὉΥ͂ 
]οπδὴ ἰν. σὶ. 
Ν Βείδοσ [115 ἐἐρτοαλῖ οἰἴγ᾽ νυᾶβ δῖ ΔΠΥ ἘΠπιῈ 

τλλσκοὰ ἃ5 Οη6 ψγὮο]ς ὈΥ ἴδ6 ἐποίοβυτε οὗ ἃ 
εἰγουϊ οὗ νν4}}5 15 ἃ ἀϊβῆουξ φυοδδίίοη ἴο ἀδεϊάδ. 
ΤΠ δυϊποηεςδιδά ἕδοϊ [μαὶ ΒΑ Υ]οη νγᾶβ δυγ- 
τουπάεα ὈΥ δῃ ἐπεεὶπφ οὗ ϑοπιθ ΠΗ͂Υ οΟΥ 5Ξἰχί 

6οι 
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(Λ1]ε5 (αν ηβοῦ, ὁ Λποίοης Μ 165, 11. 
Ῥ- 512), Πλλῖκο5 1 ἀρρϑᾶγ ᾿ἰκεὶγ (μδὲ Βαθγίου᾽ 5 
δτοδὲ ποὶς αὐκὶ [δὰ ἃ νκς 

ῬΟΒΕΙΌΪΥ ἔγοτη Οἰοϑίαβ,, ἴο τυθοτλ 6 οσολπίου- 
ΑΙ δὐκὶ νγῆο Ἰϊνθὰ ἰὴ ἴῃς Ῥεγϑίδη οοιπὶ 
δῦουϊ 40οο Β.6.- «ταὶ ΝΙπονεὶ ἑοστηθὰ ἃ αιλἀ. 
ΥΔΠΡΪΟ Ιςοὸ 5ἰδϊδ Ἰοης δηά 90 Ὀγοδά, υγῃϊοΐῆ 
Εἰνεβ ἃ εἰγουϊξ οὗ ΠελΥΪν δἰχῖγ τῇῖ5. Τὶς 
ἀστθεϑ ΥΟΤῪ (Αἰ ΓΙ στ ἢ ἀϊπηεπείοηϑ οὗ (88 
τὨομμθιιϑ, οὗ τυ ἢ Νιηπισουά δὰ Καογοαδαὰ 
βϑῃουϊά ἔοπη ἴῃς δουΐς Δηρ}65 δἱ ἴδ βου ἢ δηὰ 
ΠΟΤῚ γεϑρος νον ; Καουγυη)κ, ἴα οὈΐι3ε Δηρ]ς 
ἰοννασὰϑβ [ῃ6 νυοϑῖ, πὰ Κογοι]ς (ἢ6 της ἢ ΤΟΙ 
οδίμυϑε δηρὶς ἰοννατ 5 [ἰδ δαϑῖ: ἔοσῦ δοσογαϊπα 
ἴο [86 οϑεπιαῖο οὗ Οδρί. ἔδὶχ [οποϑ, ἴ. Ν., 
[86 ἀϊκίλπος ἔτοπ]. Κουγυη)ιὶς ἴο Νιγουὰ ἰς 
οἰσδίοθθη στη 65 : ἔγοση Νιπιγοιά ἴο Κα δογοδυδά 
δοουΐϊ ἔπνθηϊγ- οἰ ; δπά ἔγοπι Καοτβαυαά ἴο 
Κουγυη)}κ ἐουτγίοεη (5εε “ΓΤ ΟΡΟΡΤΔΡὮΥ οὗ ΝΙηὁ- 
νοῦ, ἴῃ (6 ᾿ς νοὶ. οὗ Ϊουγηδὶ οὗ Ἐογαὶ 
᾿Αϑίδῖις ϑοςϊείυ, δπὰ 1π6 σεάυςδά πιδρ οὗ Οδρῖ. 
ΟὨΘΘ ἴῃ τ Ῥυβεγ 5 " Μίη. Ῥσορ.᾽ Ὁ. 255). 
ἰοάοτιι5 δήἀ5 ἔυγίμου ραυτουατα οὗ [ἢ6 πιᾶρ- 

πἰτιάθ οὗ ἴποϑο ἐοσ  βοδοηϑβ, ἀῦθ ΡοΟϑβί]Υ ἴο 
15 ΔρΡΙγίπρ ἰο τπ6 ψνμοΐε τθᾶὶ] οὐ βυρροΞθθά 
εἰγου ἀϊπηδηβίοηβ ἐγ ΟἿΪΥ οὗ ϑεηηδοΠ ΓΙ 5 
νν8}}5 τουιπὰ ΝΙπονεῦ ρσοόροσ, οὗ δῖος Οδηοη 
Ἀδυ]ϊηϑου ρίνοβ Ὧπ δοοουηΐ ἰῇ ἢὶ5 βίου 
(οἱ. 1. Ρ. 257). Ὅδ δϑϑεησδ οἵ 41} γϑιγδί 5 
δυϊδοπποδίηρ (5 ννάς εἰγου! οὗὨἨ νν4}15 ἀοδς 
ποῖ ἄρρθαγ ἔδι8] ἴο ἴῃ ρΡγΟὈΔΌΙΠΥ οὗἉ 115 μανίης 
ΟΧίοἰοά ; [ῸΓ ἃ 5: Π}}1ὰὉ ΟὈ] δ ΟΠ 1165 ἀραϊῆϑβί 
186 ναϑῖ δηςεῖπίο τοιιηὰ Βαῦγίοη, νυ δις ἢ πόνοσ.- 
[86]685 ννὸ ἄγὲ ποῖ δῖ ᾿οσίυ ἴο γεὐθοῖ. [Ἐ ὄνοῦ 
ποῖ ν͵ὰβ ἃ Ὑ84}} τουπάὰ τῆς νγῆοΐο οὗ {86 
ἐἐχτολξ ΟἰΥ,᾿ 1 ἸΏΔΥ πᾶν νυδηϊθῃοὰ, οἰ ΠΟΥ 
τὨγου ἢ Ὀοίηρ, ἔγοπι πἰγαϊεξὶς τηοῦνοβ, ριυ- 
ΠῚ τειηουθά, οὐ ᾿Ὠγουρ ἢ Ὀεηρ συροτγοοάδὰ 
Υ ἴδ πίγοηρεν ἐογιβοδίίοηβ, γι οὗ Κῆοτβα- 
δὰ Ὀγ ϑαγζζοῦ, δηὰ ἴδεη οὗ ΝΙπουθἢ ῥτὸ 
ΕΥ̓͂ δοπηδοποεῖῦ, ΟΠ οὗ τυ!οἢ σᾶπι ἰηίο δ 6. 
Ἱπῷ ἰαῖοσ ἴδπ Ιοπαῆ. Βυΐ, Πονγονεοσ, ΟἿΓ 
Ὀο] εἶ τὶ “Ἰἢς στοαΐ ον," Νίπουθῃ, πδὰ 
αἰ πηοπϑίοηβ ὩΣ Ὀογοηὰ ἴποβο οἵ (Π6 ρ]δίξογπι 
οὗ Κουγυηκ δηὰ ΝΟΌΡΙ Ὑ πᾶς, Πᾶ5 πο πϑοθϑ- 
ΒΑΤΥῪ σοπποςίίοῃ ἢ ἴθ δοςορίδηςα οὗ Ὠϊο- 
ἀοτιι8᾽5 ϑἰδϊομηθηΐβ, οὐ ἢ (ἢ6 ὈΔΙ 6 ἴῃ 186 
εχ  ϑίθηςς οὗ ΔΠγ νυν] δὰ οποίοσυσο. Δ Βουΐϊ 
1}15 δά͵υπςξ, ἃ 1411168 ρε  Υ τ {πὸ ἰγδαϊ- 
τίοπ οηδοάϊεα Ὁγ δίγαθο ὑνν Ι, Δ τῃδὲ 
ΝΙπονθὴ νγᾶβ ἴασχεῦ ἤδη Βαῦυΐοη. τ 1,2γ- 
διὰ οὔϑετνοβ, “"ΝΙΠου δ της 6 σοτηραγοά 
ὙΠ απιδϑουβ, ἰϑρδῆδηῃ, οὐἨἁΏ ΡΟΓὮΔΡΘ ΠΊΟΥΟ 
ΔΡΡτορσίδίοὶυ ἢ ΓΟΪΉΙ, ἃ ΟἿ τοῦδ δὲ 
ντΊου5 μετ οάβ, Ὀχϊ ΠΕΥΕΤ ΟἹ ΦΧΔΟΙΪΥ [ἢ6 54πι6 
8ἰἴ6, ἀηὰ ΜΠΟΘΟ ΓᾺΪ]Π8 σΟΠΘΟΠΠΘΠΕΪΥ ΟΟΥΟΓ 8η 
4τῈ 8 Ὀυζ Π{{|6 ᾿η σίου ἴο {π8ϊ δϑϑίτιοαὰ ἴο [6 
οδρί(δὶ οὗ Αϑϑυγίδ᾽" (' ΒΙΌ]. Ὀιςεοηγυ,᾽ Υοϊ. 
Ἡ. ἢ. 544). [π ἃ ἰαδῖοσ τνοῦκ, “ΝίθονοΒ δηὰ 
Βαῦγϊοη, αὐτιά ρεοὰ ἔγοηθ ἢἷϊ5 ΔΥΡῸΣ υνοσγκ᾽ 
(.86η), ΜΥν 1μαγαγτὰ τυτὶϊεβ: “ΑἸΟΥ τοροδίοα 
ΤἌγϑῆι Ἔχδπιπαίοης οὗὨ ἴΠ6 Γιιΐπα δηὰ οὗἩ {πὸ 
5ρΆοδϑ δῃς οβοά ὈΥ ἴῃς σἀπιραγίβ οὐ δδαγῖῃ" 

ΤΟΝΑ͂Η. ΗΠ 
[τείετείης ἴο Νιπγουὰ, Καὶ Οὐ γυΠ}1κ δηὰ Κιοτ- 
5204 47, “1 41 511}} [πο] θὰ ἴο ἴδ ορϊπίοη (δὶ 
Ἴβεν ὑγέγα γουαὶ ἀνγειηρ5 νῆα τμεῖτ ἀεροπόκη ἴ 
Ὀυϊάϊηρα ἀπ ρᾶτκ5 ΟΥὉ Τοτδοὰ 
{πὸ [86 ρῥαϊδοθ-ϊεσιρῖοβ οὗ Εξγρίῖ, Ἵδρδδὶε οἵ 
δίδηάίης ἃ ργοϊοηροὰ 5ίθρε, δηὰ ρίδοθβ οἵ τὸ- 
ἔσο ἕο ἴδ ᾿ημδοϊδηῖβ ἰπ οᾶ96 οὗ ἰηνδϑίου. 
ὙΠΒΕΥ͂ ΠΙΔΥ δανὸ Ὀδεη οδ] θα ὈΥ͂ ἀπῇἶἴεγθηΐ πλιὸ, 
Ὀυϊ {ΠΥ ψνεγὸ 411 ἱβοϊυἀθαὰ νη [ἢς Δτθὰ οἵ 
[παῖ ρτεαΐ οἰἰγ Κπουγῃ ἴο ἔπε [ενγϑ δηά ἴο ἴδε 
Οτεεκς 45 Νιηόυθῆ. [1 1] ποῖ νεηΐζυγο ἴο 517 
[δαῖ {πὸ τσῃοΐο οὗ [ἢϊ5 ναϑὲ σρᾶσθ νγᾶβς {ΠΟ ΚΙῪ 
ἰδ ὈΪοα οτ ὉΠ ὑροη. ΨΚ πιυκῖ ποῖ υάξε 
οὗ Εδβίεσῃ ςοἰξεβα ὈῪῚ ἴῆοβε οὗ ἔυγορε. ἰη 
Αϑβία, ραγάδρηβ δηὰ ογοδαγάς, οοπίδιπίηρ ϑυὺῦ- 

ἀϊκίησε νἱ ςοἸϊοοϊοὰ 
Τοιηά ἃ νγα] δὰ οἰ Εγ, ἀγὸ 411 ἱπεϊυάοὰ ὈΥ ἴδε 
Ὠλδίνεβ ὉΠάοΓ ΟἿ6 βΈΠΟΓΑΙ πάτο. δυςἢ ἰ5 {πε 
οᾶ86 ὙΠ [σρᾶμδη δηὰ Γλαπιδϑςι5, δηὰ κυ 1 
Ὀεϊονο ἃ ἴἰο βάν ὕθοπ ἢ δηοίθης Νίηενεὶ. 
[τ ἀρρϑᾶτβ ἴο Ὀ6 χυϊϊο ἱπσοηϑίϑίοπε νν ἢ Ἐλϑί- 
Οζῃ Ουπίοπιθβ, ἃ5 ὍὙ76}} 85 υυἱἕἢ ἰσιογίς ἰοδι!- 
ΤΏΟΠΥ, ἴο ρίδοε ἢ 90 ϑμογί 4 ἀϊϑίδηςε αἱ 
ΘΑΟἢ ΟἾΒΕΙ 86νεσγὰὶ ρστοαΐῖ δπὰ αἰϑίϊηςί οἰὔες, 
Ἀρορηΐ σοβοάσοθεβ μάνα ἴῃ ὯῸ ΨΑΥ 8δβάκθη {δὲ 
ΟΡἰπίοῃ παῖ 1 νοηϊυγεά ἴἰο ΟΧργεθδ ἰῃ ΠῚ} 
ἔογπηοεσ νοῦς, ραγΈγ ἑουηάδα Ὡροὴ ἀγχυπιεηῖ5 
ἀογινοὰ ἔγοηι [86 ἔδεῖ οὗ οδοὴ οὗ [656 ϑερδγδίε 
ΠΠῚΠ ἢ Ραϊδοεβ βανίηρ δε θυ} ὉΥ αἰξεγεηὶ 

8.3." 

δ. Τοε5 Ϊοηδῆ 5 τη γασυ οι Εἰ ΞἸΟΓΥ͂ [Π ΠΥ 
ὙΥΑΥ͂ 861 γε ἴο Ἔχρ δίῃ ἴΠ6 Ὀο 168 οὗὨ [6 ΝΊπεΥ [65 
ἴῃ δῖ5 τηρϑβαρε ἡ [{ ἰ5 ἔτι {παῖ οΟὐγ ἴμ 
ΒΡΟΚα οὗ [οηδὴ θείης “ἃ βἴρῃ ἴο ἴμ6 Νιπε- 
Υἱίε5,᾽" 85 Ης Ηἰπιϑοὶ ννας δϑζεγνγαγάϑ ἴ0 δὲ ἴ0 
186 ““φεπογδίοη " δγουηᾶ Ηἰπι ([ὑὑΚεὲ χι. 30); 
Δη( {Πεγδ σἂπ Ὀ6 πὸ φυσβέίοη ἴδδί Ηε 
τείεγτεὰ ἴο ἴδε ἕδλοϊ οἵ [ομδὴ 5 μβᾶνὶηρ οὐδε ἴο 
186 ΝΙποεν ϊε5 50 ὌΧΙ, δῇτοῦ ἃ (ἱπά οἵ 
τεβυττοσξίοη : θὰῖ ἐΒβουρἢ [ΟπΔ}᾽ 5 ἀρρϑαπηξ Αἱ 
Νίπευθἢ νγᾶβ ἐπ γεαὶν ἃ "“ταίγαςοὶς," Ἰμγουρ 
1π6 τιδγνοιουβ ἰγαΐπ οὗ εἰτουπιδίδποες ΜΑίκῃ 
Ῥγουσῆξς Ηἰπὶ ἔθετο, ἰῈ ἀοδς ποῖ ἱβογείοτε [οἱ - 
Ἰονν [δαὶ οὐν [οτὰ τπουρῶς οὗἁὨ [πε ΝΙπεΥ 65 
85 σευάγε οὗἉ 15 σμαγαςίοσ αἱἱδοδίηρ ἴο [οηδῇ 5 
ἀρραγιοη δῆοηρ ἔδοπι. Απάᾶ μου 580 
ἴΠπογ Ὀεὶ Οπ ἴδε οπα δαηά, ἴδε Ῥῃαπιαδη 
ΤΩΔΙΊΠΟΓΒ, γ»8ο ἴῃ ἕδος οουϊά οηἱγ ὃς 
ΟΥἨ ]οπᾶῃ᾽8 Ὀείῃρ ϑβυγα]ονγοὰ Ὡρ ΟΥ̓ (δε ἤϑι, 
[ξ Ἰηάθοά {ΠΟΥ σνεγα Ἔνθ οὐ σέ, δά, πιοῦξ- 
ΟΥΕΓ, ξοπα οὔ ἴο Ταγϑϊβῃ ἰπ {π6 ἴπ’ Ῥαδί; 
δηὰ οἡ {πε οἴδπογ, ἴἃ ἀοοθς ποῖ 5661| κ 
1π28 ΔΠΥ͂ ρεῖβοηβ οὔ ἴδε 9εα- δοατὰ οὐἁ ὅΥΠὲ 
Ὑγῆο πσεέγε ἀοαυαϊπιςα νυ ἢ ΔηΥ οὗ {πε ογουπι- 
δἴδτιςε8, ᾿ξ σιιοἢ ποτα νγογ, μα ὁοπιό ἴο ΝΊμδ. 
σε Ὀείοτο Τοηδῇῃ αττινοὰ ἴμογε, οἵ ἰβδί 217 
τερογῖ οὗἩ (δε βίγδηψε ϑβίουῃ μδά ἴῃ Ὧη7 οἴβεῖ 
ὙΥΑΥ τοδο μὰ (Π15 50 ἔὰσ ἀϊσίδηϊ οἰἵγ. Κὶ ΟΠΙΥ͂ Τό. 
πλδίηβ ἴο υεπίίοῃ, νγμοῖδος [οηδῃ Ἀἰπιϑε βροκε 
οἴ ἰξ δὲ Νίπενθῃ. ὙῊ5 ἀθε5 ποῖ 96επὶ {κε}. 
ἴπ {με ϑεαμεῖ Τοπαβ βμετνβ ἴοο {π||Ὸ ϑγπΊρΒ δ 
ἴον ἴμ6 ΝΙπενιτεβ ἴο τγαγτγαπί ι.5 ἰπ βυρροδιπξ 
(δλὲ δὲ ᾿ψουἹά 6 ἱποϊποά οὐ 5 οὐτι 
ἴο ξο δεγοπὰ ἴδε βιτςς ᾿πε οὗ 815 πιεβϑᾶβέ. 
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ΓΗΑΡΤΈῈΚ ΙΝ. 
: )οναλ, γεβίκπέηρ' αὐ σοαΐ »ηόρον, 4 ἐς γεῤγουεηῖ 

ὃν ἐλε ἐγφε οὗ α φοωγαά. 

ὍΤ᾽ ἰτ ἀϊβρίεαβεά ]οπδῆ ἐχοςεεά- 
ἵηρ]γ, ἀπά ἢξ νγᾶ8 ΨῈΥΥ ΔΠΡΊΥ. 

2 Απὰ ἢε ργαγεά υὑπῖο τῇς ΚΟΚΡ, 
ΔηἋ ς414.1 ργᾶὺ πες, Ὁ Ποκ, τσᾶς ποῖ 
τ} 8 ΤῈῪ 8 πο, γΠεη 1 ννγᾶ8 γεῖ ἴῃ ΠΥ 
ςουημγ ἢ ὙΠετγείογε 1 “ βεὰ Ῥεΐοτε 

ΟΗΑΡ. ΙΝ. 1. ὦ ἀμρίεα:εὐ ..9παὉ}}] ἘἈΔ- 
ἴποσ, 1 σονοὰ [ομδῆ,᾽"" 45 ἴῃς 5ᾶπὶ6 ρῆσαϑθο 
ἰ5 τοπάεγεά ὈΥῚ ΑΟΥ., Νεῆ. 11. τος χιΐ. 8. 
Γι ΤΑΙγ, “1 νγᾶϑ5 ον} ἢ ἰοπδὴ ο«υἱ ὙΕΥΥ͂ 
διολὶ οὐ πθ55,} “6 εν]]" οἤδη ἴῃ Ηοῦγεν 
τοαοδηϊηρ ὁ’ϑούτονν,,) 45 Οξῃ. χὶ. γ; Ὠδϑυῖ. χν. 
ΙΟ; Σ 8.1. 8; ΝΕἢ. ᾿᾿. 2. 850 ΓΕΧΧ., Μνυϊξ., 
ΗΙϊζίρ, Καὶ. ὙΠῚ5 νγᾶβ ὑῬγοσδΌΪγ αἴεν [6 
ἔογΥ ἀδγ8 πδὰ ἐχριγεὰ νἱϊπουΐ ἴμ6 [Ὠγοδίθη- 
ἴῃς ὑεῖηρ {16]1οἡ, 866 ποῖς οἢ υ. ς. 

δὲ «υᾶ: ὉΕΤ. αη5.70}] ὙΤΠ15 15 Ὁπα 5 ]ΟΏΔΟΪΥ͂ 
[Π6 σοχπηθοη τηϑδηϊης οὗ ἴΠ6 Ηροῦγονν ρῆγαϑς, 
Ἰ1ι “1 νγᾶ5 δοῖ ἴο [οῃδῇ." [{ 15 ΡγΟΌΔΟΪΥ [18 
ΤΏΘΔΠΙΩΡ ἜΥΘΠ ἷἴπ Σ 5. ΧΥ͂. 11 (“Ἰ ρτίενεά 
δαπηιοὶ,," Α..) δηὰ 2 8. νἱ. 8 ("ανιὰ ννᾶ8 
ἀϊΞρ᾽εαϑοά,᾽" Α. Ν.), σσβεσὸ 1 Βᾶ5 Ὀδδῃ βυρροβοά 
ὈΥ͂ ΠΙΔΩΥ ἴο ΟΧρΡΓα55 ρτίεξ σδῖθμοσ (ἤδη σεβθηΐ- 
πηοηΐ. γμεῖε σΟΓΔΙΪΥ ἀοθϑ Ποῖ Ἄρρθᾶσ ἴο 6 
ΔΏΥ δτουπά ἔογ ἴδ.5 οὐ μον ἐᾷ [15 πιεδηΐης ἰῃ 
{Π6 ῥσοβοηΐ ἰῃβίδῃςθ. ἰοηδὴ 5ῇεννϑ ΠΙπΊϑοὶ ἢ ἴῃ 
ἢϊ5 ὈΦΠΑνΊ ΟἿ 50 ἜΧΙΣΕΤΊΟΙΥ τγαγνυνατά, (Πδί ἴξ 15 
ῬΟΓΈΓΕΥ ςοηςεῖναοϊς [π4ῖ Πα νγᾶ5 ποῖ ΠΊΟΓΟΙΥ 
δτιενοὰ, Ὀυῖ ΔΏρΤΥ, ΜΈΘη ᾿ς 807 ἴδ6 οἸΕΥ ποῖ 
ἀεκίγογεά. Ηο χπηϊρπῖ τοβεςξ {παῖ ἴῃ [Π6 Ἔγο8 
οὗ πίε δὲ δά Ὀθθη τηδάδ ἃ ἔοοὶ οὔ; ἔοσ δον 
οουἱὰ ἐς νοι Κηον {86 δείυδὶ εἰσουπι- 
δἴδιςοβ οὗ ἴΠ6 οᾶ56 ἡ. Ηδ στρῆΐ 4150 ἔθεϊ νοχοὰ 
ΒΥ {86 τοβεςτίοη, (δὲ πα Πδὰ ἰπ 5 οὐνῃ ἀθ- 
Βρ[16 Ὀδθη ἕο ἴο δὲ ἴδ πλοδῃβ οὗ ϑαυηρ ἃ 
ΟἿΥ ψΠσμ [εβονδν παὰ Ὀδθὴ οἡ ἴδε νέγΥ 
Ροιηΐ οὗ ἀεϑίσογιηρ, δηὰ ψ ΠΟ ἢ ἴ8μ6 ᾿ΠΘΌΠοΙβ 
οὗ ἃ πδιῖτονν ρϑίτ στ ρσγοϊηρίοα Πἰπὶ ἴο νν]8ἢ 
ἐδοίγογοά. 868 ἅδονθ, Ρ. 82, ἔχουϊϑῃθ Α, 
ἐν., ἀηὰ ποῖδ οὐ εἶ. 1. 2. 

Ὡ. δὲ ῥγαγε Ἵ "“ΤὨΪ5 τεέετβ, ηοΐ ἰπ ρδείςυ- 
ἴν ἴο ἴα σοχυσβὲ 'ἰπῃ νυ. 3 ἴαῖ Οοά νψουϊὰ 
ἴΔΚ6 ΑΥΥΑΥ [5 11ξδ, Ὀυΐ, πιυςῇ 85 ἰῃ οἢ. ἢ. Σ, ἴο 
53 τ πο οοπιπιυη ἢ Οοὐ ὕροῦ ἴδ6 
“υδ͵εςε. Ἐργ, ἰῃ ἐδ μδ ηρ [παν 8 σβαγασίευ, 
ἴξ ἰ5 τ ῦΥ τδίουϊαὶ ἴο οὔϑεσνο ἴμδί πὸ ἀϊά τῃοη 
ΓΑΥ͂ : [ἢ 5 Ξῆδννβ [84 5 νυᾶ8 Π0 30}]1δῃ γενοὶξ 

πἰδξὰ Θοά---ἔον [ἤδη ἣ6 νουϊά ποῖ δᾶνε ργαγοὰ 
αἱ 41}.--Ὀυϊ δὴ ἱηννατὰ Ἴοηῆιὶοῖϊ γδίδοσ, ἰη 
τυ δ ςἢ, ἰησιοδα οὗ Δραηάοηίηρ δἰ πι961 ἴο ἔδο ηρ5 
τῆς π6 Κπονν ἴο Ὀ6 Ψτοης Ἰδοῦ ἢΘ ΚΠΟΥ 
ῃοῖ Πονν ἴο πλδϑίογ, 6 ΤΡΓΆΠΚΙΥ πιδάθ ἢΐ5 Ο0Π1- 
Ρἱαϊπὶ ἴο Οοὰ, 5ι(γἰνίηρ ἰΥ πὸ τη ἴο δεῖ 
αἴ ΟὯ6 ὙΠῚ Ὠἰπ96} δηὰ στ ἢἰ5 Οοὰ. " 
ὙἘ1|6 [ἴῃς ἀϊδοοηίεης μδὰ 511} τδηκὶοὰ πίη, 
δο δα πιβάδ 5ονν Οὐ ΥΥΑΥΪγ οὗἁ ρίουϑβ 5ιὉ- 
ταϊββίου, [15 δεμανίουν τγουά, 1ξ 19 ἔτιι6, μάν 
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αγί ἃ ἢ ταςίουβ (ὐοά, δηά ππἷγοίξιὶ, ὁ Ἐχοὰ, 3, 
ϑίον" ἴο Ἀπρεσ, δπά οὗ ρτεδῖ Κἰμάῃεϑ38. Βωὶ. 86. 
ΔΠα τερεηΐεϑβ {Πεε οἔὗ τῆς εν]]. 

4 Τπογείοτε πον, Ο Ιοκ, ἴλκε,1 
Ὀεβθαςἢ [Π66, ΤΥ 1 ἔγτοπι της ; ἴοῦ 2 
ἐς ὈεζίεΓ ἰοῦ πιε ἴο ἀϊς ἐἢδη ἴο ἰΐἷνε. 

4  ὝΠεηπ Αἰ ὰ τῆς [οἈΡ, ᾿ Ποῦβῖ ΓΕ 
νγεαΐ 

που νν6]] το 6 δηρτγ 

ἀρροαγεὰ ἴο 1655 ἀϊϑδανδηίδρε Ὀεέοσγε τηθη, δυΐῖ 
1 τηδῃ ἰ5 πονῦ αἀἰβροβξεά ἴο ἰυάρε (πε ῥσορβεῖ 
ἢ ϑενετο πὰ ψνοηάογίηρ ἀἰβαρργοδαίοη, 
7εδοναῇ κμονοὰ Ηἰβ δοσερίδηςς οἡ (ἢ ὑνδοὶς 
οἵ Ηἰβ βοηεβὲ ἐδβουζῇ νν1}Π|} βογνδηΐ, θοΐἢ ὈΥῪ 
Η!5 ςαγὸ ἔοσ ἢ]5 ρσγεβοηΐ δοςοῃπγιηοάδιίίζοη δηά 
Ὀγ Ηἰ5 ψῃοΐθ πηογΔ] ἰγεαϊπηθηξ οὗ Ὠίπι. 

1 2γαγ ἐδεε}] ἴῃ Ἡρῦγονν [τ 15, 85 [θσγοπια 
8275, ΔΠ ἰπίοι)θοῖοη οὗὁἨ ςσοάχίηρ ἀδργθοδίίοη 
νιάδξιγ Ἰηογ)οςῖϊο ἀθργθοδηξ!5 5 ρηϊβοδτγο Ὀδη- 
Ἰθῃ5 δβδοΐυμη). 80 ςἢ. ἱ. 14; Οδεη. ]. 17; 

[34]. ᾿ν11}.. 3, ὅζο. όηδῇ ΠΟΓΘΌΥ ϑυ τη 5ϑ ναὶ ν 
ΟΥΑνΘ5 ἰοᾶνο ἴο ϑρϑαΐς ἢϊ5 πλϊηά, 

αυᾶϑ πο δὶς »ῦ “αγὶπ5)] [ 1δουρῃς τἢ 8 
ψου]Ἱὰ Ὀ6 {Π6 σεβϑο] δ οὗὨ ΤΥ ῥγθδοπίηρ. (Οοπιρ. 
Ἐχοά. χὶν. 12. 

1 ,ΜἉεά4 ὀεζογε]ῇ Ἱνυτζτονοιπῖοά 1 ὉΥ 7106- 
ἅπε; ΠΠΠ “1 ργενεηϊεά ἴο δο,᾽ 2. 6. “1 Βδοϊθηδά 
ἴο μοὶ ἂιΑΥ Ὀσίοτε ἴ 5ῃουὰ ὃ6 ἐχροϑοὰ ἴο 
δ ςὮἢ του βοδεοη." 

Ω ξγαείοι. Οοά͵ απά πιεγωμί, εἴραυ 0 ἀπρεν, 
απ 9.7, σγεαὶ ἀιπάμο.}] Μνὲ ἴᾶνα ἴῃ 58πὶ6 
ὑνογὰβ8 ἰη Εχοΐ, χχχίν. 6 (ΗςὈ.) δηὰ ἴῃ 7οεὶ 
1ϊ. 13, ἴῃ ὙΠ ἢ ἰδἰογ Ῥᾶββαρθ, 85 πετὲ (566 
ποῖα οἡ ΤΟἢ. 111. 9), ἰ5 δά ἀοά, ““δηά τερεηϊοβὶ 
(866 οὗ ἴδε εν]}." 

γερεπίοοξ ἐῤεε}] τοροαϊπς ἴπ006. ΤΠὸ 
Ἡδεῦτεν, ψοχὰ 5 ἃ ῬδΙΈςΓΙΡΪ6. 

ἐδε ευ]} ὙΝ Βδῖενογ εὐ] Ὸπὶ ἔπη ἴο {Ἰπ|6 
ΎΤμου (Ὠγοδίθμοϑβί. 

9. ἐαζε...ῦῷ 1,2] Οὖτ γδΐμοτ, ΣὰὉ' 8081. 
ἴῃ τρλκῖης [15 τοηυοβῖ, Τομδῇ τηϊρῃΐ ρῥἱοαά 
[86 Ἔχαηρίο οὗ Μοϑβϑοβ ἱπῃ ἢ18 ΟΣ οὗὨἨ ὙΕΘΔΤΥ 
νεχαϊϊοη (Νυπι. χὶ. ᾿ς), δηὰ ἴδς τλοτὸ τοσοπὶ 
ΘΧΔΙΊρΪς οὗ Ε]Π)4ἢ (1 Κ. χῖχ. 4), γῆοϑο δἰϑίο 
ἢ5 ΟΥ̓ 50 τηυοἢ χοϑοη 65. 866 [πῃ 
Ρ. 53ο. Ἠετε δραίῃ ννὲ οὔϑετνε (5ε8 ποΐε οῃ 
1. 12) [Πα [Π6Γγὲ 15 πο ἰδουφῆϊ οὗὨ 56] ταυγάεεγ: 
[86 ῥγορῇπεῖ σογηπλῖ5 ὨΙΠ5617 511}}} το τς ἀϊ5- 
Ροϑδὶ οἵ σοά. 

ἐδαη το ἤν] ΤῸ 6 ροϊηϊοά δὲ 85 ἃ [2196 
Ῥτοίθπάογ; νυ] ἢ ΤΥ τη ϊβϑίοη ἴο ΠΥ οὐ ΡΘΟρΪδ 
ἃ [αἰϊυγο; ὙΠ  ΤᾺῪ πλἰσϑίοη ἰο Οεπί! 6 ΝΙ πονῇ, 
ΔΙγοδάγ ἴδε βῇαπια οἵ ἱπιρεηϊζοης [53τδοὶ, μοῦὸ- 
ΔΊΟΥ ρογῆδρ5 ἴο ὑρζονθ 15 τυϊη. [με πὸ ἢοῖ 
866 ΣῪ τοῖν άπῖνι (Νυμι. χὶ. 19). 

4. [ον ἐδοὼ «υεἰ] 19 ὅδε ἀηρ»7 ΤΠὲ 
Τνοτὰβ ΠΊΔΥ τήθδῃ εἰπε, “Ατὶ ἴπου ἀοίης 
Ὑ06}} ἴῃ Ὀεη ΔΠΡΤΥ 2 ΟΥ, 88 ἰπῃ ἴδδ πιρυρίη, 
“Ατὐἴ ἴπου ΒΤΕΔΕΥ ΔΠΣΤΥ 2" ὙΠῸ ἰδίου γθη- 
ἀετίης 15 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἐδδ στχῃξ οπθ. ΤΠ ψογὰ 

2.1 

'ν 
απ ρνγ 

5» 
3. 
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ς 80 Ϊοπδὴ ψεηΐ οἷξ οὗ (δε οἰ, υπάεγ ἰτ ἰπ τῆς βῃδάονν, 1}} Πα τηΐρῆς 
ΔΠᾺα δῖ οἡ ἴδε δδϑί 546 οὐ ἴῃς οἰγ, 866 νγῃαῖ νγου]ά θεσοπηε οὗ τῆς οἰ. 
δΔηά {πεῖε τηδάς ἢῖπὶ 4 Ὀοοίῇ, δηά δῖ 6 Απά τἢε Ικοκρ (σά ρτεραγεά ἃ 

τοηάδοτοὰ “τοδί, 15 Δη ἱπῆπινο, πιοδηΐϊηρ, 
αἴθοσς ““ἴο δεῖ νεῖ! " φοπογα! γ, οὐ ““ἴο ἀἄο ἃ 
ςογίδιη ἰὴ; νν6]]. [π᾿ τὸ Ἰδίίογ ϑθῆϑα [ἢ]5 
ἱπδηϊεῖνε ἔθ υ ΠΕ σἰαηὰβ 45 δὴ δάγογν, ἀθ- 
ποῖ ἐρογομσδηιξι:, ἃ5 Ὠθαῖ. ἴχ. 1, “ΥΟΓΥΥ͂ 
5112]] ..᾽) ΧΙ, 14, “ΠΡ ΘΠΕΪΥ,᾽") χνὶ!. 4, χῖχ, στϑ; 
ΧΧΥΪ. ὃ, ὁἐ τ εγ7 ΡΙΔΙηΪγ;"  Κ. χὶ. χ8; ΜΙοΔῃ 
Ψ]Ι. 3) ᾿ΘΑΓΠΟΘΕΪΥ.") 580 [ἴ 15 ἴακδθη ἤδθτγο ὈΥ 
ΧΧ. Ἴάγρ., σ50ζγ., Αταῦ., Μεσοοῦ, Ηρηάογ- 
80ῃ. ΤὨϊ5 Υἱὲνγ ἰ5 βδοπιοννῆδί ἕδνοιγοὰ ἰῃ 
τ. 9 ὉΥ ἴδε Δῆϑνεγ: “1 δπὶ σΊΘΔΓΥ ΔΠΡΤΥ, 
ὄνσοη υηΐο ἀολῖῃ,᾽ τ ῇοτο ἴπ6 νγογάς ""ὄυθη 
υηΐο ἀδδίῃ ᾽ Ἰοοῖς {πὸ ἃ οἰ πηὰχ ἴο ““ργθδῖϊγ.᾽" 
ΤΠ οδ]εςξίοη οὗ Ὠγ Ῥυδογ, ἐμαί [Πϊ5 ᾿ηβηϊεῖνα 
ὙΠ Θη ιιϑοὰ ἃ5 δηῃ ἰηΐθηϑῖνο 15 ἔοι πὰ οὐΪγ νυνὶ (ἢ 
γογ 5 ΟΧρΊ ϑϑίηρ ΔΠ ΝΥ, δηὰ πόνο ΨΥ Ἱ νογθ5 
ἀεποίζίηρ ἃ ραϑϑίοῃ οὐ᾽ 40 ΔΙ Υ τθγεῖυ, 5. τηεῖ 
Ὀγ {Π6 οὐδεγναδίίοη, τπδὲ ἴῃ ἔπ6 ὁπ γοηάουηρ 85 
Του Γἢ 85 ἴῃ (6 οἴΠοΥ ἰδ 15 [οπδ ἢ 5 δοῖΐνθ ἡυΓ5- 
πε οὗ 15. νυγδίῃ ἰμαΐ 5 ἴῃ6 (Ὠίηρ σθηϑαγεά, 
ΔΠα ποῖ 5 δοίης ἃ ρϑϑϑῖνε βυδ)εςξ οὗ ἐπχοίίοη, 
Το αυεδίίΊοη ἴδι5 τεηάογοὰ ννουϊὰ χηθδῃ, 
(δὴ τὶ Ὀ6, οὐρῃϊ 1 ἴο 6, τπαΐ δου ἀτί 50 
ἱπαϊρηδηῖ".---ἤοτο, δὲ ΝΙπονθῃ Ὀοηρ ϑραγοὰ ν᾽" 
--ἰῃ ν᾿. 9, “Αἱ ἴῃ 6 ρἰπγοσιϑέ ρεβῃϊηρ 2") Βαΐ 
[Π6 οΟΒΟΙΓ 86η96 οὐ {86 νϑγῦ, ἐ.ς. ““ἷἴο δεῖ 
νν6}1,} ἃ5 ὕξεη. ἵν. γ; [58]. ἱ. σ7ὶ |[6Γ0. χ. ς, 
ἰ5 {86 οπς ρῥγείογγοά ΌΥ ϑυπιηδοῆιβ, [εγοότης, 
Τδεοάοτεῖ, δηὰ ἴπ6 στοδὶ πλδ)] οσΥ οὗὨἨ πιοάογῃ 
οτς5. Ὅ]5 ρίνοϑ υ.5 ἴπ6 δθῆϑθ, “Ασί ἴδοι 
ἀοίπρ νγῈ}} ἴῃ Ὀείηρ ΔηρτΥ 2 (86 1 Γὰ] σοη- 
ϑἰγυοίίοη θεΐηρ, οἰἴΠογ “" Ατὶ ἴῇου νγε]]-ἀοἱ ΠΣ ]Υ 
ΔΉΡΤΥ ἢ οὐ “15 [Π15 ἴο ἀο νν6]] [πδὲ ἴδοι ατγῖ 
ΔΏΡΤΥ 3" ὍΤἢυ5 γεηάογοά, {πε υσϑίίοη γοπιηᾶς 
15 οὗ ἴῃ6 τοπιοῃβίγαηςθ δἀάγοβοθα ἴο (δίῃ, 
ΟὙΜἫΥ αὐτί ἴπου ΔΠΡΤΥ ἡ [ἢ τὰου ἀοεδὲ ννεὶ!, 
βῃλὶὲ ἴδοὰ ποῖ 6 δεςορίθα 2" Οδη. ἱν. 6, 7. 
ΝΗ οἰἴ μοῦ τεηάθγιηρ, νγα τὸ βίσυςκ Όγ {μα 
ξεπ ΪΘηο85 ΜΒ ννῃϊσἢ [Θἤόνδῆ ΤΟΓΕΙΥ σμρ- 
54:1 ἃ τεργοοῦ; ἃ γεργοϑοηίδίίοη ἐπι ἴο ἴΠ6 
ἰλοῖβ οὗ υδιι4] ὀχρογίοποςε: 1 ἰβ 8 Ηδ 5 
ννοηΐ, τυ βεῖμοῦ ΕΥ̓ Ἰηνναγὰ οὐ ΌΥ ουϊνγαγά ννᾶγη- 
ἴηξ, ἴο τέρσονυὸ Ηἱ:5 ογτίηρ βεγνδηΐβ. 

5. 80 ὕοπαῦ «υεπὲὶ οἱ 97 ἐδὲ εἰξγ, ὅς. ΝΟῪ 
ΦΟΛΔᾺ πδΔά βοπο οὖ οὗ δ ΟἷἿΥ, διά 
δοαΘ οἱ ἴδ θδδὶ 50 οὗ 86 ΟἹ; 
διά ΠΟΣΘ ὯΘ δᾶ 1π840 11 ἃ ὈοΟΙΔ, 
διά πδά Βαὺ Ὁπάᾶοσ 11 15 ἢ: Βῃδάον, 
111 πὸ πϊκλῖ 8060 γπδὶ ΟΠ] ὈΘΟΟΣΕΘ 
οὗ 189 οΟἹΥΥ. 80 Ὑπεοοάοτεϊ, ἘΚ οϑοηπΊ  ]]16γ, 
δηά οἴδεσβ. Ὅῆε οἷοθα οὗ [ῃ6 νοῦβα πιᾶϊκος ἵΐ 
Ῥγοόῦδῦ]ο ἐπαὶ (Π6 ραγίσιι δι ἤστε ϑιαϊοθὰ ος- 
ουττοά Ὀοίογο [οηδὶ πδὰ Ὀεσοπι ἀννᾶγε ἴἢδὲ 
[16 ΟΕ νγὰ5 βραγοά, δηὰ ἱδμεγείογε Ὀθέοσε τῃδέ 
Δ0Τθ85 οὗὨ ΔΏΡΤΥ ἔξο ηρ ἀσοδοτι θεά ἴῃ (δ ῥτγὸ- 
σοάϊηξ νεῖϑεβ.Ό Ὑδ6θῈ ρῥαγίίου δια ἂῖὸ τοί 
βίδιοα 111 ἤονν, Ὀδοδυϑα ἴἤοσα νγᾶ5 ΠΟ δβϑρθοΐδὶ 
ἱπϊογεϑε ἰῇ μοὶ ὀχοθρὶ 45 ἱηϊγοάυσίηρ [ἢ 
δίουυ ΨΕΙΘὮ ἔο] ονν5. Οἡ [δα οἴδες δβαπά, [86 

τεσ νουἹὰ παΐυγα! Ἵν ἔρον Ὁ ἴπ6 δοσουηὶ 
οὗ ἴῃς τερεηΐδηςε οὗ ἴῃς ΝΙπονο5 ψἱἢ (δ 
τηοηοη δῖ οηςς οὗ [ϑῃονδἢ 5 γεχηϊβϑίοη οἵ ἴδ 
τητγοαϊοηοα ᾿υπάἀρτηθηΐ, δὰ ἴδῃ ἀρδη οὗ ἴδε 
σοηῃϑεαυοηξ ἀϊδρίοαϑιιτε οὗ ἴΠ6 ργορῇῃδί. [οπδῇ, 
Ὑ6 ΤΠΔΥ ΞΊΡΡοΟΞ6, ννεηΐ ουῖϊ οὗ ἴδ οἰ ΕΥ̓ ἃ5 ϑοοῃ 
ἃ5 ες δὰ 5087 οἰδηΓΠν ργος]δι πιο ἢ 15 πηοβϑαρδ: 
δηὰ 1 ψου]ὰ δἰπιοϑδῖ βϑθεπὶ [ἢδξ δὲ ᾿ιδὰ πὸ 
οσσᾶϑίοπ ἴο Ἄσοπίϊηυς ῥγος δι πιίηρ ἰζ Ὀεγοηά 
ΟΠ6 5ἴη9]6 δῦ. Ηδ νου]Ἱά πο ἀοιιδὲ Βᾶνδ ὕβεπ 
ἃ ννεϊσοπις βυοδῖ Τἤθγα ἰῇ ΤΩΔΩΥ͂ ἃ ἨΟιΙ56, ΟΓ 
Ἔνθῃ ρᾷῖΐδςθ.: Ὀυῖ δὶ5 μαι5 οὗ ἔδοϊπρ νου ά 
ἰηάϊϑροβε ἢϊπὶ ἴο ρυζ ΠΙΠΊβοὶ ἢ Ὡροη {μι658 (οπῃ5 
νὰ [ἢ6 ῬΘΟΡΙΪΘ οὗ Νίμονθὴ , Ὀοϑιθϑ, ῃδὰ δ ποῖ 
ΠΙΠΊ56}Ε ργοηουπορά ἴῃ ρ͵δοθ ἴο Ὀς ἀοοπιοά! 
Ης νεπὶ ἔοτῖ {πογείοσο, δηὰ ἴοοκ ὕρ ἰδ 
δροάθ οἡ "ἴδε ϑδϑὶ βἰὰδ οὗἉ ἴπῸ οἱ ;᾽) Οἱ 50Π|6 
Τιβϑίηρ στουηάᾶ, νγὲ ΠΊΑΥ ΞΏΌΡΡοϑο, ποῖ ἔὰσγ οἵ, 
ΒΟἢ 85 ἴΠ6 [661] Μακιυὺῦ οἵ ἴδ πιογὲ ἀϊϑίδηϊ 
Κυγά!ϑἢῃ ἢ11}1|5, νἤθποο ἢθ σου]ά σοπηπιᾶπά ἃ 
νἱενν οὗ ἔπε οἴγ. ὙΏΕΓα πὸ τοπιδιηθαὰ {|| ἐδ 
ἔογ ἀδγβ ψεγε Ἔχριγοά, νγθθη ἢδ ρογοειγοὰ 
(δαὶ [Θῃονδὴ μαά ἔογρογηθ ἴο δχεςσυΐο (δὲ 
βοπίθηςς νυ ῃἰςἢ πε Πδά σεγέδί γ Ὀθδη ΠΟΠΙΠΙΐ5- 
δἰοηθὰ ἴο ἀδηοιποθ. Ηδ μιδὰ πὸ ἀϊβῆςου Ὁ ἰῃ 
ἀϊνϊπίης [6 σδιι96 οὗ ἐΐ5 γοπιϊϑοίοη, διδυίηρ ἴῃ 
ἔλςϊ Βίτη5ε}Ἐ ἀπεοραίοα ἴὲ (ν. 2). [{ ἰ5. ρ05- 
δ: 016 [πδξ ἢς τϑοεϊνοα ϑοὴθ πιογὲ αἰγοςῖ ἱπΕΠπ|8- 
ἔοη οὗ ἴ6 ᾷεῖ : Ὀιυϊ οὗ [85 ἸΠοΓα 15 Ὡ0 ῥγοοί, 
δηά ΠΟ 50ςἢ ἱπεϊπιδίίοη νγαϑ σεαυίγοά. Αὲγ 
[86 ἱπιοσϊοσυξίοη βἰδίθά, συ. 2---4, [πὲ 5} 
ςοπίπυρδά ἴῃ ἢ15 ὈΟΟΙΆ, Ε}}} ἐπ εἰγουπιδίδῃοῦϑ 
ἴοοῖκ ρΙαοθ πιεπιϊοηθά ἴῃ [86 ἔο ]οννῖπρ γΈΓβ65. 

δοοί]ὴ Ἠδξς πιδάδ ἃ 5Πεαῖϊ, νγὸ ΠΊΔΥ 5:1ρρΟϑ8έ, 
ὈΥ͂ Δ ΠΣ; ἰορεῖμογ θουρὴς συ μῖσμ δὲ εὐ 
ἄονῃ ΠΌμ. ἴγθεβ. 866 ποΐθ οἡ Οϑῃ. ΧΧΧΙΝ, 17. 

8. ἐδε Ζοκρ Οο4] ΤῊ ἀεϑιρπαίίοη οἵ (δε 
Τλεϊῖγ, τᾶτε Ἔχοθρῖ ἴῃ Οεη. ἱϊ. ἀπά [1]., ΟΟΚΙΙΣ 
ἴῃ [15 Ὀοοϊς ΟὨΪΥ δεῖθ, Ὅδδ Θχρ δπδίοΠ5 
ΠΟ ἢ Βᾶνὸ Ὀθοπ οἤεγοά οὗ ἴῃς Ρῃεποπηέμοῦ, 
ὙΥΒΟΙΠΟΥ ΌΥ δοερίϊοδὶ οὐ ὈΥ ἀενουΐ οπθ, 
ΡΡΘΆΓ ΔἸἴκε ἐδῃςῖι] ; 85 ᾿ἰΚονγίϑε ἀο μοθὲ οἱ 
[δε ἱπίογομδηροβ ᾿δοίννθβεση ἴῃ Ἂἀἀοδι ηδίιοηβ 
ἢ6 [ογά" ἃπὰ “Οοἀ," οὈβογνδθὶς ἱπ ἴδε 
δι ὐϑοαιοπέ νοῦβοϑ. 
2γεβανε 4] δρφοϊπιθά. δε ποίε οη οἷ. 1. 

17. Α ΡΑΓΈΠΟΪΑΥ ϑρεοϊπιεη, δἰγεδαν βτονππῇ 
ου ἴδε βροῖ, δηηοηξϑί ρουῆδρϑ οἰβεῖβθ, νγ45 8εῖ 
ἃρατὶ ὉΥ Οοά ἴο ονειβιδάον [οπδὰ; πὰ [ἃ 
ογάες ἐβογεῖο μδά ἰξ πδίιγα!!γ γὰρ βτονηὶ 
ΤΑΪΓΔΟΌΪΟΙΞΙΥ δοςεϊογαϊοά. 
Ξομγ 4 Ῥϑιταοσιδῖ. Ὑμὸ Ηεῦτενν ποτὰ 

ἀίξαίοι ἴα ἰγαηβιδῖθά "φουτά" ὃγ υΧΧ., []- 
Ἰονγεὰ ὈΥ ἴδε ϑγτίδε δπὰ Ασδῦὶς γέιβιοῃβ 
(ννβοηοα της νἱονν Ὀοοᾶπιο {πὸ ε5.Δ 0] 1586 {πὮ. 
ἀϊοη οὗ τπ6 Μαποιηπιθάδῃβ), ΟΥ̓ [μιἴβετ ̓ Οἱϊ- 
νἱη (ἀουδέβ}}γ), ἀπά Α. Ν. Βοτ τ ίο υἱενν Οἵ δ 
τηδδηΐπρ πο οἶδμεῦ ουϊάθηοο ἰ5 δορὰ ἰμᾶπ (δε 
δυϊΒου γ οὗ ἴθοϑα ἀποίθης γετβίοηβ, [ἢ Αφυϊ, 



νυ. 7. ΤΟΝΑΗ. ΙΝ. 

"ον, Ἰῇρουγά, ἀπά πγδάς ἐξ ἴο ἰεί. ὅδο Ϊομπδῇ 'ννγδβ Ἴεχοβεάϊηρ ρἰδά ' εν. τ στε, ἡ Βουγά, Δηἀ πηδάε 1ξ ἴο σοπ16 ὉΡ ον στὶς δ εἰλὰ πον, 
ἰατρὴ 7οπδῇ, τῃδι Ἴς ὙΕῚ Ὀς ἃ βϑηδλάον ονεῦ οὗ τῆς σουτγά, ΤΥ [εὉ. τυίὰ σγεσέ 

κέδασα Ἦϊ μεδά, το ἀεἶνες Πίπι ἔτοπι ἢ 8  Βυὲ (ὐοά ρτεραγεά ἃ νγογῖὰ ἤθη 77. 

6οῦ 

ϑυτηπηδοῆυβ, δπά Ὑπεοάοίίΐοη, δὲ οτοπια 
ἔουπὰ ἴδε ννοτὰ τοπάεγοα κισσός, “ἴνγ.,,) δηὰ 
ἴῃ σοηβοαιεποα τοηἀογοὰ [ἴ Ὀγ “Πράεγα." ΤῊΪΐ5 
ΓΑιϑοα ἃ σοῃϑι ἀογδὉ]6 σοπηπηοίίοη ἀιηοηρ ΟἸγί5- 
ἰ[2Πῃ5 δοουβίοπιοα ἴο [86 ϑερίυαρίπε νογβίοῃ. 
δ: Αὐριυϑέπα, ἸΏ ραγίουϊαγ, ννᾶ5 ΠΙρΉΪ οἴοπάεά 
(Δυρυκῖ. “ΕΡ. Χ. δὰ 5. Ηἰἴδσοη.᾽). δὲ 76- 
ΤΟΙΩΘ ἴῃ [5 σΟΙΠΙΠΊΘΠΔΤΥ ΘΧΟι1565 ἢ ΠΊϑ οὶ Υ 
βαγίηρ δὶ πο δάοριοά [Π6 τοπογηρ, "“Ποάογα ᾽ 
Ὀδοδιδο ἴΠ6 1,δ πη ἰδηριδρο δὰ πὸ πᾶπιθ ἴοῦ 
186 ρ]απὶ ἱπτοπάεά : 115 ἢ6 ἀδϑογι θα. ἰη ϑιι ἢ 
ἃ ὝΑΥ ἃ5 ἴο ἰδᾶνεὲ πο ἀουδὶ {παῖ ἢ6 δὰ ἰῃ 
νίενν [6 οδϑῖοτ- οἱ] ραπὶ (([86 Εἰςίηιι5 Οοπι- 
Πλιηἷ5 ΟΥ Ῥαϊπια Οἰγῖϑε! οὗ Ὀοίδηϊϑί5), νης ἢ 
ῬΠΩΥ, ποννόνοσ, μδὰ κἰδίοα ἴο 6 τουτηθὰ ἰῃ 
1,Δἴη “ΕΑἸοίηυ5᾽) Ὀδσδιιϑα 115 ϑοοὰ νγᾶβ 510- 
Ῥοϑβϑά ἴο γεϑεπλῦ]α [6 “Εἰς :᾽) 4 γϑβοπιθᾶπος 
ὙΒΙΟΝ αἶϑο διηοης ἴῃ6 Οτεοῖκα γᾶν ἴξ, δοσογὰ- 
ἴῃς ἴο Ὠιοβοογίαά 68, 6 ὨδΔηΠΊ6 οὗ κρότων. ὙΠῸ 
Ρίδηξ 5 ἀεϑογι θὰ ὈΥ Ηετγοάοίι5 (11. 94), 
᾿ϊοβοοσίἀοβ (ιν. 164), ΡΒ] (Ν. Η.᾿ χν. 7), 
δηά οἴπεῖθ: 0 ἄρτϑὸ ἴῃ [6]}Π1ρ 05 (μα: Π, ΟΥ 
1Π6 οἹΪ νοΐ ἔγογὴ [5 βεθά, ννὰβ δ᾽ δά 'ἴπ Εργρί 
“ ΚΙκΙ," δϑδ6ὲ τδ6 865 ἱπ Οὀϑοηϊυ58 
“ἼΠ65.᾽ Ρ. 1214, δηὰ ΒΚ Οσδηγ  Π|οσ, ΤῊ Τδι- 
ξυτὴ τεϊδί 5 ἴῃς Ηδῦγενν ννοσὰ  θυὲ 86 Τα]- 
πιιά 55, θορίηηϊπρ ἢ Κ 65}. 1 2 ἢ 15} οὗ {86 
ΔηἀοοηζΌΓΥ, δἰἥστη (δῖ ἴῃς Κι καίοη οὗ Ἰ οηδῇ 5 
186 ΚΙΚΙ οἵ Εργρί (8εε [4 Ὁ]οηϑκὶ, "ΟΡ ι5ς.᾽ 1.110 
δῃὰ Βγυρϑοῦ, “Ὁ. Η.᾽ Ρ. 1476) δηά ἴθ ΑἸςδο- 
τοῦ οἵ [6 Ατδδίδηβ, δηά ς8]} οδϑίογἍοιῖ, “" Κὶκ- 
οἵΪ." δεὲ 6Ο1}}}5 "Οοπιπιθηΐδγυ ̓  δηὰ τ Ῥυϑογ 5 
[πἰτοὰ. ἴο [οηδῇ, Ὁ. 2ς9ς. Τ6 ΕἸεϊπυ5, οὗ [ἢ 6 
δίυταϊ οτάεοσς οὗ ΕὈΡΠογθίδορα, ἃ Κπὰ οἔβρυγρο 
Κηονῃ ἴῃ ΠΑ Θἢ ραγάθης 45 δὴ ογηδπηθηΐδ 
Δπηυδὶ, ἴῃ 411 [ΠπῸ νυδστηθὺ σορίοηβ οὗ ἴῃ6 οἱὰ 
δὰ ΠΟῪ ΠΟΠηΘηϊβ5 15 ΠΡΏθου5 δηὰ ρεγθηηϊαὶ, 
δτονηξ οἴρῃ ἴο ἴΠ6 5126 οὗ ἃ 5118}} ἴτε. [Ιΐ 
Πουτ5ῆθ5 ἴῃ ἴΠ6 ἀτγίοϑί 501], ἁπλοῦ δίοηθϑ δηὰ 
τυ ὈΡΙΞἢ ; δηὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ (οϑΕ ΠΟΥ οὗ 
τ ΚΙιιῖο (“Ριςϊογιδὶ Β1:0]6᾽) δηὰ οἵδοσ ἴσγδυϑὶ- 
͵ετβ 1 δρουπάϑβ ποαὺ ἴῃς ΤΊ ρτβ, Βογο 1 στον 
ἴο ἃ ςοῃϑί ἐγ ]Ὲ 512. ὍΠὸ βιρροϑιίίοη ἰδδὲ 
ἴδε ΕἸςίηυ5 νγὰ5 ἴῆς ΚΙΚΑΊοη οὗ ΪΤοηδῇ, 5ι}5- 
ξεοίοα ῬγΟΌΔΟΪΥ ἰῃ ἰἢς ἤγϑε ᾿ἱποίδηςθ, θυ 4150 
ΒίΓΟΠΣΙΥ σουηίεηδηςοά, ΟΥ̓ 115 ΕΡΥΡΕΔη ΠΑΠΊΟ, 
18 στεδῖΥ ἔδνουγεὰ ὈΥ ϑευεσαὶ οἰτουπηβίδηςοβ 
οὗ [15 παίυγαὶ Βιβίοιγ : (1) Αοςοογάϊης ἴο 
ὨΏΙνΟΥΘΑΪ (65 ΕἸ ΠΠΟΠΥ ἰζ 15 οὗὨ ΘΧΙΓΟΙΊΟΙΥ ταριὰ 
τον, 115 σΔη6-}κὸ δίοπι δηὰ Ὀγδηςῆος Ξῃοοῖ- 
ἴῃς ὉΡ δῃηὰ ϑργεδάϊηρ ἱπ ἃ οπαογ}} σμοτγί 
Εἰπηθ, ἴῃ Ασαδία, ΝΙθθυ ἣν οὐϑεγνθὰ ομα ννῃϊς ἢ 
ξτεν οἰξμὶ ἐξεῖ ἰῃ ἢνε πιοηῖμβ8. [ἢ Απιετίοᾶ 
τὰ 8258 θδθη ὄυθῇ Κπόνῃ ἴο δίίδιη ἴἢ6 Βοῖρῃξ οὗ 
τηϊγίθθηῃ ἔθοξ ἴῃ ἴδγοα τηοηῖδ5. Νοῦν, ἱπουρῇ 
186 τρί ρτονίι ἱπαϊοαϊοα ἴῃ ἰοηδῖῆ ννᾶβ 
ἀουθι}6858 τιϊγδουΐουβ, γεῖ Οδνιη 5 ουβογσυδύοη 
58. Ἰυ5ῖ, δηἀ Ὀογηθ οὐδ ΌὈΥ ἴΠ6 ξεπογαὶ ἔδοΐ5 οὗ 
ϑοσίρίυτε : “"Οοὐ ἀρρσζοόδοῇεβ ἤδζυσε ἤεῃ Ης 

ἀοοϑ δηγίηρ θεγοηά πδῖυγε : [ἢ15 5 ποῖ ἰῃ- 
ἀεορὰ αἰννᾶγβ [6 σᾶϑθ; Ὀυΐ ΦΟΠΟΓΑΪΥ με Ηπὰ 
[δὲ Οοά 50 νγουκβ 45 {παῖ Ηδ ὄχοθοάς [86 
ΤηΘΔϑυΓα οὗ πδίυγο, δὰ γεῖ ἔγοτμλ πδίυγε ἀοδβ 
ποῖ ΠΟΙ ἀσοραγί.᾽" (οπιρᾶτο ἰῃς οΟὈϑογνδίϊοης 
τηδάς ΝΟ]. 1. Ρ. 241 οὐ ἴδ ομδγδοῖοσ οὗ (6 
ΓΑῖγδ 0168 γου ἢ ἴῃ Εξγρί. (1) [ἴ ξυγη 5}|65 ἃ 
τῆϊοκ δηὰ ρτγαϊοίμῃ]! 5βἤῆδλάθ νν ἢ 115 τ θ, ἀδγὶκ. 
δήεθη, 51Χ- ΟΥ̓́ΘΟΥΕΠ-ἸΟὈδὰ ἰοᾶνθβ, τυ δῖ ἢ ἔγοτα 
{ΠΟΙ͂Γ τϑϑοπηίδῃοθ ἴο ἃ πηδη᾽5 μαηά δᾶγδ 5Ξιβ- 
ξεβίοα [5 ἢᾶπτο οὗ Ῥαύρια Οῤγυι σε. (3) [{|5 θοϊἢ 
ΕΧΙΓΕΠΊΟΙΥ ροΓ5ῃΔΌΪ δηὰ ϑυδ]οςῖ ἴο βουάάοῃ 
ἀοπεπισξίοη ΟΥ̓ ἴδε σδίογρηϊασ. 866 ῃοῖθ ου 
Ποχί νϑσβϑθ. ΑἸζορθίμοσ ἰΠ6ΓῸ 15 ΠΟ σϑᾶϑοῦ ἴῸὉΓΣ 
φυσβεοηϊηρ, ἐπα Ἰἀεπι βοδίίοη οὗ (86 ΚΙκα)ο 
ὙΠ [Π6 Ῥαϊπιοτίϑί, συ] ἢ 5 ἱπάθοὰ δοςορίοὰ 
ΌΥ πιοάογῃ οσγιἴς5 νυ ἢ στθδῖ υῃδηϊ ΠΥ. 

απά »"αδ ἐξ 1 σοι 9“) Ἐδίμεσ, “δηά [ἴξ 
οᾶπιο υΡ." Το Ηεῦτον νετῦ »η,4» 6 οΔ1152- 
ἔνε, δυϊ ἱπ {πε ἀὔβεηοε οἵ ἔμε οδ᾽εςῖνε ““1|,} 
ἴξ 15 ΤΑΙ ΓΑΙ Δ]}Υ Θαϑίοσ ἰο ἴδϊκο 1 45 ἃ πουΐου, 
ἃ5 15 ἀοπὸ Ὁ ΧΧ., Νυΐϊζ., [υυἱδον, Ἐ οβθη- 
ΤΑΙ] ]ογ. Οὐ ἰΓδηβϑίδίοσς ὑσγοῦδῦὶυΥ ρῥγείοστοα 
ἴο ἴα 85 ἴῃ [ἢθ σδιιϑαζίνο σοη)ιραίίοη οὐ τὴ 
ετουπά οἵ ἴπῸ ἱπβηϊνεβ Ὡς ἢ ἔοϊονν ἀδποίίησ 
Ρυτροβο; Ὀυῖ 5δίποθ [Π6 τδηποῦ οὗ ἴδ6 ρδὶπη- 
οτῖϑὶ 5 στον νγ5 οὈνίουϑὶγ ἴῃς εἴἶϊεςϊ οὗ ΠὨ)[νῖη6 
ΔΕΘΠΟΥ, ἴΠ6 ᾿πβηϊεῖνεβ ἔρον ἴπ6 πουΐοσ νότὺ 
4υ 5 {0 ]γ. 

20 ἀείνυεν ῥὲρε τονε δὶ τί Ὧι ρ᾽οαϑαπέ 
τοίτ ϑπηθηΐ οὗὨ (ἢ6 ἐδῖγ ἴγθο, ἱπηδρίηρ ρεσθδρ5 
ἴο "5 τηϊηά εἐπονδὶλβ σατο ἔοσ Ὠἰπι, νουϊὰ 
τεηὰ ἴο 5οοῖδε ἴῃ ἱγτδέοη οὗὨ ἢϊ5 ϑρίγιῖ. 80 
(Π6 ἔοοά νης [Π6 ἀπρὲὶ ἔννῖοθ Ὀγουρῆξ ἴο 
ΕἸΠ]4Ὁἢ} 'π δὲς ποὺ οὗ ἀδγῖς ἀδβροπάεηου (1 Κὶ. 
χΧΙχ.) σοτηξοτγίοα 411|κὸ 16 Ὀοάν δηά [δε βου] 
οὗ [δῖ ργορῆοὶ. Ποῖ ἰ5 ἀρὰ ἐδπει ἃ Ῥᾶϊοῃο- 
Ιηλϑῖα ἴῃ ἴΠ6 Ηδῦγενν Ὀεΐϊννεοη (6 νογάς 
ἐἐϑῇλάον " δηὰ “οἰ νογ,᾽"" ἘΙΟΝ ΠΙΔΥ δᾶνο 
δυρροϑίοα (Π6 τὸ οὗ ἴῃς ἰδίου ννοτὰ. [Ιξ 15 
ΓΌΓΊΠΟΥ στοπηατκοὰ τῃδΐ ἴπ ἴπς Ηοῦγεν ἔοσ “' ἀ6- 
Ἰῖνοσ πὲπι" [ῃ6 ἀδῖῖνε ργοπουη 15 υϑοὰ ἔογ (Πὸ 
δοσιυπαῖίΐνο. [{ {ΠῸ σοηϑίγιςίοη 5 ἴο Ὀδ 5115- 
Ρεοϊοὰ οἵ Αγαπιδίσπι, 1 πιᾶγ ὕες τεσκοηθὰ 85 
ἃ Οδ]Π]δαη ῥγονίης δ] 15π|.0 Βυϊ 5] π|ϊ]ϊᾶῦ σοη- 
δίς ΟΠ 5 ἀγῸ ἐουηα οἰϑεννβοτο, 845 Απιοβ γ]}]. 
οἱ 76γ. χῖῖν. 8. 866 δἷϑο Εννδὶἀ᾽5 “1 δῆγθυς ἢ," 
8. 277 6, ὃ 292 Ε. 

«υα: ἐχορεάριρ αἰαά ο ἰδὲ ξομγ4] τϑλοϊοϑά 
ΟΥ̓Σ ἢ: »διπιοσιδὶ ὙΠ} γχοδϊ 10Υ. 
Α5 δὲ νγᾶϑ γούοϑθῃθα ὈΥ 115 στο! σηδάθ, δηὰ 
ννᾶϑ μὰ οὗ 1ἴ 25 ἃ ἰοκοῃ οὗ Οοὐ βΊονυθ, 50 ἢϊ5 
ἐγε αἰϑο ἀεἰ!βηϊθά ἴῃ ᾿ξ (νγε πιᾶν βαρροβε) Ἰοτὴ 
δαγηιγαίίοη οὗ ἰἴ5 ονγῃ ϑιησυΐλῦ Ὀεδυΐγ. 

7. ῥγόβαγει δυνοῖπὶοά. 
4 «υο»."}}] ὙΠ6 5ίῃρυ ϊαῦ ΠΟᾺΠ ΠΕΓΕ 88 εἶβ6- 

ΨΥ οτο (Βευῖϊ. χχν !, 29: 58]. χῖν, Σὰ [ἢ 
Ὀοΐὰ τΒϊοἢ οἶος ἴῃ ΑΟὟ. [ᾶ5 “" ΤΟΥΤῚ" 



δοό 

᾿Ο τσ, 
διέεν. 

1(ἢς πιογηΐηρ, τοβα ἴτε πεχί ἀἄδγ, δηά 1 
δηοῖς ἴῃς ρουτά (δὲ 1 νυ]τβογεα. 
8 Απὰ ἰξ σλπ)6 ἴο ρ888. ἤθη [Π6 ϑιη 

αἀἰά «γίϑε, ἴ[ῃδὶ (σοά ρτεραγεὰ ἃ ἴνεμε- 
τπθηΐῖ οδϑὲ ψιηά; δηά τῆς δυη Ὀεδῖ 
Ἴροη ἴῃς Ππεδά οὗ Ϊοπδῆῃ, ἴπαῖ ἢβ 
ξαϊπῖοά. δηὰ υνιϑῃεὰ ἴῃ Ὠἰπλ56 1} ἴο αἷς, 

ἸΟΝΑΗ. ΙΝ. [ν. 8---1ο. 

δηά 5414, 72 ἐς Ὀοζέεσ ἔογ πιὸ ἴο ἐἱἋ 
τῆδη ἴο Ἰἰἰνα. 

9 Αμὰ (ὐοά 5114 το 7οπδῖι, ᾿'οεϑβε "δ. 
ἴπου νγὲ}} ἴο Ὀ6 ΔΏΡΤΥ ἴογ ἴῃς ρουγὰ ὃ ἐεσω 
Απά δε 54ἰ4, "1 ἀο νγε}} το ΒῈ δῆρτγ. "στο. 
“υεη υπῖο ἀεδίῃ. τλῤῥεθι 

το ΤΠρη δά τῆς ΚΡ, Του μ453ξ 

ἔογ ἴδε 5ἰπσυϊαῦ που ἴῃ ἰἢ6 Ηδῦγενν) ἀεηοῖεβ 
{πὸ οἾ455 οὗ ογεδίυγεβ ει ρ ογθά, δὰ ποῖ δῃ 
ἰπάϊνίἀι21] όσ. ὍὙΠὲ Ραὶπιοσγιδὲ νγ28 ἴῃ 81} 
ΡΓΟΘΔΌΙΙΕΥ͂ ““ 5πιἔθη ᾽ ὉΥ 4 ποῖ οὗ σδίογρι δ 5 
βυιά ἀθη!γ ἀρρεδγηρ ὕροη 115 ἰθᾶνεβ. 

“»ποίο ἐδε κοι] Βιλοὶθ ΒΘ» ΔΙΙΔΟΣΊΒΌ, 
ΤὮο νεχὺ “'5ηλοῖθ" 15 σῃοβθῃ ἴο Ἔχργοββθ ἴΠ6 
βιάάσημοϑβ οὗ ἴδε οἴςξ σουρῃξ ΌὉΥ ἴδ6 σδίογ-: 
Ρ᾿Πατϑ. ΝΙΘ ΟΝ ἴῃ 15. Βεβοβγειδυηρ Αταθίθηϑ᾽ 
(Ρ. 148) οὔϑογνεβ [πὲ ἴδε Ἰοαῦ οὗ [6 ρδ]πι» 
οτδῖ, ἤθη ἴοσῃ οἱ ΟΥ εὐθὴ ϑβιιδ)εοοϊεὰ ἴο ἃ 
ΘΠ» ̓ξ Ἰοϑίοη, Π ΠΟΙΒ ΑΥΑΥ 1ῃ ἃ ἔδνν τη 65. 
Αὐυπιρ, τηογθονεῦ, ἴῃ ἢ15 " Ηοτραγίυπὶ Απιὶ- 
Ὀοϊποηθα ̓  (ΙΝ. Ρ. 94, εἰϊραὰ ΌὈΥ Βοβοητ Π]]1ογ, 
νίπεσ, δὰ τ Ῥιι56γ), νυτῖοβ, “Οὐ ννδιτῃ 
ἀδγβ ἤδη ἃ 5118]}] σδίη 4115, ὈΪδοῖς σδίογρ 1418 
ἃ1Ὸ ροπογαίθα ἴῃ στοαΐ μι ΠΊΌΕΓ5 οἡ [15 Ὀἰδηῖ, 
ὙΠ ΟὮ ἰπῃ οπὸ ηἰρῶϊ 50 οἴξῃ δηὰ 30 5ιιδθη]}Ὁ 
ουΐϊ ΟΥ̓ [15 Ἰοᾶνοβ, [πδξ ΟὨΪΥ͂ πεῖς Ὀᾶγὸ ΣἱῸ5 
τοιηδίη : ψηϊοῖ 1 πᾶν οἴθηῃ οὈβογνοά ἢ 
ταυςἢ ννοπάογ, 45 1πουρῇ 1Ε ΕΓ ἃ ΠΟΡΥ οὗ 
ἰῃηαὶ ἀεσδοιίγυςοη οὗ οἷά «ἱ Νίπονρῃ." [Ὦσ 
Ῥυβου δά άβς, ὑροὴ (ἢς ἱπάϊοδίοη οὗ δι᾽. Ὗν. 
Ηοοκεῦ, ἐμδῖ ἴῃς ΑἸοίηυ5 οὗ [πάϊ8 δηὰ Αβϑουγία 
ἘΌΓΏΪΒΒ65 ἔοοά ἴο ἃ ἀἰβετγεηΐ σδίογρι δῦ ἔΤΟ πὰ 
1δαῖϊ οὗ Ατηῦογπα, Ὀυΐ [μδὲ ἴπ6 δοςουηῖ 511] 
{Πϑγαΐεβ [86 γσαρι ἀὴ οὗ ἴμ6 ἀσϑέγιυςίςοη. 

8. γεῤαγε4] δφρροϊπῖθά. 
α τεῤεογιεπΐ φασί «υἱπ] ΟΥ ταῖμου, “ἃ 

ΒΌΠΥ οαδὶ νυἱπὰ." Ὑδὲ τηραηϊηρ οὗ πὸ 
Ἡδοῦγον ψογά σεηάογεὰ ὁ" νϑμεγηθηΐ ᾽" οὐ “" 51}}- 
Ἐ" ((ἡπ ἴῃ6 πιατρῖὶπ οὗ Α. Ν. “" 5116εηἴ᾽)), 15 
ΘΧΙΓΟΠΊΘΙΥ υποογίδιη, ἀπ ϑονυοσαὶ οΟἴΠΟΥ 56Πη565 
Ὦδανο Ὀδοη σίνεῃ ἴο ᾿. ὙΠῸ ῥγοροπάσσγδησο οὗ 
ΟΥΠΕΣΑΙ δι ΠΟΥ 5 ἴῃ ἕανουγ οὗ γτεπάογηρ Κἴ 
εἰ φ]δηΐ "ΟΥ̓ “ὁ 5} Ὑγ.} 80 Ταγσι, Μείσεοσ, 
Οτοῖϊιι5, Ἀοσοηγλ ]Ποσ, Μδυτγοσ, Κοὶὶ, σεβο- 
πῖυ5, Εὐτγοῖ. 866 Νοῖε Ῥείονν. 

δεοαΐ μροη ἐδε ῥεαδ] βιαοῦθ Ὅ89 πθ8ἅά, 45 
ἴῃ Ρς. οχχὶ. 6: [58]. ΧΙΙΧ. 10. 
απ «υἱεῤεά ἐπ ῥί» οί 1ο 410] δδκοά Ὁμ δῖ 

818 ΒΟ ταϊκιὶ ἅ19: [1ἰ. ““ ἀϑκοά ἔοσ ἢὶ5 
501} ἴο ἀϊ6.,) 80 Εοσθη 116 γ, Μδιιγοσ, Εὐννα]ά, 
(΄ Πιεβγθυςῃ,᾽ ὃ 336 Ὁ), Ψ υἷξ.. υΐμοτ, ῬΏβοΥ. 
ΤΙΘ 1ΧΧ. μὰ ““τεηουπηοοά ἢϊ5 50ι1].᾽" 
ἐς 8011] " δόῦδα τλθδῃ5 [86 Ὀγηςρ]Ὲ οὗ δηϊπηδὶ 
οχἰβίοποθ ϑῃθδσοὰ νυν 411} δηϊτημδίθ ογοαϊαγεϑ, 
Ορ. [υἀφ. χνὶ. 40, “1,εἴ ΠΥ 500] ἀϊθ νὴ ἢ 
16 ΡΒ σε π65" (πιδυρίη Α.Ν.). [Ιὴ σ Κ. χίχ. 
4 6 ᾶνδ ἴῃ6 ΨὙΘΥῪ 5816 ΘΧρΥθβϑίο ἃ5 ΠΕΙῸ, 
ΓΟ]οννοὰ ὈΥ ἴδ ῥγᾶγοσ ψ Ποἢ οχρ δίηβ. ἰΐ, 
6 ΠΟΥ, Ο ] ογά, ἴΔκο ΑΥΡΑΥ͂ ΤᾺΥ 5ου]" (Α.Υ͂. 
“16... Τὶ5 σοἰποίάδηςθ ἴῃ [86 ἔνχο Πᾶγγᾶ- 

ἔνο5. ἕδνουγβ ἴδε δε! εξ, (πδὲ (δ6 Ῥεθροθάρηξ οὗ 
ΕἸ} 48 ᾿πηρδίίθποθ νγὰ8 δὲ 411 δυθηῖξ Ὀεέοτγε 
[Π6 τηϊηὰ οὗ ἴδ υυτιΐοσ οὗ 1815 ὈοοΙκ, ἀπ ΤΔῪ 
ἐνθῃ δᾶνα Ῥθθῆ ργεϑθηΐ ἴο [πδἢ 5 οὐ τϑοοϊ- 
Ἰοσξίΐοη δὲ {π6 {ἰπ|6ὸ; {πΠ6 βίυθηρ οἵ Οἷς 
Ῥτορμεῖ ργονίηρ ἴδε ϑίυπι]ηρς οὗ 186 οἴδμεσ. 
ΎΠΙ5 ἔγοβὰ ουζγθαῖ οὗ ἱπιρδίίοησα οἡ 86 ματί 
οὗ Τοηδὴ ἰ5 ἰο θὲ δεοσϊρεὰ ἴο δἷβ τεηειγοὰ 
56η56 Οὗ νοχδίοη δὲ ἴἢ6 βρατίηρ οὗ ΝΙΟυθἢ : 
(15 μαὰ ἔογ ἃ νυν ἢ 116 θδθη βοπλονν δὶ Δ] γε ΒΥ 
[Π6 σοπηξοτγί, ὈοῚἢ ΒΟάΣΪΥ δηά 5ριγιξιδὶ, Ὀσουρὶὶ 
ἴο δῖπὶ ΌΥ ἴδ Ραἰπιοτῖδξ ; Ὀὰϊ πον 1 Γοθδ ὕὉ 
αἴτγεϑῃ, Βειρῃίθηδα ὈΥ [86 ἀοδίσυςοη οὗ {δὲ 
ΞΟΟΑΙΥ ἵτες δῃηὰ ὈΥ (πὸ ἀϊδιγοϑοὶηρ ποδί οἵ ἴδ 
βῃη. Τα παρυ θῖνα νομοιηξησε οὗ ῖ5 ἔδζηρες 
15 Ὀεϊγαγοα, 4[1:κὸ 'π [86 ρδάθυσο νυδῖςς Πὸ 
ἴοοκ ἱπ ἴα ραὶπιογϑι 5 Ὀθδυῖυ, δηὰ ἴῃ ἢἷ5 νοχἂ- 
ἔοη δἷ 115 1055. 

9. (οωέ ἐδοι «υεἰϊ 1ο δέ ἀηρ»7...1 40 «υεἰϊ 
ο δέ αηῷ,}] Οὖὖ᾽ γδίδμεσ, 45 ἰῃ χῃδγρίῃ, “" Ἀπ 
ποὺ ΕΥΘΔΕΙΥ͂ ΔΠΡΤΥ ὃ ""...“6 1 πὶ ΚΓΘΔΙΌΙΥ ἀηρτγ." 
866 ῃοΐθ οὔ υ. 4. 

ευε ὠπίο ἀφα1}] ὙΠδί 15, 5ὸ ἐπιδὲ 1 ττο]}- 
ὩΙΡῚ ΚΙ15 τη6. 80 Τ7υάξ. χνὶ. τό; Ἐκοῖαξ. 
ΧΧΧΥΪΙ, 2: Μαῖί. χχυϊ. 28, ἼΤῊΘ τΈρΙῪ Βείγαγϑ 
ἃ βίγδῃρθ ἄδρτοε οὗ νυν] ]η685 : [ἴ βῃοννϑ [ἢ ρτοὸ- 
Ῥδεῖ ἴῃ [86 δυάς οὗ ἃ 5}]}ἐπ οἰ] ἐονναγὰς 
ἃ ἰονίηρ ἔδίῖμποσ ψῆο 15 τοπιοηϑίγαξπρ τι 1. 
Ἣ!5 Ὀεμδνίοιγ 15 ἰῇ ἴ8ὸ Πίρθοϑὲ ἀόρτοο ἱγτὰ- 
τοηδ] δηά ὑπ] υ5}1Π 406 - γεῖ ἴμῈ ἀεβεπρὕοηῃ ἰ5 
αὐυϊξα ἴτας ἴο παίυγε ; 1 15 ἌἜχδοῖῦν ἴδυς [δδί 
ΟΥ̓ ΡΕΙΒΟΠ5 ἴῃ ἴδ6 τηδίη ρίοιιβ ἴοο οἴρῃ 
ΔΙΙονν Ἐδοιηϑοῖνος ἰο δος. νε πιυϑὲ Ἀδᾶσ ἴῃ 
ταϊηα τπαΐ ἴμ6 ἱπίεποσυξίίοηυ Ὀεϊννεθη [οβουδὰ 
δἃη ἢ5 βεγνδηΐ ννὰβ πὸ ἀοιιδί ἰγδηςξαςῖοά ἴῃ 
πος ον 5801; [{Π6 βυρροσίίοης οὔ ἴδ 

Οἷνγ ϑρίπὲὶ νη πὶ Ὀεΐῃρ τοὶ ΌΥ ἰδς 
ουἱοογηϊηρδ οὗ 86 ρῥγορβεῖ᾽β ἰηνναγὰ ἔδεϊηρ, 
ἴῃ 501716 500 ἢ νναΥ (δου νὰ ἀλτὸ ποῖ δῇϑῆγπι 
ἴῃ γε σοῖν ἰδ βαπὶθ ννᾶγ}) 45 ἴῃς αϊςϊδίες οἵ 
σοηβοίδηοα ἃς ΜῈ ΒΙΏ ΟὈγΒΕΙ͂ν 65 πηδὲ ΟΥ̓ Ἐμοϑὲ 
οὗ ΟἿΓ ΟῚ ΕΥἹ] Ὀ8551 Οἤβ. 

10. Τῤομ δασὲ δα ῥίίν οπ ἐδὲ ζοωγα ΒΟ 
ΟἹ ΤῬΩΥ͂ Ῥασχὶ δῖ βραχϑὰ (οΥ “" δεῖ 
Ἰοΐἢ ἴο ἰοϑὲ ") ̓ Ὅ8:9 Ῥδιπιοσι δῖ. “Ποῦ οὐ 
[ΠΥ ρατί " τερτεβεηῖβ {πε ἐπιρῃδίῖς ἱπίτοάυο- 
ἔοη ἴῃ ἴη6 ἨἩεῦγενν οὗ ἔπ6 ρεύβοῃδὶ ρσοπουῃ. 
ΎΤΠῈ νοῦ 5 [6 βαπὶ6ὸ ἃ5 ἴῃ [86 ἐδαυ πΥ 
ΓΕΟΌΣΤΙΩΡ ρῆγαϑθ οὗ οὔμεβ ογδ “ῥ᾽ (γὴν "ἢ οὗ 
ἐς ΘρΑΙΊΩΡ,,) ἃ5 Πθυῖ. Υἱῖ. 16, ΧΙ. 8: [52]. ΧΙ. 
18; ΕΖεΙς, ν. 11, ἄζε.; Ὀμΐὲ 11 15 Βοτδ υϑοά ψ ἢ 
(Π6 ϑ8πι6ὸ ἴυπσῃ οὗ τηθδηϊης 45 ἱπ Οση. χῖὶν. 
20, “τεζαγὰ ποῖ γόους εἰυ θ᾽" (Ηδ6δ. “Ἰεξ ποῖ 



ιΟυ, 
“ῥανεῖ, 

ν. 11.] 

᾿ ῃδά ρΓΥ οἡ ἴῃς ρουτά, ἔογ πε νυ ἢ! ἢ 
ἴδου παβὲ ποῖ ἰδδουγαά, ποι ΠεῚ τηδάεβὶ 

, Ἠεδ. τας 11 ρον ; ὙΠ οἢ ἴ σΑπιθ υρ ἴῃ ἃ ηἰρῆϊ, 
ΖΑ εν οὗ 

Δηὰ ρεγβῆθά ἴῃ ἃ πίρῃΐξ: 
[1 Απά 58οι]ά4 ποῖ 1 8ρᾶγε Νίπο- 

ΤΟΝΑΗ. ΙΝ. 
νεῖ, τΠδῖ στθδῖ οἰτγ., ἡν ΘΓ ἢ ἃΓα ΠΊοΟΓς 
[ΠΔΠ βίχβοογε τπουβαπὰ ρεγβοηβ [ἢδί 
οδηηοῖ ἀΐδοεγῃ δεῖννεθη {Ποῖγ τῆ 
Πλπά δηά τῇεὶγ ἰοῖζ πδηά; δηὰ δέτο 
τυςἢ ολῖ]6 Ὁ 

7 
. Ουγ 5 ουγ 50 [1 ἀεηοῖςβ πὸ 

δ ΡΝ Ἐν ἀπίς ΟὔΘ ἔδοϊὶβ ἴοσ ἃ ἀθαῦγ ρῥγιχοὰ 
Ροβϑοββίοῃ. 
"αδε 1 ἰς φγοαυῦ) ταδάοαῦ 10 δσοϑϑῖ, 

Ὀγουρπίοσε ἴα ἴο ἴῃαῖ πὸ ἄρτος οὗ ἀδνεῖορ- 
τιθηΐ νι ἢ [(Π15 ραγεουϊαῦ ρῥἰδηὶ ἀἰϊβραγοά. 
Το ΒηΟΙΥ ἀονεϊοροά ρΡαϊπιοτϑὲ ὙΠ] ἢ ἰοπδἢ 
Ἰλτηοηίοα, 15 Ἴσοπιρατοὰ νὴ ἰδ ΝΙηονθῇ, 
ὙΥΏΙΓΒ [ολονδῖ δά τηδάς 50 “" στεδί." 

«υδίο εαγιὸ ερ ἐπ ἃ πίσϑὶ, απά ρῥεγ δε ἐπ ἃ 
πἰσϑ] ὍὙὨΙ5 ἰ5 πὸ ἀοιυδὲ ἴδε τρηΐ ἰγδηϑιδίοη 
οὗν [86 νογάς, δηά ποῖ, 85 ἴῃ ἴπ6 τῃρλυξίη, “" ννᾶ5 
[ῃς 5οὴ οἵ [86 πίρῃϊ.᾽) Τῆς Ηδεῦγονν 15 ΠΠΌγΆ]]γ, 
“(ἢ ἢ [6 5οη οὗ ἃ πἰρῃϊ οδπιὸ πΐο δείηρ, 
δηὰ {Π6 5σοῃ οὗ ἃ πιρῃϊ ροπϑῃοα." ὙΠΟ 8ρ- 
ΡέΔΙ5 ἴο Ὀ6 δῃὴ Ασδιηδίβηι 'ἰῃ (Π|5 υ86 οὗ [86 
Ῥῶγαϑε “" 5οῃ οἵ ---- -᾽ (ἢ15 αἵ Ἰεδϑῖ, ἴπ ἴδ δὺ- 
δθης6 οὗὨ ΔΩΥ ρδγϑ]]οὶ ἰηϑίδηοθ ἰῃ (Π6 Ηρθῦτεν 
δοηρίαγοβ (ἰοῦ Εχοά. χὶἹ, ς 15 ποῖ ὈΧδοΥ 
ΑἸ1Κ6)ὺ, να ΤΊΔΥ ἰηΐοετ ἔτοπὶ ἴῃε ἔδλςξ ῃἠοϊδα ὈΥ͂ 
Οεϑθηϊὰ5 (' Τμα65.᾽ Ρ. 217) ἴδδὶ 16 Ῥεβῃϊος- 
ϑγτίδς νεγβίοη, ἰῃ ει. χχῖν σς, ἔῸΥ “ αἱ ἢΪ5 
ἀδγ " (Α.Ν.) μᾶς “186 5οὴ οὔ πε ἀδγ,᾽ δπὰ ἴῃ 
Ῥγον. χὶἹ τό [8 ἔοο 5 ψνυδίῃ 5 φγειεμεν 
Κηονγη᾽" (Α.Ν).0}] μᾶ5 “τὴς βδοη οὗ ἴδε μουγ.᾽" 

11. “ῥαγε] Οτ, “ες Ἰοίῃ ἔο 1ο56.) 76ἐ- 
Πονδὴ δρεᾶῖκβ ἴῃ ἴπῸ Τἰδγασῖοσ οὗἠἨ νης, 
Δεσπότης, 835 ὙῈἾ1 ἃ5 ἴῃ ἴπδὶ οὗ Μδαζεσ δηὰ 
Ῥχεϑοσνου. 

»ΙΟΓῈ ἐδαπ σἰχάζογε ἐδοιμαηαά βόγηοης ἐδαὶ 
εαπποὶὲ ἀἰἰσεογπ δείαυεενι ἐδεὶγ γίσϑὲ ῥαπά αμά 
ἐδεὶγ 8 ῥαμῇ [τ [45 Ὀδεη ϑβυρροβῖοα τῃδὲ 
[}15 ἀξβοτίρτίοη ἰηάϊςαῖοβ [Π6 νυ μο]Ὲ Ροριυ δίϊοη 
οὗ ΝΙπενθῇ, νἱεννοὰ 45 ἀοδιτυΐὸ οὗ πηοσαὶ ἀϊ5- 
ςεγησηθηῖ : υΐ [Π6 ΠΙβίοΟΓΥ οὗ εἰ. 111. 5ῃδνν5 
1ηδὲ ϑσυςἢ ἃ ἀοβδοσρὕοη οὗ ἴπῸὸ Νίπον ῖοθ 'π 
ΒΈΠΟΙΔΪ σοιυϊὰ ἤν Ὀδοη δἱ(ορεῖμοσ οὐἱδ οὗ 
Ρίδοε. Ὑμαῖ ἱπέδηϊβ ἅγὲ πιεδηῖ, 15 ϑῆεννῃ ὈΥ 
πὸ σοπιρατίδοη οὗ [ευϊ. ἱ. 290 δηά [54]. ΥἹ!. 
1ς, τό, δηὰ Ὀγ ἴδ 50] οἰποὰ τεΐεγθηςθ ἴο {δ6 
“ἐ  ΠΓ ἢ οδί|6.} ὙὙδδ ᾿ἰπ οὗ ἴδε ἂγὸ ἴο 
ὙΠΟ ἢ [(ἢ]15 ἀσβοσρίίοη νου]Ἱὰ ΡΓΟΡΟΣΥ͂ ΔΡΡΙΥῪ 
[25 Ὀδοη αἰ σοι δϑοιίσηθά, ϑοπηο ἰδ κίηρ τἢδὶ 
οὗἩ Τῆγθο γϑδῦβ, οἴπογβ, ἃ5 ΝΊ θυ ἢν (ᾳυοίοα νν ἢ 
ἄΡργονυδὶ Ὁγ Κεῖ]), ϑενεῃῆ. [{ ἰ5 βίδϊοά [ῃδὶ 
(η15 ͵αϑὲ 15 δπιοὴρ οσίθηϊαϊς 4 ἐδνοιυσιῖθ 
ρετίοά ἴἰο γίνε ἴο Ἴςἠ]άμοοά: [ἃ «]9ὸ Ὀεῖίογ 
5.115 1Π6 ρᾶβϑθαρε 845 ἀδϑιρηὶη ἴο ΟΧΡΓοΘ5 {Π6 
Ρεποὰ οἵ ἰγγεβροῃβι θπμθθθ ἔμπᾶπ ἴΠ6 ϑῃοτίογ 
Ρεποὰ νου ἀο. [{ 18 σδὶου]αϊοα παῖ ςἢ}}- 
ἄγθῃ υηάθγ ϑένθη ἀνόγᾶρε ομθ- ἢ οὗ (Π6 ψῃο]ς 

Ρορυϊοίίου, δηὰ [δΔῖ νὰ {πι18 ἄγ Ὀχουσῇί ἴο 
δὶχ Βυπαγοὰ τπουδαπαὰ 45 ἴμ6 Ὠυπλῦοῦ οὗἨ {πὸ 
ἐμ ιϊδηίβ οὗ Νίπονεῃ. Τα ἰ5 0 στϑάϑοῃ 
ἔογ (Πϊηκίηζ [Π6 σοτηρυίδίίοη εχίγανδρδηΐ, 51:}0- 
Ροβίηρ ἴδε ρίδοε 80 ςδ)εὰ ἴο βᾶνε σοπιργίϑεὰ 
ἰορεῖθοῦ ἢ Νίπονο ἢ ΡΓΌΡΟΥ ΟἴδαΓ ἰαγρο 
ΤῊΔ5565 ΟὗὨ ΡΟΡΟΪΔΙΊΟη ἴῃ [15 ἱπηπιεά!δῖο νἱο ΠΣ γ. 
8ε6. δῦονυβ οὐ Ἂς. 111,3. ὙΠῈ ρυγροθὸ οὗ [86 
τηθητίοη οὗ ἴμεϑ96 σλοίοοὸ Ἅομιϊάγθη ἰβ5 δ Τὔοθ 
ἴο ᾿πάϊσαΐϊο Ὦονν ἰάγξο ἴδ ΟΥ̓ ννᾶβ, ἃ5 ἀρρεδγϑβ 
ἤτοιῃ 1158 ἱπηπηθάδίοὶγ ΓΟ] ον ἴἰδ6 νγογάϑ 
ἐἐἢδὶ στοδί οἰἴγ.,᾽" δῃηὰ 4150 ἴο ργεϑθηΐ ἃ ρ]θᾶ ἔοσ 
ΘΠΟΝ ΠΡ ΤΊΘΓΟΥ ἴο ἃ ΡΟΡὨΪΔΙΙΟΩ 80 ΠΊΔΗΥ οὗ 
ννβοπὶ δὰ ποῖ {δμεπηβεῖνεβ ἀθϑογνοά ἴο βιιῆεσ. 

ΤὨδ ἀγρυπιοηΐ οὗ ἴπθϑ6 1ϑῖ ἴνγο νϑῦϑθϑ σοπη- 
ΡΓθ65 ἃ ΠΌΠΙΌΕΟΙ ΟὗὁὨἁ γὙΕΙῪ 53{ὙἸκίπρ που (5. 
ϑοχὴθ οὗ μδθῆλ ἄγ [ἢ ΟΠ] οννίπρ : ΑΠΥ νορο- 
1Δ016 στονίῃ 15 οὗ 5Π|4}} δοσοιιηΐ Ἴσοπιραγοά 
ὙΠ 4 δυπΊδη Ὀδίηρ, τις ἢ ΤΟΙ (ΟΠῚ 
ὙΠ} ἃ ἰάγρο ΟΥ̓ : Τ 6 πλυϑῃγοοτλ.ἾΚο, ται], 6Χχ- 
ἰδίθηςθ οὗ ἃ οτῖσί βδῆοννβ 45 ῃοίδίηρ ὉΥ {πὸ 
βιάθ οὗ ἴῃς δπείεηϊ ον οὗ Νίπενο (Οεη, χ. 
11): Οοάβ ννογῖκβ ἀγὲ ἃ ἀθδυγ- ΡΥ Ζοα ροϑϑοϑ- 
βίοῃ ἴῃ Η!5 ογϑϑ, νι ἢ ΙΓ ἢ Ηδ 15 Ιοῖἢ ἴο ρατῖ, 
ἐβρθο Δ! γ ἤθη Ηδ ἢὰ5 “"Ϊαθουγεά ᾽ ἔοσ ποτὶ 
δηῃὰ Ὀγουρῆς {ΠπῈπὶ ἴο στοαΐ πιαρηϊζάθ ὉΥ ἃ 
Ἰοηξβ Ῥγοσδββ οὗ σᾶτὸ (ςοιηρασθ ἰοῦ χ. 3, 8, ; 
7]ετ. χὶν. 4; ἴδε “"Ἰοβῖ βῆθθρ ᾽" δηὰ ἴδε “"]οϑὶ 
Ρίθοθ οὗ 5νοσ᾽" ἴῃ Τυκο χν.): ΨΥ Ά1Ὲ πὸ 
ΤΟΙοσθησΘ 15 ἤογο τηδάθ ἴο [6 τερεηΐδηςθ οὗ 
{86 ΝΙηον ῖ65,---ἂἃ σοῃϑιἀογδίΐοη οὗ ναϑῖ ννεϊρἢϊ, 
δηὰ οὔθ ΙΓ ψοιὰ πᾶν Ὀθθη οὐ ἰἴβο! 
ΔΙΏΡΙΥ 5ιῆηςϊοηῖ, ννΠοἢ πονγανοσ δὲ ργεϑοηῖ 
βίδηάϑβ ἰῃ ἴῃ6 Ὀδοκρτοιυηά, ----ϑίγο95. 15 ἐχ ὠῤω- 
“απ Ἰαϊὰ ἀροη πε σ2ο,οοο ἱπποσθηῖβ Ὡς ἢ 
ΝΙΠονθ ἢ σοηίδιηοα, ΤΡ πουρἢ υὑποοη- 
ΒΟΙΟῺ5 ἱπίθγΟ ϑϑοῦβ ἃ ΠΑΥ, ὄύθη Ὡροη ἴΠ6 “τυ (ἢ 
σΔ[Έ]16" ἢ ἢ ννᾶβ {πογθ, ϑμοννίηρ {μα Οοά 
ἀοθ5 “' φᾶγε ἔοσ οχϑη," ΑἸζορείῃοσ, ἃ δ ἰπιρϑθὲ 
ῖΘ Ποῖ αβοσγάδά 5 ἱπίο ἴο Ἡραστί οὗ σοὰ 
ἍΜ ΠΟ56 οηοΥ ΠΊΘΙΟΪΘ5 ἃῚῸ ΟΥ̓ΟΓ 4]} Ηἰ5 ννοσῖϑ, 
ὙΒΙΟἢ ποῖ ΟὨΪΥ̓ πιλγκβ (ἢ ρᾶβϑαρε 8ἃ5 οἠς οὗ 
ΤΟΙΊΔΥΚΑΌΪΘ Ὀοδαΐγ, Ὀυΐ 45ὸ ἢϊ5 ἴἔ ἴο Ὀὸ 
ΚὨΣΟΌ ἢ 411 ἀρθ5 ἃ ϑἰδηάϊηρ τθρτοοῦ οὗ ὄνεῦν 
ἔογπῃ οὗἁἉ ὈϊξοίτΥ. 
ΤΠ παιταῖϊνε οἴοϑοϑ δΌτιρ Ϊ ψἱουΐ 5[δί- 

ἴῃρ ἴῃ6 ἱπιργεβϑίοη ἰθς ἀροη ἴδ6 ῥγορποῖ 5 
οὐ πιϊπὰ. ὅ66 [πἰτοάυείϊοη, Ρ. ς8ο. Βυϊ 
{Π15 106 ΠΑυγαΐου ἀθοηβ ὈΠΗΘΟΘσΘΑσΥ. [{ 5ι:- 
Ποε5 ἢΐτη, [οπδἢ (45 νγὲ 5 ρΡροϑβε) Ὠιπηβοὶέ, τμδὲ 
ἴΠ6 ργορῃεῖ᾽ 5 παιτουνν-Ππιπαάδάηοθθ 15 ὀχροβοὰ 
δῃά τορι κεά, ἀπὰ [δὲ Οὐοά᾽ 5 ΠΊΘΓΟΥ 5 ι5:Π6ἀ. 
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6οϑ8 ΤΟΝΑΗ. ΙΝ. 
ΝΟΤΕῈ, οἡ (ΗΑΡ. :ν. 8. 

“ΑΔ νοδοηθηξ δοὶ νη," ΤὙὍΤῆδ τοπάογ- 
ἴῃς δ᾿ νομπεοιηθης "ἡ ρῥγείοιτοὰ ὉΥῪ Ὦσγ Ῥυβὸ 
86 615 δί ἢγϑί οἰρῃϊ ἴο Ὀ6 σουηϊεπδηοδά ΟΥ̓ [ἢ 6 
ἕλεῖ, Θπι Δ Ὁ] ςποὰ ὈΥ ἴπ6 σοπουτγτεηϊ (Θ5 ΠΟΥ 
οὗ {γάνϑῖ γα (45 Μοτγίοσ, ἈἸΟ δηά 1, ἀγαγάὰλ), 
τὲ [86 πεϊρῃδουτποοά οὗ Νίηονθ 15 σι δ]οςῖ 
ἴο οχίσεηιοῖν νἱοϊθηϊ ϑἴουτηβ οσ τυ τὶν πὰ οὗὨ 
μοῖ νυἱπὰ οογλης ἔγοπι ἴπ6 δαϑῖ, νοσῪ Ῥδγίϊ] 
ἴῃ (Ποὶγ οχίοηϊ, σδγγυίπρ δίοπς ἀδηθὲ εἰουιάς οὗ 
ἀυξῖ δηὰ 5δηὰ, ὉῚ νης [δὲ αἷγ ἰ5 ἀδγικοηθά 
δηδ υηάδοῦ ὙΠΟ ἢ 411 νορεϊδίοη ἰ5 Ὀυγηΐ ὉΡ 
δῃάὰ ὄυεη βυνερῖὶ ἀνᾶῦ. ὙΠῸ οδϑὶ ᾿νϊηὰ ἰ5 ἴῃ 
ἔδλεῖ ἴῃ ἴδοϑο σουπίγιοϑ πὸ πιοβῖ νἱοϊεηϊ οἵ 4]]} 
νη ά8, δὲὲ ἐ. 5. [ιγαγὰ δ “ ΝΙπενεῖ ἀηὰ [5 
Ἀεπιδίηβ ̓  (Δυτιἀξεπηθηῖ, 18ς1), Ρ. 82; “ἼΤΠΘ 
Βοαῖ νγᾶβ ΠΟῪ δἰπιοδῖ ἰηϊοϊογαϊθ. Μιοϊθηξ 
ὙΠ 45 Οσσδϑ ΟΠ} συγερῖ οὐοσ ἴδ6 ἔδοο οὗ 
[Π6 σουπΈΥῦ. ὍΠΟΥ οου]ά 6 8θοὴ 85 ἰἢ 
δάνδηςθά ἔτοπὶ ἴΠ6 ἀδβογῖ, σΑΥΤΎ Πρ δοηρ ὙἹἹ 
1δεπὶ οεἰου 5 οὗ Ξαπά δηά ἀυκέ. ΑἸπιοβῖ υἱΐοσ 
ἀλυκποϑβ ργενδιϊοά ἀυτὶηρ ᾿ΠοΙΣ ραβϑᾶρθ, νυ ῃ] ἢ 
Ἰλϑῖθὰ ϑϑΏΘγΑΪΥ δροιςξ δὴ δΒοιιγ, ἀπὰ ποίησ 
ςοι]ὰ γεβιϑὶ Ποῦ ἔγΥ. Οὐ γχοϊυσηϊης ΠΟΠῚΘ 
οπο δογμοοη δῆοῦ ἃ ἰοηρεϑὶ οὗ [μ15 Κιηά, 1 
ἔουπά πο ἴγδοεβ οὗ τοῦ ἀνε Πηρ5 ; πεν δά 
Ὀδοη ΘοΙρ δίοΥ ολιτιθὰ ἀὐγᾶῦ. Ῥοπάδσγοιβ 
ννοοάδῃ ἔγαιηθο οσκ5 δδὰ Ὀδθη ὈογΠΟ ονοῦ (ἢ 6 
Ὀδηκ, δηὰ δυτίοα βοὴθ δυπάτγοά γαγά5 ἀϊπίδηϊ : 

1ῃε ἰοηΐ5 δᾶ ἀϊςαρροασγοᾶ, δηὰ ΠΙῪ διγηϊυτο 
γνὰ5 βοδίζογοα ονὸσ ἴδε ρἷδίη. ἢ Βαυὶ ἴδεῖε δῖ 
βεγίουβ οδ)εσϊίοπβ ἴο [58 τεηάογιηρ οἵ (δὲ 
τὑγογὰ : [πο 185 Ὧ0 σποηοη ταδάδ οὗ ΔηΥ ϑυοὴ 
εἴἶεςϊβ 45 σσουϊά ἔοἸονν ἃ ξαϊο οὗ ἴδε Κιπά 5υρ- 
Ῥοβθά, σῇ ςἢ νου Ἱὰ πᾶνε υἱ[ΕΣῚῪ συσορί ΑἸΤΩ͂ 
186 [1411 Ὀοοί οὗ ἔπε ῥιόρδεῖ; ϑυςὶ ἃ δοὶ 
νὩγ σὰ σουϊὰ δᾶτο συηοορὰ οὗὨ 1961} [οἵ 
(Π6 ἀεπίγυςοη οὗ ἴθ μαϊπιογίσὶ τιουϊ (δε 
ΔΦΈΠΟΥ οὗ ἴδε “ἐ σοστ :;᾽ [ἢ 5118 γῶγϑ5, ἰπϑιοδὰ 
οὗ θεαί ὕροη ἴδε ῥγορμεῖδβ μοδὰ ἀμπηρ ἰἢς 
Ῥγενδίεηςε οὗ {πὸ οδϑὶ νυἱπά, υυοιυ]Ἱά Βανθ 
ΤΑῖμοσ δἰἰδγοά Ὀ΄Υ [86 εἱοιιὰς οὗ ἀυῖ ΜΒ ἃ 
νἱοϊοηΐ ραϊο νγουὰ πᾶν Ὀσγουφὰς σὰ ἃ, [ὰ 
ἔαςῖ, πο οἵἴδποῦ εἶδος ἀρρθᾶσβ ἴο δε δϑογθοά ἰοὸ 
(δ. εαϑὲ νυἱπὰ μόγὸ βροκθη οὗ ἴβδη [δαϊ οἵ 
τηλκίηρ, [Π6 ΔΓ Ὄχι γοπιοὶΥ ποῖ, [{ 566Π15 ἔβεῖε- 
ἴογδ ΤΟΣ ῬγοῦδὉΪ6 [μδῖ ϑοπιθ δυο ἢ 56π5ὲ 85 
ἐς ΘΌΪΕΓΥ "ἢ 15 1ἴΠ6 οπὸ ἰηϊοηάδά, (πουξὰ τβδὶ 
[86 νγογὰ Ῥγϑοίϑοὶ Υ πιθᾶῃβ ἰξ 566Π15 ᾿ΠΠροβϑι δα 
ἴο ἀοίοττηϊπο ἰῃ ἴδ6 Δθσθοησθ οὗ ΔΥ ΟΙΪμτ 
ὀχδιηρὶο οἱ ἰΐ8 ι.96, οὐ Οὗ ΔΥ ςεγίδίη συ άλπορ 
ξατηιϑηῃοὰ ΌὈΥ [15 εἰγτηοϊοσγ. [5 τοοῖ, πιϑδῃ- 
ἴηξ ““εηρτανς," “Δ τοδῖς,᾽" ““ ῥουρῆ," “δὲ 
ἀεΆξ," οὐ “6 πιυΐε," μᾶ58 βιρρίϊεά πιλίεπλὶ 
ἴογ ἃ πυπῖρεσ οὗ ἱπρεηίουβ ςοπ)οσζυγε5 45 ἴ0 
115 πχρδηίηρ, Ὀοξὰ ἴο ἈΔΌΙΠιΟΔΙ ἀπὰ ἴο πιοάεπι 
οπῦς5. δ6εε ΟἹ], Ὠγ Ῥυϑευ, δπὰ Οεϑεπι, 



ΜΙ(Γ(ΑΗ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

5 ΑΟ 

51. δίανιο απά Μιπα 7 σ}: ἐδὲ Ῥγοῤδεῖ ἐν ὃν. ῥενγιομαὶ ἐραγαεσίεγ.. . .. Ὅτο 
81, Ῥγοῤδεείς Ῥίοπε.. . . όιτο ὃ ν]. ὕμιν ο τὐλῥανο. απά Ῥίαη οὗ 
8. 11, ἈΚείρη ο Με. κα ἀτὰρ τάττον τ χὸ ὁοοξ. . . . - Το Ὡ ΘΙΣ 
8 ἵν, Οὐνραγΐοη αυἱό Σιαίαῦ ...« ὅτο 

81, ΒΕ ποτὰ Μίοδῃ (Π9")) ἴς τὴ6 
Βῃοτίεηδαῖ ἴοση οὗ ΜιςἼδιδῃὶ 

(9) νη ἢ ΠΟ ΓΑΙ πλϑδηϑ, ἢ 2ο ἐς ἐξε 
,“͵λουαλῇ ὙὍΤῃδ6 πᾶῦῆθ ψὰ8 ἴῃ ΟΟΙΏΤΊΟΠ 
56 ΔΙΊΟΠΡ ἴΠ6 Ι5γδε] 1168. [Ι͂ἢ Οὴδ ΟΥ̓ 
οἴδμεν οὗ 115 ἔογῃβ ἴξ 15 ἔουπά ἴῃ Τυάρ. 
ΧΥΊ]. 1; 1 Κ. χχιι. 8; 1 Οἴτο. 1}. 34; 
ΧΧΙΣ, 20; 2 Οἤτο. χΧΥἹ. 7; [6 Γ. ΧΧΧΥΪ. 
τι. [εἰ ΔΡΡΙΙΘα, ἴῃ ἃ βίηρὶςε Ἰηβίδῃςθ, 
ἴο ἃ οτηδὶθ, [6 νι οὗ Ἐδποῦοδπι, Ὀὺπῖ 
ῬτΟΌΔΌΪγ, ὈΥ ἴῃ6 ταϊβίαϊκο οὗ ἃ Ἷοργιβῖ, 
ἴογ Μαδοῆδῃ. ὅ66 2 (ῆσο. χι. 2. 

ΤΏΣς δυΐμοῦ οἵ 1π|8 ὈΟΟΚ τνὰβ οδ]εά 
“1ἢ6 Μογαβίμε " (ΜΊοδῃ 1. τ; 7 τ. χχν]. 
18), τηοβῖ ΠΠοΪγ ἴο ἀἰπηρυί θη, Ὦ]π ΤΟΤΩ 
Ὦ15 πδιηδβαῖκα Μιοδίδῃ, (ἢ6 βοη οὗ [τ Ϊδῇ, 
ἴπ6 Ῥτορμοῖ οὗ ἴῃ6 εἰπε οὗ Αδαῦ, 1 Κ' 
ΧΧΙ. 8. ὙΤὨδ ἀεδισηδίοη [τᾺΡ]165 (ἢδέ 
6 ψ͵ὼλ8 ἃ Ὡδῖίινθ, ΟΓΥΥ̓ Δ [Παδϊίδηΐ, οὗ 
Μοτγεβῃοίῃ, 4 νἹ] ρα ἴῃ ἴἢ6 πεὶρῇΡουτ- 
Ποοά οὗ δίῃ (Μιοδὴ 1. 14) ἴὰ ἴῃς 586- 
ῬὨΘΙΔ ἢ, οὐ τρδυτηε ρΪδίη οὗ [6 Κίηράοτῃ 
οὔ Τυἀλῃ. ΤὍῇο ῥΐδος 15 ἀδϑοσι θὰ ὈΥ 
Τογοηα 845, ἴθ 15 τς, ψέμς λαμά 
ἐγαμαάΐς. Νοιδίηρ 15. Κηόνῃ οὗ Μιοδἢ 5 
Ῥαζγθηΐαρθ. ΗἸ5 ΤΩ] 5[ΤὙ νγὰ5 σοον δ] Ἡ] ἢ 
τῃαϊ οὗ Ι5αἰδῆ, Ὀπΐ 1 ἀϊά ἠοῖ Ῥερίηῃ 50 
ΘΑΥΥ, ὯΟΓ σΟΠΓηϊ6 50 αῖθ. Ηἥα 16]]5 15, 
ἴη ἴῇ6 1ῃηβοΠρίοη οὗ 8 Ὀοοΐ, [δὲ Πα 
ῬΙΟΡἢ βιθα ἴῃ [ἢ6 ἄδγυϑβ οὗ Τοἴμαιῃ, ΑΖ 
δὰ ἨδεζΖεκιδῆ. [1β5αῖϊ8ὴ Ὀερδη ἴο ὕῥτο- 
ῬΠΘΒΥ υὑηάον ὈζΖΖίδῃ, ἴπΠ6 ρὑγεάδοσβθβοσ οὗ 
7οΐδδιη, δηα ρεσθαρβ ουινεὰ [6 τεῖσῃ 
οὗ Ηδζεκιαῆ. Μμιοδῆῇ ἄρρεδῖβ ἴο δᾶνα 
ἀϊεὰ ἴῃ 86 ΘΑΥ] ῈΓ ρᾶτὶ οὗ ΗδεΖζεκίδἢῃ 5 

1 Τῃ βενεῖδὶ ὑἷδοςβ οἵ ἴἃς ΑΥ̓͂, βρεῖς Μιοδβαίδῃς 

γο:. ΥΙ. 

τοῖὶρῃ. 866 ὃ 1, Τἢα τε οὗὨ Ὦ]5 τη] η 5- 
ἘΓ ΤΏΔΥ ἴπυ5 ᾶνα ἰαΐη Ὀεΐνθθη Α. Ὁ. 756 
δηᾶ Α,Ο. 710. 
γε Ἄοδῃ ρίδθδῃ Ὀυξ νοΥῪ 1||6 τερατγαϊηρ 

τῆὴ6 οἰγουτηβίδηοσϑ οὗ ἢϊ5 6. [1 πουϊὰ 
Β661ὴ [πᾶΐ ἢ6 οοηπημπεοὰ ἴο τοϑιάδ 1 15 
Ὡδῖϊνα ΤΕΡΊΟΏ, ΟΥ δἱ ἰεαϑδὶ ἴο τεραγὰ 1ἴ 85 
ἴῃς σδηῖτα οὗ 15 ᾿ηϊεγοβί, το τῃ6 ἔδοΐ 
ταὶ 1ῆ6 πίηθ ῥἷδοθβ τωθητοηδα 1ῃ ἢΪ5 
ἔγοῖ σμαρίοσ (νυ. 10ο---15), ἴῃ6 ἰαἴς οὗ 
ΨὨΙΟΝ ἢΘ 54} ἃ5 [6 τα50}} οὗ [6 Αϑβϑγτίδῃ 
Ἰηναβίοη, ΔΡΡθᾶσ ἴο ᾶνε Ῥδϑη οἱ υαϊοά 
ΜΠ ΠΙῊ ἃ 5118} ἀσθᾶ ἴῃ [86 δου ρματὶ οὗ 
[η6 ΘΠΘΡΠοΙΔ ἢ , Ηἰἱἴ5 Πα 14] ταϑι ἄθηςα 
αἱ Μογοβμοίῃ ψουἹά, οὗ οουγθο, Ὀ6 αυτδ 
σοιρδί]6 ἢ ἢ15 ραγίηρ ἔγεχιθηΐ ν᾽ 5115 
ἴο ἴῃ6 σΑρίῖ8], ἴΠ6 οὐ]εςοῖ οὗ ἰονθ, τενο- 
ΤΕΏΟ6 δηὰ ΠΟΡό6,ἴο ἀν αν ρεηυης 15γδ 6} 16. 
11 ττᾶβ ῬγΟΌΔΟΙΥ οἡ οπς οἵ [ἢε56 οο- 
ΟΔΒΙΟΏ5, 1ἴ ἸΏΔΥ ἢᾶνε Ὀδθὴ δὲ οἠβ οὗ ἴῃ6 
στοαὶ [δϑιϊνα 5 Βοοὴ δῖοσ ἴῃ 6 δοςθϑϑίοῃ οὗ 
Ἡεζοκίδῃ, ἴπδὲ ας ἀνοκο ἢ οεοῖ [ἢ 6 
5] ατυ θα ὩΡ ΘΟΏΒΟΙΘΏΟ6 οὗ Π15 ΘΟ ΕΓΥΤΊΘΉ 
γι τῃ6 5ἰδυ ηρ δηπουηοειηθηῖ, “ ΖΙΟΩ 
5}|}} "6 ρῥ]ονεά {κὸ ἃ ἢς]ά, δηὰ Τεπιβαϊθπι 
584}} Ὀδόοτῃς Π64ρΡ5, ἀπά ἐῆδ τυσυηίαίη οὗ 
ἴῃ6 ἢουβ6 85 ἴῃη6 ὨΙρἢ ρΐαςες οὗ ἃ ἰοσγεβῖ." 
ΤΗϊ5 υἱΐζογᾶηοα, 85 ἴῇ6 ῬγορῃΘΟΥ͂ οὗ 
“ ΜΙοΔῃ [6 Μογδϑίῃι6, ψ ἢ ἴῃ 6 οἱτ- 
οὐτηδίδηοα5 δἰζοηαίηρ 1{, ̓ νεὰ Ιοτρς ἴῃ 1ῃ6 
τηϊηας. οὗ ἢϊ5 ἄδνοιξ σοιηίτγτηθη. 8568 
7ε:. Χχυῖ. 18, 19. 

3 Τῆς αἰϊειρὶ οὗ Κ οὶ! δπὰ οἴποτβ ἴο ἰδ 
βοῖης οὗἉ ἴΠε86 πϑιηςβ ὙΠ 5ροῖβ ἴῃ ἴῃς ἱτηπηεάϊαϊα 
περ ουσῃοοά, οὐ ἴα ἴδε Ὡουῖ οὗ [6158] τ, 
566,5 ἴ0 2411} υἱζετ]γ. 

ᾳφ«ς. 



διο 

8 1, Ηἰἴβ8 ρτορῃεῖς νυἱϑδίοῃβ δηᾷᾶ, ἴὩ 
ΒΟΙΏ6 Ὀΐδοα5, ἢ15 51}γ]6 οὗ τεοοσάϊηρ ΤΠ τηρ 
Πᾶνα ἃ βἰἴτοηρ Γοβει ϊδηοα ἴο ἴμοβα οὗ 
15414}. Ηδ ἔογεβαν ψῃδί πουϊὰ ὈᾺ [Π6 
ἰδϑ6 οὗ [6 Αδββυσίδῃ ἱηναϑίοη, ἩΠΊΟΝ 
Ια δῃ ᾿νε ἴο τεοογά 845 ἢ]βίοσι δὶ ἔδοεϊ. 
Ηδ ἰογοιοϊα τἴῃ6 ἀοϑισυςοῃ οἵ ϑδωδτία, 
[Π6 ἀρρσοδοῦ οὗ ἴῃ6 δηθΓΥ, ἴῃ ἃ ἰδΐεσ. 
Ἰηνδϑίοῃ, ἴο ἴῃ 6 νΕΙῪ ψαίε5 οὗ Γ εγιιβα] 6 ΠῚ, 
ψ ἢ ἴῃ 6 γὴν ψαϑῖς οὗ ἴῃ ἐεῃοεα οἰ[165 
οὗ υἀΔἢ. Ορ. Μιοδὴ 1. 9 σι 1581. 
ΧΧΧΥῚ., ΧΧΧΥΣ. [{ νὰβ τονδὶ ἴο ἢ 
{παῖ ἃ τας οὗ σταος ψου]ὰ γεῖ θῈ γταπιεα 
ἴο [εἐπιβαϊετω, θυὶ τμαὶ ἃ ἀαΥ σου] σοπλα 
ἤδη [6 ψὨΟΪ6 τᾶςς οὗ ᾿υἀ δὴ 5ῃουϊὰ ὈῊὲ 
βνορί ου οἵ [ΕΙΣ οὐχ ἰδ Ἰἴο σΔΡΌνΙΥ. 
Ης 587, ἢ ποῖ 1655 Οἰδάσηθββ, ἰπδὶ ἃ 
ἀδὺ νου Ἱὰ οοθ ἤδη τῃς σετηηδηΐ οὗ 
Ι5γδθὶ νου]α Ὀδ τεβίοσθά. 

Ηδ Ὡδνογῦ 1εἰ5 ἢϊ5 Ῥεορὶςα ἔοσγρεί [Παϊ 
[ΠΟΙΣ 50 ΒοΠηρβ οτα ἴῃ ὈΓΟΡΟΣ ἔπη οὗ 
[ΠΟΣ αν} ἀθεάβ.υ ὙΠΕΥ δὰ Ὀεδοοῖης 
ἀεραβοὰ δηὰ ἀϊἰβϑῃοηδϑβί ἴῃ ΠΕΣ σοϊωστη 
ἀθα!ηρθ ΜΠ Ἔδοἢ ΟἿΠΟΥ : πιυῖυδὶ οοηῆ- 
ἄεηος ἢαὰ Ῥεπβηθδα ἴῃ ἴἢ6 Ὠδαγαϑί ΙῸ- 
ΙΑ: ΟὨ5ἢ]ρ5 οὗ Βυτηδη 11; [ῃ6 τηδρ᾽ϑίσαῖος 
ὝΟΙΘ ΟΡΘη ἴο ὈΠῸΌῸ65; ἴἢ6 ὩΟΌΪ]65 ΝΟ, 
ΤΟΟΚΙΘ 55 }γ οὐΕ] δηὰ γαρδοῖοιβ , [ἢς ῥΠ 655 
Πδα Ῥεοοζὴδ ΒΙσο ηρβ ; [Ώ6 Ρσοροῖβ γα γα 
τοοαν ἰτγαιϊοῖβ ἴο ΤΟΙΣ βδοσθα Ἵδ]ηρ: 
4015 δπὰ στοποταῖθ Πδὰ υδυγρεὰ (Π6 
ΟΙΒΏΙΡ οὗ ̓ οἤονδῃ. Ηδ ἀθδ)]5 1655 [ῃδῃ 
Ιβαῖδὴ σὰ τῃ6 5'ῃῆ9 οὔ ἴἢ6 ὩδΕοηδὶ 
δονοτητηθηῖ, Ηἰϊς τοίογθῃοθβ ἴο ἴῃ 5οςὶδὶ 
ςοῃάϊθοη οὗ ἴῃ6 ρδορὶεὲ νουὰ δὲ ἴῃς 
βίαϊα οὗ [ηρβ ὑηάοῦ ΑἮδΖ, δηὰ ὑηάογ 
ἩδΖοϊκιδἢ δ [ὴ6 νεῖ Ῥοριπηΐϊηρ οὗ 15 
ΤοΙρῃ, Ὀοίοτε [18 σείοιτωβ παά (ἈΚθη 
εβεοῖ, 

Βυξ ἴῃ οοηϊξεοτηρίδιίης 18 τ6 1] 
Ῥοϊδοηεἃ σοηάϊθοῃ οὗὨ 5βοοίεῖγ, ἢ6 νγὰ5 
ἬΘΟΥΣ ΡοΙ τ 6α ἴο ἰοβῈ βίρῃξ οἵ [πε 
ιν Ρῥσοπηῖδεβ, Αραΐη δηὰ δρδίῃ ἢθ 
ΔΌΓΟΡΕΥ ἴπτὴβ8 ἴο ἴΔΚα ἃ ρίαπος δἱ [ἢς 
ΥἹϑίοῃ οὗ ροοὰ (πίηρβ ἴο οοῆθ. Τῆς 
ῬΙΟΏΪβ65 τηδὰθ ἴο Αὐγδῆδπι δηὰ Τδοοῦ 
(ν11. 20) σοῖο βδίεϊυ ἰτοδϑισοὰ ἴῃ ἢ15 
Ποατί 85 ἢ15 δνὸῦ σεδαΥ βοιτοθ οὗ οοὰ- 
ἴοτί. 

δ᾽... Βιυξ Πα αἷθοὸ ἤθνοσ ἔα 15 ἴο Κθδθρ 
15 ἴῃ τηϊηά {παῖ [6 τεδιοσαϊίοη οὔ ῃς οἱά 
σἤοβθῃ τᾶςα 15 παῖ ἃ ἴγρε οἵ {πΠ6 τεῖρῃ οὗ 
ἴῃς Μεβείδῆ. μα ἢ6 βαγ5 οὗ [ἴῃς ἴετη- 
Ῥοζαὶ ἰπηράοχμι 15 Ἔν οσ σοηηδοίίηρ 1156} 
νὴ τῃ6 Κιηράοῃμ ἴο σοῖηα ᾿ΠΙΟΝ 15 οὶ 
οὗ [015 νου]. 1 πὸ ομδ οὗ ἴπΠε ὑσορῇείβ 
15. [815 ῬΘΟΌΠ ΑΙ τῆοσε τηασκοᾶ, Βαῖΐ Πα 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

δηά Ι5αἰδῇ βἰδηᾷ δἱοῃβδ ἴῃ ἴῃ 6 ἀϊ ΞΕ ποίη655 
ψ ἢ πΠοἢ ἴμ6γ Ὀπηρ ἔοσὰ ἴμ6 [4ς5 οὗ 
οὔὖγ ϑανίουτβ 36 οἡ βαπίῃ, 1{ νψὰ5 σίνθῃ 
ἴο ΜΙΊςΔἢ ἴο 566 {παὶ Ης, οβε σοῖπρϑβ 
ἰουτἢ τεσὸ ΠῸπ νου] ϑηρ, 48 ἴο σοῖς 
ἱπίο ἴῃ6 ψοι]ά, ἴῃ ἃ ν]]ᾶρο ἃ5 Βυσ Ὁ] 6 
8ἃ5 Μοσδβῃσί, μὶ8 οὐ ὈΪΠΠρΙΔοθΘ. 966 
Νοῖς αἵϊοσ οὔδρ. ν. 5111) 1 νψὰ8 76ετὰ- 
5δί θη, “ἴπ6 ΕἸοςκΚ-οσ" (8ε6 οἱ ἵν. 8), 
ΜΠ 45 ἴο Ὀ6 ἴῃς οεηῖτα ἔτοηὶ τ] ἢ 
16 ἀϊνίης τοδοῆηρ γᾶ5 ἴὸ βίτοδπλ ἕοστῃ 
ἴο Ἑσονοῦ ἴῃ6 δαυῖῃ 85 ἴθ ψνδῖθσβθ ΟΣ 
[ῃ6 586485β. Αηά!ῃὶ νγὰ5 ΤΠ} ΠΟΥ ἴῃ 6 “ ΤΔΩΥ 
ὨΔΙΟΙ5᾽ σ6ΙΘ ἴο συβἢ, δηά Τυἀδῃ δηά 
15:26] ψέγα ἴο σεῖυπι ἀραΐη ἴο Ὀδοοσης 
Οὔ ΡῬΘΟΡΪΘ, ἴδ 6 πυοΐϊουβ οὗ ἴῃς Τὐπίνοσϑαδὶ 
ΟΒυτοῖ οὗ σοά, ΟἸδρ. 11. σ2, 13, ἴν. 2, 
ὅἄτο. 
ᾧ ἵν. ΝΉδη ϑρϑακιηρ οἵ τῃεὶσ στεδὶ 

σου η 50] εςῖ, [Π6 50] τα οἰοαύυξδηςς 
οὗ Μίοδῃ τᾶν νγὰ}}] 6 οοτηρασεὰ ἢ 
ἴπδὶ οὗ 54ϊ]δῇ, ἜἼχοθρὶ [μδῖ 105 δισῃ 5 ἅτὲ 
1655 βυβίαϊηο δ, [115 ἃ 5. ς Ῥοϊηξ ἴῃ 
1Πς6 τεϊδίοη ἴἢ ἩὨΙΟΒ τς ἴπνο Ῥσορβεῖς 
βἰοοα ἴο ἐδοἢ οἴμοι, [δὲ οὔθ Ὡοῦλθὶς 
Ρᾶϑδᾶρα 15 Οοσῃῃλοῦ ἴο ἴθι, 158]. 11. 2, 3, 
4; Μιοδὴ ἵν. σ, 2, 3. Α ρτοδῖ ψεῖρῆϊ οἵ 
ΔΌΠΟΙΥ 5 τ θ65 ἴΠπ 6 ΟΠ ΖΊη4] δι Ποσβηρ 
οὗ ἴῃ ραϑθᾶσε ἴο ΜΊίοδῃ. Βυῖ τς 4065- 
ΟῚ 5 ποῖ 5: 5,ΔοΙΟΥ  5ε 6 ἃ, 866 [δὲ 
Ὠοΐα5 ἴῃ 6δοἢ ρῥἷδοα, 

ὃν. Ῥεσῆδρ5 0 οπδ οὗ ἴπ6 ῥσορδοῖς, 
Ὡοΐῖ ἀνθ δχοθρίης [ογεϊηϊδῆ δῃ ἃ Ἡροβδεᾶ, 
Δβοτσαβ υ5 βυοἢ 4 τηλτκοα Ἰγηργαϑβίοη οἵ 
ἢἷ5 ΟὟ ἰδιΏρε δηα ἀἰβροβι οι, 11{Π|6 85 
δ ΘΟΧΡΓΘΘΒΙΥ (6115 οὗ Ὠιτηβοῖ, ὙΒΘΩ ἢς 
15. ποῖ σχαρί ἰηΐο ἴῃς ρίοτίο5 οὗ ἴῆς Με- 
5:4} 5 Κιησάοῃι, ἢ15 5[}]6 ἴῃ δἰπγοϑῖ Ἔνεῖῦ 
Ἰπη6 15 ὅ1}} οὗ ομβαγαοῖεσ, Ηᾷδ βλενε δϊπν- 
861{ ἴο Ὀ6 [ΠΕ ΠΥ αβδοποηδίῖθ, ϑγιαρα- 
[ῃ6ὔς δηα οχοϊίδῦϊθ. ϑοιιοίῃιηρ οὗ ἴδε 
ΆΤΤΩ ΓΔΤΩ ΠΔΤΙΥ, τ το 6 σερασάοὰ 
Ὦ15 οὐ ὨΘΙρὨΡουτῃοοά, 566 π}5 ἴο ὃς εΣ- 
ΘΙ ΙΠοὰ ἴῃ τ[ῃ6 ὙΕΙ͂ Ρδου ας ϑιγίς οἱ 
ἴΠ6 ράᾶββϑαρδ ἴῃ ψῃϊοἢ ἣδ ρῥγεάιςῖβ ἴδ ἕδὶς 
οὗ ἴῃς πἴηδ οἰΠΠε5 οὗ ἴῃς ΘΠορΡΠΕίδη, πιὰ 
ἃ ὈΪΑΥ οἡ ἴῃε πδπλὲ οὗ εδοὴ οἣς οἵ ἴδεαι, 
1, το---Ἴ5. Ηἰἴξ ἐεγνί ἃ ϑυτωραῖῃυ ῥγοπιρι 
Ὠῖπὶ ἴο Ῥιυῖΐ Ὠιμη56}{ ᾿ηἴο ἴῃ 6 φι56 οἱ ἃ 
οδρῖῖνε ψαϊηρ ΤῸΣ ἴδ6 βίτοίκος παι 
ΜΕΙΕ ἴο [4]1] ὩΡΟῺ 15τ86] (1, 8) ; ἴο τοὶ 
ἈΙΠΊ56] Γ ἴῃ ἀυδὶ οἡ δοοουηΐ οὗ ἴῃς νος ἴὸ 
σοπθ ὕροη ΒΘ ΒΔρη γα (1. 10); ἴο 9εὲ 
ΜΠ τῆς Ιηἴδηβα δχοϊϊοιηθηΐ οὗ Δῃ 676- 
ΜΙ η655 ἴῃ6 Ῥσόρτθβθ οὐ “τὴ Βτρδκογ᾽ 
ΜἢΟ 65 ἴο ἴοσοθ ἃ ΨΑΥ ἴοσ ἴῃ οτονά οἵ 
ΗΙΚ Ρδορῖε ἴο Ἔϑοδρα ἔζοσῃ ἔπεσ ΘΑ ΡΌ ΠΥ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ 

(1. 12, 13}; ἴο ρῥἱοίυσε ὨἰτηβοὶΓ 45 δῃυξ 
ὉΡ νι Ὠἷ4 οουηθγιηοη ἰῃ [δ6 διερα 
ἩΠΙΟΣ Γ ΘΓ 5416 πὶ νὰ 5 ἴο ππάεσρο (ν. 1). 

Οἴδεσ ρου ΔΤ 165 οὗὨ 15 5ῖ}]ς 86 εῖὰ ἴο 
σοηποθοῖ Ἐποιηβοῖνοβ 1Ὲ Εἰκ6 ΤΏΔΏΠΟΙ 1 ἢ 
[η6 παίυγαὶ γαῖα οὐὗἨ ἢ15 ομασαοῖοσ. Η]ς 
ΤΑΡΙ ἃ ὈΓΔΏΒΙΠΟΏ8 ἴτοῃ ἰῃσγεδίθηϊηρ ἴο 
Ῥτογηῖβθ, δηά ἔγτοτῃ ὑσοζηΐβα ἴο [γοδιθηϊηρ, 
ΔΙΘ 500ἢ! 85 ἴο ἴᾶνε ἰεὰ βδοπῆθ οπο5 ἴο 
ϑυβροος ᾿η[ογρο δίίοηβ, ΟΥἠ ΟΟΠδΒΙΒΙΟΏ5, 
ἴῃ τῆς ἰοχῖ 85 Σ βίδηἀ8, ὙΠΕΙΕ ΔΡΡΘΔΙΒ 
Βοῦνγανοσ ἴο Ὀ6 20 ο856 οὗ {Π18 Κηα ψὨΙΟἢ 

.15 Ὡοῖ ΟΔΡΔ40]6 οὗ δίιγαὶ δχρδηδῦοῃ, 1 
6 ΒΌΡΡΟΞΘ ἴῃ6 τοῦ ἴο μάν Ὀδθη Οἠδ 
οὗ ἴπμοβδε ψῆοβα ϑγυιηρδίμειίς γοδγηϊης 
οδῃ δηὰ τεα]τοῖ ἴῃ [σονίης Οὐ 15. Ὀυτάρη 
ἴο ΘΏΪΟΥ, Ἔνθ ἴοσ ἃ τηοηιθηΐ, ἴῃ 6 5656 
οὗ ἀϊνίηθ στάοθα ψΠΙΟἢ δὐϊθ5. ονὸσ 8]]. 
66. ΘΒΡΘΟΙΆΪΙΥ 11. 12, 12. 

Τῆς υπηοχροοῖϊεα οἤδηρα οὗ Ὀδῖβοῃ, 
τυγηϊηρ ἴῃ 6 ἀἸδοοῦ͵θ 6 ΤΏΟΙΟΕ ΟΥ 1655 5ΠἸΟΓΥ 
ἰἸηῖο ἰῃὴ6 ἴοπῃ οὗ 4 ἀϊαίοσιιο, ψὨΊΟἢ 15 
ἰουηᾷ ἴῃ ΤΔΩΥ οὗ [ἢ6 Ρ541π|5 δηὰ οΪἶβε- 
ΜΉΓΕ, 15 ΠΟΝΏΘΓΕ ΙΏΟΙΘ 5 ΠΚΙΠΡΙΥ 11105- 
(ταϊοὰ ἴδῃ ἴῃ ΜΙΊοΔἢ 5 ἰαϑὶ σμαρίθσ, σοτη- 
τθηοηρ ἢ [6 50 ΠΟ υγ οὗτδα ΟΒυτοῆ. 
ΤἼ15, δηὰ 16 οἴδεσ Ῥεου τ 65 ΠΟ ἢ 
δᾶνα Ὀδοη τῃθηςοησά, ΜΠ ἢ15 ΤΙΟἢ τ.56 
οὗ Ῥασζοῃοχηδβὶα (ςἢ. 1. ὅζε.) δηὰ ἢϊ5 ΘΙ 
δτδρῆϊςο Δρρ Ἰοβίίοη οὗ συ οἢ ἴοττὴ5 ἃ5 κῃ 6 
ΕἸοςκ- ον ἢ (ιν. 8), “ἴ6 Βτγεακοσ᾽ (11. 
13}, ἰῃε Βοτῃβ οὗ ἰγοῃ, (6. ποοίβ οὗ Ὁταϑ85 
(1ν. 132), δηὰ ἢϊ5 ζτίπι ἀδβοπρθοη οὗ 
Δ! ἶἷρΑ] ἔδαϑίβ 85 ἰγρ65 οὗ πε ρστεεὰ οὗ 
1Π6 ΤΌ]6Γ5 (111. 2, 3), εῖνο ἃ σεγίδίη ἀτδϊηδ- 
ς 6 ἴο [86 ψῇοϊς Ῥοοῖ,, νὨΙΟἢ, Ιῃ 115 
ΜΆΑΥ, 5 Πηϑυχραββοα διηοηρϑὶ [6 ὙΠΠΏρ8 
οἵ 16 Ρῥτορῃεῖβ. 
ὃ ν΄. Α5 τεραγάς ἴῃ6 ὈοοΪκΚ ἃ5 ἃ ὮΟΪΘ, 

18)6 54π16 σΠαγδοϊογβίοβ οὗ 5: }]6 [Ὠχοῦ ρῃ- 
οὔξ Ῥθδᾶσ γι 655 ἴο ᾿ἰἴ5 ὉΠΠῪ οὗ δι ΠΟΥΒΏΡ. 
Βαϊ ἴδε αυσδίίοη ἢδ45 ὈδΘη σαϊϑεα, γα5 1 
σοογῃηροσοὰ σὰ ἴῃ6 οπρίηαὶ νεῖν οὗ 
τδκιηρ ἴἴ ΟὨ6, ἴῃ 15 ῥὑγεδθηῖ ἔογῃχ δηά 
δισδησειηθη ὃ ϑοηλα οἤτο5, ο πνου]ά 
ΔΏΞΒΜΕΟΙ 1ῃ15 ἰῃ ἴῃς αβηττηδῖνο (ΚΙ εἰηοσί, 
Τυανιάςοῃ, ἄζο.), ννουἹὰ ᾿ἰπλ1 ἴ[ῃ6 ἀδίς οὗ 
115 οοτηροβιοη ἴο ἴπε ἄτοῖ ρογζίοῃ οὗ 
ἴδ τείρῃ οὗ ἩδοζΖεκίδῃ, α.Ο. 727---α.Ο. 
723, Ὀδίοτε ἴῃ6 σοιτιρ!οηβ ΟΣ Πδά 
οὔρίπαϊθὰ υὑημᾶοῦ ΑΠδΖ μα οοαβεα ἴο 
ῬΤΟΡΔΙ]. 

Βιΐ δὴ οὗνίουβ Οὐ]θοϊοη ἴο ἰῃϊ5 15 
ςσοπίαἰηδά 1 [πε ᾿Ἰηβοτρίοη οὗ [ῃ6 ὈοΟΚ ; 
--- ὍἌΤΒς ποζὰ οἵ ἴῃ ΤῸ ΚΡ ἴμδΐ οατὴς ἴο 
Μιοδὴ ἴῃς Μογδβίῃιϊθ, ἴὴ ἴῃ6 ἀδγ5 οὗ 
7οίδατη, Αὔὰζ δπὰ ἩΗΐδεζεκίδῃ, Κιηρβ οὗ 

ὉΕ ΜΙΓΑΗ. 6ιῖ 

7υάφῃ. ὙΠΕΙς 15 ΘΟ ΓΙΔΙΩΪΥ ὯΟ δὶς ὅτουπά 
ἴο 0411 ἴῃ αυςδίίοι [ἢ σοηυϊηθηθϑ οἱ 
115 Ἰηδοπρῦοη, ψιἢ Εν414, Ὀς εἰς, 
Βανιάποῃ, Ὑ ]ΠἸάτὴς5 δηα οἴμοῖβ ; ΠΟΥ δᾶ5 
1: θε δὴ ϑδ 5 οΙΟ ΠΥ Ἔχρ δ ηθα Ὁγ ΚΙ οη- 
ΟΥῖ, 580 85 ἴο σϑοοῇςῖα ἐξ νι ἢ [ἢ6 11π||- 
ἰΔίοη οὗ (6 οοτηροβίθοι οὗ ἴῃς ὈῬοοῖϊ ἴο 
186 τεῖγῃ οὗ Ηδζεϊκιδῃ. Ἰηΐεσπαὶ ονιάθηος, 
85 [ΔΥ ἃ5 ἴἴ ρΌΘ65, ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο σου ἤΔΏς 6 
τῆς ρῥἰδίῃ ταϑδηΐϊηρ οὗ ἴῃ6 ᾿ηϑορίοη. 1, 
ἴῃ δοοοσάδῃος ψι ἢ ἃ ῥτθροηάδσδῃηςς 
οὗ οπῦςδὶ δυϊδοῦῖγ, Μιοδὴῆ νᾶβ ἴῃς 
δυῖῃοσ οὗ ἴλ6 ραββᾶρα οὔ ἴῃ6 δϑἰΔ Ὁ ]15ἢ- 
τηϑηΐ οὗ ἴῃς Μεβϑίδῃ 5 Κιηράοῃχ (1ν. 1, 2, 
3), δηὰ 1{ τὴς Ξοοοηδ οδαρίοσ οἱ [5δ᾽ δῇ, 
ἸῺ ΨΏΙΟΙΒ 1ἴ 15 οοηίϊδιησά, ἰδ, 25 8 πιοβῖ 
ΡῬΙΟΡΔΌΪΕ, οἣς οὗ ἴῃ6 φαυ]οϑὶ οὗ 15614}}}5 
τ Ώρ5, [Π6 ράβδαρα σηυϑβί, Δτηοϑδὲ δ ο695- 
ΒΑΥΠΪγ, Πᾶνα ὈΘΘῺ ΟΟΙΩΡΟΞΘΩ [ἢ ἴΠ6 τεῖρῃ 
οὗ Τοῖδδῃ). ὅο (ϑρασὶ, Ρυβϑυ, ὅζο. ΤῊΘ 
ΡῬᾶβϑασα οὐ “ἂς βἰδίιϊεβ οὗ Ομ" (ν]. 
16) νου] βδθοπὶ ἴο Ὀ6 πλυςῇ τοῦτα 8Ρ- 
Ῥτορσίδῖβ ἴο [6 σεῖρῃ οὗ ΑΖ ἴδῃ ὄνθη 
ἴο ἴπΠ6 ΥΘΙῪ ἢσθε γϑᾶγ οὗ [1ϑαΐϊδῆ. 866 
2 (το. χχῖὶχ. 323: ΠΏ 1 τᾶν Ὀ6 
δατηιεαἃ πὶ [6 ῬΓΟΡΔΌΙΠΥ͂ 15 ἴῃ ἵδνουῦ 
οἔ ἃ ρτεαΐῖ ρατὶ οὗ [ῃ6 Ὀοοΐὶς Βανίῃς ὈδΘη 
γυτιτοη δοσ [6 δοοδϑδίοη οὗ ΗδζΖοκίδῃ, 
[Πογ6 δῖ Οἴμοσ ραββϑαρθθ Ὀεϑιἀθ5 ἴῃ ο58 
6 ἢᾶνα 5ρθοίδ! Υ ποιςοοᾶ νῃϊοὰ πνουϊὰ 
511, δἱ ἰοαϑὲ δ5 το}, νι τἴῃ6 ὕτηα οὗ 
ΕἸ ΟΣ Τοιματὰ οὐ ΑἢΔΖ. 

ΤΠΘΓΟ ἄοοβ ποῖ [Πογοίοσο ἀρρϑᾶσ ἴο δ 
Βοος Τοάθοὴ (0 ΞΌΡΡοβε ἰῃδξ σῇαῖ 
ΜᾺ5 5814 Ὁγ [ῃ6 οἸάοτϑ οὗ 15:46] ἴῃ τῆς 
Ἐπὶι6 οὗἩ 76ῃοϊδκίη), [δαὶ ““ ΜΙοδῇ (ἢς 
Μογδϑίῃι6 Ργορμοβιεα 1 ἴθ6 ἄδγϑ οὗ 
ἩΖοκΙΔ ἢ" (7εσ. χχνϊ. 18), ᾿τϊ15 [6 
ἀυταίϊοη οἰἴποσ οἵ ΜιΙςσδἢ᾽ 5 στ] 50, ΟΥ οὗ 
ἴ1ο56 ρογίίοηβ οὗ 1 Ὡς μάνα Ὀδθῃ 
τεοοσάθά. [ἷηάεεά, ιἴ τῆς ᾿ἰπϑοηρίοη 
ΜΈΓ δϑοηΐ, [Π6 τιδίῖοσ δηά διτδηροιηθηξ 
οὗ ἴῃς ὈοΟΚ τῖρῃὶ οἔὗἉ 1156] βιρρεϑὶ [ἢ 6 
ῬτΟΡΔΌΠ ΠΥ τπδῖ 1 σοηϑὶβῖβ οὗὨ 56]  ]0Ὴ8 
ἔτοτῃ ἢϊ5 ἀϊἰβοουσβοβ ρυῖ τοροῖθεῦ ὈΥ Ὠϊτα- 
561 Ὁ ἴῃ ὶ5 Ἰαῖοσ. γϑᾶσβ, ὙΠ ὯῸ 5ἰποῖ 
τορατὰ ἴο [ἢ6 οὨχοποϊορίοδὶ οσάοσ οὗ [ΠΕῚΣ 
οοτηροβιεοῃ, οσ οὗ ἰῃ6 ὄδνθηΐβ ἴο ΜΏΙΟἢ 
[ΠΟΥ τοίου. [ἰ ἀοεβ ποῖ ἤούανοσ ΤΌΠΟΝ 
ἴἢδὲ [06 διτδηροιηδηΐ 15 ψιϊῆουϊ ἃ ἴσια 
τηοῖηοά, ΤΉγοα βϑοῖοηβ τὰ αἰ ϑ ΠΟΥ 
τηαγκοα, βδοὴ ἔοσταδ!ν σοτησηθηοίηρ ψ ἢ 
Δ ᾿ῃηνιΔΠοη ἴο ]Ἰσἴθη. 

Ι. ΟΠμαρίοιϑβ 1., 11. 

76 Πονδὴ 15 οοσηϊηρ ἄονψῃ ουὖξ οὗ Ηϊς 
Ρΐἷδος ἴο νι5ιῖ Η!5 ρθορῖς, [ϑγδεὶ ἢγϑὶ δηά 
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ἴδη Τυάδι, ἔοσ τμεῖγ βίῃβ; Ὀυὲ “ἴῃ 
ΤουηηδΔηϊ 58}} 6 ἀεϊϊνοτεά ὈγῪ “16 
Βγϑακοσ." 8466 ΟἹ 1, 13. 

11, ΟΠδρίοσβ 11}., ἵν. ν, 

Αρρταναϊθα δηᾶὰ τερϑδιθα ἴτᾶηθρτοϑ- 
9 0ηὴ5 σου ἃ 6411 ἄονγῃ ἀεβαις!οη οὐ 
Ζῖοι ; Ὀυὶ “ἴῃ ἴῃς 451 ἀδγε᾽ Ζίοῃ ἰ5 ἴο 
6 το- β Δ Ὀ]Π5η6α, βῆ δηὰ 1916] δῖὸ ἴο 
Ῥὲ το-υπτοᾶ, δηὰ τἴῃ6 πδίοηβ ἔτοηι [ἢ 6 
οαϑὲ δηὰ ἴῃς ψεϑβῖ ἃτὰ ἴο ὃ (4164 ἴο ͵οἷῃ 
ψίῖ τ6πὶ ἤθη ἴη6 ἘΘάδοιηοσ 15 ὈΟσῃ δ 
ΒΟΙΒΙ ἔστ. β 

111. ΟΠΔΡίεΙΒ Υἱ.» ΥἹ]. 

Τεμονδὴ μοΙἀ5 ἃ ΘΟ ΠΟΥ ΘΥΒΥ ὙΠ Η]5 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΙΓΑΗ. 

ῬΘΟΡΪΘΕ ἔοσ ἴποῖσς οὐϑμαῖϊθ υηὲδι 0] Ώ 658. 
86 ΟΒυσοῦ 15 ἴο ππᾶδυρο ἃ ρΡεποά οἱ 
δὈιτες ἀϊδοουταροτηθηῖ, θυ 5.6 Μ1}} γτε- 
ν81}} δὲ 1δϑῖ ἴῃ ἴ)6 ρονοσ οὗ ἴδε ἀϊνιης 
Βοοάῃο55, δηά (ἢς6 οἱ Ὀχοόσῃ565 5}4]} Ὀς 
{1816 (4. 

ΤῊΘ Ἐσδνογοηά βασι 6 1 ΟἸΑσῖ᾽ 5 [ηἴτο- 
ἀυςἔοῃ δπηά Νοίεϑβ ἰο [6 Βοοκ οὗ ΜΊίοδη 
ΨΈ͵Θ οοπιρίεϊεα, θυϊ ποῖ γ»πηῖοα, Ῥο- 
ἴοτα δἰβ αηοχρθοϊεά δηᾶ συ ς ἢ Ἰατηφηϊοά 
ἄρα. Τὴ ἘΔΙΟΥ δη6α 84. Ῥδιβοῃδὶ 
ἔπθηὰ ἃτὸ τΟϑροΟ 5:0 ]6 ΤῸΓ 84. ἴδεν πα] 
ΠΟΥΤΘΟΙΟΏΒ. 



ΜΙΓΑΗ. 

Γ(ΗΑΡΤΕΚ Ι. 
: Μίαλ τἀσυε ἐὰ6 τογαίᾷ ὁ Οοά ἀραΐνεέ 
“εοῦ Μογ ἰάοίαίγγ. το Δ ἴε ἐχλογίοίδ ο 
ῬΠΟΏ ΡΥ Ρ. 

ΗΕ νοτγά οὔ ἶς [ΚΡ τῇδ σλπὶς 
ἴο Μίςδὴῃ τῆς Μογδιῃϊς ἰπ ἴῃς 

ἀδλγβ οἵ Ϊοΐμαπι, ΑἢδΖ, σμά Ηεζε- 
δῦ, Κιᾶμ, Κίπρβ οὗ Τυάλῃ, νος ἢς 8δνν 
γερο, αὐ ζομςΕΓΠΙηρ δαπιδτγία ἀπὰ [γι] επη. 
Ὅευς.3. 2. Ηδδᾶγ, 41] γε ρεορῖὶε ; “ ἤβάγκεῃ, 
καἰ τ... Ὁ δλπῆ, δπά ἢ 4]1 τηδὲ τμεγείῃ ἰβ : ἀπά 
Ηεὺ. “άε σε τῆς ,οτά (σορ θὲ ννἱἴπεϑ8 δρδίηϑβί 
ἔκγφθ. Ὑου, τῆς Τ,οτγά ἔτοπι ἢΐ8 ΠΟΙΥ ταπλρίς. 
τος 4 ἔογτ, ὈεΠο] 4, τῆς ΤΟΚΡ ςοπιεῖῃ 
Ῥραὶ ταϑ. [Γῇ οὐξ οὗἉ Ὠΐ5 “ρίδοε, δηά τν}}]} οοπλς 
Ὅσας, 32. ον, Δη6 {γεδά τροη τῆς “Πρ ρίδοεβ 
ἧ 5 20. οὗ τῆς οδγίῃ. 

ΤΑΙ ογ.. ς4. Απά “τῆε πιοιιηϊαίηβ 5041} δὲ 

το] απ ὑπάδγ ἢΐπι, δηά τῆς νδὶ!εγ8 
8}}} Ὀς οἰεῆϊ, 25 ννγὰχ θείοιε τῆς ἤτε, 
απά 48 ἴῃ νγαῖειβ ἐσέ ὧγε ρουγεά 
ἀοννη [Δ βἴεερ ρίδοα. 

5. ογ τῆς τιδηβργεββίοη οὐ Τδοοῦ ἐς 
811} 1: ]1890 δηὰ ἔογ τῆς 5ἰπ8 οὔ τῆς ποιιβα 
οὗ ἰβγδεὶ, Ὑνγμαῖ ἐς 86 γδηβρτεβϑίοη 
οὗ ]Δςοῦ ἡ ἐς 1ὲ ποῖ ϑαπιατίᾳ ἡ ἀπά 
ννηδλὲ ἀγό ἴῃς Πἰρῇ ρίαςεβ οὗ Τυάδῃ ἡ 
αγε ἐδέν ποῖ ΤΘγυβα θη καὶ 

6 ῬΠπετγείοσε 1 ννἢ}} παῖε ϑδιηδγία 
838 Δη Πδᾶρ οὗὁἉ ἴῃς ἢεϊά, σμά 25 ρίδηϊ- 
ἱπρβ οὗ ἃ νἱπεγαγά : δπὰ 1 ψν}}} ροιιγ 
ἀοννῃ τἢς βἴοπεβ τῃεγθοῦ ἱπίο τῆς 
νΆΪΕγ. ἀπά 1 νν}}} ἀΐβοονος τς ἔουη- 
ἀδιοηβ τπεγεοῦ. 

7 ΑπαΔ]]} {πε ργάνεῃ ἱπλᾶραθβ [πογοοῦ 
86|4}} θὲ δεδίθη ἐμοὶ δ οὐξκϑει 411 τῆε 

ΤῊ. α 
ἄἰεεεεμ. 

ΟΗΑΡ. 1. 1. “μαθ)] Απ δροθγονιαίοά 
ἔοττη οὗ Μ|ιςδίδῃ. ΤΠΕ Ἰοηροῦ ἔογπὶ 15 ἀρ ]οὰ 
ἴο [Π6 ρῥγορποὶ ἴῃ 186 Ηεῦγεν ἴεχὶ οἵ 76γ.Ψ 
ΧΧΥΙ. 18. 866 [ηἰγού. ἐ 1. 

ΜΜΗονανδὶ,6]Ὶ ὙΠαῖ 15, 4 πένθ, οὐ ᾿πμδὈϊδηΐ, 
οὗ Μογοϑμοῖῃ- γαίῃ, [86 ρίδοθ πηεπιοηθὰ ἰῃ 
τ. 14, ΜΥΏΘΓΟ 566 ποῖδ. 

οίδα»η, “ῥας, απά Ἡρχεζία 7] 8ε6 1ηἴτο- 
ἀυςξίοπ, ὃ8 ἱ. δπὰ νὶἱ. 

δαγιαγία ἀπά εν αἰορε] ϑατηλγῖὶδ ἰ5 πδῖιι- 
ΤΑΪΥ παπιοά Ὀοίογε [ογιϑαίθπὶ 45 ἴΠ6 δαυ]οΓ 
οὔ͵εςϊ οὗ ἴ!6 Αϑϑυτίδῃ ἱπναϑίοῃθ. Ορ. συ. 
5: 9. 

Δ. αἱ] γε ῥεορί] Ἐλδίδοσ, 811 γ9 999}198. 
ΘΟΠῚΘ ΘΌΡΡΟΘΟα 1ἴ ἴο ΤΟΙΣ ϑρεϑο ἤβοδ!γ ἴο ἴ} 6 
(τῦ65 οὗ ἰϑγδοὶ; Ὀυϊ 1 ργοῦδὶΥ ἀδποῖθβ δὶ] 
ΠΔΈΟΠΒ ἴῃ ἃ ννἱάοσ ϑθοῆθθ. ὍΠ18 ἰ5 ἴο Ὀ6 τεσοη- 
εἰἰοὰ ἢ [πὸ ΘΧργεβϑίοη ἴῃ [6 ποχί οἶδιϑθ, 
“ὁ Δραϊηβί γου,᾽" Ὀδσδιι56 411] (ἢς παίοης οὗ {ΠῸ 
θαυ ἃγὸ σοποογηεὰ ἴῃ ἴῃς αἰνίηο )υἀρτηθηΐβ. 
ἼΤΠο 58π|6 πος οὗ δά άγοββ ννᾶ5 ει ρογεὰ ὉΥῪ 
[86 Ῥσορμοῖ β ϑαγ] θοῦ πδιησϑακο, σΣ Κ. χχὶὶ, 8. 
866 ποῖδ οη ςἢ. ἰν. 12. 

ἐδε Ζογά Ο00] ὈΔΘΤοΣά δόθονδῃ. ὙΠῸ 
ΦΕΠΟΪΥ ἴδπιρῖο ᾽ 15 μογο ἴο Ὀ6 ἴδθη βυγ ΠΟ Δ ]Π1Υ, 
8ἃ5 ἀοποῦης ἴπ6 5κρίπίυδὶ ἀροάε οὗ [εδονδῇ. 
Ορ». 5. χι. 4. 

8. ΤὙΠῖς νοῦβα πὐρῆς Ὀ6 τοπάογοά, Εὸτ θ6- 
β Ποϊά, ΦομοΥδὮ, πιονῖπα ἕοστῃ ουΐ οἵ Ηἰ5 

Ρίδςθ, 15 οοχαίπ ἀονῃ πὰ 168 ὑσϑδάϊπξ 
ὕροη {Π6 ΠΙρῊ ρίαςοβ οὗ [6 ρα. Ὅε νἱβίοῃ 

οὗ Οοὰ σοπιίης ἀοννῃ ἴο οχοσυῖο ᾿πἀρτηθηΐ ἰ5 
ϑροΐκδβη οὗ 85 ργεβεηΐ ἴο ἴδε ἐγο οὗ {π6 ρσορμδεῖ, 
Ων». [54]. ΧΧΥῚ. 21. 

4. δα] δὲ »ποἱέοη,, “δα δὲ εἰς} ἘΔΊΒοΥ, 
ΔΙΘΊΙΟΙΝΙΠΚ.. ΔΣΘ ΟἸΘΑνΙΠβ ΟΡΘΣ, [ 6λη 
ϑίδΔη]ΟΥ οΟὔϑογνεβ [Πδὶ (5 ἸΤΊΔΡΟΓΥ ΠΊΔΥ ἢδνα 
Ὀδθη βιυρρεοιοὰ Ὁ ἴῃὸ εὐυτμαυαῖκα πηθπτϊοηθά 
ΑΠΊΟΚ ἴ. 1. “ [ἐν Οδυτοῖ,᾽ νο]. 11. Ρ. 428. 
ΟΡ. [58]. ἰχὶν. σ, 

5. Τδα 5ἷη οὗ δαςἢ Κίπράοτῃ 5 ἴθγα ἰάδηξὶ- 
Πεοὰ ν ἢ ἴμ6 σαρί(Δ] οἰ Υ 45 δα ρίδοθ ἴῃ Ὡς ἢ 
1 ἀϑδϑυπηθα [15 πηοϑὶ ἀρρτανδίθα δηὰ Ἴοῃοθη- 
ἰγδλῖθδα ἔοττη. ογιβαίθπὶ 15 στοραγάθὰ ἃ5 ἃ 
δτοδλῖ ἰάοἱ ἰορίθ. Ορ. [58]. Χ. 11, σῷ. ἴη 
16 Ραγδ] 16} 15πὶ οὗὐἨ {πῸ ἢἤγθί οἷἰδυϑθο, ἴαςσοῦ 
βίδπάβ ἃ5 δαυϊναίεηξ ἴο [86 ψῇο]Ὲ πουϑο οὗ 
[586] : ἴῃ [ἢο ϑοσοῃά οἶδιιϑο, 1 ἀδηοῖθϑ ΟἿΪΥ 
ἴπΠ6 Νοτγΐμοιπι κΚίηράοπη 85 ἀπ ηζιυ ]5ῃοὰ ἔγοτη 
]υάλῃ. Οη [π6 “ δΙιρὮ ρ]Δς65᾽) 5866 Νοῖθβ οἡ 
[,μεν. ΧΧΥΪ. 20. 

6. «α΄ ὧηἡ ῥεαῤ...αἃ9ς ῥίαπιπ) δίδμογ, 
ἀπο ἃ ὮΘΔΡ.. 1πῖοὸ νΙδιὶῖηθ8. Τῆς εἰν 
νγὰβ ἴο Ὀε 50 αἀἐδίγογεοά (παῖ 115 τυϊη8 νου]ὰ 
[16 ἴῃ δ6ΑΡ5 {Ππκὸ βδίοποϑ γαίμεγεά οιι οὗ ρτουπὰ 
ἴῃ ἴδε ῥσγοοδϑβ οὗ ουἹεὶνδίίοη. 866. Κ. χυῇ!. 1ο. 

ἑπίο ἐδε αἰ] εν} ϑατγρδγίἃ βίοοά οἡ ἃ ἢ]]}. 
ἄμεουεγ) [ἢ τπιοάσοτγῃ ΕὨς 5}, 1ΔΥ ὈΔ ΣΟ. 

7. αἱ! δε ῥδίγε] ΤΘὨε τίςμοβ οὗ ἴδε 160] 
ΒΏΓΙΠΘΞ Δ’Ὸ ΠΕΙῸ βροΐζθη οὗ 8ἃ5 ἴῃς δγηηρβ οὗ 
Βαγοῖβ. Οἱ. θδυῖ. χχῆ. 8. ὙΠΟ ἰδϑὶ οἶδιι56 



ΜΊΙΓΑΗ. . 

Ηἶτεβ ἘΠογθοῦ 5Π4}1 ΡῈ Ὀυγποα νυν ἢ τῆς 
ἄτα, δπά 811 τῆς ἰά4ο]5 τῃεγεοῦ νν}}} 1 ἸΔῪ 
ἀεβοϊαΐς : ἔογ 8ῆς ρδιβετεὰ 2 οὗ ἴῃς 
Ηἶτα οὗ δῃ δβαγίοι, δπά {ΠῈῪ 5}2}} τὸ- 
τυγη ἴο τῆς Ηἶτε οὗ δὴ δατῖοῖ. 

8 ὙΤποτγείοσε 1 νυν] νναι] δηά μον], 
Ι ν»}}]} ρὸ βἰπρρεά ἀπά πακεά : 1 ψ}}} 

614 [ν. 8---τ!. 

9 ἔογ 'μεγ ννουηά ἐς ἱπούγα]ε ; ἔογ ᾿θτϑεε, 
ἴτ ἴ5. σοπῖθ ὑπο [υάλῃ ; Πα ἰ5 οοπὶε ὠσὰν 

τορακάϊ 
, πηῖο ἴῃς ραῖε οὗὨἨ ΠΥ ΡΘοΟρΐὶεα, εὐεμ ἴο Ἴεθο: 
7εγυβαίεπι. " 

το 4 7 Ὠεοΐατε γε ἐξ ποῖ δὲ Οὐδῖδ, 
. {75:} 

ΨγΕῈΡ γε ποῖ δἵ ἃ]] : ἴπ τῃ6 Βουθε οἵ 
' Αρ γΆῃ ἐ τοὶ] ἐμ γ861Ὲ ἴῃ τὰς ἀυιθῖ, ὥδμ 

ιΤικ 
κῃ 

1ἩεΡ.  πηᾶίκα ἃ νγΑ πρὶ κα τς ἀγαροηβ, ἀπά 11 Ῥαβ8 γε ἈΨΨΑΥ. πβου ΗΠ ΔθΙΔηΐ Γπη 
πἐγ οβλές τποιγηΐηρ 48 τῆς ἴοΥ]β. οὗ ϑαρῆϊγ, πανίηρ' ΤΥ Ὁ βμδίης πακεὰ : ̓Ηὰὦ» 

λαϊίπε 
Ἀ Ἰςαἱ. 47. 5,1 

Ἰθδη8 ἴπαὶ «υδαῤξ ϑαριαγία ῥα: εαγηρα ὦ, α 
ῥαγίοί, “ῥα! ασαΐπ δεεοηι ἐδε ἐαγπὶη: οΥ, ὦ 
ῥαγίος ἐπ δε ῥεαΐδεπ ἰαηά ἐΦ «υδίεὐ ἐξ “ῥα ἑ δὲ 
εαγτίο, Αοὐγϑὸ Μ1ὶΠι οοηξίηιιο ἴο αδἰϊοπὰ (6 
11 -Ροιίοη ννεϑ ἢ. 

8. [πίε γτοΔαῪ βυιηραῖυ νὰ ὙνΒ]εἢ [Π 6 
Ῥτορδοῖ 9665 γὰΐϊῃ σοπληρ οὐ [υἀΔ}, δῖ5 οννῃ 
πα ἐν ἃ5 611 45 οἡ ϑδιπδζία, 6 5ρεβκ5 οὗ 
Ηἰπιϑ οἱ 245 δϑδυπιης ἴἢ6 συΐδε οὗ ἃ σδρῖϊνε, ποῖ 
ΤΉΘΓΟΙΥ ἰδδῖ οὗ ἃ πιουγηοσ. Ἦδ ἴδπιι5 ὈδΟΟΠΊΕ5 
ἃ τεργεϑεηίδενα οὗ ἴμε ἀρργοδοῃίηρς σδρεν 
οὗ ἢ15 Ῥεορΐο, 
ἄγασοπε.. οαυἱ ἢ Ἵ 80 1Κ818.. οδΈΣΊΟΠ 98. 8566 

ποΐο5 οἡ [(ΕΥ. χὶ. τό δηὰ [οὉ Χχχ. 29. 

Θ. ῬῸΣ ΘΥΟΣΥ͂ 009 Οὗ ΟΣ Μοῦπάβ (ἰ. ἐ. 
ΘΥΟΙΥ 5: ΓΟΚο ΖΔ1Π1Πρ’ Οἡ 88:1|4Γ14) 18 ἸποΟῸ ΣΘΌ]Θ:; 
κ δὴ Θὺχὴ9 ἰ0Ὸὸ πάδᾺ ; 1ὺ δ χϑδομ) θὰ 0 
8} 9 δῖθ ΟΥ Σ:Υ ῬΘΟΡΙΘ, ζο. Τὴ15 γεπάογ- 
ἴης εἰνεβ [86 βεῆϑε ὙὩϊ ἢ 845 ἴπ6 τνεῖρῃξ οὗ 
σσοδὶ δα ΠΟΥ οὐ 115 546. ὙΠῸ σοηπβίγιο- 
ἄοη οὗ ἔδο Ηοῦγονν 5 ποῖ 4υ}6 οεἶραγ. Τῆς 
νογὺ {τδηϑιαϊοὰ 10 "δ σοδορ!}) 6 15 τῃδβου ης 
(45 ἴἴ 15 μίνθῃ ἰπ ἴδ6 ΑΟΝ. “ἢδ 15. σοῃλο 
ψΏ1}6 (06 πυῤϊδίαπεϊνο, σαυοωπά, 5 ἔα ΪΠ6. 
Βυΐ ἰπ οογίδίῃ Ἵᾶϑεβ, οὗ το ἢ [(Ὠϊ5 ΠΊΔΥῪ Ὁς 
ςοηϑιἀογοὰ 45 οὔθ, ἴδε βυδ)εοςξ δηὰ ῥγθαϊοδία 
Ὠρορὰ ποῖ ἄρτοο ἱπ βεοπάοσ. ϑοὴδ ΠούονοΓ 
Ργείεσ ἴο 5: ῬΙΥ ἃ ΤΩΑΔΒΟΏΪΙΠ6 δυδ]οςῖ, ΟἸΕΠΟΥ 
ἐδε 6697 Γ Ῥυϑεγ, ἴδε ἵνψγο Οεγπιδη 
νεβίοῃβ, [,669617)ὺ οἵ,Ἠ οεδουαδ (ΚΙεϊπογ). 
Κοογάδ ἰδῖκο5 ἰΐ 85 ἱπιρουβοηδί. 

10--1656.ἁ. Νίπε ρίδοθβ, Ὀεξιπηῖης στὰ 
ΑΡΒγΔἢ δηᾶ οπάϊης νὴ ἢ Μαγεβηδῆ, 411] οἵ 
ὙΠΟ ἢ ἀρροαγ ἴο πᾶν Ὀθθη ἴῃ δα βου ρατί 
οὗ ἴδε ϑδβορμοίδι, νυ ῖη 1Π6 πο ουτποοά οὗ 
πε ῥγορῃοι 5 ἀνγοὶ πρ-ρίδοθ, ἃ μεθ ἀδ- 
πουπορὰ ἴῃ [ουτὴ5 Ὡς ἢ ἀγὸ οἷδγϑ ὩΡοη {ΠΕΙΓ 
Πᾶ65. [{ 15 ποῖ ροβϑίῦ]6 ἴο ᾿ΥΔΏΒΙΟΣ βυς ἢ 
ΡΑΙΟποιηδϑὶα ἴο ἃ ϑίγίςϊ νϑυβίοῃ ; δηὰ Ῥεϑι 65 
1}15, [δε οἰγηηοϊορίθ8 οὗὨἩ βενογὰὶ οὗἨ [6 πᾶῖηθβ 
ἃτο ἀουδία!. ΤὍΤ5 ΡὮΓΑΘΘ ΤΔΥ ΠΟΊΨΟΥΟΥ 
ΠΟΠΥΕΥ͂ ἃ ΚΔΙΓ ἱπΊρΓΌβϑιοη οὗ ἴδε ΟΥΡΊΏΔ] Ἔ---- 
Ιη ΤΡΕ ΘΒ (Βεῖὰδ ΑΡΒΥΘὮ) 1 δ] ον ἴῃ (ἢ6 

ποῖ 
Υς φῬεορῖς οὗ Ἑαϊγιϊονη (ΘΑρΡὮ τ), ἰῃ 5δατηθίι! 

οἄῃε55 ΡῬᾷ55 ΔΙΝΑΥ͂. ᾿ 
ΤῊς ρεδορὶς οὗ ΕἸοοκ-ϊοσῃ (Ζαϑδηδη) πᾶνε Ὡοὶ 

δοηε ἔοσιὰ [16 ἃ ἤοοϊκ. 
ΤῊΣ οδἰατϊ οὗ Νεῖρμρουγοῖοσηι (Βεῖἢ-6Σ6}) 

ΤΑλίκα5 1 πο πεὶρῆρουτ ἴο σὶνς γοῦ τεῖιρα. 

ον ἴτε Ῥεορὶβ οἵ Βἰιιεσ- ἴουσῃι (Ματζοῖβ) διᾶγε 
Ῥδοὴ γολσηΐηρ ἴοσ βοιρεϊδίησ γσοοὰ δπὰ 
Ῥ]εδϑϑῃηῖ. 

ΕἘῸῖ εν] μα5 οοτῆς ἄονγῃ ἤτοσὰ [εἐδουδὰ ἴο ἴδ 
ΜΕΥ ραΐς οὗ Γἐγιβά] ο.. 

Υε Ῥθορὶε οἵ Ηογξε-ονῃ (1,805, 56Ὲ ποῖβ οὰ 
Ὁ. 13), Ὀἱπὰ [π6 Βοτβε βυνς ἰοσ ἤιρδι ἴο (δος 

οἵ, 
βανε Ὀδοα ἴδε Ῥερίπηΐηρ οὗ 5ἰη ἴο ἴδε 

οὔξό οὗ Ζίοῃ, 
Εοτ ἴῃ γα ψεῖς ἰουμὰ [ἢς ἰγδηβρτεββιοῃβ οἱ 

Ι 

Ἐοσ 

5.86]. 
ὙΒοτζγοίοσα τωυβὲ ἴδου, Ο Ἰβγδοὶ, σίγα ὑρ Ῥοββέ5. 

βίοῃ οὗ Οδίῃ᾽β ροξβεβείοῃ (Μογεβιιεϊῃ - ρα). 
ΤῊΣ πουϑο5 οὗ Εαϊξο-ἰοσσῃ (ΑΙ. ΖΙ) 5}84}1 Ὀς 85 ἃ 

[156 ἑουπίαϊη ἴο ἴα Κίπρε οἵ [5γδεὶ. 
ΙΝ} γεῖ Ὀτίηρ δὴ ἱπβογίου ὮΟ 5881] 14Υ οἰαίπι 

Ὁ γο, γε Ρθορὶς οὗ Ἠοεγϊιαρε-ἴονπι (Μᾶτε- 
8 

ΤῊΘ ΕἿΟΥΥ οὗ Ἰεγαοῖ 5:4}1} θες ἔοσ σεΐυξε ἴο (δε 
οᾶνα οὗ Αἀυ]] αι. 

10. Πεείαγε γε ἐξ ποὶ αὐ Ο αὐ, «υεεῤ 7ε ποὶ αἱ 
αἰη ὙὍΜΒε ργορπαῖ βεσὲ γεΐεσβ ἴῃ 5δὰ δὼ αι 
[Πὴ6 5ῃᾶπιθ ψὩϊοἢ (86 5τγαο!ἰα δμου]ά δεῖ τη 
δχροβίηρ δὶβ ψγοεβ δηὰ ἢΐ5 ἴδασβ ἴο {μὲ ξ87Ὲ 
οὗ δποηγθθ. Βυΐ 5ίπος δίῃ ἴῃ Μι|οδδ5 ὕπιε 
νγ8 ΠῸ ἰοηρεῦ ἃ ΟἸἿΥ οὗὨ δποιηΐεβ, Μὲ πιιδὶ 

(Π6 ἜΧργεβϑίοῃ 85 ργονειθίαὶ, εὐ ἀοπιγ 
ἀοήνεά ἔοπὶ Πανὶ 5 εἰθσγ οα 186 ἀεαίβ οἱ 
54}, 2 8. ἷ. 2ο. 

γοἱ! ἐὀγεεῖ[ Ὑπὸ Α. Ψ. τεργεβεηίβ ἴδε 
τοδλάϊηρ οὗ [πὲ πιδγρίη οὗ ἴῃς Ηδρῦγεν ΒίδΙε. 
Βυΐ ἴῃε Ηεῦτεν ἴοχὶ ἰιβεὶ 15 ἴμο πιοτὸ {{ΚΕἸῚ 
ἴο θ6 φογτεοῖ, 1 ΣΟῚ σὰ 7γ8917. ΤΠο ρῥτγορβεῖ 
15 ἀσϑοσι δίηρς ἢἷ5 οὐνγῃ πιουσπίηρ ἔογ (δε ΜΟΙ 
οὗ 5 Ρεοορὶθ, 85 ἴπ υ. 8. Αρβγδῆ 85 ὑδξῃ 
5ΌΡ ἴο δ6 ἴδ βᾶπι 85 Ορῆγαβ (70ϑ. 
ΧΥΙΙ, 23} 1 8. ΧΙ. 17) ἰη Βεη]απηίη, ποῖ Ὁ 
7ογαβαίοεπι. Βαὲ ἐπῖ5 σοη)εςέυγέ ἰ8 5! οἰεπῸ 
ταθῖ ὉΥ͂ ἴδ ψεΙῪ στεδὶ ργο δ ΠΥ ἐπαὶ 8}} δε 
Ρἶδοε5. ἤοῖα παηθὰ ψέγε ἰῃ π6 δ μερβμεία. 
866 ποίθ οὔ συν. το--τς. [{ ΠΙΔΥ 5ΔΈΕἸῚ ὑς 
ἀβϑαπιθά τπαὶ 411 [μοβ ῥίδοθβ, οἵ βίοι ἰἰς 
δἰϊυδίοῃ ἰ5 εἰποῦσ Κπονγῃ ἔογ οοτίδίη, οὐ γέ- 
ἀοτγεὰ Αἰ ΠΥ ργοθδῦῖο, ἀτὸ ψ πη {Π|5 τε βΊοη, 

11. ἐπῥαδίἑαπε οὶ ϑαρδὶ"] Ὑ8ὲ πογὰ ἴογ 
ῥπδιαδίεαπε ἴα ἤθτὸ βεπϊηίπο ἀπά ταϊφπὶ ταί μετ δε 
τεπάετοὰ ἐπ ΒΔ Ὀ10Σ 688 ἰη [Πἰ5 ἀπά δε (Ποῦ- 
ἰῃρ νεῦβοβ, 1{ βίδηάς οὗ οουγϑὰ οΟ]]ες γε Ὁ ἴοϊ 
{Π6 ἱπμδϑίϊαπίβ, ϑδρῆϊγ ἰ5 84 ὉΥ [εγοιῆε 0 
πᾶν δεθῃ δείνγεεη ΕἸΟΌΪΒοτορο 5 ἅπά Αϑκόν 
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(4. ἴῃ ἱπμδϑίϊδης οὗ ' Ζδδηδῃ Ἴᾶπιε ποῖ ἀδυρῇϊεν οὗ Ζίοη : ἔογ ἴῃς ἔγδπβρτεβ- 
ἔκζε. ἔοστῇ ἱπ ἴΠς πιουγηΐηρ οὗ ᾿ Βειἢ-6Ζεὶ; ἰοῃβ οὗ [βγδαὶ νγεγα ἐοιιπὰ ἰπ τῆς. 
ἥκραν. ἢδ 5841] τεςεῖνε οἵ γοιι ἢἷβ8 βιδπαϊΐηρ. 14 ΤΓβεγεΐοσα 8ῃα]ς ἐῆου ρίνε ρτε- 

12 ῪοῸν ἴῃς ἱπῃαδιίζδης οὔ Μδχοιῆ 
τ παῖς ἐγγαϊτεὰά ΤΑΓΕΙΪΥ [ῸΓγ : δυῖ 6δν!] 

οδηῖα ἀονγη ἤοπιὶ τς ΟΚΡ υπῖο (ἢ 
δῖε οἔὗἩ Ϊεγυβαϊεπι. 

12 Ο του ἱπμδδίταπε οὗ 1,Δο  ϊϑἢ., 
Ὀϊπά (τς «ςδεαῆίοι ἴο τἢς δῆ Ὀελεῖ: 
8ῆ6 ἐς τῆς Βερίπηϊηρ;, οὗ (ἢς δ'η ἴο τῆς 

Ιοῦῆ. Ἀοδίηϑοῃ ννγᾶβ ποθ ἴο ἰάθη ν ἰΐ 
ἢ (δ πιοάογῃ δαφυώβγ. Βυϊΐ 5εε " Ὠ1ςξ. οὗ 
1} ΒΙΌ]ς,᾽ 5. ν. . 

Ζααμαη) ϑυρροθοά ΟΥ̓ ϑοπὶὸ ἴο ὃς [δα 
ΖὌοηδη οὗ Ϊοβῆ. χν. 2). ΤΠ 5116 15 ὩΠΚποννῃ. 
Το ἰδϊοσ ρατί οὗ [πὸ νοῦϑο βῃουϊὰ χαίμοσ ὈἊῈ 
διτδησεοὰ δηὰ χεηάεχοὰ :--- 

ἘΠ0 ἸΣΒΔΌΣΣΟΒΒ ΟὗἩ ΖΔ δΣ 88 ποῖ 

6019 ΖΤΟΣΌΒ. 
ἘῈη6 ἮΟΘ οὗ ΒΟοΙὮ -6501 δα Κ 908 ΥχΟΙ 

γον 1156 τΣοδ᾿λ 8. Ὁ1806. 

Βειδιεκῆ [15 εἴς δ ὑππκπονη. Οη {πὸ 
ςοπ]εοσζυτε παῖ 1ξ ννᾶ8 [Π6 β8δ1:ὸ ἃ5 Α 26] πϑᾶσγ 
76συβαϊε (Ζεςἢ. χῖν. 9) 566 ποῖΐδ. ου Αρῆγδῃ 
ν. 1το. Ὧτ Ῥυθβεγ, ῥγείοστίηρς δηοίπεγ. εἰγ- 
ΠΛΟΪΟΘΥ͂ οὗ 6 πᾶπὶς ἴο ἴ86 οὔθ πεῖδ δάορίοα, 
εἶνοβ 85 186 ᾿Ιἴογὰὶ τοηάεγηρ οὗὨἨ ἁ 1ἴΠε οαἶδιι3, 
“ἜΤ 6 τηουγηίηρς οὗ ἴδε ἢουϑθ οὗὨἨἁὠτνγοῦ 5}]} 
(Δ ἔτοπι γου 115 σἰδπάϊης."" 

1Δ. ῬῸΣ ἴδ: ὁ ΣῈΔΌΪΙΣΘΒΒ οὗἨὨ ΜΔΣΤΟΙῈ 

ἨἩδῈ δἰοκοσθά ΖῸ0Σ ξοοά, 
ῬΟΣΥ ΟΥ] δα 0116 ΔΟῪΣ ΤΣΟΙ Ὁ89 

Ἰοτὰ ἴο 186 κιδὶθ οὗ 79}0Σ}0- 

88.161). 

ΤῊ ἴσο οἰδλυϑεβ ἴῃ {Π|}|5 νοῦβα Ἄρρθᾶγ ἴο Ὀδ 
ςοο-οτγάϊηαῖο. Ἐδοῆ 5εῖ5 ἔογἢ ἃ ἀϊϑίιηςῖ τράϑοη 
ἔογ 1Π6 τηουγηὶηρ οὔ ἴπ6 ργορβδεῖ, ςρ. συ. 8, 9. 
ὙΠ 6ν}} βροίκεῃ οἵ ἰῃ ἴδε Ἰδίίεγ οἴδιιϑαὲ σάπια 
ἴο 15 παρ θη ἘΔΌΞΠΔΚΟΝ γκάνο 86ῃ- 
ὨΔΟΒΟΣ᾿ Β τηδϑϑᾶσο ἴ0 {Π6 τηϊηϊϑίους οὗ Η6Ζο- 
κιαὴ ΟΥ̓͂ [6 σοηάυϊὲ οὗ ἴδ6 Ὁρρογ ροοὶ ([538]. 
ΧΑΧΥΪ. 2). ὙὨ6 5ἰ[υδιίοη οὗὨἨ Μαγοίῃ 15 υπ- 
Κποννῃ. 

19. Βι5)ά 15:9 ομαχίοῦ ἤο Ὅπ:9 δ Ϊ} 
ΘΟΌΣΒΟΣ, Ο ΠΒΠΔΌΣΙΣΘΒΕ ΟὗὁὨ ᾿ΔΟΒΙΒῈ : [89 
Ὀογίδδῖδς οὗ δ; "835 Β..} 0 ὍΘΘΣ; ὅ0 ὃ.Θ 
ἀδυκῦοσ οὗὨἨ ΖΙΟ;: 710. 18 1:09 Ὑ6ΣΘ 
ζουπᾶ ἢ: ὑσδιδεσοβδῖοσβ ΟὗἩἨ [8671 809]. 
ΤῈ νογῦδὶ Ὁ ΑΥ ἴῃ 1}}15 νοῦϑε οοηϑϑίβ ἴὴ 186 
δἰ 1] ν ομάϊηρα οὗ [6 ψψοσγάβ σγεοδεσϑ (ἰ.6. δὶ 
σοΟυζϑοῦ) δηὰ ζΖαρδσὁ. [ἴ που]ὰ 86θπὶ ἔτοπι 
(56 ἔνο ἰδέΐοτ εἰδιιϑοὸβ ἴπδί 1,0 ἢΠ]198ἢ νγᾶ8 {86 
ἢτϑέ ρίδοθ ἴπ ἴδε κιησάοτηῃ οὗ ᾿υἀΔἢ ἴο δάορί 
[δε Ἰἀοἰδίσυ οἵ ἴδε Νογίβογη Κίηράοπι (οΡ. Ὁ. 
ς, Υἱ, τό, στ Κ. χῖν. 16; Απιοβ υἱῖϊ. 14): νυῖ 
νὸ βάν ποῸ ἀδῆηϊίο ἱπέογηηδίίοη οὐ [᾿ΐ5 Ποδά, 
[Δ Πἱϑἢ νγᾶβ {πε πιοϑὲ ἱπιρογίδηϊ οἵἩ ἴπε ρ΄δοαβ 
μοῖδ τηοηϊοποα, [{ἰ 15, στ στοαὶ ργο δ Ό Υ, 
ἰἀεηεἰβοά ἢ τῃ6 τηοάσεγῃ ὕηδάξμ. 11 νγᾶβ 

565 ἢ το Μογεβῃει;- ρα : ἴῃς Βουιβ685 " Οτ,ῦν. 
οἔ ᾿ΑςὮἈΖΙΡ «δα}} δὲ ἃ 1ἴε ἴο ἴῃς Κίηρβ ᾿,ΤΉαε ἱ:, 
οὗ 1βγδεὶ. ᾿ 

Ι5. Ὑοῖ Ὑ111 Ὀγίηρ δὴ πεὶγ υπῖο 
(ἢεο, Ο ἱππαδίαπε οὐ Μδχγεβῃδῇ : ἴοτ, "μὲ 
"6. 58}}} σοπις υπίο Αἀυ]λπὶ τῆς ἤει 

«Ααἰορεξ, δΙοΓΥ οὗ [5γδεὶ. γάρ 

ομα οὗ [Π6 τουδ] οἰξίεβ οὔ ἴο Απιουεβ ρα 
Χ, 3) δηὰ ννὯβ ἔογιποὰ Ὀγ Ἀεδοδοδια (2 (ἧτο. 
χὶ. 9). ὙὟ8α πᾶπλθ ῬΧΟΌΔΌΪΥ ἀδηοῖεβ 4 “ἐγοηρ᾽ 
2ίαεε. [18 ἱπιρογίδησθ 15 ἱπάϊοαίθα ἴῃ βϑουοσαὶ 
ῬΑΘΘΑΡΈ5, Θϑρθοία Υ ἰῃ σοπηροίίου νυ ϑεη- 
ΠΔΟΠΟΥ 5 δυσοοβϑαβ, [532]. χχχνὶ. 1, 2; ζεῖ. 
χχχῖν. η. Οἡ [15 Βϑίοσυ, 966 ποΐθ οὐ 70 ϑῇ. 
Χ. 3,) δηὰ οἡ ἴδε ὑδγῪ ἰηϊογοϑίηρ ΡΝ Νὰ 
βουϊρίυγοβ ὑνΠ]ς ἢ ἀρΡοᾶγ ἰο τεργοϑεηῖΐ ᾿ζ, "Ὁ 1ςϊ. 
οὗ [δὲ ΒΙΌ]ς,᾽ 5. ν. 

14. Τρεγείογε “δαΐβ ἐδοι έυε ῥγεεη 1 ΤΠΘ 
Ἄσοηϊοχὶ 5ποννβ (δὶ [Π6 ρσορδεῖ πον δά 
[πὸ Κιηράοχῃ οὗ [υἀλῆ. ὍΠα ῥργοϑεηΐβ βϑροΐϑη 
οὗ τὸ {π6 ρναζίῖπα κ17}8. ΟΣ τρλγγίδρο- ροῦ- 
ὕοῃ, ξίνει! ὉΥ ἃ δῖ μοσ ἴο ἢ15 ἀδιιῆῖοῦ οἡ ἢ5 
ΒΟΉ ηρ, ΠΟΙ ΑΥΨΑΥ 845 ἃ Ὀγ6 ἴο ΠΟΙ πον ὨΟΠΊ6. 
Τῆς ψογὰ "πογε δεῖ ϑιστιῖϊῃ68. ροβϑοβϑϑίοῃ δηά 
1Π6 Ῥαγοποιηδϑὶδ ϑδεπ|53 ἴο δίησοε ὕροῦ (ἢ 15 
Τησδηΐϊηρ. Τοι νμωΐ σίυε μὸ 1Ὁ7 δοίά τὡροῖ 
Οαἱἢ᾿ 5 ροι εὐ σἰοη. ΘΟΠΊῈ βΌρΡοΟΘ6 ἴῃδὲ ἴδ γὸ- 
861 ]δηςς οὗ βουπὰ ὑεΐννγοεη »πογσδείδ᾽ δῃὰ 
"πογ “4 (1.ε. ὈδιΓοΙ 6) νγὰ5 ἰπ ἴ86 Ῥσορδοῖβ 
ΙΪηἀ 50 ἃ5 ἴο ϑιρροδῖ ἰδθ ὑγιο᾽8 ραγίϊηρ 
ῥγεθοηῖϑ (Κεῖ, ΚΙείηογ). ὙΠΕΓΕ ἰ5 ΠΟ σϑάϑοη 
ἴο ἀουδὲ [δὲ Μοτγοβῃμοί ρα ἢ νγᾶ5 ἴΠ6 ἡδένο 
Ρίδος οὗ ἴδ ρῥγορδεῖ, δίηῆος ἢϊ5 ἀεβιηδίοη, 
Μονγαν δε (υ. 1), νουϊά δ6 του ]Ασῖν ἑοιπποὰ 
ἔτοπι 115 ΠΔΠΊΘ. 

“εδκ!δ)]Ὶ Μεπεϊοποά 85 οὔθ οὗ ἴδε οἰἐἴεβ οὗ 
[6 δῃερμεΐδῃ, [οβϑἢ. χν. 44. [{ 5 διρροβθὰ ἴο 
6 16 5π|ὸ 85 ΟδμοΖὶρ, τηρηποποα ἱῃ [δ6 
᾿ϑίοΥΥ οὗ ἴδ ραϊσατοῦ [υἀδῃ, Οεη. χχχυῇ!. 
ς. 1 50, ἴ νγἂβ οὔθ οὗ ἴῃς νεγγ οἹὰ οἰτ65 οὗ. 
1δ6 Ηοὶγ 1.Δη. Ὑθ τηούογῃ ἐ:- τό, οἡ ἴδ 
568 -5Π ΓΟ, ΤΠΊΔΥ ΟΟΟΌΡΥ [5 5ϊ[6. 

α 6] Ηοῦ. φεῤπκαὸ, Μν Ὡς ἢ 15 υϑοὰ ἔο ἀεποῖα 
ἃ ἀεοερῖίνο Ὀγοοῖ ἰμδὲ ἀγῖοβ τὕρ δηὰ ἀϊπᾶρ- 
᾿ϑυνι [δε {ΠΙΓΞῚῪ ναγίασεσ. Οἱ ]οῦ νὶ. ᾿ς; 

8. ΟΥΧΥΪ. 4: ἴεσ. χν. 1:8. “ἼΒο Κιηρβ οὗ 
[ςγδοὶ " τισὶ Ὀ6 υπάοτιϑίοοά ἴο Ὀς [9 
κίηρβ οὗ ἴδε δυγνϊνιης Κιησάοπι, δἤεσγ ἴδς 
ἀεπιγυςίοη οἵ ἴΠ6 Νογίδογῃ ΟΠ. 

156. 4Ὧηπ δεὶγ] 1.6. ϑϑηῃδομουῦ, ἀρροϊηϊοά 
ὉγῪ [06 1, οτὰ ἴο ἱηβογῖξ ἴῃς οἰϊγ. ὙΠῸ πδπὶὸ 
ἡΜανγειδαϑ ΥὨΔΥ͂ 5 ΠΕ ΕἸ ΠΒΟΥ ἐμδογίέαπεοε, οὐ 
δὲ] εἶν. ΜαΑτοβμδῃ νγᾶ5 πο ΑὉἢΖΙΡ, [ο58. 
χΥυ. 44. ἴἰ νυ»ᾶβ ἑοσιβοὰ ὈΥ Ἀδδοῦοδπι, 2 ΟἾγΟ. 
χὶ. 8. [5 εϊδ 18 ῬγορΔΌΪ ἴδε πιοάοτῃ 
}ήαγαν.Ὁ. 

δὲ “δα! ἐορρὴὶ 1 τι} χεηάοτίην 5 οοττεςοῖ, 



6ι6 

Υ Ἰεαὶ. 22. 

ΜΊΓΔΑΗ. 1. 1]. 

16 Μλᾶκε {πες ᾿ Βα]ά, ἀπά ρο]}} [ες θδίἀπεβθ 48 1ῃ6 εαρὶς ; Ὸγ τῇ οΥ δὲ 

ἶν. τ6--2. 

ἔογ (Ὦγ ἀε]Ἰοαῖα ς Π]άγεη ; δηϊάγρε ΤΥ ροπα ἱπῖο σδρεν! ἔτοπι τες. 

[δὲ πιοδηΐϊηρ 15 [δδξ ἴΠ6 ΘΠΟΠΙΥ͂ 521} δάνδησθ 
ἃ5 ΔΓ ἃ5 Δα ]]8πὶ τ Πογθ [Π6 ΠοΌ]65 οὗ [Ξγδοὶ 
αν ἴδκοη σεῆιρο Βυῖ ἴδε δἱϊογηδίινο σοηάου- 
ἴῃς οὗ (6 πηλγρῖη 15 ροτδρ5 ἴο Ὀ6 ρῥγοξεστοά. 
Ύ Ποῖ 15 Δηὴ οὈνίοιυϑ 4]1υ5οη ἴο {πὸ υ86 οὗ [Π6 
οἂνα οὗ Αἀυ]ατι τδάς Ὁγ Ὠανυϊά, σ 8. χχίϊ. 
1, 2. Αἀυ πὶ τνᾶ5 ομὸ οὗ ἴδο6 οἹ]ά οἰξί65 οὗ 
[6 ϑΒορμοίδῃ ἔογβοὰ ΌὈΥ Ἀεποῦοαμι, Οεη. 
ΧΧΧΥΪΙΊ, 1, 12: Ϊ]οβῇ. χὶϊ τς; 2 Οἶτο. χί. 7. 
[15 οχδοῖ οΐἊε 845 ηοΐ Ὀδθθῃ δϑοοογίδιποά, Ὀυὺῖ 
πεῖ ΔΙῸ ΤΊΔΩΥ͂ οᾶνοβ, Μ ὮΝ ταρῃϊ ἢδγο 
βι! οὐ αν! 5 ρὺ , ἴῃ (δὲ ἀϊδίπισξ ἴῃ 
ὙΠΙΘὮ 11 πλιδῖ Πᾶν Ἱποϊυαρά. 

16. Τυάδὰ 5 ποῦν δρδίῃ δάάγοβϑοά, ςρ. 
τ. 14. ᾿ 

Μαζε ἐδεε δα 4] ὍΠο ἰάοϊαῖτοιι5. συβίοπῃ 

ἴο ὙΏΙΟΝ χείεγοηςθ ἴα ΠΟΤῈ τηδάδ 966π)5 (0 
αν Κορὶ [15 στουπά ἰῃ ϑρὶτε οὗ ἴδδ ῥσόδίθί- 
Εἰοη5 οὗ {π6 Τλήνιηθ ἴανν. 866 ποῖοβ οὐ [ἰαν΄. 
ΧΙχ. 27, 8; Ὠουΐῖ, χῖν. 1, 2. ΤΒῈ ὑτορἰκι 
ΤΔΥ δόγδ ι;56 ἴδε ἱπηρεγαῖίνα ἴῃ σγάνε ἸΤΌΠΥ. 
ΤΠς οὐ͵]εςί οὗἩἨἁ 16 τηουγηϊηρ πγυϑὲ 6 ὑηάεῖ. 
δίοοά ἴο ἱποϊιάθς (ἢ6 ννδοΐϊο σάηρὸ οἵ ἴΐν 
ΟΔΙΑΓΑ 165 ΙΓ ἢ σεῦ σομλη ὑροη [υἀδὴ 
ἔγοπι ἴθ ςοτημηθηςοθηΐ οὗ ἴθ Αδγῇ 
ἰηναϑίοη ἴο ἴπθ ἀεβιγτυςσοη οὗἨ |6γιβδίεπι ὃγ 
ἴδε Βαδυ)οηίδηβ. 866 ἰν. 1ο. 

ἐδὲ εασί] Νοῖ {86 δαρὶς Ὀυϊ 89 να]ῦπτο, 
ὙΠ ςἢ 15 ἀἰδερσυ πο ἔον [15 θα] 4 ποδά. Τί 
Ηδῦ. νοσγὰ ἅρρϑϑῖβ ἴο ἀσποῖς ἴδ γρτεδί υυ]- 
ἴυγτε (νων ἡ υι), νυ Ὡς ἢ 15 νγ6}} Κποῖσῃ ἴῃ 
1ῃς ΗοΙΪγ 1.4πὰ. 866 οὔ ἴδν. χὶ. 12. 

ΝΟΤᾺῈ, οἡ (ἨΑΡ. 1. 1ο. 

ΎΤΒοτΕ 15 ἃποίμοσ ἱπίοσργοϊδεέίοη οὗ [ἢ ]15 
ξθ ΨΈΙΟἢ 5μου]ά ποῖ δ6 υπποίϊςοά, 5βῖποθ 

ιἴ 25 Ὀδδ δάοριεαά ὈΥ̓͂ ἃ ἴαγρὸ ργοροσγίίοῃ 
οὗ τεϑοεπί οτος. ὙΠῸ ἰαϊῖεγ οὗ [86 ἵνο 
οἴαυϑθ5 νγὰ5 υπάογϑιοοά ὮΥ ἔπ 1ΧΧ.. ἴο σοη- 
ἰαΐη πε Ὠᾶπια οὗ ἃ ϑεοοπὰ ρίδοθ, ᾿Ακεὶμ, οἵ 
Ἐνακείμ. ὙΠῈ Οτεεῖ ἰοχὶ 15 ποογίδίη πὰ 
ςοηδιδοά, Ὀυξ [πΠ6 τηοπίοῃ οὗ ἃ βοσοῃά οἸΥ 15 
σομηίοπηαποθοά ὈΥ ϑενεσγαὶ οὗ ἴμο Ἐδίβοιβ. 
Ταϊείηρ ἴπ6 πη ΠῸΠπι [5 ἕδεῖ, Ἐοίαπὰ ἰπ- 
δ ΟΥ5ΙΥ συρροβοὰ ἴῃδὲ ποτα 15 ἃ ςοηϊΓδοίίοη 
ἴη ἴπ6 Ηρῦγονν ἰοχῖ, ἱηνοϊνιηρ 1π6 Ὡδηθ οὗ 
Αςοβδο (]υάς. 1. 21), ἴδε τιοάειτι Αςσθ. ΤΠο 
τοηογῖηρ ταὶ ἢ ἴπιι5 Ὀ6, “’ ΤΟΙ] ᾿ἴ ποῖ ἴῃ δίῃ, 

ΓΗΑΡΤῈΚ ἢ. 
ι ραϊμεΐ οῤῥγειδίοη. 4. 44 ἰαρνιορίαοη. ἡ Α 

γεῤγοοῦ οΥ τπιγσίεο αμα ἑάοία 7. 11 Α 270- 
η!ῖδε ΟΥ γερίογέρρ δ αεοῦ. 

ΟΕ ἴο τπδπὶ τηλὲ ἀενίβε ἰηΐ- 
χυϊγ, ἀπά ννογκ ον] προ {ΠΕ ῚΓγ 

δεάβ  ννῇεη τΠε πιογηίηρ ἰ5 ̓ ἰρῆτ, ἘΠΕΥ 

ψΕῸΡ ποῖ ἴῃ Αςςοδο." Ὑ8Πὸ πνοχγὰ 122, ἡ 
«υεερίης, 15 ἀβϑυγηεὰ ἴο0 βίδηά ἴογ 12}. Τίμκϑβε 
ἔννο οἸε5, ἱξ 15 ἱπιδρίπθα, ταὶς μάν Ὀθεη 
παιηθὰ ἴο στεργεϑδεηΐ ἴδε ἐογείψη οἰεπιθηΐ ἱπ 
ΘΟ ἢ Κιηράοθ. δ8δο Ἐοϊαπάὰ, “ Ραϊσϑῦηδ, 
Ρ. 534, Το] ον Ὁγ ς ὉΝ εἰΐο, Ζυηζ, Επδιά, 
ΗΖ, νη Παπις, ΚΙοίποτί, Οἡ ἴδ οἴκτ 
δ ἅγὸ (δθρασὶ, Κοὶὶ, Ἐοοσάδ, ἀπά Ῥυϑῖ. 
Τδ ᾿αϑὲ βρβᾶκβ οὗ [ἢϊ]5 ἱπίογργείδίοη, ποῖ, 25 
11 ϑϑθπιβ, ι ουξ σοοὰ σϑᾶϑοη, 85 “"ἢἰβίοπ- 
ΟΠ υπηδίυγαὶ],᾽" δηά, ἴῃ τγοΐθγθοηςο ἴο (6 οοῃ- 
ἰγασέϊοπ ἀϑϑυπιεὰ ἴο οχὶβὲ ἴῃ ἴῃς οὐ ρΊΠΔὶ ἱεχί, 
ἃ5 “ὁ γἱοϊδιηρ ἴῃς Ηθῦγονν [ἀϊοπλ.᾽" 

Ργαςτῖβα τ, θεσάυϑε ἰξ 15. ἰη ἴῃς ρουγεῦ 
οὗ {πεῖν Βαπά. 

2 Απά {Πεγ ςονεὶ “ βεἸά5, δηά τας "δ᾽ 
ἐῤέπι ὉΥ νίοϊεηςε ; ἀπά Ποιιβεβ, δηά ἴδζε 
ἐῤεπι ἈΨΥΆΥ : 80 ΤΏΕΥ͂ 'ορργεϑβ8 ἃ πιδῃ πὰ ἐῦν 
ἢϊ5 ποιι86, Ἔνθῃ ἃ τὭδη Δηἃ ἢ8 με Πῖδρε, 

4 ΤΒεγείογε τῆι δαῖτ τῃῆεὲ ΠΟΚΡ; 

ΟΗΑΡ. 1. Ηνίηρ ρῥτγοοϊδιπιοά (ῃς νἱϑιϊδ- 
[ἰοη ψὨϊοΝ ψνᾶ5 σοπιίηρ ὕὑροὴ ἰπἀδῃ ἀπά 
ἴϑγδϑὶ, [86 ργορῃεῖ πον ἀδηοιποῦβ σρθοῖδὶ νγοθ 
Οἡ ἴποϑα ὈῪ ννῆοβο οἴδιοθβ ἴξ νν85 οσοδϑιοηθά. 
Εἰγϑῖ ἀπιοηρ ἴμοϑο ὑγοσα ΠΟῪ ηο ἰα!ὰ ῥἷδῃηϑ 
ἴο οησὶς ἢ {Ποπιϑοῖνοβ δ ἴπ6 σοβὶ οὗ ἐμεῖγ Ὁτὸ- 
1γοη, «πὰ Ψ8ο [ἰϑίθηθα ἴο {πῸ σοιη56}]5 οὗ 
ἴα156 ργορῃεῖβ, ΤῊ ἀθπυποϊδεοῃ 15 ΓΟ] οννοὰ 
ὁπ ἃ βυάάθῃ ΟΥ̓ ἃ ῥΡγοϊηϊδο οὗ ἀδ]νογᾶηος ἔοσ 
1Π6 1, οτὰ 5 Ρθορία. 

1. ὠῤοη ἐρεῖν δεά 1 ὙὕΠ6 δοίβ οὗ [πε ὀρργϑβϑ- 
80Γ5 ἃ: οὗ δεῖ ρύυγροϑεο, ἀείεγπιίηθα οἡ ἴῃ ἴῃ 6 
δίίθῃσς οἵ ἴπ6 ηρῆϊ. (Οε 8. χχχνὶ. 4. [ἴα 
Ἑοοηΐίγαϑὲ νν 1 {Π]15 [ῃ6 που ρῖ5. “οἴη [Π6 πἰκμξ 

ννδῖοδοβ" οὗ ἴπε ἔπιὸ [95 γαδοῖτῖθ ἅτ οὗ ἴδε "οτὰ 
δηῃὰ Ηἰς ξοοάῃοςβ, 8. [χ]]. 6. 

ἐπ δε ϑοαυεγ 9 ἐδεῖν ῥαπ4] Ὑπὸ οτίεπι οἵ 
ἐμοῖς »ίχδε μδὰ Ῥεοοπια τμοίγ πιθᾶϑιγε οὗ 
γι. 

Δ. ὙΠ ῖ5 5Ξᾶπι6 βτονθι ἴῃς ἀτηδἰ οη 15 Θροξαῖ 
οὗ Α͵5ο Όγ [5αἰδῃ (νυ. 8). ὙΠὲ οᾶϑε οὐ Αβδὺ 
δηὰ Νδθοιῃ ἰβ 8η {]υϑιγαῖῖνο ἐχαπιρίθ. Τῆὲ 
οβξδηοα νγᾶ5 ποῖ ΟἿΪγ ἃ Ἵγμεὶ ἰη)ιπίίοο, δυΐ Ιὗ 
ν 5 ἃ ξτοββ νἱοϊδίϊίοῃ οὐ ἴμ6 στοδί ῃδίϊομδὶ 
Ῥγΐποῖρ᾽ο ὀχργεβθοὰ ἰῃ {πὸ [0 ]166 [,}ν, 840- 
ςοτγάϊηρς ἴο ψῃϊοὰ ἴδο Ἰαπὰ δεϊοηφοά ἴο [ἐβο- 
γΔἢ, πη ννᾶβ ρτδηϊοα ἰῃ υ56 ἴο Η!5 ρεορὶε οἵ 
οοπάϊξίοη οὗἩ ἴδε πιαϊπέεπδηος οὗ δηὴ δυϊίδδὶε 



ν. 4---.] 

Δῃ οΥ]}. ἔτοπι νυ οἢ γε 541} ποῖ στὸ - 
τον γουΓ ΠΕΟΚΒ ; ΠεΙῖΠοΓ 8}8}} γε ρῸ 
ΒαυρΠΟΙΪΥ : ἔογ 1Π|5 τπης ἐς εν]. 

4  Ιπ ἰδὲ ἀδγ 53}|}} ομδ ἴαῖζε ὑρ ἃ 
"Ηὺ ραγᾶδ]ε δραίηβί γου, δηά ἰδπιεηῖ ᾿ννττῃ 
ἰανεενίας ἃ ἀοϊείι! ἰαπιεπίδείοη, σπά 8ᾶγ, Ὗνςε 
ρα. δα υἵζοῦ! βροϊϊεά : ἢς Βδῖῃ οἰαηρεά 
ἐπ. τῇ ροιτίοῃ οὗ ΠΥ Ρεορΐεα : ἢονν δίῃ 
"ΟΣ, 4, 86 Τεπιονεά 27 ἔτοπὶ πε Τ᾿ τυγηϊηρ 
νεείονίκξ. ΑΨΓΑΥ Ὧδ ΠΑῖἢ αἰν!ἀ64 οὐυν ἢε]ἀ8, 

ς Ἱβεγείοσε του 5ῃα]ῖ ἤανθ ποης 
Ἐπὰν 35. (ῃλῖ 8}84}} ὁ σαβῖ ἃ σογὰά Ὁγ ἰοῖ ἴπ τῆε 

, ςοηρτεραἴίοη οἵ ἴῃς Γ,ΟΚὉ. 

ἀϊςξι! υοη οὗ ἴ. 866 Νοῖο 1], δέϊοσγ ἴον. χχν. 
Οἱ ἴδ βᾶπιο ἀϊβροϑβιτίοη τηδη βίο δὲ ἃ τηυςἢ 
Ἰαλῖες ρετίοαὰ 5οὲ Μαῖϊ. χχῇ!. 14. [ἢ σοππρο- 
ἄσῃ ψν [Π]|5 ἀεδουρίοη οὗ ἴῃ 5ἴδίς οὗ 
Τογαὶβ ἰὴ Μιοδῆδβ ἔπι σοδλὰ Απὶοβ ἰὶ. 4--- 
ἦν. 3. 

8. 4δὶ: γα»"}γ} ἰ.6. [ῃ6 νγ8ο]6 γσᾶσϑ οὗ [5.86], 
οΔΙοὰ ἴῃ νυ. 7 ἴα ἢουδα οὗ Δςοῦ." (ρ. 
ΑΙ)Ο5 111. Σ. 

ὧο 1 ἀευμε απ ευ]} ΜΝΏ6Θ 16 Ὄρργθϑϑοῦβ 
Ὅγοσο ἀον σεν ΟΥἹ] ἀραίηϑδὲ {μεῖγ Ὀγεΐθγοη, [6- 
Βονδὴ νγᾶϑ ἀδυ βίης δΥ]] ρου ἴθ. Α ὨοβΕ 6 
γοκοε νγᾶβ8 ἴο δὲ ἰαίά ὕροὴ πεῖ ἤθοκβ. ὅ66 

ΕΥ. ΧΧΥΪ. 12. ΤΟ νοχά δυΐ 15 υϑοὰ ἰὴ σ.χ 
ὉΓ Ππηογαὰὶ ον]; ἱπ [ἢ ]5 νϑῦϑθ, ΤῸΓ [5 σοῃϑο- 
4υέηςε5. ὙῈ οι ρῃδίϊς γερειίοῃ οὗ {πε ννοσὰ 
5 ἴο Ὀ6 ποιϊοδά, 1. 129. 11.1.3.) 11]. 2, 11. 

4. Το (μτοδῖ ἰ5 τ[δξ {πεῖσ θη πΊ 65 5δβου]ὰ 
[ΔΚ6 ῸΡ 1ΠΟΓ ονη νψοσγάβ οἵ ἰαπιθηϊδίίοη δηὰ 
ταδκα ποτὰ Ὀγ-ννογὰβ οὗ ἀοτγβίοη. 

ἰανιεηξ «αὐ α ἀοίεξμί Ἰανιεπία!οη)] ὙῊΘ 
βδουπὰ δηά ἔοιπῃ οὗ ἴθ οὐ ίπδὶ δχργθβϑίοη ὯΓῸ 
ΔΡΕΝΥ τοηδογοὰ ὉΥῪῚ Ὠσ Ῥυσβευ, “.58}4}} νν8}} ἃ 
ννΔ1}} οὗ ννοο."" 

Ἦξε δὲ ωἱογὶν “ροϊ 4 ὙΠῸῈ ἕοττι οὗ ννῃδὶ 
725 ἴο ὈοσοπΊΘ ἃ Ὀγ-νοτὰ δπλοης ἴῃ6 δΒεδίμοῃ 
ταῖρι 6 8115 τεργεβθηϊοά :--- 

ὙΡ0 ΔΥΘ ὉΓΌΟΣῚΡ δΡΟΙ1190Ά; 
ΟῸ 18. Βοῖζυϊηκ 89 ΡῬΟΣΌΔΟΣ ΟΥ ΣῪ 

ῬΘΟΡ]Θ; 
ἩΟῊῪ Ὠ6 ΤΣΟΙΏΟΥΘδ 0 ἿΣΟΙ 96] 

ἘἨὀῸ 8 ἀϊνιάϊηῃκ ΟἿΣ 791014158 ἢὉο 88 

1}. 7146]. 

ἴῃ στεΐυστι ἔοσ {ποὶγ 5 ἴῃ σε γΟϊπς 1[ῃ6 οαυϊ- 
ΔΌΪ6 ἀϊδι! δυτίοη οὗ ἴπ6 Ἰαπὰ (τ. 2), ἴπ6 1 οτὰ 
ἰ5 πον βοίηξ ἴο ἀϊδίγίθυΐο τ ἴο {πῸ ἢοαΐμπεῃ. 
ΎΤὮΘ ννογὰ τοηάογοὰ “τη ἀννᾶγ ΠΊΟΓΟ 
ῬΓΟΡΕΙΥ͂ Ππιεᾶῃ5, 20 ὁπ αὐδὸ ἐμγς ὥᾳυαγ ἔτοτῃ 
Οοά, ἐ.6. δῇ υηδο]ονοσ, οὐ ἀροβίδίεθ. 

δ. ἐδοι Ἑδοὶ οὗ ἴπε σονεΐουιβ Ορργεϑβοῦβ 
τηθητϊοηθὰ ᾿π σύ. Σ, 2 8 ΠΕΙῸ ΡΟΙΒΟΠΔΙΥ δά- 
ἀτοϑβϑοά, (ΟΡ. 11}. 1ο. 

εασῇ α εογά ὧγ ἰο1] ΤΟΤΕ Ἀρρθᾶσθ Πεγὸ ἴο 

ΜΊΟΑΗ. 1]. 

Βεδοϊά, δρδίηϑε {Π|18 ἔἈ ΠῚ ἀο 1 ἀενί8ε. 

δι1ι7 

6 ΕΓ ΡΙΟΡΒΕΒΥ γε ποῖ, 447 ἐδεγ {οἷ Οτ, Ῥρο 
“ῤένι ἐδαί ῥτορ ἜΑ {ΠΥ ὙΠ μοὶ δρῶσι, 
ΡΓΟΡΒΕΒΥ ἴο τῃεπὶ, ἐῤδαὲ ἘΠΕΥ 5211 ποι “ΠΡ 
τλϊςε 5ῃλπιδ. ΤΉ σι. 

0 ἐδοι ἐδαὲ αγί πατηοα τῆς ἢουβ6 1ο. 
οἵ ὙΑεσθν, " ἴῃς 8ριτξ οὗ τῆς ΓῸΚΡ 
βίγαϊἜηδὰ ἡ σγε ἴπε8ς ἢ5 ἀοίῃρϑὴ ἀο ἴ τ, 

ποῖ ΠΥ νγογάβ. ἀο ῶ ἴο τ ἐἰαι κα 
γνΆ Κοτἢ ΓΙ ΡΓΙΡ ΒΕ τα ΡΥ 

8 ἔνεῃ ' οὗ ἰδῖα ΠΥ Ρεορὶς 18 σίβεη ! Ἠεδ. 
ὉΡ 48 Δῃ ΘΩΘΠΊ : γα Ρι}]} ΟἹ τῆς τοῦς Ἶ ΠῚ Ὁ 
ἔν ἢ τῆς ραγπιεπὶ ἔγοπι ἔμαπὶ τῆλε ' εν. 
ΡΆ58 ΟΥ̓ ΒΘΟΊΓΕΪΥ 48 ΠΊΕ ἌνΕΓΒΕ ἔγοπὶ ζαύνεί α 
ΝΑΙ Ζαννιεν . 

Ὀ6 δὴ δ Ϊυϑίοη ἴο ἴπ6 τηοάθ ἴῃ νυ ῖς 1Ππ6 ἰλπά 
νγᾶ5 ΟΥ̓ΕΙΏΔΙΪΥ πηραϑιγοὰ ουἱ ὈΥ ἰοΐ διβοης ἴΠ6 
Ι5γδοὶϊοβ, [οϑῇ. χὶν. σ, ς: [υάξ. 1. 2. ὙΠ6 
οοτηρίαϊηϊς ἰῃ Ὁ. 4 ἰ5 ἴο Ὅδ τοδὶ ἰζοὰ. Ὑδοτα 
νου] Ὀ6 πο οπθ ἴῃ ἴδε σοηρτορδίίοη οὗ [εδο- 
ὙΔἢ ἴο τηρϑᾶϑισο οὐἵ ἢ 5 δ] οἴγπηθηξ ἴο ἴδ ο 
Ῥγόββοσ, νν8ο νου]ά ἴῃ σοπϑοαυδηςο ποῖ οὈΐδιη 
Ῥοϑβϑοβϑίοη οὗ ἴ{. 

6. Ῥνγοῤῥε:}])] ὌΘΤἈὸ Ἡοῦτονν ποσὰ ἴῃ γοη- 
ἀετοὰ Ποτὸ ἴῃ ν. Στ (πᾶϊαρδ) 51: ῸγῪ 
5 ΚΏ1Π65 10 ἄγοῤ, 845 ἴῃ ἴῃ6 τηδυρίη,. [Ιἢ οἴδοῦ 
ΡΙδοαβ 'ῃ ἴπ6 Α.Υ͂. ἰξ 15 580 τεηάογοά, ἀπά «υογά, 
ἢ ἃ ἀοβηΐηρ, ῥγοπουη, 15 συ ρρ!οὰ ἀἴοσ [. 
ἘΖεϊκ, χχ. 46, χχὶ. 2; ΑπΊοβ νἱῖ. σζό. Ὁδὸ 
τος οὗ ἐχργοββίοη 15 δ: ρ}1Πθὰ δηὰ οὀχρίαϊηθὰ 
ἴῃ Πδυῖ. χχχῆ. 2, “"ΜΥ ἀοοίτίηο 5}4]} ἀσὸρ 85 
ἴΠε τ], ΤΥ ϑρϑεσΐ 5}4]} ἀ15[}] 25 16 ἀδνν.᾽" 
ἼὨΙ5 νοΊβθ 15 Οὔβουγο, οὐνίης ἴο ἴῃ6 ἀθϑοηςθ οὗ 
ςοπηθοῖνο νογάβ.Ό ὙΠ6 πιοδπίηρ ἰ5 ργοδᾶ- 
ὈΪΓΥ :-ὠΟΑἯ Ἔξ ὀρργέβϑοϑ) “47 1ὁ ἐδενι ἐδαὶ »γο- 
2ῥειγ, Ῥνοῤῥειγ ποῖ: (μι) ἐξὸν «οἱ χο ο5 
2γοῤῥειγίης ; ( γχεῖ) “1 ἢ ποῖ 70. 1δὲὸ “αἦε 9 ἐδειξ 
»ιόπ, «ὐϑοῦο σδανις «ῥα ποὶ ἀεῥαγί, δαὶ ἐδὲν 
“ῥα ῥγοῤῥεαγ. [τ ἴΠ6 τοπάθτηρ οὗ ἴῃ πηαγρίη 
οὗ οὐγ ΒΙ1016 [86 γϑῦβθ 15 ἰδ κθη 85 δάνϊςθ ἴο [ἢ 6 
ἔγια ργορδοῖβ ποῖ ἴο ἔο!]ονν ἴπ6 ὄχαπιρὶθ οὗἉ [πὸ 
λϊς6 ργσορῃεῖβ.υ. Βιῖ 115 ᾿Ιηϊογρτεϊδιίοῃ 15 ποὶ 
Ὑ76}} δι ρροσγίθα. 

7. πανποά ἐδὲ ῥοιμο 977 ὕαεοὉ} Α φίδποο δἵ 
[86 Ὀοδϑίῆι!, πδίοηδὶ ράθ οὗ [86 [9γδοὶ 165. 
ΟΡ. 5341. χῖν!, αὶ Ιοδη νἱϊῖ. 22, 39. 

αγὸ ἐῤᾳ:6 ῥὶς 4οἰηρ.} ὙΠ6 βυβδπηρε οὗ [Π6 
ΡΦΟΡΪΘ ννεγὸ {Ποῦ ον ἀοίηρθ. Ὑπὸ 1 οτά᾽ς 
Βοοάδπο85 ννᾶ5 ποῖ βἰγαϊϊοποὰ. Η5 ννογάϑ ννεῖο 
Ὧ5 ΓΟΔΟῪ 85 δὐεγ ἴο ϑδιιίδιη δηὰ Ἴοχηΐογτί {πὸ 
ὈρΡΓΠΡΕΙ. 

8. Ενεη οΥ᾽ ἰα19] Ἀλδίδογ, ἔνθα πῸ᾿; 
ἸΠΠ ΓΑΙ, γεείεγάαγ. 

α: αἡ ἐηθη1}}) Τῆδϊ 15, 258 1 ΠΟΥ ψότὸ δἵ 
νσ ΜΠ τῆς ἱηοβοηβῖνο οπθϑ, ῆο ἢδὰ πὸ 
Ἐπουξμς οὗὨ νγασγ, δηὰά ϑβδιρροϑβεοὰ ἐμοιηβοῖνεβ ἴο 
Ὀ6 ἴῃ βθου ΠΥ, 

γοδε.. σαγηιο} ὙΠῸ ργϑοῖϑθο σηρδηΐηρ οὗ 
οδεῖ Ἡοῦγον ννοτὰ ἰ5 υποοτίδιη. [{ ἰ5 πιοβὲ 



δ6ιὃ ΜΙ(ΓΑΗ. 1ἱ. ἴν. 9-΄.2. 

ΩΒ 9 Ἶπε 1 ψοπιεη οὗὨ ΠΥ Ρεορὶε πᾶνε 
γε ολβῖ ουῖ ἔτοπι [Πεῖγ ρ᾽θαβδηῖ ἤουβ68; 
ἔτοτῃ τ εῖγ σμ]άγαη ἢᾶνο γε ἴα ΑΥΨΑΥ͂ 
ΤᾺΥ δ ΟΥΥ ἔοσ ὄνεῦ. 

10 ΑΠἴδϑε γε, δηά ἀερατγί ; ἔοσ {15 ἐς: 
Ποῖ 70,7 τεβϑῖ : θδσδιβε 1 18 ρο ]υἱεὰ, 1 
5862}} ἀαβίΓΟΥ γ9μ5 ανθῇ ΙΓ Δ 80Γ6 
ἀσδιγυςτοη. "- ἢ 

'Ον τοῦξ χὰ 1 ἃ πιδῃ ᾿νγαϊΚίηρ 'π {πε βρι τς 
τυΐκαῖ, «πα Δηἀ ΓΔΒ μΒοοά ἀο ]16, :σγίηρ, 1 ν}}} 
κε λείωῦ. το μεθ ἀπο ἔδεε οὔ νυπε ἀπά οὗ 

Βοηρ ἀπίῃ ; ἢ6 5}4}1 ὄνεη ὃς ἴδ6 
Ριορδεῖ οὗἉ [ἢ]8 Ρδορῖε. 

ΠΚΟΙΥ τἰθδὲ (ΠΟΥ τηθδῃ ἴῃς οὐεῖ δηὰ ἱπΏΟΓ 
ῬΓΙΠοΙραὶ ψαγηθηῖβ, ὑκὸ 1Π6 οἰοαῖ δηὰ ἴππ 6 σοδῖ 
ΟΥ̓ ΚΟ νἱ. 29. 

9. Τόε «υογηδη. «δεῖν ἐδ ἑάγεη] ΤΏΣ ϊάοννβ, 
ΨῸ μδὰ πο διυβθαπάςβ ἴο ῥῬγοΐθοξ ἴποπὶ, δπὰ 
1Πεῖγ ἐδίμογϊοθα Ἵμ]άγθη. [54]. χ. α: Μαῖίϊ. 
ΧΧΙΙ. 14. 
7 5077] ἰ.ε. ἴῃ ρ]οτίοιι5. σε ἢ ]ς ἢ [86 

Τ,οτὰ ονγοά οὐ ἴθθηι 85 ἴδο σμ!] άγοη οὗ 
Η!5 ρθορΐβδ. 
,ν εὐορὶῇΊ ὝΠε Ἴρργθβϑοῖβ ἢο]ὰ ἔαϑὶ {πο ὶγ 

ὈΟΟΙΥ πὰ πεύοσ στῃδὰθ σγοϑιϊυἱτοη. 

10. Τἢο Τογὰ ποῖ δά άγοθθες ἴΠ6 δ ]6 
Ῥόορὶε. Τῆς ἰδηᾷ νης ἢ Ηδ πδὰ ρίνθη (ἢθπὶ 
νγ83 50 ἀνοβη ΌΥ 1ΠοΙΣ δὴ ἔπαῖ 1 σου]ά πο 
Ἰοζεγ {μεῖς ΣΕΘΌ Πρ -᾽Δςθ. ἴη ογάδσγ ἴο 
ΘΘΟΔΡ6 ὉΓΟΣ ἀσσίσγιυςίίοη, ΠΟΥ νγοῖε ἴο σὸ ἰηΐο 
σΔΡΌΥΙΥ. ὙΒΕΥ Πδά πιδάδ ἴπε Ἰδπὰ 5ῖὶςκ. (ρ. 
1,ον. χυμῇ 2 ς, δ, 29. 

11. ἐπ δε “ρἰγ] ὙΠ σηδυρίηδὶ γοηάθγην, 
ὙΛῸῸ Ὅ89 ὙΩά, ἄζο., 15 ρτγεοίεγσγοαὰ ΌὈΥ πιοβὶ 
“ΕΓΒ. ϑοπῖθ, μβούγονογ, ἴλκὸ “16 βρίτῖΐ δηά 
ΑΙ ῃοοά " ἴο ἀξηοῖο ἃ ἱγίηρ ϑρίγιῖ, στ ἢ δὴ 
Δ] υδίοη ἴο ἴμ6 ψογὰβ οὗ (ἢ6 οἰάογ Μιςδίδῃ, 
1 Κι. ΧχΧΙ, 2. ὍὙΠ6 ΒΟΠΟΥΔΙ τπηδδηϊηρς οὗ τῇδ 
ὙΟΙΘΟ 15, ὑμδὲ [Π6 [2156 ρσγορῃεῖίβ ὑγῦὸ ἴΠ6 Ῥγο- 
ΤῊ1565 οὗ ἴῃς ξοοά (Πηρ5 οὗἩἨ [15 1Πἴὸ (ϑυοἢ 858 
μεν. ΧΧΥΙ. 45) 5, 1ο; Πϑθυξ. ΧΧΥΠΙ. 2---. .) 50 ἃ5 

12 {1 νν}}] ϑυγεῖὶν δβ8ε ]ε, Ο 2- 
ζςοὈ, 411} οὗ {πεεὲ; 1 ψΨν}}} δαγεὶγ ρϑῖθεγ 
τε τειηηδηΐ οὗ ἴϑγδεὶ; 1 νἹ}} ρυϊ 
1ῃ6πὶ τορεῖμεγ 88 [6 δῆεερ οἵ Βοζταῆ, 
48 ἴῃς βοοῖὶς 'π ἴῃε πιά οὗ τδμεὶγ (ΟἹ ά : 
[ΠΟΥ 5}4}} πηλίε ργεαῖ ποῖβα Ὁ γεᾶδοῃ 
οἵ ἐδὲ νμμμάρ ο τα ῃ. 

12 ΤΠε Ὀγεάίογ 18 σοπδ ὉΡ Ὀαίοτε 
τ 6πὶ : [Π6Υ Πᾶνα δγοίκεη ὉΡ, ἀπά ἢλνε 
Ραβϑαά τῇγοιρῇ τς ραΐα, δηἀ ἃγα βῸπε 
ουἕ ὉΥ ἰξ : δηά {πεῖν Κιίηρ 5411] μᾶ88 
θείοσγε ἴπδπὶ, δηά τῆς ΚΡ οὐ τἢε 
Πεδά οὗ τ1Πεη}. 

ἴο Θῃσουγαρο ΓΠΕΟΙΓ ΠΟΆΓΟΙΒ 'ῃ ΟΔΓΏΔ] ἱπα  θγθηος 
Δηἀ 5ΕΟΌΓΙΥ ; δηὰ πδί 1ἰ 15 ἃ πιδη οἔ [815 κιπά 
ὙΒοπὶ [86 ρΡοορΐθ δοςερέ ἴο Ὀε {ΠΕΣ ὑσορδεῖ. 
2τορδεγ.. γορδε ὙΠΟ ᾿ἰἴογὰὶ πιρδηϊης οἵ 

πε ντογὰς ἴυ5 τεηάογοὰ 15 οχρίδιηδὰ ἴῃ ἴδ 
ποῖδ οἡ Ὁ. 6. 

12, 18. ὙΠοβα σοῦβοβ ἀρρϑᾶσ ἰο ὄοοηίδίῃ ἃ 
ΡΓΟΡΒΕΟΥ͂ οὗ {86 τείυγι ἔγοπι ἔπε σΔρΌνΠΥ εα- 
Ὀτγοβϑοὰ ἴῃ ἰογηὶβ Ὑν ΒΓ ἢ οΥξά ΠΕ 5εῖ 1 ΤΟ ΠῈ 88 
1Π6 ἴγρε οὗ ἔδο βρί τ τυδὶ {τυσηρὴ οὗ ἴδε Μο'- 
βίδῆ. ὍΠΟΥ Ευγηϊϑῃ ἃ πλοϑὲ ομαγδοίογισες ἰη- 
βίδποβ οὗ ἴδε βυάδάδῃ ἐγαπιϑιοη5 ὑγῃϊοἢ πιᾶῖκ 
1π6 βίγ]6 οἵ ΜΙ Ίοδἢ, 85 νψνε}} 45 οὗἉ μἰβ φυδρδὶς 
Ῥονγεσ. 866 Νοῖίο δῖ ἴθ ἐπά οὗ ἴδ Ομδρίεγ 
δηὰ [ηἰγοὐιπείίοῃ, ὃ Υ. 

1... «: ἐδε “δεεῤ οὶ Βοκγαῤ, αἱ δὲ ἤκὲ ἱπ 
ἐδὲ »εδεὲ οὗ ἐδεῖγ γοί4] 11 5.90» 18 8 
201ἅἃ, 111ὸῪ ἃ ΤΖ1οοῖ 10 ὕδο χαϊάδὲ οἵ 

λ᾽ ῬῬδδβίΣΦ. ὅε6 Νοῖς Ὀεΐον. 

13, ΤῈΘ ὌΣΘΟΒΙΊΣΟΣ ΚΟΘΑ ὈΘΖΟΣΘ 861): 

ὍΛΟΥ ΔΣ,Θ ὈΣΘΔΙΊΣΒ ΓΏΣΟΌΚΕ; ὕ80Υ 888 
ὈῬΏΣΧΟΌΚὮ ἴ89 Κδῇὸ9 διὰ δἃζο γοϊῃκξκ οὐἱ; 
ὍΒΟΙ͂Σ ἸἸΠΚ ἸΩΔΤΟ.ΘΒ ΟἹ ὈΘΙΌΓΣΘ ὑΔ0Π,, 

διά ΤΘΒΟΥΔῺ 185 δὺ μον Βθδά, Οη ς} 
νγοσὰ “Ὀσολῖκου᾽" 866 Νοίο δὲ ἴμο οὰ οἵ [ἱμ 
ΟΒαρίογ. , 
δε ΖΟΚΡ ομ ἐδε δεαά ς᾽ δεν] (ρ. [9!. 

11. 12. 

ΝΟΤΕῈ, οἡ (ΗΑΡ. 11. 12, 12. 

σοι ορίπίοπϑ βάν Ῥθθη δοϊἃ οἡ ἴδὸ 
Ἰηἰογργοίδοη οὗ [818 ρᾶϑϑαρθ.0 [1 858 Ὀδθη 
ἴδίκθῃ :-- 

(1) 45 [Π6 νογάβ οὗ Ϊεῆουδῃ ῥγοςἶδιπι- 
ἴῃ ἃ δγδείοιιϑ ἀδἰνογαποθ ἴο Ηΐϊβ ῥΡθορὶο, 
ΘΑΡΟΥΥ σοπληρ ἰορείμεγ κὸ ἃ βοςκ ἴο {ποῖγ 
Ῥίδοθ οὗ ραβίυγο, δέζογ [η6 ς μας ϊϑοπηθηΐ, ἐ6- 
πουπορὰ ἴῃ ννῆδὶ ροδβ δεΐογθ, ῃδὰ ἵδκθη οἴεςϊ. 
ΤΏ νορῃϊ οὗ δυϊδβοι! νυ ἀρρεᾶσβ ἴο 6 ἴῃ 
ἔλνουσ οὗ 1815 υἱονν (Κοβεηγιθ θοῦ, (αβρατί, 
Ἡεηρϑίεηθεγς, ΗΙ ζίρ, Κεῖ!, Ῥυβευ, δζς.). 

(4) Α95 1δὲ νψοσγάς οἵ [εμονδὴὰ σοπαποϊης 
ἴῃς [ἢγολῖ οὗ [86 νοῦ ὙΠΟ νγᾶβ ἴο σΟΠῚΘ 
ἱπηπ]ο ἰδίου, ἰῇ νος Ηἰ5 Ῥεϑορὶς βῃοιυ]άὰ 

στον ὰ ἰορθῖθοσ ἱπίο ἐμοὶγ οἰ εἶθα 1|κὸ 4 ἄγονὸ οἵ 
βῆδορ ἔογ ἀσβίσυσξΐοη (Κιπιοδί, ἴθ Οεπενᾶ 
ἐπρύκωυθνι Εσθηςἢ Επρ] 5}, ΜΝ] 12π|5, 

ς.). 
( ̓  ) Τακίῃρς πὸ νψογάϑ ἴῃ ἃ ἕδυουγαῦϊε ϑεῆϑέ, 

85 ΓΕργεβεηξίηρ ἴῃ6 ᾿γίηρ Ὀγοπγϑεβ υἱἱεγεὰ ἈΥ͂ 
(86 [α]56 ργορῃείβιυ ὙΠῸ νεγβαβ ἰδκεη ἴδ05 
ννουὰ Ὀ6 ἱπιπηθά αἰεὶ ςοππεοῖθὰ ΨΔ Ὁ. 1Ἱ 
(Οτοῦυ, Ἀοοτάδ, ἠλρεκίθΣ , 

(4) Α4.5 ἃ ἔγαρτηεηΐ ουΐ οὗ [15 ρίδοο, ἀϊδξυτθ- 
ἴπῷ ἴπο σοππεοσοη Ὀεΐνδεη 1]. σσ δηὰ 1101 
(ἔν "Ἱἱά, Τϑανϊ ἀϑοῃ). ᾿ 
Τῆε Ηεῦτενν νογὰ ΠΥ (ὀοκγα8) τῇ Ὁ. 11 

5ἰ χη} ῆθ5 δὴ δηοίοθυγα, βυοῖν 85 ἃ 5ῃεθρίο!ά. 



ν. 1--".] 

ΤὨδ δηοϊοπὲ νοσβίοῃβ, ἢ ἴα Αγ οσὶ οἵ 106 
τιοάοσῃ νεγϑίοηβ, ΠοΓῸ ἴδκο 1ἴ 8ἃ5 Δῃ Δρρεϊϊδέϊνθ. 
80 ἄο Οεδϑεοηϊυ5, 6 ΜΝνεῖίο, Ενναϊά, ΖιυηΖ, 
ΗΙΖκ, ΚΙο ποσί, δηὰ 10βοβοσ. ΤῸ Ερ 5} 
ΨΟΙΒΙΟΏ 5, δοννευοσ, ϑυρρογίοεά ὈΥ Ὀπιβίι, 
Οτοίυ3, Βοοδατί, οϑοησ ον, Η θη ΞΘ ΕΓ, 
ΚΟΙΙ, Ῥυβου, δηὰ ΔΝ 1] απη5. ὙΠΕΙΟ ἀρρθᾶγ ἴο 
ἤᾶγα Ὀδοη ἴννο οἰ[65 πδληγεὰ Βοζγδῇ:; οὔθ ἴῃ 
Ἑάοσι, νυ ]ς ἢ νγᾶ5 σου δίην ἕδπιοιβ ἔοῸΥ βῆθορ 
(α ΘΒ γο. ἱ. 44: 54]. χχχῖν. 6, ᾿ἰχἕὶἱἱ. 1), ἴΠ6 
οἴδοῦ ἴῃ ΜΟΔῸ (Ἶ]6ζ. χίν!!. 4), ΒΟ πυρδϊ 
νν6}} βάνθ Ὀδοη 50 ἔγοηλ 115 δἰ[υδίΐοῃ. 5662 Καὶ. 
11. 4. Βυῖ ἴδ τοπάσγίηρ, νος ἢ ἢ245 [πὸ Ὀεβὶ 
Δυῖδου νυ, ἰ5 ἰδ οοηίδιηοα ἴῃ [Π6 ποῖδ οὐ 
ὖ. 11. 1 1Π6 ἱπιαρὸ ἱπ ἴμ6 πληά οὗἩ ἴΠῸ 
Ῥτορβοῖ, σοπιραγὸ ΕζΖεὶς, χχχῖν. 21) Χχχνυῖ. 37, 
48: δηά, 845 ἀποῖδοσ σοζηπηθηΐ οὐ {ΠῸ ῬΑ55ΔρΌ, 
τολὰ Ὠδυῖ. χχχ. :---6. ὙΠῸ οτονγάϊηρ ἔοστιἢ 
οὗ ἰδδ ροορὶς ἔγοτη {86 Ἰδιηὰ οὐ τποῖγ σδρΕνΠΥ 
βυιρεϑίβ [Π6 Πυστγίπς οὗ ἴΠ6 [5γϑε 65 ουἱϊ οὗ 

Ἐεγρῖ, Εχοὰ. Χιϊ. 33, 38, 39. 

ΓΗΑΡΤΈΚ 1Π. 
: 72ε ογμεῖέν οὔ ίλε ῥγέμε: κα 7λὲ εϊολοοαῖ οὗ 

ἐλε φγοῤλείς. 8 σε 07) ἐλένε δοίά. 

ΝΩὨ 1 εαἰά, Ηξελγ, 1 ργὰν γου, Ο 
Πεδάς οὗ Ϊάοοῦ; δηά γα ργίῃςαϑ 

οὗ τῆς Βοιι86 οὗ 8γδαὶ; 75 112 ποῖ ἔοσ 
γου ἴο Κπονν Ἰυμαἀρηγοητὶ 

2 ὟΝο Βαῖε τε ροοά, δηά ἴονε 
τῆς δν]]; ψῆο ρΐυςκ οὔ τμεὶγ εἰκίῃ 
ἔτοπῃ οὔ τῃδπὶ, δηά τῆεὶγ βεβῇ ἔτοπὶ 
ΟΥ̓ τῃεῖγ θΟΠ68 ; 

4. Ὕ ο αἶβϑο οδῖ τῆς ἢςβι οὐ ΠΥ 

ΟΗΑΡ. Π]. 1. “Ἵπ4 1 -α'4] ὙΠΕ οοη- 
Ἰυποίζοη ΠΕΙῸ ἜΧργθϑϑοβ 5ΟΠῚΘ 50 οὗ σοῃηθο- 
τίου σὰ ἴῃς ῥγθοθάϊης σπδρίοσ. ὙΤὮδ οοη- 
ῃροϊΐοη πὐϊρῆξ ϑθοπὶ ἴο ὃς 5ἰτγςίοξ Ὀείνγοοη 
1198 νεσβὸ ἀπά νυόῦβε σΐ οἵ οἷ. ᾿. Βυΐῖ ἴΐ δρ- 

ἴο δ6 ἴῃ δοοογάδηοθ συ ἴδ6 Ῥσορῃοῖ 8 
Β(γ]ς ἴο ϑοσῖδε ἴο {86 σοπ) υποξοη ἃ 1655 βἰσιςΐ 
σοηηοοίοη, Κοορίης με ἰοχὶ 45 1 15, 866 
[πἰγοάυςσίίοη, ὃ ν- ἀπά ποῖ δῆτεσγ ἊἽἢ. ᾿ἱ, 

Μίςοδμ πονν δάάγεβϑεβ ἴῃ οβῆς!4] συ 615 οὗ 
[5:οὶ, δηὰ {θη ἰῇ τ. 2, υδίης (6 (ῃιγάὰ 
Ρόβοῃ, ργοπουμοεβ οὐ ἔδει ἃ ϑοηΐθπος οὗ 
ςοηάοιηηηδίοη, 516 ΓῪ 1 Κοηϊηρ ἘΠεΙ͂γ ογαεὶ ουΐ- 
ΓΆΘΟ5 ἴο σδπηϊ δὶ ἔδασίηρ. 

δεαάϊε.. ῥγίπεο] ἘΔΊΠΕΣ, ΣΌΙΟΣΒ.. πᾶ ξ98. 
7μἀνιο) Ἀλίδεν, 2π60169. 

4, 8] Ἠδίῖπμε κοοά, δῃά Ἰουΐηᾷ ΟΥ̓, 
ΦΘΑΣΊΩΚ 06} Β Β᾽Κ1.Β ΣΟΙ ΟΥ̓ ὉΏΘ1Ω, δΔηά 
ἘΠΦΙ͂Σ Ζ19Β} ὕζοϊα ὉΏΘΙΣ ὈΟΏΦΙΗ, ΒΟΥ ΒΔ Υ͂Θ 
ΟΥ̓́Θ ΘΔ 06: ὃ80 806} ΟὗὨ ΙΩΥ ῬΘΟΡ]Θ, δι 
ὮδΔΥΟδΒΌΣΙΡΡΘα ὉΒΘΙΣ 8 .Χ1} ΤΟΙ ΟΖ ΒῺΘ ΤΩ, 
δηά παΥΦ ὈΣΟΪΦΘΩ ὉΏΘΙΣ ΌὈΟΠ68, Δ: ἃ ἮΔΥΘ 
ΟὟ ὉΠῸΙ 1 Ὁ100608 88 17 767 ὉΆ890 Ῥοΐ, 
ΘΟΥΟΣ Χο τοδὶ ἩΠΈῈ81π 896 68Δ1 602. 

ΜΙ(ΓΑΗ. 1Π|. 

“ΤΏ6 Ὀγράκον" (ὙΠ), ἴῃ ο΄. 13.) ταῖρῃϊ ἀδ- 
ποίς ἴδ ἀϊνίης ἔοτος ([54]. χὶῦ. 1ἱ, 2), [86 
ἑδττη Οὗ ἴδε Τ,ογὰ ([54]. 11. 9), Ὀχθακίηρ 
ἄονντι ουογυ οὐϑίδοϊο ΠΟ ἢ βἰδηάϑβ Ἰη ἴ86 ὑΤΑΥ͂ 
οὗ ἴδε τεϑιογαϊίοη οὗ σοάβ ρβοορὶθ. Βυΐ [ὃ6 
ςοηϑίσυςξἜοη οὗ [6 γοῖβο 9661|5 ἰο ἱπαϊςδίθ ἃ 
Β( ΠΟΥ ρεγβοηδὶ, ποῖ ἃ πηοίδρῃοσίοδὶ, δρρὶϊοδ- 
ἔοη οὗ ἴε σοσὰ, Α [εὐ ἰγδάϊοη, τθοος- 
ηἰΖοὰ ἴῃ ἴΠ6 Τάγρυπι οἵ [οηδίμδη, ἰάθη 165 τἰ 
85 ἃ [ΠΠ1ε οὗ {π6ὸ Μεββῖδῃῃ. Οοπηρᾶτγε {πῈ (Δ]- 
ἄδο χοηάδοσίηρς οὗ [54]. χ. 5) ψΏ [815 γεῖϑο. 
τ Ῥυβου, οὐ ἴΠ6 βάπηδ ροϊηΐϊ, γεΐίοτξ ἴο "Η 15. 
Τμο5. Τυἀ.᾽ ΡΡ. 143, 124. ὙἼΠΟΙΣ Κιηρ," ἰπ 
115 ποαγεϑῖ 56η56, νου] ἀσποῖο Ζογυρθδροὶ. 

ΤΒοϑο ῆο ἴδκο [6 ράϑϑαρο ἴο γοίθσ ἴο {ὴ6 
δοίης ἐπίο σΔΡΕΪΥΥ͂, συ ρροϑο “{Π6 Ὀγραΐκοῦ " ἴο 
ἜΧρΙοβ5 ἴῃ6 ἤοβἕϊο ἔοϊςεϑ θοϑιορίη ΘΑΠΊΔΙΙΔ, 
δΔηα [τἢοϑὲ ὑὸν οὐκὶ δἢετνατὰϑ ἴο Ὀεδβίοσο 
]εγυβδίδ, δηά ““ἘΠοΙγ Κη" ἰο τορσοϑεηῖ, ἴοσ 
ἐπί πὲ [δὲ ἵνο Κιηράομμβ, Ηοβθοα δηά Ζε- 

οἰκί δἢ. 

ΡΕορΙε, δηά βΝαῪ τῃεὶγ βκίῃ ἔτοπι οἱ 
ἴπεπὶ ; δηά {ΠῸΥ Ὀγεακ τπεῖὶγ θΟΠΕβ8, 
πὰ Τῇορ {πεὲπὶ ἴῃ ῥίεσεβ, 45 ἴογ ἴδε 
Ροῖ, δῃηά 5 ἤεβῃ στη της ς]άτοη. 

4 ὙΠεπ 5121} {ΠῈῚ ΟΥἾ υὑπῖο τῆς 
ΓᾺΡ, δυῖ δα ν}}}] ποῖ πϑᾶγ τῃδπὶ: 
ἢδ ψΨ|}}] ἐνεη 146 ἢ18 ἔλεος ἔγοπι {Πεπὶ 
αἴ τΠδὲ τἰπιθ, 485 ΤΟΥ ἤἢᾶνα δεμανεά 
τ Πα πηβαἶναβ 11] ἴῃ τῆ οῖγ ἀοΙηρβ. 

ς 4 Τι5 541} ἴῃς ΓΟΚῸ σοποεγη- 
ἴηρ; ἴῃς ῥτορῃεῖβ [ἢδξ πλάκα ΤΥ ρεορ]ς 
ΕΓ, [δὲ 4 δε τυῖτῇ τῆεὶσ τεετῃ, δηὰ 7. } 3». 5 

4. 1ῤεη] Ὑπαῖ 15, ἰὴ ἴθ ἀδΥ οὗὨ τείσίδυ- 
Ὀοῃ ἔογθίοϊ ἃ ἴῃ ἴῃ Ὀγϑοθάϊηρ οδμαρίουβ, Θ5ρθ- 
οἰ} ςἢ. ἰϊ. 4. ΟΡ. ῥς ΧΥΪ], 41; Ῥγου. χχί. 
13; 41|65 ᾿ΐ. Σ2. 

58--8. ἴη ἴΠε86 νοῦϑεβ ΜίἊδῃ ἀοθοϊατθβ [Π6 
ἄοοπὶ οὗ {86 ξζ3156 ὑγορδεῖβ, οοηιγδϑίίηρ ποτ 
ἢ ὨΙΠΊ96} 85 ἃ ἴγρε οἵ ἴθ ἴτ|6 ρσορδοίϑ. 

5. ἐδαὶ δἱ᾽ε «υἱὲ ἐδεῖν ἐδεί δ, ἀγα “77, ΤΡΕῚ 
ΤὮε Ἡεῦτεν ψογά (πσδαξ) ἤόγα σεη 
ὀ[ίε 18 Αἰ νγΑγ8 υϑοὰ ἴο ἀδθηοίθ διεξίῃ νεηοπ- 
Οὐὶγ, [πκ6 ἃ βογρεηΐ, οσ ἴο ρογίοττῃ ἃ πιδὶὶςίου 
ἃςῖ. Τῆς εἴδιιϑε, ἰδίκοη ὉΥ 1156} δηά ἴῃ 115 
ΟΥ̓ΙΠΔΓῪ 56ηϑ6, ᾿νου]ὰ τοΐεσ ἴο ἴῆοβο ΨῈΟ ἃ.ὸ 
Ροιτπρ πιϑομιοῦ ν 816 ΠΟΥ ἅγὸ σγγὶηρ Ῥοϑᾶοθ 
(δεε 2 5. χχ. 9). Βιαῖ 5οπιο, ξο]]ονσίηρ [86 
τοπάσσης οὗ ἴῃ Τάγρυπι, ἴΔκ6 [6 νοτγὰ 
πᾶνῥαξ 85 υϑοὰ δρυγαι νοὶ ἔοσ οδίίῃς οοὰ 
υηάοῦ ἀἰσογασοί Τοηάϊζίοης, δηὰ τεῖοσ ἃ ἴὸ 
Ὀπῦε5 οὗ ἔοοά γψίνθη ἴο ἔδῖϑο ὑγορβεῖβ (30 
Οτοί5, Εννδ]ὰ, ΗΙΖὶς, ΚοΊ], Κιίρίπετε, ὅτς.). 
ΤὨΙ5, [ἴ 15 υτροὰ, σοηποοῖς ἴπ6 οἶδιιϑο Ὀεῖίος 
ἢ [6 οτὸ ψὨϊοἢ ΓΟ]]οννΒ 1ἴ, ρσὶνίην [6 
Ραββαρὸ (9 πηρδηΐπρ, εὐδο, «υὐδὲη ἀηγέδέπρ ἐὲ 
δίνεη ἐδερὲ 0 εαΐ, γέ γρΩάν 10 εγγ, Ῥεάξε: 
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οΙγ, Ρεᾶςε; δπά ἢς τπδὲ ρυκίειῖ ποῖ 
ἰηῖο τηοῖγ πχουζῆ8, [ΠΟΥ Ἔνθῃ ργΘρΑΓΘ 
ννΑΓ Δρδιηϑβῖ ἩΪη]. 

6 Βετγείογε ἰρῆς εα7 δὲ απῖο γου, 
ἼΜΕΝ τῆλ Ἢ 881} ποῖ ἢᾶνα ἃ νἱβϑίοῃ ; δηά 
νἰείον. ἰἴξ 8Π4}} θ6 ἀδτκ υηΐο γου, ᾿τῆλῖ γα 
πος 8011] ποῖ ἀϊνὶπε ; ἀπά ἴῃς δι 5}]] ρῸὸ 
υὐείνφ. ἀονγῃ ον ἴῃς ργορῃεῖβ, δηά τῃ6 ἀδῪ 

88|8}} θ6 ἀλγκ ονεσγ τἢ θη. 
γ ἼΒεη 5}21] τῃ6 5εβῖβ ὃ6 δβϑῃαπιεά, 

δά πε ἀϊνίπειβ ςοηίουπάεά: γεᾶ, {με Υ 
ἐπε 504}} 411 σονεσ {πεῖν 1105; ἔογ ἐῤδγε 1: 

ΠΟ δῆβϑνγεῖῦ οὗ (σοά. 
8 4 Βυϊ ττυ]γ 1 δηὶ 1] οὗἩ ρονγεῖ 

ΒΥ τδὲ 8ρίγιε οὗ τε ΓΟΚΡ, δηά οὗ 
ἡιάρπιεηξ, λη4 οὗ πιρμῖ, ἴο ἀδο]αγε 
πηῖο ΄λοοῦ [8 ἰγδηβργεϑβδίοῃ, ἀπά ἴο 
Ι5γδεὶ ἢ!5 βίη. 

δὼ ἀραϊπμαὲ δὶγε «υὐδὸ γοβμε: 1ὸ εἶπα ἔδενε, ἐδεν 
γοοϊαίνε αὐαγ, ΤὨΘ οὈνίουϑβ οὐ]οοϊίοη ἴο (Π]5 

ἱπἰογργοϊδίίοῃ ἰ5 {86 ἔογοθά τηοδηΐηξ ὙνΏΙΟΣ [ἢ 
Ρυΐϑ ὕροη ἴΠ6 ννογὰ πῶεραξ. 

δὲ ἐῤαὲ ρωξίεῖδ᾽ πο ἱπίο ἐδεὶν »ποιδ] ΚΟ, 
ΣΙ 5. 11. χό. 
2γεβαγε «υαγ} [ΛΊΕΤΑΙΙΥ, ἐδεν εοπσεογαίε αυαγ; 

μᾶΐ 15, ΠΟΥ 50] ΘΠ Π]Υ Ργος δἰ πὶ ἰΐ, 85 1 {ΠῈῪ 
νγογα ἀοίηρ ἴ Ό.Υ Ὠίνιπο βδηοίίοη. 

6, 7. Το ργορῃοῖβ ννῦῆο ἃζὸ 2156 ἴο {δε} 
οἰ τς 5114}} Ἰοϑα {86 Ἰρϊ νος ἢ ΠΟΥ οὔποθ 
μδὰ δηὰ 5}41}] Ὀε Ἰοξ ἴῃ ϑρί υδ] ἀδγίζπθ58. 
Βείπρ ἴῃ βῆδπιε δηὰ Ἴσοηἤιηϑίοη [Ποπιβεῖνοβ, ΠΟΥ 
1} ὴο Ἰοηροσ ὃ6 40]6 ἴο ἀεί οἴεσβ.0 (ρ. 
[54]. χχίχ. 9---12 ; ΕΖΟΚ. ΧΙ. 2, 3) 22) 22. 

εουεν ἐῤεῖγ 95] ἼὍο οονοῦ {Π6 ἕδος υρ ἴο 
16 ποϑίσηὶς νγᾶ5 ἃ ϑ'ρῃ οὗ ΘΟΙΤῸΥ δηὰ 584 η6, 
1,εν. ΧΙ. 4: ; ΕΖΕΚ. χχῖν.. 17. 

8. Το ργορῆεὶ βοσὸ ἀθοΐδσοβ [6 δυ ΠοΥ Υ 
τι Ὡς ἢ6 νγὰ5 οηάοννεά, Ἠδς δδὰ τῃ6 
αἰοαγοϑὶ σογίδιπγ ἴπδὲ ἴδ ρονγοῦ δηά ἰῃ6 
Ἰυάρπιεηΐ δηὰ [μ6 τη νυ ἘΠ η Ἀἰπὶ γεγο ἔγοτῃ 
186 δριτΐ οὗ [εῃονδῇ. 

9--ἰὼ. [Ιῃ 4 ἔγεϑῃ δάάγεοβϑ, δθ ἀρδῖη ἀθ- 
πουησδα ἀσδίσυισοη οἡ [ογ5ά]οπι, ἀπά δά ά5, 
85 ἀΔο]παυοηῖβ, [Π6 ᾿γοϑίβ, ἀηά ἴῃ6 τ] ]ογβ, {ἴῃ 6 
Ἰυάροβ, ἀπά ἴπ6 ὑσγορῃεῖβ ψῆο δὰ Ὀδβϑῆ πηθη- 
τ[ἰοποὰ δθονϑ. 

9. ἐῤ4[7ῦ7[ Ὑμδὶ 15, ἴδ ψοβθ ἴο οοπιθ ἀ6- 
οἰατοά ἴῃ σ. 12. 

ῥεαά:..«ῥγίποο}] ΤΌΙΘΣΒ.. ἡ πάκ98, ἃ5 ἴῃ 
τ.1. 

ἐδαΐ αὐδον ἡμάσνιοη!, απά ῥεγυεγί αἱΪ ἐφμϊ}} 
[ἀἴογα!γ, αδῥονγίη ἡμάφνηομ! απδ ἐδεγ ρέγυεγὲ 
αἰ ἐφμὶέγ. ὝΒΟτΕ 15 ἴπε 5ΔΠΊ6 ϑδογῖ οὗ σῆδηρε 
ἴῃ ἴΠ6 ρεγβοη οἵ ἴθ νϑγῦ 8ἃ5 ἴῃ τ. 1, 2. ΤΠ6 
Ριορδεῖ Ἰϑᾶνεβ οἵ βροδκίηρ ἴο ἴῃς οἤεξεηάοιϑ 
δηᾷ 5Ρ6 815 οὗ (ἤθη. 

ΜΊ(ΓΑΗ., 11]. [ν. 6----“2. 

9 Ησλγ {ἢ ΐ8, 1 ργδὺ γου, γε πεδάς 
οἵ τῆς Βουβε οὗ Ϊαοοῦ, δηά ργίποςς οὗ 
τῆς ποιυβα οὗἁ ἰβγδεὶ, (δὲ απο 1πἀρ- 
τχεηῖ, ἀπά ρεγνεγί 411] ἐυγ. 

10 ΤΕΥ θυ άυρ Ζίοπ νυν δ δ]οοά, Σ Ἐπεὶ ε- 
δηὰ Ϊεγυβαϊθηι τυ ἢ ἱπίφυϊν. 

[1 ἼΤΠα Ποδάβ τπογεοῦ ψπάρε ἴογ 
τενναγά, δηά τῆε ργιεϑῖβ τῃεγεοῦ θοῇ 
ἴον ἢἶγε, ἀπά πε ργορῃεῖβ τπεγεοῦ ἀϊ- 
ΥἱΠ6 ὉΓ ΠΊΟΠΟΥ : γαῖ ΜὙ}}}} (ΠῸῪ ἰελη 
Ὄροη το ΓΟΚΏ. ᾿δηά 8ν. 7.5 ποῖ τῆς ’ Ηεὰ 
ΡΟ ᾿ 75 εαγίας. 

ΠΟΚΡ Δπιοηρ τ.8 ἢ ΠοΠα 6Υ1] σδπ σοῖς 
ὉΡΟΙ 8. ' 

12 ΤΓβεγοίογε 341} Ζίοῃ ἔογ ΟἿΓ 

βᾶΚε θὲ “ ρἰονγεὰ ὧς ἃ βε]ά, δηὰ ἤεγω- “- τ 
δ Ϊ6 πὶ 5}4}} Ὀεσοῖης ἤεᾶρβ. δπηὰ τῆς 
ταουηϊλίη οὗὨ τ1λε ἤοιιδα 48 τῆς δσἢ 
Ρἶαςεβ οἵ τῆε ἰογεϑβί. 

10. Ὅδ πιοδηϊηξς οὗ [815 γϑῦϑα ΓΊΔΥ [1 οτᾺ 1} Ὁ 
ὈδΑΣ οὐ 6 [γγδῆῃις δ] οχίογίοηϑ, ὈῪ πιθᾶῃς οὗ 
ΜΏΙΟΣ ἴπο56 γὴοῸ “γεῖε ἴῃ ρονγεῦ ψοσε δάογῃ- 
ἰης ἴδε ΟΥ̓ ἢ ἤπὸ ὈυΠάηρπ, [{κὸ [6 οἰ ΚΙΠΊ 
ἂῖ ἃ ᾿δῖεσ ροσιοὰ (5886 ἴεσ. ΧΧΙΪ. 132-17}; οἵγ ἴἴ 
ΤΏΔΥ Ὦδνα δὴ ἱσοηϊοδὶ ἔογοθ δηὰ ἱπιϊπλδίο (δὶ 
{ΠῸΥ ννεῖθ ηοΐ διωδάδέης, Ὀὰΐ 4εεἸΓογίπς [ετυ5Δ- 
ἰθπὶ δἀπὰ Ὀγίηρίηρ οὐδ ρεορὶς ἴο σιὰϊη, [Ι͂ἢ 
Π]υδίγαϊίοη οὗ 1π6 Ἰδίίογ ὀχρδηδίοη, 866 ΡΞ. 
Ἰι. 18. Ηδθλκκυκ (1. 12) ἀρΡ]}165 ϑπλ]δγ ἰδη- 
ξυλρε ἴο (δε Ομαϊάσδηβ, Ὀυϊ ΡγΟΌΔΟΙΥ "ἃ 
αἀἰβογεηϊ πιοδηίϊην. 

11. Ἰδὲ χα ΦὝΒ6 ἴοστῃηῃ Βοῖθ ἱῃοϊυθ5 
ἴδε τυ ]ογβ δηὰ ᾿πάρο5, 

ἐδε »γί ἢ ΤΤὨς σοττυρέοη οὗ ἴδε ῥτιεσίξ 
5 ΒοῖῸ ἢγϑσι τπθηϊὶοηθά. ἴἴ νγᾶβ δῇ δἘβϑεθητ]δὶ 
Ραστὶ οὗ {μεῖγ δρροϊηϊδά ἀυτὺ ἴο εχρ]δῖπ ἴῃς 
[ἀν (ἴμεν. χ. τα; Πουῖ. ΧΥΪ!. 9--1 2; ΧΧΧΊΝ, 
10). Τοδοβίηρ ἔογ γα νγὰβ ᾿μοσγείογε πη]ανν- 
0] δηὰ ἃ ἔγαιιά οἡ [Π6 Ῥοοσ. 

ἐδεγν ἰκαη μοῦ ἐδε Ζ08}}) ἴῃ {Πεῖγ 5Ξε1- 
ἀεοερέοη ἘΠΟΥ ὈΠΠΑΙΥ δῇβεοϊοὰ ἴο ἴγυβῖ ἴῃ 
Ἰεῃοναῆῦ ψνλ]6 [ΠΕΥ νεῖ ἀἰϑοδογίηρ Ηἰς5 
ννογά. 

12. Ορ. [54]. χχχῖϊ. 13, 14. ὙΠῸ 524ΠῚ6 
[αἴθ νυ ῃὶς ἢ νγᾶ5 }ι.5ῖ βοίης ἴο 41]}] οἡ ϑδπιδγίὰ 
((. 6), νναϊϊοὰ [ογυϑαϊθπι. ὙΠ5 νεῦϑα νγὰ5 
υοϊοα ΌὈΥ 5οπι6 οἵ ἴπε οἰάεγβ οἵ [5γαεὶ ἴῃ (ἢ 
Ἐπι6 οὗ [6 ῃοίϊαϊκιπ), ἃ5 δανίηρ Ὀδθη βροκοη 
ΜΠ ἱΠΡΌΠΙΥ ΌΥ Μίιοδῆ ἱπ ἴπ6 ἔἰπιε οὗ 
ΗδεζΖοκίαῃ, ἴῃ ογάοσγ ἴο νιηάιςαῖθ (6 5: Πλ 12 Γ 
ὈοΙάποβα οὗ υἱΐεγδηςθ οὗ [Θτε πη ῖ 8. ὅ866 Τ|εγ.Ψ 
Χχυΐ, 18; [ηἰτοὰ, ὃ Υἱ. ὙΠ6 τηουηΐδιη οὗ 
ἴῃς γα 5 Βουθὲ ννᾶ5 ἴο Ὀεσοπλα 845 ἀδϑοϊδίε 
ἃ5 ἃ ὃ] ἰῃ ἃ ἔογεβὶ, Ὅς 51:6 οὗ [ῃς ἴοπλρὶὲ 
15. ἴστε ἀἰϊδιηρσυ ϑηςα ἔτοῃ Ζιοη. [ἰ 15 ξεῆε- 
ΤΑΙ βροκθὴ οὗ δἃ5 ἱῃηοϊπἀθὰ πη Ἢ δὲὺ 
ΡΞ, 11. 6, ΙΧ. 11, ΧΙΥ. 7) ΧΧ. 2, 3). 2, Οχχχίϊ. 
ςΡ. νυ. ς ἀπά 8; [54]. ΧΧΙΥ. 23, ΧΧΥΙΙΙ, τό, 

ΟΧΧΧΙΗ, 2ο, Ιχ. χᾷ; [6γ. Χχχί. 6, ὅς. 

ῇ εἰν 
δέασοαε. 



« ἴεαϊ. 2, 
2, ἃς. 

Ψ. 1-3.} 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΕΒ ΙΝ. 
Σ 74ὲ σίονν, 3 δεαεί, 8 ξίκρίονε, τι σκαΐ υἱοίονν 

Ὁ 44ε ελωγελ. 

Τ᾽ αἴἰη τῆε ἰδϑὲ ἀδγβ ἴξ 3}4]} 
(οπδ ἴο ρΡ4958, ἐῤαί τῆς τηοιη- 

ἰδῖη οὗ [ἢε δοιιβε οὗ τῆς [ῸΚῸ 538}4]] 
δα 68{2]13ῃἀ ἰῃ τῆς ἴορ οἔτῃε πιουη- 
1λῖη8.0 δηὰ ἱξ 8}4]] δε ὌἼχαδὶτεά δῦονε 
τῆς 81118; Δπά ρεορ]ε 53}4]} ἔονγ απο ἴτ. 

ΟΗΑΡ. [Ν. ὙὝΒὸ νἱβίοη οὗ ἴπὸὶ ῥσγορμεῖ 
δξζϑὶῃ σμδηρε5, δηὰ τ στεδίοσ οἔθοῖ. ΜΝ 116 
6 δὰ Ὀδθὴ ἀδπουποίηρ ἴῃ6 τοῦ ϑοο ἴο ζ2]] 
Ὅροη ἴδ ΘΑΣΠΙΥ Ζίοη, 18 πιϊπὰ μιδὰ θθοη 
τε ουθὰ ἔοσ ἃ ββογί ἱπίογναδὶ (Ἰϊ. 12, 13} ὉΥ ἃ 
Εἰϊπιρθο οὗ 4 Ὀγίσῃξ ῥγοβροςῖ, ἴῃ ὩΙοἢ ἴδ 
[ογεϑθθη σεΐαγῃ ἔτοπὶ ἴδθ σΔρ ΕΝ ΕΥ̓ βογνοὰ ἢΐτὴ 
ν ἢ ἤξυγεβ ϑμδάουσίηρ ἔοσίἢ ἃ στοδίοσ ἀοἰϊνοσ- 
ΔΏΟδ ἰῃ ἃ ΤΟΥ σοπηιοΐα ἐπΐατο. Βαξ ποὺ [δὲ 
ἀοἰϊνεγαηοθ 18 ἀπε ϊη ΕἾ ἀηνεῖϊθὰ ἴο ἢΪ5 5ἰραῖ. 
ΤῊ “’ ἰαϑδὲ ἀδγϑ᾽" ἂρ ἴο δὶπὶ ψμδη [ΠῸ 
ΜοβϑΔἢ 5 κιηράοπι βῃουϊά δε ϑεῖ θρ. ΤΟ 
Ιογὰ 5 Βοιι86, ἢο Ἰοῆφζεσ ἴο ὃδ6 [πὸ Τοιρίο οὗ 
π θυῖ [π6 ]ηίϊνοιβαὶ Οδυτσοῖ, νγὰ5 ἴο 

Θ5(Δ0] 156 ἃ ἔογ ὄυογ ΠΙΣΒΟΣ (ἤδη [86 πιουη- 
ἰΔίῃ8 ; ἴδ βρ' υ4] ἀλγκηθθβ πονν [Πρ ὑροη 
[5386] νγὰβ ἴο Ὀ6 ἀϊςρο]]ο, ὉΥ ἃ ᾿ίσῃϊς ἀεϑειποὰ 
ἴο ᾿ΙΡδίδη δηὰ αἴίγαοϊ 411] ἴπῸ πδίϊοῃβ οὔ [ἢ 
οαῦῇ ; (Π6 ἔρΑγ.] ἀεϑοϊαϊίοῃβ οὗ νγὰσ σοσὸ ἴο 
Ὀα ϑυςοοοάοά ὈΥ ρδᾶςθ δηὰ ρἱθηίγ. 
ΤΕ φῥγορδοῖ ᾿πἰσοάυςοθς [Π6 συῦδ)οςξ ἴο ἢ5 

σουη θη ἢ τνογάβ νι ἢ ἅτὸ σοπιπιοη 
ἴο δῖπι ἀπά ᾿ς οἰἀδσ σοῃίοπΡΟΓΆΑΓΥ, [5αϊδῇ. 

1-9. ΤΠΙ5 ρδβθᾶρο, ἢ 5 ρῆς Πτογαὶ 
νυ δίῃ, 15 [6 5Δ4Π|6 45 [54]. ἰϊ. 2, 3,4. ΤΏΘ 
ᾳιεκοη, ΝΥ ΜΙςἃ οὗ ἴῃ6 ἔνγο ργορβεῖβ ννὰβ 115 
ΔυῖθοΥ ἡ 15 ἃ ἀϊβῆςυξ οπα. ΠΟΑΥΥ͂ ργοροη- 
ἐεγδηος οὗ οτςδὶ] δυϊδουγ (ποϊυάϊηρ (45- 
Ῥασὶ, Ηεηρβίεηδετς, 6 }1}29ς ἢ, Και], ὅκα.) ἰ5 'π 
ἔδνουγ οὔ Μιολῆ. Ὧν ῬΌϑοΥ βᾶυβ, “"1ἴ ἰ5 
ΠΟΥ οὐγησα, νυ }] πἰρῇ οἡ 411} πδηάς, [δὲ ἴῃ6 
ξτελὲ ῥσγορῆθου, ἰῆγοο σοῦβοβ οὗ τς ἢ 5418 ἢ 
Ρτεβχοὰ ἴο ἢἷβ ϑοοοπά Ἴδπαρίου, νγᾶβ οὐἹ ΙΔ} 
ἀεἰϊνετοὰ ὉγΥ Μὶοδῆ." ὙΠῸ οοπηροῖϊίοῃ οὗἉ ἴδ 
Ῥᾶϑϑαγοὸ ΠῚ δῖ ροοβ Ὀείοσγο 1 δπὰ τνῆδὲ 
ἴο!οννβ ἰδ ἀρροᾶγβ ἴο θὲ πδίιιγαὶ δηὰ ἱπεϊπηαΐθ 
ἴῃ Μιςοδῃ. ἴῃ [5δἰδὴ ιἴ ἔογπιβ ἴπο ᾿ἰηἰγοάυσοη 
οὗ ἃ πὲ 5υὐν)εςῖ, δῃὰ τ δὲ ἔο ]ονν5 1 [45 
τοοσο ἴδα οὗ 4 ςοιηπιοηξ.Ό ὙΠῸ Ὀεσῖ 
ἀγγυπηοηῖς ἰη ἔδυουγ οὗ [ἢ 5 νον ἅγὲ βίνοῃ ὉΥ 
Ῥυθεγ ἰπ ᾿ιἰ5 [πίτοἀυςξίοη ἴο ΜΙςΔῃ, Ὁ. 289, 
δηὰ Ὁγ εἰ" Ζϑςοἢ ἴῃ ἢ15 ποῖοβϑ οἡ 584]. . Βυῖ 
Ὠτν ΚΑΥῪ δϑεϑίψῃβ Ρο Ϊ τεᾶβοῦβ ἴῃ βυρροτί 
οὗ [51ϊ1}}}8 δυϊμογξῃρ. Νοῖθ (. ου [582]. ἱϊ, 
ϑοηηθ δάᾶνθ Ἴοοη͵εοϊυτοὰ ἴπαξ τπ6 Ῥᾶββαρθ νγᾶβ 
ἃ ἀοοσυπιοηὶ οὗὨἨ ολγοσ ἀδίο αυοϊοά ὈΥ̓ δἀςἢ 
Ῥτορμεῖ. 

1. ΒΩ] ἘἈαδΐδποσγ, Απά γοῖ. 
ἐπ δε ἰατὲ ἀ471] 1.ἰἴογα! γ, αἱ {δὲ ἐπα οΥ 1δὲ 

αγ.. ὙΠε ρῆγαϑο ΚΟΠΟΓΑΙΪΥ τηθδη8 δὲ [86 
τεστηϊπδίίο οὗ (δὲ ρεγίοά πο 18, δὲ τὸ 

ΜΊΓΟΑΗ, ΙΝ. 

2 Απά πΠΙΔΩΥ͂ ΠΑΙΙΟΠ8 3}|8]] σοπια, 
Δηἀ 88γ. ὕοπις, ἀπά ἰεΐ 18 ΡῸ ὕὑρ ἴο 
τῆ πιουπίδίη οὗ πε ΓΟΚΌ, Δπά ἴο τῆς 
ἤουβε οὗ τῆς (ὐοά οὗ Ϊλςοῦ ; ἀπά δε 
ΨΨ111 το ἢ ὦ οὗἁ ἢΪ8 νγ2γ8,) ἀπά τὰ ψἹῇ]}]} 
ννΑΪς ἴῃ ἢ 8 ρϑῖἢβ: ἔογ τῆς ἰδὺ7ὺνῦ 514]] 
ο ἔοιτῇ οἵ Ζίοη, ἀπά τῆς νγογά οἵ τὰς 
ΟΚὮ ἔτοπι ΓΘ 88] 6}. 
2 Ἵ Απάα ἢε 58]] Ἰμάρε δπιοηρ, Δ ΠΥ 

ζἰπι6, ἰπ [6 πηϊπὰ οὗ [Π6 βρθάκοσ, Βυΐ ἴῃ [86 
ΟΙά Τεβίαπιοηϊ ἰὃ 45 γδΐμεγ ἃ βρεςϊῆς δρρὶὶ- 
ςδίϊοη ἴο ἴπε Οοβροὶ Ὠιϑροηϑδίοη, πὸ {ἰπη6 οὗ 
1ὴ6 Μοβϑίδἢ 5 γοεῖίζῃ. [{15 υϑοὰ ἴῃ τγοΐοσθηςο ἴο 
[6 σοπληρ οὗἩ 580} (Οεῃ. χΙῖχ, σ) δῃά ἴο 186 
δία ἴμδῖ τγᾶβ8 ἴο δῖϑε ουἱκξ οἵ ἴδοοῦ (Νιπὶ, 
Χχὶν. 14). 866 ποία ου [58]. 1. Σ, 
ε“ἰαὐϊ δε δὶ 15, 5δεῖ ὉΡ 50 89 ἴο δοϊὰθ 

ΔῃΔ πονοσ, ᾿ἰκο [86 ΘΑΓΆΪΥ Ζίοπ, ἴο σφομλα ἴο 
Δ οῃά. 866 ἴδῃ. 11. 44; [Δκὸ 1. 22. 

ὧι ἐδε ἰορ οΓ ’δὲ “ιομρ!αὶη.} Βεῖζετ, Ρεγθδρβ, 
α: ἐδε εδέϑῦ οΓ᾽ ἐδε "ποωρΐαρμα. ΤΏ σοηίοχε 
5665 ἴ00 ΟἾΘΑΣ ἔογ ἰξ ἴο Ὧδ6 ὨΘΟΘΘΘΔΙΎ ἴο Γα- 
ἔυϊο [Π6 ορίπίοη οὗ [οὐν 3}, δηὰ οὗ βοιης ἔενν 
ΟἸγίβιίδη, οοπηποηϊδίοσβ, ννῆο ἤανὸ τσοίοσσοά 
(815 ΡγΟΡΒΘΟΥ͂ ἴο με γεδϊογαίίοη οὗ ἔπε δαγίΕ]νῪ 
]εγυβαίοη. Ὅδε Κίηράοπι οὗ ἴπῈ Μεβϑβίδῃ 15 
ννμδί 15 Πεῖδ ἱπηπηοάϊδίοϊυ βροίοη οὗ, Οοπι- 
τὸ ψἢ [ἃ ἘΖοῖς. χυ]. ---Ἢ Μοῖθ οἴσοῃ 

᾿Ἰπάοοὰ τμὸ ἀοἰνεγαηςοβ οὗ Οοάβ ροορὶβ ἔγοτι 
πεῖν νου ἷγ Δ! Οη5, ἃ5 ἔογοβθθη ΟΥ̓ 1Π6 
Ρτορδοῖβ, ἅτὸ υϑοὰ ἴο ξυγηϑ ἢ} ΥΡΙΟΔ] "]υϑῖγα- 
τίοηϑ οὗ ἴῃ ἀϊδροηϑδίίοη οὗ ἴῃς Ϊ. ϑ8οε, 
ἴοσ Ἔχδηιρὶθ, 5. χὶνὶ. ; ἘΖεῖκ. Χ]. ; Μίσδα ἢ. 
12,13. Βυϊΐ 1ἴ 15 ποῖ 50 ἤοῖθ. ῬὍΠὸ ὄχργοϑ- 
δίοῃ ὁ" 1 ἴπε ϑὲ ἀδγϑ8 ᾽" δ οὔσθ ἰγαηϑθρογίβ (6 
ταϊη οὗ {[8ὲ ΡῬχορδιεῖ ἰηΐο ἴδ γεπιοῖς διΐιγο. 
}εοῤ( Ῥθορ1θ8. ἴῃ [58]. 1}. 2, “411 [Π6 

Ὡδιοη5. 

Ω. “μά »ιεαη παι ον] Ἥ το 1531 ἢδ5 
“ Απᾶὰ ΠΥ ῬΘ0}108.᾽ ὍΠο οαιυϊναϊεηϊ 
[ΟΙΤΉ5, θυ δηά παϊίοη!, ἅΤῸ ΌὉγ 
Μίοδῃ. Ὅὕῃε πιοδηίηρ οὗ ἴθ δχργοϑβϑίοη [ἢ 
ΘΔΟὮ ψοσβῈ ἷ5, ἴο υ86 [86 σοπηπηοη ΡΟ ΚΕΥ 
φ ΙΓ [25 Ὀδοη δάορίοά ἔτοπ) Μυϊκαῖο, 
4: 81} (ῆς ΟΟπη.1|65." Οοπρᾶγα ἢ [18 ρ859- 
δᾶξε, ΖοςΝ. Υἱῖ!. 2ο----2. 

Οονιεο, απαὶ ἰδ τῷ 50 ερ, δις.1 ΓΉΪ5 ΟΧρτεβθ65 
[Π6 ἀεϑῖτε οὗ 41} πδέϊοηβ, νοοῖ νγᾶ8 στυδά 4 }} 7 
ἴο δ ἀνγαϊκοποά, ἔοσ ἱπηϑισυςζίου ἰῃ ἴδο {τ ἢ}8 
οὗ ἴπ6 Μοβϑιδῃ᾽ 5 κὶηγάοπι. 
ὃν δὲ ἰαευ :ῥα]} κο ον 97) Ζιοη] ἈἈδίδμοσ, 

ΟΣ ουξ οὗὨ ΖΊ1ο0: 5}4]} γὸ ἔοτί ἃ ἰδανν. Τδὸ 
Ἡεῦγενν νοσὰ ἴοσγ σευ ἰξογα 5 χη ῆθ5. 25" 
σγωείίοη. ὙΠ86 οἷά ἰανν 15 ποῖ ψγῃδὶ ἰ5 ΠΟΓῸ 
τηοαηΐ, Ὀυΐ [6 μδιπεπὶ οὗ ἴξ (Μαῖξ. ν. 17, 
18), [86 τοδοδίηρ οἵ ΟΠ τίς. 

ἐδε «υογά 97 1δὲ ΖΟΚΡ ὕγονε εγιισαΐο] ΤΠ 
Οὐοβρεὶ νᾶβ ἴο Ὀ6 ργοδοποά, ἰπ ΟΠ γ56 5 ἢδπΊο, 
“ὁ δος 411} πδίοηϑ, θοχίπηΐηρ δὲ [οτπιϑαΐίομι, "ἢ 
1ακο χχῖν. 4). ΟΡ. |οεὶ 1. τό, 1)η. Τ8δ6 
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Ρεορΐε, δηά γεῦυΐζα βἴγοηρ ΠΑ ΟΠ8 δίαγ 
ΟἿ; απά {ῆεῈῪ 981} θδας (ἢεὶγ δυνογάϑ 

ὁ ἸΞαἷ. 5. 4. ᾿ηῖ1ὸ ὅ - : 
ἀπε θ 6 Ἰηἴο ΡΙοννβἤδγεϑ, δπα {Πεὶγ ϑρθδῖβ ἰῃῖο 
ον 

«ςγέλες. 
᾿ ργιῃί Πρ οοΪ(8 : πδίίοῃ 8}8}} ποῖ [πῇ 
ἹΡ ἃ δυνογά ἀρδίπδὶ πδίίοῃ, ποι ΠοΓ 
861} {ΠῈῪ ΙδΆγΠ νγΑΓ ΔΩΥ πιογα. 

4 Βυῖ {πΠῈ} 5411 511 δνθιῦ σλλη 
ὑπάδογ ἢ15 νὶπα δηά υἱπάοσ ἢ8 ἢρ ἔτεα ; 
ἀπά Ποπα 5}4]] πηᾶῖζε ἐῤένι δἰγαιά : ἔου 
ἴῃς πιοιτῃ οὗ ἴὴῆε Ιοκ οἵ Βοϑβῖβ δίῃ 
Βροίδη 27. 

Ἰισῆξς οἵ πἰ του Θιβαϊοτη ννὯ5 ἴο ἰγγδάϊδίῖο 
{δε ψΒοΙς φασί. 1815 βογὶ οὗ ἰδηριιδρὸ ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ συρροκίοεά (6 ρμαϊγιϑδῆς ποίΐϊοῃ τορτε- 
δεῃϊοά ἴῃ [Π6 τηϑάϊυδὶ πηᾶρβ, ἴῃ δ ἢ [6 
ΘΓ 15 τεργεβεηΐϊεα 85 ἃ ἀἰβς ἢ [εγυβαεπὶ 
ἴπ ἴΠ6 σρηῖσο. ὍΤΠο ὃεϑῖ 115 ΓΔ ΟΣ 15 ΡΕΓΠΔΡ5 
86 ““Μδρρᾷ Μυμπάϊ"" ἴῃ Ἡετγείογὰ (δίδβοάτγαι. 
[ νυ)1αῪϑ ἄγαν ὉΥ ἃ σᾶποη οὗ Ηετγείογά δδουΐῖ 
Α.Ὁ. Σ30ο, ον θην 1 ἃ ταὶ ρίουβ μὰ : 
Ῥτοὴ 115 ἕο πὰ 5126 1ἢ τιῖρπς ἢδνο 
Ἰπίορηδοὰ ἃ8 δὴ δ᾽ δι ρίθοθ ἔογ ἃ 56 δίδασ. 
ὝΠΙ15 συοῖβο, ἰἀκθὴ ἴῃ ἃ ρ᾽Ό 55 πηδίογ δ] 56ῃ56, 
ΤΏΔΥ 450 Ὀε σοηποοίοά ἢ ἴδ6 Ββρὶγξ ΠΙΟἢ 
Ρτοπιρίϑά ρΠρτμαροβ δηὰ σσγυδδάος. [{ πικρὰ 
Ὑ611 ἤδνο ἔυγη πο ἃ τοχὲ ἔοσ Ῥοίοσγ ἴδ Ποστη, 

8... ἡμᾶρε αηιοηρ γΩΠ Ῥεορίρι ἄς. Ἰυάφε 
ὈΘΌΝΤΦΘΕ ΙΏΔΩΥ ῬΘΟΣ;108 ΣΦΡΙΣΟΥΘ 5: ΓΟῚΣ 
πδίοηϑ. Μ|ςοδῆ δρδίη ἰγηβροϑοϑ [5812 5 νυοσάϑ. 
866 Οἡ [58]. 1ϊ. 2. 

αμαὶ 16 ε7 “διαὶ! ὀεαξ, ἄς] ΤῊ ῬαΘϑαρῸ ΠΊΔΥ 
Ὅς ςοπίγαδίεαὰ στ οεὶ 11}. το, τ πογα (ἢ 6 
ὩΔΌΟΙ5 ἃγὸ Ὀϊάάδη ἴο ἴυγῃ (Ποῖ ἀρυίς] ΓΔ] 
᾿τηρ οσηθη(β ἰηΐο νοαροῦβ οὗ νγᾶσ. [ϑδϊδῇῃ δηὰ 
ΜιοδῈ ἔογείε! (ἢ6 ορεγαξίοῃ οἵ μὲ βρί τις οὗ 

6, ὙΠΙΟΝ νγᾶ95 ἴο πιᾶτῖς 186 Ἐράδοπηογβ 
ἰηγάοπι, δηᾶ ΠΟ ἢ ννᾶ5 ἀδοϊλγοά δὲ 115 σοϊῃ- 

τηθηςετηθηΐ, [ἃἶκὸ 11. Σ4. [Ὁ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 ἃ ᾿οᾶνθῃ, 
ΒΌΓΟΙΪΥ ννοσκίηρ ΠῸΠῚ ἀρὸ ἴο ἃρθ, Ὀυΐζ, ἔογ ἴδ6 
Ῥτεβϑοηΐῖ, ὑδαπηρ ἱπηροτίοςξ τϑβυ]ίβ, ςἔ, οἡ [58]. 
ΧΙ, 6---Ο. [ἴῃ ρῥσγοροιίοη ἴο ἴδ ργονδίθηοθ οὗ 
1015 5ρ: ἴῃ πθη, [86 1 ογὰ 15 δοςορίοα 85 ἴῃ 6 
ὉΠΊΡίγα Ὀεΐννοεη [806 πδίίοηθ, ᾿ἰβρυΐοβ ἀγὸ ἀ6- 
οἸἀδὰ ὈΥ [86 ἰᾶνν οὗ τχῃξ, ποξ Ὁ. ἔοτοοὄ. ΤΠ 
Ιογὰ 15 δὲ βαπά 80 85 ἴο τόργουὸ δηχ Ἴοιτεοῖ 
ἴδεπὶ (οΡ. Ϊομη χνΐ. 8) 80 85 ἴο ἀνοσί ννᾶγ, δηά 
ἴο πιδλίζο (Ὠϊηρβ ἱεπὰ ἴο πὸ σελ] ζδιίου οὗ ἃ 
ἴσγυς (ΟΠ σἰοεπάοῃ. Οὐ (5 ἢ 15 Ὀαϑοὰ 
ΟὟ ΡῬΥΑΥΟΓ ἰπαὶ Ηδ νουϊὰ ““ γίνε ἴο 8]]} 
Πδίίοπ5 [1 γ, Ῥοᾶςθ, δῃὰ (οποοτάὰ." Βυΐ 
ὈΠῚ1] 411 πδίίομϑ μᾶνα θεθη σοδοβοὰ ὉΥ ἴῃς 
Ἰθανθῃ, τνᾶτβ οσδηηοῖ οϑᾶϑο ἔγοπλ {πῸ ρα. [ἰ 
᾽θ δυο ΕΠῪ ποῖ στορυρπδηῖ ἴο ἴμ6 Ὠϊνίηο ψν}}} 
[Παὶ [πὸ πιοϑὲ ροδοθῖι πἡδοη 5ποιϊάὰ 
ΟἹ ΨΥΑΥ ἴῃ (η6 σΔι)56 οὗ ρῆς. Βυὲ ἴῃοϑο ψ8ο 
τούόκο νναγ, δηὰ ἐδ ρϊ ἴῃ 1ξ, ἄγο, ἃ5 
ἌΝΘ ΟΥΟΥ ὈδδΏ, ἸΠΩΡΙ 4 εοὐγθο, 5, ἰχυ[ο[. 30. 

ὙΠΟ ΒΆΠΊ6 γοᾶϑοηϊηρ Ὑνϊοἢ ΔρΡΡ] 65 ἴο τῦᾶσ, ἰῃ 
118 Ὀϑδηξ οἡ τ βείδη ρυηςΙρΙΘ5, ἈΡΡ]165 4150 
(0 7υδῖ ροΪῖος σερυϊδιίοηβ, δῃα ἰοραὶ ρϑηδ] 68, 

ΜΊ(ΓΑΗ. ΙΔ ἶν. 4-}. 

ς ον 1}1 ρεορὶς νυν} } νγαῖῖκ ἐνεῖν 
οπς ἰῃ ἴδια πᾶπιο οἵ ἢϊ8 ροά, δληά νψὲ 
ν}}} νγαὰὶκ ἴῃ τῆς πδηπιε οὗ τῆς [,0ᾺΡ 
ους (οά ἴον ἐνεῦ δπά ἜἼνεσ. ἢ 

6 ἴῃ τῆδὲ ἄδυ, 841} τς ΓΟΚΡ, ν]}} 
Ι 2586 αδ]6 ἢογ τπδῖ Πα]ιεῖῃ, ἀπά 1 υἹ]] 
φαῖμεγ μεῦ (πὶ ἰ8 ἀγτίνεῃ οι, δῃά ἤει 
ἴπλὲ 1 ἢλνο δῇῇιςϊεὰ ; 

7 Απά 1 ψἹΠ πιλῖςε πεν τῆς “ μλ] τὰ εξ; 
ἃ Γεπιηδηῖ, Δηὰ Ποῖ τΠλὶ νγᾶβ οδϑῖ [Ὡγ 
ΟΥ̓́ 4 βίγοῃρ; παίίοῃ : δηά ἴῃς Τοκὺ 

τοραγάοα ἴῃ (μεῖς σοπποςου τ (δ ρετθοηδὶ 
ΣΠΊΠΔΌΠΙΕΥ ἴτοσὰ τοβίγαϊηξϊ, νι ἢ 15 ἀ0} ἴο ΕΥΟ 
ταδῦὶ ὉΠ] δἰ5 τηἰθοοηάυςῖ ΠΔς ξοείεϊϊεά ἱξ, 

4. Μ|ςδῃ ποὺῦ σοπίίϊηυεβ 186 ἀεϑογρίϊοι 
οὗ [6 Μεβϑίδμ᾿ 5 κἰπράοπι. ῬῬΙΘΠΓΥ δηὰ 9δίειγ 
ἃτῈ [Π6 σοῃϑοα θης 65 οὗἉ ροδςθ. “δε ποι οἱ 
1861, ογά οὗ μοϑβίϑβ "᾽ ἢδὰ βροΐθϑῃ ἴῃ {1Π|65 ρϑϑὶ ἴδε 
Ργοηιϑε οὗ [696 Ὀ]εβδίηρβ ἴο [πε [5γδεϊζο, 
ου ςοῃάϊθοη οἵ ἰδεῖς οὐδάϊδησο, [ εν. χχνὶ, 
4---ὄ : ἴδε ῥγοπιῖϑε μβδά ἴπ ἃ σζδηπεγ ὕδεη ἢν 
ΒΙΙοὰ τη ἔδπο χεῖχη οὗ δοϊοπιοη (1 Κ. ἵν. 2), οἱ 
ὙΓΒΙΟΝ ἜΥΕΤΥῪ [5γδ οὶ] ο ννὰ5 ψνοπΐ ἴο ἰοοῖς 
ἃ8 ἃ ἴγρε οὗ ροοὰ {πῆρ ἴο οοῃρ. Τίκ 
ΔΕ οὗὨ οχργεβϑίοῃ ϑδθβ ἴο ἱπάϊοδίο μδὶ 
Μίοδι, δὲ 115 ἔπιθ, πδα ἴεϑθ Ὦο ραϑθο 
ἴῃ τιϊηὰ δηὰ ἴδ 6 ον ὄχρϑηὰς (δοῖγ πγεδῃ- 
8, ΔΡΡΙ γἱης ἴδοι ἴο ἰδ6 Κη γάοαι οὗ (μησὶ. 

δ. ον αἱ! ῥεορίε «υἱλ] «υαἱᾷ.. απά «υε οἱ 
«αυαἰλ] Ασοογάϊης ἴο ἴμ6 οοηίοχξ, ἴδε ἴδηϑε 
οὗ [86 Ηδοῦτενν νογῦ Βογθ ὄχργοϑβϑοβ ΠΟ ηυοιϑ 
ΒΔΌΪ ταῖδοσ ἴδῃ (86 διΐυγο. ῬῸΣ 811 [89 
ῬΘΟΡ1098 ἯΔ1. Ὀπλττὸ ἩὙΔ1Κ. Τα ἰλ[(εΓ 
εἶδυϑο ἰ5 ἃ ἀεοϊαγαϊΐοη ἴδε Ἐδθ ἔγὰς [5 γδο  Πο5, 
ὙὙῸ Κοορ {πεῖγ σονεπαπί, ἀστὸ νγαϊκίης ἱπ ἴδε 
Ὠᾶπια οὗὁἨ Ϊεδονδα ; (παῖ 15, Πα ἅγὲ {πιΌπε 
ἴῃ Ηἰ5 βσθηρίη, ἴπ ἴδ6 σοηβάεηος οἵ ΗΒ 
Ῥτοσπιῖσε. ΟΡ. σ 8. χυϊὶ, 12; τον. χυῇί. 10: 
Ζεςῇ. Χ. ΣΆ. 

6---10. ΤΕ ῥγορβεῖ, γεαγηίηρ, [ῸΓ ἢϊ5 οὐπὴ 
Ῥϑορΐίθ, ἀθοΐδσοβ [86 ὙνΟΓῈ ἴο μιᾶνε τῇ 
[Π6 Μεβϑιδἢ 5 κιηράοιη. ῬὍμδῖ Κίηραάοπι ν75 
81}}} το Ὀ6 1ποὶγς οὐ Πανὶ 5, υοϑιοα ἱπ ἴδε 

᾿Ραίβοη οὗ ᾿ αν ὑτοαίοσ ϑοῃ. Βυϊ [δε 
ξΒονεπηθηΐ νγᾶ5 ΠῸ Ἰοηξοῦ ἴο δὲ [μδὶ οὗ ἴδε 
1οτὰ τυϊηρς ἐὀγομσὸ Ἡανϊ ἃ δηάᾶ ἢἷ5 μείτβ, δυΐ 
(πδὲ οὗ [εμονδὴ Ηἰπηϑεϊξ, πιδάς πε σὰ (δε 
δορά οὗ αν. (ὐοπιρᾶγο πε ἴοστῃϑβ οἱ ργοπλβὲ 
οὔτ Αηρεὶ ἴἰο ἔπε Β]εβθοὰ Ν γζίη, [υκεν 
32) 33. 

Θ. 1. 1δαὶ 447} -- "ἴῃ πε 1.ϑὲ ἀΔγ5,᾽" υ. 1. 
δὲν ἐδαΐ ῥαἱεῖδ...δὲν δαὶ ἐξ ἀγέυεη οὐ... 

δὲν δαὶ 1 βανε αι ΑἸ] ἴπέβὲ Ἔσρ 
βίοηβ ἀεβίφπαϊες ἔπε ρεορὶς οὗ βγϑεὶ. ΤΥ 
ἅτε δάορίεἀ Ὀγ Ζερῃηϊδῃ (111. 19} ἴῃ ἃ δἰ ΠΉΑΙ 
ςοπηεοσίίοη. Μι|οδὴ δηὰ νυ αν δῖ ἐ5- 
ΒΕ [8}}ν ροΐπὶ ἴο {με κίηράοπι οὗ {δε Μεβδίδδ, 
υιϑίην ἴῃ [6 ΨΥ οὗἉἨ ΠἸυκιγαϊΐοη 4] υδοθ ἴ0 
ἵμ6 τεΐυσῃ ἔσο [π6 σΔΡΌνΙΥ, 



ν. ὃ---το.] 

“Ὅλα, τ. 4 3}ῃ2]] τείρῃ ονεσ τῃεπι ἴῃ πιουης Ζίοπ 
ἴακε . 33. οστῃ Ποηοείογίῃ, ὄνεη [ῸΓ νοῦ. 

8 4 Απὰ του, Ο ἴονες οὗ τῆς 
βοοῖς, τῆς δίγοηρ; Πο]ὰ οὗ τῆς ἀδιιρῆίεγ 
οὗ Ζίοῃ, υπῖο ἴπεε 5Π4]] 1 ςοπιδ, ἐνθη 
τῆς ἄγβε ἀοπικίπίοη ; ἴῃς ἰσπηράοπι 84} 
οοπις ἴο ἴΠε ἀδυρῆτῖεγ οὗ [εγυβδίθπι. 

ΜΙΓΑΗ. ΙΝ. 

ο Νονν ψὮγ ἀεί που οἴ οὐ αἰουὰ ὶ 
ἐς ἐδέγε πὸ ἰκῖπρ ἱπ ἴπες ἢ 15 (ΠΥ σουη- 
86 116 ἐφ ρεῖς ἴογ ρᾶπρβ πᾶνε [Ἄκθῃ 
[ἢ66 45 ἃ ᾿Ῥνοπιδη ἰῃ ἴγανδ]]. 

10 Βε ἴῃ ρδίπ, δηὰ ἰδδουγ ἴο ὑππρ 
ἔογσῖ, Ο ἀδιιρῆῖεγ οὗ Ζίοη, [κε ἃ 
ὙΨΟΠΊΔΠ ἰπ ΓΓΔΥΔΙΪ : ἴοσ πονν 8ῃαἷϊ που 

Π. «μά 1 α«ὐἱὴ! »ιαξε δὲν ἐδαῤ ῥαῤῥιεά ἃ 
γοημαπ ΤΠδὶ 15, Ηθ νουϊὰ ἀϊΞκεϊηρυϊ δα, 
δηά ποὶ οδϑὶ οὔ", [86 2:1] ροχίίοη οὗὨ [5γδεῖ, 
ςΡ. Ἀσοχῃ. ἰχ. 27, χὶ. ς. ὍὙδ15 ρογίίοη 5{}} 
τοργοϑοηϊοὰ αν 5 οἱὰ ἰησάοπι, δηὰ ἴο ἔΠοπὶ 
δοϊοηχοὰ πιουπί Ζίοη πο ἢ ννᾶ8 ἴο Ὁδ 6ϑδ- 
ὈΠ5ηοὰ ἴοσς ενοῦ.Ό Ορ. υ. σ δἂπά [1Κκὸ 1. 
332) 33. 

8---18. Μιοδῆ πον Δροβίσορ"ϊζεα Μουπε 
Ζίομ, δϑϑυσίης Ποῖ οὗ (6 ΔΙ πεπς οὗ [(ἢς 
Ρτοχηῖϑε οὗ ποὺ διΐυγο ἐχαδϊ δίίοη. 

8. Το νϑῦβο ἰ8 ἀϊπῆου δη οὔϑουγο ἰῃ 118 
ἀειαὶϊς, Ὀυΐ 115 ΦΘΏΟΓΑΙ πλοδηΐϊηρ ἰ8 οἶοᾶσ. "Εἴ 
ταὶς Ὀ6 τοπάεγο, “μα ἐδοω, Ο Εἰοεξ-οαυεν, 
ἐδε δὲ]! οὗ δὲ αι δέον 9.) Ζίοι, θῖο ἐδεο «δαὶ! 
ἐξ δον; γεα, ἐδε απείεηξ ἀοιμείπέοα “δαδὶ οοριδ 

οΚ), εὐ 4 δε δίπράονε 9 (ἸΟΓΔΙΥ 20, οΥ 
Ὁγ) ἐδὸ αι δέον 9. “εγισαΐεηε. Ρυης- 
τυδίοη οὗ {6 Ηοῦτεν, δὰ [6 οχάοσ οὗ 86 
Ὑοσάβ, ϑθεπὶ ἴο ὕες ἴδυ5 Ὀεδί τεοργεϑοηίοά, 
ΤΕ 5ιυῤϊδίλποο οὗ [86 ργοπγῖϑε ἰ8 οὗ σουγϑθ 
[6 γχεβίογαϊίΐοη οὗ Πανὶ δ κίηράομμ ἴῃ ἴδ6 
τείχη οὗ ἴθ Μεβϑίδῆ. 

Ο !οεὐεγ Γ᾽ ἐδε ἤοεΔ] Ἐλδλίδοσ, Ο Ε1οοῖ- 
ἘΟΊΤΟΙ. Οἱ [ἢϊ]5 ἀεδιρηδίίοη οἵ ἴμε Μεβϑίδῃ, 
866 Νοῖο δ ἴδ εηὰ οὗ ἴῃ ΟΒδδρίοσ. 

ἐδε ἐἰπφάονε.. .1ο ἐδὲε δέον φῇ ϑεγιωαλο») 
Οττῖς8 ἀγὰ ργειγ 4 0.2}}Υ ἀϊνἀοἀ οἡ ἴδ6 τεηάετ- 
ἵῃρ οὗ (δεϑοὸ νογάβ. ἽΠΠΟΥ ἃγὸ ἰδίῃ 85 (4) 
ἀδηοίίης ἴδ6 κίηράοηι 95 το, οὐ Ὀοϊοηρίηρ, 

ιἴο [ογυβαΐοπι, 45 ἴῃ ἰδ νογβϑίοῃ ριοροϑοά ἴῃ 
(86 ποΐδ αὔονε; (ὁ) 858 ἰχηϊ γὶπςφ “18 
ἀοπχίπίοα ονεῦ ἴθ ἀδυζῆϊοσ οὗ δαὶ ;᾽" 
ἐ.6. ἴδδ φονοσχωπιθηξ οὗ ἴ86 κιηράοπι οὗ Οοὰ 
ΔΙ ἢ ὧς ἴο οοπιὸ ἴο ἴπὸ ϑεεὰ οὗ Ὠδνιά, 
5Υτ οἰ Ζοα Ὀγ ἴμ6 ΕἸοςΚεΐονγοῦ ; (2) 85 υπιϊοὰ 
νι [6 βοοοηὰ γοῦὺ εορ ἴῃ ἃὯ ἀϊπίϊηςΐ 
ϑβοηΐθηςε γορεαϊίηρ ἱπ οἴπεσ ᾿ογάς [6 5υὉ- 
βίδποα οἵ ψγμδῖ βοὲβ8 Ὀείογε. Ὑῆε ἰδϑὶ 5 
δάὰορίεὰ ἴπ ουν νεϊβίοῃ. Τὰς ἢγϑί 15 ΡΥ Δ ΌΪΥ 
ἴο 6 ῥγείειτοά. 

9--18. Ὑῆιε ργορδεῖ σοηῃίϊηιεϑβ ἴο δροβίζο- 
ΡδΐΖα Ζίοη, ἀηά, ννἢ}16 θησουγαίπρ ΠΕΡ 85 ἴο 
1π6 ἀἰϊδίαπε ξαξιγο, ϑοοι δῖ ηρῖγ δάπιὶῖ5 Ποὸ 1υ5ῖ 
ἕτουπά οὗ ϑβοιτον αἱ ἴῃ 6 νγοθ Ὑν ἢ ννᾶ5 5οοῇ 
ἴο 41] οῃ ἢετ. 

θ. Μοδὴ 15 Ἰοοκίην ἔογυγαγὰ ἴο {δθ σοπὶ- 
τηοποοπιεηΐ οὗἩ ἰδο ΠΡΌ Υ, νγῆοη ἐπ τὰ] ηρ 
βουδσοίζη νγ3 δηὰ ςεττιοὰ οἵ. Ὅδο 
τοίοοῃοθ ἴο ἴδε 1058 οὗ (δὲ Κίηρ νγᾶβ ΠΊΟΓΕ 
ροϊπιοὰ ἴο ἴδε [5γδθ 1ε5 τοῦ) ἴῃς Ὠϊνῖπα 
Ῥτοπηϑε8 σδηϊεσίηρ, ἃ5 ὑπο αἰά, ἴῃ (δ6 Ρεβϑοῃ 

οὗ δὴ δηοἰηϊοα τυϊοσ, ορ. [.3Ἃπ|. ἰν. λο. ΤΠε 
(ὁ σου ηθο! ον " ννᾶ8 ἃ ἀδοιχηδίίοη οὐ ἴδε Κιηρ 
δἰ πγϑ οὶ, ορ. [34]. ἰχ. 6ὅ. Τα αιυεβίίοπβ ἀϑκεὰ, 
(εἶ πότ ηοὸ Κίπρ ἴῃ {π6Ὸ} ἰ8 ΤΥ σου ῃ86}1 ΕΓ 
ρευιβμεὰ ") ἀο ποῖ ἱπηρὶ 4 ϑ5'πιρίε περδᾶνε, 
ὙΠΕΥ ἅτὸ γαῖποῦ ἴο Ὀς ἰῇ. σοπηθοῖοη 
ψ 186 Ργοπ θα ἴῃ υ. 8. ὙΒουξὰ Ζοάοϊκίδῃ 
του ]ὰ 6 τοπιονοά, ἴμοτὸ ννουϊὰ γεῖ Β6 ἃ Κίηρ, 
0 τουϊὰ 6 ἃ σουπβοϊοῦ ἰῃ Ζίοη. Ογδη- 
Τηοτ5 ψογϑείοη ϑίγοηρίῆοπβ ἴπ6 σοπηθσάοη ὃ6- 
ἔνθ υν. 8--0ο᾿,7. ὉΥ Ὀεξίπηίηρ ἴδε ἰδίεῦ, 
“ΨΥ ἴδιο τὲ ἴδοι ΠΟ 850 νᾶ ἡ "ἢ ΟΡ. 
Ηοκ. ΧΙ]. 9--ΙΙ. 

10. ΤΕ τηρδηίηρ 15, Τδο »παὶ ἱπάξεα 50 
οπ “ὔεγίπρ, 2 ἐδοι “δαΐὲ δὲ απ ἐχὶΐρ ἤγορ ἐδὲ 
εἰν απ “δαΐ ἐγαυεῖσς ἐδ σομμΓ ὧὦ ἀμ Ω: 
Βαῤγίοπ; δὰμξ ἐδεγε «δαΐὲ ἰδοω ᾿ “εἰ υεγεά, 
ἐδετε «υδὶ «“εδοναδ γεάρενε ἐδεξ 7 οπ ἐδὶπε 
6611... 

ΤἼΟ τηοπίίοη οὗ ΒαΌΥΪοη 845 ὕδεη τεραγάθα 
45 ἃ Οἰ ΠουΪ ὈΥ͂ ὨρΑΥΪΥ 411 οἱ ς5, [{ 15 1116. 
ΤΆΪΥ ἴσυθ τὲ Ἰυάδλῃ νγᾶβ8 ολιτίϑὰ οαρίνα ἴο 
ΒαΌγΪο, ἰῃ δοοογάδηοθ ἢ ἴμ6 σνογά8 οὗ 
Ι5αἰδῆ (χχχὶχ. 6). Ιη ἴδὸ πιο οὗ ΜΙοδΕ, 
Βαδοεὶ ΠΑΡ ϊοαν γγἃ8 ἃ 5ἰδί ΠΟΔΓΥ͂, ΟΥ̓ 
υἱΐο ᾿ηἀδορεηάοηϊ ὑπάοσ (86 υϑυγρεῦ Μεῖο- 

ὦδη: ἰξ ννᾶ5 βροίοῃ οὗ ΌΥ̓ Ηδζε- 
Κιαὶὴ ἃ8 “ἃ ΓΔ Οοὐυπίτγ," [52]. χχχῖχ 3. 
Βοῖοτο {}15, ἃ τνᾶβ δηιπιεγαίθα διηοηρεὶ ἴῃς 
ρἰδοοβ ποσὶ νος ϑαγροη, [ἢ μεσ οὗ 86ῃ- 
ὩΔΟδοεῖΌ, δὰ οδιιϑοὰ δος οὗ ἴῃς ᾿Ἰπμδοιδηῖς 
ἴο πιϊγταῖο ἴο ἴδε νναϑίοἀ οἰἴε5 οὗἨ ἁ ϑαδπιδυὶδ 
( Κ. χνὶϊ. 24; ποῖα οἡ ΕΖζὰᾷ ἵν. 2); δηά 
1 Ποσ, δὲ 4 ἰδίον Ἶ Μδῃδϑϑοὴ ννᾶ8 
ςΑιτίοαὰ ἃ8 ἃ οδρίίνα ἴῃ ἐδίϊοσα ΌΥ “16 Κίηρ 
οὗ Αϑαγτία,"  Οἶτγο. χχχίϊ, τσ. ΝΠΜίη ἃ 
οδηζΌΣΥ οὗ Μίοδδ" ἔπ)α ἴδ οἱ. Βαροεὶ τὸ- 
ςογογοά [15 δηςίθης ἀἰη! 45 ἴθ ςαρὶ(Δ] οὗ 
{86 ερῖτε οὗ πε Ελϑὶ Ναῦθοπδϑβᾶγ, τ86 
ζαϊδον οὗ ΝεουυςδάηοζζΖδσ. 

Βυς ἴδε ςοηϊεχὶ οὗ []98 γεῦβε ἔοσ ἐά58 {Ππδὶ 
τα 5που]ὰ γχεβίγὶςϊ 115 ἱπίεγργείδὕοη ἴο ἴπὸ 
ΒΙδίΟΙΥ οὗ ἴδε ΡΕ ΤΙ οὗ Ιυάλῃ. ΤΤῆε 
Ἐδβίοσῃ Μοπδσοῦγ, οδ]εὰ ΌΥ τυ πδίουοσ ΠᾶΠΊΘ, 
νγϑ ἴΠ6 δοκπον θάρσει τοργεβεηϊδίϊννο οὗ (ἢς 
κιηγάοπι!ς οὗ (6 ννουγϊὰ 85 ορροβοὰ (ο ἴῃς 
κἰηράοτι οὗ Οοὐΐβ εἰεςξ.Ό ΤΣ νεῦϑοβ τ ςἢ 
ἤο!ονν (1, 12, 13) ἔογεῖοὶ! ἃ υἱεΐοσγ ἴο .ὃς 
ξαϊποὰ ΌὈΥ Ζίοῃ ονδσ Θπασηο5 ἴῃ τΟΠ5 
ὙἘΙΟΒ, ἰῃ ἰδεῖς ΔἸ τηραηίης, οδῃ ΟἿΪΥ Ὁ 
ΔΡΡΙΪοά ἰο ἴα εὐυπιρὴ οὗ [86 Μεβείδῃ. τὸ 
φγοχίπιδίο Ὠἰϑιοσγίοδὶ ἕδοϊ βυγρεϑὶβ ἴο ἴπ6 ρτῸὸ- 
Ῥεῖ 186 ϑ8ρ᾽υδὶ] ἀεἰϊνεγάθοθ νμϊ ἢ τγὰ5 {πε΄} 
οὐδδῃ ἴο ἴδο σῖνοσ οἵ 4]} ἴσα ργορδεῖς ἰῃϑρίσα- 
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δὸ ἔοτῆ οὐξ οὗ τῆς οἰγ. ἀπά τπου 
8021 ἀνγεὶ! ἴῃ τῆς βεϊά, δηὰ τποιι 5η4 1 
ρῸ εύέη ἴο Βδδυϊοη ; ἴπαγα 5ῃδῖς τῆοιι 
δε ἀε]!νεγοά , τπογα τὴ ΓΟΚῸ 53}2]] τὸ 
ἄεεπι {πε ἤἴτοπὶ τ[Π6 δαπάὰ οὗ τἢϊπ6 
ΘΗΘΠΊ168. 

.Ο αὶ ΑἹ Νον 450 ΠΊΔΩΥ ΠΔΙΟΠ5 ΔΓ6 
σαϊπεγεά δραίηϑὲ [Π6ς6, τί β5δγ, [,εῖ 
δῦ δὲ ἀεεεά, ἀηά ἰεῖ ουγ εγε ἰοοῖκ 
ὍΡοη Ζίοη. 

12 Βυῖ ΠεΥ Κηονν ποῖ {πε του ρἢ 5 
----.........--.. 

Κἴοη. (οπρατγο (815 ραϑϑᾶρὸ νυ ἢ Εἰ Ζοῖς. χχχ νυ]. 
ΧΧχΙχ, : [οεΐ 1]. ; Ζοςἢ, χί!. ; 4ἷϑο Ἀδν. χχ. 8. 

11,ἴΔλ. ΑΠοσ (δὸ σοίθαϑθο οὗ Ζίοῃ ἔσζοπὶ ΠΟΥ 
ἐλρνΥ, (86 ἐποηλθ5 ννου]Ἱά, ἴῃ {ΠΕ Γ Ὁ] πα - 
685 ἴο {πὸ Ὠϊνίηθ ρΌΓΡοΟβο, στδαΪγ ἀεσῖγε ἴὸ 
566 ΠΟΙ ΠΟΙΐπθ55 ρζοίδποά, (ρ. οσ. 111. ἃ. 
ΤὮἢι5 νγᾶβ ἴΐ, ἴῃ βοπῖθ ἄδζτοο, ἱπ ἴῃ6 ορροϑβὶ- 
οῃ οὗ 186 δασηδσιἐδῃβ ἴο ἴδε τοι οσεσξοη οὗ ἴΠ6 
ΤοῦρΙίε, δηὰ ἴῃ ἴπε Οὐ ΓΆΡ 65, ΤΟΤΕ 500 6550] 
ἔογ ἃ {π|6, ρεγρείσγαϊθά ΕΥ̓ ἴῃ ϑγτίδηβ.. ὙΠῸ 
[ΟἹ] ονσίης νγογάβ, νυ ΠΙς ἢ τσοϊδῖε ἴο {86 ΥἹΟΙΟΥΥ͂ οἵ» 
Ζίοη, ἰῃ πεὶς ϊσῃοσῖ ἀονεϊορπιοηξ ἤανα 4 
5ΒΡ᾿ ΓΙΓΌΔΙ Δρρ]οδεέοη, πὰ ἃ οοσηρ εῖο ΣΙ πιοηΐ 
ἴῃ ἴδ κίηγάοπι οὗ Μεβϑίδῇ, 

18. 20γ"}] Δ 5 πιῦ0] οὗ ἀδδίγυςεῖνο ρονγογ. 

ΝΟΤΕ ΟἹ “ΤῊΕ ΤΟΨΕΕ 

ΤΠ Ηοῦγενν Ὡδῖηδ 50 σοπάογοὰ 15 ἴΠ6 52Π|6 
ἃ5 ἰ5 τεηάεγοά “"ἴΠε ἴοννοῦ οὗ Εάδγ᾽" ἱῃ Οδη. 
Χχχν. ΔῚΣ. [ζ 5 τηοϑῖ ργοῦδαῦϊο [δὲ [Πδ ἴοττῃ 
158 ΒοΓδ Δῃ Δρρεὶ]δᾶνε, δηά, 85 βιιςῖ, ἰ5 δρρ Ἰοὰ 
ἴο [6 ἔογίγεβ οἵ Ζίοῃ. [ἢ 15 δὴ Ἐβδϑΐοσγῃ 
Πσυιϑίοπι ἴο ογοςξ ἴουγοῖβ ἴο ϑόῦνο 85 5Π6] 615 ἀπά 
νυ Πρ. ὈΙΔοθ5 ἔοσ ἴποϑε ψγῆο0 ἃτὸ ἐπιρογοά 
ἴο ργοίθεϊ ἤοοκβ. ϑιυςῖ βἰγιςίΐυγόβ, ἰῃ ἐουτΊοΓ 
{ἰπιε8, τπῦυδὲ πᾶν Ὀδοη οὗ 5.20 ὺ δηὰ ἱπη- 
Ῥογΐδπορ, βίπος (ΠΟῪ οσουρίοεα (86 οᾶτο οὗ 
Ὀ χε (1 Οἶγο. χχνΐ. 1:ο) δηὰ οἵ 1οϊμιδπι 
2 Οἶγο. χχυΐ. 4. Α5 {πὸ τι] ρ ἰσδιίου οὗ 
[Ππεπὶ ννγὰβ ἃ σογαῖὶ ὑοῦκ, ρεῦδαρϑβ δοίυ δ! ἴῃ 
ἀϑρόρ ἴῃ ἴῃς {πὸ οὗ Μίοδα, [ΠῈῪ πιιδὶ πᾶνα 

Ἀν  ΠἸαΥν ϑσροίκοη οἵ. ὍἘδ6 ργορμοῖ "δὰ 
}υσῖ Ὀεΐοτε (1. 1) Ἰϊκοηθὰ [Π6 Ἵἤοβοπ ροορὶς 
ἴο ἃ ἢἤᾳοῖκ, δρρί γίπρ ἴο ἴδοπὶ ἴτε ὙΘΥΥ 5δ πα 
ὑνογά 88 15 βετὲ σοπῃηρουηάοα Ὑ ἢ 2οφυεν, ὙἽἼΚ, 
τοί ἴῃς ψογὰ ἰπ ποσο ζϑηογαὶ 56, ἴδ . [ἢ 
1η15 οῃδρίοεν, συ. 6, 7, Ὧ6 υ865 [Π6 54π|6 ἤξιγε. 
Το Β]οοκ-ἴοννεσ 15 [ποσείοτε δ δρί τῃοΐδρῃογ 
ἴον (86 Οτεαῖ ϑπορμογὰ οὔ ἴδ εἷθοξ ρβθορὶδ. 
Οη ἰδὲ ιι56 οὗ [6 τηεΐίδρθοσ, ερ. 8. χχχί. 
1---4, ἱχῖ, 3, Ιχχὶ, 3: Ργονυ. χυἱΐ. το. Α 
7 νν δ ἰγδάϊοη, ργοβϑογσνοὰ ἴῃ ἴπ6 Ταγσυχῃ οὗ 
ΠΝ πάρε ἀἰβε ΓΕ ἰἀεπα βε5 {δε Μοεζ-ἐοαυε" 
ἢ [815 ρίδοθ 85 ἃ ῃδπΊ6Ὲ οὗ [6 Μεβϑιδῃ, 

Βυϊΐ ἀποῖδοῦ Ἔχρίδπδίίοη οὗ πὸ τνογὰ ἴῃ [815 
᾿Ῥίδοο 5Βῃου]ά θ6 πιοηϊζοηδὰ, ποῖ ΟὨΪΥ ἔτοπι ἴ8μ6 
οὐ ΌςΔ] δυϊβουγ δῖοι δυρροτγίβ 1 πὰ ἴδ 6 

ΜΙΓΑΗ. 1ν.Ψ ν. 11-θ 12. 

οὗ τε ΙΟΚΡ, πεῖῖπεγ υὑπάἀεγβιαπα ἘΠΕΥ 
8 σοιη86] : ἔογ Πα 58} ραῖμεγ [ἢ πὶ 
88 ἴῃ Βῃεδνεϑ πο τῆς ἤοογ. 

13 Ατίβε δηά τῆγεβϑῃ, Ο ἀδυρῆξεγ οὗ 
Ζίοη : ἔογ 1 ψ}}}]} πιακε τῆΐης Βογῃ 
ἴγοη, δηά 1 τν}}] πιαῖκε ΤΠ ΠΟΟΙΒ ὈΓΔ885: 
δηὰ ἴῆοι 83Π4]ς θεδῖ ἴῃ Ρίδοαβ ΠΊΔΗΥ͂ 
ΡΕορΙε: «πὰ 1 ν}}}} σοηβεογαῖα ἘΠ εῚγ 
σαὶη ἀπο τῆς ΓΟΚΡ, δηά τπεῖγ 50"- 
βίδῃςσθ ὑπηῖοὸ ἴῃς Ι,ογτὰ οὗ ἴπε ψμοὶς 
οδιτῇ. 

ΠΕ ΧΧΧΙΪ, 17): Σ Κι. ΧΧΙῚ ΙΣ; ΑΙΏΟ5 ΥἱἹ. 
13) ἄζε. : 

ῥοῦ] ὙΤῊΐ5 σοΐοτβ ἴο [δ Ἐδεοίοσῃ σηοάθ οὗ 
τμγεβηϊηρ ὈΥ ἴδε ἐπιρίογτλεηξ οὗ ὀχεη ἴο ἰτεδὰ 
ουΐ {πε στδιη, Πθυϊ. χχν. 4; 1 (ΟΥ̓. ἰΧ. 9. 
"47 ῥεοῤῥίε] ΥΩΔΉΥ ῬΘΟΡ]198. 
εομφοΓ416)] ἘΔίδογ, ἄθυοῦθ. 

Ϊκν. χχυ]. 28. 
ΤΠ 5ἰσοηρίῃ Βοῖο ὑσγοπη θα νὰ σπουξ 

ἀουδὲ πηδηϊξεβίοα ἴῃ ὄν σῪ δάἀναπίλρο ραϊηδὰ 
ὉΥ [86 [5τγδοϊἴος ονεσ ΓΠΟΙΓ ἘΠΘΠΊ165 ᾿ΤῸΠὶ [ἢ]5 
Ὀπι6: Ῥογθδρ8 Θβρϑοὶδ! πῃ ἴθ νἱοϊοσγίος οὗ 
[Π6 ΜδἼοςδῦδοβ ονοὸῦ {δ ϑγγίδῃβ. Βυξ ὁ [86 

86ο τοΐο οπ 

(δου ῖς οὗ ἴΠ 1 οτὰ " (υ. 12) Βεγὸ ἰδι ἃ ορεῃ 
ἴο Ηἰ5 ῥγορῃεῖ τηυδὲ δᾶνο ἃ τος, ἄθορεγ 
τηθδηΐηρ κυ ρετδά θά. 

ΟΕ ΤΗῈ ΕἸΟΟΚ;,᾽" τν. 8. 

Ὡοΐῖίςοϑ οὗ ἰξ 'ἱπ Οὔγ πιαγρίη, Ὀυϊ ἔΤοπὶ 115 κυρ- 
ξεδίηρ 8η δϑϑοοίδιίϊοῃ ᾿ς ἢ ΤΑΥ͂ μᾶνε ςο- 
οχίϑίοα ἰὴ {86 πιὰ οὗ Μίςοδῆ. [ἴξὲ μᾶς θδεη 
(Δἰκθῃ 8ἃ5 ἃ ῬΡτΌροσ πδιὴθ Ὀοϊοηρίηρ ἴο ἃ κῖίσυς- 
ἴυγο, οΥ ἴῃε οἷά 516 οὗ οπε, Κπουγῃ ἃ5 “ἴῃ6 
ΕἸοςκ-ἴοννον,," [Π6 βαπὶὸ ἃ95 “1π6 ἴονσοσ οὗ 
Εάλτ," βροΐκεῃ οὗ ἴῃ κῃ. χχχν. 21, πᾶσ ἴπ 
Θησαηρηηοηὶ οὐ ἴαοσςοῦ δῆεγ (ἴθ θα! οἵ 
Ἀδομοὶ, 1 ΠΙΔΥ πᾶν Ὀδθῆ ποῖ ἔδσ ΦῸΠπὶ 
Βεῖ ]οῆθπι, ΟΡ. υν. το δηά 2: οἵ Οξδῆ. χχχν. 
[1 Πὰς θη δϑϑιπιθὰ [δὲ ἴξ ν͵1ὲ5 ἃ ξυθυτγὺ οὗ 
Βειμοδοπι, ἀπά [δὶ [18 Παπλ6 τσ μάνα Ὀδεη 
ἰἀοποδοά σὰ ἴῃς δούς οὗ [αν ἔα ΠΥ 
ἃπά υιϑεὰ 845 ἃ 5Υπιῦοϊ οἵ πε γτογὰὶ 1ἴπ6. Νον, 
Ἐπουρὴ [15 85 ἃ ΓΏΘΟΙΥ γεϑὶβ οὐ 1] στουμάοα 
Ἀϑϑιρ Οη5, ἰξ 15 ΟΥ̓ ΠῸ ΠΊΘΔΠ5 ὉΠῚ ΚΕΙ͂ ἐμαὶ 
Μ|οδῆ ΠΙΔΥ μᾶνα δὰ ὅδθη. χχχυ. 19, 2: ἴπ 
Ἦϊ5 τηἰπὰ, ἀπὰ τῆᾶὺ ἤν δεϑοοϊδίοαά [6 ὑγογὰς 
ΕἸοεξ-Ἰοαυεν ἢ ἰΔοοῦὺ ἴπ6 5πορδποσᾷ, 35 νυνὶ] 
ἃ5 ΠῚ Πανιά ἴθ Ξπερῃεσγὰ οὗ Βειδιοδοση, 
8.6. Ηρηρϑίοπθεγ, “ ΟΒγΞ[ΟΪΟΣΥ,᾽ 1. Ρ. 45ς 
(Οἰαυ κ᾿ 5 ἐγαπϑίδίίοα)δ. ὙΤῆῸῈ ψνογὰ ΠΙΛΥ 8150 
᾿ποϊυάθ ϑβοπὶθ 4] ϑῖοη ἴο “6 Τονοσ οὗ 
Ῥανὶὰ " (Νοἢ. 1}. 24) ἴῃ 115 δ᾽ θροσῖςδὶ οἰ χοϊ- 
βοδῆςο, 845 ἰηἀιηοςίοα ἴῃ ϑοηρ οὗἉ 950]. ἱν. 4. 
ΤΠ Ηοῦτγεν νογὰ στεηάογεὰ "ὁ ΞΌης μοϊά," 

δμν, ΤΏΔΥ δ6 υϑοῦ βΈΠΟΓΑΙ ΝΥ, ἀσησῖην ὦ δεὶν δέ, 
85 ἴΠ6 ῬΓΟΡΕΙ πᾶπιο “ ΟρΡἢ2],᾽) 156 ξοτεμεά 
δοιυΐποῖτι ρατῖ οὗ Μοιυπὶ Ζίοῃ, νος μδὰ 
ὈΘοΏ ΣΘΟΘΏΥ 5ἰσεηρίβοποὰ ὉΥ [οἴδδπι, 2 ΟἾγο, 



ν. 1-.3.} 

ΧΧΥ. 23. Ορ. Νεῆ. "1. τς, 26, ἄς. [Ιξ δδς 
Ὀδοη ποῖ ὈΠΓΘΔΘΟΠΔΌΪΥ 50 ἴο Ὀὲ {πε 
ΒΔΠ|Ὲ ἃ8 ΜΙ|]Ο, 2 85. Υυ. ἡ (ΗΠ! ζΖὶρ). Βυῖ 
τυδβείδοῦ ἴδίκοη, ἴῃ 115 βροεϊῆς ἰλίίοη, 45 ἃ 
ῬΓΌΡΕΙ πᾶπιὸ ΟΥ̓ ἃ ΠΟΙΠΠΊΟΙ ΟἸΘ6, {ΠΕΙῸ οδῃ 6 
Ὧ0 ἀουδὲ [δὲ “16 8111 οὗ ἴΠ6 ἀδιιρῃίος οὗ 

ΟΗΑΡΤῈΒΚ Ψν. 
1 7ῆε δίντὰ ο7 Ολνγἐτί. 4. ΑΙ ἀένεράοπι. 8. Με 

ΟΣ 

Ν ΟΥΝ ραῖδογ {ἤγϑβεῖ ἴῃ ἔγοορβ, Ο 
ἀδυρῆτεγ οὗ ἴγοορϑβ : με δδῖῇ ἰδἱ ἀ 

οἰ ἈρΆΪη5ζ 15 : [Π6Υ 521] 5πι|6 {πε 
Ἰυάρε οὗ ἰδϑγδ8ὶ νυ ἃ τοά προ τῆς 
σἤθοκ. 

ΜΙΓ(ΑΗ͂. ν. 

Ζίοῃ " πιθδὴβ Μουπὶ Ζίοη, “186 οἰἐΥ οἵ 
Βανι ἃ " (2 8. ν. 72), ὑγβεγε στέσε ἴπ6 ἰοπιρὶς 
ἃηὰ [86 τογδῖ ραῖδοεβ. Ου ἴδε ἴο ἢ δὶ 
αυεσδίϊοῃϑ Ἰηνοϊνθά, 5866 “ ΒίυϊῈ Αἰϊδβ᾽ οὗὨ ἔδς 
Ι|ΡΙΟΚι, ρΡρΡ. 55) 57. 

2 Βυΐτβοιι,,“ ΒειΒ-Ἰἐἤεπὶ ΕΡρἈγαδίδῃ, 5 Μαιιὰ. 5. 
ἐδομσὺ τῆοι ᾿ς ᾿{π||6 διπιοηρ; τῆς τῆου; 7οβα 7. 4. 
ϑδηἀβ οὗ [υάλῃ, γε οικ οὗ ἴΠδς6 581] 
ἢδ σοπὶια ἔοτ υπίο πᾶ ῤσέ ἐς ἴο 
θὲ συΐογ ἰπ 1βγδεὶ ; ννῆοβε ξοίπες [ογτῇ 

Γ ῥαυς δεεῃ ἴτοπι οὐ οἱά, 
“ 

2 Τδεγείογε Ψ»1}}} ἢς ρὶνς τπ6πὶ αρ, 

ΟΗΑΡ. Ν. 1. Οιψἱ ἰτδηϑιδίογς πάνθ ἔο]ονγ- 
οὐ [ΠῸ δηςίοηξ νουϑίοἢβ ἰῃ σηλικίηρ {Π|5 γοῦβα 
186 σοπηπηοποσπιεηΐ οὗ ἃ πὸνν σμδρίοσ. [Ιἢ {86 
Ηδροῦγενν ἴοχὶ ἰἴ 5ἰδηάβ ἴῃ ἐΐβ ΠΊΟΓΕ ῬΓΟΡΟΓ 
Ῥίδοο 85 ἴῃς σοποϊυδίοη οὗ ἢ. ἱἰν. [{ σοηίδιης 
ἃ. ᾳυλ!βοδίίοη οὗ {6 ῥγοπιῖϑα νυ ἢ] ἢ ἱπλπιθ- 
ἀἰδίεϊΥ ργοοθάεβ. Ζίοῃ νγᾶβ ἱπάθεὰά ἴο δᾶνθ 
βίγοηρίῃ ἔοὼσ ψαῦ; ΠΟΙ ΠοΙῚ νγᾶ5 ἴο Ὀδ ἴσγοῃ 
δηά ΠΕΣ Βοοῖβ γγεγε ἴο 6 ὈὉγαϑθ. Βυΐ Ὀεΐοτθ 
ΠοΣ {ΓΠῸΓΩΡὮ 586 νγὰβ ἴο Ὀς ῥγοραγοά, ποῖ ΟἹ] 
ἴος ψδγίδσο, Ὀυϊ ἴοὺσ ἃ οἰθζθ, ἰῇ ψϊοἢ ΠΟΥ 
ΒΏΡΓΕΠΙΟ τηδρ ϑίγαΐες ννου]Ἱὰ ὃς ἀερτδάοά, 

ἀσυδίενρ 977 ἐγοο] Τῇ ψογὰ σχεηάογοὰ 
ἐς [γΟΟΡ8 ᾽) ΤῊΔΥ ἀεηοίο ἃ Ὀοάγ οὗ πιθῃ δ5ϑ6Π)- 
ὈΙοεά ἰο ἤρδῖ, οὐ ἃ ογτοννὰ ργοβϑίηψ τορβείποσ 
ἔτοπι ἔδαγ οὔ ϑοπιθ οἴδου ἱπηριιϊϑθ. [τ δ45 {Π6 
Ἰδίζοῦ τθδηϊηρ ἰη δ 5 ρδοθ. ὍὙΠ6 ΡΪΑΥ͂ οη (ἢς 
νγοτα 15 οδαγαςίογίϑες οὗ Μίςδῆ, δὅεε ;. το--- 
14. 

δὲ δα! αἰ, ὅχς.7 1.6. ἴῃδ πον ΒΑῖῊ ἰδἱά. 
φαΐ! ] ΎΠ6 Ργορδεῖ βρεᾶκϑ ἴῃ {Π6 ἤτβί 

»ν ἃπά ᾿τδρίποϑ ΗἰΠΊ9 61 45 ἴῃ τῆθ πηϊάςξ 
οὗ δ᾽5 Ροορὶθ βδῃυξ ὉΡ ἴῃ ἴπ6 σἰἴγ. [ηϊτοά. ὃ ν. 

“»ε δ... ἐδε εὔεοὰ )] ΑΨ σὐπιπιοῃ ποθ 
οὗ ἐχργοϑϑίηρ ἰηβυϊς. 866. Κ. χχίϊ. 4; ]οὉ 
ΧΥΪ. το: [6 χχίϊ. 64; 2 ον. Χὶ. 2ο. 

Ὧδε ἡμάψε οὶ Τεγαθ] 1.6. ἴῈ6 βυργετηβ δι." 
1ποῦγ. Ορ. Ατηος ἰϊ. 3. 
ΤΠ οἰορὸ οὗ ἴπ6ὸ ΗΟΙΪΥ ΟἿ τοργεϑοηΐς {Π6 

οχίτεπιεσί δΠς[Ιοη νΠο ἢ ψνᾶσγ σουϊά Ὀτίπν 
ὌΡοη ἰ5γδθ]. Π|Κκὸ (ἢς 1055 οὗ μὸ της (566 ου 
ἷν. 9), οἡ {ΠῸ ἔβο ηρ5 οὗ ἴπ6 [5γδεϊε τ νου]ὰ 
ργεβ5 ἢ ῬΘΟυ ΑΓ ννεῖσῃῖ. ὙΠῸ ῥσορδεῖὶς 
1ῆγοδί ννᾶβ γϑα]]Ζοα ἴῃ ἜΥΘΓῪ οπα οὗ {πὸ σἰεχος οὗ 
]εγυβαΐεπι. Νὸο ραγίουϊδῦ 15 πιοπιϊοηθά νυνὶ ἢ 
νου ]ὰ 05} Ἡεπρϑίεηθεγρ᾿5 ἀρρ᾽ γίπρ [ἴ ἐβρε- 
οἰδιγ ἴο [πὸ δίορθ ὉῪΥ Τιῖυ58. ὙΠετα 15. Ἰῃ- 
ἀεοὰ 4η οὐνίους οὐ]οςζίοη ἴο {δ΄5 τοδί οιϊοη 
1η [06 ξαςῖ {πὶ ἰδὲ 5ίερε ἀϊὰ ποῖ ἴδκο ρἷδος 
ἘΠ δῆοε ἴ6 σοπιίηρ οὗ ἴ6 Μοβϑβιδῃ, ἴῃ ἔ18]- 
τηθηῖ οὗ 16 ῬΓΟΡΏΘΟΥ σοπίδιηοα ἴῃ ἴδ6 πεχὶ 
ἔν νοῦβ685. 

2--4. Οη {6 ΡγορῆθοΥ Τςοηίδίηδὰ ἴῃ {Π658 
γόϑοϑ, 366 Νοίο δἱ ἴδε οηά οὗ (6 (πμδρίογ. 

᾿Π 8. Βείδοϊεῤεν Ἐρόγαια}] ὙΒῈ οἱά πᾶπιθ 
γο:-. Υ1Ι. 

οἵ Βεί ΒΘ μοτα νγᾶ8 5 ἘΡὮγαϊδ, οὐ Ερἢγαίδ. 
Οεη. ΧΧΧΥ. τό, χἰνη. )η. [ ψἂβ ἴθ Ποπιὸ 
οὗ Ταν 5 ἔλτλγ, 5δεῈ ἈΚ ἱ. τ, 2, ἰϊ. 4; 
1 5. ΧΥΪΙ, 18, ΧΥ. 12. ὙΠ6 ννογὰβ οἵ (ἢΠὶ5 
ΥΕΙΒΟ πᾶν ὈΘῸΠ ἰάθη ΟΥ̓ ϑοπιὸ [οννβ ἢ σοτη- 
τηδηϊδίοιβ ἴο ἜΧρυθϑβ ΠΟ τόσα ἴδῃ ἴδ ἰάδη- 
Ἐδβοδθοη οὗ ἴθ ἀεϑθοθηὶ οὗ {πὸ Μοβϑϊδῃ ψ ἢ 
[6 Δ οὗ αν {πὸ Βοιοποηλῖθ. Οἡ 
[58 ἱπίεγργείδίοπμ, 85 νγ6}} ἃ8 οὐ 186 ἀϊδίοτσίρα 
Δρρ]οδίίοη οὗἉ ἴδ6 ριόρῇῆεςογ ἴο Ζεευθθαδοὶ Ὁγ 
Ἰποοάοτο οὗ Μορουδβιία, Οσοίίυβ, δηὰ βοπὶς 
τοῦ σοχητηοηίδίοτα, 8.65 Ηδηρϑίοηθογν, 
“ΟΠ Πβίοορυ,, ΜοΪ. 1. Ρ. 498 94. ((Ἰαικ 
(γαηϑδίϊοη). ὍΤΠα ἕογος οὗ 186 σοῖβα 15, ἴδδὲ 
[ἢ6 ΘΒ γίϑὲ νγᾶβ ποῖ ἴο πάνθ Ηἰ58 Ὀϊγῖ οὐ δυίἢ 
ἴηι “πε ΟΙἐγ οὗ Πλανίά,᾽" (86 σαρίίαὶ οὗὨ ἰ5τγδοεὶ 
(ν. 8) νυν ἢ ᾿ὲ5 τογὰὶ δπὰ φἰογίουβ δϑϑοοίδείοῃβ, 
Ὀυξ 'π [6 ΠΌΠΊΡ]6 υἱ]αρο (κώμη, [δα νἱΐ. 42) 
οὗ ΒοιΒΙο ἤθη. 

ἐδουσὸ ἐδοι δὲ {4116 ἀριοηφ ἐδὲ ἐδοισαρμρῖς ΟΣ 
«7υ4α.8] Οπ ἴδε πποάδ ἴῃ ν Ἀις ἢ ἐπ 8 ἰ5 αμοξοὰ 
ὃγΥ δῖ Μαίίδεν { 6), 86ὲ6 ποῖδ ἴῃ ἶος. δι 
Ἡδεηρβί, “ Ἑμγίϑίοϊ.᾽ 1. Ρ. ςοοὄ. ὙΤῃῈ Ηοῦτονν 
ννογὰ εἰ 5ἐγἰς ΕΥ ἀδηοῖοβ ἃ ἱπουδβαηπᾷ : Ὀυξ ἢ 
γγ85 4150 ι.8εἀ ἔων ἴΠ6 βυδάιν ϑίοη οὗ ἃ {Ὁ δ, ΟΥ 
(858 Βετε) οὗ ἴδε ἱεστι ογυ οὗ ἃ τε, [πὸ π|5 
ΔΡρΠςοδίοη ἴΠ6 πυπηογισδὶ ἔοσος νγὰϑ ἰοβὲ 85 ἰΐ 
15. ἴὴ ΟΟΥ ψοτάβ Ηυπάγοάς δηά ΤῊΒίηρβ, θη 
υϑοὰ ἕο {Π6 50 αϊνιδίοπθ οὗ σουπίίεθ. δ6ὲ 
Εχοά, χυὶ!. 2.9: Νυπι. ἱ. 16. Τῆδ 82π|6 ψοεὰ 
15 τεηδογοὰ “ἐλ π} ]γ.᾿} Τυάν. νἱ. ας. 

ΜΜ10 7.6] ἴοΣ τὰῶθ, ἐ.6. ἰῃ [8 βοσυΐος. οὗ 
7εδονδῆ. 
ον 97 οἷά, ον ευεγ απ 9} 1{ .5 Βασά ἴο 

᾿πλδσῖπο {Π6 ργορ οι ἱπιθηϊτίοη ἴῃ υϑὲηρ πεθε 
Ὑγάβ, 1 ΠΟῪ το δηγτηρ 1.688 ἴπαη [ἢ 
ῥγθιεχιϑίθρηος οὗ ἴπῸ Μεβδδῆῃ. ὙμῈ Ηεοῦτεν 
νγογάς, ἴῃ {ποπιϑοῖνοβ, πιϊξαϊ ἰπάθοὰ ἀθηοΐα πὸ 
ΤΏΟΓΟ ἴλη οχίγοιηθ δης 4} 7. Βυϊῖ {86 νεῖγ 
58 Π|6 νγοσγάβ ἀῖὸ υϑεὰ, σου. υἱῖϊ. 22, 23, ὙΒΟΤΟ 
ΠΟΥ σἂ μάν ΟἿΪΥ ἴἢ6 τηρδηΐὴρ ψδοδ ννὸ 
ὉϑΟΓῖΡα ἴο ἴΠθηὶ ΠΕΙῸ: ἀπὰ ἰπϊς ἔπ οοηίΐοχῖ 
ΕΥΤΘΠΕΪΥ τεαιυΐγοβ. ΤΏ Μεβϑιδἢ β οἰεγηδὶ βο- 
ἴηρ5 ΤΌΠ δὲ ρυΐ ἱπίο σοηίγασὶ Ὑὴἢ Ηἰς 
ςοπληρ ἔοσγί ἔγοπι Βοι]οῆοπὶ, Ἡ]Π15 Πυπῦ]6 
ΒΙΠΒρΙΔοθ, ΚΙείπογί, ἴῃ σεπιδυκίηρ τδαῖ, ἱξ 
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"ον, 
γμές. 

ὉΠ] τῆς εἶπα ῤαὲ 586 ψ ΠΙΟΝ ἔγάνδι]- 
εἴῇ Βδῖῃ Ὀγουρῆς ἔοστ : τε τἢε γεπὶ- 
πδηῖ οὗ Π15 Ὀγεῖδγεη 5ὴ4}} γεΐυγη τπηῖο 
τῆς ΤΠ] άγεη οὗ [βγδεὶ. 

4 ἢ Απά ἢε 5}4]} βιδηά δηά ἴ ξεεά ἴῃ 
τε βίγεηρτῃ οὗ τῆς ΓοκΡ, ἴῃ τε πιᾶ- 
765 οὗ τῃε πᾶηια οὗ ἴῆε ΓΟ δὶς 
(ὐοά; ἀηά {πεν 53}4}} δϑϊάε : ἔογ πονν 
8841 ἢς θὲ σγεδῖ υπΐο ἔπε επάς οὗ τὴς 
ελγίῆ. 

ΜΙΟΔΗ. ΝΥ. [ν. 4-, 

ς Απά τ 8 γάρ 5}.4}} δῈ τῆε ρεᾶος, 
ψνἤεη τπ6 Αβδγγίδη 5}8}1] σοπὶς ἱπίο 
οὖν ἰαπά : δηὰ νγβεη ἢς 5}4]} {γελά ἰῃ 
οὔ ραΐδοαβ, ἴΠδη 5841} νγα γαῖβα ἀρδίηβὶ 
Ἀϊπὶ δθνδη 8Περῃδγαάβ, ἀπά εἰρῆς ᾿ ρηη- "πὰς 
οΙραὶ πιεῃ. βίῳ, 

6 Απὰ {Πεγ 5841] ᾿νγαβῖε τῃε ἰδπά οὔ" Βὰ 
Αβδγτία τυ ἱτἢ τῆς βιγογά, δπὰ τε ἰαπά ον 
οἔ ΝΙΙπιγοά "ἴῃ τῆς επέγαηςοϑ τΒβεγεοῦ: πάν 
ἴπιι8 5.411 ἢ ἀε]νεῦ κα ἔτοπι ἴῆε Α5- ωσὰ 

"αι. 

ΘΟ Παά Ὀδοη ἴπΠ6 Ρυγροτί οὗ ἴΠ6 νογάβ, δῖ 
Μαίίβον ψου]ὰ σογ ΔΙ] μανὸ ᾿ποϊυά θα {Ποπὶ 
ἴῃ δϊ5 χυοίαίίοη, ονεη]οο 5 ἴδε ἔδοῖ ὑπαὶ ἔδε 
ουδηρ 1515 ριγροϑθα νν85 ΟΠΪΥ ἴο ρῖνα 50 τις ἢ 
οὗ [86 ργθάιςξου 45 βεσνοὰ {πὸ ϑογῦεβ ἔοσ [ΠΘῚΣ 
ΔΗΘΟΙ ἴο 86 υσϑίίοη νοΐ ΠΔά ὕδοι ρυΐ ἴο 
τῃθπὶ τεραγάϊην ἴ6 ὈΙΓΓΏΡΙΔοο οὗ ἴῃ6 Νεν- 
δογη Κίηρ. 

8. δε] ἐ.ε, Ἧς Έῆο ἰ5 ἴο δ6 ἴδ σγιϊοσ ἰῃ 
[5γδ6]. 

ἐῤε»ι} 1.6. ἴῃ6 Ῥθορῖὶὸο οὗ [5γδεῖΐ. 
“δε «υδίιοῤ ἰγσαυαίζε! δ Ἐλδῖποῦ, ἃ σαν 811- 

πᾷ Ὑοταδῃ, ἴδαΐ 15, [Π6 νἱγρίη τποῖμοσ οὗ 
1541. νἱ!. Σ4. ΤῊΐ5 Ἰηϊογργοίδεοη 5 πηαϊ πἰδί πὰ 
ΌΥ ἃ ςοῃϑιογα Ὁ] σοηϑθηϑι}.5 οὗ σοπηπιθηΐδίουβ 
ἔτοπὶ 86 {πιὸ οὗ Ἐρ ἐδ . Βυῖᾳ ἀϊδεογοηϊς οπθ 
[45 Ὀδεη ὉΥ Ὑπεοοάοτγεί, Οδϊνίη, 

ἐν πηζα, Κἰειηοσί, πὰ οἴδοῦβ, (δδὲ {Π6 ἔγανδι]- 
1 πῷ νΟΠΊΔΏ Τπηθδη8 ἴῃς ἀδυρῃίοῦ οὗ Ζιοη᾽" 

((Β. ἵν. 10), 6 πον [ΘΠ 5816 ηὶ 85 [6 τοῖο Σ 
οὗἉ Ὀ6]ονοῖβ, δοσογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 ἤρυγε ϑοὰ ὉΥ 
δὲ Ῥαυΐ, Οδὶ. ἵν. λό. Τδδ δὔῦβοηος οὗ [ἢ6 
ἀοῇβηϊΐο γος νγου]ὰ ϑθοπὶ ἴο σεσοιηπιθηά [Π6 
ἕο οΓ, τυ μς ἢ ΠΟΓΙΔΙΗΪ γίνεβ τηοϑὲ ροϊπξ ἴο 
ἴῃ ΡῬΓΟΡὮΘΟΥ, ἵπ 115 σοπηοσοη 1} τνδαΐ 
᾿πητ αἰδέο! Υ Ὀσθοθάθϑ ἰξ, 

μῃ!ο 1δε εὐλάγεν 97 πραο]] Ἐδῖδογ, διοδκ 
τἰῦ} (Π6 ΤμΠάγοη οὗ ἰστδεῖ, ὍΤῆὸ σεϊυγηϊηρ ἰ5 
ποῖ ἴο θ6 υπάειθίοοα 85 86 τεΐυγη ἔγοπὶ [Π6 
ἰδηά οὗ σδρενΥ ἴο [ογυβαίοι, Ὀυϊ ἃ5 ἃ Ἷοῃ- 
νογβίοῃ ἴο [ϑἤουδῆ ἔγοπὶ ἐμεῖς ἀϊΞξίγαςϊθὰ σοη- 
ἀϊοη δηὰ ἰδεῖς Ὀεοσοσηίηρ 8ἃ5 οὗ οἷά ΟΝΕ 
Ιϑγϑϑὶ. - ρ. [88]. χὶ. Σ3; [|ετὶ 1]. 17---ῖ9 
ΕζΖοῖκ. χχχνὶϊ. 1 ς---22. 
ΤΠ ΓΟ]ονν ες ἀρρθᾶτβ ἴο Ὀ6 {Π6 τῃηϑδηϊης οὗ 

(815 ἀϊῆςσυξ νογϑο -----Τεγεΐόγε ([μδῖ ἰ5, θεοδυβο 
Ης ἴ5 ἴο ςοπλθ οἡ δᾶσίϊ ἴῃ οὐδουτγί γ) ἐῤε ᾿ωδεν 
«υὐ]! ποῖ ἀῤῥεαν α»ποησοὶ ἐδεηι, ὀμὲ ἰεαυε ἐῤενει 
ἐο ἐῤεῖν" ἐμερρεὶθσ, πε} ας ἐγαυσίδης «υὐονιαπ “ραϊΪ 
ῥᾶαυε ὄὀνγομσδὲ Ηρ γογίδι ἐδεη “ῥα ἐδεὲ γεηις 
παρ 9.7 Η ὀγείῤγεη ΟΣ ἐδὲ ἀέπιφάονι 977 ὕωάαῤ 
δὲ εογυεγίεα αἱοπρ «υἱὴῤ δε οἱδέγ “οης 97 1εγαεὶ, 
“ὁ ἐῤαὶ ἐδενε “ῥα]} δὲ Οπε ἐγμε Σεγαεί, 

4. “12η4 δὲ “δα]] “ἰαππ “πα γξε41] ὙὝΠαῖ ἰ5, 
Ης 1] ἕακο Η]5 ροϑὶ 8ἃ5 ἔπε ϑβορῃεγά, [58]. 
Χ]. 9---τσ ; ἰοδῃ χ. σχ--τό. Ορ. 4 5. Υ. 2. 

σδα]] δὲ δὲ στεα"}] ΟΡ. [,ἰὐἶε 1. 22. 
εἰπϊ0 ἐξέ ἐπα οΥ 1δεὲ ἐαγὶ 8} ΟΡ. ἴοτ. 11, 17 

7οδη χ. χό. 

5. Τἢ15 σνόῦϑὸ τηῖὶρῃξ σδίμοῦ δδ αιτδηγαὶ 
1ηυ5:--ἰπμά Ηρ «δαὶ! δὲ ῥεαεε. ΘῈ: ΑΒδδυς 
ΘΟΙΏΘΒ ἐπῦο ΟἿΣ 184. διὰ 86: Ὧ6 1 
ὑὈχοδάϊηκ 15 ΟἿΣ ὉΔ818008, ἯὙΘ ΒἈΔ]] δοὶ 
ὯΡ διδϊπδὺ Ὠ11| Βουθᾶ ΒΕΘΡΒΘΙάδβ, δὰ 
ΘΥΘΣ ΘΙ ΚΣΊΠΟΘΒ οΟὗὁὨ Σ190}. 

“1π4 εἐῤὲς νιαῃ σ αὶ! ἦε δὲ ῥεαςε] Δπὰ Ἐθ 
ΒὯΔ811 ὍΘ ῬθΘδ006. Α5 [6 υπηΐϊνοῦβαὶ [,0Ὰ}, 
ὝΜΈΏο [5 ἴο δ6 στοαῖ υηΐο {πὸ οπάς οἵ ἴδε δαπὶ, 
ἩΗς Μ1}} 6 ὄνθῃ πιοσὸ ἴδῃ “"ἴπ6 Ρυίπος οἵ 
Ῥεδςθ᾽" (1381. ἴχ. 6), ΗἊς νψ1}} δ, ἐβϑεη λιν, 
ῬΕΑΟΕ. (Οοπρᾶγε "δ ἰ5 ουζ ρεϑᾶςε," Ερβ. ἢ. 
14: αἷ5ο [υάρ. νἱ. 24. Ης ψ}}} ρσονο Ηἰπιϑὶΐ 
ἴο δε δυο ἴο Ηἰδβ ρθορίβ 'π 811 Ηἰϑ τεϊδεϊοης ἰὸ 
ἴΠδπὶ ; Ηδ ν}}}} θ6 Ῥεᾶςθ ἴο ἔῃ σοπϑβοίδηος οἱ 
ΘΔΟἢ ρΡείβοῃ, Ηδ ψ}}} Ὀ6 Ῥρδοδ ἴο ἴδμδηὶ δ] 85 
οηἠς ὈΟΑΥ 'η Ηΐπι. οπι. χὶϊ. ς: 1 ΟΟΥ. Χ. 
Ιό, 17. Βυΐϊ Ηδ πιυϑῖ γε 5υδάπαε (δ ἐπεηγ, 
ποῖ ΟὨΪΥ ἰῃ ἃ ΞΡ: ΓΙ 01] 5656, Ὀυϊ ἰῃ ἃ 
56η586, 866 ΟἹ ΙΨΥ͂, 3, 4. 

ἐῤε “γγ4") ΑΒΒΆΆΣ. Οἡ [15 ἀεβίξῃδο 
οη οὗ [Π6 ΒοβΌΪα ετηρίτε οὗ [μ6 Εδϑῖ, 566 [ν. 
1ο, δηά [86 ποῖδ οἡ ἴπ6 ποχἕ νϑῦϑο, 

“ευεη “δοῤδεγάς, ς.] ΤὮΘ πυπΊθεῖβ σῖγα 
πα εἰγδέ ᾶτὸ υϑοὰ ργονογῦϊ!γ. (ρ. Απιὸβ 
'.. 3. δονθῇ νγ85 ἃ ΓΥΡΙΟΔΙ Πυπ ΕΓ ἢγϑὶ οὐσυΓ- 
της ἴο {δ πιϊηὰ οὗ ἔπε ργορῃδξὶ 45 Ὄχργεϑϑιηβ 
{πὸ βυβῆςίεηογυ οὗ ἴδε Ἰοδάειβ σγῆο νυ υὰ δε 
ταἰϊβααὰ ρ ἴῃ τῆ6 σδυ56 οὗ ἴῃ6 Μεββίδῃ ; δυΐ ἃ 
βεσοῃᾷ (Ββουρῆϊξ ταῦ] ρ}165 ἘΠ Ἰοδάοτϑ ἴο εἰρα. 
ΎΒΕΓΟ ἀρΡΡθᾶγβ ἴο 6 20 ἔδὶτ ρτουπά ἴο ἀἰ5ι1- 
ξυϊϑα, 85 ϑοὴβ πᾶνὸ δἰἰεπιρίθὰ ἴο ἀο, δείνεει 
ἴδε ξυποίίοηβ οὗ ἴπ6 5ΞΒβορῃογάβ δηὰ [ἢ ὑιπποῦδ, 
Α5 ξοοά 5βερμογάς ἰοδὰ δηά ἀείεηά ἴδει 
ἤοοκϑ5, 80 ἀο ξοοὰ ῥγίποθϑ {ΠΟΙΓ ρθορἰ 65. 

Θ. “πώ ἐδχν :8.41} «υας:6] Οτ, χεὶρ, Τα 
νογά στεηάογοὰ φυανΐε ἰδ ΠΠΟΓΑΙῪ “εεά, ἴΠπ 5110Ὲ 
ἃ5 5 υϑοὰ οὗ ἴΠ6 Μεοβϑίδῃ τ], οἵ ἐδθάϊηρ, 
ΗΪβ8. Ῥεοορὶες ἷπ υ. 4. Οοιηρατα “ ἐεὰ [7 
Ρθορῖΐς νι [ὨΥ τοὰ," υἱΐ. τα. 

απά ἐδε ἰαπά οΥ᾽ Νίνιγο Ἵ Ἀλίμογ, ϑυϑα {δε 
ἰλπὰ οὗ Νισοά. 866 Οεῆ. χ, 8---τ:. [Ὁ Ὑὴ5 
οπὸ οὗ ἔθ πᾶπιεβ οὗ ἐπε δπιρίγο νυ οι τοι 
οἰ ἔπιε νγᾶ5 ἴπ6 σεργεϑεηίδίίνε οὗ ἱπὶ 
ῬΟΥ͂ΤΕΓ ορροϑεά ἴο [επονυδὰ δπὰ Ηἰβ ρεορίδ 
ΟΡ. Ηοϑ. χίν. 3. 

ἐπ δὲ εἐπίγαποο ἐδεγεο ἢ} Ὑ10Δ1Ὰ 118 
Καῖοδ, ἰῃαὶ 15, ἴῃ 118 ςΙς5. ΤῈ βἀπὶς νοτᾷ 
ΟςςυΓ5 ἴῃ ἴδ βᾶσηρ 8696, [534]. 11]. 26, ΧΙ]. 3. 



ν. 7τ-τ-13.} 

5γτίδῃ, ἤθη ἢ6 σοπηοίῃ ἰηἴο οἱιγ ἰδπά, 
αηὰ ψμεη πὲ τγεδάδι ἢ νη οὐ 
Ὀδοτγάετβ.. 

, Απά τῇδ τεπιηδηΐ οὐ [δοοῦ 5}4]] 
δ6 ἴῃ πα πλϊάϑε οὗὨ ΠΊΔΠΥ ρεορὶε 88 ἃ 
ἄονν ἤἴοπὶ ἴῃς ΙΟΚΡ, 45 ἴῃς 8ῃοννειβ 
ἸρΟη τῆς ρΓᾶ538.0 παῖ τλγγίθῖ ποῖ [ὉΓ 
ΤΩΔΠ. ΠΟΥ ννδίτεῖῃ ἔογ πε 5οῃϑ8 οὗ πηθῃ. 

8  Απά τιἢε τεπηπδηΐς οὐ Ϊδοοῦ 
8Π8}} Ὀ6 ἀπιοηρ ἴῃ 6 (ὐεπ]εβ. ἴῃ τὰς 
τυ ἀ5ζ οὗὨ ΠΊΔΩΥ͂ ΡΘΟρΪΕ 88 ἃ Ἰΐοῃ ἃπιοηρ, 
ἴῃς θεδϑῖϑ οἷ ἴῃς ἰογεβῖ, 85 ἃ γουηρ, 

 ἴοῃ ἀιᾶοηρ ἴπε ἤοςκϑβ οὗ 'βῆεερ: ψῇο, 
1 δ ρὸ τῆτουρῃ, θοῇ γελάδι ἀοννη, 
Δηὰ τεάγεῖῃ 1Π Ρίδοεβ, πὰ ποπῈ οδη 
ἄἀεἰϊνετ. 

9 ΤΠπίης μαπά 514}} θὲ ᾿πεά ὺρ 

σῥα]ὶ δὲ ἀεἰυεγ] ΤὍΏΟ δηζοσεάθης οὗ “"Βε᾽7 
15 οὗ οουτξὸ ἴῃς Κυϊοῦ οὗ ν. 2. 

7--Θ. ΤΟ ρῥγορῃοῖ πον Ὄχυ 5 ἢ ρᾶ- 
(ποῖῖς δηϊμυπίασπι ἰῃ ἴπ6 ἐἸΒΙπθης οὐ 186 
ΤΑΙ 5ϑίοη οὗ [86 σβοθθὴ Ῥεορὶθ διοηρς [π6 πᾶ- 
[ἰοῃ5. 

7. νιν ῥεοῤβ᾽εῚ ΤΆΔΏΥ ῬΘΟΡ]198. 
ΓΙ ῥ τις ἡδεῖ ἢ Ζοκρ, δις.] ὙΠ Ὀοπθῆ- 

οεηΐ ννοσηρ οὗ (6 Ὠϊνῖπο [τ οΥὐθ 5 ποῖ |ἰΚὸ 
ζοῃβοίοιι5 δυπιδη εἰἴογί, (86 ορογδίίοῃβ οὗ 
ὙΠΙΓΒ πηυϑὲ ΟΥὨ ΠΟΟΟΒΘῪ 6 ΡῬΑΙ141 δηὰ δ71- 
ΒοεΐΔ] ; Ὀυϊζ 1 15 ἴκ6 [Π6 ρϑηῖίθ, σοηβίδηϊ 1πῆπ.- 
Θηςα οὗ [6 ἀδνν ὕροη {πε ρτᾶϑ5. [{ νγᾶβ 850 ἴο 
ὑΟΣΚ ὕροη ἰϑγδοὶ [ἰ56}} (Ηοϑβ. χὶν. 9), δηάὰ, 
{χοῦ “π6 σεπιπδηΐ οἵ 8000.) ὕροη ἴδε 
ὩΔΌΟΠ5 ὙΒς ἢ τόσα ἴο Ὀ6 Ὀγουρῆΐ τ ϊη (ἢ 6 
Μαβϑίδἢ 5 Κἰηράοπι. Ορ. Ζεοδ. νὴ. χὰ; Ηδρν. 
'. το. ΤΟ [ονν5 εγὸ ποῖ ἴο ἔυσῖΠοΣ [Π6 σδι56 
οὔ [86 Μεββίδῃ 50 πιο ΟΥ̓ {πεῖν σοηϑοίουϑ 
εἴοτέ, 85 ὈὉγ {π6 υυἱῖηθβθβ ΒΟ νγᾶ8 Ὀοσηθ ἴο 
186 νγογ]ὰ Ὁγ ἘδΕΙ͂Γ νεΓῪ ὀχ βίοποθ 845 [Π6 σποϑθῃ 
ῬΦΟΡΪς, δοηρ ψῇ ἴδε ἔλοϊβ οὗἩ {μεῖγ ΒΙβίοσγ. 
δ6ε6 Κοπι. 111. 2. ΤΠΕΥ σεῖο ἴο δε (ἢς 5ἴοςκ 
οὗ ἴῃ ΟἸῖνα οὐ Βιοἢ [Π6 ἡδίϊοηβ τεσ ἴο ὃ6 
εταοα. Κοπῃ. χ. Οτ [86 5γτῃθο 5πὶ οὗ ἀδνν, 
566 Οὗ 5. ΟΧ. 2. 

. 8. ἀριοη ἐδ Οεπεΐεε, ὅζα. 15 186 π8- 
1018, ἴῃ ἴΠ6 πηϊάϑσί οὗ ἸΏΔΩΥ ῬΘΟΡ1Θ98, 85 ἃ 
Ἰίοῃ, ἄε. 

ὦ, ἃ ἰοη] Ὑεῖ ἴΠ6 Ὀ]οβθίηρ ἔτοπι ἀδονυα, 
ΒΘΏΓΥ 845 ἴἰ σαπιθ, ννουϊὰ αν (6 ἰγγοϑί 016 
ΒΘ δηά νἱροῦγ οὗ ἃ Ἰίοη ἰῃ ΕΠ] ΒΠΠπς ἐμ 
Ρύγροϑο οὗ Ϊεῆοναῃ. Ψν αΐ οβαγαςίοσῖζοϑ (ῃ6 
Μεβϑίαῃ, 45 νγεὶ] 45 Η]5 ψψοσκϑ, 15 [π6 ροσγέθοξ 
Ὁπίοη οὗὨ ἔοτοα ἢ σοη ]Θηθθ5. Ηδθ νγᾶ5 {πὸ 
Τοη οὗ ἴδε τῖρο οἵ Τυάδῃ, γεῖ {πὸ 1, ,2πὶῦ οὗ 
Οοά: Ηε νγᾶ5 ἴο ρὸ ἔοσίῃ σοπαυογίπς δηά ἴο 
ςοπαημσετ, γε Ηκ ννὰ5 ἴο ὃε (6 γσϑηί]ε 586ρ- 
Βογὰ : [86 τιεοκ δηὰ ον] Οπο τγᾶβ ἴο δ6 {ῃ6 
{πυτρηδης- Κίηρ οὗ ΟἹογγ. Ορ. 1υκὸ 1]. 34; 
Ἀπ. ἰχ. 33; 2 Οογσ. ἴἴ. 1ς, 1ό. [ 

ΜΙΓΟΑΗ. Κν.- 

ΠΡΟ ΤὨϊῆς δάνοιθατθθ δπά 11 τΐπο 
ΘΠΘΠ.168 5}8]] δὲ οὐ ΟἿΣ 

10 Απά [ξ 584] σοπιε ἴο ρ858 'π παῖ 
ἀαγ: ϑϑ ἢ τῃ6 ΓΟΚΡ, ἴπδὶ [ ψν}}} ουϊ 
ΟἹ [ὨΥ Πογβ8ϑ οι οὗ τῃε πιϊάβὲ οὗ τῆες, 
Δηὰ 1 ψ}1}} ἀδβίγου [ΠΥ σμδγίοιβ : 

1 ΑΠ41 ν}}}} σους ΟΥ̓ τῆς εἰτίες οὗ, 
ΤΥ ἰαπά, δπά τῆγονν ἀόνγῃ 811 τὴν 
βίγοηρ; ΠΟ] 45 : 

12 Απά 1 ν}}} ουξ ΟΠ τυϊιοογαῖς 
ουξόώ οὗ τῆϊπς ᾿απά ; δηά ἴδοι βἢδὶι 
ἤλνε ΠΟ γῖιογέ βΒοοίῃβδυοτδβ : 

13 ΓῺῊΥ ργάνθη ἱπιᾶραβ 150 ψ|}} 1 
ουζ οὔ“, ἀπά τὮγ ᾿βιαπάϊηρ ἱπιαρεβ οἷ ' Οτν 
οὗ τε πιάβε οὗ τῆες ; δπά ἕῆοι 5μα] 
ΠΟ ΠΊΟΓΘ ὙΜΟΙΒΏΙΡ ἴῃς ψνοσκ οὗ τῆϊπε 
Πδηά8. 

9. Ἀλίδογ, ὕϑὺ 18 1π9 δπά Ὀ0 117198 
ὮΡ ΟΥ̓ΘΣ [81:09 ΔΑΥΘΙΒΔΑΣΙΘΒ, απὰ 196 
811 8159 ΘΠ ΟΣ 198 96 οπὺ οΟΥ͂Ζ. 

10---14, [Ιπ {Π0 ϑγαοὶ οὔ {π6 διΐατο, {86 
ἔγις [5γδθὶ, ἤδη “ἴδ6 τηοιυπέδίη οὗ [6 Ποιι9δ 
οὗ {π6 Ἰμογά 588}} δ6 βϑίδ Ὁ} ϑμθὰ " (ἵν. 1), ἀπά 
γ πὶ ἃπα ϑ5γδοὶ 5.4}} ἰορθίπον σοΐυση ἴο [6 
ογά (υ. 3), ἴδε δροηγνπαίοπς ἀπά ἴσχοι} ]65 οὗ 

6 Ργορβεῖ᾽β {Ππ|δὲ 58}} θῈ ἄοπθ ἀνσᾶυ. 76ῆο- 
γ ἢ ἀδοίαστεβ δδὲ Ηδ ν1}} τοοῖ ἴῆσθπὶ οὐ. 
ὝΠΕΡΘΕ ὑϑῦβοβ βῇοι "ἃ δ6 σοπιραγοὰ ψὶτῃ [538], 
11. 6---το, ἱπ νυ] ἢ ϑόπιθ οὗ [ῃὴ6 5λπ|δὸ οἤδιοεϑ 
ἃΓ6 πδηθά 1π ἱπητηθάϊαίο σοπηθδοίΐοῃ τ 186 
ῬΑΘϑΑρΡ6 ὙΉΟΒ 15 σοτητηοη ἴο ἴπ6 ἔνγο ὑῬγορβοίβ. 
Μιοδὴ ἱν. 1, 4; [58]. 13. σ, 2, 2. 

10. ἐπ δαὶ 447] -Ξ ““ἴπ (με 1λϑὲ ἀδγ"" (ἰν. 1) 
ὙΠΕΠ “16 τοπληδηΐ οὐὨ 740" 5}}1}} πᾶν 
Ρεγέοιτηδά 115 δρροϊηϊδὰ τνοσγῖς, υυ. 7---ο. 

10, 11. Ηοιτϑβεβ, Ἵσδβγίοίβ, ζϑποϑά οἱ θα, 
δπὰ βίγοηρ ἢο] 58, 81} ρογίαίπ ἴο νγᾶσ, δπὰ ψ1}} 
ποῖ Ὀ6 περ ψῇθη ἴδο Μεβϑίδῃ 15 δοῖπονν- 
ἰεάροα ὈΥ̓͂ 811} παίίοπϑβ ἴο θῈ ἔπ ὑηΐγοιβαὶ Κίηρ. 
Ο». ἵν. 24 ψ] [86 ποίεϑ. 

1.. αὐἱεξογα 1 ὅ8εθ οἡ Ἐχοά. χχὶϊ. 18. 
υὐαλη τ ίλ Ιβαϊδῇ (1]. 6) ς4}}5 [ἢεϑθ “"βοοίῃ- 

ΒΑΥΕΙΒ {κα (ἢ ῬᾺΠ5.1Π65,᾽᾽ πλοσὲ ργοῦ δ ΪΥ ἴῃ 
ΤΕ ΈΓΘΏσα ἴο 5οπὶδ Κίηα οὗ τηδρίςαὶ ασί, νυιῖςἢ 
1Π6 5γδθ 165 ῃδὰ ᾿εαστιοὰ οὗ ἰῃ6 ῬῈ 1] 5ΌΠ 65, 

18. σγαυεη ἱγιαρες) ΟΡ. ἴ..7). ϑέδου Εχοά. 
ΧΧ. 4. 

“Ἰαπάϊης ἡρριασο:Ἵ 866 οἡ ἴον. χχυΐ. 1Ἱ.Ἅ 

14, σγουε:] 86ὲ Νοῖο δῇοσ Εχοά, χχχῖν. 
οἰ 65] ἴθοποθά ο10198. 866 Οἡ Ὁ. 1ο. 

16. δὲ δεαίδεμ, σμοῦ ἂν ἐδὲγ δαυε ποί- 
ῥεαγ)] ὉἈ809 παῦϊομβ ὙΈ1ῸΣ πᾶγθ ποῖ 
ἈΘΔΙΚΘηΘά. [Σ Ῥιιϑοῦ Ἀρρϑᾶγβ ἴο δε δἰπιοϑξέ 
δἰοηθ διηοηρϑί σοτηπγεηίδίογβ ἴῃ ὉρΡΒΟΪ ἀϊπρ᾽ ΟΌΓ 
Μειβίοῃ ἴῃ [15 ρίδοο, 

ἈΚ2 

62. 
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Ι ΚΣ 

1 ος 
«οὐ. 

[] 

ρμερνεΐξξ. 

14 ΑΠπά1 νἹ}} ρίυςῖς ἃρΡ ΠΥ στονεϑ 
ουξ οὗ {πε πιϊάδε οὗἉ ἴῃδε : 80 Ψ|}} 1 
ἀεβίγου ΤΥ ᾿ς Ι 68. 

ΜΙΓΔΗ͂. Ν. ΥΙ. ν. 14--. 

Ις Απηά] ν}}] Ἔχεουζα νεηρέδηςε 
ἸΏ ΔΠΡῸΓ λἀηἀ ΠΙΓΥ ὕροη ἴδε Πεδίῃεη, 
8 ἢ 48 [ΠΟΥ πᾶνε ἠοῖ ποαγά. 

ΝΌΤΕ ΟἹ ΤῊΕ ΒΙΕΤΗ ΑΥ ΒΕΤΗΓΕΗΕΜ, σῦ. 2---4. 

ΤῊΐ5 ῬΤΟΡΠΟΟΥ 58 ρεου λγ ἴῃ ἴπο ἀοβπιἴοηοβς 
στ Ὡς ἢ ἰξ δἰδίεβ ἂῃ ουϊννατὰ ἔδοϊ ἴῃ ἴῃ6 
Μεβϑίδδ 5 δάνεηϊ, δηὰ ἴῃ ἴπε οἵεδγ σευ ΠΥ 
σὰ Ις ἢ τὸ Κηονν 115 ὙΟΣῪ ΘΑΥΥ δηα ὑηΔη1- 
τηουῦϑ ἰηϊεγρτείδείοη ὉΥ ἴῃς Ἶενγβ. Α8 ἃ [ἴπκ 
τυ ἀϊΞεησυϊϑηοα ἴῃ (δ οὔδίη οὗ Μεββίδηϊς 
Ῥτορβοοίθβ, 18 ἀδϑεσνεβ ἴο ὃς Ἰοοκοά δὲ 'η Ἵσοῃ- 
ποοϊοη νὴ ἴθοϑο ἐμαΐ δὰ σοπθ Ὀεΐοσε ἰξ ἴῃ 
6 ργδάυλὶ βοϊτης ἔοσι ἢ οὗ [πὸ βεσβοῃδιγ οὗ 
186 ϑανίουγ. ϑῖδρ ὉΥ ἴθρ ἰἱ νυᾶϑ σηδάθ κποννγῃ 
ὙΜΠ4Γ ΠΠΔΏΠΟΥ οὗ τλδὴ Ηδ νγὰ8 ἴο Ὁ6. ΤὍΤΠο 
τυ πηοηΓΎ ργοπιῖδα ἴπδὶ ἃ ἀο] νοτεσ δβουὰ 
6 Ὀοτῃ οἵ νοόπιδη, τηδάθ ἱπηπιοά ἰδίου ἀἤεν 
βίη διδά ἱπίσιι δά ἱπίο ἴθ τυογὶ ἃ (Όϑεηῃ. 11]. 1.5) 
ννγὰ5 ΓΟ] ονγοὰ ὉΥ ἃ ϑ5ιιςοεββίοῃ οὗ τενεϊἰδείοης, 
ΒΑΓ πῆοῖο ἀεοῆπιίς τὰπ [6 Ὀγθοθαϊηρ οὔθ. 
Α πηγϑιοσίουβ πἰπὲ σοπηροῖβ Ηΐπὶ 8 ἴΠ6 
ἙΆΤΑΙΥ οἵ ϑῃεῖ, ὅξη. ἴχ. 22. Ηβδ νγὰβ ἴο 
ςοπὴο οὗ ἔδο 5εοὰ οἵ Αργαπᾶμῃ (πε ΧΙΪ, 2, 
ΧΧΙΪ. 18): οὗ ἴῃ βοθὰ οὗ [ϑδᾶς ( . Χχνὶΐ. 4); 
οὗ ἴδε Ξοοά οὗ ]δοοὺ (Οεῃ. χχνὲϊ. 14); οὗ {{6 
ϑοϑὰ οὗ ̓ υὐδὴ (Οεη. χὶῖχ. σο). Α 5θὲσ οὗ δ!θη 
τᾶς ποχὲ ργοοϊαϊπιθά Η5 τεχαὶ αἰ σηῖγ, (παῖ 
Ηδς 5πουϊά 5υράϊιςο ΗΠἰ5 δποπιῖοβ, ἴμδὶ Ἠς 
8βῃουϊά πάᾶνα ““ἔδο ἀοτηηίοη,᾽" Νυπι. ΧΧΙν. 17.--- 
19. ΤΒΟΊ,ανν νγᾶ8 πονν ΘΠ] ἢ επί ἴΒ6 οοη- 
δείθῃςοα οὗ ἴῃ6 ρεορῖβ, ἀδνεϊορίηρ 5146 ὈΥ 5:6 
[86 στεδὶ ὥςϊ οὗ 51η δηὰ 115 οὐγῆὶ Ὑνθά πο 85 45 
ἃ τοπχθάν, Κοπι. 11. 2.6. Αἱ [δὲ 5ᾶπι6 {{π|6, 
[6 ςογεπιοηΐθϑ οὗ ἴπ6 1ἃ,ἂνν ἡγοσὸ δἰ νην δὴ οὐἵ- 
11πὸ βκοίοςῆ οὗ ροοάὰ {πῆρα ἴο σοπθ ἴῃ [ἢ6 
αἴοποιηθηξ ἴο δὲ στους ὈὉΥ [86 Οπο Μεάϊδ- 
ἴοσ θεΐτγοοη Οοὰ δηά πιδη, ΝΟ, 45 δἴ οπος 
Ὀυίεσὶ δηά υἱοϊϊηι, νγᾶβ8 ἴο πλᾶκὸ [πδὲ 5δογιῆσθ 
οὗ Ηἰ πλϑοῖξ, ἰονναγὰβ Ἡν! ἢ ΟΥΕΓΥ ἴγρδ ἴῃ ἴδ 6 
ΒΟΓΥΪΟΟ5 οὗ {86 ΔΙἴδγ οοηνεγροά. ὅδ ξῖνον οὗ 
(6 1ανν Ἡἰπιϑοῦ, θη δ ννᾶ8 ὈΓΙΉΡΊΠς δ 5 
οἴνγῃ τοδοδίης ἴο ἃ Τοποϊυβίοη, ἀφοϊαγοά παῖ 
Ης ὙΥΟ νγᾶ5 ἴο οοπὶθ νγὰ8 ἴο Ὀ6 ἴΠ6 ἼΤοΔΟδοΣ 
ὝΝῆο νουϊὰ καΐπ ἰδ πεοαγίβ οὗ [6 Ῥϑορῖο. 
Ὠδαῖ, χυῇ!, τς. ΟΡ. Αςῖβ 1. 22), 22. ΤῈΘ 
Ῥϑαἰπἶσὲ πιδὰθ κπόονσῃ τ[δδὶ Ηδξ νγᾶβ ἴο ὃ6 (δε 
ϑοῃ οὗἩ αν ἀ, οπε οὗ [μδῖ σογαὶ βίοοκ ὕροη 

ὙΒΙΟΒ ΟΥΟΓῪ τυο-Ββολγίο [ϑγαοῖθ ἰοοκοά 5 
[Π6 σεηῖγε οἔὗὨ δ]5 Πορα5. 

Απά ποῦν, ἴῃ {πῸ {ἰπ|ὸ οὗ Μ|ιοδῆ, τχόῖ υ- 
γα ἴῃ οἶθασ ἰογτὴ5 Ηἰ5 εἴοσῃαὶ φίοιγ, Ηςἑ 
τηΐνεῦβαὶ ἀοπιϊηίοη, Η5 ϑσυρτεπια Οοάμοδ, 
Η!β βιιρεγδυπηδη ὈϊΓΓῚ οὗἩἨ ἃ νἱγείη ; γεῖ δ) 
ΗΪ5 ευϊεπηρβ δηὰ δυμπι ]!αΐοπ. [54]. Υἱῖ., ἰσ. 
Ι. ἩΗΐϊβ σοσκ α͵5οὸ 85 π6ὸ Β θάθοεπιν οἵ [ὲ 
ὙΠ Ο]6 σᾶοθ Οὗ πλδη ννᾶβ πιδάδ κπονσι, (, 
Ἀοπι. Χ., ΧΙ. [Ιπ (58 γᾶν, τῆς ϑρὶπὶ ΠΟ 
του ἴδε Ργορμοῖβ νγὰ8 Ῥσερασίηρ [86 2 
ἴογ ἴδε δ οὗ [6ϑὺ35 δὲ Βοίβιεμοαι, οὐ {ἰκ 
ϑαυίουσς ΠΟ ψᾶῶβ ἴ86 1Πἰρῃς ἴο ᾿ἰγίίοη ἐκ 
ὨΔΕΟη5 δηὰ [Π6 ρἼοτυ οὗ Ηἰ5 ρθορὶδ ἰϑ3γδεῖ, 

Ι͂η ἴθ σοιηδγκαῦϊας Ὡηνο την οἵ ἴδ 
οὗ εἴεσπδὶ [ονο, νος ἢ ἀἰϊπέϊησυϊϑποά (6 ὕπε 
οὗ Ηεοζοκιδῃ, Μίςδῃ Ἰοϊηθά ἢἷ5 νοῖος νὰ {{μὶ 
οὗὨ Π]5 εἰάοῦ δῃὰ ποῦ ργοπιίποηξ ςοηϊεπιρο- 
ΤΆΤΥ, ᾿5αϊδῃ. [{ ἰ5, Βονγουου, 85 υηγθδϑοηδδθε 
85 1 15 υη͵]υϑὲ ἰο τοραγά, 45 ϑοπιθ ἢᾶνδ ἄοπε, 
{8Ὲ ῬΓΟΡΒΘΟΥ σοηίδιποά ἴπ [15 ομδρίογ 85 δὴ 
Εοδο οὗ [5214}}8 1ϑδοίηρ. [{5 ΟΠΡΊΩΔΙΠΥ ἰα 
5 ΠΡΌ ]ΑΥΙΥ πιλικοὰ ἴῃ ὈΟΓ πιδῖζοῦ δηὰ πιλππεῖ, 

Ιξ βἰαπάβ αυϊᾷξ δίοπθ ἴῃ [Π6 ἱπάυδιθθι 
αὐἱάθηοα τὸ πᾶνς οὗ [86 ὙΑΥ ἰπ ψϑιεὶ ἰδὲ 
ΟὟ5 τοραγύδα ἴ Ὀοΐογσγο (ΠῸ Ὀἰγπῖ οἵ Ομπβὶ. 
ἤδη Ἡοτγοά ννγᾶ58 κίδγ θα ΌΥ͂ ἴδε ἱπαυΠ65 οἵ 

[Πς Μαρὶ, δ ρυῖ 16 ηιιοπξίοῃ 85 ἴο (δε δ) Π}- 
Ρίδοθ οὗ ἴπὸ ὀχρεοῖϊοά Μοβϑίδῃ ἴο ἴδε οὐν- 
τ εϑίβ δηα Ξοσῖίρεβ. ΤΉ θβο δυϊδοτὶ Ζϑὰ ἰθδοδοῖδ 
οὗ [δε ρβϑορὶβε δὲ οποὸ ζυγηοά ἴο ἴδε ποτά οἱ 
Μίςδδ, Μαῖίί(. 13, 4--6.- Ορ. οδπ τῇ. 42. 
ὙὝΒΕΙΕ ἀρρϑᾶσβ ΠῸ τρᾶϑοῃ ὑνδίονοσ (0 ἀουδί 
ἰδὲ (}}158 ἀρτοϑὰ ἢ ΤΠ Ὁπίνουσαὶ ἱπιρτεθϑου 
οὔ δα [ἐννϑ ἴῃ [Ποϑα δασν {{π|ὲ5, [ἰ '5 ὅτε 
ἴδλὶ νὰ πὰ ἴῃ Ἰοβη υἱῖ. 27 ϑοπῖδ οἵ (δε ἴπ- 
μαδιδηίβ οὗ Τεγιιβαῖεπὶ βαγίησ, "« ν εη Οππεὶ 
σουποῖῃ, ἼῸ τοϑη Κπονγεῖῃ τθεποε Ηδ δ᾽ 
Βυΐ ἰξ ΠπΙΔΥ δὲ τοραγάθα 45 Ἴεγίδίη {μὲ (5 
Ῥᾶββᾶσε οὐρῆξ ἴο 6 υπάογϑιοοὰ ἴο τρίεσ ἴο ἴδε 
ΤΆΔΏΠΟΣ οὗ Η!5 ἢτϑὶ ἀρροάγδηςς δὲ 
85 Τεραγὰβ ΘΑΓΤΗΪΥ ρατεηΐαρθ. Εογ ργοοβ οἱ 
1815, 8.6 ]οδη Υἱ. 41, 42, υἱῖ. 42, ἢ [86 ηοί(δ, 

ΟΗΆΑΡΤῈΚΝΒ ΡΥ]. 
1 Οοά":» εὐκίγονεγεν 790γ μπξίμάρμεςς, 6 70» ἱρπο. 

γαμέα, 10 0» ἐηγμσίεο, τό να 70» ἑάοία!». 

Ϊ ἘΛΕ γε πονν ψῇδλὲ (ἢς ΓῸΚΡῸ 

ἔοτε τῆς “ τηοιιηϊαίπ8, δηά Ἰεῖ τἰς {5 “1αἱ ες 
ἤΘΑΓ [ΠΥ νοῖςεα. 

2 Ηδᾶγ γε, Ο πιοιηίδίη8, [δὲ 
ΤΟΚΡ᾽ 8 σοπίγονεγθυ, δηά γε ϑ(τῸπρ 
ἰουπάκλτίομβ οὗ τῆς οαγῃ: ἴογ ἴδε βδὶ ἢ ; Ατίβα, ςοηϊεηά ἴῆου "δ 6- 

ΟΗΑΡ. Ί. ὙΠ5 σπαρῖοεν ἀπά [πε ϑενεηῖα 
δυο πὸ ἀϊτοςξ σοππεοίίοη ἢ {Π6 ΟΣ] ΟΓ 
οδδρίετβ, 866 [πἰγοάἀυςζίοῃ, 8 Υἱ. 

ἼΤδο ρτορβδεῖ ἢτϑὲ δ] 5 ἀροῃ ἰδθ ρβορὶθ ἴο 

ἀΐϑου38 συ 1 οἤονδῃ ἔμ οδυϑ δοίνεεη Ηΐη 
Δη 1Π6πλ, Ορ. [58]. 1, 18, Χ ὶ, 2ό. 

1. αν γε ποαυ] ἘἈδίδογ, ϑασ, 1 ΡΧζᾺ7 



ἰχοὰ. τ2. Ϊ[λη4 οὗ δ Ε 
14. 3. οὐκ οὗ ἴδ 

Νυδιδ, 
. 8. 
23. 7. 

ν. 3----7.] 

ΓᾺΡ δίῃ 4 ςοπίγονειθυ στ 8 
ῬεορΪὶε, ἀπά ἢς ν"}}] ρ]οδά νἱἢ [5γδαὶ. 

4 Ο τὰν ρεορΐε, νγῆαϊ πᾶνε 1 ἀοπς 
απο ἴπδε ἡ δηὰ τ ῆογείη πᾶνε 1 γγολ- 
τιεά τῆες ὁ τα5.1}Ἐ}7 δρδίηϑῖ πΊε. 

4 ἔογ 1 δτουρμε ἴπες ὑρ ουἐ οὗἉ τῆς 
Ρῦ, δπὰ τεάεεπιεὰ τῆδε 

οὐδε οὗ 8ογνδηΐῖβ ; δηά 1 
βεηΐ δείοσγε (δες ΪΜοβεβ. Αδοη, δηά 
Μιγδπι. 
ς Ο.ὴῦ ρεορΐε, γεπιθηιθοῦ πονν ννῆδῖ 

ς Βαϊδὶς κίηρ οὔ Μοδὺ ςοπϑβυϊτεά, δηά 

ΜΙΓΑΗ. ΡΥ]. 

ννῆλὲ Βαΐδδπῃ (6 βοῃ οὗ Βοϑοῦ δηϑξιγογοά 
Ἀἰπὶ ἕτοηι “ Θῃϊτεῖλ ὑπο ΟἸρΑ] ; τΠλὲ 4 Ναιβ. 
6 ΠΥ Κπονν ἴῃς Πρῃίεουβη688 οὗ τῆς τῶ χὰ 
ΟΕ. 
6 {4 ννΒεγενίτῇ 5841] σοπὶς δεΐοτγα 

τς ΓΟΚΡ, απά θονν πιγ8ε61Ἐ δεΐοτγε τῃ 6 
μρῃ (σά ὶ 5841} 1 οοπιε Ὀεΐογε ἢϊπὶ 
ἢ θυγης οἤεγίπρβ, 1 σαἶνεβ [οὗ ΈΗοδ, 

ΟΝ 7 ἃ 

͵)εα» ἃ γολγ οἱά ἢ 
γ ΝῊ] τῆς ΤΟΚῸ ὃς ρ]ελοεὰ τὶ 

τῇοιιβλπ 45 οὗ γδπ18, 97 νὴ ἴδῃ τπου- 
825 οὗἉ τίνογβ οἵ οἱ] ἡ 5}}]} 1 ρσῖνε ΠΙΥ 

7γοι. ὙΠΟ ΔΡΡΟΔΙ 15 πιδέθ ἴο [πε ““ονοσὶδϑοῖ- 
ἴπρ πιουηϊδίη5,᾽" 45 {Π6 δὐϊϊπρ τ ό5565 οὗ 
411 ρδϑϑίης ουθρηΐβ ἔγοῃι ρὲ ἴο ἀρθὸ. ἄ(ρ. [58]. 
ἱ, 2; Ὠουῖ. χχχι! σ. Οπ ἴδ6 1115 85 συ ῃθο 5 
οὗἁ 5.2 ΠΥ. 566 σεη. χ]χ. 26; [οὐ χΥ͂. γ; 5. 
ΧΥΪΙ. 7; . ΣΙ, 6. 

Ὡ. σ“ἰγοης 7ζουπάα!οη.}] Ἐλίδεσ, φα ἀπεῖπε 
ἔουηάἀαί!οη8. 

9. φ«υεαγε4] ΟΡ. 541. ΧΙΙΪ, 2; Μδὶ. ἱ. 
ΣἍ. 

4. [5τλοῖ ςοηξϊηυ65 51:16 ηξ, ἀηὰ Ϊοπονδῖ 8η- 
βυνοῦΒ ἴοσ Ηἰπιϑοὶξ, ου ἴπ6 ρἷθα οὗ ψνμδὶ Ηδ δᾶ58 
ἄοπο ἴῃ οἷὰ {{π|65. 

Ἐογ] ΤΙ 5 ραγίϊοϊο ἀοθς ηοΐ οοηπεςῖ, ἴῃ 115 
δῖ τις πιδδηϊηρ, (δ6 γεγο ἢ δὲ ζοθβ Ὀ6- 
ἔοτο, Ὀυϊ 1ἴ ̓ πλρ]165 μον 5 οἷδὶπλ ἴο δϑυνου 
ου {πε στουπά οὗ δεηοῆί5 σοηξεττοὰ οἡ 
1ὴ6 ρΡδορὶε ἱπ Ηἰ5 ἰεδϊηρ ἰδϑπὶ ουΐ οὗ Εκγρί 
ἴο ἴδε Ῥτγοπικίϑοὰ 1,δηά. 

δοισε οΥΓ “εγυαη..} ὍΠΗ Πἴογαὶ σοηάοτῖπρ οὗ 
[)6 νυογάβ, οἰϑουυποσο ἰγδηϑαιθα, ““δουδο οὗ 
Ὀοηάλρο," Εχοά, χἕϑ!. 3, Χχχ. 2, ὅζε. 

δ. 20» δδέἑέρη ὠπίο Οἰφα] } 81 Π πὶ νγᾶ8 
[86 ἰλϑὲ ρίδος οὔ σποδιιρτηθηΐ ὑείοτο πὸ [5γδοὶ- 
ἰϊε5 σγοβϑοὰ [με ἰογάδη, ἰῃ ἴῆο ρ]λῖπ8 οὗ Μοδὺ 
(εΡ. Νυπι. χχίϊ. Σ ὙΠ χχν. 1), δηὰ Οζα] 
νγϑ (6 ἤτδὶ βἰδίοη οἡ ἴδε τἱσῃΐϊ οἵ Ἰογάδῃ, 
7οβῇ. ἵν. σφ, 2ο, γ.9. ὅδ6 [5.6 }{65 ἂσς ἴδυ.5 
τοτηϊποὰ οἵ νυ μδὲ Ὀ66}} [Ποπὶ τνβδη Ποῖ νγδη- 
ἀεγίηρϑ ετὸ σοηγίηρ ἴο 8η εηὰ, 85 1]Ἰυπίταϊ ηρ 
10 ΣΙ Ὠοουϑηε588 οὗ [6 1 ογὰ ἴῃ Κεορίηρ Ηἰ5 
ψογάὰ, Βαίδαπι, δὲ ἴδ ἰηϑίδηοο οὗ Βαϊδι, μδά 
πλλοδιηδιοα ἀρδιηδὶ ἔμοτη, Ὀυϊ δα νγᾶβ {1196 Γ- 
κόρ ζο!]ο, ἀπ νυᾶ5 Ἑσοηϑίγαϊηδὰ ἴο ΤΠΟΠΙ͂σγΠι 

ἄπ μασι 186 Ῥχγοπκῖϑε οὗ ἴμ6 φἸοσίοιιβ διζιτε 
ἩΠΙΟὮ ἸΔΥ Ὀεέογο ἴβοη. ΑἹ [86 βάπιδ {{π|6ὸ ἴΠ6 
Ὠινίπο τιρῃιδουθηθ8β8 νγὰ8 οχῃϊιοὰ ἷπ [Π6 
τειπυυϊζοη πο ἢ [61 ὕροη 186 Μιιάϊδηϊε5 
δηὰ ὑροη Βαΐδαπὶ Ὠἰπιϑεῖζ, Νύσῃ. χχν. 1τ6---18, 
ΧΧΧΙ, 8. [{ 5δοιϊὰ Ὅς οὐϑετνοὰ (δδῖ, ὙΠῸ 
1}158 ραββάσο σοίευϑ ἴο {πε ἰειτηϊηδοη οὗ ἴΠ6 
ἔοΥΓΥ γεᾶτβ οὗ ννδηάεσίηρ, 86 Ὀγεσεάϊηρ νεσβα 
τείεσϑ ἴο ἔπε σοτηπιοποοπιοηΐ οὗ [μδῖ ρεγιοά, 

θ---8. ΒίΞξῃορ Βυῖοσ συρροθϑεοά ἴπεϑε υεῦϑὲβ 
ἴο Ὀὲ ἃ ἰτράϊοηδὶ δοοουπξ οὗ ννϑδὲ ρασδοὰ 

Ὀεΐνγοοη Βαϊαῖς δηὰ Βαΐδαπι, ἴπο 5ἰχίἢ ἀπά 
ΒΕΥΘΏΓΩ σοῦθο8 ςοηϊδιηΐης Ῥνμδί Βαϊ]δὶς ""ςοῃ- 
διυϊϊο, ̓̓  δηάὰ (δ οἰ ἢ τοῦθ δὲ Βαϊδδπι 
εἰ ληϑυγογοὰ "ἡ (ϑοθοη ΟΣ; ἴπο Τσμάγδοίοσ οὗ 
ΒαἰδδπιἾ. Βυΐῖ ἴδε παίυτε οὗ ἴδπ6 Ἱπαυϊ τ 
Δϑοσι θὰ ἴο Βαϊαῖς ϑεε8 ἰο Ὧ6 ΒΑΣΩΪΥ ἴῃ Κοορ"- 
ἱῃς ἢ τνδδὲ ττὸ ἂγὸ ἰοἱὰ οὗ ᾿ϊ8 ομιδγαςῖεσ 
δΔηὰ ΒἰϑίΟΓΥ͂, οὐδ 1 νὰ οουϊὰ ΘΑΞΥ σὺρ 
1π6 ΔΞΕΥ ἴο δάνὸ Ὀδοη Βδἰϊδᾶπιβ. Βυ 1] 5 
νἱονν 845 Ὀδθη δάορίοὰ Ὀγ [εδη δίδηϊου, " [ἐνν- 
ἰ5} σδυτγοῖ,᾽ οὶ. 1. Ρ. 189. 
Ασςοογάϊηρς ἴο [Π6 σεοησγαὶ υἱονν οὗ Τοϊηπιθη- 

(Δἴοτβ, ἴθ ἱπαυϊγΥ ἴῃ ὧν. 6, γ 5 ρυῖϊ ὉΥ 
Μιιοδὴ ἱπίο ἔπὸ του οὗ ἃ βίποεσε ἱπαυΐγου, 
ποῖ γεῖ ἱποίσυςοϊοα ἴῃ [6 ἴτπις μέν οὗ τξθῖο- 
ΟἸΙ5Ώ655, ἰῃ οΥάοσ ἴο Ἰηἰσγοάτποο νυ ἱἢ [Π6 στολῖοῦ 
οἴεςϊ {86 5ΞιπλπιΆΓΥ οὗ 6 νγο]ς ἀυγ οὗ πιδη 
ςοηίδιποὰ ἴῃ 16 0] ον ης νεῦϑο. 

6, 7. Τὸ οἤεγίηρβ Πότ τηδηςζοησά, [δ6 
γουην Ὀυ]]οςΚ8, ἴπ6 σαπιθ, δηὰ ἴῃ6 οἱ, στ τῸ 
ῬΤΟΌΔΟΪΥ ἴθοϑο οὐ τ Ὡ οἷ ἰΠ6 πιοβῖ ΣΠΏΟΠΘΥ νγᾶ8 
ἐχρεπάδαά ἴῃ ἴδὸ ϑεσνίος οὗ ἴῃς αἱΐδσ δὲ 1818 
ἔπη6. 

Θ. ὀείογο δὲ ῥίσο Οοάἀ 7] Οτ, δεύῦγε Οοά 
οπ ῥὶᾳ. 

7. 4φαᾳ4}} 1 κῖνε ν.7 Μγείδογη, δος. ΤὍΤΒα 
βοσῖ οὗ σιῖο όσα μ τρς ὑβὴ τηικῖ πᾶν ὈδΟΩ 
ξατ δεν κηόνσῃ ἰῃ ἴῃς πιὸ οὗ Μ|Ίοδῃ ἔτοδι 
[15 Ββανίης Ὀδο οὐϑεγνοὰ ἀυτγίηρς ἴῃ τείξῃ οὗ 
ΑἾΔ4Ζ ἴῃ ποηοὺγ οὗ Μοϊδςῖ, 2 Κ. χνΐ. 3, χυ!. 
1). Τ8ὸ το νγᾶβ οοϊηηοῃ ἴο ἴδε τνογϑὶρ οὗ 
Μοῖεοςβ, ἴθ κοὰ οἵ ἴδε Απιπιοηϊίεβ, δηὰ 
ΟΒεοιηοβῆ, ἴδ6 σοὰ οὗ ἴοὸ Μοανῖῖοβ. ϑοπὶο 
ψγὴο δάορὶ (18 υἱενν οἵ Βίβῃορ Βυῖες ΑΨ 
δϑοοδο [Π686 ψογάβ ἴο Βαΐδαπι, σοησεῖνο ἐμαὶ 
ΠΟΥ͂ ΤΙΔῪ τεΐδίε ἴο ἃ κίπὰ οἵ βδογί σε ρεςυ ἰδυ]Υ͂ 
Μορθιεϑβα, νος ἴῃ δὴ δον ἀρὸ νγᾶϑ ΘΧΘΏρ]:- 
βοὰ ἴῃ {πο ςᾶϑε οὗ Κίην Μεβῆλ, 2 Κ. 11}. 27). 866 
ποῖο οὐ ἴ,δυ. χχ. 2---ς. Βυξδ ἀξορεσ 5υξβεθ- 
ἐἴίοῃ ταῖς δᾶνο Ὀοόθη δοοσί θὰ ἴο ἔπ 5'ποοσα 
ἱπαυίτετ. Ὑ8ὲ ῥγορδεῖ τπῖρμς μάνα οδεαὰ ἴὸ 
τηϊηὰ {πὰ ὀχρεοσίεηος οὔ ΑὈγαμαπι, ὈΥ ὙΒοἢ 
ἴπ6 ραϊσίασον νυᾶβ ἱπεϊσυςϊοά τδλὲ δὲ [86 

τεηυϊγο τνᾶ5 ηοί ἢἰς κ᾿ 5 ἴῃ (Πποτηϑεῖνοδ, 
ποῖ δἷ5 πιοβὲ ἌἙποσίϑποὰ ροϑϑοϑοίοη, ὑὕυΐϊ 5 
Βοατὶ διὰ οὐδάϊεηοε. 

62ὸ 
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Βιβίδοσπ ,ὉΓ ΤᾺΥ ἰγαπβρτγεββίοῃ, (ἢ 6 
"Μοῦ, ἔτυϊξ οὗ ταῦ 'Ροάγ ,Μῶγ τῆς βίῃ οὗ πιν 
πο ρουΐὴ 

ὙΠ ει, χο,, 8 Ης Πδῖῃ “βϑβενγεὰ ἴδε, Ο τηδη, 
᾿ νῆας ἧς ροοά ; Ὧπά ψῇῆδὲ ἀοιῇ τὴς 

ΓΟᾺΡ ταααυῖίγε οὔ πες, δυξ ἴο ἀο }ι51}γ, 
ἸΗΟ 8Ππά ἴο ἴονε πΊοτου, δηά τὸ 'νγαὶκ 
ἐδγεοῖ ἐσ ἨΘΠΊὈΙΥ νυ ἢ τὴν (σοά ἡ 
ἱ οε, κὰ 9 Τε [,ΟΚΡ 8 νοῖςε γε ὑπο (6 
κεῖμαι Ἴ οἶτγ, δηά " ἐῤε πιᾶη 97 νγϊβάοπι 58}}8]] 5εε 
«υἁτοῖ ς. ἸΟΓ Ὶ- τὴγ Πᾶτηο : Πιεᾶγ γε τὴς τοά, δῃηὰά ψῇο 
ὕδετε γεέ ἤδΙΉ δρροϊηίαά [ἴ. 
παν 7 ΙΟ Ὁ ΙΑΓΕ ἴδετε γαῖ τπ6 ἔγεᾶβιιγεβ 
ἐκ, ΟΥ̓ νὶςοκεάπεθβ πὶ τῆς Βουβα οὗ (ες 
δες οΚεά, δηὰ δε ἰβοδηϊ πιδάϑυγε ἐῤαέ ἐς 
»ιεατωνς ἡ ΔΌΟΠΆΜΠΔ]6 ὃ 
πος αχ Ὑ584111 σουηξ ἐδέσι ρυγα τυ 

(ῃΠ6 ψιίοκεὰ Ὀαΐδηςοβ, δηά υυἱὰ τῆς δα Πᾶς 
γέ εὐίλ, Ά ᾿ 
πο Βαρ οὗ ἀεοείεβι! νγείρ τ ὥε 

ΜΊΓΑΗ. ΨνΙ. [ν. 8---τό: 

12 Εογ (τς το πιθῃ {πεσεοῦ ἅγα 
μ]] οὗ νἱοΐεποθ, δὰ τς ἱπῃμαδίϊδηϊς 
(Βεγεοῦ ἤλνε βϑροΐίεη [1658, δπά τἢεὶγ 
ἴοησιας 15 ἀδοεῖίβι! ἴῃ τΠεὶγ πιουτῇ. 

12 ΓΓΒΕεγείοσα 4150 νυν] 1 πλλῖε ἐῤεε 
δ. Κ 'ῃ βηλτπρ ἴη66, ἰπ πιαίκίπρ 2δέέ 
ἀεβοϊδίε θεσδιιϑε οὗ τῆν 5:η8. 

14 Του 5ῃδ]ς εδί, δυῖ ποῖ 6 5Ξατί9- 
δεά ; δηὰ [}γ ολϑβεϊηρ' ἀονγη “ῤαϊ δε ἴῃ 
τῆς πκιά5ῖ οὗ [δα ; δηά ἴποιι 584]: ἴδῖίκε 
ΒοΪά, θυ βῆλϊ!ς ποῖ ἀεϊϊνεγ; δπά ἐῤαί 
ὙΙΓἢ τἴῆοι ἀα]νεγεδὲ 1} 1 σῖνε ὑρ 
ἴο [ες βυννογά. 

τις Του 584]: 23) 8ουν, δυῖ τῃοιι 58.411} κε ὁ. 
ποῖ ΓΘᾶρ ; ἴῃου 5}ια]ῖ ἐγεδά τῆς οἰΐνεβ, ἕως 
δυῖ τῆοιι 5ῃδὶς ποῖ δποίης [δες στ τος ἃ 
οἷ] ; ἀπά ϑψεεῖ υγῖπα, θυῖ 5μα]ς ποῖ ζκ ενὲ 
ἀγιηκ ννῖη. μὰς 

. Φ ΚΞ ὅς 
16 4 Εοτγ 'τῃε βἴδιιιζεβ οὗ 4 Οπλητὶ -- ξὶ 

8. Ηε δα! “ῥεαυεά ἐδεε Ἐμοῦ, 16 Ὁ ΔΌΣ 
ὍθοΣ Βιθνθα ὕὉμ69. 

10 ἀο γεν, ἀνά 10 ἰουε »ιεγ.}} 656 οἰδιιϑοϑ 
Β1Π| ἘΡ ἴΠ6 ἀὐ165 Ὀοϊοηρίης ἴο ἴπ6 ἔγαΐοσγῃδὶ 
τοϊδίιοῃ οὗὨ σηδη ἴο ἢὶ5 ἔθ] ον -πδη, νυ ἢ ἅΓῸ 
Εχργοβϑοα ἱπ ἀείδ! ἴῃ [6 ϑδοοοπὰ ἴδθ]ο οὗ 
806 Τδοδίοριιθ. 

10 «υαἱᾷ ῥιωπδίγ «υἱϊὸ δ) Οο47 15 ννδαὶ 
Ἀηψες οὔ ΟἿΓ σοπηήοη 8114] τοϊδίίοη ἴο Οοά, 
ἴΠ6 πυδοίδησς οὗ ἴπ6 ἢγϑι [40]6. [{ 15 ἃ ϑθῆβθ 
οὗ {115 ἢ]14] γοϊδέίοῃ ἱπ ἴδ Ὠρατί νυ ἢ] ἢ Δ]Ὸπο 
ὉΔΠ δῖνβ ννοσίῃ ἴο 811 σθγοπιοηΐδὶ ορβϑεγνδηςοϑ, 
᾿πο]υάϊηρ ἰἤοϑο τηθπιὶοπηθά δ (6 ᾿Ἰηφαίγου, 
8εεὲ οι. Χ. 12: 1 8. χν. 22; 5. 11.) σοπηραᾶῖ- 
Ἷπρ Ὁ. το ἢ ννηδὲ ροοϑβ Ροίογο. 

9. ὠηΐο 16ε ε1}}}] Ὑμδῖ 15, υπίο [6 γιι54]6Π). 
ἐδεὲ »ηιαῃ οΥ «υἱτάο» “ῥαὶ ες ἐξγ παρι] Ἐλ- 

Ποῦ, τιβάοσῃ 1οΟ 8 τὸ ῬῺΥ πᾶὰθ. Τἢὸ 
Οἴδιιθα 15 ἀιῆσυ], δας Π6 τηεαπίηρ οὗ ἴξ 8ρ- 
ῬΘΑΓΒ ἴο ὉΕ, «υδοεεν ἐς «αὐἱτο ἰοοῖξε 1Ιο ΤΡΡ παρε, 
Ο Ζογά, ἀπά «υἱἠ! οδεν ΤΡτε. 

10, 11. [Ιῃ ϑρὶϊθ οὗ ἴΠὸ ουγβὸ ὙΠ ἢ δδ5 
τοδὰβ σδοδίϊηρ δηά ἰπ) υϑέῖςα δου) ηδΌΪθ, στηθη 
ΔΙῸ 511] ροΐπρ' ὁπ ἴο Πεᾶρ ὩΡ τίς εβ ΌΥ͂ τἤθϑῃϑ5 
οἵ ἴπ6π|.0 (ρ. Ὀρυΐ. χχν. 14---τό; 1κεν. χίχ. 
35). 36. 

᾿ς ΙΟ. 28ε σεαμὲ ριφασμγε] [Δτ. α ἰεαπ ερδαΡ. 
ὙΠῸ ἐρμδὴ νγὰς ἴα βίαπάδγα οὗ ἀγὺ πιδᾶβιιγο 
ἃ5 {Π6 Ὀυ586] 5 ἀιηοησϑῖ Ουγϑοῖνεθ. 866 ου 
[κν. χῖχ. χ6. ᾿ 

, 11. δαὶ] εομρὶ ἐδεσε ρωγ 7 ὙΠῸ τηδγρίη 
ΙΒ ΠΡΑΓΕΡ ἴο ἴη6 οὔρίηδὶ, ὅδ Σ ὍΘ ΡΏΧΘ. 
ὙΠΘ σοπηροίίου ΠΔΥ 6 ἴδυ5 ΒΌΡΡΙΙοα : 2εέ 
ἐαοῦ οὔεπάεν ατᾷξ δὲς οαυπ εομδεῤφηεο, “απ ] δε 
ἡ ποσεη φυἱτ τῆν ζαΐο δαίαπεει,," ὅζο. 
αὐᾶ 97 ἀεεεί γε «υεἰ δ. 866 ΡῬχγον. χνί. 

10. Σὸν ἐδὲ γε γιοῆὶ ἐδέγεοῦ,. «απ ἐδε ἰπ- 
ῥαῤίίαη!: ἐδέγδο Ἀδίμοῦ, 889 ().ε. δε οἰἵγ 
δάάγεβθθά ὉΥ Ϊθῆονδῃ ἴῃ σ. 9), ὙΠΟΒο σὶοὴ 
ΘΙ... δηά ὙΠΟΒΘ Πα ΌΙαπϊθ. ΤὍΠὸ 
τηϊγὰ ρούβοῃ, [δ .5 ιϑοὰ ἰπείοδά οὗ 1π6 βοοομά 
ΡέΓβοῦ, ἄρρεδῖβ ἴο ΡῈ δχργεβϑίνε οὗ ϑἴογη 
Θιηοίίοη. 

14, (. Ρξ5. ον. σς- 
απά 167 εασείπς ἄοαυπ «ῥα! δὲ ἐπ ἐδ πιδάτὶ ὁ 

ἐφεε) ϑδ'ϑᾶ ΤᾺΥ ἈΌΠΕΚΘΣ 5881] σϑσαδπ ἴα 
ὕδο06. ὙΠπὲ Ἡεῦγενν ψογά (γάνδαεθ) Βετε 
τοπάεγοά “ἐσαϑίϊηρ ἀοννη" 15 ρδου]αῦ: δαυῖ 
Δοσογάϊηρ ἴο (δ6 δοβὲ ογιεῖσαὶ δυϊμογίεῖος ἰἰ 
ΤΠΘΔΏ5 δμησεγ, ΟΥὁἨ ἐριῤίίπσσσ. 80. Οαβθηῖι5, 
Ευγϑί, ἄς. 

ἐροω «ῥα ἑαξε ῥοίά, δωξ “δαὶ πὸὲ ἀεοίξπετ, 
δις.1 ὕποι βιδ1ῦ ϑαᾳῦ ΔΎΔΥ ἘῺΥ κοοάξκ, 
Ὀπὺ Βοδιὺ ποῦ δᾶῦὺ7]θ ὕδπο:: διὰ ἐμδὶ 
ὝΠΜΙΟΣΝ ὕποῦ ἀοδβὺ δΒαῦθ, ὙΠ κρῖνε ὺρ 
ἴο [6 βιυνογή. 

16. (ρ. ευῖ. χχυ. 48, 40; Ατἴηοβ νυ. 
ΙΣ, 

“«υεεί φυΐ πε} ΤὍὌμὸ Ἡεῦγενν ττογάὰ (ἐογου δ) 
ἷβ ΠΟΠΊΟΠΙΥ ιϑοὰ ἔογ πενν νἷπο, βυςἢ ἃς 
ταῖρηϊ θὲ ἀσιπκ 85 δῃ ἱπίοχίοδιϊηρ θανοσαρο, 
ἐδΟυΡἢ ἴἴ δά ποῖ θεεδη τροηθὰ ὉΥ ἄρθό. Βαυϊῖ 
ἴξ ΠΟΙδ 5665 γαῖ ποῦ ἴο ἀθηοΐθ 26. 7 οδ ΟΥΥ τδὲ 
ἔαρι υπξειτηεηίοά, ἃ5 ἴῃ Ρχον. ἴ1]. σος; [52]. 

γ. 8; ]οεῖ ἱ, 1ο. 

16. }ο»] Απά. ὍΤῇῆο ρῥγορδεῖ ἴῃ ἰπιὶς σοῦϑὸ 
δάάβ δποίμεῦ Ἵσβάγξθ ραίηδε [86 ββορῖθ, δηά 
Τερεδῖβ τῆς (ἢγοδῖ οὗ σμιαβιϊἰϑεσηοπί. [π οὔϑοσν- 
ἴπρ' {86 πίαϊυιζε5 οὗὁὨ Οτητγὶ, ἔμεν Βδα βυυηῖ ἴο {86 
Ἰοννεβῖ Ἰενεὶ οὗ {8 ἐγδηβρτεββίοης οὗ πα Νου- 
εγῃ Κίπράοπι (1 Κ. χνὶ. 2ς), δηὰ ξο]οννθα ἴδιο 
ἱπίαπιουϑ ἐχδτηρὶε οὗ Αμδθ. ὙὝΠΟΓα ΤΠΔῪ δὲ ἃ 
5ρεςῖδὶ χαξεσέποε ἴο [πε ξογεῖρτι ἰάἀοϊδίσυ, ἀπά 
ἴμ6 νυ ἱοκζοά ΡΟ ον Ὡς ἢ μα θδθη ἱπισγοάυςοὰ 
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816 Κερῖ, ἀπά 4}1] τῆς ὑγοῦκβ οὗ τῆς 2 ΤΠε “' ροοά πάη 18 ρευιβϑῃβά οι 9 Ρεαὶ. τα. 
νὰ Κίος ἤουβε οὗ ᾿ΑΒιαῦ, δπά γε νναὶκ ἱπ τῃεῖς οὗ τῆς βδαγτῖῃ : δηὰ ἐῤεγε 15 ποπα ὉΡ- καί. 5). τ. 
Ἧς ρουη56 18; τηδὲ 1 8ῃουΐά πιαῖκα τῆες ἃ τίρῃις ἀπιοηρ πιὲπ: ἴΠαῪ. 41} 1ε ἴπ ᾿ῶς 

' . 8 . Φ ξοάίν, ΟΥ̓́, 

ἡδαθιρι ᾿ ἀεβοϊδλιίοη, δά τῆς ἱπῃδδίδηῖβ τμεγε- νναῖς ἔοσ δοοά ; [ΠΥ ἢυπί ἜνεΓΎ πιδη πσεῦμα. 
οἔ Ὧῃ ἢ ββίηρ : {πεγείογε γε 8411] δεᾶγ 
16 ΓΕΡΓΟΔΟ οὗὨ ΠΥ Ρεορίς. 

᾿ ΟΗΑΡΤῈΚ νῇ. 
τ 7λε ελωγεά, εονίαϊηπηρ ο7 εν ἐπα] μερεδεν, 

4 αμά {λέ ρεπεγαΐ κογγμῤίίον, 5 ῥώίλ ἀῶ’ 
ερηπάρρος πού ἐπε πάρ, ὀμέ ἱπ Οοά, 8. .δ.ὲ 
ἡγωρηεράσί οὐέν δεν ἘΦ εἶς. 14. Οοαά ἐοηὲ- 
͵,)ονίαὰ ἀεν ὃν 2γορεῖσει, τό ὃν ερμ εσίον οὗ 
ἐλέε ἐμερεῖδς, 18 α»α ὧν δ τεσζεῖξ. 

[ΗΕ εΒ. ἐάν ΟΕ ἰ5 πιεῖ ἔογ ἴ δὶ 85 ᾽ν ἤθη 
ἡνεολἐθιρίν 1Π6Υ πᾶνε ρβιμεγεά [ἢ 6 5. ΠΊΠΊΘΓ 
 .,..24Ὁ ἔτυϊ 8, 45 ἴῆ6 ργαδρερθδηΐηρβ οὗ τῇς 

νἰηΐαρε: ἐῤέγε ἰς ΠῸ οἰυιβίεγ ἴο δδῖ: 
ΤΑΥ͂ 500] ἀδϑίγεά τἢς βγβέγιρε ἔγυϊτ, 

ἱπίο υἀδῃ ὈΥ ΑἸ ΑΙ ἢ, {πὸ ἀδυφμίοῦ οὗ ΑΠδῸ 
δηὰ ἴδ6 »γδηδάδυρῃζογ οὗ ΟΥσὶ, 2 Οἶγτο. χχί. 
6, Χχὶϊ. 2----. 

ἐδαὶ 1 «“φδομίά »αξε] ὌἈδὲ 15, ὙοΟῸΓ 51Πη5 
ἸΏΠΌΓ 85 ἃ σοῃϑεηιθησο (πδΐ 1 δῃουϊὰ τηλκο, 
ἄς 

ὦ ἀεεοίαϊοη] ἘἈΛΔΊΠΕΓ, 85 ἴῃ [6 τηλγρῖπ, απ 
αηοπσῥ»ηρρηΐ. 

ἐδε ἱπῥαῤίταπις ἐδέγοο ] ῬὍΠδῖ 15, {πὸ πῃ δ ]:- 
δηΐβ οὗἨ [θυ 54] 6 Π). 

ἐδεγεζογο γε “ῥα δεαγ) δῃἃ γὲ 5}8]} Ὀεᾶγ. 

σηαρ. ΝΙῚ:. ὍὙπε ἱπίογργοίδξιοθ οὐ {πὸ 
ορϑηΐηρ οὗ [Π]5 σμαρίοσγ ἄρρθδῖβ ἴο ὕ6 ΥἹΡΠΕΥ 
ἐπάϊςαίοὰ ἴῃ 186 Βοδάϊηρ οὗ Οὔγ νογβίοῃ. Νοῖ 
ἃ ἴουνν ςοπριηοηϊδίοιβ, οὗ οἱάδγ δῃηὰ πηοῖὸ γθοθηΐ 
ἀλῖθ, αν ἰδκοη [86 ρᾶβϑϑᾶρθ 45 ἃ ἀδδροηάϊηρ 
ΒΟ ΠΟΥ͂ οὗ ἴδπ6 ργορμεῖ Ὠϊπηϑεῖῖ. Βυξ (Πϊ15 
Βρθπ5 ἴο δ ἱποοπϑοιϑίθης ἢ [ἢ6 οοηϊοχί, 
Φϑρθοία! ν ἢ .). ὙΠῸ νγογάβ ἀγθ, 1ξ οδῃ 
ΒΑτάϊγ 6 ἀοιδίοά, ρυξ ὉΥ Μίςδῃ ἰηῖο ῃ6 
του οὗ ἴη6 {το ἰϑγαϑῖ, {Π6 Ὁδυτγοὴ ἰῃ ἃ 
Ὀτοδὰ 5θηϑθ, ποῖ ὀχοϊιάϊηρ ἔγοπὶ ἴῃ6 ἴσστῃ ἴἢς 
ὈΘΙ]Ιανοῦβ Ὀείοτο ἴΠ6 σοπληρ οὗ Ομτισ,, ὍΤἢ6 
φνοῖθα ἴῃ5 Ὀδοοπιο ἱπηηθαϊδίο Υ οοηηοοϊοαὰ 
ΜῈ της ρ]οοπὶγ ρἱςζιγο οὗ [Π6 σοπάϊπ!οη οὗ 
{πιηρ5 ἴῃ [0 ργορῃοῖ 5 Ὀπηθ δ ἴπ6 σοῃο]υβίοη 
οὗ [86 Ῥγεσοάϊηρ οπαρίοσ, νυ ῃῖς ἢ 15 σοπίηυρά 
ἴῃ νν δῖ [Ό]]ονν5, συ. 2---. [ἢ ἃ 51:Π|1|1ΔΓ ννΑΥ 
Ιϑαϊδῃ ρυΐβ ννογὰβ ἱπῖο [86 τηουτἢ οὗ ἴδῃς 
ΟΒυτςοἢ, χὶχ. σ᾿, ἄζα. 

1. νιν “ομἱ ἀεείγεά δὲ βγείγῥε 7 γι] τᾺῦ 
ΒΟῸΣ 15 ἸΟΠΚΊΣΚ ΤΟΣ 860 ΖΙΣΒῦ-ΣΙΡΟ Ζ1Ε. 

ΤΠ οαγ]οϑῖ ἤξϑ ἀγὸ να]ιυθά, ποῖ ΟἿΪΥῪ ἔοσ ἔποῖγ 
ΤΑΥΥ, Ὀυϊ ΓΠΘΙΓ ΘΌΡΟΠΟΓ 4141} 7. 8566 6 γ. 
Χχῖν. 2; 450 ἴβ]. χχυἹὶ. 4: Ηοϑβ. ΙΧ. 1ο. 
ὙΠΟΥ ἈΣΘ 5οῃη)θ ! πΊεὲ5 ρα βογοὰ 1 [πὸ ἴῃ ἴδ6 
ΗοἱΪγΥ [,Δηδ, ννδοσο [ΠῈ ξοηογαὶ ραι πους [Δ Κ65 
ἵδοθ 'ἴῃ Αὐξυδι. δ8δε6ὲ Μαῖί. χχὶ. το. Τῆς 
τὰ οὗ ἴτῆ6 Οδυγοῦ Ηἰπιβοὶε σουρπί ἴῃ νδΐη 

εἴος [δ6 ΘΑΥΥ δ. [Ιπ (}}5 ρίλοθ, ψΏ116 [86 

ἢϊ5 Ὀγοῖδοσ ἢ ἃ πεῖ. 
4 Ἷ ὙΤμδῖ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ ἀο εν! νυ ἢ 

Ὀοῖὴ Βαῃά8 δαγηθβῖγ, ἴῃ 6 ῥγίποε δβίς- 
εἴ, δηά τῆς πάρα σεῤοί ἴοσγ ἃ τε- 
ννατὰ ; ἀπά τς ργϑαῖ σι, ἢς υτίεγεῖῃ 
15 πιϊβοῃίθνοιι8 ἀδβῖγε : 80 {ΠῈῪ ΓᾺΡ ! 
1 υρ. 

4 Τα θεβὲ οὗ ἴπεπὶ ᾿ς 45 ἃ Ὀγίογ: 
ἴΠε τηοϑῖ ὑρτρηξ ἐς τῤαγρεγ τῇδη ἃ 
τόση Πεάρε: ἴῃς ἀδὺ οὗὨ [γ΄ ννδῖςοἢ- 
τη σηπαά ΤῊΥ νἱϑιτδιίοη ςοπιεῖῃ ; πον 
864}} θὲ {πεῖγ ρεγρίεχιγ. 

ς 4 Τιυιβῖ γε ποῖ ἴῃ ἃ ἔπεπά, ρυῖ 
γε ποῖ σοηδάδηςα ἰπ ἃ ρυϊάε: Κεερ 

ΟΒυτοὴ 15 ΘΑΡΕΥΪΥ Ἰοοκίηρ, νη ΠΟ Ὀογάθιβ 
ἔογ 186 γβξ ργοάυςθ οὗ βυπηπιοῦ, 58η6 βπά5 
ΒοΓΘΟΙΕ ἰο Ὀ6 ταῖθοσ πκὸ ἃ οὶ ά οὐ βίυ ὈΌ]6 δέζογ 
Παγνοϑί, ΟΓ ἃ υἱηογαστὰ (Πδΐὶ 45 Ὀδοη βἰγρροά 
οὗ ἰἴ5 ἔγπαιϊξ : 5ὴ6 5665 ηοϊδβίηρ ροοάὰ, Ὀυΐ (6 
ῬΟΟΓ σἰοδηΐηρβ οὗ οἱ σγορϑ. 

8. Το οοηπίγῃςτςίοη οὗὨ [ἢ]5 νϑῦϑα 15. ΨΟΣῪ 
ἀϊδηουϊ;, (δου σἢ ἴδογο 15 ποῖ της ἀοιδὲ 845 
ἴο ἰἴ5 συ σία πε] τηθδηΐησ. Ὁ86 γγδηροπηθηῖ 
οὗ (ἢ6 οἶδιι565 'π ΟἿ υϑύϑίοη σδηποῖ Ὀδ6 πιδίη- 
ἰΔϊποὰ. ὙΠ ἐοϊϊοννηρ 15 ἴπ6 πηοσὲ ῬγΟΌ Δ Ὁ]6 
ΤΟΠΟΓΩΡ :--ΒοΌ; πδηᾶβ 816 ΠΡΟΣ ΟΥἹΣ 
ἴῖο ἄο 1 ὉΒΟΣΤΟΌΚὮΪΥ. ΤῈΘ ὉΣΊΠῸΘ 86 ΚΒ 
ΤΟΣ τονασχά, ὕὉπμ9 ἡπάκθ ὑμάσες ἴοσς 10; 
διὰ τ᾽΄᾽Ὲ᾽90 γθδῦ 8, 80 πλῦογχβ 890 
ἸΑΙΒΟΒΙΟΖ ΟΥ δ18 Βθαχῦ, δηά 8007 οἠ 
ἬΘθΔΥΘ ᾿οΟκΟΌΒΟΣ, (μιδῖ 15, 411 ἃγθ ϑβδεῖ οὔ οπδ 
Ῥυγροϑο ἴο ἀο ενἱϊ. 

ἦο ευἱ].. .ἐαγηεσ}}] Ὅ86 ΠΠογὰὶ τεπάογιηρ 15, 
“ οί Παπάβ ἅσε ΠΡΟη ΟΥ]] ἴο πηᾶκὸ 1 ψχοοά.᾽ 
ΤΠ πιοδηΐῃρ 15 οἰ ἴΠογ, 19 40 ευὶ ἐδογοις δὲν, ΟΥ 
20 (ο ευὶΐ ἐπ “με ἃ «υα.), α: ἰο ῤῥεέαν 5οοά, οτ, 
ἴῃ [86 ὙΟΓῪ 5ρι τὶ οὗ δδίδῃ, 29 νιαζε ευὶ ἐδεὶγ 
ξοοά. 

4. ἰδὲ ἀαγ οὶ 1» «υαἱεῤπιεη, δις.1 ὙΠὲ 
ἀοϑου ρου οὗὨ οχιϑιηρ νυν κοάποϑθθ 15 ρδίῃ 
ἰηἰοττυρίοα ἕο ἃ πιοπιοηΐ ἴο ἀσποιησα Π6 
ςοπκίηρ Ἰυάρτηεηί. ὍΘ ὁ’ νγαϊοὨΠΊΘη ᾽ ἅγὸ [Π6 
Ρτορδεῖβ, ννοϑε αὐ Υ τἴ νγὰ8 ἴο Ἰἰοοῖς ουξ ἔοτ 
δηὰ ἴο ργοοϊδίπι [6 “" νἱϑιδτίοη,᾽" ἴΠ6 ““ἀδγ οὗἉ 
186 1 ογὰ,᾽" Ὡς ἢ νγᾶ8 ΒΌΓΟΙΥ ἴο σοιηβ οὐ 1π|- 
Ρεηϊϊοηξ δἰηπεῖθ. ὅδὅ66 ἴδεσ. υἱ. 17); ΕΖεκ, ἐϊ. 
17, ΧΧΧΙ. 7, ζε. 

δ, Θ. ΠΕ ε]οοπΥ ἀεϑοσι ρ(ίοη 15 τοϑυτηθά. 
Τὸ σοττυρίοῃ σϑᾶσποβ ἴο ἴπε ἱπποιτηοϑῖ σὸ- 
Οδ5565 οὗ 5οςϊεἴΥ. (οηβάξσηςε 15 Ἔχίϊηςὶ. ὙΤὨὸ 
ἀραγεσὶῖ οὗ πυπιδὴ γχοϊδιοηϑηρ5 ἅτ οὐ οἵ 
͵οἰηῖ. Οἡ {Π6 υϑὲ πιδάθ ὈΥ̓͂ Οοὐῦ 1 ογὰ οὗ ἴδ 
ογά8 οὗ υ. ό, 58εὲὲ ου Μαῖίϊ. χ.' 3ς, 36; [υυκὲ 
ΧΙΙ, ς 2. 

ΗςΡ. “κε 
»εἰφολέζο 
ἀὲς τοι. 
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2:1. 

τῆς ἀοοτβ οὗ ΤῊΥ πιο ἔτοπι ἢδσ (πὶ 
Πετἢ ἴῃ ὮΥ Ὀοβοη,. 

6 Εογ ὀτῆε βοὴ ἀϊβῃοπουγεῖῃ ἴῃς 
λίῃεσ, τῆς ἀδιιρῇζεγ γίβεῖῃ τ ρ δραϊηϑβῖ 
Πεγ πιοίδεγ, της ἀδυρῆϊει ἴῃ ἰανν ἃ- 
ξαϊπδὲ ἢδὺ πιοῖμογ ἴῃ ἰᾶνν; ἃ ΠιΔη᾿ 8 
ἐποπλϊεβ ὧγε τῆ6 πιεη οὗ ἢϊ8 ονγῃ 
ἢοιβ6. 

, ἸὙπμετγείοσε 1 ψ}}}} Ἰοοΐκ υπῖο τῆς 
ΓΟΚΌ; 1 Μ}}}1 νναῖτ ἔογ τῆς (σοά οὗὨ πιῪ 
ΒΙ νΔ[ΙΟΠ : ΠΥ (σά ν»}]] Πθᾶγ πιε. 

8 4 Ἀεϊοίςς ποῖ ἀραίπβ τὰς, Ὁ 
ΠΛΪΠς ἜΠΕΠΥ : Ψηδη 1 (8]1, 1 5}8]} 
ΑΥβα ; σΠοη 1 81 ἴῃ ἀλγίκποβθ, ἴῃ 6 
[ῸΚῸ ῥα} δέ 4 Ἰίσίνε υπῖο πια. 

9 1 ἘΠ θεᾶγ τῆς ἱπάϊρηδίίοη οὗ 
ἴῆς ΓΟΒΡ, Ὀεοδλυβα 1 ἢᾶνε βἰηπεά ἃ- 
ϑαϊηϑιὲ ἢ πὶ, Ππ|}} ἢς ῥ]εδά ΤΥ οδιι86. 
ἃπὰ δχοουῖς Ἰυάρπιοπῖ ἔογ πε: δε 

ῃ. ἀρόωῳ 1 «υἷἱἱ 6." Απά γοῖ ν|ι}} 
ΙἸοοῖκ. Το 5ουΐϊ οὗ ἴδο (δι ἢ] 511} Βοϊάς 
ἔαλϑὶ Βος Κδι ἢ, ἰῃ βριΐς οὗ ἔμ ἀδγίκηθξεξε. ῬὍΤΠθ 
Ρτοπ 565 οὗ [εἰονδὴ σἀπηοὶ 41]1.. δαϊναίϊοη 
111} δυγοὶγ οομθ. ῬΣΆγΟΙΒ σδηποΐ ζ21] ἴο ὈῈὲ 
δηβνγογοά, 

8. Τα ΘΠ ΠΟΥ νἤοϑο ᾿ηϑοϊθηξ οχυϊδίϊουι 15 
Ποῖα ἀορτγεοδίθα ἰ5 ἴη6 Απτς τισὶ, [Π6 ἱτηρογίαὶ 
ΕΥ̓ΓΔΏΩΥ͂ ονεῦ ἴῃ δηϊδροηπίϑπη ὙΠῸ ἴπ6 ἴγῸ6 
ζαὶ Ιϑ8γαοῖ. [πη Μ|οδἢ 5 πιο (ἢ18 νγᾶβ τὸ- 
Ὀγοβοηΐοα ΌὉΥ Αϑϑῦυγ (νυ. τᾶν, ἴη δῖ [οδηΐβ 
ἔπηθ, Ὁ Ἀοπθ. Ὅς (δι πδιϊ τϑα]]Ζο {πὶ ἴΠ6 
ἀλυκοϑὲ τηοπιθηξ οὗ (6 πἰρῆξ ΣΏΔΥ δὲ (δδὶ 
ὙὨΙΟΝ 758 Ῥγθοθάδβ [8ὲ ἀδννῃ. 

9, 10. Τδοε ἔπιε Ὀο] εν ποᾶτὲ δηάὰς 
ΒΌκξηΣΙΙ ἴο ἐπάυγο δηὰ βυτο ἢ οὗ τϑοοῦ- 
οΠδιοη ἴῃ ἴ86 σοηϑοϊουϑηθββ ἀδι ΒΟΥ ονῃ 
515 ἃτῸ [πο οδί5ε οὗ μοὺ δΠςϊίοη, δηά ἴῃ ζδτὮ 
ἴη ἴδ6 τ ηϊοοιϑηδθ5 οὗ ἴδ 1 ογτὰ. Απά {ἢ ϊ5 
ΤΙ ΚΣ δοιιβη 6858 Ὑ7}}} ἢοΐ ΟὨ]Υ πιδηϊοϑς ἰΐϑο] ἴο 
δος, δας 4150 ἴο ΠΟΙ ΘΠΟΤΏΥ, γγ 80 15 ποῦν ἰη5ι}- 
ἴῃ ονδσ Ποσ, ἀπά ψουϊὰ ἔδίη ἰσοδὰ μοῦ ἀόνῃ 
85 86 τηΐσο οὗ [86 οἰγεοΐβ. 

9. μη} δὲ ῥίεαά »1γ εαι ἢ Ορ. 5. χχχυ. 
1, ΧΙ, σ. 

10. ἤδεγε ἐς δὲ ΖΟΚῸ ἐδγ Οο4] Ορ. [58]. 
χ. 6; Τοεὶ 1]. 17. 

11. ὙῊΘ πὐϊπὰ οὗ (Π6 ργορῃεοῖ ἀοσυργ 
ἴυγη5 ΑΥΓΑΥ͂ ἔτοπι ἴΠπ6 ἱπβϑοϊδηος οὗ δε ἘΠΟΤῚΥ 
ἴο [86 ΕΟ οὔ ἴΠ6 ἀϊδρεηβδέίοη ἴο οοῖθ. Ηθ 
δά άγοβθος ἰϑγδοὶ, ἰο ψβοπὶ ἔδο Κίηράομια οὗ 
16 φαγὮ ἅτε ἴο Ὀ6 μαϊμοιοὰ. Ὑῶθθ σνοῦβθο ἰ5 
οὔϑοιτο, ὙΠῸ δεβὶ τε οι ἈρΡΡΘᾶσβ ἴο δ6, 
Α ἄδν ἴοσ Ὀυϊάϊπᾷ ᾿ὮΥ ὙΔ24116 ὁ; αἱ δαμά. 
ΒΔ ΔΔΥ 588811 ᾽80 1ΔῈ ο7) “εἐῥαγαίΐτοα ὍΘ 
ὌΛΡΟΣῚΥ Σοσονυθά. 

187) «υαἱ ἡ} ὝὍΤδε Ἡοῦτενν πογὰ ἀδηοίες 

ΜΊΓΑΗ. ΨΥΙ]. [ν. 6---τ2. β 

ψ}}}} Ὀγίηρ;, πὲ ἔοστῃ ἴο (δς ἸΙρῆϊ, ἀπά 
Ι 58.211 Βε ἢ ο]ἀ ἢϊ5 Πρ δοιιβπ658. 

10 ᾿ὝΒΕΠ “δε ἐῤαξ ἐξ πιῖῃς ἐπεπὶγ ᾿δι αν 
8[}8}} 866 Ζ:,) Δηἀ βἤδιης 5,41] ςουοῚ κεὶν 
με τρίς ἢ 844 υπῖο πιο, “ εις ἰς ἀκα 
τς ΠῸΒΡ τὴγ (ἀοά ὃ πιΐπε αγεβ 5}2]} "εν 
ὈεΠοΪά Ποῦ: πονν 5121} 8806 ὃε (τοά- κιὶ 
ἄδη ἀονγῃ 48 ἴδ πλῖγα οὗ ἴῃς 5ἴγοοῖβ. ἐρως 

11 1πῃὲ ἀλγ τῇδι ΓῊΥ “4 νγ2}15 ἅτε ξἰς. 
ἴο δε δυ}]ῖ, ἐπ ἴπλὲ ἀδὺ 5}}4}} τε ἀ6- "μέ: 
ογες δε ἔδσ τεπιονεά. εἰεῖαν 

12 [πὲ τῃδὲ ἀδγ στο Ἦς 5}2]] ΠΟΠῚδ ἀκα 
ἐνεῃ ἴο ἔδεε ἔτοπι Αϑβϑυτγία, " δηὰ 2σπι (λδοι 
τὲ οπ πε οἰτίε80 ἀπά ἤτοπιὶ (δε ἰὰκαι 
[οτγῖγεββ ὄν ἴο ἴῃς σχίνεσ, δηά ἤθη) 
868 ἴο 868, ἀπά ,γοπὶ τηοιυηϊλίη ἴὸ 
ταοιιηϊδίη. Ἰὰ 

12 ᾿ΝΟοΟν  βιδηάΐηρ τ[ῃς ἰΔηα 5821] “βτω 
Ὀς ἀεβοϊδλῖς θεοδιθεὲ οὗ ἴδεπι ἴπλι ἐμα 

ΤΑΠΟΓ [86 νγ8]}, οἵΓ ἔξηςε, οὗ ἃ ρῥἱδπίδίίοη ἴμδη 
[Ἐξ νν"8]} οὗ ἃ οἰἴγ. ὙΠῸ βρυγε ἱπιρ ϊοά 566Π| 
ἴο Ὀ6 τμαΐ οὗ ἴδε νἱπογαγὰ οὗὨ [Θδβουδῇ. 

δε ἀξεγοε} ὍΒδ οἰδεῖ αἰ βη ΠΥ οὗὨ [86 τεῖβὲ 
Βίηρεβ Ὡροὴ ἴπΠῸ6 ΨΨΑΥ ἴῃ υνϑῖοῖ [815 ψογὰ ἰβ 
ἴάκεη. ΤῈ Ηδοῦτονν (οὐοφᾳ) ΦεΠοΓΑΙΙΥ πηδλῃϑ ἃ 
δίδίυϊε οὐ ογάϊηδηοθ. [{ ΡγΟΌΔΟΪΥ Βεῖδ γείει 
ἴο 1ῃ6 οτάϊπαπος ὉΥ ννβίο [5γϑεὶ νγᾶϑ ϑοραγαι δὰ 
ἔγοτῃ [6 ἡδίίοηβ οὗ [86 υυοτϊ. [15 ρυγοῖ 
νου ὰ {805 Ὀ6 ἰάἀοηεῖςα] νυν τ 6 ἘΠ6 πιϊάαϊο αἱ 
οὗ ματι οη," νυν ὶοἢ (πα Μααν νγὰς ἴο Ὀὑγθὰκ 
ἄονη (ΕρΒΆ. 11. 11---τό). ΤῊΪ5 ϑεπϑὲ ῃδίυτα "Ὁ 
Γςοηποοῖβ 156} ἢ [Π6 νοῦϑο τυ βῖο [ΟΠ] ΟΥ̓͂Ν, 
ΤΟ ἴβουγῆξ ὀχργεβθοὰ ἰπ υν. 11, 12 νουὰ 
ἴΒεη ἄρτεὰὲ Ὑἱἢ (μαΐ οὗ 7ετ. 11, τ6---α8. μὲ 
5 θεῖογε [86 ργορῃεῖ β βιρῆϊ ἰβ ἃ νυἱϑίοη οἵ ἴδε 
ἐχρδηβίοῃ οἱ [Π6 Ἀοάροπιοτβ Κιηράοπι, 86 
ποῖς Οὐ ἴπο [Ὁ] ον» νοσθο πὰ οἱ 1Υ. 2. 
Οἰδοῖῦ Ἔχρ δπαίίοηϑβ οὗ ἔπ6 ν ΜΕ ἀπ 
γγ6}} σαρροτίεά, Ὀυξ ἅγὸ 1655 ργοῦδθίο, 418 (1) 
ΤῊ ἀδγῪ ἀρροϊπιοὰ (ἔοσ Ὀυϊάϊην ἴμῈ να ]}5) 
ἔλτ τεττοίθ. (2) ΤΒδ (ἐγταπηίοδ]) ἀθοτθθϑ (οἵ 
[ἢ (επαηι!65) 5ῃ411 Ὀ6 τοπιουοὰ. (3) ΤῊ Ὁ 
(οὗ }Θμονδ) 85314]} βργεδὰ δὐυγοδά. 

12. ῃὰ μδῖ ὧδὺ 58} 811 ΠΟΥ 6051 
δῖο 8800 ΤΟΙΣ ΑΒΒΒΩΣ διά ἤσοπι ἐδθ 
οἱτ1θ98 οὗ ἘφσγυΡνὶ, οὐδοὰ ἥσοσ ἘΕΥΡ' [9 
[88 ΣἾΥΟΣ ἘΠΡΕΣδῖθα, ὅἄζο. ὙὙλα ῥγοπιβ 
τ [Ξγδεῖ, ἰῃ 118 ξι ]εβὲ βθῆϑε, ἰβ τρρία τ 

ἴ ἰγοδυ πιδάθ βροςϊ βοδιν ἴο Ζίοη, ἹΥ. 3. 
Α58 Αββϑῆυγ ΒΟΙΕ σοργοβθηῖς ἐὰν εδϑίοστι νγοηα, 
80 ἄοεβ Ἐργρί ἴῃ6 ννεβίεσῃ. (ὐοπιρᾶγε ν} 
{Π15 ΡΓΟΡΉΘΟΥ [δὲ οὗἉ [Ξδίδῃ, χῖχ. 18---25. 
Ῥυϑου, σιουΐ ὀχοϊυάϊηρ ἴῃς ἀθονε εχρί δηλ" 
ἤοσῃ, νου τοῖος (6 ννοτάςβ οἵ Μίοδῃ πηι. 
τὴν ἴο ἴδε τεΐυγῃ οὗ ἔμ ομ ]άγθη οὐ 15γϑεὶ ἔτσι 
1π6 Ιδηὰἀ 8. ἱπίο ψϑῖο ΠΟΥ δά δδέα 
ςδΔρᾶντοε. 

18. ἡΝοιουϊεδείαπάίπᾳ εδε ἰαπᾷ «δαὶ! ἐν ἐδ 



ἐκώ, 

“ Ῥελϊ, 72. 

ἴοι, 
ἔλασιν 

ν. 1..-20. 

ἄννεὶ] τἢογείη, ἔοσ τὰς ἔπιϊς οὗ τῆςὶϊγ 
ἀοΐηρϑ. 

14  ᾿Εεεά τὴν ρεορὶς σὰ τ 
τοά, τῆε οςκ οἵὗἉ τῆϊπε Πογαρα, Ἰνηϊοὶ 

. ὦννγ6}} 80 ἐπ τῆς τγοοά, ἴῃ τῆς 
ταϊάβε οὗ (ὑδγηιεὶ : ἰεῖ τῆεπι ἐδξεὰ ἐπ 
Βαβϑῆδῃ δηὰ (ἰϊεδά, 48 ἰπ τῆς ἀδγ8 
οἔ οἹά. 

Ις Αςοογάϊηρ ἴο ἴῃς ἀδγ8 οἵ τῇ 
ςοπκίηρ; οι οὗ ἴῃε Ϊλπά οὗ Βργρὶ νἱὶ 
Ι 95ῃεν ὑπο ΠΪπὶ πιᾶγνα!]ουβ ἐδίπρε. 

16 4 ΤΊε παίϊοῃϑβ 54]] 5εεὲ δηά ὃς 
οοπίουηάεοα δῖ 41] {Πεῖὶγ παρῇ : [ΠΕΥῪ 
8[|]1 ἰδ “δεῖν απά ἀροη ἐδεέι» ταοιτῇ, 
ἘΠ εἰν σᾶγβ 504]] δ6 ἀεδί. 

17 ἼΠΕΥ 584]1 Ἰίοῖκ τῆς “ ἀπϑὲ 11κὲ 
ἃ ϑ8εγρεηῖ, {ΠΕΥ 5}4]}] πιονῈὲ ουἕ οὗ 
μεῖς ΠΟ] 65 [κα 1 σγογπιβ οὐὗὁἨ τῆς εδτῆ : 

ἐα,2] ΟΥ, Απὰ ᾽ὍΆ8 0 ϑασὺδ ΜὙΠΠῚ1 9 χίυε ΟΡ 
Ὧο ἀοπδοϊδίίοι. ὉΠῖ5 15 {Π6 (τς το ογίης 
οὗ [6 Ηοῦτενν, δηὰ 1 ἀρρεδσβ ἴο 5υἱξ [)6 σοη- 
ἴοχὲ ἜΧΔΟΙΪΥ, 1ἢ τπτὸ ἴδῖκο “16 βασί ἢ "ἡ ἴο ἀδηοῖδ 
ἴι6 κυ Υ νου], ποῖ οὐεάϊεης ἴο {πε Πἰνίπο 
ΟΔ]]} ἴἰο οῖη ἢ [86 ἴσιο [στα]. Βυῖ 1 πηυϑὲ 
ὈῈ δά γιὰ [μὲ ἃ πιδ) ΓΙ οὗὨ σοπιπιθηΐδίοσβ 
50 ἴῃς οιιδ᾽εςὶ οὗ 186 βεηΐοθηςο ἴο 6 [86 
ΗΟἿΥ 1,.Δηἀ, τ ΒΙοὮ, υπῈ}]} ἴἢ6 Ὀυϊάϊηρ οὗ [86 
ν. 2115 (υ. 11},) ἴδδῖ 15, [86 56 ἰρ ᾧὑρΡ οὗ [86 
Μεβϑδὴ β κίηράοπι, ννγου]ὰ μᾶνθ ἴο ρὸ [πγου ρἢ 
ἃ Ῥεποὰ οὗ ἀεβοϊδίίοη. δὲ ἴκν. χχνΐ. 31; 
15Ἀ1. 1..). ἴη ογάογ ἴο σηδῖο ουξ (ἢϊ5 ὀχ Ἰδῃδ- 
ὕοῃ, [86 νετῸ πιυσὶ Ὀ6 [Δ Κθη 45 ἴῃ ἴΠ6 ζυΐζυτο 
Ῥετγέεςϊ (45 'ἴῃ ΟἿΣ Τ]ΔΓΡΊΠ), ΟΥ 5Ξ0Π|6 συ οὗ νοσὰ 
ἃ5 ῥγευϊομσἶν ταυβὲ Ὀδ ἱπίεγροϊδιοθα. 

14. ΤΠο πιὸ [5γδοὶ ἀραΐη βρϑᾶϊϑ, ἃ5 ἴῃ νυ. 
Σ, 7, 8, ΠΟΥ ἰπ Ῥγάγος ἔον Ὠἰἱνὶπο χυϊάδηςε δηὰ 
Ῥγοϊοοϊίοῃ. ΟΡ. 8. χχυῇ!. 9. 

«υἱὲ ἐξ» γοἡ) Ἀλίδογ, στ (ὨΥ δλαζζ, (δὶ 
15, 5.Δ ΗΕ οὗ οΥ̓͂ςο, 85 ἴῃ δῃορβοσά οὗ Η!ϊ5 ρεὺ- 
Ρἷε. Ὁ». νυ. 4; Ἀ5. χχ!!. 1--3, ΙΧχχ, ἱ.Ἅ 

“οἰμαγ! }} Ἀδίμον, δρασῦ, ὁ. 6. δραγί ἔτοπι 
[πο οῃοσηγεβ. Ορ. Νυπι. χχῖϊ, ο; ει. χχχῆϊ, 
“8. Τὸ πιοβὶ σοηϑιογϑ Ὁ Ϊ6 τοροἢ 5 
οὗ ἰδ6 ΗοΙὶγ 1,δηὰ ἅγὸ 85 1γρίῖοδὶ οὗ 
ἴ8ε δροάς ἔογ ψΒῸΒ ἴδε 1, ογάβ βεορίε ἅτε 
γελγηίηρς. 

16. εδοναῖ ὩΟΥ δηϑύγεσα πεὶγ ὈΓΑΥΟΥ. 
ΟΡ. 8. ἰχχυῖ!. ΣΙ 56. 

“ειογάδϊπρ 1ο ἐδὲ 4α,».] ΔΘ δὲ 18 τὉ89 
ἅΔγ8. 

ΜΙ(ΓΑΗ. ΝΊ]. 

{ΠΕ 514}1 δε δίγαίϊά οὔ τε [ΚΡ 
ουῦγ (ὐοά, δηά 5}2}} ἔδαγ Ὀδοδιιϑα οὗ 
τῃεα. 

18 Ἴ)ο ἐς ἃ Οοά [κε υπῖο τῆθα, 
(παῖ “ραγάοπειῃ ἰηίαυ γ., ἀπά ραββεῖῃ "2 Εχοά. 39. 
ὃγ τῆς τγδηβρταββίοη οὗ ἴῃς τεπιπδηῖ οὗ“ ἦ 
ἢ18 Βογίαρε ἡ ἢς τεϊδίπεῖῃ ποῖ ἢἰ8 
ΔΠΡῈῸΓ [Ὸγ ἐνοῦ, Ὀεσδιβε ἢς ἀε] Ρ τοι ἢ 
ἐπ ΤΆΘΓΟΥ. 

19 Ης 1 ἴαγῃ δραίπ, ἢς ψ]}] 
ἢανα σοπιράβϑίοη προὸη 5; ἢς Ψ1]} 
βυθάμς Οὐ πίε 68; δηά τποι ψνἱῖ 
ςαϑὲ 41] {Πεὶγ 8[η8 ἱπῖο τῆς ἀερίῃβ οὗ 
τς 586Ά. 

20 Του τὴς ρεγίοσιῃ τῆς ἐγυ τῇ ἴο 
]άσοῦ, σπά τῆς πλεῖον ἴο ΑὈγδῆδπι, 
ὙΠ ἢ που Παϑῖ ϑύγογη ὑπο οἱιγ [2- 
ἴπεγβ ἤοπὶ τῆς ἀδγϑβ οἵ οἱἹά. 

σόκαυ μπίο δἰ») Τεδονδῆ, ἔδουρ Ης ἰ5 
δά τοββδιηρ Ηἰ5 ρεορίθ, βρεᾶκβ ἴο ἴῆοτι ἴῃ [Π6 
{πϊτὰ Ρεσβοῃ, ἃ5 ἐμεῦ μδὰ βροίεη οἵ {μειηβοῖνεβ 
ἴῃ τ. 14. 

17. δῶν “δα! δὲ. αῇγαϊά Γ᾽ ἐδεέ ΖΟΕΡ ονν 
Οοά, σπά δα]! γξαν δεεαιώε 97 16] ὍὨε ἀϊ5» 
ΠΟΙΓΘΘ [85 ἱΠΠΡΟΓΟΘΡΈΡΙΥ ραβϑοὰ οὐὸσ ἴο 186 
Ῥείϑοῃ οὗ ἴδ6 ργορ νεῖ δ: πιϑοὶξ, 

18. ο ἱ: α Οοάὐ δε ὠσο ἐδεε}] Ορ. [ἢ 
ψογάβ οὗ ἴμ6 βοὴξ οὗ Μοϑεβ, “"  Ιο 15 {|κὸ 
υπΐίο ἴπεο διθοης ἴδ6 σοάς}᾽" Εχοά. χν. 1Ἱ. 
ϑΟΠῚΘ ΒΈΡΡοβα [δὲ Μ|ιςδῇ ἤοῖὸ ἱπίθηάς ἃ ὈΪΑΥ͂ 
ὍΡΟΙ Ὦ15 ΟΥ̓ Ὡᾶτῆθ. 866 ΟἹ ἷ. Σ.ὄ 

δὲ γεριπαηΐ οΥ δὶς δεγαψε)]ῇ ΤῊ ἐχρσοϑ- 
δίοῃ Βοθ, 45 οἰβοῦῦθοσο, 15 οηυϊναϊθηΐ ἴο ἴἢ6 
Ῥοορὶς οὗ Ϊομονδῖ, [6 ἴσυε [8τδο. Μιςδὴ 
Ποῃο]υ 65 ἢ15 ἀϊϑοοῦγϑο Ἰἢ [86 5ᾶπιὸ οἴοσηδὶ 
τηοβϑᾶζο οὗ ἔογεί νη ΤΊΟΓΟΥ δὰ ἴον ἴοννασὰϑ 
ἴδοδο Ῥο ἔυγῃ ἴο ἴδ ογὰ, πο ἢ [ἢ ἴῃ- 
ϑβρίτοὰ Ὑυοῦβ ἅτε πεένεῦ {ἰγοά οὗ σερεδίϊηρ. 
χοΐ. χχχίν. 6, γ: 58. Ἰχχχυΐ. ς: [5341. ἵν. 7: 

[οι ἰϊ, 134} ]Ἰοηδ ἷἱν. 2; Νδδυπὶ ἱ. 7, δίς., 
ς. 

19. εατἰ αἱ] ἐδεὶν “ἡ“}] (Ορ. Ῥδ. οἷ]. 12; 
ποῖο οἡ ἴεν. χυΐ, 2λ. 

ὯΟ. »πέγῷ 19 “Μόγαδα»" Ὑδπεβὲ ᾿σογάβ οἵ 
ΜίςοΔἢ σὲ ἴακθὴ ὕὑρ ὈΥ Ζδςδδγίδϑ, [υἰὸ 1. 70 
---4. Οομιραγο 4190 ἴῃπο νγοσάϑβ οὗ [Ὡς Βεβϑοὰ 

νι γρίη, ἴνυκς 1. 94) 55. 
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ΝΑΗῦ Μ. 

ΙΝΤΚΟΌΟΟΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΒΞ 

Ι[, 12 Ῥγοῤῥδεὶ. 634 

Ι. Ζάε Ῥγοῤήεί. 
“ ΓῊΕ Ῥοοκ οὗὨ ἴδε νἱϑίοη οἵ Ναἢιπὶ 

[6 ΕἸΚοΞΙ6. [Ι͂Ώῃ τἢδ856 ἴεν 
Ῥνοσάς οὗ [86 Ρῥγορῃεῖ ἃ. σοῃρτϑθα 8]]} 
τῆς ραγίου]ατβ [μα ἀγα Κ ΟΝ ΓΕΒρΘοηρ 
ἢ. Απά δνϑὴ 1656 8:6 ηοΐ ἔἴγϑοο ἰτοῃλ 
ἄουδει ὙΏδηος ἀϊὰ ἢς ἀρχίναε ἢϊς Π1]6 
οὗ τες ΕἸΚοβῃεὺ (ΧΧ, Ἐλκεσαῖος, 
ψυϊρ. ΕἸςαβθ 5.) [Ὁ 15 τηοϑῖ ρσοῦδῦ]α 
(ἢδὶ 11 ννα5 ποῖ ἃ ραϊσοηγυτηῖς, Ὀὺζ ἃ Ἰοοδὶ 
ἀεοεϊρπαδίοη. ΥΏ τα, ἴθ η, νγνὰ5 ΕἸΚοβῆ, [Π6 
Ὁΐδοα οὗ Πϊ5 ὈϊΓ οἵ τοϑιάθησα ὃ [711] πο- 
ἄεπὶ Πτη65 1 ψψὰ5 αἰ ψαγϑ Ὀ6ΙΙΘνοά {πᾶ 1ἰ 
τν853 5 παϊοα ᾿η 4116 6. ὙΥΊ [15 ἀρταο5 
[ῃ6 τοϑ ΠΟΥ οὗ ΟΥΠῚ οὗ ΑἸοχδηάσια 
᾿Απά δτηοάσζῃ ἴσαν θ]]οσ (ΘΟ γΑΓΖ, “ Έ5οσ. 
οὔ Ῥᾳ].᾽ Ρ. 188) βαγ8 (αὶ ἴῃ6 ρτάνα οἵ 
ΝΑ ΌΤΙ 15 βῆονῃ δὲ ἀν Ζαπολιι, ἃ. νἹ]- 
Ἰασε Ζὰ Επῃρ. 111165 Ν. οὗ ΤΙῦοτ45. Ὑηαὶ 
ΟΔροσηδι 185 ἴΏ ΔΩΥ ὙΔΑΥ σοηηροῖοά 
ἢ τῃ6 ῥτορμεὶ Ναῆιπλ 15 ΤΏΘΙΘΙΥ ἃ 
σοη͵θοΐυΓα. 

ΎΠΟΙΕ 15, ΒΟΥΤΕΝΟΣ, ΔΠΟΠΟΣ ρἷδοα οὗ 
ἴ1ὴ6 ϑδτὴθ6 Ὡδῖηθ, “ἥζῥριαά Ὡθὰσ Μοολι. 
Ἡδ το, δοοοσαϊηρ ἴο τεοθηΐ Ἐδαϊοη, ἰς 
1[η)6 ῥτορμεῦ δ ρτᾶνθ, ὙΏΙΟἢ 15 5111} νιϑιτοὰ 
ὉΥ ΤΔΩΥ 7615} ΡΠ ρτίη15, 1 ἀγατά (“ΝΊΩ. 
Δ Ἐδηλ.᾽ 1. Ρ. 233) 5068 Κ8 ἰμυ5 οὗ 
ἴ; “ὙἼὨΘ ἰοῦ 15 ἃ δ8:016 ὈΪΑϑίοσ 

1 ὝΠοτε ἴῃ6 516 οὗ ἱξ νγὰβ ροϊηίθὰ ουἱξ ἴο 
Τετοπις Ὗ ἢϊ5 συϊάο, ἀπά ἴῃ ἷἰβ ἰηἰσοάποίοη ἴο 
[16 Ῥχγορδεῖ Βα γῖαβ ἰδυβ: ““Ἴυμ Ηο]οοβαὶ 
[Ηεἰοδβοὶ, Ἐς 651] ἀσαὰς μοάϊα ἰη (α]ϊοοα νἱσα]υ5 
5ἰἴ, ρβαγνὰβ αυϊάστῃ εἴ ΥἹΧ τυ ϊη15 νεΐδγυμι ὁ Βοῖο- 
Τα ἰηαίοσδης νεϑι σία, βαὰ ἰασλθη ποῖα Πάρε ὶς 
εἰ τ πὶ αυοαὰς ἃ εἰτουτηἀδαςεοηΐα τηοηβίτγαϊας. 

3 κώμη δὲ αὕτη πάντως που τῆς ᾿Ιουδαίων 
χώρας, 

Ῥλοξ 
ΠΠ. 12 ε Ῥγοῤῥεσ. 19 ἀαΐε, “μδγεεῖ, 

“ιἰδβινιεπε απά “«ἐγίε. Ἄν 63: 

Ὀοχ, οονοτεᾶ ἢ ρύθθὴ οἷοι, δπά 
βία παϊηρ δὲ [6 ΠΡΡΕῈῚ δηά οὗ ἃ ἴαῖρε 
Ομδροσ, ὍΤῇα Βοιιθα Θομίδίηϊηρ ἴδε 
ΟΠ 15 ἃ σηοάθγῃ Ὀυ]] ἀρ. ὙΒΕΓΕ δ16 
ὯΟ ΠΘΟΣΠΡΈΟΩΒ, ΠΟΙ ἔγαρτηθηῖβ Οἵ δΔηγ 
ΔΉΠΟΥ πεᾶγ τἴῃ6 ρ]αςς.᾽" ὙΤὌΒα δτεὶ ἐχ- 
ἰδηΐϊ ηοίοςα οὗ ἃ σοῃμηῃθοίίοι Ὀείνδοη (}5 
Ῥίαοβ δηὰ Νδδιηι 15 τὰ [Π6 τότ σοημι. 
ΓὨΙΪ5 15 οὗ 1|561{ ἃ ϑϑιϊουβϑ οὐ ])βοίοη, 
Βαξ 1 15 ποῖ οἿΪγ Νδιυπι ψἢο56 σεϑίηρ- 
ΡΪδος 15 δἰερεά ἴο θ6 μοῖθ. Τδδ [ἐπὸ 
αϑϑοσί [ἢδλϊ ]οηδῇ, ΟΡ δάϊδῃ, δηά Τρ ιμδὴ 
[6 Οπ]δδάϊία ἄτα αἷσο Ὀυποά ἰη [ἢ πεὶρῇ- 
Ὀουϊποοῦ. ὅϑομ ἩϊΏ65565 85 ἴμε58 Δ1Ὲ 
ποῖ {πιϑνοσίῆγ. ΕὐσΠΟΙ, 15 11 δἱ αἱ 
ΚΕΙ͂ τη 4 γτορῃθί, δάάγοβϑίηρ δὶ5 
σουμίγτηθη 1ἢ [πἀδῇ ἰσζοόσῃ 50 ἀἰϊδιδηϊ ἃ 
ΡΪἶδος 85 815, ουἹὰ μᾶνα οδ]]θὰ ΜΙπιθοὶ 
ΒΡΙΥ “16 ΕἸΚοΒὨϊ 6 Ι{ηἀερά ἢς 
γτοίθ ῸΣ ἢἰ5 [6] ον -οαρνοβ ἱπ Αϑογηδ, 
[86 ΠΕ16 νουἹὰ θὲ ἱπιθὶ ρῖθ]6, θυϊ ἰδεῖε 
15 ΠΟΙΠΙῺρ ἴῃ 5 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴο ἱπάϊοδίε 
1 Ὠ6 ννᾶβ οὶ ᾿ἰνίηρ δὲ [86 ἔπιὸ ἴῃ 
]Τυάδῃ, 1ῃ ἔδοϊ βοζὴδ οἵ ἢϊξ πογάϑ (,, 13, 
15) 566 ἴο ἱπΡΪῪ ἰπδξ 6 νὰ5 δπιοὴξ 
ἴῆοϑβα ἰἴο ΨῆοαΣ 6 βϑροκθ. ΒΒ εβιά 68, 
ψὲ ΚΠΟΝ [ῃδῇ τ[ῃ6 ἰδ {Π0ὲς5 ψεγα ρἰδορὰ 
“1ὴ [Π6 οἰε5 οὗ ἴα Μεάες᾽ (2 Κ. χνὶ. 
6). ὙΠΕΓα 15 πο ῥσοοῦ [ῃδϊ δΔῃΥ οἵ ἴδεπι 
ΜΟΙ 56 (16 ἤρα ΝΙΠδνθῇ, 
1 μᾶ5 ᾿Ἰπάἀεθὰ Ῥδθη δϑϑοτίεα Ὁγ Επαὶὰ 

ἴῃδξ δυο 15 τὴς νἱνΙπο55 οὗἩἨ [ἢ ῥῖ0- 
Ρἢδι 5 ἰδηριαρο, ἴπδὲ ἢ6 στηυβὶ μᾶνϑ δόξῃ 
ὙΠ ἢ15 αγεβ 1πΠ6 ἀδηροσγβ (μδὲ (ῃτοαίεηο 
ΝΙηονθῆ, δηά ἀδϑοιρεὰ τὰρδὶ ἢ6 547. 
ΘΌΟἢ Δ ΔΒΘΟΓΠΟΙ 15 Ἰησοῃβιϑίθης ΜΠ ἃ 
Ὀ6]ἸοΓ ἴῃ ῥσορμβῆςο ἱῃϑρίγαιίοῃ, [86 τελ 
οὗ ΜὨΙΟΝ ΤΥ Ὅς ῥγονθὰ ἴτοπλ ἴδ τοῦ 
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οὗ [Π6 ῥσορῃαῖ Ὠἰγβοὶζ, (Ὁ δ6 ΟΟΓΔΙΏΪΥ 
ἰογοῖο]α δνεπῖβ ψ Ὠ]Οἢ ἢο Ὠυτϊήδῃ ἰογοϑιρῃϊ 
οουἹὰ ἀϊνϊηθ, δηὰ οὗ ψγῆοβα δοοοιῃρ] !5}- 
ταθηΐ [66 οδῃ Ὀ6 0 ἀοιδί. 

ΑΠ Ὅρρθδὶ 188 Ὠδθὴ τηδάθ ἴο [6 
Κηον]εάρε βἤεννῃ οὐ Αϑϑυστίδὴ υ5ᾶρ65. 
Υεἴ δύζε!υ τοϑιθηοθ ἴῃ [26 σΟΠΌΥ γα 5 
ποῖ τϑαιιγοὰ ἔοσ ἴἢ15.5. ΔῺΥ ΤῸ τ80 
Ἰϊνεα ἴῃ τς τὸ οὗ ἩδζΖεϊκιδῃ οου]ὰ 
Βαγαὶν (811 ἴοὸ Ὅ6 ἐἈπΉ]ὰγ στ δυο ἀε- 
[4115 ἃ5 δῖα ίνθβῃ ὉγΥ Νλυῃ, 1118 ἔπιθ 
ἐμαὶ ἢδ6 υ565 Ψηδί ἰοοκ5 πκὸ 4 [Π|π’ (ΟΘΌ, 
1}. 1) οὗ Αβϑυγίδῃ οομηηδημα. 7616- 
ταϊδ (11. 27), ἤονγενεῦ, [5 ἴῃ6 5816. 
Απά 500} ἃ τθοῆηϊοδὶ οσζὰ οου]Ἱὰ ποῖ Ὀ6 
ΒΔηρα ἴἰο ἴῃ6 οδῖ5 δηᾶ 1105 οὗ ἴμοβε 
ψο56 ἰδληά Πα Ὀδδὰ ᾿ηνδάδα δηά οὔσου- 
ΡΙεὰ ὉΥ Αβϑυυίδῃ δίτηϊθβΊ0. Τῃδ χηοβί 
ΡῬΙΟΡΔΌ]6 ΒΌΡροβιου 15 [δῖ Νδῆυμτι ΤΩ]- 
δταϊοα ἔτοτὰ 815 ἡδίϊνε ρἷαςς, θεδίοσε (8 
ονϑγίηγον οὗ [5:86], ἴο Γάδ}, δηα Π6Γ6 
᾿ϊνεά δηᾶ Ῥσορῃεβιθα, δὲ 1ῃ6 βδῃιθ ἘΠῚ6 
ἃ5 54] δΔῇ. 

Π, Ζε γοῤάεγ. 25 ἡαίε, τμὐγε, 
,)χμἰέριερξ ἀρ οἰγίζ. 

ΗΖὶρ μ45 {πδἀ ἴο ῥσονυς ἴπ6 Ἰαῖοσ ἀδία 
οὗ [ῃ6 ῥῬσορδεοῖ ἔτοτη βενεσαὶ οὗ ἴῃ6 ψογὰβ 
[πα ἢ6 υ565, ΟΥ πο [6 ΘΟ ΔΙ οὗ 
{ΠΕῚῚ ἴοσῃβ. Ατσριμηθηΐβ οὐ [15 Κιπά 
ΔΙΘ 56] ἀοῃὶ βαϊ ϑίδοϊουυ ψ ἤθη οτηρὶογεά 
δραϊηβδὶ ἃ ΜῈ6]1-ϑυρΡοτῖθα ἰγδαϊτοη. [Ιη 
[ἢ15 οᾶ86 ΤΟΥ ἃγα ἸὨΠΟΙΘΠΠΥ ψνεακ, δηὰ 
ανα Ὀδεδη οἰδοσδίοὶυ Ὄχδηηθα Ὁγ ὮΣ 
ῬαβοΥ (ἴῃ Ὠἰϊς [πἰτοῦ. ἴο Νῆμπι, ΡΡ. 371; 
3272), ὙὮΟ Πᾶ5 5βῆδενῃ [ἢαΐ πὸ ῥὑτζοοῦ οδῇ 
Ὀ6 ἀτανῃ ἔτοση ἴῃ6 ῥτορῃοῖβ ἰδηριαρα 
[αὶ πα Ἰινεὰ Ἰαΐεγ ἴδῃ 15 σΟΙΏΙΏΟΗΪΥ 
ΒΌΡΡοΞβεα. 
ΤῊ Ροβϑιοη δορὰ ἴὸ Ναδιτῃ 

διωορ ἴπ6Ὸ ΜΙίποσ Ῥχορδεῖβ, Ὀεΐψεοηῃ 
Μιοδῇ δηὰ Ηδθακίυϊ, 15 οὗ 1561 δη 
Ἰηἀιοδίίοη οὗ [Π6 ἂρὲ ἴῃ ψὨΙΟἢ 6 ἤου- 
τἰβηῆθα, Απὰ νῆθη ψ6 δχδυηθ ἢ]8 
ῬΤΟΡἤΘΟΥ ψ ἴῃς νιον οὗ ἀειειτηϊηϊηρ 
115 ἀδῖο, γα δηά ονιάδησςα [πᾶ σΟΠΠΙΤΩ5 
[15 {δ ΠΟ ὴ8] νἱ ον. 

ΤῊΘ ῥρσόρῃεῖ δα αἀγοββίηρ Ἰυάδῃ (.. 12, 
13) 58γ5, Ζλομρὰ 7 ἦἄαυνε αὔΖρεΐ ἐἤέε, 7 
υἱ αὔἥια ἐλες πο γιογέ. ΖΓ0}7 πστὺ τοῖξζ 7 
ὀγέαξ ἀξ γοξέ γγογε οὐ ἐλε,, απαὶ τοῖ 
ὀμγεΐ 14} δοπαῖς ἐπ εωραδζ. ΑἸα της 486Ώ1ς- 
το Βροκβϑὴ οὗ βθειὴβ ἴο Ὀ6 δραΐῃ δ] υά δὰ 
ἴο 5ῃουον αἰεγνασγάβ (11. 2) ἴῃ ἴῃ 6 ἤρυτγάα- 
ἶνα Ιαηρύαρα, 24 ἐρι 167) ς ἄσῦυε φρῥηεα 
{ήεγε οἱ, απαὶ »παγ͵7ε ἐλεῖ υἱπό ὄγαμεἦές. 
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ϑυοἢ δὴ δη)οϊοη 15 (δδξ στεοοτζάθδα ἰῃ 16 
ῬοΟΚ οὗ Κιηρϑ δῃά 1ὴ ἴΠ6 ὑσορδῆεῖ 15αϊδῇ, 
ὙΒΘη ΘΘΠΏΔΟΠΟΙ κ7ι9 μῷ ἀραϊμεΐ αὐ 1.6 
)κεμωά πος οὐ )μάσἦ, απά τοοῖξ ἑδερι, δια 
ἩδεζΖεκίδῃ σανο ᾿ἰμπὰ ζἀέγέν ᾿αζοις ὁ ροζῆ; 
αμπά ἄγε ἀλωπόώγε ἐαέσς Οὗ οἰλυεν, 5 ιρ- 
Ρίηρ ἴῃ6 ουδβα οὗ τῆς 1,οσά ἴο τηθοῖ [6 
ἀδιηδηά (2 Κ. χυ". 15, 16). ὍΠϊ5 γγὰϑ 
ἴδε γοζε ἰδὲ Τυἀδῃ παὰ [6], Απά ϑεη- 
ὨΔΟΠΘΙΡ ἴῃ 15 βθοομὰ Ἰηνδβίοη τῆγοϑδί- 
ΘῃΘ( ἴο τηᾶκε 11 511 μδανίεσ, ὈΥ͂ ἐχδοίίηρ 
ΤΟΤΕ {ΠΡαῖς, δηα τα βρογίίηρ ἴΠ6 Ρεορὶε 
ἴο 15 οὐνῖὶ ἰαπὰ, ὍΒΘη 11 νγᾶβ [μι 5818} 
γγ 85 ἸΠΞΡΙΓΟα ἴο ἔοσείθὶ} [6 {τιπιγδ!!οη οὗ 
Ὦϊ5 ΡΙΔῃ5, ἴῃ6 ονευητον οὗ ἢ15 ΔΙΤΩΥ, ἢῚ15 
ον τεῖτοδί δηὰ ἰγαρῖς8] ἀεδί (ΧΧΧΥ]]. 7, 
290). [{15 αἱ Ἰεαϑὲ σοῃϑιβίθης ὙΠ ᾿νῃδῖ 
Νδῆιπλ ἢδΔ5 ψττίρη, [πὲ ΒΘ ἴοο ννᾶϑ ταϊϑϑὰ 
ὉΡ δἵ [815 οὐβὶ5 ἴῃ ἢΪ5 σοι ΤΥ 5 ΠΙΒίΟΣΥ, ἴὸ 
θὲ νη δῖ Ὠ15 Πᾶπγ6 β'ρη1ῆ65, ἃ Οργμ ον, τὸ 
ΠΟΏ50]6 Β]5 σου θη 1ἢ ἴπ 6 ΠΟ ΒΘ 
186 Υ βϑθοιηθδὰ νη [ἢ6 ρτάβρ οὗ ἃ τῃϑτοὶ- 
1655 Θῆθσωυ, ΨΠῺ (ἢ6 δϑϑυσάησα (Παΐ [6- 
ον ψουὰ Ῥσχοΐθος δῃηῃὰ οανα [ἢ 6). 
Ζ1ὲ Ζ2ογά ἐς ροοί, ὦ σέγοηρ ἀοί ἐπ λέ (α» 
ΟΥ̓ ἐγομδίς; απ 1 ξηποινείλ ἑἤφρι ἐλαΐ 
ἥιο ἐπ ὔη (1. ἢ)ὴ. Οεγίδιη]γ ἴμε ἀθδῖι 
97 1}ε τυϊοξεί εοιρφεϊίεν, λα ὡραρίπε εὐ 
αραΐηέ ἦε Ζογά (1. 11) 15 ἰοσεῖϊοϊ ἃ 1ἢ [ἢ 
ΟΣ 1. τοῦ γ»ιαζε τὰν φγανε (1. 14), 
ὙΒΟΙΠΟΙ Π6Ὺ Ροϊηϊ ἴο ἴῃς 5οθὴβ οὗ 1ῃ6 
ἘΑΡΘΟΥ ΟΥ ποῖ, 8ἃ5 ἴ86 ὄὀχποποῃ οὗ ἢΪ5 
[ΔΤΑΙΪΥ 15 δῃηοιπορά---ηῦ γ10γ6 οὕ 1ἢ}» 
μπαρίς σἠσίἑ δὲ σοῦ. ΤὨδ βαστὴθ τολεξεῦ 
9γ6 ὙΆΒ ὯΟ ΤΏΟΙΘ ἴο Ρᾶ55 ῃτΟῸρΡΉ [υἀΔῃ: 
11 οδῃ Βαγάϊν Ὀὲ ἀουρίεα ᾿ῆΟ 15 πηβδῃΐ, 
16 [86 μαισδῦνε οὗ τῃ6 ὕοοκ οὗ Κίῃηρϑβ 15 
ΟΔΥΕΙΆΥ δηα ἱτηρδτία!ν τε ἴῃ ΘΟῺ- 
ποοίίοη 18 [ἢ Ῥτορἤθου (1. 15). 

Απὰ νι [15 ἄρτθαβ 41}1 [μδὶ 15. 1η{1- 
τηδϊεα οὗ [δε 5ἰδἴθ οὗ ̓ δῇ δηὰ Αϑϑγτυῖδ. 
ΤῊΣ ἀε]ϊνεσαηοθ 15 ῥσομηηβθα ψ 1116 [86 
γο Κα 5111] ργεββεβ Παζά, 85 18 ἤενδσ ργεβδβεά 
ἀραη. Ὅὴ6 τοϊεζεά ὁπὲ Βαὰ ἈΠΠοσίο 
Βιηάοτοα τΠ6 Ρεορὶθς ἴτοπὶ ροϊῃρ Ὁ 
ἴο ΚΕΟΡ {ΠΕΣ βοϊθιηη ἔεαβίβΊ. ΝΟΥ 1τἢ6 
ὙΑΥ5 ΔΙῸ ΟΡΘΏ, δηά ΠΟῪ ἃγὰ Ὀϊἀάδηῃ ἴο 
ὙΌΓΘΠΙΡ, δηὰ 2. 7ογηι ἐλοῖγ ὑστυς (1. 15), 
[ῃ6 νοῦϑ ἴεν δὰ τηδάβ ἴῃ σϑοβηΐ Ὀ͵ΣΩ65 
οὗ ονεγν πε] γαϊηρ ἔξδτ. 

ΤΗΘ Αϑϑυσίδηβ ΔΓῈ ΞρόΚβϑὴ οὗ 85 1ἴὴ (δε 
(]η655 οὗ [ΠῚ βτθηρὶῃ (1. 12, ποῖε). 
ΤΏΕΥ ἅτε δητομεὰ Π|Κκ6Ὲ ὈΥ νὰῦ δηά 
οοηοσοθ. ΤῊ Ἰοη Α]]6α ἢ15 ἰαὶσ 1} 
ῬΙΘΥ (11. 12) ΤὨΘ τευοῆδηϊβ ἃ. τη}}}1]- 
ΡΙΙοα δρονβα ἴῃς βἴαιβ οὗ ἤδανϑὴ (1]. 16). 
ϑύςἢ ἃ ἀδβοπρίοη πουἹὰ βυἱξ [6 ἀδγ5 
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οὗ Αβαστῃδάάοῃ δἷϑο δη Αβϑυγρδηὶρα]". 
Βυΐϊ ἴε εαγ]εγ ἀδίς ἰ5 σεαυίγεά ὈΥ τ μδΐ 
15 5814 οὗἉ Τυάδῃ, (εξ ποίεβ οἱ. 9, 12.) 

Αποῖδεγ ποία οὗ {πὸ 15 ἑουῃμά ἴῃ τῃ6 
οδρίυσα οὗ Νοὸ Ατωοῃ, ᾿προσδὶ ΤΏΘΡ65, 
ὙΠ ΒΙΟΒ ΙΕ Ρσόορἢεξ σοϊηρατοβ ΝΠ νθῇ, 
1{ τῇς ὄνεηϊ ψοσα τοοδηῖ, [Π6 ΘΧΑΙΏΡ]6 
σου] ἤδνα ζτθαῖοσ ἔοσοθ. 1071] σε Εἶν 
ὙῈ Ροββεββθ 0 σογίδίῃ ἢ ϑ[οΟΔ] εν άθησοα 
οἱ ἴῃε βυδ)εςξ. 1 βεθπιεὰ ΟὨΪΥ ὨΙσΩΪγ ῥτο- 
ἈΔΡ]ε, ἴμαὶ Νοὸ Απιοῃ ἐε]] ἰῃ ἴμαὶ ἐχρβάϊ- 
οη ΠΟ86 υἹοίοσϊοιβ 5516 '᾿γᾶ58 ἑοσζεῖο! ἃ 
ὉΥ Ιβαἰδῃ (χχ,, νβοσε 566 ποῖίθϑλ [,ἴε]γ, 
Βόψενεῦ, ΘοηϊεροσατΥ ενϊάθηςε Ὧ85 ῬΘ θῇ 
Ὀτουρῇι τΟἸΙρΉς ἰπ ἃ οπαϊέοστη ἱηβορὕοη, 
εἰνοη ἰῃ ϑοῆγαάοι 5 “Καὶ βομπἤθη υηὰ 
ἀδΔ5 Α. Τ᾿᾽ Ρ. 288, ψὨΙΟἢ τοοογάϑ ἴῃδὲ Αϑϑυγ- 
ὈΔη1Ρ41᾽5 ἀῖτὼν ἀείδαϊεα [Π6 ἴτοορ5 οὗ ὕ - 
ἀδτιηδηὶ, ἡ.Φ. Ἀπά-Ατροῃ, “πο ἢξὰ δἱοῃθ 
δῃά οηϊετοαά ἰηῖο ΤΏΘΌΕ65, μῖ5 οδρὶΐα]. Τὴ 
ἃ. ΤὩΔΙΟἢ οὗ ἃ το δηὰ ἴδῃ ἀδγ8 [ΠΟΥ 
[ΠΥ ΟΟΡ5] ο]ονγεὰ Ἀσὰ ὉΥ͂ ἃ ἴτδο]655 
τουΐς, ἰοοῖ [λ6 εηῖε οἰἴγ, δηὰ 5σψερὶ 1 
᾿κα οὐδ" ὙΤΆΘη (ΟἹ ον 5 4 ἀσϑΟΠΡΌΟΏ 
οὗ ἴῃς ρῥἰυπάες οατπθὰ οὔ ἴο ΝΙπενεῆ. 
Τῆς ἴεχὶ δηὰ δηοῖμεγ γεγβίοῃ ἃτα ρίνε 
ἱῃ 6. δια 5 Αϑϑυγθδη ρα], Ρ. 52--- 57. 
11 5Βῃου]α 4150 Ὀ6 τοπηασκοα δῖ ἤθη ϑθη- 
ὩΔΟΒΟΙΌ 5ροκα οὗ Εργρί 85 ἃ ὀγωζοε γέεα 
(1 Κ. χν. 21}, ἢ6 ΤΏΔΥ [ΔἸΤῪ 6 ἀπάοτ- 
δίοοά ἴο τείεσ ἴο βοηβ βενεσα Ὀἷον [ῃδί 
δὴ6 δα ΤΟΟΘΏΕΥ τοοεῖνϑα. 

Τῆς ῥσορῇοῖ ]οηδῇ ψγὰ58 βδεηΐ ἴο ΝΙ:6- 
νΘἢ ἴο ῥγεδοὺ τορεηΐδησθ, δηά τγὰς 115- 
τεηδα ἴο. ΝΑ ἢ85 20 5ἰηρὶα ποσὰ οὗ 
οοχηίοσὶ οΥὁἨὁ οὗὨ 5ΞΥΠΡΔΙΩΥ ἕο ἴῃ6 σα 
εἰν (αὶ μαὰ (416 Ῥδοῖκ ἰηἴο ἴῃ6 51η5 
ἴοσ ψὨϊοἢ σὴς δὰ Ὀδθα σουυκροά, δηὰ ἔοσ 
ΜΠ ΠΟ 586 μαὰ πυμαθ]εὰ Ὠειβεῖ. ΤῊ 
Ὲ6 οἵἁ ᾿ϊδ ῥτορ θοῦ 15 Ζ2ε ὀωγάερ οὔ 
ΙΝιμευελι, Ι015 ὯῸ ογάϊπατγ ἀϊδαβίεσ ἰμδὶ 
Ἦς ἰογοίς δ. [1 15 ποῖ οοησιοβϑὶ ΟΥὉ 
ΟΥ̓ΘΙΓΉΓΤΟΝ ΟἿΪΥ ; ἰἴ 15 Δηπ ἸΏ οη : .72 
τ »αζε απ εζ67 δια οὗ 1λε φέίσως ἐλετῦ 

8, 9). 7Ἄεγε ἐς "ο ἀεαΐξῥρ οὗ ἐὰν ὀγιῖδε 
19). εδάξ ἐς οριδίν, σπᾶ υοἱά, απᾶ 

1 Ἑδυ]Ἕηδου ('Α. Μ. νοΐ. 11. Ρ. 502) 
οὗ ἴδε Ἰαϊίον βᾶγ5: κ“ἼἼΒα ἀςοϊΐης οὗ τς ἄοες 
ποῖ 566 πὶ ἴο ἢᾶνα οομητηδησοά [{1]}} αἴϊος ἷς ἀεδίῃ. 
1ῃ 5 τεῖρῃ [06 Αβϑογγίδῃ ἀοιῃϊπίουβ τεδομοά 
ἐμεὶν στεδίεβδὶ εχίεηϊ, Αβδγγίδη δτί Ἵυϊπιϊπαιεὰ, 
δὰ ἴῃς οπρίγα Ξεοιηδὰ ΜΚ εὶγ ἴο εχιεμὰ ἱϊθεὶῖ 
ονοῦ ἴδ6 ψ δος οὗ ἴῃς Εδϑι." 

3 Ουη ἴδε ἐἜχίεηϊ δηὰ ΣΌΣ οὗ Ν πον Ὦ, 
866 δἀάϊίοῃαὶ Νοῖς οἱ 70 

ες 
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τυαςίέ (Ἰϊ. το). Τάοιω «λα δὲ δὶ (1. 1 1). 
ΟἸΡθοη (ς. χ]ν].), ἀεβοτρίηρ ἴμε θατ]ε οὗ 
Νίπονει (4.0. 627), ᾿τιῖεβ : “ΤὨς ΟἿ, 
δΔηα ἀνε ἴμ6 στυη5 οὗ ἴῃς οἷν, δὰ ἸΙοὴσ 
δίηςα ἀἰβαρρεασθᾶ : [Ὡς νδοδηξ β5ρᾶςα 
δβοταδα ἃ βρδοίοι δεϊὰ ἔοσ ἴῃς ορεσγαᾶ- 
Ὀοῃ οὗ ἴδ6 ἴνο διτη165 ;" δαάϊηρ ἴὴ ἃ 
ποῖα [δὲ ΝΙΊΘΡΟΣΣ ραϑβθα ονεσ ΝΊΠον ἢ 
σους Ῥεζοείνιης ἢ Απά κυςὰ δά 
Ῥδοη ἴῃς κίαῖα οἵ ἴῃ6 ΟΙΕΥ [ῸΓ ΤΏΔΗΥ οεη- 
ἴυσε8 Ὀείοσα ἴῃς ἀείεςαὶ οὗ ΟὉβοβγοῦβ. 
ον ἴδ Ὀυτϊοα ΟἿ δ458 Ὀδεη Ὀγουρδῖ 
ἴο Πρἢϊ ἴῃ ΟΌΣΓ οὐγῃ ἀδγβ 15 Κπόνγῃ ἴο 8]]. 

1 5Βῃου]α ποῖ θὲ ἐογγροίίεη, ἴῃ4ὲ ΒΘ 
[ῃ6 ῥσορῃεῖ ντοίθ, ἴῃς νου] Δα ὭσνοΣ 
ψἰςεββοὰ ΟΥὨ Ἰτηδριηδ ὦ βυςἢ δὴ ονεῖ- 
ἴτον οὗ ἃ ρστεδί οἵγ. Νὸοσ οου]ὰ 1 βανὰ 
ΓΕΔΘΟΏΔΟΌΪΝ Ὀδδθη δηςοϊραϊοα τῆδὶ οομ- 
τοῖο που Ὦανε ἰουβακθη 115 οἱ δ- 
Ῥοπιυ, Ὑεῖ 50 ἐξ 845 Ὀδεη. Μοϑυΐ 
ὰ5 βουσϑῃφὰ ὙΠΠῚῚ δῖρδς οὗ τυϊποά 
ΝΙΏΘνΘἢ, δηὰ Ποὺ ἀο]οδῖα ἐδΌτιοβ, οδ]]οὰ 
ρ»έζπς, ανῈ τηδᾶὰθ ΠΟΥ Ὡδιηθ ἕΔΙΏΟΙ15 
διηλοηρ ἴπ6 Ὡδίοῃϑ οὗ Ἰ εβίοτῃᾳμ ΕΙΤΟΡΟ. 

11 [48 Ῥδθϑὴ βϑυρροβοὰ ὉΥ ϑοῦχα ἰδὲ 
Ναῆυμ ἑοσγείοϊὰ [6 θοῦ οὗ ψαῖοσ ἴῃ 
186 οἀρίυτε δηὰ ἀεβίσαςοιμ οὗ ΝΙπονεὰ 
(11. 6, 1, 8. Βαυῖ, Βονευεσ [15 ΤΩΔΥ ὈΕ, 
ἴε ἰβ οοὐαίη (πδὲ 1π6 αἷν νὰ5 ἴο Ὀ6 
Ὀυτηοα σὰ ὅτε (1 132, 1]. 123, 15). 
Απά 186 [8065 οὗ ἴΠ6 τάναρθ5 οὗ ὅγε εσε 
566 ἢ ρυδδ ἐϑὴς 1Ὲ ἴῃς ὀχοδνδίοῃβ. (866 
“Β. Ὁ.᾽ Α΄, Δ έπμευελ, Ν᾽ οἱ. 11. 555. ἘἘλδυ- 
Ἰη5οη8 "Δ. Μ.; γοΙ. πι. 477.) 

ΤὮΘΕ ἄοοτι οὗ Νίπονε μας Ὀδθῃ ἀο]:- 
Ὡδαϊοά ὉΥ οὔδ ὕροὴ Ποῖ, Ὀ651465 τῆς 
εἰ οὗ φῬύόρβοογ, σοὰ Ῥοβϑίοψεάὰ ἴῃς 
δἰ ρσηεδῖ ρΡοείίοαὶ Ῥονγεσθ. Τῃδ οὐ Ο5: 
οὗ 1ονῖθ μα5 θεοῦ σΘΏΘΓΑΙΟ δοοερίεά, 
“Ἐχ ΟἸΠ1Ρ0}8 ΤΩΙ ΠΟΥ. ΡΓΟΡ ΘΓ ὨΘΙΏΟ 
νἀ δίυγ αιαγα 50] ταΐοθτ, αγάοσεσῃ οἱ 
δυάδοθα βρί τι5 ΝΑῆυται." Ὑῆοβα ἯὯΟ 
οδῃ τοδὰ (ἢ6 ὑσορῆμεῖβ οσ νογὰβ ψ]]}} 
Ὀεδῖ υηἀοχβίδηα {Πεῖσ ἴοσοα, θοδυΐγ, δπὰ 
νιν ἱπιαρεῖγ. Ὑεῖ ὙΘΙῪ ταυοῃ οὗἁ [}}5 
15 τεϊδϊηδὰ ἴῃ ἃ ροοά υδηβίδίοη, δηὰ ἢδ 
ὙὯΟ 15 (ΔΤ ΠΑΥ τ ΟὟΤΓ οὐ, δηὰ ἢδ5 8 
ουϊναίοα ἰἀΞί6, ν1}} Βασαν ἀϊδρυῖς τδδὶ 
Ὧδ5 Ὀ6Θῃ βαϊὰ Ὁ ἃ σϑοθῃΐ δοοοιρ 5ῃοα 
το, Ὠισηβο] ἃ ροεῖ, ἴμαὶ “ Νδῆυμι ἀε- 
ΒοΠὈ6α [ἢ ἔλα οἱ (ἢ6 ναϑβὶ οἷν ἢ ᾿γηδροβ 
ἩΠΊΟΝ Ὠυτηδη ἹΔΡΊΠΔΌΟΙ ΟΥ ἢ πΊδη ἰΔη- 
συᾶρε πᾶ8 ὭΘΡΕΣ βιιγραβϑο." (ΜΙ δη, 
“Ἡϊ5ι. οὗ ἴῃς 76 νγ5,᾽ 0]. 1. Ὁ. 369, 1866 εἀ.) 



ΝΑΗΟΜ. 

ΓΗΑΡΤΕΒΕ 1. 4 ΤῊς ΠΟΚῸ δ᾿» ον ἴο δηρέϊ, Δη4 ὁ Ἐχοάὰ. 34. 
ΤΆε νηαγετίν ο΄ Ορά ἐπε φοοάνειε ἐο ἀὲρ βεσῤίο, στεαῖ ἴῃ ρονγεσ, δηά Ψ}}} ποῖ δὲ }] 7" 

μα τεὐεγὲΐν ἀσαϊμκεί ἀξ ἐμ ορε ε. 

ΗΕ δυτάοεη οὗ Νίπενεῆ. Τῆς 
δ Ου, 7Χ6ὲ Ὀοοΐς οὗ τῆς νἱϑίοη οὗ Νδδιυπὶ 
ΚΟΧΡ 8 α τὴς ἘΠΙΚΟΒΗΪτα. 
Οοά, α΄ Δ ἴ(σοά ἐ; 4 ελίοιιβ, δηὰ τῆς Ὸ ΚΡ 
2, ὅς, τανεηροῖῃ ; τῆς ΠΟΚῸ τονεπρεῖῃ, ἂπὰ 
πο το ἐς βιΠουβ; [πε [ΚΡ ΨΠ] ἴακε νεη- 8δο. 

ΤῊἩ:εῦ. . Ε 
ΗΕ, ἐκ ϑέλης6 οη ἢ15 δάνογβαγεἷ, δηά ἢδ γὸ- 
“ων. βονοζῃ τυγαϊῥ ἴογ ἢϊ5 δπϑηγ 68. 

ΔἈοαυϊε ἐῤε τουϊεξεά : τῇς ΙῸΚῸ ῥαΐθ 
ἢΐ8 ψΑΥ ἰπ τῇς ἈΠ νγη4 ἀπά ἴῃ τῃε 
βίογπ), δηά τῆς οἷοι 8 αγε [ἢ ἀπὲ οὗ 
ἢ]8 ἔξεῖ. 

4 Ἧς τεδυκεῖῃ τῆς 864, δπά πχαϊς- 
εἴ ἰξ ἀτγ, Ὧἂπά ἀποῖῆ ἃρ 411 τῆς 
ἕνεῖβ : Βδβϑῆδη ἰδηρι 5ῃθῖῃ., δηά (ὑδγ- 
τη], δληά τῆς ἔονγεγ οὗ 1, εδάποη Ϊδη- 
συ 5ῃ 6. 

ΓΗΑΡ. . ᾿ ἐς ἴοττῃ οἵ ἴδ ἰηδεγροηῃ 
15 ρΡοου ἶαγ. Βυξ ϑᾶςἢ μαζί 15 Ὠδοθββασγ. ΤὴΘ 
ἔοττηοσ σοηίδίῃηβ ἴΠ6 5υδ]οςῖ, Νήπευοό, στ ἢ 
ἷα ποῖ τηρηιίοηθα γαίῃ υπη|}} ἰ. 8.(. Ηδὰ 
1819 Ὀδεη οαίοά, [Π6 φλυοῦ ρατί οὗ {π6 
ῬΓΟΡΒΟΟΥ͂ ψουϊὰ να δέῃ οὔδουτο ΤΠ 
Ἰδλίζου. ϑιρρ 165 186 πᾶαπῖο οὗ ἴῃ6 Ργορμβοῖ. 
Νδὲ ἰ5 Κπουσῃ ςοποογπίηρ Ὠἰπὶ ἰ5 βίαια ἴῃ 
16 [πιτοάἀυςϊΐοη. Ηἰ5 σῃμογὶ ργορδοου ἰ5 ἀ6- 
βου ἴῃ ἵννο νγᾶγ58---ὧἀθ ἃ ὀωεγάεη ἂηὰ ἃ 
αὐδίοπ. Τδ6 νοτὰ τεηδεγοά δωγάδη 15 σοΠπΊ- 
ἸΏΟΠΪΙΥ 50 ἰγδηϑίδίθα ἴῃ οὐγ γογβίοη οὗ ἴδ 
ΓῸΡ ΠῚ ὈοΟΚβ, δηὰ εἰϑεννίοσο δυςὴ [5 
υπάουδίοα ! Υ 1158 ᾿Πογαὶ τηθδηῖη, 45 ἴῃ Νεῆ. 
ΧΙ Ις, 19, δηὰ τηοίδρἢ οί Δ] 4190, 845 ἰῃ 2 8. 
ΧΥ. 31. ὅ866 ποῖδ Οὐ 54]. ΧΙ 1. 

Νδδυτηβ δοοῖξ συηίδίῃ5 ἃ υἱείοη. 11 5 ποῖ ἃ 
Ῥοεεῖςὶ ἀδϑοτίριίοη οὗ ἃ ραϑὶ ὄυθηζ, [ἴ 15 το 
Τηοτο ἔλι-ϑθοίης δηςοϊρδοη οὗ πὸ διΐυγο, 
ἀοβου δοὰ ἴῃ σίονίπε ἴογπιβ. [{ 5 ἃ λείου οὗ 
[δὲ ψἰἰςὶ., 45 ἃ ΤΊΟΓΟ πιδῃ, δ6 οουά ποῖ 566. 
Ης Κα οὔ ἴδδὲ ψ  ϊο ἢ μδὰ Ὀδεη βῆοννῃ ἴο 
᾿ἰπι Ὁγ [6 1οτά. δ ἀεβογθεβ [δὲ νυ] ἢ 
δὰ Ὀδθη τευοδϊοὰ ἴο ῖπη, ςἕ. Νιυιπι. χί!. 6; 
151]. 1. 1.Ἅ 

4. ΤΠ (δγθοίοϊ σοροξϊ το οὗ [6 ϑςδογοά 
ῬΔΙῚΘ ἀοϑεῦγοβ Ὠοϊοο,. ΟἿ. [ῃ6 ἕοστῃ οὗ 0]655- 
ἴῃρ ἴῃ Νυπι. νἱ. 4.) 25) 26, ἀπά [54]. νἱ, 3. Ζογά 
5ῃουὰ 6 [Π6 βυῦ͵εςϊ ἴῃ δαὶ οὗ [μὲ [ἤγοο 
οἶδιι965, τ ἴῃ [Π6 τηδγρίη. ἴη Ηδῦσγεν [86 
84π|6 ψογά (4 ρασγίϊςὶρὶς τοϑοηῖβ γευεηρείῤ, 
δ ηἃ ε«υἱ μη: ΡΟ ΠΡ τπογοίοσο 15 
Αἶϑο υϑοά ἴἔγεο {ἰπ|5. ΤΠ ορι πεῖ ἡεαίοις 15 
[λκεῃ ἔγοπι ἴδ6 Ιδεοδίοσυς (Εχοά. χχ. 9). [Ιἴ 
ΟΧΡτοβθο5 [86 ἐδοϊϊηρ οὗ ἴη6 μυϑαηὰ ἴο ἃ ν]ἕδ. 
ϑε6 Νυπι. ν. 14. Οὐοὐ [5 ἡεαίοιι 9 ΗΪ5 ρθορΐβ. 
Ηδς ρυηΐβϑμεβ ἴβεπὶ Κ᾽ υηϑξδιμῆι,, 85 1π ἴΠ6 
ϑοοοηδ ςοπιπιδησηηεηῖϊ (ΕΧοά, χχ. 9). Ης ἰ5 
7 εαίος ον Η!5 Ῥοορῖὶθ. Ηδ ψ|]1] ποῖ βυθεγ 
ἴδεπὶ ἴο ὃ πτόπηξα οἱ ορργοϑϑοά, ϑὅ6ὲε ]οεὶ 

11, 8. ἴῃ (86 [ἤγοα οἶδυιϑθ5 ἴΠΟσΟ 15 ϑοπλοίης 
1|κὸ ἃ οἰϊπιαχ. Ηδβ 15 ἡεαίοι. Ἠδ ἰ5 Μιγίοιω. 
ΗΦ γειεγυεῖῤ αὐγαὶ 70 δὶ» ἐποριλε. 
λινιοι.] Οἵ, ἃ5 ἴῃ ἴΠδ τηλιρίη, 2δαὐ δα 

,νγ, 1ι56 ἴῃθ γοηάογίηρ οὗ ἃ Ηρῦγενν ἰάϊοπι 
ὙΏΙΟΝ ᾿ΠΟΓΔΙΥ 15 ὀαυηεγ, ῥοσσοσοῦ Γ᾽ Ἀγ. 
ΤΟ 5ΔΠ|6 ρΡὮΓΑϑΟ 15 υϑοὰ Οὗ τηδΔη ἴῃ Ῥτον. χχὶχ. 
4 (Α.Ν.), Μιγίοι νιαπ. ἴῃ εἴ βου σᾶϑ6 ἰξ 
ΓΕΡγεϑοηῖβ ὙΠαΐ 15 ρειτηδποηΐ, ποῖ ἰοΠΠΡΟΓΆΥΥ. 

γερογυεῖδ «υγαΐ ὁ) ὙΠῸ ἰδεῖοσ ποτὰ 15 ποῖ 
ἔουπά ἴῃ ἴΠ6 οτρίηαί. Ὑδὸ ρῆγαϑθο οσσυγβ ἴῃ 
ῬΞς. ΟἿ]. ο ({εῶρ ἀπχον, Α.Ν.)} 76γ. 11. ς, 12. 
ΤΗΘ ὈΥΙΠΊΑΓΥ ΠΊΘΔΠΙηρ 15 αυσίοδίηφ, ἠοοξίπφ 
αὔεν, απ, ἴῃ ρἰάσεβ ᾿ἰκ6 118, ὀχργοϑϑος (6 
«υαἱοῤἠμηει: οὗἩ Δ. ΘΠΘΠΊΥ, ΕΥ̓́ΟΣ ΓΟΔΟΥῪ ἴο 56:26 
Δῃ δάνδηϊδρο. 

8. οοαυ ἴο αηρεγ] ΤΠῸὸ βᾶπιὸ Ηρδτοιν 
. Ρῆγαϑο ἰ5 τεπάογοὰ οηε ζεγίης, Ἐχοὰ, χχχῖν. 6, 

«υἱδ! ποῖ αἱ αἱ αεφμὶέ δε «υἱελε] ὍὨΘ ρὑτὸ- 
ΡἢΠοῖ 5 ἰδηρυαρο 5 ὨοΙῈ ἴοο [Π6 ς4Ππ|6 85 ἴῃ 
Ἐχοά. χχχῖν. 7, βοσο [ἢ6 Α, Ψ. [ιᾶ5, φυΐ] ὁ 
πὸ »πεαπ: εἶραν ἴλ6 συγ. 

ΤὨς ᾿ΠΙΆΡΕΤΥ 15 ἴδε 58π16 85 [ῃδιὶ οἵ 8. χυ]ὶ. 
δηά οἵδοσ ρίδοεβ ναὶ 15 ρϑου αγ ἴο 16 
Ῥγτορδοῖ 18 ἴθ Ὄχργεβϑίοη, ἐῤε εἰομαάς τὸ {δε 
ἄμε ὁ δὶς Με. ἘἯξτ ἀοοβ ποῖ δ ΡΪΟΥ {Π6 
ςοπιηοη ψοζά ἔοσ ἐμ2, Ὀὰϊ οπο ἴῃδὲ πλθδῃ5 
πε, “ν»ιαῇ ἐμ. ΤΏ Τογὰ 5θοπὶς ἴο δ6 ἤογα 
ἀεϑογθοα 85 ὦ "πῶη ὁ «υαν (Εχοά. χν. 2) δἀ- 
νδησίης δραϊηβὲ ἢ8 ἔοεβ. ΟἸογίουβ δηὰ πιᾶ)65- 
τὶς 45 [6 οἱου 5 Ιοοῖκ ἴο πιδῃ, ΤΟΥ τὸ Ὀυΐ 85 
[6 πε ἀ“ὲ οὗ Η!5 ἔδεί. 

4. ἴπ 1}]5 σεγβα ἔπεγὸ 18 ὈΓΟΌΔΟΌΪ δῃ 8110- 
δἷίοη ἴο ἴΠ6 ἀγγίηρ ὑρΡ οὗ ἴδε ἘἈρὰ δ6εὰ 
(Εχοά. χὶν. 21) δῃηά οὗ ἔδο Ϊογάδη (δὰ. 1}. 
13). 
᾿ ἔοι Βαδαη δπὰ Οαγηιοὶ, 805 ΑἸΊῸΒ ἷ. 2, 
ἷν. Σ. 

ἘῸΣ Ζεδαποη 8εὲ6 ποίΐθ οἡ Ἦϊϑ. χὶν. ό, ὑνοτα 
ψὉ τοδὰ οὗ 115 ἐγαργδηῖ “»μο]}, 
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ς ἼΤΠε πιουπίδϊπβ8 4υᾶκε δὲ ἢΪΠ|. 
ἀπά τ[ἢς ἢ1115 πιοῖξ, δηπάὰ τῆς δαγίἢ 18 
δυγπηεά «δ ἢ18 ργεβθῆςθ, γᾶ, τῆς 
νγογὶά, πὰ 411 τῃδὲ ἄννεὶ]] τπεγεϊη. 

6 Ὗἢο οδη β8ιδηά Ὀείΐογε ἢϊ8 1η- 
ἀϊρπδιίοη ὃ δηθὰ νγῆο οδη ᾿ἱ δϑίἀς ἴῃ 
τῇς βεγσθηεβϑ οὗἁ ἢ]8 ΔπΠρεγ ἢ Π18 ἔΓΥ 
15. ρΡουγεά οὔκ κε ἤγε, δηά τῆς τος κϑ 
αῦα τῆγοννῃ ἄονγη ΟΥ̓ ΠίπΠι. 

ΝΑΗΟΜ. 1. ἴν. 5--9. 

 Τηε ΓΙ͂ΟᾺΡ ἐς ροοά, ἃ ἴ 5ἔγοηρ "τ. 
ΠοϊΪά ἴῃ τῆε ἀδγ οὗὨ τγουδ]ς ; δπά ἢε 
Κποννεῖῃ τποπὶ τῃδῖ γι 1Π ΠΙη. 

8 Βυῖ ὙΠῺ δη ονεγγυππίηρ βοοά 
ἢἣδ ΜΠ πιᾶακὲ δὴ υἴἴογ επα οὗ τῇς 
Ρἷδος τπεγεοῦ, δηὰ ἀδγίκηεβς 5}}2}} ρυγ- 
8.6 ἢ]5 ΘΗ6Π1168. 

9 ὟΝ Βαϊ ἀο γε ἱπιαρίης δρδίηϑβι ἴῃς 
ΠΟΚΡ ἡ πὸ ν}}}} πιαῖζα δη υἰῖοῦ οπὰ -: 

δ. ἐν δωγο 4] ἴῃ δάορίηρ [ἢ15 τοποσὶπρ 
ΟἿΣ ἰγδηϑιδίοσβ δυο ξο]ονγοὰ [Θυνϑἢ δι ποτῖ- 
(165, ἃ5 ΠΟΥ Πᾶνα ἴῇ 2 8. Υ. 21, Ὑγἤογο (6 
ταδυίηαὶ ἰγδηϑίδιίοη 15 ροϊίεσ, ὙΠῸ νετῦ 5 ἃ 
ΥὙΘΓΥ͂ ΠΟΙΤΏΟΏ ΟΠΘ, δηά πηοδῃϑ9 720 ἐ 8, 10 γαΐσέ. 
[ε 85 Ὀδθθη βυρροβεά 

γὶπς οὗ 5σπιοκα δηὰ ἤδπιθ 866 Ἰυάρ. χχ. 18, 
4ο. Βοῖἢ νοτὺ δηά βιιϑίδηξινο οσςὰγ ἰορ ΠΟ Γ 
ἴπ [εγ΄ υἱ. σ, “εἰ μΡ ἃ εἰσπ οὗ ἤγε. 
Μοὶ οὗ ἴο Απςοΐθηξ Ν᾽ γβίοῃ5 566 πὶ ἴο ἤᾶυθ 

δαάδοτεά ἴο 1π6 ογα ΠΔΙΥ͂ τηδδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 νοτγά, 
νν Ὡς ἢ 5115 ([Π6 ραβϑαρο νν6}1, ἈΥδί 15 ρεςοι- 
ΙΑ ἤότα 15, [δι τβουρῇ υϑρᾶ ἴῃ ἴδε δςίϊνο 
γοῖςθ, με ςοπίοχε στϑηυγοα (δὲ ἴξ ββουϊὰ Ὀδ 
πηάεογειοοά σοῆοχίνεϊυ, 1.5 ἐοἰῦ, οὐ ῥεαύε:, ἃ5 
ΨῈ 54γ---ἃ νγοσά τηοϑὶ δρρσζορσγίδίθ ἴο Δη θα ἢ- 
αυᾶκο, ἴο νυν Ὡς ἢ ἴΠοΓῈ 566 Π15 ἴο Ὀ6 δῃ Δ]]ι3Ίοη. 
ὙὝΠ6 5Δπὶ6 ψεῦὺ ἰ5 τεηάεγοαά ϑιγλ ΠΑ Ϊ ἴῃ Ῥ5, 
Ιχχχῖχ ο; Ηοβ. χιΐ, 1. 

γεα, ἰδὲ «υογἰ 4] ἴῃ 1π6 Ηδῦτενν ΚΞ ΠΊΡΙΥ, απά 
ἐδε «υογίά. ΤῊΣ νοτὰ ἔοσ α«υογί 5 ῬΈΠΕΓΑΙΥ 
υιϑοὰ ἔογ ἴοϑθο ραγῖβ οὗ ἴτε οαγί ὑνῃ] οἢ γα 
οοςσιρίοα ὈΥ πιᾶπ, νγ»ῇο, 85 Βεγε, 15 ἔβα πε} Υ 
ταθηξοποὰ νυ ἢ ἱξ, ὁ... 5. χχῖν. ἵἹ. 

’. 6, Τἔϑυςἢ ἴῃς ναϑὲ ρονγεσ οἵ οά ονεσῦ ἴῃς 
ΤΑΔΊΟΣΙ4] νυοτὶ ἃ, ἤονν 5141}1 πιδὴ ὑπεοϊδηἀ οὐ 
οπάυτε Ηϊς γαῖ ΤΠ ΚΩ7 οἵ ψ πο} ΗθΘ 
ἰ5 [6 ῬΟΒβθϑϑοῦ (Υ. 2) 15 δομγεά ομέ ἰᾷε ἥγε, 
1|κ6 βΈσῪ ϑῃοννοῖβ (ὕξη. χίχ. 24; Εχοά. ἴχ. 
23,) 24), ΟΥἩ ΆΡΟΙΠΑΡ5 85 ἴογγεηΐβ οὗ ανα, ςξ. 
76γ. νἱ]. 2οθ. ὙἼΏδ βᾶσῃηβ ψεσγὺ 15 υϑεὰ οὗ {ῃ6 
ουϊρουτίηρ οὗ ταῖη, Ἐχοά. ἰχ. 23. 

ἐδὲ γοοῖς αγὸ ἐῤγοτυπ ἀοαυ") Οτ, μῤτγοοίεά. 
ΤΠ βάπηθ ννοτὰ ἰ5 υϑοὰ οὗ ἴῃς «υγεπορίηρ οἱ 
οὗ (οοίἢ (5. Ἰν1}, 6) ἂἀπά [86 ονογίβγονν οὗ 
ἤουϑεβ δηά δἱίδτβ (1μεν. χῖν. 4.5) Χὶ. 35; [υἀξ. 
ΥἹ. 30). 

ὁγ δ) 1.11. 3 οι. ΤὮΘ 5απιθ ὑτεροϑιτίοη 
15 ϑοά 85 ἰῃ ὡ. ς: Τὴδ τηουπίδίηβ ΤΥΘΠΊΌΪΘ, 
1π6 τοςκβ τὸ ἀϊδϊοάρθά αὐ Η]5 ργεβθῆςθ. ΤΠΟΥ 
βῃσιηἰς σευα7 7γο»ι Η! πὶ ἴῃ ἰοτοσ. ὉὙ86 5ΔΠῚ6 
Ῥτθροβιοη 15 υϑοά 'ἰπ Ηεῦγενν νὮ νογὺβ οὗ 
Γραυῖηρ, οὗ {6 οὈ]οςοῖ “γο»» νυ ΒΙ ἢ τθη βῃσηκ : 
5 Ὑ6 54Υ, ἐ"ἴο Ὀ6 αἰγαίά 9." (οπιρ. ἴδ6 ι.568 
οὗ ἀπὸ προσώπου (Εν. Χχ. 11). 

7. [ἴπῖδὸ τηϊάςε οὗ (ἢϊ8 ἀδβοσίρίίοη οὗ ἴῃ6 
[ογτ!Ὁ]6 πιδ᾽οϑίγ οὗ Οοά, ἤθγθ 15 8ἃΠ Δββϑισαηςς 
οὗ Ηἰ5 ψοοάμε:9 ἴο ΗΒ ρϑορίε. Ηε ἰβ ἃ “γοσι 
ῥοϊά ἴο ἴποπι, οἴ, Ῥτον. χυ"Ἱἱ. το. Ηδ ζπηοςυείῥ, 
ἴῃ [ἢ6 ἔ1]Π685 οὗ πηθδηΐϊηρ ἴμαϊ {πΠ6 ψγογάὰ Ὀθᾶσβ 

Πογὸ ἴο τηδδῇ ὄμγπ, Ὀ6-᾿ 
οδυ56 ἃ ἀοχίνοα ϑυῤδοίδηνο ἰ6 ϑοὰ ἴοσ ἐδ, 

ἴῃ ϑετγρίυτο, ἐδενὶ ἐδαὶ ἐγεσί, ἸΙΙΟΤΑΙΎ, ἐσῖε 
σδείοσ, οἵ τεΐμσε, ἐπ Ηρη, οἴ. Ῥ5. 11. 12. 
Κηοαυεί πὰ ἐγιΐ ἀτὸ ρδτίοῖροβ ἰη Ἡῦτενν, 
δηά 50 ὄχργεβϑθθ ὙΠδῖ 15. ΠΑ 2] πὰ Ῥοιτηδ- 
ποηῖ, ΤῊ ὅ67 077 ἐγομδίο ἰα ἴῆ6 εἶπ τ Βεη 
ΝΙπονθὴ ἱηνδάθαά οὐ ορργοβϑοὰ Τ᾿ υἀδῃ. 

8. Βιω] δῦ. 5ἰπΊΡὶ “π4. ἍΜΉΠε Ἠς 
ΡῬτοίεςϊ5 Ηΐβ οὐγῃ, Ηἰε ονεγννμεὶπις Η15 ἐπὸ- 
ΤΆΪ65. 

ἐῥε τ ἐδεγεο ] Ἡ Ὁ. δὲν ῥίαεε, ἱ. ε. οἵ 
ΝΙΠονοῖ, τπδὲ μαὰ θδθη τηρηοηρά ἴῃ Ὁ. Ι. 
ἌΝ ἢ (δἰ οι ρμδος 586 οὗ [Π6 Ῥγοποιῃ σοτῃ- 
Ῥαγὸ πο ορεηϊης οὗ 5, ἰχχχνῖ.: Ηἰν “οιυπάα-᾽ 
ἐΐοη. ὍὨ6 ΟΕ ἰ5 Ῥογϑοηϊ δοὰ 89 ἃ ἔδιηδϊθ. ἡ 
“"]Ποοά ἰ5 ἃ σοτηπηοη ἱπιᾶρο, ὀχργοβϑῖνα οὗ ΔηΥ͂ 
δτεδί Ἵδ᾽δυηϊΥ, 85 ἰη "8. χχχῖ!, 6. δοχηθιϊ π|65 
ἰϊ τοργεϑεηΐβ δῃ ἰηυδάϊηρ, ἈΓΤΆΥ, 845 ἰη 1541. νυ]. 
γ,) 8. [{ ΠΊΔΥ Πᾶνα 50 ἢ 4 ΠιΡΔΠΙΠΡ ἴοστο. ΟΥ 
1 ΠΊΔΥ ΤΕΙΈΥ, 85 50ΠΊ6 Β0ΡΡοϑβθ, ἴο ἴπ6 ᾿πυπάδ- 
τίοη οὗ {86 τίνοσ, ψνΙ ἢ αἰἀθα ἴπῸ σαρίυτο οἵ 
ἴῃς οἰΥ. [{|5 συεγγειπέπς, Ὀυτϑτηρ 411 Ὀαγ- 
Τίοσβ, δηὰ ϑυυθθρὶηρ 411 Ὀείοτο ἴἴ. Νιπονε᾿β 
σε βῃουϊἃ ἵῆονν Ποῦ ἢο0 πιοσθἨ ΦῬΤδο ρορι- 
Οὐ ἱπηρογίδὶ οἰ βου ὰ Ὀεσοπὶα ἃ ρετγραεΐυδὶ 
ἀοϑοϊδιίοη, δοοογάϊηρ ἴο ἴδθ νἱνιἃ ρσοαϊςοη 
Οὗ δποῖποσ ργορμεῖ (Ζορῃ. 1. 13, 1:4. 15). 
ΎΒοεΓε 5ῃου]ά Ὀδ6 ἀπ αἰέν μά. ΤῊΝ 5 τεργο- 
βοηϊοὰ ὈΥ οὔθ ψοζά ἴῃ Ηρθῦτενν. ὍΘ 5ΔΠ|6 ἰ5 
οἴδξηῃ τοηάδογοὰ ἱπ ογοπηιδῆ, α Μωΐ ἐμά. [15 
ΤΩΘΔΠΪΉΡ 15 εογιῤίείε ἀρείγμο οπ. 

ἀανάπε} ἴο Ὀ6 ἐοἸοννεὰ ὉΥ̓͂ ἢο ἄλντη, 
βῃουϊὰ ρυγσὼς Ηΐ: ἐπορῖθς, ἰὯ6 ΑΞϑυτίδηβ, γῇ, 
85 τοργεϑθηςεά ὈΥ̓͂ [ΠοΙΓ Κιηρ, μδὰ ἀοβοὰ ἀπά 
ἔουρῆϊς ἀραϊησὲ ἴπ6 Ζογά. 866 2 Κ. χυνἹ!. 10, 
4ς. ΤΠ5 οἴδιιϑα ταῖρι 4150 6 {τγδῃϑδιθα, 
απά ἩΜΪ ἐπερρεὶθι δ «υἱἱ! βαγέμο, οὐ ἄγέυε ἱπίο 
ἀαγέξηε. 

9. ῥαϊ 4ο γε »παρσίπε ἀσαϊπεὶ 1δε ΠΟΚῸ 7) 
Αςοογάϊηρ ἴο 115 τεπάογιηρ [6 ργορῃθξ ΠοΓὲ 
δάάγεοβϑοϑ ἴΠ6 ρρηηφς ΟὗἩἨ [Π6 ργενίοιϑ γοσβο, ἴῃ 6 
Αϑϑυγίδηβ, δηὰ ἴθ 2515 ψηδὲ ΠΟΥ ἐνριασίπε, 
ἄευμε, ΟΥ } ἴῃ [86 ὙὙΑΥ οὗὨ Δρετγεββίοῃ, οὐ 
ΡΟΒΒΙΟΙΥ οὐ τεβδιβίδηςε δραϊηδὲ σοά. δ νουϊά 
ΠΟΥ 511} ργεβιυμηρίμυοιιϑ!Υ πρῃϊ ἀραϊησὲ Η!π), 
8ἃ5 ϑϑῃηδοδοσιῦ ἢδά ἀοηοὶ ογ σουϊὰ [ΠΕΥ Πορα 
τπ4ι {ΠῸΥ σουϊὰ ἀο Δηγίδιης ἴο τι πεοϊδηαὰ Ηϊς 

νοῦ Βυῖ [ἴ 15 τλοτὸ ᾿ἰκοὶγ ἰῃδὲ ἴἢ6 φυεϑξοη 
)5 ρυὶϊ ἴο ἴδ6 [ὁνν5, δηὰ βδῃουϊ ἃ 6 τεπάοσγεα, 
ἤῥαὶ τρίπα γε οὗ δὲ ᾿ογά ἢ Ἐσοτ δου ρὴ οὐ 
Α.Ο Ψ. μα5 ἴὴ6 ϑᾶπιὸ ργεροϑιεοπ (αγαί».1) ΒοΓΘ᾽ 
δηά ἰῃ σ. 1τὶ ἴξ 15 οἴ μεγινϑε ἴῃ ἐν Ἐερ ιν; ἴῃ 

«ἴγεῖς ἃ 
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Δ Ἰςτίοη 38.411 ποῖ τίϑβε τρ τῆς βεοοπά 
Ἐἰπ|6. 

10 Εογ ψ ες ἐῤεν δὲ (οἸἄδπ ἴορε- 
τεῦ ἂς ἴῃογηβ, ἀπά ἢ }ς ἘΠΟΥ ἅτε 
ἀγυηκεη ἂς ἀγιηκαγάβ, ΤΠΕῪ 514}} δ68 
ἀενοιιγεά 458 850 ]6ς ΔΠΠΥ ἀτγ. 

11 ἼΠετγε ἰ8 ὁπό σοηγα οὔ οὗ {πεε, 
ε8. « τῇδι ἱπιδρίηςτῃ εν}] δρδίηβε τῆς ΠΟΚΡ, 
Βειαί, ἴ νγὶς Κοά σου ηβ6 16 Γγ. 

12 ΤΉ 541 τῆς ΓΟΚῸ ; ̓ ΤΒουρἢ εὐ ὙΠῸ 
ἐδέγ δὲ ααϊεῖ, ἀπά ᾿ΙΚεννῖδα πιᾶπΥ. γαῖ Βανε βεσω 
τῆι95 58}4}} {πεν ὃς 'συς ἀοννγη, ψΒεη ἀρζ  ὐμετε, 
ἢς 5881} ρᾶ58 τῆγουρῃ. ὙΒουΡΆ 1 μεν Βανς 
πᾶνε δ ]ςῖεά πες, 1 ψν}}} ἁβῆῖος τῆιδε ὑκααν, ἀπά 
ΠΟ ΠΊοΓα, ἐλεῶν ἀανε 

13 Εογ πον Ψ| 1 Ὀγεαῖκ ἢϊβ γοῖκε ἀκα ίσ, 
ἔτοπι Οἱ τες, Ἃἀπά ν}}} θυγθῖ ΤῊ ἡἐοκία 

ὙΏΓἢ ἴΠοΓα ἀτὸ ἔνο οη5, δῃὰ οὗ [656 
με οηθ Βεσὲ επιρὶογεὰ ἀοεϑ ποῖ τηδδῃ αραίμε, 
Ὀυϊ «υἱδὸό γορέοξ 16.ἁ Απά [ἴζ 15 πιοβῖ πργος- 
ὈΔ0]6 (δὲ 16 ργορῃοξ ψψουϊὰ μάνα υϑοὰ ἵἴνο 
ἀἰβοτγεηϊ ρὑγεροϑι οηθ ἢ ἐΠ6 βάτο νεσῦ, γεῖ 
νυ [6 54Π|6 τῃηθδηϊηρ. 

δε «υἱδ! »ιαδε απ {21 ν ἐπ Τἢ6 ῥὮγαθο 5 
1Π|Ὸ βΆπη6 85 [ῃδὲ ιιϑδὰ ἰὴ ν. 8, Ὀυϊ [Ὧ6 ἔξοχ ἰ5 
5] ΡΥ οπδηρεά δπὰ ἴδ ογάογ οὗ ἴθ ννογὰβ 
5 ΟΡ Ὠδῖϊς, απ εὐὐΐον ἐπ Ηδ νιαλείῤ, οὐ ἐὶ 
»γγιαξίης. ϑΊΓΟΠΡ 8ἃ5 ἴπεῪ τπουρῆς ἘΠοπΊβεϊνε5 
Ηε ννγᾶβ δἰτεδαὺ ογάογίηρ ουεηΐϊβ ἔογ ἴπεῖγ ἀ6- 
δἰσυςθοη, 
φιεοη ὙΠῸ ψογὰ 5 (6 βάπιθ 45 {παῖ 

τοπάογεὰ ἐγομδἧρς ἴῃ ν. )η. [ἴ 5ῃου]ὰ ποῖ γε μὴ 
ἐδ “εεοπα ἰώγιφ. Οομήραγε ἴΠ6 ἰδηριδρο οὗ 
ΑΙ5ΠΔΙ ἴῃ 1 5. χχνὶ. 8. ἼΠ656 νγογάβ σοῃίδίῃ 
ΔΠ ΔΕΘΌΓΔηςΟ ἴο ΤυἀΔ8 [Πδὲ [ἰ Ξῃουἃ ποῖ 5 Ε{ϑσ 
αὔὌιεηοη ἀραῖμ ἴτοπὶ Αϑϑογτὶδ, οἷ νυ. 12. ΤῊΣ 
1 ογὰ ψνουϊὰ ποῖ ἀοίϊνοῦ ὑρ [υάλῃ ἴο ἴδ6 
Αϑϑυτίδηϑ 85 Ηδβ ἢδὰ ἀδἰνογοα ὉΡ [5γδεὶ. 

10. Ὑπὸ ἱπιᾶρο οὗ [6 ἐδογης δδ5 Ὀδϑη 
ΑΙ ΟΥΙΥ ἱηξογργείοα, [1 15 (πουσῃϊ ὈΥ̓ ΞΟΠῚΘ 
τὲ [δὲ Αϑβϑγσίδῃϑ ἃσὸ Ἴςοιηραγοά ἴο 1βογῃβ 
ἐπδὲ [06 ΒΟΒΡΑΠαΙΏΔῺ 5 δῖ ΠΟ ρδῃβ ἴο ἀΐϑοη- 
ἰδῆρῖο, Ὀμὰξ οδϑίβ 'ῃ ἃ Ὀυηάϊε ἰηΐο (Π6 ἔτεα. 
Μόογὸ ῬσγοῦδὈὶυ ΠΟΥ τσοργεβοηΐ (πῸ ἐδηςϊοὰ 
βίσοηρίἢ οὗ [6 Αϑογτίδηϑ---ἀδοπλης [Π6Π]- 
βοῖνοϑ ἰηνίης Ὁ ]6----Ἶκὸ ἃ οἷς στον οὗ ἐδονη.. 
ΤὮΟΥ δήθ “οἰ άδηε οἵ Ἰαησίοά 1ο ἐδὲ “αγιὸ ἀργεξ 
Ω ἐδογπδ. ϑυςἢ 5 ἴπ6 ἔογοδ οὗ ἴ6 νοτὰ υϑοὰ 
ἔογ αν. ὍὨΐδ ἰηϊογρτείϊδοη οὗ ἴΠ6 ξοΓο ΠΊΑΥ 
Ὀε Π]υσίγαϊοά ὈΥ 4 5. χχἱϊ. 6, γ; ΕΖεῖ.. 11, 6. 
ἾἼΓΒοθο [Ποστιβ, Θϑροοῖδγ [δὲ Κιπά οδ]οὰ 
δεϊϊαπ, Τὶς σονοῦβ ἴΠ6 ΠΟ]. σουπίγγ, δηά 
8 [δὲ ἢ ς ἢ 15 [5 Ὀυγηρὰ [].6. ἴο οἰθαγ [86 
Βτουῃά], ἀγὸ 50 ἔοϊάθη ἱοξείμοσ 85 ἴο Ὀθ υἱοΥν 
ἸΠϑορΑγδῦΪθ, δηὰ θείης υηϊοὰ Ὁγ [πουβαηάϑ οὗἉ 
5121} ἱπίογι νἹηΐηρ Ὀσγάποῦθοβ, νἤση (ἢ6 τους ἢ 
18 ἀρρίεὰ {πε Βαϑῃ δηὰ βδαπιθ ᾿πϑίδηγγ [1κ6 
σἰωδόϊς μεν ἀν»). ὙΠΒοπίθοη, “1.. δπᾶὰ Β.᾽ 

. 242. 
᾿ ἄγωπξοη α: ἀγωπλαγα 1 Ἰῖ. σοαξεά οὐ ἀγεπεδ- 
ε“ απεεογάϊηρ 10 ἐδεὶν ἀγίπά. ὝΠΘΙΓ ΘΧ σβϑ68 δηὰ 
56η96 ΟὗἁἨ ΞΒΟΟΌΓΣΙΥ ἃτὸ ᾿πΕἰπιδίθά, [{ 15 τγεϊλίοά 
ὈΥ ϊοάοσιυβ (11. 26) ἴδδὶ [6 ΟΥ̓ νγᾶβ ἰδίκβη 
ΌΥ 4558}, νν βοὴ [δα Ὀεβίοχειβ μοαγὰ ΦΠῸΠπὶ 
ἀεϑογίοιβ {παῖ Τλγείθϑθηθθϑ ἃηἃ ἀγιιη ΚΟΏΠ685 
Ῥτενδιθὰ ἴῃ ΝΙπουθῇ. 

ἐδὸν “δα! δὲ ἀξυοωγε ὍΘ ῥγορδδῖ 1.965 
ἴδια ραϑί ἴθηβθ, 2ῤε7 γε ἐευομγεά, ἃ5 οἵ Δη Ἔυθηῖ 
υϊε οετίδίη, δου γεῖ ἐπΐυτε, ὙΠΕῪ ἅτ 

Ὀοπά8 :Π 8:ΠᾺ66Γ, εα ατύα». 
ΤΗΣ. 
“ΑΟΥ͂Ν. 

Τοργοοοηϊοα ὈΥ “Τμόις μρΐν ἄν, ἴθ ἱπιᾶρε οὗ 
δῖ 15 νυ 655 δηά , Βῖ ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 
ἀοοίγογοὰ ὉΥ ἤτο, Εχοά. χυ. γ: οεὶ 11. ς. 
ΤΕε δάνοσο ἡωΐν ϑῃουϊὰ ρεγθδρϑ Ὀ6 ἴδίκθη ἢ 
(ἢ6 νοῦ γαΐμου ἴδῃ ἴπῸ δάϊδθςκίνο. Ὅῆυ5, 
“ευομγεά, Μιωΐγ, ἱ.6. σοτα εἴθ γ, δἰ τοροῖδοτ, 

11. οἱ 9 ἐδεε1] Νίπενοῆ. Ὅῆδ ρϑγϑοῃ τὸ- 
οιτεὰ ἴο ϑϑεπὶβ ἴο Ὀ6 ϑεπηδοδοσῦ, νν ΒΟ, ὉΥ͂ 
5 βέπεσαὶ, ἈΔΌΒΒΑΚΟΗ, μδά γεργοασορεά μά 
δία:ρῥενιεά Οοὰ. 8566 1532]. χχχυΐ. 14---2ο. 

Δ «υἱεζεά εομγροϊογ)] Μοτγο 1 ΓΑΙ, δοιρ- 
σεϊον οΥ᾽ ἱρηρίείγ, ἴῃ Ἡεῦτονν, δείϊα! (45 ἴῃ [Π6 
τηλυρίη), Ὀυϊ δοςογάϊπρ ἴο Π6 βεΏΟΥΑΙ υϑᾶρο 
οὗ {πῸ ΟἹὰ Τοσίαδπιθηῖ, ἢοΐ ἰο ὃ6 ἰδκοη ἃ5 ἃ 
ΡΙΌΡΟΙ πᾶπιθ. [Ι{ πλθᾶῃ5 5. ΓΙ ΕΥ̓ «ὐείσησπεις,. 
«υογ!δίεσπεις, ἀπὰ ἴποη ἀεῤγαυΐίγ, «υἱεξεάπεσς, 
Ἰ|Κ6 πεφμαρι, ἃ παι δν ἴῃ οἷά ἘΠΕ 5}. 

12. [Ιπ (6 ἢγϑῖ ρατί οὗ ([ἢ15 σεῦϑε (6 ρτοϑ- 
ΤΕΥ οὔ δε Αϑϑγγίδηβ δπά ἴμε ονοσίηγον οὗ 
Ρεορὶο δηὰ Κίηρ ἅγὲὸ ἀδβοσ θεά. 

φιλεῖ] 15 ποῖ δὴ δάδεαυδίο τεηδεσίηρ. ὙΠ6 
νοτά τρθδῇβ χγαΐθοσ, οοσρ1ϑῖθ, 15 Ζ011 
Βισουαῖι. ὙΠΟΥ σψυδηῖ τομὴ ΜΒΪΟἢ οδὴ 
ξῖνα βϑου ΓΙ γ--- ΠΟΙ Γοϑοῦγοος ἀτὸ υηϊπιραΐτοα, 

απάὐ ἠάεαυμε)] Τ1ιἰῖ. ἀπά ἐδι, 1.6, νιαηγ, 
πμ»ρ γΟΙ: 4: ἸΆΘΥ ἅτὸ εοπιῤίείε: 
γε ἐδ «δαϊϊ εδεγ εμέ δοαυ" ΤΙ τ. 

ποαυε ἀοαυη ἃ5 στάϑ8. ὙΠΟ ϑἰγοηρίῃ δηά 
ὨυΌοΓ5 δῃουϊά 6 οὗ πο δυδὶὶ ἀρδαϊηϑδὶ ἴΠ6 
βογίδο δῖ 5Βῃουϊὰ ἰἴδΔὺ ἔμοηὶ Ἰονν, 

«υδεη δὲ «“ῥαϊ ρα. ἐῤγομσ)] Ἐδῖδμοσ, διά 
86 Β.Δ1Ὶ1 »δἂβ8 ΔΉΎΔΥ, αἰβαρρολγ, ρογίβῃ, 
ἃ5 ἴῃ6 βᾷῺ6 νογά ἰ5 υϑεὰ ἰπ 5. χχχυϊὶἹ. 26: 
Ἰοὺ χχχῖν. λο. Τ6 υϑὲ οὗ [86 νετῦ ἴῃ ἴδ 
ΒΏΊΪΑΓ ΤΥ Ῥοΐϊηξ ἴο ἴδμ6 Κίηρ, 45 ἀϊϑτίηςϊ 
ἔτοπι ἴῃς Ῥϑορίθ, ἃ5 'ἱπ Ὁ. 1ἵἱ᾿ δηά ἴῃ υ, 13, 
δὲς γοῖε. 

Τδουσὺ 1 ῥανε οαὐδιείεά ἐδεε, Κο} 7Τυάδῇ ἰ5 
ἰοτὸ δή ἀγοβθθά, 45 15 βῆονγῃ ΟΥ̓ ἴπὸ {εῃλ πίῃς 
Ριοηουη ἔοσ “δε 'ἰῃ Ηεοῦτεν,, δηὰ 15 δϑϑυγοὰ 
(αἴ ἃ τορε που οἵ ΑΒ] σου ἔτοπὶ (ἢ Αϑϑογυτίδη 
σου ὰ ποτε οοσυτ. Απά ἰξ ἀϊά ποῖ τεουτγ. 
ΤΒουρῃ Μαηδϑϑοὶ νγᾶ5 οδιτιοὰ οδρίνο ΟΥ̓ ἐδ 
εαρίαὶπς οΥΓ᾽ ἐδὲ δοιὲ οΥΚΓ, ἐδ ἀὶπ οΓ 4“γγα 
(1 το. χχχὶϊ. 11 7υάδῃ νᾶ5 ποῖ “{{|πῖεά, 
ἃ8 ἰῃ [πΠ6 ἀδλγ8 οὗ δοηηδομοτῖθ. ὍΤΠ6 Κίηρ οἡ 
815 τεΐυγη Τοτβοὰ Τογυβδ]επι, δηά ρὼ ἐαρίαίη 
97 «υαν ἐπ αἰ δὲ ,επερά εἶδες 97 ὕυμάαϑ (ἰὉ. ν. 
14), ὈΘοοΠΊ Ηρ, 85 ἰἴ ουὰ ϑθθη, ἃ {ἸΌΟΑΣΥ͂ 
ἴο Εβασῃδλάάοη, 

18, Σὸν ποῖὺ «υἱῇ 1 ὅγεαξ͵ ἃς. ΤΕΣ 
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Ι4 Απά τῆς ΙῸΚΡ Παῖἢ ρίνεη ἃ 
ςοπηπηδηάπιεηξ σοποεγηΐηρ (ἢδς, {ῤαὲ 
ΠΟ πιοῖς οὗ Τῇγ πᾶπις 6 ϑοννῃ : ουῖ 
οὗ τῆὴε Πουβα οὗἉ ΤΥ ροάς νν}}]} 1 ουϊ 
ΟἹ τῆς ργάνεη ἱπχᾶρε ἀπά τῆς πιοϊΐεη 
ἱπιᾶρε : 1 Ψ}}1 πιαῖζα τὴγ ρίᾶνε ; ἴοῦ 
ἴῆοι! «τί νἹ]α. 

« ἴκεἱ. 5. 1ἐς ΒεΠο]ά τροη τῆς “ πιοιιπίδ! Π8 
16 ἔεεϊ οὗ πὶπὶ τῇδε Ὀτγηροῖῃ ροοά 
τἰάϊηρβ. τΠδῖ ρυ ] 8ῃ 6 τῆ ρεᾶςε ἰ Ο [υ- 
ἀλῇ, ἵΚεαρ ΤᾺΥ 8οϊθπιη ἐεδϑίβ, ρεγ- 
ἴοττη ΠΥ νοῦν : ἔογ ᾿τῆς ψγοεά 5}42]] 

ἱπιᾶσο οπηρἰογεὰ ἰ8 οἵ ἔγοαυθηΐ οσουττοηςς ἴο 
ἀδθηοΐθ ᾿θογαϊίοη ἔγοπι ϑβεσυϊυάθ, οἴ, Οδη. 
ΧΧΥΙΣ. 401 ἴμεν. χχυΐ. 121; 53]. χ, 2). ΤὮΘΓΟ 
ΙΏΔΥ Ὁδ Δῃ 4]]ιι5ῖοη ἕο ἔα ἔδεϊ (Πδὲ Η Ζεϊκίδῃ 
μλὰ Ὀδοοπιὶα ἃ {γα ΑΓ ἴο ϑεηηδοβοῦ, 2 Κι. 
ΧΥΪΙ. 14. 

14. εοπρεγπὶης δε} Ὑμὲ ργοποὺπ ἴπ (ΠῸ 
Ἡδρῦ. 15 δραΐῃ πιδϑουληθ, δηὰ [815 σοννβ (δαΐῖ 
ἴξ 5 ΡῬΥΟΌΔΟΪΥ [Π6 Αϑϑγγίδῃ πιοηδσοῖῦ ννῆο ἰ5 
βροίκεῃ οὗ Ηἰβ ονεγίμγον νουϊά ποῖ Ὀ6 {Π6 
ΤοβυΪ οὗ οἤδησθ. (Οοποογηίηρ Ὠίπι, ἴΠ6 σοπὶ- 
τηδληάπιοηΐ ννᾶ5 ζόης ἔοσί ἔγοπιλ [86 1 ογά, 
τλδὲ πὸ γ»ιογε οὗ ἐδ παριὸ δε σοαυν, Ὁ ὮΝ 15 
τηρδηΐ, ποῖ [πδΐ 6 5ξῃουϊα πάνθ ἢ ϑιισςόβϑοσ Ἰη 
ἢ]5 ΓΔΠΪΥ, Ὁ παῖ 8 ἀΥ̓μΔΞΙΥ͂ 5ιου]ά 1α5ῖ 
δυῖ ἃ βῃοτί δηὰ ἀδβηϊίο {ἰπ|6θ. [{ 5 ἱπβουχὴξ 
(δὲ 1 ννᾶβ 4 ργδῃάφοῃ οὗ Ἐβασῃδδάοῃ νῆο 
νγὰ8 Κη θη ΝΙΠουθ ἢ τγᾶ9 ἰδίκθη. 

Ἂνε ᾿ἰοᾶσῃ ἔτοπιὶ 2 Κ. χὶχ. 1:8, τπδῖ τῃὸ 
Αϑϑυσίδῃβ ἀεβίγογεἀ [86 ροΐήβ οὗ [πΠῸ πδίοηβ 
ἴμδῖ {ΠΕΥ σοπαυετεά. ὙΏεπ [ΠΟΥ νγεσὲ Ἤνετ- 
τῆγονση Ἰη ἴυγη, ἱπεῖγ χοάβ ββου]ὰ ἴῃ [Π6 5ΔΠπὶ6 
ΤΩΔΏΠΟΓ Ὀ6 ἐμ ο ΌὉΥ 186 Γ ΣΟΠΑΏΘΤΟΥΞ. 

1 «υἱὴδ νιαξε τδγ σγαυε] Μνε τοδὰ ἴῃ ἃ Κ. 
ΧΙχ, 4) ἰπδί ϑοηηδοπογ! Ὁ νγὰ8 πιιγάοσοά ὈὉΥ͂ 
ἔνο οὗ ᾿ὶς δοὴβ ἰπῃ ἴπ6 ἢουβα οὗ Νίβγοςἢ: ἢϊ5 
ξοὰά. Απάὰ ἴπ [6 Ταγριπὶ ἴπΠ6 νγογὰὰβ δῖ 
ἴδλίκδῃ ἴο τλθδῃ, 7 «υἱἱ »ιαζε 2 (186 δος οὗ ἐγ 
8046) 187 σγαυε; Ὀυῖϊ {ΠΟῪ ΜῈ] Αγαγ Ὁδαγ 
1}158 τοπάθσιηρ. ἴῃ [π6 Ηοῦτεν ποτα σὰ Ὀυΐϊ 
ἴνγο ψοσγάβ, ψῃς ἢ τπϑᾶῃ, 1 «αὐ ““ὲ 16 
ξΓαυε. 8ὃο ἴῃς Ψυΐζ. ““ροπαπὶ ϑερυϊοὮγιπι 
ἴυυτη.᾽" [ποιεδὰ οὗ Ἰοης ἴδ, ργοβροτίγ, δηὰ 
ἃ ΠΑΓΘΟΣ οὗ ρΙοτΥ, ἴπογο ννᾶ58 ἃ σγῶυε Δρροϊηϊοή 
ἴογ ᾿ίπι, δηά {παῖ, 45 1ἴἃ του]ὰ βθδθῆι, ργὸ- 
τηδίισγεῖγ. Απά τῆ6 τραάϑοη ἕο [(ἢ}5 15. βίγυδη. 
ὃν ἐῥοι αγὶ υἱέ] 1,ἴκὸ 186 κίηρ οὗὁὨἨ νβοπὶ νὰ 

τεδὰ ἴῃ Ὠ δηϊοὶ (ν. 272) ἢ6 νγᾶβ φυεὶσ δε ἐπ {δὲ 
δαίαπεοο: απά ζοιά «υαηηρ. δ δὰ δωρμ"εά 
πὸ Τογὰ, ἀπὰ νγᾶ8 δι δεὶγ δείφερεεά Ὁγ Ἡϊ τι. 
ΟΕ σ 5. 11,20, εγο ἴΠ6 βάτο ᾿ψοσά 15 υυϑοά. 

16. [π ἰδ Ηρῦτενν ἰοχὲ οἷ. ἰϊ. Ὀορίης 
πόσο, ΦΤμο ἰδηά γϑοςη!Υ οσοσυρίοά ὈΥῪ (δ 
Αϑϑυτίδηβ ὑυοϊςοῦηθ ἴἢ6 ἃγῆναὶ οὗ ἴΠ6 τηθϑ- 
ΒΕΏΡΟΙ5 Ὑὴ0 δηπουῆςσε ἴδον ἀοδίσυςίίοη, δηά 
ῬΓΟΠΊΪσῈ βαίθίυ ἕο [6 διζαΓα. 

ΒεροίϊΑα] Ιτ ἰ5 (ἢ6 οχργοβϑίοη οὐ ϑυγργίβθ 
δηά κἰαάηο55. 

ΝΑΗΌΟΜ. 1. 1. ἷν. 14--.. 

ὯΟῸ πιοῖα ρᾶ858 τἢγουρῃ ἴῆεε; ἢς ἰδ 
ὉΓΙΟΓΪΥ ουζ ΟΣ, 

ΓΟΗΑΡΤῈΚΝΚ Π. 
ΤᾺ εαγγεὶ σνα υἱείονέσμς αγπεὶδε 4" Ορά 

αραϊμεέ Λπεψεά. 

᾿ Ἑ τῆδῖ ἀλϑῃεῖῃ ἱπ ρῥίδοδϑ ἰ810ι ἢ 
οοπὶς ὑρ θείοσε τὴγ βοε: ἊΣ 

Κεερ τῆς πιυπιοη, νγδῖς ἢ τῆς νὰ ΠΣ 
πλλκα 10} Ἰοΐπ8 βίγοηρ, ἐογ γ΄ 
Ρονγογ τα ΐρ με ]γ. ἊΣ 

2 4ἔογ τῇς ΠΟΒΡ Παῖμ τυγπεά κε: 
ΔΥΆΥ 16 ἜΧΟΘ]]εηςΥ οὗ [Δςοῦ, 25 ἴδε σ᾿: 

ἐδὲ νιοιμ αἱ. ἃτὸ ἴμοθο ἴμ8αξ ΘησΟΠΊραο 
7ογιυβαίοη. ὍΠὸ ἰδηρυαρο 5 γε ἴἰκθ [ῃδὲ οἵ 
Ιϑαὶ. 1}. η. ἌΜΏΠ6 {Π6 ΘΠΟΠΥ οςουρϊεά ἐπ 
σΟυηίΓΥ, ἴδ ρεορὶς ἽοουἹὰ ποῖ σοπὶθ ὕρ ἴὸ 
7ογυβαίοτα ἴο ζεοῤ ἐρε «οἱοηπ ἥξασ. Νοῦν ἴδε 
ὙΑΥ νγὰϑ Ορεῆ, ἴθεσο νγᾶβ Π0 Πἰπάγαηοο, ἀπά 
υὐάδῃ ἰ5 ὈϊΔάδη ἴο ρεγζόγηι δὲ υοαυ:, ΜΝ εὶ 

Ὀδοη τηδάθ ἴῃ ΠΟ ἀϊξίτοσϑ, Νοῖ ΟἠΪγ μιὰ 
ΒΟΥ ἀο]ίνογαησς τοπὶ ἴΠ6 ἱπυδύοσ Ὀθδη ἃ 5, σπαὶ 
ἰηδίδμπος οὗ Οοὐΐδβ ρονγοσ δῃηὰ ἴονε.---ἰΠετὸ 
Δ ΔβσΌΓΔηΟΣ [δδὶ ἴῃς Αϑϑυσίδῃ 5ῃουϊὰ ΠΕΎΕΓ 
ἃϑδὶη Ρᾶ55 ᾿ῃγουῇ [πὸ Ἰδηά. 

δε «υἱεζεά  Α5 ἰῃ γε, ΣΙ, «ὐἱοζεά εοιυμεῖτ. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. Τα ρῥγορῆθξ ἴυπις συ άεη!ῦ 
ἔτοτι [Π6 ἀε]νογαῆςε οὗ Ἰωέαμ ἴο [πε ονο ΟΝ 
οἵ ΝΙΏον ἢ. 
Η ἐδαὶ ἀαεφεὶδ ἐπ ῥίεοο:} ἴπ Ἡεῦτεν ἰς 

οὔθ ψογὰ, ἐῤε σεαίεγεσ, [6 ἀεναϑίδίοσ, (δὲ 
Ὀοβίεσεῦ γῆ 5ῃου]ά ονουΐῆγον ἴμε νγαῖϊς οἱ 
ΝΙΩΘνοἢ δηὰ ἀἴβρογθο ΟΣ ἹΠΒΔὈϊ δηΐδ5. 

ἐν οι 49} ὙὍὙΠὲ 584Π|6 ὙογῸ 15 υιϑϑἀ εἶδ. 
ὙΠΟΓΘ ΟΥ̓ ΤΙΠΑΤΥ αἰΐδοῖκθ, 859 [πῃ 1 Κ'. ΧΥ. 7, 
ΧΧ, 22. 

δείογε ἐδ πε] αϊδον, ασαϊπσὶ ἐδγ ὕω. 
ΤΠΘ εἰποῦν 5 ΠΣ πρὸ δ τὰ τ |5 ΝΙηενεὴ 
[Πδὶ 15 δά ἀτεβϑοά, δπά 56 15 ἀοσίϑινοῖυ διἀόεη 
ἴο 5ρᾶζε ΠῸ ραὶπβ ἰπ διυιδγϊηρ δρϑϊπϑὶ [δὲ 
554} οὗ ἴπε ἴοο. 

ἄεορ “δὲ ἀὐςοάς ὁ ΎΤῆε σογὰβ ἅγὸ ἴτῸπὶ 
[Π6 βᾶπιὸ τοοῖ ἰπ Ηοῦσγονν δηα τηυςὶ ἀἰ|Κθ 1 
βοιιηα. Ψογο ννὸ ἴο σοπάοσ ἄεερ ἐδὲ ἐδ, τὲ 
Ββουϊὰ τεϊδίη {πὸ 5 πη ΠΑ ΕΥ̓͂ οἵ 5ουπά, δυΐ 
βῃουϊά 1ἰπι|ῖς τῃ6 πιρδηΐπρ ἴοο ταυςὶ, ἴο 
»ιμρ βίον σοταρσοδοηᾶς 411 [86 Του  βοδίοπϑ. 
ὙΒΕ ποτὰ οσουτβ ἱπ {μ6 ρῆγαθε γεπάεγθα 
εκορά εἰδέος ἴὰ ΟὨγοπΐοῖοβ (6.3. 2 Οδιο. 
χῖν, 4). 

«υαἱοῦ {δε «υ4}] ΒΥ Ὡς [6 ΘΠ (λα 
δΔρργοδοῇ, ᾿ 

»ιαζε ἐγ ἰοῖρις “ἰγοη] ΟΥ̓ ρετθαρϑ5, χίγά 
18) ἰοὶπα, φαϊμοτίης ὑρ ἴθ6 βονηρ ξαππεηῖβ 
ἔοσ υἱξογοὺβ δοίίοῃ. 
ον ἐδν βοαυετ' πιὶρ δε} Ατλοτε ξετκταὶ 

ΘΧργοβϑίοη, ἃ8 ΨΜῸ τ] ἢΐ 54Υ, δίγαιπ ἜΕΥΕΙΥ͂ 
ΠΟΙΥΘ. 

Ὡ. δαὶδ ἐμγποά αςυα}}] Βειίες, ΔῈ Σθ» 
ξαχποά ἴο, »Ὠϊοἢ 15 οαυϊναϊεηϊς ἴο, ἀπιό π’ν 



ν, 3, 4.} ΝΑΗῦΟΜ. 1ἹΙ. 

ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ οὗὨ [βγδεὶ : ἔογ τῆς δπηρεῖοῖβ 
ἤᾶνα Ἔδπιρίοα τἢεπὶ οὐ, δηά πχλγοά 
τΠεῖγ νίης ὈΓΔΠΟἢ 68. 

2 ΤΒε 881614 οὗἩ ἢ παῖρῃ τπεη 
Οὐ, ἄγε 6 τηλάς τεά, τῆς να]δπὲ πιεη ἀγε ' ἰῃ 
κ ΡῸΝ βοδιϊοῖ : τῆ6 σμαο εὐαί δὲ 
»εῖδε. ἰ βαπλῖηρ ἴογομεβ 'ἰῃ τῆς ἀδγὺ οὗ ἢΪ8 

ργερδγδίίοη, δπά τῆς ἢν ἴγεεβ 5384}} ὃς 
τεγγ ]ν 8ῃάίκεη. 

4 Ἴπε Τμδγίοῖβ 56.411] γᾶρεὲ ἱπ ἴδε 
δίγεαῖβ, [ΠΕΥ 5}]} 10.81186 οὴμς δραϊηϑβὶ 
ἈΠΟΙΠΟΓ ἴῃ τῇ6 Ὀγοδά νγᾺγ8: ᾿ἋΠ6Υ ὑΗΡῸ: 
5014] 5εεπι ΠΠκ6 τογομε8, ἘΠΕΥ 58.411} τὰ ἑάσιν. 
{κε τῆς ᾿ριηΐηρβ. 

σἱογεά. ὙἼὌἘῸ 1 οτὰ Πδά ϑθοπιθὰ ἴο ἔογβαϊκα Ηἰς 
ῬΘΟΡΙΘ ἔογσ ἃ ννῆϊθ, ψβεη Ηδ κυβεγοὰ (ἢ6 
Αϑϑυτίδῃ ἴο ἱηνδάθ δηὰ σχάναρε ἰδοὶσ ἰδπά, 
Βυΐ Ηδ ννὯ5 51{}}1 [ϑαίοιιβ ἕοσ ἰἤεπι, Ηδ ψουϊὰ 
ΔΥΘΡΏρΡΟ [86 Ἰνγοῆρβ ἀοπθ ἴμεπὶ. ῬὙπετγείοστο Ης 
νου] ϑυπηπιοη ἴμ6 ἀοπίσουον ἀρζαϊηϑὶ ΝΙΠονθ, 
οὗ, 1521. ΧΧΧΙΝ σ; Ζοοῆ. ἱ. 1ς. 

ἐδὲ οχοοίϊοης ὁ ὕαςοῦ} 5 ἴμδὲ τῇ ψὩ]ςΣ 
)αροῦ ἸΑΒῸΥ δἰογίιθά, 411 186 ρυνίερεβ δηὰ 
δοηουῖβ ἢ ποῦ Οοὰ ἰῷ ἰηνοϑίοα [6 
οδόβϑοη ΡΘΟρΪο, εξ. Απιοβ νΥἱ. 8, νἱϊ. ). ὑδεοῦ 
δηά Ζεγαοὶ ἀτὸ ἰδίκθη ΟΥ̓ ΤΔΗΥ͂ 45 ΓΕργ βθητη 
ἴῃς ΚίπράομῃΞ οὗ υἀΔἢ} δηὰ [Ξγδεὶ γεβρθσ νεῖ γ, 
[Ὠου ἢ ΙΕ ννουϊὰ ποῖ Ὀ6 ΑΞ ἴἰο πὰ δηοῖδπου 
ἶαοσς ψνβογα 6 ἴνο Ὡδπε5 δῖ ἴδυ5 υδά. 
Ἔσμᾶρα δοοῦ δηά [5γδοὶ ἂγὸ ἀδϑ ζῃδίίοῃς οὗ 

[86 τυδοῖρ ρεορῖθ, 45 ἰῃ 5. ἰχχν. 21. υἱεοῦ 
νγἃ8 ἴ6 ΠπΑΠῚΡ βίνεῃ ΟΥ̓ τδη, Ζιγαεί τῃλὶ 
ςοηξεττεὰ ΌὉΥ Οοά, ἀπά ἴῃυ5 206 φχοείΐεπο οὗ 
Τεγαοὶ ἰ5 βοτηείίης ΒίρθοΓ ἀπά πιοσὸ ρβ]οσίουϑ 
ἴλη ἐδὲ ἐχοείϊομεν 9.) αεοὐό. ἴῃ 1. τς, τῃ6 
ἰδηρυλρο 15 ΝΕΓΥ ᾿ἰκ6 ἰδὲ οὗἉὨ [54]. 11}. 7. 80 
115 με 15. {πκὸ [ϑδἱ, 11. 8 (ΘΓ 566 ποῖο), 
ἐδε Ζογά «ῥα ὀνγίης αἀραὶπ (ΟΥ τοῖς πσῃ ἢ0) 
Ζἑο». 
τόν, ἄς. ΤΉΪ5 οἰδυϑθ ὄχργεϑϑαβ [6 γεάβοῃ 

ὙΕΥ Οοὰ νου]ά τοοΐοσς Η!5 Ῥοορῖθ, Ὀδοδυϑ6 
ἘΒΕΙ͂Γ δηθηίοβ μβδὰ Ἰηβιοιοα {Π6 11 τπηρᾶϑυγε οὗ 
Ρυπὶϑῃπιοηΐ. 

ο»ιρι4] Ἰορορυϊαίεά, ρ]υπάοτοά, ςξ, [54]. 
ΧΧΙ͂Υ.Ι,) 3. Τ72ε ϑπρεγ: ἅτὲ ἴῃ6 Α Ξϑυσίδῃ5. 

»ιαγγεά ἐδεὶγ' αἱπό ὀγαποδε] ΤὮΘ ἱπιᾶρὸ 15 
Ἰκὸ (Βα οὗ Ῥϑ5. Ιχχχ., ἰὴ νῃϊο ἢ ἴΠ6 ρϑορ]ο οὗ 
Ιϑγδοὶ ἅτὰ βϑροΐζεῃ οἵ 845 ἃ Υἱῃθ. ΒΥ ἴπθ ὀγαπεδες 
ΤΏΔΥ ὃὉ6 υπάοιΞκίοοά {Π6 οἰἴἰε5 οὗ ἴδε ἰδηά. 
ΤΠ σείεγθησδ ΤΏΔΥ͂ Ὀ6 ἴο [6 εν]}}5 Ἰηβὶοϊοά Ὁ 
ΘΠ ΔΟΒΟΣΙὉ ἴῃ [18 ἢγϑῖ ἰηναϑίοῃ. 866 2 Κ᾽, 
ΧΥΙ. 13---τό, ἀπά [581], Χχχνί. 

9. [Ιῃ νοῦβϑεβ 34---Ξ-Ὁ 6 ῥσγορδεὶ τ ἃ ἴον 
ὈοΪὰ 5ίγοῖος κίνεβ ἃ ρίἰςίυγε οἵ [6 Ὀοϑίο  ΣΒ 
δηᾷᾶ 186 Ὀεκίεχεά, δηὰ ἴδ6 σδρίυγο οὗ ἴῃ οἰ. 

Ιπ 1Πϊ15 γοῦϑθ ἯῸἕ 566 [ἢ6 ἱῃυδαϊηρ ἌΣΤΏΥ. 1772: 
“ῥίεἰαῖ, 5.81} διὰ τουηᾷ, ἐξ »"αάε γεά, οἵ, ἃ5 186 
ννογὰ 8 στοηάδογοὰ οἰϑοννῆετο (Εχοά. χχν. ς, 
Χχχν. 7), ὠγεά γεά. “ΓῊΙ5 ἰ5 Ὀεξίοῦ δηα 5 ρΡ οΓ 
ἴπ2πὸ ““ Ξἰδλιηοὰ ψἱ Ὀ]οοά,᾽ οὐ “οὗ τοάαὶ 
Ἰυπῖγε,᾽ 25 δείηρ σςονεγοὰ ψν ἢ σορρεοτ, δηὰ ἰΐ 18 
σοηβιτηοὰ ΌΥ ἴῃς Νιπουεῇ τηοηυπιοηῖβ, ἴῃ 
τυ δ ςἢ ἴΠ6 5}16145 δηὰ ἄγοϑϑοβ οὗ 6 νυδγτίοῦβ 
ΔΓΘ ΒΈΠΟΓΑΪΥ ραϊηϊεά τοὰ (δηλ, “ Β. Ὠ).᾽ Απί, 
Νίπευεό, Νοῖ. 11. Ρ. ς:6). ΤὙΠῖ5 15 βαιά ἴο 
ανο θδθῃ ἴδε ςο͵ουγ ἰπ ι156 ἀιποης ἴΠ6 Μοάδ5, 
δηῃά ἔγτοπι ἴΠ6πὶ, οὗ 86 Ῥογϑίδηβ (Χοη. "Ογτ. 1. 
8. ἼἶΚΝΜΜΠΙ. 3. 1). ὙΠ δραγίδῃ8 430 ὑγοσθ ἴΠ6 

νον ΥΙ. 

βᾶπιο (Χεη. “ἀς Ἐσρρ. 1,26. ΧΙ. 3). ΤΒα Ρ6- 
ϑίοϑοῖβ ἃσὸ ϑροόκθη οὗ ποῖ 58|Π1Ρ]Υ 85 53ο] ἴθ, 
ὕυϊ 458 »εὐν δὲ) πιο, ΟΥ̓δεγοῦς τος 
(εἰ. Τυάρ. 11. 29; 4 5. χὶ. τό). 
ΒΥ δὲς γε δὴν γ:6 ΤΩΔΥ Ὀ6 υπάοτϑιοοά [Πο56 

υπάογ [86 σοπιηιδηὰ οὗ ἴδ ἱπυδάοσ, οὐ Ὀδξζοσ, 
[Ποθ6 τηυπίογοά δηὰ Ἰοὰ ὈὉγ Οοἀ Ηϊπιϑοϊξ, [86 
1ογά οἵ “-. α. ΟΕ [δὲ ἰδησξυᾶρε οὗ [5αϊδῃ, 
ΧΙ. 3.) ς) ΓΕϑροσης ἴπς ονογῆγον οὗ Βαῦγίοη, 
»γ πὶ δὲ οπδ, 7ὉΡ »ελπο ἄῆχόγ. Απά 50, δὲ; 
2γεῤαγαμοη. 1 15 δ ἘΟ πλδυϑηδὶβ [6 ἴΣΟΟρ 5 
δηα ἀϊγοςῖ5 [ποῖτ πηονοπιεηίβ. 

᾿ ὙἼΒ6 ψογσά ἐγδῃϑιδίοα ἐογοδε: 15 ἔουηα ΟΠΪΥ 
πῃ 115 ῥἷδοθ δηὰ 15 οὗ υποοτίδιη πηρδηΐηρ. 
Ουνγ ἰγδηβίδίοσβ πάνθ ἔνθά ἴμοϑο ΨΟ τὸ- 
ξατὰ ἴῃ6 νογὰ 45 οἵ ἴδε βδαπὶὸ οὔ δίῃ ἃ5 [δδί 
ὙΠΟ ἰ5 χργοϑϑοά ΟΥ̓ ἠογοδε: ἃξαῖῃ ἰῇ Ὁ. 4, 
ΟἾΪ Ὑ1ΠῸ ἃ ἰγδηθροβιοη οὗ ἰεϊζεῖβ.Ό Μοτὸ 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ δ πιεδῃ5 ἃ πο Κὶπᾶ οὗ 'σοῃ οὗ ϑἴδοὶ, 
δηᾶὰ [Π6 Ρ]υγΑὶ ΤΊΔΥ Ὀδ6 υϑοά ἴο ἀεθοτῖθο [Π6 
Ραγίϑ οὗ ἴδ σβασίοῖβ, ΟΥὁὍΥ ογηδπιθηίδὶ ἰγαρρίηρβ 
τηδάθ οὗ {18 πιοίδὶ, νης, θη (πὸ ἸΡδι 
Ρἰαγοὰ ὕὑροπ ἔδοπὶ, βαςηοαὰ ᾿κὸ ἥγο; 1ἴ 18ὲ 
ἐῤαγίοι: (ποῖ "ὁ 5841} θ6 ̓" Ὀιυ) ἅτὸ αυὐ ἥγε οὗ 
“ἰεεῖς, ἰ.6. Βρατκ]ς δηὰ βαϑἢ ὙΠ 5ἴθοὶ. ϑοπιθ 
τιϊηὶς [86 τϑίδγεησε ἰ5 ἴο Ἵοδγοῖβ διτηοὰ τ 1 
βουίπο5, υϑοὰ ἴῃ (Π6 ῬοβιοσίηΣ διτῶγ. Βυῖ οὗ 
16 υϑ6 οὗ 5υςἢ οδατγίοῖβ ἴποτὸ 15 η0 Ῥγοοῖ. 
ΤΠοῖο ἰ5 ἃ 141] ποῖθ οἡ ἴδε Ηοῦγενν ννοσὰ 
ΠΟΙ υϑοὰ ἴῃ Ῥυϑεγ δ [πἰτοά. ἴο Ναδυπι, ἢ. 371. 

απά ἐδὲ ἢν ἐγεθς «“ῥαϊ δὲ ἐεγγί δὲν “δαξεη) 
ὙΠῸ νοῦ 18 'ἰπ 16 ρῬαϑὶ ἴθηϑο, δηὰ 86 531π|ρ16 
(γδηϑδιοη 15, σμά ἐδε ἥγ ἐγεε ἄγὸ ὄγα»- 
ἀξ εδεά, δ. 6. ἰἤῃΏ6 ϑρϑᾶσβ πιδάθ. οὗ ἰμδὶ νοοά, 
ΤὮο φεϑίυγο 15 [μδδὶ οὗ πιϑὴ δᾶροὺ ἴοσ Ἴομῃῆϊιεί. 
[τ|5 ἃ φιερίοη ψΒοῖμον [πε ἔγοθ 15 [π6 4γ οσ 
116 εγργε:: (866 δ} Π 5 “Β. Ὠ.᾽ Ατί. Σίν, 
αἶβο, ΑΡρ. ". 11.). [π οἰἴ μοῦ σᾶϑο [86 τδίοσίδὶ 
8 ιϑοὰ 45 [6 παπὶθ οὗ [6 ὑγεᾶροῃ, 85 μελία 
ἴη Ηοπιεῦ, δηὰ αΐκ ἴῃ ΝΡ]. 

4. ὝΠο πιοπίΐοη οὗ “ἡγεεί; δηὰ δγοαδῖ «υα7: 
ΤΏΔΚΟ65 ἴ ργοῦδῦϊο παῖ [Π6 5οθπα 15 ΠΟῪ [ΓΔῃ9- 
ξειτοὰ ἴο [Π6 ἱπϑίάθ οὗ ἴπθ ς"γ, δηὰ ἰμδῖ [ῃ6 
ςοιηπηοϊοη οδυϑοὰ ὈΥ {π6 ἀρργοδοῖὶ οὗ {πὸ 
ΘΏΘΙΩΥ 15 Βετὸ ἀεβογι θά, 86 γε Ὁ8 ΤΊΔῪ 41] 
Ὀ6 τεηάεγοὰ ἴῃ ἴΠ6 ῥγεϑεηῖ, 

γαρῈ] Τῃδ ποῦοῃ Τοηγεγοά ὉΥ͂ ἴπ6 ποσὰ 
8 ἴδδῖ οὗἩἨἉ ͵᾿ιανίηρ; [86 δἷἱγ οἵ πιδάπεϑθ. Τδὲ 
Β81Ὼ6 ΘΧργοββίοῃ 15 ἔουπά ἴῃ ες, χὶνὶ. 9. 
ϑιτα δεν ἴῈ 5 βαἰὰ οὗ ἁ 68, [8δὲ ἢς ἔγους 
Λιγιοιυίν, ᾿ξ. «υἱὲ »ιαάμεσ.. 

ἡ} ιμεἷδ οπε αφαὶπε! σποδοῦ] Βοῖίοσ, ρεσθδρα, 
γμπ ἴο ἀπά 7γο, ἴῃ Βοῖ μαϑῖθ, ' 

ἐδον ῥα)! “͵ρ»}}] Μόοτσὸ Ὄχδοῖίγ, ἐδεὶν σδοαυ, 

64ιϊ 
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τον, 

ἘΗΞΘδ. 

5. Ηες 5}14}1 τεσουηΐ [5 ᾿ ννογί ἢ 68 : 
{ΠΟΥ 5841} β8ζυπιδὶς ἴῃ τῆ εῖγ νναϊκ ; 
ΠΟΥ 5121} πιᾶῖζε μαϑίε ἴο τῇς νν2]]} 
τπεῖοοῦ, δηά τῆς | ἀείδπος 5841 ὃὲἊ 

εουενὲν, 
οτ, οουαγεν, ὈΓΕρΑΓΘά, 

ΝΑΗΌΟΜ. 1. ἵν. 5--. 

6 ΤὨε ραἴεβ οἔἉ ἴδε τίνειβ 3}2}} δε [Ὁ 
ορεπεά, δηά τὰς ραίδοε 53}2]1 δα [ ἀϊϑ- Ιὰ, ὦ 
8οἰνεὰ. ΕΞ 

7 Απά "ΗυζΖζΖαῦ 5}2]1 δε ᾿Ἰοὰ ἀναγ αὶ 
ολριῖνε, 8586 86.4}} θῈ Ὀγοιρῆζ υρ, δῃὰ ἐμαὶ 

ΤΟ τ, ἐἐρονυενεά, 

ΤΏΔΙΣ., ὕόγηε, ἃΡ ςὁ. ὙΠῸ ργοπουῃ ἴῃ 
Ἡοῦγχεονν ἰ5 ἔδυηίηϊηθ δηὰ 5 σΟΠΊΊΟΩΪΥ τγοίεττεὰ 
ἴο ἐραγίοι,, ΔΈ ΒουΡὮ ἴμδὲ νγογὰ ἰ5. οἰϑεννῃοτο 
τ Δ5Ο 0} π6. δοπῖα πηᾶῖκο ὀγοαδ ῥίαεες ἴμο δηΐθ- 
ςοάεηΐξ, Ὀυξ [815 566Π15 ὨΔΓΘὮ. 

δ. Πρ ΤΤΒε Κίηρ οὗ Αϑϑογγία, σουϑεὰ ἘΥ͂ 
ἱπηπιϊπεηΐϊ ἀληρεγ, γεοομπῖε, οὐ ὀείδίπδε ὀέρε οὗ 
δὲς «υογ διὶφι, ΟΥ ποῤίοΓ, ἃ5 ἴῃ βδΆπιὸ νογὰ 15 
τεηάογοὰ ἴῃ 11. χ8. Βυΐ [ΠΟΥ 4ν41] Ὠϊπὶ ποῖ, 
(δεν ἃὲ ποῖ Νί ἔογ ἴῃ6 εἽπλεσβεησυ. {72ε 
“πρχιδίς ἐπὶ δεῖν «υαἱᾷ, οΥὙὍ «υαγ. (ἴ6 ψοτά 15 
Ρίυγαὶ ἴῃ (6 Ηδῦχονν τοχ), ἵκο ΤΏΘ ῬΔη]ς- 
δῖ ΠΟ Κοη δηὰ γεδάγ ἴο ἔ2]}. 

ἐδεγ.. «δας [ὁ 1δε «υαἱὶ ἐξεγεο ἘΒεῖϊϊζεγ, δεν 
«υαἱ! ; 380 δὲν ρίαεε ἴῃ ἰ. 8. ΤῊΙ5 ταϊρηϊ Ὀ6 5διὰ 
οἰἴποῦ οὗ [6 Ὀοδίοροῦβ οὐ ἴῃ. Ὀεβδιοροάᾶ, ὍΤῇδ 
σοηΐοχι πλᾶῖκο5 {Π6 ἰδοῦ νἱονν ΠΟΤῈ ΡγΟΌΔΌΪΘ6. 
ΤΩς ἔο] ον ηρ ννοσάβ, σπά ἐδε ἀεήέπες ἐς ῥγε- 
αγεά, ᾿άγὸ ὈδοΏ ἰηςεργείεά οὗ εἰ που ϑἰάθ, 
με νογά ἐγδηϑιδίθα δείξη τλακοβ ἴ ΚΟΥ 

18δῖ [πὸ διδοῖς 186 ἀεθο θεὰ, δ 15 τηδδηὶ 
ΒΘΟΙῚ5 ἴο δ6 ἃ χηονοδῦϊο ἴοννεῦ οὗ ψοοά, ν ῃϊς ἢ 
Ῥτοίοοϊοἃ [μ6 Ὀοδίοροῦβ ἔτοπὶ π|551165, ὑνὮ}16 
υϑίηρ ἴῃ6 Ὀαϊογ προ τγάπὶ, δηὰ οδγτίθα 50] ἴθ γ5 
Οὔ (26 ὕρρὲσ ρμαγί, 580 85 ἴο ὑὈ6 Ὀδί(οσ ΔὈὉ]6 ἴο 
5581} ὙΠ} ἀστονν5 ἴμ6 ἀείεησοῦθ οὗ ἴμὸ νυ2]]5. 
ΘΌΓΝ ἰονεσβ, ἢ ἔΌΌΓ ΟΥ 51Ϊ]χ ὙΠΟ οἶβ, ἅσὸ ἴο 
Ὀδ 5θθ Οὐ Αϑϑουγίδῃ βου]ρίιγεβ. 866 ἐπρτανῖην 
Ὑ Ὁ} ἀοοοτίριίοη ἔγοπι [αγαγαὰ 5 " Νίπουθῃ, ἴῃ 
δ 1Π8 Β. 1). Ατί. δρι, δαϊεγίης. ὙΒΟΥ 
ΤΟΒΟΙὉΪ6 [ῃΠ6 ουἱπεα δηὰ ἐσμάο οἱ Ἀοπιδη 
νγατίδτο, Ετοπι ἴΠ6 νν8}} ἴο Ὠιο ἢ ἴλ6 Α55υ- 
ΤίΔῃ5 μᾶνθ μδϑίοηθά {ΠΟῪ 5866 (Πδί 41} 15 τεδάυ 
ἴογ ἃ ΥἹϑόσοι βίεξϑ. 

6. Τδο ρυορδοῖ ϑρϑᾶκϑ οὗ ἴδε ἰβϑιδ οὗ [Π6 
δίῖδοκ ποῖ ἃ5 σγβαὶς «δα δὲ, Ὀυΐϊ 85 ψνῆδί ἰ5 
Δἰγεδὰγ ἀοπθ. ἩΗξδ ι.565 ἴπ6 ρᾶϑὲ ἔδηϑε ἴῃ δδο ἢ 
οἶδυϑο. 

ἴτ μδ5 θθθὴ στους ἀἰθρυϊοὰ ἰῃ γῆ δί 5θη56 
ἴη6 ννογὰβ 2δε σαΐε! φ ἐδὲ γίυεῦ: τὸ ἴο 6 
ἰδίκθη, συ βοῖθοσ Βρυγαι νοὶ οὐ ᾿ἰζογαὶ γ. [1 ἰ5 
δύῃ ἴο υπῃάοτοϊδηδ γύσεγ; οὗ [86 τυ τυ ἀ65 
οὗ 186 ΘΏΘΠΑΥ ἡν8Ο σᾶπης ἰη ᾿ἰκὸ ἃ Ποοά, οἵ οὔ 6 
Ὠυ ΠῚ 65 οὗ [86 ᾿ηΠΔὈϊΪΔηῖ5 νο σου] Ὀ6 σοΠ.- 

ἴο δἴγοδῃιϑ. [{ 15 ϑαϑύ δηά παΐυγαὶ ἴο ἴδ κθ 
ἐδε ξαϊε: ΟΣ δὲ γῆυεγ: ἴο τρθδῃ ἴβοϑο 5ἰζυδίοα 
Οἡ ἴΠο ΞἴγθδΠ}5 Οἵ οδηδῖβ, ἴδ ἔτοπὶ ἴῃς Τίρτί5, 
ὙΠ ς ἢ ϑεγυοά 45 ἃ πιθδηϑ5 οὗ ἀδέεηϊπρ ἃ ρογίίοῃ 
οὗ ἴη6 ννα}]5. ΒΥ ἀϊνεσίίης ἴμοϑθθ, 845 νγᾶβ 
ἄοπε δὲ Βααὺνγίοη, δοοογάϊηρς ἴο Χεπορβοῃ 
(' γτορ.᾽ ν11. ς, 15), ἴῃς σβδηπεῖβ νου Ἱά θ6 
Ἰο  ἀτγ, ἀπά ἴπογο ννου]ὰ Ὀ6 πο οὐδειτιςίοη ἴο 
[86 δάνδῃςβ οὗ {86 ἐπεπῖγ. ΒΥ {δεπὶ ἐῤε ζαΐε: 
ψΟυ]ὰ ΒῈ οῤεπεαῖ ὈΥ ἔοσςβ. 

δὲ ρῥαίΐαεε “ῥα δὲ ἀμ“οἰνε ΨΝΏΡΩ (ἢ 

, οπἀμοίίη ς᾽ 

ξδῖεβ σοσὸ Ἴδιτιοὰ 411 ννδβ ἰοβῖ, ποῖ οὐἱγ ἵκ 
ουϊνοτκα γογὸ ἴλίκεπ, ΓΏΕΓΕ ννλ5 [Ὁ Ὁ ]6 Οἵ τὸ 
τεϑιϑίδῃος νη. Ὑ{2ε ῥαίαεε 1156} Ὑ785 625} 
σδρίυγοα, [{ ννὰβ ἀμ οίοεά ὙὮ ἴΕΥΤῸΟΓ ἀνά 
ςοηπίογῃδίοη. Ὁδὲ ποατί οἵ κίηρ Δηἀ ρἤπαϑ 
γέ ψῆδη ἴμῈῪ μοαγὰ οὗὁὨἨ ἴδ ϑυζορεῆιὶ 
5540]. ϑοῦιο ὑπάογειδηα ἴπθ ποσὰ {Ππ ΠῚ} 
οὔ {86 ονοσίῆσγον οὗ ἐδὲ ραίφεε ὉΥ͂ νγδίετ. Βυὶ 
Τὶοάοτι5 8:15. (11. 27). οὐ ἴδ δυϊβοηίγ οἱ 
Οἰεβῖαβ, γεϊδῖος οὐἹΥ [ἢδξ ἃ ρογέοη οἔ ἐδε «υαίϊ 
τγᾶ5 ἰἄγονγῃ ἀονγῃ ὈΥ ἴδ6 5, ν  Ἰδη σίνοσ. 

7. “54 Ημωσπκαῦ, ἅτε. ῬὍΠῈ χτεθάσπηρς 
ἴῃ [Π6 ΣΠΔΙΡΊΠ, 45 νν }} 85 ἰοχῖ, ἅγὸ ἱπάϊο- 
Κἰοηβ οὗ ἴῃ6 οὈὐϑουσυ οὗἩ 186 νγογὰ υἱϑοὰ ἴῃ (δε 
οΥσίη8]. Οουϊά Ημπεταὸ δ τοραγάδαά ἃ ἃ 
ΡΙΌΡΟΙ ΠΑΠΊΘ, 85 ᾿ξ ἰ56 ὈῚ Εννδὶά δηά οἰδεῖ, 
86 πιοδηΐηρ οὗ [86 ϑεπίδῃσθ νου Ἱά δε Οἶδα, 
Βυΐ {δεγὸ ἰ5 πὸ ἴγδοθ οὗὨἩ [π6 πδη)ὸ οἰβενῖκτε, 
δηὰ (δῖ 1ῃΠ6 Αϑϑυσίδπ 4υθοη 15 τγείεγτθὰ ἴο, 
δ ἃ Υἱονν [αἴ 566Π|5 ἴο χϑϑξ ΟἹ πΊΕΓΟ Οοη]εῦ- 
ἴυγο, ὅ66 οτος] Νοῖδ. 

Ατμοηρϑὶ {86 τηοάσιτιβ [ἢ τεπάσπηρ [δαὶ 
845 πιοβὲ βυρρογί 5 “1πά ἐξ ἐς ἀἰρίογηκίπεά, Οἵ 
ἀξεγεοά. ΤῈ νεγῦβ ἴβαξ ΨΟ]]ον ἂγὲ ἰῃ ἰδὲ 
ξεπιϊηΐης, δηὰ νυ βοη [Π|5 τεπάογίηρ 15 δάοριαὶ 
1:15 ϑυρροθοά δαὶ ΝΙΏσν 5. ̓ ημδ (Δη[5 δὲ 

Κοη οὗ 85 ἃ ἔδιμδῖθ, δηά ἴδιι5 λῃ δΡ- 
Ῥτγοργιδῖο βιιδ᾽εςὶ 15 ἔουπά. 586, Νίπεγνεὶ, ἰδ 
αυξεη οὔ πδίϊοῃβ δα] δὲ ἐξα σαυαν εαρέλυε, δεῖ ατ 
ἴῃ 16 πιαγρίη αεουεγεά, 11ϊ., 15. δἸσΙΡΡ θά, 
ἱσποιηϊηϊουϑὶγ υποονεσοὰ, [{ 15 δποίδεγ ἴοι 
οὗ 186 βάσῃβ γεγ νν οι μᾶ5 (πὸ πηοδηίηρ ἐπε 
αϑορηθὰ ΟΥ̓ Οὐγ Δ. Κ΄.) ΤΡ. ἢ. ς δὰ 5}. 
ΧΙ. 2, 34; Ηοϑ. ἱἸ. 2. 

“δε “ῥα! δὲ ὀγομσόέ Ὁ} ϑυςῖ ἰ5 ἴδε πεπὶ 
τεπάετίης οὗ ἴπ6 νγογά, ΟὨΪΥ {κε ἴδ ργεοράϊηρ 
οπς ἰξ 8 ἴῃ ἴπ6 ραϑὲ ἴθπϑθ, [{ 15 ἀιῇθουϊὲ 
ἀείοττηίπο 115 οχαςῖ ἕοσοθι [ξ ΠΊΔΥῪ δα 5Π|0|}) 
ἐς τοριουεαῖ, ΟΥ ἐαλοη οὐ ὉΥ δεῖ σλρίοιβ. ἴΐ 
μιᾶ5 ὕθεη ἱπίεγργείεά ἡ,ηεά τ οὐ ἃ Ἅομαποί, ΟΓ 
εαγγίρά ωῤ, ἃ5 ἴο δῃοΐμεῦ ἱπηροῦδὶ οἰ, ΠΟΥ 
[μαἱ ΝΙΠονθὶ ῃδά ἐ8]]θη. 

δὲν »παὶά «δαὶ! ἰεαά 1 Ἡμακπαὐ 5 ἃ ὈτορεΓ 
πᾶπιο ἰἷς 18 ἴο δ6 ἴδκθη Πἰτογαῖγ. [1 Νιηετεὶ 
ἷθ ρεγβοηϊεὰ, δε »ιαὶδε ΤΆΔΥῪ Ὅδ ἱπίειοῦ ΟἸΠΕ6 
{μι 5δαγεοὰ (86 ζαῖς οὗ ἴδε σδρί(4], ογ [{5 ἐεπιῶὶς 
ἸΠΠΔὈΪ Δηΐ8. . 

σῥα] ἦε Α ρατγιοὶρὶς ἴῃ Ἡδεῦτεν, {1 ὅτὲ 
αάϊησ ἀφυαγ. ΤῊΪΒ 15 ἴδε οπῖ- 

ΠΑΓῪ ταδδηίηρ οὗ ἴμ6 νγοτγά δπιρίογοά. [ἃ ἃ 
σορπδίε ἰδησυᾶρο 1 στ ὶβοϑ σὐσδίηρ, Ῥιοαππίβν 
δηὰ ἐῃϊβ γεῃάοσιηρ μὰ5 Ὀδοη δάορίοα ὈΥ ΠιΔΠΥ͂ 
ταοάριτιβ ἃ5 δείζοσ βυϊτοὰ ἴο νυ μδὶ [ΟΠΙΟΥ5, ὧἢ 
αὐἱτρ ἐδο “οῖεε 977 ἐουε. Βυῖ οὐυγ ψεΙδιοη Κὶ 
ἰῃ δοσοσάδηςθ  ἱἢ [86 ἀβᾶζο οἵ ἴμ6 ἰδηρυλβέ. 

β 



ν. 8---12. ΝΑΗΌΜ,. 1]. 

ΠΟΥ πλδ᾽ 458. 5}}}1 ἰεδά δον 28 τῇ τῆς 
γοίςε οὗ ἄονεβ, ᾿Αϑεγηρ προὸπ {πεῖς 

"δὲ Ὀτεδϑίβ. 
ἀνε 8 Βὺῖ Νίπενεῃ ἐς 'οἔ οἷά {κε ἃ 
αι Ῥεοα, ΡΟΟΪ Οὗ νγδῖεσ: γεῖ [ἢ 6Ὺ 5881] Ξε ἀυγᾶγ. 
τ, οας διδηᾷ, βίδπά, σῤαίῥ ἐδεγ ἐγγ; Ὀυϊ ποῆς 

ἱ βμρνε. κ 812}} Π]οοκ θδςκ. | 
μεῖν ἐπῖ-ὀ 06. ΤΆΚΟ γε τε 5ρ0]] οἔὨ 5[Ϊνεσ, ἰδκε 
τς δέον, τῇς. 8601} οἵ ροϊά : 1 οσ {δέόγε ἰξς ἤοῃδ 
ΙἫς. εηά οὗ {πε βἴογε σπμδ ρου ουΐ οὗ 81] συέφεεῖς 
ἀεεῖνν. ἴἢε ἴ ρμἰεαβδηΐ ξιγηϊταγα. 

ΙΟ 586 8 δῃιρῖγ, Ὧπὰ νοϊά, δηά 
νυλϑίς : ἀπά τῆς ἤπεαγί πγοἰτθῖ, Δπὰ ὃ ἵκαὶ. 13. 
πε ἰζηεεβ 5πιϊΐε τορεῖμεγ, δὰ πιυςὴ ἢ Ὁ 
Ραΐῃ ἐς ἴῃ 411 ἰοῖπβ8, δηά τῆς ἔδεε οἵ 
απὶ 411 ραῖδεγ Ὀἰδοῖζηεβ8. 

1 μετε ἐς τῆς ἀννε!]πρ οὗ τῆς 
ἤοπβ, δῃά τῆς ἐδεαίΐϊηπρρίαος οὔ τῆς 
γουηρ ᾿ἸΙοη8, γβεῖς τῆς Ἰοη,, δύδη τῆς 
οἷά Ἰίοπ, νγαῖκεά, σπϑπά τῆς ᾿ἰοπ 5 ΠΕ ]ρ, 
Δηὰἀ ποης πιδάς {φέηι αἰτγαὶά καὶ 

12 Τα ]Ἰίοῃ αἷά τεῶγ ἰῃ ρίεοεβ 

ΎΤΠ6 τηουτηῆι] νοῖςε οὗ ἴδ ἄονο ἰ5 δυο ἴο 
ἴῃ οἴποῦ ρ]δλοθβ, [58]. ΧχχυἹ!, 14. ᾿1Χ. ΣΙ. 

ἐαδεγίηφ) Βελξπρ ἱποπηβθεῖνεβ, ὙΠ6 58 π|6 
τνογὰ 15 τοπάδγοὰ ἴῃ 58. ἰχυ]ἱ!. 2 ς, 2έαγέμισ «υἱ! 
“ἐνιῤγείς. " Σ 

ἐδεῖγ ὀγεανέ: ἴτ, ὠῤοη ἐδεὶν δεαγ:, 
δ τ: ΧΥΪΠΣ ΤΣ (ὰ ἴδε Οτδεῖ) χχιϊ, 
27. 

8. Βμὶ Νίπεουεδ, ὅς. [πη Ἡδῦτγον 5: ΠΊΡΙΥ͂ 
“4.4. ὍΤὨΘ ΟἿ ἰ5 σφοπηραγοὰ ἴο « 20οἱ] ΟΥ̓ 
γε εγυοῖ" 0.7 «υαἱεῦ οὐ ἀοοουης οὗ π6 πλυ]- 
ἰυάδ οὗὁἩ ΠΟΥ ἸηΠδ ϊ Δηῖδθ, ορ. συν. χνΐϊ. 1, 1ς. 
Βυῖΐῖ Βεῖ Πυπιθοῖβ γε οὗ 20 ναὶ! ἴῃ {πὸ ἀδύ 
οὗ μεσ οδρίυσε. 
2 ἐδὲν “δαὶ ἥεε ααὐα7}] ἨἩδὉ. “ηπ4 ἐδ ε7 ἄγε 

»Π)δείησ, οἵ δισίτρυε:. Ηντ οἰ ΖΕΠ5 στὸ ϑϑοκίης 
βϑϑἴεῖγ ἴῃ δελάϊοηρς βρηῖ. [Ὁ 15. ἰὴ νδίη ἔοσ 
ἴποϑα γγῆο Βᾶνθ ΔΗΥ͂ 5ρ: γὶϊ ΟΥὁ σουγαρα ἴο 58γ, 
διασπά. ΠΟΙ 15 πο γΑ]γηρ. Νόοπο Βοράβ. 
ἼΝοηε ἰοοξ: δαεῖξ, ορ. Ἶ6τ. χὶνὶ. ς. 

9. Ταξε γε ἐδε “φρο [1 ἰ5 ἴπῸὸ σοπιπηδηά 
οἵ Οοὰ ίο δε νἱείοιβ, ἔογσ Ηδ ἰ5 δραίηϑξε 
ΝΙπονοῦ (υ. 13). 
ΤὨς Ιδιΐοσ ραγὶ οὗ ἴΠῸ ὑεσϑθ ΤΏΔΥ αἷϑο ὈῸ 

τοηάεγοὰ ἴἢυ5: “4π4 ἐδέγε ἐς πὸ ἐπά ἰὸ ἐδὲ 
“ἴογέ ; ἴθογα 15 ψίογ ἥγονι αἱ! ϑεσσοὶς 97 ἀδεῖγε. 
ϑογὸ ΤΟργοϑθηῖβ ποῖ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ἰγϑδβιιγος οὗ [86 
εἰγ, Ὀυϊ ἴπδ6 δϑυπάδποθ οὔ δνεσγίμίηρ τδδὶ 
ὙΔ5 5ἰοιοὰ ὑρ. Οἱογν 5 υϑο 85 ἰῃ ὍΟδοη. 
Χχχὶ. 1; Ἐβίμεγ νυ τὶ. ὙΠΟ 15 τηδρτςσοηςο 
ἔτοπι [86 δοσυπλυ]δίίοη οὗ 411 Κὶ πάβ οὗ ςοβΌΥ 
διὰ εδυῖ αὶ [μΐηρ5, ορ. Ηοϑβ. χῆϊ ὡς. 

10. δός ἐς θρηρίγ, απάὶ οἱά, ἀπά «υα“16} 
Ι͂π [π6 Ἡδρῦγενν ποτ ἄγ ἰὮγοε βυδϑίδπίϊνοβ οὗ 
51 Π111Γ ϑουπὰ δηὰ πιοαπίηρ, δηὰ ἴπο ἤγεϊ ἔννο 
ἔτοπι οὔ τοοί---ὀχζαϑ ὡρε λα ὥ» δωϊαῥαθ; 
ΘΔΟἢ μανϊηρ δὴ δά ἀπ ουδὶ 50}140]6, ϑοπιοιπίηρ 
οὗ [158 ἴογοθ ΤΔΥ δὲ γοίδίπρὰ ὉΥ τρηδοσίης, 
ἐηρίγίσις, απά γαμαοζίησ, απ ἀεεοίαίοπ. ΤῊ 
ταν οὗ (6 Ηδεῦγονν τνογάϑ. τηὶρῆϊ Ὀ6 
ἱπυϊ δίοά ἴῃ Επρ 5} ὈΥ [86 νγογὰβ υσεξ, σπά 
“σεξίης, ἀπά γαπσαςζίησ. [τὰ [86 οτρίηδὶ (19 
εἶδυϑθ οἱοϑοῖν γοϑοπ Ὁ] 65 ςδὶ, χχῖν. :. ἴῃ 
(ῆγοο τνοτὰς ἴθ ργορῆδὶ ἀθρὶςῖϊβ ΒΟΥ Ἴοπὶ- 
ἰθίεγ ΝΙπονθὴ ννᾶβ ΡΠ] ροά ἀπὰ Τνοσίἤγονσῃ. 
Ποη ΤΌΠΟνν5 ἴῃ6 σοπάϊοη οὗ [86 ῬΘΟΡΙς, 

ἴῃ νγογάβ 1ῃαΐ πιδὺ δ τοπάογοὰ πιοτὸ ΠΟ ΠΥ 
ἴδυβ, “πα 4 »ποέης δεαγὶ (ες. 158. Υἱϊ. ς), 

ἀπά ἐγεριδίης 9 ἔπε: (ορ. Ὅλη. νυ. 6), αὡηπδ 
“ἰγοπῷ βάηφ: ἱπ αἱ] ἰοίπα. ὙΠ ἰλϑὲ ὀχργεβθίοῃ 
15 ΔῊ εἸΠρΡΒδίϊς ἔογπι οὗ ἃ τγοσά νος ἢ βρη ας 
16 ραίῃηβ8 οὔ οι] ἀθίγἢ, δηὰ οσςιιγα Α]οὸ ἴῃ 
5αἱ. χχὶ. 1; ἘΖεῖκ, Χχχ, 4, 9. ὙΠΟΥ Πδά Ὀθθῃ 
Ὀ᾽ἀάεη Ὀεΐοτο (]. σ) ἴο »παξε ἐδεῖν' ἰοίτις σέγοπρ. 
Τα σοπίγαϑδε οὗ [86 ἴνγο ρδοεβ ρῖνεβ ροἰπξ ἴο 
186 ἸΓΟΠΥ. 

ἐδε βαεε: οΥΓ Ἰδενι αἱ] σαίδεν' δίαελπε.} ΤΈΘ 
Ῥῆγαϑα οπιρἰογεὰ 18 ἔουπά ΟὨἸΥ π᾿ οὔθ οἴδβεσ 
Ῥᾶββᾶρθ, ἴοεὶ ἴϊ, 6. ΤῸ {π|5 νἱενν ἔδοτε ἅτ 
ἧτο οδ)εςοηϑβ : (Πδὲ ἴΠ6 Ῥτοπουη ἐδεὶν ψουϊὰ 
86 ῈΠ| ἴο Ὀ6 Τοηυϊγοά, 45 ἴῃ ἴδ6 ρῆγαθθ, φυΐ:φ- 
ἄγαςφυ ἐδεὶγ “ῥίπίηρ (7οεὶ 11. το, ἢ. 19), δηὰ 
ἴδεη ἴμδὲ [Π6 νου Βοῦθ υϑοὰ 5 σηϊῆοβ, δοὐϊεεί- 
ἐπ, ὄγιπγίσις Ἰοροίδον, ποῖ οοπέγαελίης δηὰ 
«υἱδάγααυϊασ. ΟἸἾΒΟΙΒ, τυ ἢ 1658 ργο Δ ὈΙ ΠΥ, 
ϑαέδεῦ γεάμει. 85 ἴτοτη βυάδάδη δδλγι, δῃά ἰῃ- 
ἱεγρυεείης, ἰπ [86 ΞΑΠῚ6 ΤΊΔΠΠΟΥ Κεῖ: ΟΣ ἐδὲ 
“ήανιε:, 541. χὶαῖ, 8 (πιᾶγρίη). [5 [86 ὈΓΙΠΊΑΤΥ 
ΤΑΘΔΠΪΠΡ οὗ [86 σοοῖ 18 ὅγω (458 5. ὑγοῦδθ]ε), 
[Π6 ἀεηναῖνο τηϊζῃξ δὲ υϑοὰ ὈΥ͂ 8η Οτίθηϊδὶ 
ἴῃ Πα ϑθηϑ6 οὗ ἐδνέγε, ἀρνιῶν. 

11. ὙὝΒα ρῥσγορῇεῖ ϑθθ5 ἴπ6 ἔοσγοτηιοβὲ οἰ Ὁ ἰπ 
Π6 νογὶὰ, δποίθης δηὰ ρορυΐϊουβ, ποῖ οἠϊ 
Εἴνθῃ τρ ἴο ρ΄ Π]αρο, θὰ ονοσίγονση ἀπά πιεῖν 
50 παῖ 1 5ῃου!ὰ Ὀ6 ἃ χιεβιίίοη ὑυβοτα 115 βιΐα 
νγὰ5. ΤὍ6 ἤοῃ ἰ5 [6 δι} Ὁ] 6 πὶ οὗὨἨ τλδ) συ δπὰ 
δίγεηρί, Ηδστο [ἢ ὄχργεβϑεβ 4150, 45 ἴμ6 σοη- 
ἱεχί βδῆοννβ, υἱοΐεηςθ, Ὀϊ]οοάβῃοα, δηὰ σαρίπθ. 
[π {Π6 ἀτϑαπὶ οἵ [)Δηϊεὶ (υἱῖ. 4) τὰς ἢγϑβὲ σπιρίτο 
5 1.8 5γη00}1Ζεὰ. Οα ἴδε πιοηυπιεηΐβ. οὗ 
ΝΙπονοὴ ἴμ6 ἤρυτε οὗἩ [μὲ Ἰίοη 15 δυεσυ ΒοτῈ 
σοπϑρίοιουϑ. 

ἀᾳυε ϊιηᾳ} 8 ἴῃ6 βᾶπηα ὑγογὰ 45 ὁσουτσβ ποχὲ 
ΥοΥΞ6 ἴῃ εἰς Ρίυγαί, ψνΒθγα ἰξ 15 ΤΡ ΜΕΥ τοπάογοὰ 
εη5. ΘΌΟΒ 15 [18 τηθδηΐηρ, οὐ Ὀδιίεσ, ΡΕΓΏΔΡ5, 
δίσ. 

4δε οἷά ἱο1] ὍΠῸ τγοτά ἴδ τεηάοτεά, ἴξ ἰ5 
ΠΟΥ͂ ἀρτεθ, τῃρδῆβ ἃ 110π988. [{58 ΡΪυζαὶ 15 
ἔουπά ἴῃ πε ποχί νεῖϑθ.0 ὍΤἈι5 ὑγὸ βᾶνο ἤοσο, 
ἐδε ἰΐοη, δε ἑΐοποις, ἐδ γος ἰοπ (ἴα Ἡδῦτγενν 
ἃ 5ἰηρῖο ννογά, 3.) δῃὰ {πὸ δομ᾿: «υδείρ. 

12. ὙΠ νοῦθθ ἰβ ἃ σοπίϊπιδἝίοη οὗὁὨ ἴθ 
Ῥγοοραϊηρ, δηὰ πιρῃῆξ 6 ἰγδηϑίδίοἀά πηοτὸ 
ΓΟΓΟΙΌΙΥ ἴδυ5: {2ε ἰοη ἐδαὶ γαυϊπεαά 7ογ δίς 
«υδείρ., ἀπά “ἰγαηρίεά 70Γ δὶς ἰοπδηε, απ Μ]εά 
δὲς δοίσα «υὸ γαυΐπ, ἀπά δὲς ἰαῖγ: «υἱἐῤ ταρίπεῖ 
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ΘΠΟΙΡΉ ἴον ἢἷ8 γῃεῖρβ, Δπὰ βιγαπρὶθὰ Ὀυγηῃ ΒΕΓ σμαγίοῖβ ἰῃ πε 8πιοῖα, δηά 
ἴογ 18 Ἰίοπεβϑ868, ἀηὰ ἢ]1εἀ ἢϊ5 μοΪεβΒ τῆς βννογὰ 5}4}1} ἀενοὺγ τΥ γουπρ 
γν ἢ ρτεγ. δηά ἢΪ8 ἀεῃβ ἢ σανίη. Ἰοῃβ: δηά 1 ψ1|}} οὐκ ΟΥ̓ τῊΥ ῥτεῦ 

12 Βεβοϊά, 1 ἀγὲ δραίηβε ἴῆ6ε, ἔτουι ἴῃς ἐγ. δηά τῃε νοῖςς οὗ [ΠΥ 
84 1 τῆς ΠΟᾺΚΡ οὗ Ποβῖβ, ἀπά 1 νν}}} πιεββεηρεΓβ 5ἢ4]} πο πιογε ὃς Πεαγά. 

Ἀαρῆπε διὰ γαυΐπ ἅτὸ σἤοθοῃ ἴο δχργοββ [86 
αοἴοβα τοϑοη δ δηοο οὗ (δε ἔνγο ννοσάϑ πη Ἡθῦτενν, 
ν ΟΣ αἀἰδεγ ΟἾΪΥ ἴῃ κξεηάογυ. Ὅς ϑΞεσοηά 
Τηδδῃ5 5 ὙἸ  ΕἸΥ, ννδδῖ 15 ἴοσῃ ΟΥ πλληρὶοὰ ὈΥ 
να θολϑίβ, 5δθο6 Εχοά. χχῖϊ 14: [,εν. χχὶϊ. 8. 

ΎΤΠΕ πηοπυπηοηίς οὗ ΝΙηονοὴ δρουηά ἰπ 1}101.5- 
ἰγδίϊομβ οὗ ἴῃς ὑγὰὺ ἴῃ δῖος δυδ)]οςῖ ὩδιΟη 8 
ψΈσὸ ρυηὰ 

18. ΒΒεῤοίά, 1 αν ἀφαΐπ ἐδεε} ἰ ἐχργεββϑθά 
ἰη Ηδοῦτοενν ἴῃ ἔἴνο ψογάβ, ἢ αὐ ρῃαῖῖς 
Ὀγουγ. ὙΠ ρῥγεροβιοη τθᾶῃ8 5 ὙἸΟΕΥ 
ἐοαυαγά:. ΝΑΙ πιοτὸ ἰογτθ]6 ἴο (6 σα ΠΥ 
ἴμδη 186 ἀρργοδοῖ οἵ σοά ἡ [ξ νγᾶϑ ὭΟῃΘ 656 
Ὑγῆο πγιυίοτοά [(ἢ6 ἀγη165 δηὰ δὰ ἐμοπ ἀρδίηϑέ 
{πὸ ἀοοπηδὰ εἰϊγ. ὍΘ 5λπ|ὸ ῬὮῇγαϑο ΓΘ ΓΒ 1ἢ 
οἢ. π΄. ς. 

ἐδε Σοκὺ Γ᾽ δου] δὰ ΌΥ Νδδυπιὶ ΟὨ]Υ 
Βοῖθ δηά ἰδ. ς. ὙΠε οχργθϑϑίοη ὁοσυγβ ἤγξὶ 
ἴῃ 186 ργάγοσ οὗ Ἡδηπηδὴ [ἢ σ 5. ἰ. 11, ΜὮΟΙΣ 
566 ποῖδ. 

Νοῖ Ἵεδουαῦ οΓ᾽ αν»ιῖδ:, Ὀυΐ οὗ {86 ἢοΞκίξ οὗ 
Βοανθῃ δηὰ θαγί ----ἃ}} σγεδίοα (ηρϑ- -(ΟὌεη. 
1]. 1) 8η4 50, ἰηβηϊ6 ἴῃ Ρροννεσ. 

Βα ἐῥαγίοίε νΜἈϊοἢ μδά ὈΘοη ΠοΣ ὑγίἀδ δηὰ 
ϑίγοηρίδ βδῃουϊὰ Ὀ6 Ὀυγηθὰ δηὰ γαηὶϑἢ ἐπ 
“»πόοῖζο. 
ΤΟ »οΉΡ.Γ; ΜΕΤ ἴθοϑο ὈΥ̓͂ οδα ψοέεε 

[π6 ἱπηροῦδὶ οάϊςξ δά Ὀδοη ῥγοοϊαϊπιθὰ ἴο 
50 )6οῖ παίϊοηβ, ΟΥ ϑυυδτηϊβϑιοη δηιὲ {τϊδυϊο 
ἀοπιαηθα ἢ ἰπϑοϊθηξς ἰδυῖα δηὰ τηθηδοος, 
ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 οῶϑεὲ οὗ [υἀ Δ, 2 Κ. χΥἹ], 17, χῖχ. 
9) 23. 

ΓΟΕΚΙΤΙΓΑΙ, ΝΟΤῈ, οα (ἨΔΑΡ. 11. 7. 

ΦΥΠ ΠΊΔΥ Ὅς ἰδΔῖοη 845 ἴ6 Ἡορἤμαὶ οὐ 2, 
ἴη ἴΠ6 5θηῆϑο οὗ ἀζογεεά, ἀείονηεηοά, δὰ ἴ86 1.56 
οὗὨ ΔΛχὴ ἴῃ Ὁ δηϊεὶ (νὶ. 13) ΤΔΥ Ὅς σοπιραγεά. 
Οεϑεηίυ5 (ς ΤἼε5.᾽ Ρ. 1147) τεραγὰβ ἰξ 45 16 
Ἡορβδὶ οὗ Δ:3ν, δπά ἀείδοδιηρ ἴμ6 νγογὰ το πὶ 
6 Ὀορίηηΐηρ οὗὨἨ ἴδ6 νεῦϑθ, σοπηροίβ ἰδ ψ]τἢ 
[86 1451 νγοτὰ οὗ [Π6 ρῬγθοθάϊηρ σογβο, ἰγϑηϑ]δί- 
ἵπρ ἴδυϑ: ῥαίαίωνη ἀμ ποἰ είν οἱ ἀἠμεὶ, ἱ. ἐ. 

᾿Ῥαϊδιῖα Νίῃενεβ 8415 ΤΊΡτι 5 ἱπυπάδίδ οἱ ἀ15- 
βοϊυϊδ σοττθηῖ, ΑἸ! δηοΐϊοηϊς δυϊμογ 68 δῖα 
δφαϊηςὲ 1015 ἀϊδ]οοδίίοη δηά γοηδοηρ. ΤῈδ 
νοῦ 2 Κὶ ἴοο 15 ποῖ ἐοιμπά οἰϑοννβογα ἰῃ ἴἢ6 
ΟΙἹά Τοκίαηοηῖ. ὍΤΠ|6 ΠΧΧ. πᾶνο ἡ ὑπόστα- 
σις, ΜΏΙΟΝ ἰ5. (ΠΟΙ͂Ρ ννοσζὰ ἔογ ΦΚΥΌ ἴῃ σ 8. χἱϊ!. 

ΓΗΑΡΤΈῈΒ ΠΙ. 
ΖἍε νεἴδο αὐἦξ γμΐρ 97 Διέμευελ. 

43, χῖν. 4. Τῆδ ΨυΪς. δᾶς »εἰ;. ΤΏΘ τνογάς ἰὼ 

ἔπε Τᾶγρυπι ἅτ ῺΝ ΠΏΠ ΠΡΌ, ας 1ξ ἴῃς 
τεδάιηρ νγεσε ΚΠ, δηὰ [Π}5 βυρρεβίθα ἴπθ ἴἄθᾶ 
οὗ [μὲ χυξεη ϑεδῖθα ου Ποῦ ἤρέεσ. ὙΤΈῈ ἈΔ᾽- 
ΒΙΠΙΟΔ] νιονν, τῃδι ΗΖΖΔὉ ἰ5 ἴῃς Ὡδτὴθ οὗ ἴδ 
αυθθῃ, ΠΊΔΥ Ῥοτῆδρς Ὀ6 ᾿γδοοά ἴο ἴθ νυνγογεβ ἴῃ 

Ῥϑ5. χῖν. 1ἵο, ὙΣ ΠΩ), τ ΒΙΟΝ τὸ φυοίοα ἃς 
ΒυΡροσγίίηρ ἴμ6 Εἰ Ὑπλο] ΟΡΥ. 

{πὲν σοη]οοΐυΓο5 ἅσὸ [πὶ Δ Ὺ ἰ5 βοῖὸ ἥχαγά, 
δηὰ 5 ἴο Ὀε ὑυπάετβίοοάα 5υτῃθδο]ςδ!}γ (ΗἰΖίς), 
οὗ ἴδδὲ 1 15 ἴπΠ6 πδπὶθ οὗ ἃ ἐεγί!α ὑγονίηςε 
(ϑανί, "Β. Ὁ." Ατί. Ἡωσκαδ). 

2 ἼΤΠε ποίβε οἵ ἃ ψῆϊ!ρ, δηά τῆς 
ποῖβϑε οὗ ἴῃς γδι]ηρ οὗ τὰς ψῇεεϊς, 

ἐπευεν ΟΕ το δε ἐπ ευλρι ἢ οἰγ ΤΕ ἀπά οὗἉ τῆς ργαπβίῃρ μογβεϑ), ἀπά οὗ 
ὁ Ἐσεῖς, 54. ἐς 411 ]} οὗ [Ιε8 σπάΐ τοῦ εγΥ ; ἴδ Ἰυπιρίπρ μαι οῖ. 
ἦεν... ... [6 ΡΓΕΥ ἀερατγίειῃ ποῖ; 3 Τῆς Πογβειηδη ᾿ἰεῖῃ ἃρ δοιὴ 

ΟῊΗΑΡ. 11. 1. 26ε δἰ οοάν οἰ} ΤΑζογα!γ, 
Δ5 ἴῃ ΤΊΔΥΙΠ, οὐλὴν 977 ὀίοοάτ. ὅ8ὸ δίοοάν ῥδοισε, 
4 8. ΧΧΙ. 1; δἰποών ῬΩ, ἃ 8. χυ!. γ. ὙΠῸ 
Οίυγαὶ οἵ [6 νογὰ ἰ5 οἴη υϑοὰ ἴῃ Ηρῦτονν ἴο 
ΟΧρχοθ8 δἰοοά 5ῃε4 ὈΥ νἱοΐθποθ, ἀπά ἴπ6 βιε 
80 οοηίγδοϊζεά, . ἵν. το; 5. }}. 14. 
ΝΙπουθῦ δά θὰ τηυςἢ δ᾽οοά, ἐποτγείοσς ἴΠὸ 
Ῥεπποναὶ ἰὰνν (εη. ἰχ. ς, 6) ἰ5 ρυΐ ἰπ ἴοτοθ 
δξαϊηβί μεσ, Ἐδυν]πβοη 54γ5 (' Α. Μ᾿ ΝοΪ. πι. 
Ῥ. 5094), (δαὶ ἴο ἴθ αϑὲ ΝΙΠον ἢ νγὰβ [Π6 
ΒΑΠΊΘ, δηὰ ρίνος ουϊάθηςθ ἔγοπὶ τῃοηϊπΊθηῖβ 
οὗ ““Ῥαγθάσουβ στο] γ,᾽ υηάογ ΔΕΤΉΡΒΗΙΡΕΝ 
ΠΟ “ποῖ ΤΊΕΓΕΙΥ ῥγδοιίϑοὰ οτιθ! 65, Ὀυΐϊ 
Βαηάοὰ {86 τεοογά οὗ ἴμεπὶ ἀόντῃ ἴο ρΡοβίου 

ὈΥ τεργεβεπίπρ ἔμεπὶ ἴῃ 411 {Πμεὶγ ΒΟΙΤΌΓΞ ἀρο 
δ15 ραίδος νν8}]5."" 

γοὐδογ7υγ)] τοργοβοηῖβ ἃ στο που. ἴξ ἰς 
ἀεηνοαὰ ἔγοπι ἃ νϑγὺ ἴπαὶ πθδηὴβ ἴο γεμά ἃ95 ἃ 
νὰ Ὀεδϑὲ ἀοεβ (5. Υἱῖ. 2). ΤὨβ τογὰ δηὰ 
ψ Θ66πὶ ἴο0 ΟΔΙΤΥ Οὐ ἴδε τηεΐδρῃογ οὗ πὸ 
ἸἸοῃ5 δγεδὰν υϑοὰ (ἸΪ. 11---12). ἴπη Βονν ἔενγ 
σψογάβ [Π6 ἱπίαυ Υ οὗ ἐδ ΟΥ̓ 15 βυπιπιοὰ 
ὉΡ ! ΒἰΙοοάΞξδεά, ἔταυά, νἱοίΐεηςο. ΟΥ̓ Αϑϑογτίδη 
ἡαιυά ντὸ ἴνὲ δῇ ἰπϑίδησο ἴῃ [86 ἰγραϊπιχοηΐ οὗ 
ΑἾὮΔΖ, 2 Οἶτο. χχυ!. στ 6----2Σ. 

ἐδε γε τ τορᾳ πο ὉΠ 5 ἢ ΠΙΟΣ 
[πο 5ρ0 1] δὰ δε διηδεϑθὰ νγᾶ5 ποῖ ἔοσϑακοῆ, 
Ηδηςς ἰἴ Ὀδᾶτθ [86 πᾶπια οὗ γε. πὰ ἃς 



-ν- 4,5.) 

Μοῦ, ἐε ἰτῆς ὈΠρῆς δυγογά δηά τε ρ]ετεγίπρ' 
μὰς στοσνάί, Βρεᾶγ : Δπηὰ ἐδεγε ἰς ἃ ταυἹθςζυάε οὗ 
ἐπάν, ϑἰλῖη, ἀπά ἃ ρεδὲ πυροῦ οὐὨ οδι- 
," {Δ 6 
κάγαφ. ᾿ᾶ8685; Δληἀ ἐῤδέγε 'ς ποπε επά οὗ ἐῤεῖν 

σοΥρβ68; ΠΕ δἴυπ]α ἀροη τ{δεὶγ 
ΤΟΙΡΒβ68: 

4 Βεοδιυβε οὗ τὰς πκυϊςζυιάς οὗ τῆς 

ΝΑΗΌΟΜ. 11. 

τ πογοάοπῃβ οὗ (ἢ6 το] ] νοιγοά ἢδγο 
Ιοῖ, τς πικίϑῖγοβϑϑ οὗ τυ το μογδῆβ, τῆλε 
86 ]εἢ πδιίοπ8 τῆγουρὶ ΒΕΓ τψδοτγε- 
ἀοη,β, Δη4 [Δ π}}}168 τὨγουρῇ πεῖ τ ἱτοἢ- 
εγδῖϑ. 

ς Βεδο]ά, ἄγε ἀραϊπβῖ πες, βίῃ . 
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5Ξ4ἱ. 47. 

εἰς ΠΟΚῸ οὗ Βοϑὲβ;; ἀπά 21 νὴ} ἀΐο- ἔλεις "5 
7. 

Ἰοῦς 85 (Πεῖγ ῬΟΨΕΥ τοπηδίποὰ 50 ἰοηρ ἰξ τνᾶϑ8 
ι9εἀ ον νἱοϊεποθ. {2ε αἱἹοίεπεε ἐδαὲ ἐε ἐπὶ 1 ῥεῖν 
δαπάς ἰ5 βἰηρὶοὰ ουὔΐ 85 ἴδε βρεςῖδὶ 5ἰη οὗ ἴΠ6 
ΝΙ που 65 ἴῃ πο ἀέςτεα οὗ (86 Κίηρ δῃά οὔ 68 
ἴῃ ἸοηδΔᾺ 1ἰ. 8. (δ6ε6 ποίε ἔπεσε.) 

Δ. ΤὍΤΠ]5 τεῖβοὸ 5ῃοιυ]ὰ ποῖ Ὅ6 ςοηῃποοίοά 
πὶ Ὁ. 1 δηὰ ἀείδομοά ἔτοπὶ νύ. 2 δηά 4 48 
ἴῃ ΟἿΥ γεϊβίοη. εῖϑθοβ 2 δῃὰ 2 Ἴοπίδϊῃ ἃ 
υἱνὰ ρἱοΐυτε οὗ {86 δάνδηςο οὗ {πὲ ἱηνδάϊης 
ΔΙΤΩΥ͂. [5 ποῖ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἃ ἔγοϑῃ 558} [ῃδὲ 
8 ἀεϑογιδεὰ ; Ὀυΐϊ ἴδε ργορῆεξ, ἀδϑοσιδηρ 1Π6 
ΘΟ6Π6 δῇ ΘΡΘΑ 5 8ἃ5 οὔθ 0 18 Ῥγεϑεηΐ δὶ 
ἴ8Πο6 αἴίδοκ, δληὰ ἤοᾶγβ [6 ϑουηάξ δηὰ 5665 [Π6 
βρῃϊβ [δὲ ΔΟσουΊΡΔΩΥ ἰΐ. 
δὲ ποἰ 6] 15. ᾿Ιτ γα 28 ὲ προ [τ 5 ποῖ 

ἘΘΟΘΘΒΑΙΤΎ [0 τοροᾶῖ [15 νοτὰ τὸ (πο ἰδϑὲ 
ἴγο ρῥθγαθεβΊ Τῃὸ οχᾶςὶ σοπάετίης ἰ8, 72ε 
οἱεέ ΟΥ ἐδε «αυδρ, ἐδὲ αοἱεό Γ᾽ ἐδε γα δ πς οὗ 
2δε «υδεεί, δὲ ῥγαμείηρ δογσε, δὲ δοωπάίπς 
εδαγίοί. ΤὨΘ δογας ποῖ σἀάση, Ὀαξ γοϊκοὰ ἴο 
ἴδ) ἐδαγίοί. 

8. Το ἀοίδι:]ς οὗ [86 δάνδησοθ ἃγε Ἷοῦ- 
πυοά. ὙΠεὲ Ηδεῦγενν νυν] Βαγαγ Ὀεαγ {86 
τοπάοτίης οὗ ἴῃ6 βγχϑῖ οἶδυϑοὸ βίνθῃ ἰπ οὐζγ 
νειβίοῃ. εἶδε ἡ 

ὥβειδ 5 ἃ ραγιοῖρῖα πῃ Ηδῦτενν, δῃ 
Ἐπ τς ἱκὴὶ ἴο ἴ6 νογὰ ἰδαῖ ροεβ Ὀοίογο, 
τοῖ οςοηπεςῖοά ἢ νυ μαῖ ἔρον. 726 ἐῥαγς- 
ἐπ δογτοιαπ 1856 ῬΕΓΠΔΡ8 οἡ ἴδ6 νν Βοῖς [6 
βἰπιρίοσὶ δηὰ πιοβὶ ϑυ δῦϊα τοηάοσίην. Α5 
τορατὰβ. ἔπε πιοδηΐηρ οὗὁἨ [6 νογά, ἴδετε ἰ5 
ΥΟΣῪ δτοδὶ ἀϊνουβιυ οὗ ορίηίοη. ὙΠΟΓΟ ἅγὸ Α]- 
ζηοϑῖ 85 ΠΊΔΗΥ ἱπιογργεϊδίοηβ 85 ἱπίογργοίοσϑ. 
Απιοηξεὶ [Π6Πὶ ΤΊΔῪ Ὁδ πηοηςοποάὰ ἐδε γεαγίης 
ῥογ!δ οἵ δογοβαη, ἰδὲ νιοὶ δογἜΡΈ 25, ἐδό 
»2᾽ωκάδογίες δογ θη, 
ΤΠΕ Δ ΠΆΝΥ 8 ποῖ ἰῃ [(ἢ6 πνογά ἰἰϑοϊῇ, 

νη ἢ 15 φυΐϊῖε σοπηοη, Ὀυΐ ἰῃ 15 ἀρρ]ςδιίοη 
ἴο 186 Ξυὐϊπίδηϊϊνε νὰ ΔΙ ἢ ἰξ 15 Ἰοϊποά. 
ΤΠ [Πἰεγὰὶ τηοδηίης ἰ5 »παλίηρ 109 30 μῤ, ἀπὰ 
(9 85 Ὀεεη υπάετϑίοοά ΟΥ̓ 5Ξοηλο, οὗ (ἢς 
ΟΔΥΑΪΓΥ ᾿εδάϊηρ οὐ δοδάϊηρ ἴπ6 σεβῖ οἵ ἴδε 
Πόορδ; ΟΥ̓ οἰδεῖβ, οἵ ἃ τοῦ πιδκῖηρ 5 ΠΟΙΘΟ 
Ὀουπά, τϑᾶγ, οὐ καϊ'ΐορ. ᾿ 

ΎΤΒεη ἤο]ονν5 ἴῃς τηοπίοη οὗἩἨἉἁ ἀὡ[ἴδ6 βλϑηης 
ἩΓΕΔΡΟΏ5, ΠΟ] (458 ἴῃ ἴΠ6 πηλγΡῚ ἢ) δ ἃ Ὁ} 9 
Ὥδιλο οὗ 89 ενψοσά (ςρ. Οξεη. 11, 24), διά 
δδο ΚΒ λΙΩ ΟΥὨ ἴδ δρὸδσ. Τἢ15 δεῖ 
ὀχργοββίοη 15 ἐουπὰ αἷϑο ἴῃ ΗδΌ. 11. τσ. Ορ. 
Ῥευῖ. χχχὶϊ. 41, ὑθοτο »,7 ΚΠ ΟΡ “ευογ 
5 ποτα ΠΥ ἐγ διπίπρ 97 νἱῦ “«υογά. 
Το τγεϑὶ οὗ γεῦϑο ἀοϑογῦε5 (6 Οὐεῖ- 

ἴἕγον οὗἩ ἴθ Αϑεγγίδῃβ. ϑυςἢ ἰ5 ἴπ6 ὨΠΊΌΕΓ 

οὗ {86 τἠαέη [δὲ ἴπ6 σοπηυόγοῖβ σμηδὶς ονοσ 
(δεῖν εογβσον, ἩἈΙΟΝ ἅτε ἢοΐ ΟΠΪΥ πυπίοτοι8, 
Ὀυΐ ρἱ]εά ἃρ ἰπ πιᾶϑθο5. ΤὴῸ Ηοῦτον ἴὺσ 
ϑγεαὶ πιρρδεγ 15 ΟἿ Μοτά, νυν Β]ς ἢ ὈΥΙΓΊΔΤΙΥ 
5:5 η1ῆε8 φυεσ δέ. 

4. Ὕδο γχϑᾶϑοη οὗ [Π]5 Ξίρῃδλὶ ρυῃιϑῃπιοηῖ 
νν45 ἴΠ6 ΟΥΔΑῪ δηὰ τγοδοῃοσους ἀθα]πρ οὗ [86 
Αϑϑυγδῃ8 ἰονγαγὰβ οἵἴμεσ ἡφίίοηβ, ΝΙΠουθ ἢ ἰ5 
ςδ] θὰ 4 δαγίος ἀπιὰ ομδσσοὰ ὑ ἢ «υδογεάονις, 
᾿αθὰτ ἃ8 βοάυσίηρ οΟἴδοῖβ ἱπέο ἰάοἸδίσγγ. 

ὙΠ] Πηϑοη (Α. Μ.᾽ Μοϊ. 11. Ρ. 521) 84γ5: 
“ Αἰτετηρῖβ δ ΔΩΥ σγαΐθ βεεῖῃ ἴο Ὀ6 πιδάθ ἴο 
ἀἰβιθο νου ῃοτο ἃ Κπουν οάρο δηὰ τοςοξ- 
ΒΟ οὗ ἴδε γοάβ οὔ Αϑογγίδ'ι Νοιπίηρ ἰ5 
ΤΆΟΓΟ υηΐνογϑαὶ ἴμΔῃ ἐπα ργαςίϊςς οὗἩ βοξηρ ὑρ 
ἴῃ 1Π6 σιιὈ]οςξ σουηίτ65 "[Π6 νυ οὗ Αϑϑῆυτ,᾽ 
ΟΥ̓ ὁδἰίαιβ ἴο ἴε Οτοαὶ Οοά3.᾽" Οὐ 516 ΠΙΑΥ͂ 
6 (ἢυ5 ἀσϑοσιθοαὰ 85 μον ίης ἴἢ6 πδιϊους 
ἔοπάβδι!ρ ΟὨΪΥ ἴο ὈεΙΓΑΥ, ἃπὰ 45 ἐπιρὶ ογὶπρ 
ΟΥΕΓΥ͂ τὶ ἴο κεῖ ἴδοπι ἱηίο ΠΟΙ Ῥονγοσ, δηὰ 
ΤΆΔΚΟ ἴδοπὶ ϑυθδδογνιεπέ ἴο ΠΕ ἸΧΌΣΥ οὗ 
Ῥηάς. Ἡγογεάον»ι: δηιὰ «υἱϊεδεγα. ἅτὰ βροΐκεη 
οὗ ἰορεῖμοσ ἴῃ 2 Κ'. ἰχ. 22. [π [βδ δὴ (χχιν. 
15) 16, 17) 18) Ἴγτζε ἰ5 δά ἀγεβϑοὰ 45 ἃ μαγὶοϊ, 
ΒΕΟΌΠηρ ἴο Βοσϑοὶε Ὀγ ΘΟΥΟΙῪ ἀσνίοο ἴδ δά- 
νδηΐδροβ οἵ (ἢ6 ἡγοῦ 5 σΟΙΏΠΊΟΤΟΘ. 

ἐδαὲ “εἰϊείὁ παιίο}] ϑοῦλα υπάετεοιδηὰ [ἢ18 
1 ΓΑΙ ΪΥ, οὗ σεἰδπς ςαρίϊνεβ, ἀπὰ σοτήράγε Ϊοεὶ 
1.4, 6, 7, 8; Ατηοβὶ. ό,9. Βυῖ ἴδε ἤρφιυγα- 
ἔνα ἰδησυᾶζε οὗ (πὰ σοηϊοχὶ τηδῖος ἰζ ὑγοὸ- 
ὈΔ0]6 (μδὲ «εἰδέπρ 1ῖ5 ἴο δ6 ἴδίκθη πιοίδρδοσὶ- 
ΟΔΙΪγ ; ἐγοδίπρ παϊίοπβ Ὀγουρῃϊ υπάεγ ΒΕΓ ρονγεῦ 
ΒΙΠΊΡΙΥ 45 ΓΈ 1οἷε5 οὗὨἨ τῃογο βδηάϊΖο, ἃ ΟὨΪΏΡ 
ἴπεπὶ ἴο πιθοῦ δηὰ συΐῃ νὰ υἱέες Ἰπά ξετ- 
εηςα. 
“ αν 29} 15 ϑεὰ ἔοσ πδίΐοῃϑβ οἵ Κίπροπιβ 5 

ἴῃ Ατὴο8 11]. Σ, 2. 

δ. Βεῤοίά, 1 απι αραϊποί ἐδεε} Ας δΌονε, ἵ. 
12. ὙΠουρὴ [86 ρυπΙ5ἢπηοπῖ 15 ἰηβιοϊεὰ ὈΥ 
τηδῃ, ἰξ 15 ποῖ τῦδη δυΐ ἐδε Ζογά 97, δω!. ΗΪπι» 
861 ἢ τ οπὶ ΝΙπονθῆ ἢΔ5 ἴο ἀο. 

1 «υἱ!! ἀμεουεν ἐδ “«ἀϊγ.} Οομλρασο πὸ 
ΛΔ ΟΤΥ οὗἁὨ 1582]. χῖὶν!]. 2, 3, δηὰ θοῦ. χὶϊὶ. 22, 
46. ἴη ἴδε ἰδϊίον [6 ρῆγαϑοβ οἵ Νδῆυπι Σοςυτγ. 
ΝΙπονεῖ 5114}} Ὁ6 ρυΐ ἴο βῆδλπιθ. 72: 
γαω ῥαγίοὶ 504}} Ὀ6 Ξοἰγιρρεὰ οὔ 411 παῖ 
δὰ ΠΕ αἰϊγαςῖνο, ὙΤὮ6 ἰοηρ δηὰ δηιρῖς 
“ἀἰγ: 50.2}} Ὀ6 ἀἐμεουεγεά, 1.6. τοτηουθὰ δηὰ 
ὉΡΙΙοά ὉΥ ποῦς! 58 δδηἀ 8 δηὰ {βγονγῇ οὐόοτ 
τῆλῖ τυδηΐοη ἕδος, δῃηὰ 51:6 5841} Ὀ6 Ἔεχροβοὰ ἴο 
ἔπε ἀοτϑίοη οὗ 411] {πὸ δίηφάο»" διὰ παϑοπὶ 
τῆλ 586 λὰ ἀεϊυάεὰ «πὰ 50] αϊοά. 



ΝΑΗΌΟΜ. 11. [ν. 6---1ο. 

8 Ατὶ τμου Ῥεϊέες ἔδδη ἢ ᾽ ρορυΐου 0: ς 
Νο, τηδῖ νγδ8 βἰτυ δῖε δπιοηρ [Π 6 ΓΊνΕΓΒ, ἐπκ 
ἐῤαὶ ῥαά ἴα ννλῖοιβ σουηἀ δουξ ἴῦ, δ ἤκμωα 
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φονεγ ΤΥ βκίγιβ ὑροὴ ΤΥ ἴδος, δηά 
1 ν"}}} ὁφενν τῆε πδιίοπϑ [Ὦγ παίκαά- 
πα688, πὰ τῆς Κἰπραοπιβ (ΠΥ 8ῃδπιε. 

6 Απάϊ ν"}}] σδϑὲ δροπιηδθὶς ἢ 
ρου ἴῃ 66, ἀπά πηλίκα τ(ἢεα νῖ]ς, δηὰ 
Ψ11 βεῖ τῆεε 28 ἃ ρδζίηρϑβίοοϊς, 

7 Απά ἰξ 584}} σοπιὶε ἴο ρᾶ88, ἐδαὲ 
41] τῆεγ τὲ ἰοοκ ὑροὴῦ ἴπεε 584} 
βες ἔτοπι ἴπες, δηά ᾶγ, Νίπενε 15 
ἰλϊά νναβϑῖε : ψῆο Ψ|}} θεπιοάη δεγὶ 
ΜνΠοποα 5}}} 1 58εεἰς σοπιίογίειβ ἔου 
τΠεεὶ 

ὙγΠοβα ταπηραγὶ τας ἴῃς 8568, σπά ΒΕΓ 
γν811 τυα: ἴτοπι (ἴῃς 862 ὺ 

9 Ετπϊορία ἀπά Εργρὶ τόεγε Βα 
δΓΕΠρίη, ἀπά 11: τῦας ἱπδηΐτε; Ρυϊῖ 
δηὰ Γι αδῖπὶ ψεγα ΤΥ ΠΕΙρεῖβ. 

νγοηΐϊ ἱπίο μῶν ὐϑῥ ὴ δς ΠοΓ γοιηρ ςἢ1]- 
ἄγθη δἷβϑο ὑγεῖε ἀδϑῃεά ἰῇ ρίεςεβ δῖ 
τῆς ἴορ οὗ 4]1 τῆς 5ἴγθεῖβ : δηά {ΠΟΥ͂ 

6. “41π4 1 «υἱ!] εασὲ, Κα. 1{κ6Ὸ οπε εχ" 
ροϑρὰ ἴῃ ἃ ὈἸΠΟΥΥ ἴο αὐ γῪ ᾿ηάϊρην, ὑροη 
ὙΠ οηὶ ἃ γα Ὁ]. βίηρϑ ἜυΈΓῪ ΘΙΕΌΥ τη 55:16 ΠΟΥ 
οϑη ἰδ βδηάβ οῃ. 

»ιαζε ἰδὲς αἱϊε]ῇ ἰδ οὔθ ννογά ἴῃ Ηδθθγεν, 
δηά 5ἰψηῖβοβ ἀυσγασο, ἰεοποιγ, γ»ιαξε εοη- 
ἐεριρῥϊδίε. ΙῈ ΟσσυΓβ 4150 ἴῃ Πευΐ. ΧΧχΧὶϊ. ας ; 
Μιοδὴ νἱῖ. γ; [6γ. χῖν. 21. 

ζΖαπίηρε!οολ} 1,11, ἃ “ἰδὲ, διὰ 50 ἃ “ῥεοίαείε. 
Ορ. ΕΖεκ. χχνυϊὶ, χ7:Σ ὥογ. ἱν. 9; Ηϑδῦ. χ. 32. 

7. “4π4 ἐξ “ῥα1] εονπε ἰο ῥα. ὙὍὴδ ργὸ- 
χης οὗἩ [Π]5 ρέγαϑε δά ἀβ βοϊεπιην ἴο ννμδῖ 
ἔο!ονν8, ορ. 1581. ἴχν. 24; |06] 11. 32. ἰ 

ἐδαὶ ἰοοᾷ μροπ εὐκε}] [ἰϊ. “εε 166, [6 νοτὺ 
δοίης τἴῃαΐ ἰη Ηθῦγονν ἔτοπὶ νυ οἢ ἴ[Π6 ννοτά 
τοηεγοὰ σαςίηρείοοξ 15 ἀοτινθα, 

“,εε ον εθ66}] Α.5 στῇ Ἰοδιΐηρ δηά μαίγοά, 
ὀρρμποαη ῥεγ)] ἹὙΠῃ6ὸ Ψψογὰ πιθᾶῃβ ὈΓΟΡΟΙΥ͂ 

“δαῖε δὲ ῥεαδ, ἃ8 δι Θχργθβϑίοη οὗ ϑΟΪτοῦν. 
[ 15 τεηάογεὰ δἼὲ “ογγῦ ἴῃ 588ἱ. 11. 19, ὑγΠοΓδ 
[Π6 ῥῃγαϑοθ 96 ἃγὸ ΨὙΟΥῪ ᾿ἰἶκα ἴμόϑὲ ἴῃ (ἢ 5 
γΟΓ56. 

8. «(κέ δομ δείϊεγ}Ἱ ἘΠΙΏΟΓ πιογα]γ, ἰ. ὁ. 
655 ΟΣ ΠΥ, 1655 ἀθϑοσνιηρ ΟΠ δϑἘϑοπηθηΐ ; ΟΥ Πη8- 
του Δ] γ, Ὀδξζοσ ΟΗ͂, πιογὸ ὈΓΟΞΡΕΓΌΙ 5, δι ΓοηρΡοῦ, 
οσο δὺϊα ἴο γοϑίϑί, ορ. Απιοβ νἱ..2. ΤῈ 
ςοηΐοχί Ξ0ΡΡοσίβ ἔμ ἰδέζοσγ υἱεῖν. 

}ορωίοις ΝΟῚ Τθδο πιᾶγρίπαὶ τοπάθσίην '5 
Ὀοιϊίογ, Ιὸ Ατοὰ, ῬὍΤΠδ νογϑίοῃ ἴῃ ἴθ τοχὶ 
ξο] ονν5 ἴμοϑα 8οὸ τοραγὰ “ΖἝἔ[νκιο 45 ἃ Κιπάγοά 
ἔοττῃ οὗ δαποῆ, ἃ σοϊησήοῃ νογὰ [ῸΓ ὦ γηω}}- 
ἐμάς. Βυϊῖ “γιοῦ ργοῦΔΟΪΥ 15 πα πᾶπὶὸ οὗ ἰῃς 
Ἑδιοῦ ἀϊνιΠγ οὗ εἶ οἰἴγ, [86 ϑᾶπη6 85 Γυρ] ἴον 
Αταπιοη. Α ργοῦδῦὶα οἰγιηοίοσυ οὗ Νὸ ἰ5 
βυξροθιοὰ ὈΥ ἴδε ΧΧ. ῆο ὕάνα ποτ μερὶς, 
᾿Αμμών. Τδο σοπῃρεϊίοη οὗὨ ἴδΠε οἰΕΥ νἢ 186 
κοῦ [8 νῈ}1] οχργοϑϑοὰ ἴῃ ἴδ6ὸ Οὐαὶ ΠΑΠῚΘ 
ΤΠ οβροὶβ. Ὑμεῦος ἴῃ ὕρρεογ Ἐργρὶ ἰ5 ἴΠ6 
Εἰἵγ πηρδηΐ ἰοῦ, 85 4150 ἴῃ ἴευ. χὶν!. ἂς; ΕΖεκ. 
ΧΧΧ. 14, 1ς, 16, δηὰ [Π6 γι η5 οὗ Κατγπακ δπὰ 
ΓΟΧΟΣΥΙ 5111} αἰἴεβὶ 115 δηςσίοπί πιλρηϊἤοθηςο. 
(Βογ ἀείδιὶς 5ε6ὲ δ: 5 ὁ Β. Ὠ.᾽ Ατὶ. Τρεόε:, 
πὴ ἜΣ: .8. δηὰ Ρ᾿.᾽ [ηἰτοά. Ρ. χχχυὶ. 
[0]]. 
ΒΥ γίυεν: 15 τηθδηξ δΓΠ5 δπὰ Ἵδηδἷα οὗἩ [Π6 

ΝΟ, δοσογάϊηρ ἴο ἴ6 σοιηπίοη ὑϑᾶρὸ οἵ [86 
ννοσζά (ςρ. [581]. χίχ. 6, γ, 8) ΏΕΓΟ ΑΟ Ψ. [45 

δγοοξ:), ἃ5 ἴδε βίπψυϊλν ἰ5 υϑεὰ ἔογ ἴδε ΝΙΙς 
ἐι5οῦ, Ηδρῖο ἴοο ἴδ .42 5ἰδηάβ ἔογ ἴδιο Ξ2 πὴ 
Γίνοσ, ἃ5 ἴῃ [54]. ΧΥΠ. 2, ΧΙΧ, ς. [|π Ασδῦίς 
ἀῖ5ο 1ἴ Ὀδασξ [86 5816 πδΠΊΘ. 

ΤῈ6 νογὰ ἔοσ γαριραγὲ τθδῃβ 6 ΟὨΪΕΙ 
Τογτιβοδέοη, ἴμῈ ἀοῃ σὰ [86 ἀηπέερεεγαῖε. 
566 2 8. ΧΧ. Σς. 

δὲν αὐαἱ! «ὐαὐΖ ἥονε ἐδὲ “.4ὦἢ ΤὨ γτοδλὲ 
ΤΙΣ νν85 85 ἃ φυα] ἴο Πεγ. “ἼἾ 6 ἀσδετ ρύσῃ 
οὗ δῆο- “ἔνιοι, 835 “μαίε αριοησ ἐδε γίεγι, 1δὲ 
«υαΐεγ! γοιπαά αδομὲ ἐΐ, εὐξιρίρας σδβΑγαςίοσιζος 
ὙΤδοῦοβ, ἴπ6 ΟὨΪΥ ἴονγη οὗ ἀπεϊοπὶ Εσγρῖ πὩῖς ἢ 
ψὲ Κηον ἴο Ὦδγα Ὀδοη Ὀ0}} οα ὈοΟΐ᾿ 5:465 οὗ 
[ς ΝΙΪς " (δ 5 “ Β. Ὠ.᾽ Ατί. Δο- “νεοι Σ 

[1 15 ἱπιρ! θὰ {πὲ τνῆδί 15 ἢετε Όγ 
[86 ργορδοῖ νυᾶβ 511} ἔγθοϑἢῃ ἰῃ τηθη 5 τποπηογίσβ. 
Αϑϑουσία νγὰβ (6 ΟΠἹΥ ρόννεσῦ ἴμδὶ οουϊὰ ἰᾶτὸ 
1ηΠ᾿ςϊοὰ 5υςῖ ἃ Ὀἷονν δὲ ἴδε {π|Θ0 Απά ἴἴ 5 
τηοϑὲ ργοῦδῦϊο 1μδδὲ νὰ ἴᾶνὸ βοῦε 86 ἢ|18]- 
τηθηΐ οἵ 16 Ῥσορῆθου υἱξογοαὰ ΌΥ ϑδϊδῃ τὸ- 
βροοίϊΐϊης ἴῃ σοπαυεϑῖ οὗ Εξγρί ΌὈΥ Αϑϑγτίδ. 
866 ποίεβ8 Οἡ 58]. χχ. ἴη ἴδε ἰηίτοά. Ὁ. 616, 
ονϊάθηοθ οὗ 6 Ἴοδρίυτε οἵ ΤΒοῦε5 ᾿ 18 
ΑΞϑυγδΠ8 ἰ5 ψίνϑῃ, ἰδ κθη ἕγοπι συποιέοστω ἰἢ- 
ΒΟΠΡΈΙΟΙΒ. 

9. Εἰρδοῤία] Ἡδοῦ. ὥμ. Οπ (δὶς δὰ ἔχ 
οΥ Ῥῥμὲ 8ὲ6 ῃοΐθ οὐ ὕση. χ. ό, Ψ Βοσο ήξξκσωρε 
Α15ο, {π6 Ηδφῦγενν πᾶπὶὸ ἔοσῦ Εργρέ, 15. τωρῃ- 
[ἰοποὰ. ὍΤὨς Ζικόέρε ἅτὸ ργοθδὈΪΥ [86 5816 ἃ5 
[Π6 Ζιοβαδίνι οὗ Οδη. χ. 13, δηὰ ἔγοτῃ {πόθο 
{μὲ 1ἰἸΌγδη5 ἀονοα {Πεῖὶγ πατηθ. ὙΘΥ μᾶνὸ 
Ὀεεη Ἴσοηϑἀογοὰ [Π6 βαπὶθ 45 (π6 οδα οσ [δῦ 
πιοπίϊοηθά οὐ Ερυρῦδη πιοπιτηρηΐβ. 
866 ἴο δᾶνθ οσοσιυριοαὰ ἴθ Αἰγίοδη ςοδϑῖ ἴὸ 
{πε ννοδίννατάὰ οὗ Ἐργρῖ (δι 1} 5 "Β. Ὁ." Απὶ 
4. εδὲγπ). 

10. Ζ7εῖ «υα: “6ὁε] ΤὮΘ ννογὰ 5 ἅσε οι ρηδῆς. 
δ2ε αἷδο οἵ εύεη “ὖε, ταὶ ὈΓΥ, ργοβροσζοιυβ, ρορυ- 
ἰου 85 586 νγᾶ5. 
δε γομπρ οδάγεη αἷδο αὐογὸ ἀαδεά ἐπ ῥέροε 

ἼΠ15 βᾶναρο (τοδίπιθηϊ 15 βροΐεῃ οὗ ἴῃ οἵδεσ 
Ρίαςο5, 2 Κ'. ΥἹἱῖ. 12: [58]. χε, τό. 

ΒΥ ἐθε Ἰοῤ οΥ αἱ εδὲ “ἐγεεῖ: (ἢ6 ρυ Ὀ]ς ρἰδοιϑ 
οὗ σοησουγῖϑο βεεπὶ ἴο Ὀ6 τηοδηΐ, ΠΟΤ ϑουογαὶ 
σγεεῖ, ταεῖ. ὝΠεβα δοῖβ οὗ ὈδγθαΓΥ τνότὸ ἴλυ5 
ἴΏογε σοηβρίουουϑ, [58]. 1Ϊ, λὸ ; 1.8Ὧπ|. ἰϊ. 19. 

ἐδὲν ἐαπ2 ἰοἱ. 7ογ δὲν δοπομγαδίς νη] Ὑτολῖ- 

: Ηε 5 
1ο Ὕεῖ τῦα: 586 οαγγίεὰ ἀναγ, βῃς ΚΟ 



εν. 25. 
, 

ν. 11--τἰἀ.] 

οαϑὲ ἰοῖϑ ἔογ ἢεῦ ποπουγαῦϊα θη, ἀπά 
41] δ ρίεαῖ τῆθη νεῖ Ὀουπὰ ἰη 
οἢδί 5. 

11 ἼΠου 4150 5ῃα]ς δὲ “ ἀγυιηΐζεη : 
ἴδοι 5η41 Ὀς Ὠϊά, τῆοιι 480 5Π]ς 8εεῖς 
βίγεηρτῃ Ὀεσδιιβα οὗ 1ῃ6 ἐπαη,γ. 

12 ΑἹ] τὴν βέγοηρς ποὶάβ «αἱ δὲ 
ἐε ἂρ ττεεὲβ ἢ της βτβίγίρε ἢρβ: 
ἹΓ ἸΠογ ὃε 5ῆδκαεη, τῆεν 81|2}} ἐνεη (]] 
ἰηῖο [6 πηουῖῃ οὗ τῆς δδῖοσ. 

12 ΒεΠο]ά, ΓὨΥ ρεορὶς πὶ τῆς πιά: 
οὗ ἴπεε σγε νγοπλθῃ : (ἢ ραῖςβ οὗ τῇ 
ἰληά 5}4}} ὈῈὲ 58εῖ ννὶάς ορεῦ υπῖο 

ΝΑΗΌΜ. 1Ἱ1Π|. 

της ἐμ απ, 68 : [Π6 γα 5841] ἀενουγ 
ΤΠ ΑΓΒ. , 

14 ὨΙΔᾺ ἴῃεε νγδῖεγβ ἔογ ἴῃς 8ϊερε, 
ΓΟΥΌΥ ΤΥ βἴγοηρ Βο] 5 : ρῸ ἰηΐο ΟἾἶΔγ, 
δηὰ ἰγοδά πε πιογίεσ, πηλίζα βιγοηρ (ἢς 
ὈΓΟΚΚΊη. 

Ις ἼΠεῖε 5814} τῆς ἤγε ἄενουγ 
ἴα ; τῆς βυνογὰ 541} ουξ τῆς οὔξ, ἰξ 
841} οεἂὸ τῆδ6 ὑρ [ἰΚα τῆς οδηκογ- 
ὑνοῦπὶ: πιᾶκα {ΠΥβ6]Γ ΓΠΔΗΥ͂ 245 (ΠΕ 
σδη Κουνγοῦπ, πιδίςα Τγβοὶβ ΠΠΔΠΥ͂ 48 
τῆς Ιοςιι5[8. , 

16 ἼΓΒου διαϑὲ πλι]ἰρ εἀ ΤΠΥ πιεῖ- 

ἴηρ ἴδοπὶ 45 βἴδνεβ, τοραγάϊηρ [ἤθπὶ ΤΠ ΓΟΪΎ 89 
Ῥίυπάογ ἴο Ὁ ἀϊΞι Π υϊοά, ορ. Τοεἱ "1... Οὐδά. 
ὍΟΙΙ. 

ἄγεαὶ »οη] ΟΥ̓ ποδίρ,, ἃ5 [ῃ6 βάση ᾿χογὰ ἰ5 
τοηδεογοά ἴῃ Τοηδὴ 1, 7. 

δοωπά ἱπ εραὶμ.1 ΤΉΝ νγογὰ ῬγΟΘΘΌΪΥ πηθᾶῃ5 
γπαπαοίοι οὐ δῥαπάσι:, οΡ. Ἶοτ. χὶ]. 4. 

11. Τδομ αο0}] ΤῊΪ5 θεξΊπηϊηρ 15 ἰκὸ (ῃδὶ 
οὗ 186 Ῥγεσθάϊηρ νϑῦβθ. Τῤοι αἰο ἴῃαΐ ᾿που βῆ ῖ- 
ὁϑὶ {γε} 8λῖε ἔγοπι αἰβδϑεῖοσ δηὰ ἱζποπληΥ, 
ταυβῖ οηάυγε ἴπ6 σἀπιδ ἰηα χη 165. 

ἄγωπάεη) ΜᾺ} [6 οὺρ οὗ ἴπ6 1μοτά 5 στα, 
ορ. ]οῦ χχ. 22; 58]. 11, 17, 21 ; [Ἐγ. χχν. ἃς, 
566ᾳ. 

ἐδοι εδαΐὶ δὲ δί4] Ἐειζοσ 85 πῃ ἱπιρεγαίίνς, 
860 ποι πἰάάθιη. ἴί 5 ποῖ ἃ 5ἰπηρὶ6 νεγῦ, 
θυΐ Δ σοπιθίηδίίοῃ οὗἨ (6 διιδϑίδητινε νοῦ ἢ 
ἃ ρατςορ6. Απά 50 ἴδε ἔοσοβ οὗ (Π6 ὄὀὄχργϑϑ- 
βίοῃ 5 γερεαί;, εομδίπμο ῥίἀάοη, Ὀδοοπιθ οὈβοιγο, 
Ὀπκηονσῃ, ὑϊοϊϊοἀ οὔ, ορ. ἱ. 8, 11. ΣΣ, δηὰ 
ΟΡδά. ν. τό6. Απά [ξ 18 ΟΠΪΥ ἴῃ τϑοθηΐ π|65 
[δὲ ΌΥ Ἔχοδνδίζοῃβ Ὀθηεάῖῃ ἴπῸ τηουπάς {πδ1 
ταλιῖς ἰδ6 56 οὗ Νιπονοῦ, ἴδε Ὀυγίοα ΟΥ̓ 
825 Ὀδθθη Ὀγουρῆς (ο ᾿ἰρἢϊ. 

ἔδοι αὁ0}]0 ἼΤροω οὔσας ἴδ ἴοστοσ οὗ (ἢδ 
τοῦ], πονν ἰῃ (ὮΥ ἀϊπἴτοθϑ «δαΐῥ σεορά σἱγεηρίδ, 
δεϊζεσ, ἃ σοζῃ 89 οἵ δίσοιῃοϊά (ςρ. ἱ. 72) 
δεοσαιε Ο οΥ ἀραϊπεὶ ἐδε ἐμ 67. 

12. εἰγοην ἐῳια ΤῈ ψογὰ υϑοὰ ΠοΓὰ 
δηὰ ἴῃ Ὁ. 14. 5:5 η1Πε5 ἐγίξποες, γογε βεα ίοης, 
͵ονίγεσει. 1 ποοὰ ποῖ δὸ ᾿πηϊϑά όγὸ ἴο {6 
ΤοτεΒοαὰ νν4}15 οὗ Νίηουθῆ, Ὀιιζ ΠΙΔΥ ἱποϊαάθ 41} 
ἴΠπ6 δίγοηρ ρῥίδοοβ οὗ (ἢς οῃρίγθι 80 0.56}655 
τνου]ὰ ΤΟΥ Ῥγονὸ ἴο ρτοΐοςϊ ἴῃοβα 8ο ἰσγυπίοα 
ἴῃ {Ππεπὶ, (Δὲ (ΠΟΥ τοι] ά [811] 85 θαϑὶυ ἱπίο 
86 Ὠδηάβ οὗ [86 ΘΠΟΠῚΥ 85 στρα ἤρϑ ἀγοὸρ ἔγοπὶ 
ἃ ἴσεο (Πδῖ 15 ΡΠ σπάθη, 
3 ρεγῖρε "5: 5ἰδῃπάϑ ἔοσ οηθ ψογὰ ἴη Ηδθῦτγενν 

(ὀϊεριγί»γ, 80 “8116 ἔτοπη 115 οαγὰγ ἀρρθδγδῃςθ. 
1 5 ([πΠ6 δασῖν 7γω οὗ οὐὖγν Α. Ν. οὗ 154]. χχυ . 
4, ὙΏΙΟὮ ραθθᾶρνο ϑῆεννβ [πδΐ [ἢ6 ΘαΥΪν Νρ νυᾶϑβ 
ΡῬυϊζθὰ 85 ἃ ἀε)ςδοΥ, ορ. [εγ. χχῖν. 2; Ηοβ. 
ἴχ. το. Ὑῆ6 ρῥγορδεῖ᾽5 ᾿πιᾶρε ΤὩΔΥ 1] υϑῖγαία 
δἴ οποὸ ἴῃ6 οαϑὲ ἢ ὙνΒΙ ἢ [Π6 ΘΠΘΠῚΥ νου ὰ 
Ῥγενδίὶ, δηὰ ἴδε διϊγαςσείνοηθϑβ οὗ [Π6 ὈΓΟΥ. 

18. 46) βεοῤίσ..«αἀγε «ὐογηεη} ϑιπ αν 15 [Π6 

Ἰδησυᾶσε οἔὗἉ [5α18ἢ (ἸΣ: 16) οὗ ἴδ Ἐργρίϊδηβ, 
πὰ οὗ Ϊογεπιϊδα (Ϊ. 27, 11. 30) οὗ [86 (Δ]- 
ἀπ 88. 

ἐπ δὲ »πεὶδ ! οὗ ἐδεε Μη (ὮΥ Ὀογάουβ, 
τε ΥΒΟΓΕ ϑἴσθηρ ἢ δηα σοῦγαρο ΤΥ Ὀ6 Ιοοκοὰ 

Γ 
δε φαΐ’ 9} 15) ἰαμ4] ὙὍὯὲ ΞΟΠ Ρ45965 

οὐ ἴπὸ ΠΌΠΕΟΥΒ, ἔογ  Ποὰ ρεγῆαρα ΠὮ νν4}}5 
δηὰ ραῖος, ἴκὸ Ὑοτη ΡΥ, ὈΥ ννπὶςἢ ἴπὸ Ἰληὰ 
νγ)͵ὰ5 ἀοίεηάοά. Ὑδὰ ογάον οὗ ἴθ στογάβ ἴῃ 
Ἡεῦγτενν 15 ΨΕΥῪ οπρ δίς, 290 2ῥίγιδ ἐπεηδ: δὲ 
Ξαΐεε 9 107 ἰαμά ἄγ “εἰ «υἱάξφ ορεπ. ΤΌΏΕΟΥ 
5ῃου]ὰ δὲ «εἰ «υἱάε ορεη. ὙΠῸ Ηεῦγενν ἰάϊοπὶ 
Τοργεϑοηΐβ ἰἢ6 6896 δηὰ σαρὶ αἰ ἢ Ὡ ΓΟ ἢ 
ἴδεν 5ῃουϊάᾷ Ὀ6 οροποά, δἰπιοϑί 85 οὗ {πεῖ οντῷ 
δοοοσά. Ὑῆὲ δαρ ψοῦο υϑοὰ ἴὼ ο]οϑα δηά 
βδιγεηρίδοη [πο ραῖοβ οὗ οἰτες5 (Π δυϊ. 111. ς; Νεῆ. 
δ. 4)» δηά, ἤδη [Π6 τηδίογαὶ 15 Ὠοΐ πηηρά, 
ΤΆΔΥ Ὁ6 βυρροφοά ἴο ΡῈ οὗ πνοοά. 

14. ΝΙΠΟΥΘἢ ἢ 5 ἀοοῖῃ ἰ8 ἤχρά, γεοξ 15. 586 
Ὀϊάάδη ΤΟΙ ΑΙ (ο πιᾶκο δυο Ῥεθρασαϊίοη 
ἔογ ἃ Ἰοῃρ 5σἰίεζθ. ὅ858|615 ἴο “γε θ᾽, οὐ σαῖμοσ ἴο 
γεραὶγ, ΠΟΥ ἀοίδηςοϑβ; δπὰ ἴο [{|8 οηὰ Ὀγίς 8 
ψνΟΓα ἴο Ὀ6 ργοραγεῦ Τῆς Αϑογγίδης ἀρρϑᾶσ 
ἴο πᾶγὸ υϑοὰ 5υςἷ 85 νγοῦΘ ΤΏΘΣΟΙ͂Υ ἀτιοὰ ἰη ἴδ 6 
ΒΌΏ, 45 γγ»ὲ}} Ὧἃ5 ἴδοϑὲ Ὀακοὰ ἴῃ ἴπδ6 ὀγίωξ- δε. 
Βοί κι πὰ ΠΔῪ ὈῈ τεξεττεὰ ἴο. 

16. Τρεγε}] ἴῃ ἴδον ἷλοο ξοδοὰ ἢ 
580 πιυςἢ σατο. [{ 5 ἃ5 1ξ ἴῃς ργορδεῖ ροϊηϊοὰ 
δ 16 ἀοοπιεὰ «οἰ, δηὰ ὉΥ 1815 Π|{|6 ννοχὰ 
ἀεοϊαγοὰ ἴῃς οογίδι ΠΥ οὗ μοῦ ογεγίῶγον, Τὸ 
ΟΕ 5. ἴο ρουῦϑῃ ψ]} ἤγο, ΒΟῸΣ ἱμῃδοιϊδηΐβ ὈΥ͂ 
(6 ϑσυνογσγά. ὙΠῸ γυΐη5 δείεβὲ 186 ἀζθηοῦυ οὗ 
ἤγο ἴῃ {δμοῖν ἀδϑίγιυςξοη. 

ἠξε εθε εαπβεγαυογ ἢ} Τδδὲὶ 15, 85 ἴδε 
σδηκογυγοστὴ ἀδνοιγθ. 80) ἴ2Κὸ 1ἴ οἰπογννίϑο, 
8ἃ5 ἴὴ6 σΔηΚΟΓΝΟΥΤῚ 5 ἀονοιτγοά ; Ὀυΐ (ἢ 15 15 
1.55 οἰπιρὶς. Ὁ Βεῖμοσ (Π6 δ] υβίοη Ὀ6 5.0- 
Ῥοβεὰ ἴο 6 ἴο ἴδμο ἀεβίγυςοῃ οὗὨἨ ἰοσυπῖ5 Ὁ 
ἤγε οὐ οἴμοι πιϑδῃβ, ἴ 15 ουξ οῦ ρἷδοθ Βοσο. 
ἘῪογ εαμξεγαυογηε 566 Ὡοΐθ οὐ οεὶ ἱ. 4. 

"παζο ἐδγεοίῦ "»παη7} ἸὨϊ5 Ἔχργοβϑίοῃ, ἔσὶοθ 
υϑεοά, τεργεβεηΐβ ομς ψοσὰ ἴῃ ἴῃς Ηδφν., ἘΙΟἢ 
68 ἢγϑὶ ἴῃ (Π6 πιδϑου πο, (πδη ἱπ {πὸ ἴδηγ}- 
ὨΪπΠ6. [πη (δὲ ἔοστηεσ οἂϑο (6 Ρϑορῖίθ, ἰῃ [Π6 
ἰδλῖζεν [Π6 οἰ, ΤΏΔΥ Ὀς δαάτεβθοά. Οὐ (ἢς 
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Ἑσἤδηῖβ αῦονς ἴῃς 5ἴδλι8 οὗ δοάᾶνθῃ: 
τ(ἢε σληκοιινογηι ᾿ 8ρο]] εἴ, πὰ βθοιῃ 

ν“εζ ΑΥΑΥ. 

17 ΤῊΥ ογοσπεά γε 88 (Ππ ἰοσυϑί8, 
ΔηΠἃ ὮΥ σλρίδίη8 48 ἴῃς ὑτεδῖ ργδβϑ- 

ΝΑΗΟΜ. ΠΙ: [ν᾿ 17, 18. 

Πορρεῖβ, ἢ] οἢ σλπὶρ ἰπ (ἢς Πεάρει 
ἴῃ ἴδε οοἰά ἀλγ, ὀὠέ ἤθη τῆς 80ὴ 
Αγ86 1} ΠΟΥ δε ἄννᾶγ. ἀπά τἢεὶγ ρίδος 
15 ποῖ Κποίσῃ ψΠοΓα ΤΠΟΥ 4γε. 

18 ΤΥ 5βερμογάβ βἰυπηδεῦ, Ο Κίηρ 

ἵνψὸ ξοπάοβ ΤΑΥ͂ Ὀ6 υϑοᾶ ἴο ΟΧΡΓΟΘ5 υηΐνεῖ- 
541 γ, ΟΡ. Νάδυπι δἰ πλ96} (11. 1.3) δπὰ [58]. 11]. 
τ ἴῃ ἰῃς Ηεῦτενν. [υ5ὲ Ὀεῖοτο, ἴἃ 15 ἔπ ἀ6- 
νδϑϊδοη οὗ [Π6 ρει: [δὲ 15 τείεγτεά ἴο, βοσε 
ἰξ 15 τδεῖς »ηωὐάε, πὰ [6 Ηοῦγονν ψννοσὰ 
Βοῖὸ υϑοά (ΝΈΟΙ 5 ἴΠ6 σοχμηπίοη ΟὨδ ἔογ 
ἰοει) δΔ5 ἴῃδξ πηοδηΐης ΕἰγτηοοξΊς Δ] γ. Τα 
νοῦ υϑεὰ ἴῃ Ηδρῦγενν ϑυρροσίς {δε ἰἀ68 οὗ 
ταῖψἢξ δηὰ στονουϑη655 Ὀεϑι 65 [Πδὲ οὗ πιο τ. 
ὙΤῆδ Τσορπδίο βυθϑίδηξζινο 15 ϑοα ΕΥ̓͂ [86 ὑῖῸ» 
Ῥεῖ ἴπ υ. 2 οὗ [}}}5 σδβιδρῖου. 

16. Τόομ δατὲ προ ἐδ 7 »νιογεδαπ:} 
ΝΙΠονΘἢ ταὶ θὰ ποῖ ΟὨΪΥ οἡ 8ετ πυτηρεῖβ Ὀυΐ 
Ὠοτ νᾶ. ὍΠε ννογάς οὗ ἴπε ργορδεῖ ἱπιρὶγ 
(μαὲ 56 δά [Δκθὴ ρὶπ8 ἴο ἱπογδᾶϑὸ ΟῚ ςοΠ|- 
ΤΏΡΤΟΘ; ποῖ ΟἿΪΥ δὰ ΠΙΔΩΥ͂ πμοτ  Ββδηῖβ, ὑι 
ΘΏΓΟ ἴδεπι. ἴὔύϑυλι]Υ ναϑὲ πιο Ὑ5 ἃσα 
ςοπιραξοὰ 29 2 δε «ἐαγ: 9 δεαυεηι,. Ἡδτο ΠΥ 
8ΤῈ Βροκϑῇῃ οὗ 85 ὀχοθεάϊηρ ἴθ. ὁ’ ΑἸ Βδουρἢ 
ἴδε 5:6 οὗ Νιπενοὶ αἰοζάεα πο βρεςῖδὶ δάνδη- 
ἰλξεβ ἴοσ σοπηησγοθ, δηὰ δἰ μουρὴ σἢς ονγοά 
ΠΟΙ βιοδίῃεϑθϑ γαῖμοσ ἴο Βοσ ΡΟ "Ἰς Δ] ροϑιτοη 
85 ἴ86 σδρί(α] οὗ πε ετωρίγε, γεῖ βἰ(υδίθά ὕροη 
ἃ ΠΑΔΥΪΡΔΌΪΘ σῖνεσ σου Δ Πρ ν (ἢς 
ἘΛΡΏσαῖοβ δηὰ ἴδθ Ῥεγβίδῃ Ου]ῆ, 556 πιυκῖ μανς 
8000 ἕξοττηρὰ οπὸ οὗ ἴδε στεδῖ ἰγδάϊηρ βιδίίοπβ 
δεΐγοοη παῖ ἱπηροτίδηϊ ἱπδηὰ 9εὰ δηά ϑυσία 
δηὰ (ἢς Μοάι!οττάηθδῃ, δηὰ πηυϑὶ ἢᾶνα Ὀδοοπιδ 
ἃ ἀορδὲ ἔογ ἴῃ6 πιο μδηάϊϑα συ ρρ θὰ ἴο ἃ 

 ρᾶατί οὗ Αδία Μίποσ, Ατπποηΐᾶ δπὰ 
Ῥογβὶα "ἢ (δπι1}}5 5 Β. Ὠ).᾽ Ατί. Νιπευεῦ, Νοὶϊ. 
11. Ρ. ς 59). 

ἐδὲ ἐσπάεγαυονηι “ροϊϊείθ, απά “εείὁ σευα}] 
ὙΠῸ νοῦ ἰσγαηϑιδίοαά ὡροίεέῤ 15 πιοῦὸ Ὄχδοῖὶν 
ξἰνοη ἰῃ ἴδ τηλγρίη, “ργεαάεεῤ ῥί»εε δηὰ ἰ5 
ΘΟΙΏΠΊΟΠΪΥ υϑοὰ οὗὨ δοάϊε5 οὗ πιθῆ ἱπηυδάϊης ἃ 
Ἰληὰ ἔος ρἱιπάοεσ. ϑδοθ υπάογοίδηἀ ἰδὲ 
σδηκεγυγοστῃ ἴο σεργεβεηΐ ἴμ6 δοβϑίε πη ρ ΔΙΤΏΥ. 
ἄϊ 5υ115 ἴΠ6 σοηίοχί Ὀεῖζες ἰο τοραγὰ ἰΐ 85 ἃ 
5υτροὶ οὗ ΝΙπονεῦ. Αἴἔοσ 411] 186 ρ]υπάσγιης 
Ἔχροα!οη5 506 δὰ πιδάδ, 58η6 νγοι]ὰ υδηϊβῇ 

. κ6 186 Ἰοσυϑῖ. ὙΠῸ Ηθρῦτγεν 15 σοπιργεβϑοά 
ἰἸηΐο ἴδγοο ψνοσάβ, δηὰ {ποῖ ἕογοθ τρῃξ ὃ 
ἐχργεβϑοα ἴδυ5 : “ἴδ σΔπκογνγούτῃ [45 γαναροά 
ἃ δδ5 νυδηϊϑῃοά," δδλείῤ χαυαν 18 ᾿ἰζο ΓΑ} }Υ 
,Μιίεῖδ, ἃ5 ἃ νἱηροά ἰηϑοςῖ, οὐ Ὀϊγά, δηὰ 80 ἰ8 
Θαυϊναϊεης ἴο ἀἰδαρρεδγίηρ, ορ. 58. χς. χο: 
]οὉ χχ. 8. 

17. Ὅν ἐγοςυπε] Ὅδε Ηδοῦγον πτοσχὰ 15 
πυι504] ἴῃ [15 ἔοττῃ, Ὀμ 115 ΘΕΥΤΩΟΪΟΖΥ 15 οἶδαγ, 
δηά {πεῖ 15 ἢῸ ξοοά σϑᾶβϑοῃ ἴογ εἰβρυίζηρ (ἢ 6 
τιοδηΐηρ δϑϑιηδά ἴο ἴἴ ὈΥ [νν]5}} ἱπιοσργοίοιβ, 
ὙΠῸ τὸ 0] ον ἰπ οὐγ ΑΟὟ, [Ι{ ἀεϑοσὶθο5 
Ὑγδδὶ 15 ςοττοδοσγαίεα ΟΥ̓ Ααϑγτίδῃ τηοηυπιοηῖβ 
οὐ ὙγὩ ἢ ““ ΒΙΚ ἢ οἤῆοειβ οὗ βϑἰδίε σεσὸ δάογηθὰ 
ἢ ἀϊλάεπιβ, οἰ οϑοῖ τεβο Ὁ] ηρ (πὸ Ἰονγοσ 

Ὀαπὰ οὗἁὨ ἴδο τογαδῖ χϊΐγε, ϑεραγαϊοά ἔτοσι ἰἰμ 
(ὯΡ 19617 ΨΟΙΥ ςΠΟΠΊΙΏΟΩΙΥ ἴδ6 διοδὰ πῶ 
ΘῃΟΙγοϊοὰ Ὲ ἃ σἰπηρὶς Δ]1]εἴ οὐ ΒοΟρ, ῥγοδδδὶγ 
οὗ ροϊά, ψβουῖΐ ΔΩ δάοτγηπιεηϊ " (Οοικα, 
 Αβϑγιίδ,, Ρ. 463). [π ἰϑβαϊδὰ (χ. 8) [ 
Αϑϑγτγίδῃ 58, “" Ατὸ ποῖ ΠΥ ῬΡΓΠΠΟ65 δἰ ζοροίθει 
κίηρς}" Ε 

εαρίαἰπ4] ἰβ ἴῃ6 τεηάοπης οὗ ἃ νογὰ, 2- 
ῬΑΓΘΏΓΥ τοί οὗ Ηδῦγοενν ογιρίη, ἔουηά οπἱγ ἢ 
Οης Οἴδεσ ρίδοβ (εἴ. 11. 22). [{ 15 ῥγοῦδθ! 
Δ ΑϑϑΥσγίδῃ ὩΔΠῚ6 0 δῃ οἷῆοες οὗἉ διξὶ πυϊν- 
ἼΔΤΥ ΤΑΚ. 80 ΜΓῪ ϑρθᾶὶς οὗ [πὸ Ηεέμιακ αἱ 
ἴδε (οββδοκϑ, ἣι 

δ’ ἐδὲ σγεῶΐ σγασδοῤῥεγ [Ιἴ 5 ποῖ 
ΟΥΑΙ νογὰ ἴδοι "ἀεὐρόξο : (μας 5 πεῖ 
υιϑοά, Ὀιιζ ἃ τάτὲ οὔθ, ἕουπὰ ΟὨΪΥ ἰῃ Απιοϑ τί, 
Σ, ΜΌΘΟΝ [5 σι ρροβεὰ ἴο πιεδῃ ἃ Κιπά οἵ ἰοχῖοϊ. 
ΤΠὴ6 νοζά ἰ5 ιιϑοὰ ἔνίος ἴῃ ἴδ ογιρίηδὶ, δρά 
(15 Ηεῦγεν Ιἀϊοπι ΠΊΔΥ Ὀδ τεοργοϑεπίοά, 25 ἴῃ 
ουῦγ Μεγβίοη, ΟΥ̓ (6 νγογὰ γχγεαΐ, {π|ογαὶῖς, 
ἰοεισίς οΥ᾽ ἰοεισιι, οὐ Ὀεζίοσ, ρεγθδρϑ, ΟΥ̓ 501Ὲ 
ἤγχαϑο (πδὲ ἰηάϊςαῖθα ὨΣΊ ΌΟΓΘ, 85 ἰσοη: υροι 
ΟΙΦΙ, ΟΥ̓ γοοῤ! 977 ἰοαισί:. ΏΘΘΟ ογολίυτο 
ΔΙῸ Κπονστὶ ἴο βεῖδ ἰῃ οἰ υϑίεῖβ, δηὰ πηὰγ (δ 
Ὀ6 5δἰά ἴο εὔριῃ, ἴο ἴδκο ἐποῖγ Ὁ ]λοθ5 ἴῃ 50πη- 
Κη Πἴκ6 τα ΠΠ ΑΥΥ οτάου. ὙΠΟΥ ἀγὰ Ὀεημπιδοὶ 
Ὀγ ςοοἰά, ἀπά 56εΐ 5μεϊζετ ἔγοπι ἰδ ἴῃ δεάψει αἱ 
ΥἹ δηὰ σαγάδηβ ; ποῖ, ργοῦδΌ ]γ, 4υ!οκοεὶ 
ῥεάσει, Ὀμὰΐ νν8}15 τηδάδ οὗ Ἰοοϑὲ βἴοῃοϑ οἵ δδήβ. 
Εογ ᾿ξ 15 ἃ ἔδηςε οὗ ("15 ϑογί ὑπαὶ {με ἰεπα 
ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἀδηοίεβ. ὍΤΠ6 νγᾶσπὶ γὰγϑ οὗ ἴδε 5 
Τευῖν 106 ἰογρίἃ ἰπϑοςίβ, νη ϊοἢ Με φτ: 
ἰοανίης πὸ ἴγσαοε οἵ ἱδεῖγ ργεϑεησθ ἔογ 
ονυϊάθηοθ οὗ ἅδῃ δγε-ννηοββ, 866 ὙΒΟΙΊθΟῦ, 
41... διὰ Β." Ρ. 418. 
δε εε χαυα}} 5 οπὸ ψογὰ ἱπ Ἡεῦπν, 

ἃηὰ ἱπ 186 5ἰῃρ. [ἴ 15 α͵ϑο ἱπ [8 ράϑϑῖε, 
1 Ἐπ γα τεηάεγεὰ ἰδ ἰ5, ἐς (7.6. [86 τιβοβο 
2ιὲ 1ο δίᾳϑι. 

«υδέγε ἐδεγ αγε] 15 5 ΟΕ ἃ ἀϊγοςΐ φυέδιοῦ, 
«υδέγε 416 {δεν ἢ 

18. Ετοπὶ υν. 1ο---ἴὶ 7 [86 Ρχοπουπβ Αἱ 
411} ἕδηχίηΐπο, θοοδιϑο ΝΙπονοῖ 18 δα ἀγεβϑοί. 
Ηδσεῖο δηὰ ἴῃ ἴδε ἔο]οννίηρ τεῦϑς ἅτε 
ΤΑΔβου πα, βίηοα ἴπῸ ργορδεῖ βρθᾶκβ (ο ἰδ 
Κιηρ οὗ Αϑϑυγίἃ Νέπιδοῖν. 

ΤΗο σδερῥεγάε ἅτὸ [μ6 ςὨΐεξ ρονδγηοιβ ; (δε 
ποδίεε τὰ ἴδε 1: βᾶπιθ 45 ἴμοϑο οδι δά φυογίῤιι 
ἴῃ ᾿ἰ. ς. ΒΥ ἴδε τεηάογίηρ, “δα! ἀφυεί! ἱπ 
ἀυβῖ, 1 τουϊά ἀρρθᾶγ ἴπδὲ οὐὖυὖῖ ἰγαπϑιδίοιΣ 
υηάδετβίοοά (8 ρῆγαϑο 845 ννεῖ] 45 «ἐμσπδεγιᾷ, 
οὗ ἀδαίῃ. ὍῊϊβ 15 δ]ονσαῦϊθ. Βαΐ ἴδε πιίλ» 
ΠΟΙ ΠΊΔΥ ΟΧΡΓΟΒ5 5: ΠΊΡῚΥ {86 ἱπαάϊ εγεθος 

ἸΠΔΟΟΥΠΥ οὗὨἨἁ με Ἰοδάετβ. ὙΠὲ ϑβεοοῃὰ εἰλυϑὲ 
5 ΠΟΓΑΙΥ 22) ποδί ἀγὲ αἱ γε:ῖ, οὐ φιβκί, 35 
ἴδοϑο γγδο ἔδεϊ αἱ Βοπιθ, δηὰ 5εςσυγε. 



γ. 10. 

'Οῦ τα οὗ Αϑϑυτσίᾳ : [Ἀγ ἴ ΠΟΌ]ς8 8.41] ἀνυεὶ! ἐπ 

Φ.Ο. 
τνγκ ἀν. 

Ὧδε ἄμεέ: ΤῊΥ ΡΘΟρΙε 15 βοδίξεγεά ὕροη 
186 πιουηΐδιη8, ἀπ ΠΟ τηδη ρδίμογειῃ 
ἐδέηι. 

19 Ἴῤεγε ἱς πὸ ᾿Πελ᾽ΐπρ οὗ τὴν 

227 ῥεοῤίε, ὅς. ΤὙΒοθθ ττῆο. βᾶνα ἤοπὸ ἴο 
ξονόσῃ οὐ ξυϊάο ἴποπὶ ἄγ ΣΦΕΑ ΠΥ ϑροκοη 
οὗ 85 δῆδερ νἱΐβουϊ ἃ Ξβορβεσγά, οὖ. Νυχὶ. 
ΧΧΥΪ. Σ7: Σ Κ, χχίϊ. χ). ἴη ἴδιο ἰδέζοσ ρᾶ5- 
ΒΑε 85 1 ἴ815, ρεορὶα Ὑ. δδνα 20 ΤΌΪΟΙ δῖὸ 
ἀεδουθοὰ 85 «εαἰεγεδ πβορ ἐδὲ δίμ. Ὑ8Π6 
886αῈρΡ ψαηάεῦ οὐδοῦ {πεοὶγ τηουπίδϊη-ραϑ Γ65 
υπϊοηάεά, υπποροῦοά, ΒΕΓ 15 ΠοηΘ ἴο φαέδε 
ἴβεβ. Εἰβεσμεσε (ΠῈ 834π|6 σγογά δὄχργεββεβ 
(86 ΞΒορβεγαά 8 ἀυ1} δηὰ οᾶγο, ορ. [538]. ΧΙ]. 4: 
ἘΖοκ. χχχὶν. 12. 

190. πὸ δεαίίηφ 97 ἐδγ ὀγωμ] γὼ 5 
ΠΑΙΩΙΥ δὴ δάρηυιδίϊο τοηάοσίηρ. ὙΠῸ νοτὰ 
ἡξεγαῖν ΙηθΔπ5 ,σείεγε, ἃ5 οἵ ἃ Ὀοης (μεν. 
ΧΧΙ, 1, Χχῖὶν. 20), δηὰ 15 ἴδοσε υϑοὰ οὗἁ ρτίου- 
οὐ ὈΟΟΣΙΥ ἱπίυγΥ, δηὰ 950 οὗ ἀϊβαςῖεῦ δηὰ συ ΐη 

γ.Τ τοα οὗ {86 ρῆγαϑο 15, ΤΥ τυΐῃ 
15 ἱττείενδθϊο. απ 15 Ἔχργοβϑθά 1η [6 
ΤΑΔῚ ΟΥ̓ ευγίπλίπς, ἃ 5 συ βοδίοη 89 ρηιθὰ 
ἴο ἴἢε νοσγὰ ὈΥ̓͂ [οὐνὶϑἢ ᾿πιογργείοσβ, δυὰς ποῖ 
ΟἰεΑΣΥ ρὑγονοὰ, Ὅὕηθ γεσὺ Θχργθβϑοθ αἰ ηΈπε:: 

ΝΑΗΌΟΜ. 11]. 

Ὀγυΐδε; Τὴγ ψουπά 15 στίανουϑ: 41] 
(δὲ ἢθαγ ἴῃς Ὀγυϊε οὗὨἨ ἴπεε 5}2]1] οἷδρ 
τῆς Πδπάβ8 ονεῦ ἴπεα : ἔογ ὕὑροῇ ψοπλ 
ΒΔ ποῖ ΠΥ τυ]οϊκοάῃε88 ραβϑ86 Τςοη- 
ΠηιΔ]}γ ἢ 

οὗ [86 ἐγο, οὗ οὗ ἃ ἰδηὴρ ; οὐ δμίπει: οὗ σοϊουγ 
ἴῃ ἃ 5ροῖ, οΥ 5 6] Ἰρ. ϑυςἢ ἃ ἔδάϊηρ ννᾶὰβ 
Κλκθη 85 ἃ ϑ'ξῃ ἰδ ἃ βυϑρὶςίουβ βροῖ ννᾶϑ ποῖ 
Ἰοργοιβ (866 ἴον. χὶϊ, 6, 2:1, )ό, ,8, ςό, ΑΟΥ͂. 
ἐαγά). Ἡδεποο ἴδ6 πουῃ δοαυϊγοὰ ἴδ6 ἔοσος οὗ 
»εἰδφαϊλίοη, ηῤγουενιεπί, δεαϊίπρ. 

ἐδ «υομμά “4 στίευοι.)] Ἡοιωιά τερτοϑοηῖβ ἃ 
ποσὰ (παῖ 15 υϑοὰ ΚῊΝ οἔὗ τπξαςς βεηΐ ὉΥ͂ 
Οσοά ([μεν. χχνὶ. 2: ; ευξζ, ΧΧΥΪΪ. 9, 61, 
Χχῖχ, 21). ὙΤΠ6 534Π|6 ρἤγαϑθα ΟσΟΊΓ5 56νΈγαὶ 
ἘΠῚ68 ἰῃ [Ἐγεηλδὴ (Χ. 19, ΧΙν. 17, ΧΧΧ, 12) 
δα ἴῃ σοπηδοοη τὰ ἴὴ6 νγογὰ ὀγμώτ. 
ἰδησυᾶζο οὗ ΜΊΟΔΒ (1. 9)) 15 ΨΕΣΥ 5: πι}18γ. 
ΤῈ ὀγωώξ οὐ ἀϊηρ5 οὗ 86 ουεγίηγον οὗ 

Αϑϑυγίδῃ στο υνου]ὰ δνεσγνγβεσε Ὀ6 ννεἰςοπιοὰ 
νὰ δοοϊασηδίίοη. ὍΏΟ μαὰ ποῖ ἰοηρ ἔεϊι 
[86 «υἱεζεάμευς οὗ (6 Αϑογγίδῃ ἀγηδϑίυ, 115 
ὀχίοσίοη, ἔγδυδ, σσγιο! γ, ἀοθροιίσηι Τὸ 
ΟἸΪΥ͂ ποῖε οὗὨ ΟΥ̓ ἴῃ Νίπονεδ8 ἀΐγρε ἰ5 ἰδαῖ 
ὙΠΙΟὮ ΟΧΡΓΟ5565 (Π6 ρἰδύμοθα οὗὐἨ ορρτοββοὰ 
ὨδίϊοὨ5 δὲ Ποὺ [Δ]]. 
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ΗΠΑΡΒΑΚΚυκΚ. 

ΙΝΤΕΟΒΘΌΟΝΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΕ 

ξ 1. ανιο απά βοιίείονι φῦ ἐδε Ῥγοῤῥεε. δ:ὸ 
ἐπι Μπαίρεὶ; οὐ τὸς Βοὲ. . . «δε 

Π|. Ενεπι: οΓἱ Οοπιειμβογα ἩμΜΙο . 6ς3 

81. λίαν» αμα ἠοσίζέονε οὗ 1λὲ Ῥροῤξεί. 

ΝΟΕΙ͂Ν ἶα Κῆόνῃ, τ ΔῊ ΔΡ- 
Ῥιόδοΐ ἴο σοσίδι ηὙ, οὗ [ἢϊ5 γστεαὶ 

Ῥτορμοῖ, Ρεγοηὰά ψῇῆδὶ τΏΔΥ 6 ῬτΤΟΌΔΟΙΥ 
Ἰηζοιτεα ἔσο ᾿ποϊἀθηΐδὶ ποίϊοθβ ἴῃ (ἢ6 
ῬοοΚ. Τα δῆς Ηδρακίκυϊς ̓  ἀοες ῃοΐ 
ΟΟΟὺΣ οἰδενῆεσαε. [τ 15 ἀετινοά τοι 8 
νογῦ 5 ζηγηρ ἴο δηἕο]ά, οῦταςς, δηὰ 
ῬΓΙΟΡΟΙ͂Υ τρθδῃς5 ΘΠ Υδοϊηρ ΟΥ ΘΙ ταςα- 
τθηῖ. [4Κὲ τηδὴγν ΗΘΌΓΕΝ ὩΔΠΊ65, ἰξ 15 
ῬΘου Πατῖγ διϊοα ἴο Ἔχρτοβα (ἢ ομαγδοῖοσ 
οὗ [6 Ρῥσορβεῖ, }} οὗ {τυκία] ἐδ, 
ΟἸἰηρίηρ ἴο [ῃ6 Ῥγοπηῖδεβ οὗ σοά; δυΐ 
ὙΠ ΕΙΔοΣ 1 νὰ5 ἢ5. ΟΥΡΙΏ4] ΠΔΠΊ6, ΟΥ 85- 
βδυτηθα ὈΥ Ὠϊπὶ Οἡ ἢὶ5 δηίγδηοα ὕροὴ (ἢ6 
Ῥτορῃθῦοδὶ οἶος, 15 ὙΏΟΙΥ ὑποοσίδιῃ, 
ΤὮΣ ἀεοϊχηδίοη ἴῃ ἴῃς Ιηβοπρίοῃ, “ τῃ6 
Ῥιορμοῖ" (5εε ῃοΐβ οἢ 1. 1), 15 ΦΈΏΘΓΑΙΥ 
δα εἀ ἴο ἀεηοῖς 4 σεοορηϊΖαα οἤοϊΑ] 
Ῥοϑβι!οη ; δηά ἔγομι [ῃ6 ποῖος ἰη οἷ. 1]. 2 
1ὲ ου]ὰ βεθὰ [δὶ ἢ6 6] 4 τἢδῖ Ροβι ΠΟῊ 
ῬΓΘΝΙΟΟΒΙΥ ἴο [ἢ6 ἀε]νεῖν οὗ [656 ῥγο- 
Ῥἤδοῖθ5. ὙΤηδ Ἐχργεβθιοηβ δὶ ἴῃς Ὀερίη- 
Ὠἰηρ δηᾶ (Π6 δῃά οἔὗ [πε (Ὠϊτὰ οδδρῖοσ 

1 ΤὮς ΔΗτα βαιπερξις ἴοπῃ ἴῃ ἃ Ῥίόοροσ πδπὶς 15 
ἘΠ ΌΠτ 1ἴξ ἀδποῖδβ σοϊϊοσγαίου δηὰ δαυηθϑίῃθ55. 

ΕἾἼΧΧ. πὰ ἴῃς Αροογρμα, Βεὶ δπὰ τὰς 
ὌὭγαρσοι, μανε ᾿Αμβακούμ, ΜἘὨϊΟΝ ἰηάὶςαίοϑ Δηοῖ πον 
Ῥυὶ δηογηαΐοιι5 ἔοσω, Ὁμαῦδθαϊουϊ, Ὀυϊ ἰἢς πδὶ μ 
5 8 ᾿σοστιρίίοη ; ὙΠΟΙΔΕΣ ἰηϊοη 028] ΟΥ ποῖ ἰ5 
ἀουδιί!,. Τῆα πιεδηΐηρσ ““ τοι ηρ,᾽" δϑεὶρπεὰ 
ἴο ἴῃ ψογτὰ ὉΥ ΑΡδγρδῃοὶ δηὰ πτθδιο 5 ποῖ 
ἐν  πιλόυ, ὉΥ ἴδε υὑβασρὸ οὗ (ἃς Ηερτεν. 966 
ΡΞ ΣῊ ἡ ἐς ΗἩδρδουςὶ Ρ, νἱῖα,᾽ ᾶἄς., 81. Α 
ἀϊβετγεπὶ οἴογγ, ἔγοπι ὕω, δαξαξ, ἰ5α ρΡτοροβεά 
ὉΥ ΗἱἰἐΖίρ, Ῥὰϊ ἀπινογβαὶν τεὐςοιϊς, ἃ5 ΟΟΠΙΓΑΙΥ ἴὸ 
τὴς ἰατνβ οὗ 

3 Ὦγ Ῥυϑεγ (δὶβ ῬΡσοῦθ]ο. 

" Ἐεϊδηὰ). 

γαοῖ 
δ ΙΝ. Σ»οδαδίρ ἀαίε ο ἐδε Ῥγοῤόσωῶ . . ὅς4 
ὃν, Οεπεγαὶ εραγαοίεγ Ὁ . . . . δε6 

᾽υδν τἰἢ6 δβοιυιυρίοι ἰμδὲ 6 νὰ δἵ- 
ἰΔομ δα ἴο [ῃ6 τεῃλρ]6-5ογνίςθϑ, οἰ ΟΣ ἃ5 8 
Ῥγοοὶ (Εν δ]α), οὐ Ἰῆοσα ὑγΟΌΔΟΪΥ 85 8 
ΤΟ οΓ οὗ τἴῃ6 1,ονιοδὶ ομοῖγλ, Τῆς 
ἸΟΙΩΡ δϑϑίρτιθα ἴο [ῃ6 ῥσορμοὶ Ὀγ {τδάϊ- 
ὨοΏ γγὰ8 βῆδνῃ ἴῃ ἴα της οὗ Εὐθῦ5, 
δΔηᾶ οὗ Τετοτης, θεΐγθοη Κοὶα δηὰ (δ- 
Ὀαΐῃα, 566 Βεἰδηάᾶ, “ ῬΑ]. Ρ. 772. Τῆς 
Ἰεσεηάδτγ δοσουηῖδ' ἐουηά ἴῃ “Ῥ5.-ΕρΡ:ΡΒᾶ- 
ὨΪ05, ὧς νἱῖ5 ῥτορμοίδσιπι, ἴοσω. 111. Ὁ. 
417, οἄἃ. Μίρποθ, ἰῇ Ρ5.- οζτοίβευβ οἵ 
Ἴγτο, Εὐϑοῦιυ5, δηὰ [ϑἰάογιβ, δηὰ ἴῃ 

8 ΤΊιο οὐ]εςου ταὶϊϑοά Ὁγ ΚΙείηοσι, (μαὲ (86 
ΒΆΠΠ6 ΤαΔϑοηϊηρ σου] ἀ ΔΡΡΙΥ ἴο Ηεσεκίδῃ, 5εὲ 
154]. χχχυ δ. 20, 5 οὗ 116 πγοῖρδῖ, κἴπος ἴδε 
Κιηρβ ᾿ς νγ5 Δ]ορεῖῃοσ ἐχοορίουδὶ. Ι᾿ 
5 ποὶ ΠΠἸκΟΙῪ ἴδὶ ΔΩΥ ὑγιναῖες ἱπάϊνιάυδὶ τουἹά 
Βανα υϑρὰ ἴῃς σηυϑὶςα] ἰεπ5 ἴῃ οἷ. 111. 1, 3, 12, 10, 
οΥ ρίνεῃ ἴῃς ἀϊτεσϊίοη δὲ ἴΠ6 οἷἴοθσθ. Ασοογάϊ 
ἴο ἴῃς ττδάϊοη ἴῃ τὰς πεοτρύοι οὗ Βεῖὶ δηὰ τὴς 
Ὀγαρου, δἃρ. ΧΧ., Ηὰ υκ νὰ ἴῃς 5οὴ οὗ 
7655 οὗ ἴῃς ἴδε οὗ 1νὶ. ΤῊΪβ ἰ5 (ἢ φδαιὶοοῖ 
ποίϊςε οὗ ἴ[δς Ρτορβεῖξ ἀδβοθηῖ. 

4 ἼΒεβθε δοοουπηῖβ δῖε γρίνθῃ τηοϑδὲ ΕΥ̓ ὉΥ͂ 
Πεἰτζοοι, "ἂς ΗδὉ. νἱΐα,᾿ ἃς. ; ψῆο δὲ5 ἃ Ξρθοίαὶ 
ἐχουγϑυβ οὐ “ Ῥϑειιάο- ογοίμευς᾽ δηὰ “5.- Ερὶ- 
ΡῬβδηΐιι5.᾽ Ηδθακκυκ ἰ5 ἀςϑοσιοα ὉΥ βοῆς ἴο αν 
ὑξεῃ οὗ ἴδε {Πῦ0ε οὗ ϑίτηδθου, ἃ ἡδίϊνε οἵ ἃ οἰτγ οὗ 
]υάδῃ, ΒεῖβΖοομοσ, ὁ. 4. Βει-Ζαοδασία, οδ᾽]εά 
ΒΕ -ὈΙΚππ οὐ Ὀἰκτα ἵἱπ (ἢς Ταϊπηυὰ (Ξε 
Ἐεϊαπὰ, “ Ρα].᾽ Ρ. δόο; Νευῦαυοτ, “1.4 Οέο- 
ἘΠΡΗΙΕ ἄχ Ταϊπιυά,᾿ ποῖος τ ϊς ἃς Οορμᾶσ 

ἱκτίη : Ὀαὶ ἴῃ [ἢ 15, ἃ5 ἴῃ ΣΩΒΗΥ͂ Οἵ Γ οἵ 
Ἦϊ5 Ὀοοΐς, ΒῈ ψουϊὰ δανς ἀοὴθ »ὸὶ|] ἴο Τςοπεουὶϊὶ 

ἩδΌδκΙκυΪϊς ἰ5 βαϊὰ ἴο δανς ἀϊδα βοτς 
ὉΧῸ γεδτβ αἴϊεσ ἴῃς χείυσῃ οὗ [ἢς [ἐν ἴτοσι ὄχὶϊο. 
ΤὨς ϑεάος ΟἾαπι, μονγενεσ, οὗ (Πς εἰσ λτἢ σευ, 
δηά οἴπες ΒΔΌὈΙΪΟΑ] ὑγουὶτβ 5111} Ἰαῖοσ, τηαῖὶςς Ὠῖπὶ 
ΠΟΠΙΘΙΏΡΟΓΔΙΥ τὰ Μαπαβθοῆ. ΤῆὶΞ νἱεν ἰ5 
δαορῖςα ἘΥῪ Ἐραμρ τας δηἀ ὉΥ̓͂ Ξοτης τιούσγῃ 
οΠς5, ὁ... Ηατάυΐϊη, ΥΙπίυ5, Βυάάους, αηὰ 
ὙΠ ϑοῖα Βαϑιϊδίίου Ὁ τ Ῥυβεγ. 866 4. 



ἹΝΤΕΟΘΌΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ 

ἙΔΌΡΙηἰςα] ντίεσβ, τσὶ ΟἹ ΠΟ δυίΞ ῦ!ν : 
1λεγ ἂῖὲ ἀσανῃ ῥδσιν ἴτοτῃ ἴῃ6 Δροσγ- 
ῬὮΔ] “Βεὶ δηὰ ἴῃς σασοη, υν. 33----.39, 
1ἴῃ πθοδ Ατδαϊευϊ, Α, Ν. Ηδῦδοις, 2.4. 
ἩδΡΑκίκυκ,:5 τεργοβοηϊδα 45 ὈΠηρίηρ ἱοοά 
ἴο Τδηιδὶ 1η [ἢ 6 ]ΙοὨ δ᾽ ἀφῇ ; ῬΑΣΕΥ ἴτοτα 
βοαῖπρ ἰγδ "ΠΟ ἢ 5, ΒΟΔΤΟΕΙΥ πόστὶ ποι οἱηρ, 
58 06 ἃ5 ΒΘ ηρ [6 ἀδοΡ ᾿Ρτοβϑου τηδαθ 
ΡΟ ἴΠ6 ΡοΟΡυΪΑΥ τη ὈΥ̓͂ ΟἿΓ Ῥτορδεῖ, 
δῃὰ 85 ἱῃαϊοδθηρ ἃ βΈΠΟΓΑΙ Ὀ6]16Γ τἢδὲ Βα 
453 ἃ ΠΟΠ(ΕΙΏΡΟΥΔΙΥ οὗ ΠὨδη1ε], δηὰ οοὐἹὰ 
ποῖ τπετοίοτς βάν ἀεἰνεγεὰ ἢϊ5 ὑτὸ- 
ΡὨΘΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ͂ γεᾶσα Ὀοίοσε ἴπ6 ἀφίῃ οὗ 
76 Βοιδκιτα. 

ΤΩΣ Ροβι[οη οὗ [ἢ]8 Ὀοοὶς ἰὴ τὰς 
Οδηοη νψὰ3 ῬγοῦδὈΪΥ ἀειίεπηίηςἃ Ὀγ [6 
βεαυσηοο οὗ Βιϑίοπιοδὶ Ἔνθηῖθ. Νδἢυπι 
πδὰ Ῥγεάϊοιςαὰ τἢς 81] οὗ Νίπονθ, δηὰ 
ἰοῖΔ] ονοσῆσον οὗ [Ὡς ΑΞϑυΤ Δ ΘΙΏΡΙΓΟ, 
ὙΠΊΟΣ Βδὰ Ὀδθη, ὉΡ ἴο ἢ15 {ἰπ|6, ἴῃ 6 
οὨΙοἔ ᾿ηϑίσγυηλοηΐ οὗ ὨΙνΊη6 ΟΠ αι βοπγθηϊ5, 
ΠΟΣΘΌΥ ἴῃς ἴδῃ {ΠΡ65 πδὰ Ὀδθη οδτιοὰ 
ΔΥΔΥ οδρῖϊνα, δηά ἴῃς Κιηράομι οὗ [υἀ δ 
τοἀυοοα ἴο ἃ δβίδῖε οὗ ναϑϑαῖϊαρε. Τμαῖ 
ἐγ" μὰ ἴθ Ὀχόΐίθη, [ἢ6 Ῥοῃάβ 
“Βυγβί ἴῃ δυπάον᾽" (Νδῃ. 1. 13), δηὰ ἴδε 
Ῥτμο65 δηά ῬΘορ]ς οὗ [ἐγ ββδίθι, μά υ]ρ- 
ἿῊΡ ἴῃ ἀγθδπι5 οὗ βϑουσιγ, τε ρβθα ᾿ηϊο 
η14 δανιὶ οὗ νἱοΐεδῃςα δηά :1η]υ5Ες6. 
Ἡδθακκυϊ᾽ πὰς ἴΠθη σοϊῃτηϊββίομθα ἴοὸ 
ΔΏΠΟΌΏΟΣ [6 ΠΘΆΙ ΔΡΡΓΙΟΔΟ οὗ ἤδᾶν]οσ 
65 [Δ ΔῺΥ ΨὨΙΟΝ Πδα ΠιΙΒοτο Ὀδοα 
Ἰηδιοῖεά. Ηδς ἀδβοθεβ ἰῃἢ6 χίβθ, [ῃ6 
ΤΑΡΙἃ δάνδῃςς, ἴῃς σαρδςιγ, δηὰ ἔδσοο Υ 
οὗ ἴῃς ΟἸ δι ἀβορδῆβ, δῃὰ σεοορη!Ζα8 ἴῃ 
τοὶ ἴα οτἀδϊηδά ηϑ(Γυτηθη5 οὗ “)υαρ- 
τρθηῖ " δηὰ “οοἴἰτεςομ." ἘΕτὰ γοῖ [ῃς 
.} ἂς οὗ σοπαυοβὶ δὰ διίβθῃ, Ὀείοσε 
186 ςουη65 Ψψεοϑβὶ οὗ ἴῃς ἘΠΡΉγαϊοβ σα 
βυράιπιεα, 45 1 του]ά β5εεὰ δ ἃ ροϊηξ οὔ" 
ὍτηἜ τ άνναν Ὀεϊγεθη [Π6 65 Δ ὈΠΞητηδηῖ 
οὗ ([ἢε ΟἸΒδ᾽ ἀδβδὴ διωρίσγα δηὰ ἴδε ἱηνδϑίοη 
οὗ Τεπιβαΐθη, Ηδθαϊκίκυϊκ ῥγθάϊοις τι 
δαυλὶ οἰθασηθδα δῃα δοουγαου [Π6 1π|- 
τηραϊδλία δὰ [86 υἱτπηαΐα ἀεδβίηϊοβ οὗ 
Ῥοιἢ. 

ΎΤἢς ἀδίο, πονανοσ, Ὡς ἢ ἰς ἴπι15 45- 
βίσηεά το [ἢ6 ΡτορῆθοΥ μ85 Ὀδθη, δηά ἰ5 
51}}1, ΒΟ ΠΟΙ ΞΙΥ οοηϊεκίεα, ὙὍὙΠΘ ΓΟ] ον 
ΔΏΔΙγ515 Ὑ1}1 δεν τῇς ἰῃΐοσγηδὶ σοπηθο- 
ὕοῃ οἵ ἴδε βενεσαδὶ ρογίοης οὗ ἴδ Ὀοοϊκ. 

1 Τῆς ἘΔΡΡΙηΐοαΙ ἰγαάϊιίου ἴπαὶ ἩΤΑΡα κυ 
᾿ς ΥΝΩΒ ἃ αἰΞξοὶρίὶε οὗ Νδυτη ΤΠΔῪ τοϑί, 85 Π 6] ἴσο 

Ἰ. ο. δαρροβεβ, οὐ ἴδε ῥΐδος αϑϑὶ ἴο βοτὰ ἴῃ 
ἴδε ὕδποι: δυὶ ἰἃ 88 Ῥγοθαῦ δηοίδῃεν δηὰ 
ἃ Ὀείίεῦ στουῃά ἴῃ ἴμ6 στωυζιαὶ Ῥεασίηρε οὗ [ῃεὶτ 
ῬΙΟΡΒΘΟΙς68, 

ΒΟΟΚ ΟΕ ΗΑΒΑΚΚΟΚ. ὄξει 

ΤΆΚοη ἴῃ σοι ηδίοα τ [ἢ6 νἱον οὗ 
ΟΟὨΓΘΙΏΡΟΓΣΑΣΥ δνδηΐβ ἴῃ ἴμ6 βιιςοδοδαϊηρ 
ΒΟΟΙΟΏ, ᾿ξ ΠΙΔῪ ΒΌΡΡΙΥ ἀδῖδ ἴοσ ἃ β8δ[|5- 
ἔλοϊουυ ἀεϊεστηϊηδίίοη οὗ [6 αυεβῆοη. ἡ 

8 Π. «“Ἵκαϊγεῖ!. 

ΤΠ6 Ὑδοῖς Ὀοοὶς 15 ἀϊνϊἀδα ἰηΐο ἵνο 
ἀἰξηοϊς Ρατίβ.α ὙηΠῈ διβὶ ἴνο οὔδρίοσβ 
ςοηίδίη, 50 ἴο 5ρ6ΆΚ, ἃ ΘΟ] ]ΟαυΥ, ἱπ τ ΒΙΟἢ 
ἴῃ)6 Ῥσορῃεῦβ τα ϊβρίνιηρθ ἀτῸ ἜΧΡΓ͵ΟΘΘΘΩ, 
δια δηδνετεᾷ, Τῆς (Ὠϊτὰ ομδρίεγ οοη- 
1415 ἃ Ἀγίηη, σοϊῃροβοὰ τ᾿ θα ϊδ[οὶν 
δῖζοσ, δῃᾷ ἴῃ ἀΐγοοῖ σοῃηθοῖοη τ]ὰ [ἢ]15 
ΤΟ]Ϊοχαγ, δηὰ ᾿πἰοηἀςδα ἴοσ ρυῦϊις σϑοῖ- 
ἰδίου ἴῃ ἴῃς ἰδ Ϊ6. 

ΤΠἼς δσϑὶ ομαρίεσ ᾽δ5 ἴτε ρΑΓΑΡΤΑΡῊΚΒ 
οὗ υπδαυδλὶ ἰθησίῃ. [Ιη τῆς ἔἄτβὲ (2---4 
ἴῃς Ῥγορῃαῖ ὀχροβίυϊδῖο5 ἢ ἴῃς 10 
ἴοσγ ποῖ δηϑνοτηρ ἢ15 νεῃειηθηϊ οΟυΐοῖγ. 
Ης ἀδϑοηθα8 ἃ βίδίε οἵ δῇεϊιγβ 'ἢ ψὩ] ἢ 
1} ΠΥ, ον] -ἀοίηρ, δῃα ΒρΘΟΙΔΙΠῪ ΤΑΡΙη 6 
Δα νἹοϊθῆσα Ῥγενδ]]}, ΠΕΡ ΓΙΟΏ5 ΔΥῸ τ6- 
αυεσηῖ, ΙΔΑῈῪ πΏΟΙ ἱποτῖ, (ἢ6 ἱπηοοθῆς 
οἰουτνοηϊοα, δηά Ἰυάρτηθηϊ πτοβιοὰ 
δΔηἋ ρετνοτίθα. 

Ιη ἴ86 5βοοοηᾶ Ῥαγαρυδρὰ (5-- 11) σοά 
Βροακ5. ὙΤὨα σηϊηᾶς οὗ ἴῃς Ῥδορὶθα δῖα 
ἀϊγτεοϊεἃ ἴο δνδηῖβ δγοδαῦ 1ἢ Ῥτορτθβ8 
διηοηρ ἴα Πεδίμθη, Ὀυϊ τ δὴ ἱπετηδ- 
τοι ἴῃδ [ῃ6 ποτὶς οὗ ἴῃς 1,ογὰ Μ1}} δηὰ 
20 οἵβάθηοθβ, Α ἤδανυ Ἰπάρτηθηϊ 15 1τ- 
Ῥεηάϊησ. Τῇ ΟΒδ] ἀξ8ὴ5 δῖὸ σϑὶβϑά ρ, 
ὙΠ0 Δῇοσ ἃ σαρ! ἃ οουσβα οὗ σοῃαιδϑὶ τὰ 
ἀοβοπροᾶ 85 δῦουϊ ἴο (]1 ἰηἴο ἄδερ 
ας, ἀραηάἀοηίϊηρ [Ποηχβοῖνος το ἴΠ6 τοτῖβῖ 
ἴοπτη οὗ Ἰἀο]δίσυ, ἴῃ 6 ̓οσβἣὶρ οὗ 5685} 
ἴοτοο. 
ΤΠ Ῥγορῃοῖ᾽ἷδ ΔΏΞΨΕΙ (Ο]]ονν8 (1. 12--- 

1). ἢ δ το Ἔχργεβϑίοη οὐ οοηδάρῃοδ, 
“γα 5[14}} ποῖ αἰϊς," Τουπάφρὰ οἡ [ἴδ6 
ὈΠΟΠΔΏΡΘΑΌΪΘη655 δηᾶ ΠΟ] η655 οὐ 815 
Οοά, δα δ οπος σεζοζη!ζεβ ἴἢ6 ᾿υ5[} 66 
οὗ τῆς 1Π ΠΟ ΓΠΊΟῊ ; 51}}} ἢ6 σδηποῖ τοοοης 6 
Οἀοάΐἷβ δἰἰπΠρυῖϊε5 ψ ἢ (ἢ τΠυτρἢς οὗ τ! 6 
(τοδοποσουβ δηὰ σἱοκοὰ ονοῦ ἴμοβα 1655 
δα ν ἴδῃ ἱΠαιηβεῖνεβ ; 1Π6 τανᾶροβ οὗ 
ἴῃ ΟΒαἸάδοβ τὲ ἴδῃ ἀθϑου θά ἴῃ ἴοστῃ 5 
ὙΏΙΟΝ ἱπρὶγ ἴμαῖ ΤΠΕΥ παὰ αἰγοδαγν δὖ- 
βοιδϑά ναϑὶ σε βίοῃβ, δῃὰ ἀδνεϊορθα {ΠΕΣ 
ομδσδοίοβῆς ἴδαῖισεβ οἵ σαρδοὶῦ, ἰη- 
ΒΔ[ΔΌ]6 Δα ὈΙοη, δηὰ τες 1655 ἀϊδτορατὰ 
οὗ υγηδῃ βυβοτγηρ. 

ΓᾺ. 11. 1. ΤΒδ ῥστορβοῖ ἔδοϊβ ἔπε πορὰ 
οὗ 4 ρΡϑῖι5ε ; ἢς που]ὰ [αἰη γοοοηβιοσ (ἢ ς 
ὙΠΟΪῈ ροβίοη, δηὰ μαὶξ ἴῃ 5011} 
ΤΟ ΔΌΟΩ ἴος ἃ ΔΙΓΒΟΣΙ ΔΏΒΜΟΙ ΠΠῸΠῚ 



6:2 
αοά. ὙΠῸ δῆβοσ οὐ (2 84); [8 
ἱτπηροσίδῃος 15 5.ΣΟΏΡῚΥ τρδικοα ; 18 15 ἴο 
Ὅς Ρυ] ον σεοοσγάθα, 1Ὼη οὔδ βῃοτσί β5ᾶυ- 
ἴῃς ἴῃ6 ὕνο φεῆθσαὶ δϑρεςῖβ οὗ ἴμα ὑῥτο- 
Ῥμδυ 5 ἸΠΔΌΪΥ ἀτὰ ἀθαὶὶ στ ; [6 ὑπάς 
δηὰ 1η]υβῖςο οὗ [ἢ 6 ̓ηνδᾶδσ ἃγὰ σεοος- 
πἰζοᾶ, δηὰ [}6 ᾿ι5ῖ ΤηΔὴ 15 ἀϑϑυγοα οἵ ̓ τΐδ, 
ἑ. 6. Ῥτεβεσναϊϊοη ἔσοτλ δν]], δη ἃ ΞαἸνδ ]ΟῊ, 
ου ἴῃε σοηάϊθοη πὶ ἢς ΠοϊΪά 5(εαΑβ} Υ 
(Ὡς ρΡηποῖρὶς οὗ ἢ, Βεϊηρ (Δ π{ι] 
ἢδ Μ1111νὲ. ΤὨ15 15 ἴ[Π6 ἔπι δῃηά Ἵοι- 
Ῥὶοῖβ δηῆϑνοσ. Τὴ ργορπεῖ δδά ἔπι 
αι ἢ ἴτοῦχ ἴμΠ6 ουϊδοῖ, (Δ ἴῃ τς 65- 
Β6Ώ[141] ροοάποθβθ δῃὰ Ἰι5ῖῖςε οὗ σοά; 
Ῥυῖ ἴπδὲ δ δὰ δε στάεὶν {πΠοᾶ, 1 
ποῖ βῃδκδθη, ὈΥ 186 οουτθο οὗ δνθῃΐβδ, 
ὙΠΟ μ6 ΜῚῚ ΚΗΘ ΕΘ ὉΠΟῸΘΟΙ ἴῃς 
ξυϊάδηςα δηά Ἄσοπίτοὶ οὗ σοᾶ; νμδΐ ἢδ 
π6645---ἶξ 15 ἢϊ5. ΟὨΪΥ ἠθ66ἀ---ἰθ βἰθαξαϑβί- 
Ὧδ55, ὉΠ ΑνΟΙΩΡ ἰτσιι5ῖ, 

ΤΏΘῺ [Ό]]ον5 ἃ 56 Γ|65 οὗ ῥγβαϊ ΠΟ 8 
τοηάϊηρ ἴο σοημῆττῃ ἰπαὶ ἱπιδῖ; (0 Υ [ΠΟΥ 
ἀδηοῦησο σοι θυῦνα Ἰαάρτηθηῖ ρου [ἢ 6 
ΟΡΡΓΘββοσ, ἰῇ ἄνα ψόοβ υἱϊετεά ὈΥ [ἢ8 
νἹΟΓΠ5 οὗὨ ἢἰ58 ταρδοῖϊγ. [Ι͂ἢ [Π6 ἢσϑί οῸ6 
(6---8) τεβ ΠΟ 15 ἀϑϑυγοᾶ ; 4}} τῃδΐὲ 
μὰ9 Ὀδθη ὙΙΟΏΡΌΪΥ 5ε]Ζεὰ 111 ὈΘ 
ἡτο ΟΠ αα ἔγομῃ ἢ]πὶ, [Π6 5ΡΟΙΪΟΓ Μ11 Ὁς 
ἀεβροι δά δηᾶ (6 Ὀ]Ϊοοά ἀνεηρεά. [Ἷ1η 
ἴδε βεοοηά (9---11) ἃ οὐδε 15 ἀδηουπορά 
Δραϊηδὶ (ἢ6 ἸΟΗ͂Υ οδρ!ῖα], 115 ἐσ ΓΈ 5568 
δηά ραΐδοθβ. [Ι͂ἡ ἴμε (Ὠϊτὰ (12---τ4) ἴῃ 6 
ἀεβισυοοη οὗ 115 δῃοσγῆουβ ψουὶς5 18 
οσείο!ϊ ἃ ἃ ἡυάρπηεμε ἴο Ὅ6 ὉΠΙΊΝΘΙΒΑΙΙΥ͂ 
ΤΟΟΟρΡ ΖΘα 85 ἃ τηδηϊοϑίΔοη οὗ ἴΠ6 ρΊΟΤΥ 
οὗ ἴῃς Τ,οτὰ. Τἢε ἰουσ (15---17} ἀε- 
ὩΟΊΏΟ65 [1}1 ται ΠΡΌ ΓΟ ἰογ [Π6 τηδα ἀθη- 
πρὶ ἰυκὲ οὗ σοπαμπαϑῖ, 5ΡΘΟΙ ΑΙ ΤῸ ΟΥ̓ Π165 
σοτητ δὰ ἴῃ (ἢ6 ῃτοαϊθηεα ᾿ηνδϑιίοη 
οὗ Ῥαϊοβξηθ. Τῆς ΔῈ (18, 19) Ροϊηῖς 
ἴο ἴδε ἴοπῃβ οἵ ἰάἀοϊδ νυ ρῥταναίθηϊ ἴἢ 
Βαργίοη. ΤῈ σΠ0]6 56Πὲ5 σἱηβ ὑρ 
(ν. 20) ψιὰ δὴ δχῃοσγίδοη ἴο 5116η66--- 
δι ϑίσαοῖς τοσορπιοη οὗ [86 τηδ᾽ϑῦ οὗ 
τῃ6 Ι,οτά τρδηϊειθα ἴῃ Η]5 βδῃοῖυδΙγ. 

σἢ. π᾿. ν τ(ἢε56 τπουρῃῖϊς δηὰ 
ἔβα ηρβ [16 Ῥυόορῃεῖ ὩΟῪ δηΐοσβ ἴΠ6 
τορ]6 ; ἴδ 6 Ῥδορὶα δᾶνα Ὀδο ῥγεραῖοά 
ὉΥ ἴ6 νυύυϊτίεη δηπουηοοιηθηῖ; [Ἃἢ6 
1 ον] ἌΤμοῖς ὑπάδγ 115 ῬΓΘΟΘΏΓΟΥ 15 
οδ]]οὰ ἀροὴ ἴο ρσίνε δίπηρ υἱέογδησα ἴο 
1ὴ6 Ἡγτηῃ οὗ Ῥγαυοῦ δηὰ δάοϊδίοη, ἴῃ 
ὙΠΟ τ[06 {δ6]]ὴρ8 ὀχοιϊδὰ ὉΥ ραβῖ, 
Ῥγοβθηῖ, δηᾶ ἔπαγε τηδηϊεϑίδ !οη5 οὗ" 
ξοοάποθββ δηὰ χτρῃϊθουβηθθβ πα νυἱνιά 
διὰ δάδαυδίε ΘΧρυθβϑι ἢ. 

ΕἸσβὲ οοΐλθβ [1η6 δασζῃαβῖ ῬσΑΥΟσ (Ψ. 2) 

ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ ΤΟ 

αἰζογοὰ ἴῃ ἴοῖσοσ, Ὀπὲ 1η (Δ, τδδὲ τ.6 
ποῖκ οἵ Οοά τῇλυ δὲ τονϊνεὰ ἴῃ ἴδε 
Ἰηΐοσναὶ Ὀεῦνθο ἴῃς δηπουποειηθηϊ δηά 
βπδὶ ἐχεουῦθοῃ οὗ ἡυάρτηθηῖ, ἃ Ὀσάᾶγεῖ 
Δοοοιρϑηϊοὰ Ὑ1ἢ (ἢς αβϑυσδηοα [δι 
Ὑδεὴ Ἰυάρτηεξης 15 ἐχεοιῖθά, ἐξ Μ}} Ἀ6 
τε ρετεά στ ἢ τ στο. 

ΤὨδ 5εοοηά μαζί ρῖνεβ ἴῃ 6 δῆϑνοσ ἴο 
ἴῃς Ῥγδγδσ, δῃὰ σοηῆστηβ [ἢ Δ5ϑγαποα. 
Τὴ Ῥγορῃεῦς νἱβίοῃ (σύ. 3---1 5) [86 ρμαϑὶ 
ποῖκ οὗ Οοά [5 γενήνεάῖ, τορτοἀυςοα ἴῃ 
᾿νιηρ᾽ ἀεί, ΑΞ οἵ οἰά Οοάἄ τηδηϊεϑίο 
ΗΓ 56], 8380 Μ}}} Ηδ γσοὸ ἕοστίἢ ρα στὰ 
ἜνΘΏ ΤΟΤῈ ἰεπῆς δΔηα κἰυροπάους ἀἰ5- 
ΡΪΑΥ οἵ τηδ)βίυ δηά ρίοτγ : ἴπ6 Ἰσχηγηδα!δίθ 
εἴεςς Ὀείῃρ τἴῆ6 1ηϑΒιοςοη οὗ σευ ῦνθ 
Ἰυάρτηθηξ ἀροὴ ἴ[ἢ6 ποαΐῆθη, θυ ἴδς 
βη4] δῃὰ ἴσια οὐὔ͵]εοῖ Ὀοϊηρ [Π6 5] νδΏοη 
οἵ Ηἰβ Ρδϑορῖὶβ. 

“ἼὍΤΒου ἄοΞκῖ ἱγεδαὰ (δα φαγί ἴῃ ἔΠΤΥ͂, 
Ϊῃ πταῖ Του ἀοκὲ τ γοϑῖ Βεοδιμθῆς . 
ΤΒου πεηϊεδὶ ἔοσί ἔοσς ἴῃς ξαϊνδϊίοη οἵ ΤῊ 

Ῥεορίε, 
Ἐοὸγ βαϊναϊίοῃ σὴ ΤὨΐῃς δηοϊηϊεὰ.᾽" 

συ. τΔ, 13. 

ΤῊ ροτοη οομοϊυ δ ἢ βρεοῖδὶ 
ἀεῖα}}5 βῃονίηρ ἴΠ6 σπασγδοῖοσ δηα [ἢς 
οδι56 οὗ [ῆ6 Ἰπάρτηεης τῇ ἢ που]ὰ αἱ ἃ 
ἔτεα ἔτὴ6 Ὀ6 Θχεουϊεα ὕροη ἴδς (ΟὨΔΙ- 
ἀξ 8ῃ8. 
Το εβεςξϊ οὗ [ἢ6 τανε] δοη ὕροὰ [86 

Βρ' πὶ οὗ ἰῃ6 ῥτορῆδιὶ 15 δὌχίσζειηβ Ἴοῆ- 
βίθσηδίοῃ (υ. 16); Ὀὰϊ ἢδ Ῥεσζοαῖνεβ ἀ15- 
ΠΠΟΕΥ 115 πι6 ρυγροτὶ δηὰ Ὀεαγίηρβ, δὰ 
15 ΡΙΘΡασθα ἴο τοϑὶ νι τῆ6 οΔ]., κἰθά- 
ἔλϑι (ΔἸ Ῥγθνιουβὶν (οἢ. 1). 4) 56εῖ ἔοτὰ 
8ἃ5 ἴῃ6 σοῃά!θοῃ οὗὨ ἰδ, ἤθη [86 1ηγᾶ- 
5Ι0Ώ, ὨΟ ΟἸΘΑΙΥ͂ Οσοϑθθ 845 Ἰμηθηΐ, 
ἴΑΚ65 ρἷδος, Ὀπηρίηρς ΜΙ 1 υἱέος ἀ650- 
Ἰαῖίοη. Τδὶ [αἰτῃ 15 η Δ} ἀσνεϊοροὰ ἴῃ 
Ῥογίδοϊ ἸΟΥ δηᾷ οεσγίδιη ἤορϑ, ὑϑ. τ, 19. 

ΤἼΘ 0 οὗ ἴῃ σου ροϑ ΠΟΣ 15 4}} Ραῖ 
ὈΠΊΝΟΙΒΑΙΠΥ δάπιιεά, ἩΒΘΙΠοΣ (45 τηοβῖ 
οΠΠςο5 Πο]ά) [Π6 βεοοηᾶ δηὰ {διττὰ οἢδρ- 
ἴΕΙ5 ὍΕ͵ΙΘ ὙΠ δἱ ἴῃ6 βᾶσὴθ {ἰπ|6, ΟΥἩ 
(45 βϑοπιθ' 1 1655 ῬτοΟ ΑὈΠΠΥ͂ σοηἾθο- 
ἴὰγ6) δὴ ἰηΐεγναὶ εἰδρβεὰ Ὀεϊνγθθη τῆς 
ΠΟΙΙΟΔΌΥ͂ δηα [Π6 Ὦγτηη ; [ἢ6 Ιῃἴοσηδὶ οοη- 
ποοίοῃ οὗ που ρἢῖ5, ἴῃ τηυῖι8] Ὀϑατίηρε 
οὗ ΘΔ 0 ἢ δηά ΘΥΕΙΥ ρᾶσί, ἀηα ([Π6 ἸάΘη ΠΥ 
οὗ 5} ]6 ἰδανα Ἰηἀεθαὰ 0 σοοχὴ ἴοὺσ χϑαςοῆ- 
ΔΌ16 ἀουδί. 

1 Ἐοβεησα εν δὰ Μδυγοσ κὺρ ἴδδι τ8ε 
ἱηνγαδίοη οὗ ἴῃς (μα  ἀρεδης ἰοοΐς ρίαςα ἴῃ δὴ ἰη- 
ἴετναὶ Ῥεΐνεεη ἴῃς ἢτγβὶ δηά (ο] ον ομαρίετις. 
Ἡϊισὶρ νου] αδεῖστι ἴῃς σοποϊυάϊηρ Ἀγτοη ἰο ἴθ 
μπιῃς οὗ [παῖ ἱῃναβίοῃ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΗΑΒΑΚΚΟΚ. 

8 Π1. Συσις οὗ Ορμέονηβονα»} ΗΠ 5107}. 

Της ΟΠαϊάδδῃς οἵ [ἢ Ργορῃοῦβ στη 
δτϑὶ οὈίδιηδα ροϑβοϑβϑίοῃ οὐ Βαρυοη, δηὰ 
Ἰαϊὰ τὴς ἐουηάἀδίοηβ οὗ Δ ΘΠ ΡΙΓΘ 5ΠΟΥΙΥ 
ἴο οχίθηἀ ονοσ ΝΥ εδίθσῃ Αϑδίδ, 10 [ἢ 6 Ὑϑᾶσ 
ό25 ΒΚ0.. [τ νᾶϑ ἴῃ6 τονγασὰ οὗ δὴ ἰη- 
ἴλτωουβ άβοη. ΤὍΤὴδ δϑὶ Κίηρ οὗ ΝΙη6- 
γῈἢ, ϑασδαςιιβ, ΟΥ, ἃ8 ἢδ 15 βίγ]ϑἀ ἴὴ Α5- 
ΒΥΤΙΔῺ 5 ΠΡ[οη5, Α550τς-1}}-}}1}, 5ΠΟΤΕΥ 
αἴοσ ἢ15 δοζοβϑίοη Μὰ58 (Ὠγεδίεηδαά στ 
Ἰηνδϑοη ὈΥ̓͂ ἴ6 Μεάϊδῃβ υπᾶδσ Ογάχασοβ; 
ΤΩΔΏΥ οὗ ἴῃε οἰϊοῖ Ῥγονίῃοθϑ σεσα (ἤθη 
ἴη ἃ βίδῖας οὗ ὀρβεῃ σενοϊῖ, δηᾶ 411 (Πιὴρϑ 
τηοηδορα τὴ6 Ξρεοαγ ἀϊδδοϊιοη οὗ [6 
ΘΡΡΙΤΘ. ϑάγδουβ δηϊπικίεα δὴ ΔΙΤΩΥ ἴο 
Νδθοροϊαϑϑαγ᾿, ἢ ογάειβ ἴο ρτοσδεά ἴο 

ἥ Τῆς υὐν το δΔυι ου 65 ἊΝ εἸΕῚ μευ δεν φέδον ἴῃ 
1Ππ|5 ρῬαγαρταρῇ τε ρίνεμ ὉΥ Ἀν] ηβοη, “Αποίεηϊ 
Μοπατοβίοοῦ οὶ. 111. ΑἹ ἰπιοσγοϑηρ δοοουηῖ οὗ 
τῆς Ρτγενίοιβ σεϊδ οη8 Ὀεΐννγεεῃ Βαῦγίοθ δηὰ 
ΝΙΠΘν ἢ 85 Ὀδεη ρίνοη ὉΥ͂ Εἰ. 1, δποστηδηϊ ἱπ ἴπ 6 
βεοοῃά νοΐυπις οὗ “ ἴ-- Ῥτσεζηϊδσεβ οἰν} αι σης." 

3 ΝΑΡΟΡροΟΪασθαῦ ἰ5 δυρροΞξεά ὉΥ͂ Δ ΞΟ ἴο 
δανα Ὀεδδη δ ἷδληῃη. Ης ν)ς ἀουι 1655 ἃ 
τδη οὗ Βὶρἢ τδηὶς ἱπ ἴῃς Αϑϑογτίδη βεγνυῖος;. Ὀυϊ 
Ἰαάρσίηρ ΌῪ ιῖ5 5Ξοπ᾿ 5 ἢᾶπηδ, ὈΟΤΏΘ 5Ο0ΠΊ6 500 ΥΕΔΥ5 
ΡτΕΥ Ιου ὉΥ̓͂ δὴ ἱπάερεηάεηϊ ἱκίὶπρ οὗ Βαρυΐου, 
διὰ ὉΥ͂ [6 ρορυ αι ΜΒ Ϊςἢ ἢς δηᾶ ἢΐβ 800 οοζ- 
ΚΑΪΏΪΥ ἐπ)]ογεά ἰῃ ΒΑΌγ]οπία, ἰξ νου] 5θεπὶ τοσγα 
ῬΓΟΌΘΌΪΟ τπδὶ Βς Ὀεϊοηρεά ὉΥ̓͂ παϊίΐοη δηὰ ἀδϑοεηῖ 
ἴο ἴδε ΟΒΑ]ζθδη9, ἃ Ῥευνς οὗ Απασγδῃ οτ ίῃ, 
ὙἘΟ ἌρΡεδᾶσ ἴο αν ὕδεῃ ἴδε ἤτεί οοουραῃῖβ οὗ 
ΒΑΌΥ]οηΐα, ἀπά ἴο μαᾶνς ἰαϊὰ ἴῃς ἐουπάδίίοης οὗ 
15 οἷν} ΡῬΟΪΠῪΥ͂ πὰ τοϊϊρίοιι8 δυβίειῃ ; δες Ἐ᾿ 
Ιποιτωδηῖ, “1.4 Μαρὶς οἣεζ 165 Ὁδαϊἀέεης,᾽ Ρ. 
“69. ὙΤΒα οὐποίϊίοττη 5γκῖεπι οὗ τυ ηρ᾽ 15 ΠΟῪ 
εθεσΑΪΥ αὐτο ἴο πᾶνε Ὀεεη ἰηνοηίεα ὉΥ (ἢ 5 
Τῶᾶοο. ΤὍΤμὲ δἰ κίησ σοϑοιΐδηος Ὀεΐψεεη [ἢς 
Ῥιορδοῖ5 ἀοβοσρίου οὗ ἴπς (Βαϊ ἄδραῃς δηὰ ἴῃ 6 
δοςουηῖβ οὗ ἴδε ὉΕΤΒη5 τθοτῃ Ηετοάοῖυβ Τορτα- 
8εηῖβ 85 ἴῃς ἱηνδάοτ οὗ ΝΥ εβίεσῃ Ααϑία αδουΐ [19 
το, Ῥοϊπῖβ ἴο ἃ σοϊῃτποῦ οΟτὶρίη, δηὰ ἴδετε δΡ- 

ὯΟΥ ἴο Ὀς {π||6 ἀουδὶ παῖ [6 Ποτάεβ οὗ 
δογιλίδης δορὰ [ἢς (Παϊσεδῃβ Ὀεῖ ἰο ἴδς 
νϊ εἰν εχίεηάἀοά ταοο5, ν Ἰςἢ υηᾶάδς γασουβ πδτη 65 
Ῥιεοεάδεά τἴἢς ει 65 δηὰ τ ἐμὴν: ἴῃ ἴῃ6 οοοῦ- 
Ῥαϊίουῃ οὗ Επτορε, δπὰ ἱπάδοὰ ΟΥ̓ ἔασ ἴῃς ἰαγρεβὶ 
Ῥοτίίου οὗ ἴἢς πνοῦϊά. Μ. Εν, 1 δηοστηδηὶ οου- 
ἰάοιβ ἴδδλὶ ἴῃ6 (Πα  ἄρδδηβ, οὐ Αοοδάϊδης, όσα 
ὨΘΑΓΣΙΥ͂ ΑἸ]Ἰεὰ ἴο ἴῃς ΕἾΩη5 δηὰ Τασίδιβ ; 566 ἃ 
ουγίου!5}Υ ἰπἰοτοξιίηρ ποῖος ἴῃ “1.8 Μαρὶςο,᾽ Ρ. 271--- 

αἰδοῖ Εἰ ἐμέβρεβὶ τιν μι ἐν Ἀμ στὶ κα ἐς ευϊάεπος, ““1πδλὶ ἴῃς Ὀυ]Πὶς οὗ [Ὡς ρορυϊδίίοη 
οἵ Μεάϊα νψὰβ Τυγαηΐδη, ἴἢ6 δι οΟσα οὐ δ]οῃς, ὈΣΔΠΐΔη, 
δίοηρ στῇ ἃ ἔενν συ] ηρ ἰτῖθες, Ὀεϊοησίηρσ ἴο ἴῃς 
ΑΥγαῺ Το! Όετοσβ." ὅε6 ΜῚ ϑαγεεῖς Ἔκεεν ἷῃ 
1ὴ6 “Ὑτεαηβδοϊίΐουβ οὗ (6 ϑοοίειυ οὗ Β:Ὀ]1οΑἹ 
Ασοβιδοοίοργ, Νο]. 111, Ῥατὶ ἱϊ.,), Ρ. 467. Ὑβεὶγ 

85 Κηοσῃ ἴτουι ἰδ ς ἱπβοσρίίουβ οὗ 
Βε ιϑίαη, ““Ὀδασβ ἃ οἷοβε σεϊαϊΐοῃ, Ῥοΐῃ στατα- 
ταῖς 1} αηὰ Ἰεχίοδ!γ, το (Ὡς ΕἸπηϊς ἀϊνίδιου οὗ 
τὰς Ὁ] ρτίαῃ. Ὀσγβδης." ΙΔ. Ρ. 468. ὅε6 βδἷ5ο 
Μ. Ιδηοσπαδηῖ, 1.ο. Ρ. 1924. Τῆς οἴδεν οἰϊεῖ 
δυϊδοτγί τες ου [Π|5 βυ͵)εςῖ τὰ ἮΝ ἐβίεγρβαγὰ, 6 
ϑαυϊοῦ, Νοστῖβ, Ορρετῖ, αμὰ Μοσγάϊπιδτς, 
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ΒΑΌγΪοΣ, οὗ ψὩϊ ἢ Ὦδ γγᾶ8 ὑσοῦδὈΪἱγ τηδὰθ 
ΊοοσοΥυ, δηὰ ἴο ἀείεπά τὲ ἀραϊηδὲ ἴῃ 6 
Θῃεηγ. ΤῊϊ5 οπϊεΐ, Βοψθνοσ, δὶ οὔςα σὸ- 
βοἰνβᾷ ἴο τζδϊκοε ἢ: 56] ΓἸηἀοροηάεοηῖϊ, δηὰ 
οηἰεχοά Ἰηἴο πδροιιίοη ἢ ἴῃς Μοάϊδη 
Κιηρ, οἰαϊπγίηρ ἴΠ6 πδηὰ οὗ 15 ἀδυρῆίοσ 
Ατηρ] ΟΣ ΑἸμγιϊθ5 ἔοσ ἢἰβ βοὴ Νοῦυ- 
οἸὐδάῃοζΖζασ, ἀηα υπάἀετγίακίηρ ἴο ΑΙΣΏΞὮ ἃ 
ἶατρε σοῃθπηρεηϊ οὗ ἴΤΟΟρΡ5 ἴοσ ἴῃς ᾿ου- 
αυσϑὲ οὗ Νιηονεῆ. Αὐϊάςε τὰς ἢ ἀἱ- 
νΘΊρθηςα ἴῃ ἀεῖδ1}5 [656 ἔλοῖβ βίδηὰ ουἍῖ 
οἰεασῖγ. ΝΙΊΟν ἢ 1611 δἴῖεῦ ἃ Ῥγοϊοηρβὰ 
5Ιερε Ὀείοτε ἴῃ6 οοῃ]οϊηΐ δυτηῖε5 οὕ Μεάδςξ 
δηα ΒαΑΡΥ]οηΐδηβ, δηὰ εἰἴμογ Ὀείοσα, οἵ 
ἱπητη  ἀϊδίθὶυ δέϊεσ, 115 (4}1] Νθοροϊδββασ 
οδίαϊπεά, ἴῃ δαάἀϊοη ἴἰο Βαργίοηΐα, ἀο- 
ΤΑΙΠΪΟῚ ΟΥ̓́Σ ἃ ΤΠοηϑβίἀογαὉ]ς ρογίίοη οὗ 
τῃ 6 Αϑϑυτίδη δαρῖγα, ἱποϊυἀϊηρ τῃς οἷδὶπα 
ἴο 50 ΖΟΓΔΙ ΠΥ ΟΥΟΙ ϑυτδ δηὰ Ῥδ] βίη 6. 

Ετοπὶ ό2ς ἴο όοδ ΝΑΡοΟΡροϊδββδσ 56 θτῺ8 
ἴο δᾶνβ Ὀθθῇ δχο]υβίνεὶΥ οσουρίοα νἱ ἢ 
ΒΑΟγ]οηΐδη δἤαὶτβ.Ό Ημκ εβιδὈ]ἰ5ῃ 6 α ἢ 19 
ῬΟΥΤΟΙ ΠΙΤΏΪΥ ονοσ ἴΠ6 τερίοηβ ἴο ἴῃ6 οδϑεῖ 
οὗ τῆς Επρῆταῖαθβ: Ὀυϊ ἀοθ5 Ὡοΐ ἀΡΡθᾶσ 
ἴο δᾶνα υῃηάετία κα ΔΩῪ Ἔχροαϊοη ἴῃ 
ἴπ6 αἀϊτεοη οὗ Ῥαϊεβμθ. Ὀυπηρ ἴο56 
γϑᾶτβ ἢ6 τηδᾶδ τηθηβα δα ἀϊτοηβ ἴο (6 
Ῥυ]άϊηρβ οὐ ΒΑΡΎ]Οη, δϑρϑοῖδ!!] ἴο 115 
Τοστβοδίίοηβ. Τὴδ ρτοαὶ νγν8}1, χη] ἢ ἴῃ 
Βοῖρῃς δηὰ στ (Αγ οχοεεάθά ἴἤοβα οὗ 
Οἴδθεσ οδρ 418 (566 ποίς οἡ οἷ. ἰ]. 9)» 15 
ἜΧΡΙΕΒΘΙΥ βαϊὰ ΌὉΥ ΝεοΡυςδαάηοζζασ" ἴο 
ἢάανα ῬΘΘῃ ῬΑΙΠΥ εγεοϊεά ὈΥ ἢἷ5 ἐδίθογ; 
δηᾶ (ἢ6 ναϑὶ οσκβ, πανίηρς ἰἢ6 ἀεδίδηοα 
οἵ Βαργυΐοη ἔοσ {πεῖν οπϊεῖ οὐ]οςί, ψὩϊΟἢ 
Ἡεοτοάοίι5 δἰἰγρυῖεβ ἴο ΝΙϊοοσ5, ρσορα- 
Ὀΐγ ἴῃς Ἐργρέδη νυἱΐε οὗ Νθοροϊδβϑασ, 
Ῥετα σοΙηρίεῖοα ὕηάοσ ἢ15 ρονοσγητηθηῖ, 

Οτοϑαῖ οὔδηροβ, μονγενυοσ, ἰοοῖς ρίδοα ἴο- 
τνατγάβ [6 οἷοβα οὗ ἴπδΐ ρεηίοά, Ῥϑᾶπυ. 
ΤΟ Οδα5, [μ6 ρου Ὰ] Ὀὰϊ ὑπνα τ κο Κίησς 
οἵ Εργρῖ, γὰ5 βυςοοε δά Ὁγ Ῥῃδσδοι-Νε- 
οο, γῆο δ οὔςθ Ἰεὰ ἢ]5 ΔΠῺ165 Ἰηΐο Ρὰἃ- 
Ιοβηθ, ἀεοέεδϊεα δηα 5'ενν Τ οϑιδῇ ὁ, Β.ς. 
όορ, δηά δἀναηςξἀά πιπουϊ ἐποουμίοηην 

8 Τῃ ἴῆε Θιαηδατὰ ἀιὼξ Αἴνως δες. ΒΔν]Ἰηϑοη ̓ς 
“Αποΐδσης Μομδυςδεβ,᾽ οὶ. 111. Ρ. 524---516.. 
Οοιὰ ἴῃς ποῖς οἡ Παη. ἱν. 28. 

4 Τὶ ᾿5 αβϑυτηεά ἴῃδἱ Τοκἰα ορροβοὰ Νόοδο ἱπ 
ξἸΠΙπιεπὶ οὗ ἢ15 οονεπαηϊςὰ ἀυ{Υ 85 ἃ {ἱθυΐα 
ΟΥ γΑϑϑαὶ ἴο ἴῃς Αϑϑγτίδη Κίησ (([Ὡ5 Ἐδτ]ησοι 
δηὰ Ῥυ56γ7γ): Ὀυὲ ἴΠοτα δγὰ βεῦουβ Οὐ] οι οἢ5 ἴο 
115 υἱεν. Αδεν [ἢς ἀδοεξαβε οὗ Αϑϑυσυδηϊραὶ ἴῃ 
6:6 ἴδιδ Ξυ ζεται ὩΥ οὐοσ Ῥαϊεσιπο, 1 οἱαϊπηοὰ ὮΥ 
ἴῃς Αϑογηδῃβ, ἴδ ἴῃ ἃ 5ἰαῖε οὗ ταρὶὰ ἄδοδυ, 
τουκὲ παν Ὀδοη ΤΠ ΤΟΥ ποιηϊηδῖ, δπα ἄοοβ τοὶ 
δδόῖὴ ἴο αν Ὀδδη ἰχσεὰ ὮΥ (δες [ἐνγϑ; ΠῸΣ 
δ ποτα ΔΗΥ͂ ἰηαἰοδίίου οἱ ἂπ αἰϊετηρὶ οἡ ἴῃς Ῥασὶ 

. οὗ Ναρδοροΐίδεβας ἴο υἱμάϊςαϊς τβαίενεσ οἱαϊπις 



6:4 

βειίουβ ορροϑβίοῃ 845 τ 45 Οδτοβοι!ϑῇ, 
ΟΥ Οἰτοδβίαμω, οἡ ἴῃ6 Ἐπ ρἢ γαῖα. 

Ὀυπὴρ πιοσα ἴπΔῈ ἴπγοθα γε λῖβ Π6 τα- 
ταϊηδὰ [6 ΒΌΡΓΙΟΙΩΔΟΥ͂ ἰῃ Α514 ποῖ οἵ ἴῃς 
ΕυΡΉγαΐαβ : Ὀυϊ ΝΑΡΟΡΟἑΪΑ58άγ ἤδη ταὶβεὰ 
ἴο ἴα (ὥγχοης 495 σο-τορθηΐ Πὶ5 βοὴ Νοθυ- 
᾿ομδάμοζζασ, τμο δἀναηςδα τὰρ αΪγ τ ἢ ἃ 
γαϑῖ ΔΙΤΩΥ͂, ποῖ παὰ Ὀεδη ἰγαϊπθα ἸῺ 
Ἰησοββαηῖ ψαιίδσο δραϊηβςὶ ΝΙΏΘνο ἢ, δηὰ 
Ἑςοιαρ  οἰοὶν ἀείεαιϊςα ἴῃς ἘΡΥΡΏΔη5 ἴῃ [86 
Ὀαῖι]ς οὗ Οδσοβοιηϊ ἢ, Βισ. ὁΘοό. Μασζοβηρ 
οὐνατάς ἴο ῬΡαϊθβηοθ, ἢό δἵ οηςσς τεςοεϊνθα 
τῆς Ξυρτηϊβδίοη οὗ 7εποίαϊῖτη, ἴῃς οτοδ- 
ἴυτο οἵ ῬΠατγδοῖ, ψῶο, ὨΟΜΘνΟΥ, δῇεσ ἃ 
τοϊυςίδηξϊ ναβϑϑαῖασο οὗ (Ὦσθα Ὑ6815, σϑ- 
με] ]1εα ἀραϊηδὶ δ. ΤῊΪΒ τονοὶδ νγᾶϑ 
Ῥυῃίϑῃοα ἤγβὶ ὈῪ ἱπουγβίοηβ οἱ ῥγεάδίοσυ 
ἴΌΟΡ5, δπὰ δα} ΟΥ̓ ΝΕΡυσΒΔαΏΘΖΖΑΓ 
Πἰπ 56], τἢο ρυΐ ἴδε Κίηρ ἴο ἀεαῖῃ, ψ 
ὉΠ1 15.1.4] στα ο  γ οαϑίηρς ουὖἵ ἢ5 πηρυσοα 
ΘΌΓΡ56, “ ἀτανῃ οὐ, ἀπά οαϑὲ Ὀεγοῃά 
ἴῃς ραῖε8 οὗ [6Γ58161λ." 8566. 76. ΧΧΙΙ, 
19 δῃὰ χχχνὶ. 3..Ύ Αὔεγ δὴ ἰηΐεσναὶ οἵ 
[ῆχοα τηοηϊῆβ 8 80η ΤΘοοηϊδῇ ψὰ5 ἀ6- 
Ροβεά, 186 ἴδπρ]6 νγὰ8 μ᾽ υπάογεά, δηά ἃ 

6 ΌΠΠΡΟΙ οὗ πΟΌΪ68, ᾿ψγδιτίοσβ, δηάᾶ 
ΔΙΈΏΖΔΏΒ, τορεῖμποῦ ψ ἢ τῆ ἀεροβαά Κίηρ, 
πνεῖ οδιτίοα ΔΥΑΥ οἀρίίνα ἴο ΒΑΌΎ]ΟΏ, 
ΒΟ. όοο. Ὑ ψεῖνα γεαῖβ ἰαΐες (588) [ἢ 6 
τοί] ἀοοιστιςῖοη οὗ ἰὰ6 ἴθπρ]6 δηὰ οἰ 
ἴν85 ΔοσοΙΏρ 15}6(. 

Τὸ οοτρ]εῖα τἢ6 φοτίταϊζυστε οἵ. ἴ[Π6 
Ροποά ἴῃ αυεδίοη, 1 τηυβὲ Ὀ6 Ῥοτγὴς ἴῃ 
τοϊη ταὶ ἀυπηρ ἴμ6 τεῖρτι οὗ Τοβδἢ ἃ 
τοὶ σίουβ τοξοστηδίίοηῃ γὰ8 ἴῃ ὈτΌρΤΕ58, 
[ὴ6 πηρτονοηθηξ Ὀορπηϊηρ αἴεσ τῃς 
ἀεοαϊῃ οὗ Αποη, Ὀπὲ τοδομίηρ ἰἴ5. ΟἸἸπ]ὰχ 
ἴῃ ἴη)6 γοδᾶσ 622 Β.6., βϑενθηΐθεῃ ὙΘΆσΒ, 
ΔΙΡΟΣ ἴα γουηρ Κιηρ᾽5 δοοαβϑίοῃ. ὙὉὙΠὲ 
Το] ονίης τὨἰτίθθη γεϑτθ Ὑογα ρϑδοθῆι 
διά ογάουϊγ. [Ιἰ 15 ἜΧΡΓΟΒΘΙΥ βἰδιθὰ ὉΥ͂ 
7Τετεπ δ ἐμδὲ )υβιῖϊοα ψψὰ8 Ὁ] δα }1}15- 
τετοᾶ ; “ Ἀϊὰ ποῖ ἴῃγ ἐδίμοσ.. ἀο ᾿υδρτηθηξ 
δπὰ ᾿υϑέος, δηᾶὰ τπδη ἰ νγὰ8 Μ6}} στὰ 
δι Ηδ Ἰυάρεοα [ἢ οδιι56 οὗ [6 ῬΟΟΥ 
δΔηᾶ ποοάγ; ἴδῃ 11 νγγᾶβ Ὑ611 Ὑ 1 Β1πλ." 
7εῖ. χχὶϊ, 15, τό. 

Τῆς τεῖρῃ οὗ 7 Θποϊα πὶ οἡ ἴ.6 σοη- 
ἘΑΤῪ ντὰ8 ὙΌΏΟΙΝΥ τὶ ρῃΐθουβ: “86 αϊά 
τὲ ψὩϊο ἢ νγὰς ον] ἴῃ τῃ6 βρῃϊ οὗ [ῃ6 
Ι,οτὰ, δοοοσζάϊηρ ἰὸ 411 (μδὲ 18 (δίμειβ δὰ 

τηῖὶρῆξ Βανε Ῥδδη ἰσαπβίοιτεδ ἴο δῖτα Ὁ [86 
Μεάϊδπ σοπαυετοῦ. 7ϑδῷ [Ὁ] ονεὰ ἃ βκουπὰ 
ῬΟΪΪογ, ἰδουρὴ ος ἀεπιαπάϊηρ ρστεδῖεσ ἴοτσεβ 
απ δ οουἹᾶὰ σοτητηδηᾶ, ἤδη πα ορροβοά ἴῃς 
Ἐργριίαπβ, Ὀυϊ Ἦς δοϊεᾷ ἴο 411 ἀρρδάγαπος ἱπ 
Ῥέτίεςϊ ἱπάερεπάδῃοα. 

ἹΙΝΤΕΟΘΌΚΓΤΙΟΝ ΤΟ 

ἄοῃς," 2 Κ΄. χχίὶ!. 37; δῃά ἢς 15 8ρ6- 
οἶδ! ομαγρεά σι της σομμγλιβϑίοη οὗ 
50 (ἢ ΟΥΏ165 85 ἴΠ056 ὙΒΙΟ σὲ ἀδηουποεὰ 
ὉΥ Ηδῦδκκυκ, οὗ. 1. 2--4.- 7οΓοτ δ ῃ 
Δοσ568 δῖ οὗ “Ὀυ]] ἀϊηρ Ὠ1ϊ5 Ὠουδε ὉΥ͂ 
ὈΣΠρὨςΘου 50 655," “ υϑηρ 5 περῃρουϊς 
Β6σνοα βου ψαρε5," οὗ οβιεη οι 
Δα ἘΧχί αν ΚΔ ΠΟΥ, βυτΉΩηρ᾽ ὉΡ 41} ἰὴ ἴδ 6 
ψΟΣ5. “ [8δῖη6 εγεβ δηά (Ὠϊη6 ποασζῖ δτὲ 
Ὀαυΐ ἕοσ [Ὦγ σονεϊουησ55, δῃηὰ ἴῸΣ ἴο 5Βεά 
ἱπηοοσρδηΐϊ Ὀ]οοά, δἀηὰ ἴοσ ὀρρσεϑβϑίοῃ, δπά 
ἔοσ νἱοΐδθῃςβ, ἴο ἀο 1; 86ε6 61. Χχὶϊ. 

δ ΙΝ. νοδαδίε 2αίε οΓ ἐζε Ζγοῤλαγ. 

1 νὰ ἀειειτηϊηοα ἴἢ6 ἀαῖεα οὗ [πε ὕὑτο- 
ῬΠΘΟΥ͂ ΌὈΥ 115 σοϊποίάεποα τὰ ἴῃς 1η- 
ἴσα! οοπαϊθίοη οὗ Τιάξ5δα, γα 5μουὰ 
πδῖυσα!]γ Ὀ6 Ἰεὰ ἴο ἔχ ὕὑρου [86 τεῖσζῃ οὗ 
Τεδβοίαϊοα 6 ὙὨΕ ισυϊηθηῖβ ἀρδιηβὶ δὴ 
ΘΑΙ ΘΙ αἀδἴό ΔΡΡΟΆΣ ἴο Ὅ6 ΠσΟΒΟΙυΞῖνο. 
[τ15 οὗ σουγϑα αυϊζα ΡΟΒ510]6 τῃδὶ ἀυσῃς 
τῆς τ ΠΟΥ οὗ [οϑδὰ ἴΒοτα νγὰβ ἃ βίτυρ- 
εἰς Ὀεΐνγεεῃ ἴῃ6 Ῥασίίος οὗ ογάεσς δηά 
οὗ ἀιδογάεσ, δηὰ ἴῃδὶ Ἵὔπιθϑ ΕσῈ ῬεΓρε- 
ταϊοὰ τ ὨΙΟἢ τπουἹὰ υ5 ἐν ἴῃς ῥσορδοῖ 8 
ἀδηυποϊδίοη 1 Φ. 2; Ὀμυϊ ἴΠΕΤΘ ἀχὸ πὸ 
ἱηἀϊοδίοης ἰμδὶ ἴοβα οὔσμηθϑ, ψδῖονες 
τοῖς Ἑμδυδοῖοσ ΤΔΥ ἤδνα Ὀδθῆ, ὙΟΙῸ 
ἰοϊεταϊθᾶ, τους ἢ 1655 δποουταρεοά, ΌΥ͂ ἴῃς 
ξονεοτγῃτηεηῖ, [αὶ ΔῊ γγὰ5 Οἱ ]Ὺ Ἱποτῖ, 
οὐ ἴδαῖ [υδς6 νψα5 ρεσνεσίε, δὰ τηδάς 
τῆς ᾿ηϑίσυϊησηΐ ΟΥἩ ΔΌΘΙΟΣ οὗ ΝΙΟΏΡ, 85 Ἰς 
βἰαϊοὰ ἰῃ οὗ. 1. 2, ..Ψ Οπ ἴδ οἴδποσ δδῃηά, 
(Π6 5ἰαῖα οὗ τε] ζίοη, Ὀείοτα [6 τοίοιτηδ- 
οῃ ἰὴ ἴῃ6 βανθῃῖθθηςἢ γεϑᾶσ οὗ [μα τεῖριι, 
που Τσοτίδ ΠΥ μαναὰ οδ]]6α ἐογῖδ νεῆο- 
τἸηθηΐ δχροβι ΔῈ] 05 ἴοῦ ΗΑ Κκυκ, 
δαὰ ἣς ὈδδῺ ἃ ΤσΟὨΟΙΏΡΟΓΙΔΙΥ Ῥσορδεῖ; 
βυοἢῆ 45 ψὸ δηά ἴῃ [6 ΡῬτορἤοςοὶθς οἵ 
7Τεγοσλῖδ ΒΟ ἢ Ῥοοὴρ ἴο μδὲ Ῥετοά, 
Βαϊ [ξ 15 δνιάθηϊ τῃδῖ ἴ[ῃ6 τοι ρ]6- 5 σνῖοδς 
ὍΘΙ ΓΕρΌΪΑΓ δηα οοτηρ]οεῖα θη ΗδθδΚ- 
Κκυϊς τυτοῖς τη6 [Ὠἰτὰ οΠαρίες, ποῪ ἔγογῃ ἴῃ 6 
θερίπηΐηρ ἴο [6 επά οὗ ἢ15 θοοΐς ἀοδϑ5 ἢς 
τἰίοσ ἃ 51 ηρ]6 οοτηρ διηΐ ἀραϊηϑὶ [Π 6 ῬΘΟΡΙα 
ΟΥ ἴμ6 ΠΟΌΪ65 σι ἢ τείοσοηςα ἴο ἴῃς ποη- 
ΟὈδβοσνδῆςα οὗ σε] ρίουβ τϊθ5, ΟΣ ἴο ἴῃς 
ὙΟΙΞΏΙΡ οὗ [1156 ροάβ. ὙΤῊς Ἰατίοσ ρασὶ οἵ 
7οβδῃβ τεῖρῃ ἢ, 835 Ἧὰ ἤδνε ΔΓ ΟὟ 56 ΘΏ, 
Ὑ45 ΤΟΙΏΔΙΚΑΌΪ6 ἔοσ ἴῃς ΟΥ̓ ΘΙῪ δηά οῆδο- 

1 ΤΒυς Ὧς ͵}εῖϊε, Ἐπνναϊὰ, ὕπιδτεῖς, Ἡ!υὶ 
Β] οἷς, δηὰ ΚΙοϊποτῖ ἴῃ 1 ληρεῖ " ΒΙ εϊ νεῖ. 

83 ΒΙΞῆοΡ Ῥοσάςνουι δ υτῖϊεβ, ““ἩΡΑ κκυΐς 
ΤΙΉΠΕΗΣ ἱὰ ἴδ σείρτι οὗ Τοβδη, ὈγΟΘΔΌΪΥ Ὡδῶσ 
Σῖ5 ςἷοβα. 



“ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΗΑΒΑΚΚΟΚ. 

ἔνε Δ "}} 15 τ οη οὗ ᾿υ 5.6, ΡγοβοΠν 
ἃ δ: ΠΠΚΊηρ οομίσαβίὶ το ἴῃς ἀφοορὕοῃ οὗ 
Ἡδθαϊκκιυῖὶς τη σὺ. 2, 4. 

Τυχηϊηρ ἴο ἴδε τεϊδεοης οὐ Τυάξε4 
ἢ ἰοτεῖσηι πδοηβ διὰ βρ6ο δ! }ν ἢ 
16 ΟΠαδϊδοδηβ, νὰ ἵδῪ δάγαιϊ ἴθδιὶ δἵϊοσ 
ἴῃ6 ο5ἰ Δ] Ἰ5ητθθης οὐ Ναῦοροϊδϑβαὶ [ἢ 
7.512} 5 δῆδεπι γοαγ, [ἢ 6 Ῥυ]1ς δοῖβ οὗ 
ἴῃδι ῥτίηςο, δηᾶ τλς τιυῖσδὶ ἰτιᾶς οὗἁ 
[Π6 ΟΠ] ἀδοδῃβ δηά οἵ [Ὡς 768 ψεῖα ἴο ἃ 
ΠΟΙ ΒΙ ἀοΥὉΪς Ἔχίθης ἴῃ ὨΔΙΤΩΟΗΥ͂ τ [86 
ἀεβοΠρὕοῃ οὗ ΗΔΌΑκίοικ. ΤὨς ἀγηδϑίῦ 
νΔ5 Ἰουπμάδα Οἢ (ΤοΔοΏςΓΥ (ςΡ. οὗ. ἱ. 12); 
115 ἢγβθί Ὑαῦκα εβοτὶβ πεγ ἀϊτεοίεὰ 
δραϊηδῖ [ἢ6 ῥσγίῆοθ ψῆο δὰ Ὀδθη ἢ6- 
Ὀαγεα, δηᾶ 118 ΡόΟΨΕΣ ἀχίςη δα σαρὶάϊγ, 
ἀου 6855 ἢ [6 π5114] σΘοποοτηδηϊβ οὗ 
ΤΑΡη6 δη Ὀ]οοάβῃεα, Τῆς ὨΔὈΙ5 οἵ ἴῃ 6 
ΒΑΡΎ ]ΟὨΔη8 ΟοΙτοϑροη ἀεὶ γ Ὺ οἰοβεὶν 
γι τ[ῃ6 Ῥοτγίσαϊζυτο ἰὴ ΗΑ θ δἰ καΐ : ἸυχύγΥ, 
οϑβίθηϊδίίοη, Ἔχοθϑϑῖνα Ῥσοβί ΔΟΥ͂, Δηα 5Ρ6- 
ΟἸΔΙῪ ἀγα ΚΟΏἢ 658, ΟΙΘ ὈΠΊΝΘΙΞΑΙΪΥ ὈΧΘ- 
γαϊθηΐ, ἀῃὰ {Πεὶγ ἸΔΟ]Δ ΤΥ, ΑἸ νΔΥ5 8 Ῥσοιηϊ- 
ἈΘηΐ ἰεδίμγο, ΡΡΘΑΥΒ ἴο να δἰἰδιηδα 115 
οὐδ ῦπρ Πεῖρῆς πάθον τῆς ΟΠ δ] ἄδοδη 
ῬΙΏσΘ5, ΠΟ βρεηΐ ἱπηΤΘΏ56 51.128 ὉΡΟῚ 
ἴδια τοϑϊοσδοη οἵ ἴῃ6 ἰδ ἷ65, δηὰ νἱηάϊ- 
οδιοα {πεῖν ΔΒ Υ τὰ τὰς Δηοῖθης Ρο5- 
56 58013 Οὗ [ἢ6 ΟΟΥΠΙΣΥ ὈΥ 5ρΡ6ςἷ4] δοῖβ οὗ 
ΖοΔΙ, δῃ!ὰ ἴῃ6 ἱπποάδυςθοῃ οὗ 6 ΟὈ]εοῖ5 
οὗ ψόουβῆρ. Αρϑίη, ΘῃΟστΊΟΙ 5 ΌΣΚΘ [ῸΓ 
ἴ6 ἀείεῃςς δηᾶ δ 6] 5 ῃσηθης οὗ Βαῦγ- 
Ἰοῃ, βδοἢ 85 αῖὸ ἀνεὶς προὴ ὈὉΥ Ηδραῖὶ- 
Κυκ, 11.0, 12, γεγο υηάογίδ κθ 5ΟΟῺ ΔΓ 
1.6 Δοςδϑϑίοη οὗ ΝΑΡοροΪδϑβασ, δηα οοσω- 
Ῥ]εἰεὰ ὈΥ ἢἣϊ]5 8ο0ῃ. 5111 1ὲ 18 ονυϊάεηςξ 
τῃδἱ 41} (ῃε56 ροϊηῖϊβ σοζὴς ουῖ τηοϑβί ἀ15- 
ὈΠΟΙΥ ἰονατάβ (ἢ 6 οἾοβε οὗ (Π6 Ιἴηἴογναὶ 
Ὀεύχοοῃ [6 δοοθϑϑίοῃ οὗ Ναροροϊδϑβαῦ 
δηᾷ (ἢς ὈΔ[1|6 οὐ Οδσομοσαῖϑῃ, Τῆς ἀδῖα 
οὗ (6 [411] οὗ ΝΙπονοῦβ οδηποῖ Ὀκ 6χ- 
ΔΙῚ ἀειίεπηϊπαά ; [6 δάνδηςς οὗ [ἢς 
Μεάεβ ΣΏΔΥ ἢᾶνα Ὀδοη ἱτπητησαϊδία, Ὀυΐ 

. [86 5ίερε ἰδϑιεὰ ἃ σοῃϑι σα ῦ]ς ἔσο, δῃᾶ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ δοηλα να ΟΥὉ 5ὶχ γϑδῖβ οἰδρβεά 
δεΐνοδοη τῆς ἱηναβίοῃ οὗ ἴδ 6 ἰοττι ΟΥΥ δηά 
ἴῃς οδρίυτε οὗ ἴῃ6 οἰϊγ. ὙὍὙδδ Ῥγορῆεου 
ΟΔῺ ΒΟΔΤΟΘΙΥ δᾶνὸ Ὀεδη υἱιεγοα Ὀείοτε 
[6 δ ἶσα ονο τ ὭΓΟΥ οὗ Αϑϑγτία, δῃ ὄνβηΐ 
ΜΏΙΟΝ, Σ1Ὁ εσα προηάϊηρ, τχϑὲ ἤᾶνα 
οοςυρίοὰ [ἢὲ ῥτορμοῦΐβ σταϊηά, Ρὰΐ ἴο 
ΨΉΙΟΣ Ὧο0 Δ᾽] οι 15 τηδάθ, βϑᾶνα Ῥευθαρ5 
πῃ «οἢ. 1. 13, ὙΒΙΟΏ τοίειβ ποῖ ἴο [6 
Ῥτεβοηῖ, θυΐ ἴο ἴδε ραβί. Αἴἶοσ [παῖ Ἔνβθηῖ 
[6 ΟΠαϊάξεδδῃ δριγα σα ρι αν ἰδ ηθα 115 
.}1] οχίθηϊ, δηὰ υὑπάθγ [ἢ6 δηργρεῖιο 
δυϊάληος οὗ Νεδυςδάπῃοζζασ, ἯΏΟ ψὰ3 

655 
δοβουδιίος τὴ 5 ἔδῖποσ ἰονασὰβ ἴῃ 6 
οἷἶοβς οὗ ἢ5 σείρῃ, ἴὰῃς ΘΠ 5[108 
τηοϑῖ Ῥσοϊπθηῖ ἢ ΗΑ κυ ς᾽ 5 ἀ 650 }}Ρ- 
ὈΟΩΒ τη αν Ὀδο {ΠΥ ἀσνεϊοροά, 
Οἱ [ὃς οἴδοσ μαπά, ἴῃς ῥγεάϊοοῃ οου]ὰ 
Ὡοῖ ἢᾶνα Ὀδδ υἱζοχεα, οὐ, 1{υἱτοτοὰ, ὈδΘη 
τεσεϊνοὰ νὴ} ᾿ποτοάυ γ, δῆεσ ἴῃς ρτοδὶ 
Ὀαῖ|]ς οὗ Οδσοδουϑὴ ; δὲ {παῖ 16 ΠΟΘ 
οου]Ἱὰ αποϑίοι [πε ΡγΓΟΌΔΌΙ ΠΥ οὗὨ δὴ 11- 
ῃλοαϊδλῖα ἱηναβίοι οὗ Τιἀ258, ππδιοῖ τγᾶ8 
ὑπάοσ ἴῃς ἀοτηϊου οὗ ἃ οτεδίυσα οὗ ἴῃς 
Ἐργρῖδῃ Κίηρ. ἯΥῈ δὲ ἴπις χεβιτοιοὰ 
ὙΠ [6 ἸἸτλϊῖ οὗ ἃ ἔδν γδᾶσβ, τοῦ δουξϊ 
62ο ἴο 6οό : 8πηα ἀφ81η, ᾿πΠΑ5τ ἢ 85 ἴῃ 6 
Ἰηἴο ΓΔ] κίδῖς οὗ [υἀδδ4 ὑπμογ [αϑἰδδ 5 758 
Δα νἹρόΓοι!5 ρονοσῃγηθηϊ ΤΩΔΪκ65 1 ὙΏΟ]ΪΥ 
πΡρτοῦ ΌΪ]ς ἴπδὲ τ[86 ἀεηαποϊδουβ οὗ οἢ. 
Ϊ. 2--4 τχετὰ Ἰπδη υἱἱοτε, τὰ ἃτὰὸ ἔχ Σ 
τεβιποιεὰ ἴο ἴδε βγδὶ ἴῃγες γεδτβ οὗ 7ε- 
Ποίακιι : Ὡοΐ ὨΟΜΕΥΟΙ ΘΆΓΠΟΥ ἴδῃ ἴῃς 
ΒΕσομα ΥΘΔΥ, 51η06 ἴῃ6 ῥγορῆεὶ βρεδῖκβ8 
(νυν. 2) Β.ΤΟΏΡΙΥ οὗ ἴἢ6 οοππηυδληος οὗ 
Ὑτοηρ-ἀοἷησ. ΤΒοβα οοῃβ ἀοσδοηβ ἰδ 
15 ἴο ἴῃ6 οομοϊιβίοι [πδὲ [ἢ 6 ῬΣΟΡὮΘΟΙ68 
οὗ οἢ. 1. δηά 11. Ὀεΐοηρ ἴἰο ἴδ βεθοοηά ΟΣ 
[στὰ γεᾶγ οὗ 76 ο δίκη, ἐ.4. όοδ οΥΣ 607 
Β.Ο. 

Το [ἢ ϊ58 νιον, μοσχανοσ, οΟὈ] ΘΟ. ΙΟἢ 8 ἅτ 
[Δ Κδη ὉΥ ἀϊνϊης8 οὗ Βιρἢ δι ΠΟ Υ". ΤΉΏΘΥ 
οοῃδίἀθσ τῃδὶ 1 αεοῖς ([Π6 ῥσγεάϊςῖνε 
σδμαγδοῖοσ οὗ [6 ρυόρ μοῦ β Δῃποιηοοσηθηῖ. 
Βυϊ ΔΙΠουρὰ δῇοσ ἴη6 Ὀδί!]6 οὗ Οδύοῃο- 
Τα ἸΘἢ βοῖηθ ΡΟΓΏΟΣ οὗ [6 ῬΙΟΡΏΘΟΥ δ8Ρ- 
ΡΙϊςἃ ἴο ἐνθηῖϊβ σοῃσοῖν Ὁ πη 16 
ΙΔΏρῈ οὗ ῬΟΪΙ͂ΟΔΙ ἐοτγεδιρςἶἤ, ἃ δου 
ΜΏΙΟΒ τδθοηδὶ δὶ ἀο οὶ ἢμιοβίϊαία ἴο 
αἰαιθυῖϊα ἴο ἰῇ6 ϑθοῖβ οὗ [586], ἴδ 
τηοϑί ᾿ροτίδηϊ ργε ΟΞ γεηΐ ΥΟΓῪ ἴδτ 
Ῥεγοπα ΔΗΥ͂ ΡτΟΌΔΌ]6 οοῃϑοαιθηςοβ. ΤΣ 
ΨΕΓΥ ἰαίεϑὶ ἀδῖς δϑϑυσηθα ὈΥ τῃοάοθγῃ οτ]- 
5 πουἹὰ ἰδεᾶνα υπιους μεθα (Π6 ᾿ΠΟΪ6 
56|685 οὗ Ῥγορῆεβοιθβ τείειτηρ ἴο τῃ6 
ομδϑαβοσλοηςξ οὗ ἴη6 ΟΠ δ] ἀϑδῃβ, [6 1π 
της 1] Βιι5ἢ οὗὨ νοΐοτγ, σομαυσηηρ, δηὰ 
8ἃ5 ἴΠ6 ΠΟὨΓΘΙΏΡΟΓΔΑΙΥ ΡῬτΟρΡ οἴ ΣΠΥΑΓΔΌΪ, 

1 ΤὮΏυβ 7.8η, Η νοτηϊοῖ, Καὶ, τ ῬυβοΥ, τδο 
ποῖά ἴμαὶ Ἡδραϊκυῖς Ργορμοβιθά εἰἴπετ ἴῃ ἴδ 6 
ΘΑΥΥ ρΡατὶ οὗ 7οβίδἢ 5 τεῖρτι οὔ, 85 ἘΔΌΡΙ ποδὶ 
τιδαϊ τους δϑϑοτῖ, υπᾶδς Μαμηδϑϑοῆ, σοίογσησ ἴο 
4 Κ. χχὶ. το. δηὰ 2 (ῃσοη. χχχὶϊ. 10; δυῖ, 
18 δα ἀϊίοι ἴο οὈ]ςδοιϊοης Αἰγοδαγ 5ἰδίεά, 1 15 1πὶ- 
ῬτοῦΔὉ]6 ἴδαΐ “ἢ, Σἰ νγὰ5 σοτηροΞθοα ίογ ἴῃς ἰεπι- 
Ῥὶε-5εγνυίςς Ὀείοτε ἴπ6 τείοπηδίύοη ὑπο [οσἰ δ, 
ΟΓ ἃϊ ΔΗΥ͂ ἴἰπ|6 ἀυτγίησ [ἢ 6 τεῖρτι οὗ Μδῃδϑβθῆ. 

3 Υεῖ (δ υἱΐετ [4] ας γ οἵὗἁ ροϊ εἰς] ναιϊοϊ παι οι 5 
ὍΠΟΥ χηοϑὶ ἐανοῦγαῦ]α οἰγουπηδίδηοοα ἢᾶ5 ὈδΘἢ 
ΔΙ δὰ τερεαίθα!ῦ {ΠἸυβίταϊεὰ Ὁ (μ6 ἐνεπῖβ οὗ 
Ευχο Βιβίοιγ. ϑὅ6ες ὃν Ατποϊὰΐξ “1 οῖυγος 
οὐ ΗἸϑἴοΥΥ, 11.130; 4υοϊςα ὉΥ Ὠτ Ῥυ5ΕΥ, Ρ. 403. 



6τ6 

ἀοοϊατοᾶ, ἴο Θομαυοσ, ψ τῆ πο ἸπάἸοδίοη 5 
οὗ ἱπίδγῃδὶ ᾿νθδίζηθ58 δανὲ ἴῃοβα ὙΠΟ 
(δ Ρτορδεὶ ἀϊδοογηδά ἴῃ ΟΙ͂Γ διτορᾶηοδ 
δά οὔποθ. οϊινοσοὰ δ Δγ {π|6 
Ῥείοσε ἴῃς Ὀδί!]ς ὌυεΎ Ρογίου, ψΔΙΟΒ 
Δ55:1Π168 ἴο Ὧ6 Ρῥτεάϊςνε, [459 ἰδὲ “Πδ- 
ΤΔΟῖΕΓ υηϊτηραῖγοα, Τῆς ῥσορδεῖ ἀθοίασεβ 
πὲ [Π6 ῬΘΟΡΙς 9711} ποῖ θεϊενῈ σθαῖ 6 
Ῥτγεάϊοϊβ τουςβίηρ [ἢ6 ΟΠ  άξ58ῃ ᾿ῃνδϑίοῃ, 
τουρῇ 1 Ὅς αἰἸΒΌΠΟΙΠΥ δηηοιποεὰ; ἃ 
βίαιδηγχοηῖ, 1 οοττορογδίίοη Ὀ6 ποοάβά, 
ἔν Ὀοτῃα οὐ Ὀγ [μεῖς οοπάυοϊ ἃ5 τοϊαιδά 
Όγ Θτγοπη δῆ, οἷ. χχν!., ἤδη Πα ἰογείοϊά 
[6 ἀοοισυςίίοη οὗ ἴδ τοτρ]Ὲ δηὰ οἰ, 
δηὰ ν58 ἰῃτοαϊθηεά στὰ ἀσθδίῃ ὈΥ͂ “ἴῃς 
ῬΠαβίβ δηὰ (86 ῥτορμεῖβ δηὰ 411 6 
ΡΘΟρΡΙς," συ. 8; δῃὰ δραΐϊῃ ὙΠΟ ἢς ἀ6- 
εἰατεὰ ἐμαὶ ἰῃς τοι οἵ ἀεβιπιςάοη που]ά 
δε ἐχϑουϊεὰ ΌΥ [μ6 Κίηρ οἵ Βαρυ οι, (ἢ. 
Χχχυΐ. 2ς. ἼΠΕ Ἰπογο } οὗ [Π6 ΡΘΟΡΙΒ 
δηὰ τῆς Κὶῃρ νᾶ5 ἰηδοεὰ ἠοΐ ὑπηδθιταὶ, 
80 Ἰοηρ 45 ἴ86 ὙὮΟΪ6 οὗ Αϑῖ8 νεϑβῖ οὗ 186 
ΕὈΡΉταῖεβ νὰ8 υπάθσ ἴῃς δοῖπδὶ βιΡΓο- 
ΤΩΔΟΥ͂ οὗ (ἢ6 ρονοσῆι Ἐργρίδη Κιηρ, ἴῃ 6 
ΔΡΡΎΘΟΒΘΟΙ, δηά, 8458 ἴἢ6 σουχίοβ οὗ [6- 
Βοίακὶπὶ ποι ]ὰ οὗ οουτβα Πο]ά, τῇς ῥχτο- 
ὈΔὉ]6 νἱοῖοῦ 1 4 ἀδεϊϑινο Βαίεο", 80 
ἃ ἴζοτο 18 Ὡ0 τϑᾶβοῃ ἴὸ αδθὴν τἢδί 
ΗΔΌΑκΚκυκ τὰς ομς οὗ ἴπΠο56 Ῥσορῇῃείβ ἴο 
ὙΠΟΠ,, 85 [Ἔσο δὴ 1615 ι.ι5, [ῃ 6 ῬΘΟΡΪΘ 
τοίιπβεά ἴο Ὠοδσκθῃ. 

ΤὨΟ6 οἴδεσ οἰϊεῦ Ὡοῖϊς οὗ πιθ, “ ἴῃ 
γουγ ἀδγβ," ΟΠ. 1. 5 (566 ποίξ), 15 ναρας; 
1 ΤΩΔΥ Ὀ6 ῬΌΓΡΟΒΕΙΥ νάριθ, {κὸ πιοβί 
ἀδηυποίδεοῃβ οὗ ῬΌΠΙΒὨτηδηῖ, σι 8 
νῖον ἴο Κεερίηρ ὕΡ ἃ 5ἰδίε οἵ ὙΠΟ] εβομια 
ΔΡΡΓΕΠΘΏΒΙΟΏ. 115, ονγόνοσ, 80 ἜΧΡΓΟ5- 
ΒΙΟῺ ΒΟΔΙΌΟΘΙΥ σὐὀτμῃρδῦθ]ε νι [δ6 ἀδίς 
ἢ γ᾽ ῬΌΒΟΥ, Ρ. 399, [ΠΙΏΚ5 ΡΓΟΡΔΌΪΘ, 
νἱΖ. ἴῃ6 Ὀδριηηϊηρ οὗ [οϑ8 5 σεῖρτι, ΟΥ 
[δ)6 Ἰαίίες φατὲ οὗ ἢ5 ῥὑγεάβοθϑβοῦβ; [ῖῸΓ 
ΤΏΟΓΟ ἴηδῃ {ΠΙΓῪ γεοδῦβ που] 1η [δὶ οΑ56 
Βᾶνα οἰαρβεά Ὀείοσγεα ἴῃς ἢἄσγβὶ δάνδηςς 
οὗ Νερυςμδάῃοθζζασ, δη 5ο0Π16 ἰὈΣΥ Ὑ6ΔΓ5 
Ὀείοτα 16 ἤοᾶνΥ οἤδϑιβοιηθηξ (ΟΕ ΓΔ ΗΪΥ 
ςοπίοταρ διε Ὀγ ἴῃ6 ῥσοόρῇδῖ) ΜΠ ΟΝ τγὰϑ 
ἰηθιοιεα ὈΥ ἰμδὶ Κίῃρ ροὴ [ῃς οἷν δηὰ 
ῬΘΟρΡΙῈ, ἤδη [6 ποϊακῖπὶ γνᾶ5 51ῖη. ΟἹ 
ἴῃ6 βιρροδβίοη ἤεγε δἀνοοδίεἀά ἔμετε 
νουὰ Ὀ6 δὴ ἰμΐεγνδὶ οὗ ἔουῦ Οὐ ἔνε γδδῖβ 
Ὀείοτα [ἢ ἰαηὰ τννᾶβ Ῥαυ Δ} } ταναροᾶ ὉΥ 
ὮΟΟΡΒ ἴῃ ἴδ ΘἸΏΡΙΟΥ οὗ ΝΟὈυς ΒΔ 6ΖΖΔΣ, 

1 ἜΣ ρος τὰ οὗ [δε ἱπναβίοη οὐ Τυᾶοεα ὉΥ [ῃς 
τ ῬυβΕΥ, Ῥ. 40, βαγ5 1παὶ ἱπ 6- 

Βοίαἰκέτα᾿ 5 {ἰπ|Ὲ τ νγαβ αἰεαῖν οογίαϊη; Ὀπὶ 115 
ἀοες ποῖ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο Δ} ὕπης ΕΈΥΟΌΝ ἴο ἴῃς Ὀαῖς 
οἵ (Αγ  Ββοιπ!Ξἢ. 

ἹΝΤΚΑΟΘΌΟΧΤΙΟΝ ΤΟ. 

ἴο τθῖ ἢ ἴῃς Ῥτορμεῖ ΤΩΔῪ δυὰς ἰη «ἢ. 
111, τό, 17; 8δῃ ἰηίεσναὶ οὗ ἐουτίδεῃ ΟΥΣ 
βῇδοη, Ὀείοτα [Θγυβα]ο πη τγὰ8 Ὀἰυπάετεάᾶ; 
δηα οὗ δοπια ᾿ὐΘΏΪΥ-51Χ γοᾶτβ Ὀείοτε ἴῃς 
σου ϑυμτηδίοη οὗ νοηρόδηοα ἴῃ τῆς τοδὶ 
ἀεπιτιςοῃ οὗ ΟΥ̓ δηά τοτρῖα. 

Τῆ6 ΘΧΡΓΟΒΘΙΟῚ “1η ἴῃ τηϊάςὶ οὗ τῆς 
γΘαΓβ," οἷ. 111, 2, τείεσϑ ἴο ἴπε ἔδσ σοῦ 
Τδηρα Οὗ ΡῬΓΟΡΒΟΘΟΥ͂, «ἢ. 1]. 5---17, ὙΠΙΟΒ 
Ὀερῖη8 τὰ [86 “μας βειηθηΐ οὗ 7254, 
δηά οἷοβο8 σι τ(ἢ6 υἱίεγ ἀδσϑίσυςοῃ οὗ 
[6 ΟΠ δ] ἀβοδῃ ΘΙΏΡΙΓα. 
ὟΝ Ἴοοποϊυάο, τΠοτείοσο, ἰδὲ Ηαρ5Κ- 

Κυκ Ὀδαῖβ ἡ 655 ἴο ἴπΠ6 τηοταὶ δηὰ Ρο]}- 
ὨοΔ] σοστυρίοι οὗ [ἀ6584 ἴον [86 ἀςδίι 
οὗ 7 ̓οϑἰδιν, μὰ τπδὶ νὴ ἴἄγεςα γεᾶτῖβ ἔσοσα 
[δὲ ἀαῖα ἢ6 ἰογεϊο]ὰ δνθηΐϑ, ὙΠΙΓὮ σετε 
ΔΟΟΟΙΏΡ 56 ῬΑΙΈΔΙΥ ἔνα ΟΥ 51χ γϑδῖς 
αἰτεγγατάβ, δηὰ σοι] [εἰν ΠΣ ΤΠ τγ 
ΥΕΔΣΒ : [16 Του Πηρ δηἃ τπιοσὰ ἐχίθῃ- 
δῖνεα Ῥογ οη οὗ ἴπε Ὀοοὶς Ροϊηθπρ οὔ- 
Ἡγατὰ8. ἴο [Π6 (4]}] οἵἨ ΒΑΡΎΪΟΙ Β.Ο. 538 ἢ. 
1 5 ἱπιροτίδηϊς ἴο Ὀδᾶγ ἴπ τηϊηὰ [μδὶ μο 
οΠς αυεβίοης ἴπ6 ἀο᾽ νον ὉγῪ ΗἩδθακ- 
Κυκ οὗ [ῃ6 Ῥχγϑάϊοποῃβ ἀδθοϊδσηρ ἴῃ6 141} 
οὗ Βαργίοῃ, ψῃοἢ Δ16 Ἔνθ οἰθατοσ δηὰᾶ 
ΤΏΟΓα ἀοδηϊα [Δ [086 ὙΠΙΟΝ σοϊδίς ἴο 
7επιβα]θπὶ (566 ἐβρθοῖα!γ [Π6 ποῖεβ οἱ 1]. 
7, 15) 16, δῃηὰ 11. 4); δηὰ 1μαὶ [ἢ6 ἰαΐεϑβὲ 
ἀδῖς ΜΝ ΪΟΝ 158. ΠΟΥ͂ τηδιηἰδιηςα ὈΥ ΟΠ ος 
εάν ἴὴ6 σοῖς δο]ὰ οὗ ρῥγεαϊοοη πἢ- 
τουοῃδά, 50 [ΔΓ 88 τεραγάβς ἴὩ6 Ῥιη15ἢ- 
τηθηΐβ ὉΠ τον ἸηΠϊοϊεά ὕροῦ [υ 58. 

δν. Ὅριεγαὶ Ολαγασείεία. 

Ὑγπεῖμεν Ἡδράακκυκ τείετβ ἀϊγεοιγ ἴο 
(ἢ Μεκβίδηϊς ἤορθϑβ, ψὨ]Οἢ ΠΌΤΩ δι] οςῖ 
εἰπηε8. "γοῖα ῥσεβεηΐ το ἀδνουῖΐ Ιβγδθ "εβ, 
δηά νοσα (Π}γ ἀενεϊοροά πηᾶογ ἢ ἰοδοὶ- 
ἱπρ οὗ ἴ[ὴ6 ρτεαὶ Ῥτορῃεῖ, ἴο βοτὰ Ηδ- 
ῬακΚκυκ ϑἰδηᾶς ἴῃ πραγοβὶ σοϊδοηῃ οὶ 
ΒΡ Π 4] δηᾶ 1η16]]εοῖυδὶ, τᾶν 6 τηδᾶθ 
ΤΩΔΙΕΙ οὗ απεβίοῃ (566, Πούγανοσ, ποῖαϑ 
ΟἹ οἷ. 11. 14, 111. 12}; Ὀυὺῖ [Π6 σοῃοϊαάϊησ 
Ῥογίοη οὗ ἴῃε δτεαὶ Ἀγτηη ἢ ΜψὨΙΟΒ ἢϊς 
ΒΡΪΠῚ Τβε5 ἀρονθ [Π6 5ρῇεῖα οὗ πδιίοηδὶ 
Δ ΠΟΠΙΘΙΩΡΟΓΙΑΙΥ ονεηΐῖβ, Δηἃ Γρδ] χο5 
[Π6 εχίθηϊ δηα Ἵμδγαςῖοεσ οὗ διϊασα σηδη!- 
{εϑιδ! οη5 οὗ [6 Οοαἀπβεοδά, ἰ5 {11} οὗ δηι,- 
οἱραϊίοῃς νΏΙΟΝ ἃΓῸ ΒΟΔΤΟΕΙΥ͂ 1016] Ί0}]ς, 
εἐχοερῖ οἡ ἴδε βυρροβιοῃ ἴμδὲ [Π6Ὺ τεβιεὰ 
οῃ ΜεββίΔη1Ο ῬΓΌΟΓΏ1565 ; 5866 Ὠοῖδ ΟἿ (οἷ, 
111. 19. ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ ἴῃς «βατβοίεσ οἱ 7“ Βοϊα- 

3 ἘοΥ δὴ δοοουῃηὶ οὗ ἴδε Ἔνεηΐβ Ὁ τδε 
[411 οἵ ΒαΌΥΪοΩ, 566 ἱπίσοάαςίοιῦ δοῖς, ΠΤ δ;. τ. 



ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΗΑΒΑΚΚΟΚ. 

Ἰστα, [6 δοῖυδὶ οοσυραπίοῖ Ὠαν!᾽ Ξ[ὮτΟΙΘ, 
ΤΩΔΥ δᾶνε ῥγεοϊ δα ἃ τηοσγα ἀἰϊγοςΐ τοίοσ- 
Θῃςα ἴο ἴδε δπιυτε ρον οἵ ἴῃς Κιηράοτῃ. 
Βιυΐ ψῃοῖποσ οἵ οὶ ἴῃ6 ῥσορδεῖ 5εῖ ἰοσί ἢ 
ταδί ΠΟΡΘ, ἢ6 πᾶς ἴῃ 6 ΡϑΟΌΪ ΔΓ σΊΟΙΥ οἵ 
δηθουηοίηρ [ἢ6 ῬΠΏΉΟΙΡΙ6, ἱὰ πΠΙΟἢ 8]] 
στεαλὶ ᾿Ὠϊηϊζοῦβ πᾶνε ἀνοσ στοςσορηϊζΖοα τῆς 
οδιασδοιοπι ες ἐεαΐυσα οὗ (ἢ βιδη ἀοο- 
ἴῆη6. Ηδθακκυκ 15 ΘΙ ΡὨΔΙΟΑΙν [ἢ6 
Ῥτορδεῖ οὗ αι. Τα οοηῖταὶ πογὰ οὗ 
(ῃϊς Ὀοοῖκ, οἢ. 11, 4, νγὰ98 δἀορίοα γ΄ δὲ 
Ῥαδυὶ ἃ5 ἔνε σθηῖσαὶ ποσὰ οὗ ἢ15 οὐῃ ἀοο- 
ὉΠ18] βγβίεσῃ, Ἐδιίῃ, ἴῃς σομάϊπου δηᾶ 
Ῥτοοῖῦ οὗ πξῃϊεουβηεϑββ, 15 ἴο τῆς ῥσορβεῖ, 
ἃ5 ἴο [6 Δροβίίθ, ἴῃς ρῥἱεάρε δηὰ βουσγοθ 
οὔ 116, [15 ῥτεβοηϊοά [Ὠγουρδουϊΐ ἴῃ 4]} 
119 Δϑρϑςοΐβ : ἰὴ 15. {1|4]5, 115 ΡΕΙΡΙΕΧΙΕ65, 
1ῃ 15 δϑοϊυῖς ἀδβρεπάθησθ οἡ ἴΠ6 Ὠὶνὶης 
γγοτά, ἴῃ [15 οδ]πὶ οἰθᾶσ βδύσνευ οὗ ἴῃ6 
ἀδτὶῖς Ἰηνοϊνεα τηονειηξεηΐβ οὗ ουπνατά 
ανθηΐβ, δῃηὰ ἴῃ 115 δη4] {ΠΤ ρἢ, δηᾶ {ι]} 
ἀδνεϊορπηιοηΐ ἴῃ [η6 Ὀ]Οοβθάῃθϑϑ οὗ Ἰογουβ 
ὮΟΡΕΟ. 

Μοάδγῃ οππς5 αν ἄπο ΠΥ ὑροι 
[Ὧ6 5ἰηρυϊαν σιϊς οὗ ἴῃ6 ὑσγορῃεῖ. ἘῸΓ ἃ 
τὰθ σοΙϊμτηδηαϊηρ ΥἹῈ οὗ ἴῃ6 ὑΟΙ] 5 
ΠΙΒίΟΙΥ, ἔοσ ἃ οἷδασ ρεϊοθρῦοῃ οὗ ἴἢ8 
ολιι565 ψὨϊοῆ ἀεοίοχηϊηθ ἴῃ6 δάἄνδηςβ, 
ἀδοΐϊίμθ, δηᾶ τὶ οὗ παίϊϊοηβ, ἴοσ ψῇδΐ 
[ΠΟΥ τοραγὰ ἃς ἃ βρδοῖὶαὶ Ῥοϑεῦ οὗ [6 
τοὶ σίους ᾿ηβεηςοί τηοβῖ ἔ}Ϊγ ἀδνεϊοροά 1 
τῆς 566 15 οὗ 5γδ6], 186  υπδηϊτηουϑὶν δά- 

γον: ΚΙ. 

657 
τοἱ! τπδῖ ἢς ὨοΙΪά5 ἃ ἰοσεσηοβῖ υΪδοο διη οηῦ 
ἴΠο56 Ῥζορδοεῖβ, γῦο, 1 δ ἃ ψἱὰθ 1ηἴογναὶ, 
γεῖ οοῦα Ὡρασζεδῖ ἴῃ βρὶπὶ ἴο [15418ῃ. 
[πὶ ἢ]5 βίγ]α 16 Ὺ σϑοορηΖα ἃ οςομαἀεηβοὰ 
ἴοτοθ, ἃ 51 1Ρ}}1ςἰἴγ, αηα ἀ ραν, ν ὨΙΟἢ, ΕΓΘ 
ἢϊ5 ρὲ ἀεϊεοστηϊηεα 50] 6} } οἡ ἴῃδῇ στοιηά, 
νου] πᾶνε Ροϊηϊεά ἴο δῃ βσ]εσ ρεηποὰ 
[δὴ ἰῃδὶ ΠΟ τηυβὶ Ὀ6 ἀϑϑιρτεα ἴο ΠῚΏ1. 
Ιῃ 15 ᾿ΊΑΡΌΓΤΥ 4}1 τοδάουβ σα βίσιοὶς ὮΥ ἃ 
[18] βῖγ, ἃ νἱν!η 655, ἃ 5} τ} πηβυτ- 
Ῥα556α δνϑθῇ ὈΥ [6 ρτεαϊεβὶ οὗ ἢ15 ὑσγϑάσθ- 
ΟΟ55015; δηὰ ἃ ρϑηϊ8 ψηϊοῆ, ψἢ116 [ἢ 
ΔΡΡτορτσίδῖοβ στ ᾿νε Δρρτεοϊδομ [ἢ 6 
ΠΟΒΟΘΡΙΟΏΒ ΟὗὨ ΘΑΙΙΥ 56 6.5 ̓ , ρίνεβ ἴθ ἃ 
ΠΟῪ ἴυγη, οηάπ65 ἴἤθτλ ἢ ΠΟῪ 5016 η- 
ἄουτ, δηα ὈΠηρβ [Π6ηὶ Ἰηΐο ΠαΙτΩ ΠΟΙ 5 
σοτηιηδιίίοη ψιὰ (6 πον τπουρἢϊβ 
ὙΠΙΟΏ ΒΡΠῺΡ ὉΡ ἴῃ ἃ 5 ηρυϊδυν οτεδῖνε 
βρὶπῖ, Ὑῃ6 Ὀε]ανοῦ, ψΜ6}} ρ]θδβδεὰ ἴο 
δοςοαρί υῃρτυάριησς τοοορηοη οἵ 1ῃς 
Ῥτορ μοῦ β ῃδίυταὶ ρθη5, βηας ΟἿΠΕΥ δῃὰ 
(ΑΥ ὮΙΣΊΟΙ ρτουηάβ ἔοσ δα πγγαῖίοη δηά 
ΤΕν σΘοα ἴῃ [6 οἤοβθη νεϑβϑβαὶ οὗ ἀϊνης 
ΠΟΙ] ΟΔΙΙΟΏ5, ἴῃ ἃ 501Π| σᾶραῦἷα οἵ 
τοοεινηρ δηᾶ ἔ}}Υ ΔΡρσεπεπάϊηρ ἴ[ῃ6 ἤπη- 
ἀδιαθηΐδὶ ῬτηΟΙΡΙ6 οὗ 116 Ἰη ΟὨσίβῖ. 

2 ΤΈδ τεΐεγεηςεβ ἴο [ς Ρϑαΐπιβ οὗ αν! ἃ, ἐβρε- 
οἶ4Π]γ Ῥ5. χυὶ!Ἱ., δπὰ οἵ ΑξαρᾺ 1]., Ἰχχὶϊὶ.----Ἰχχχὶ., 
ΔΓΕ ὙΘΙῪ πυϊηεῖοῦβ, 85 τ ἱρῃϊ Ὅς οχρεςοίςά, Τςοη- 
δἰἀοτίηρσ ἴῃς βρεςὶδὶ σοπηδοίίοη οὗ ὈοΪὰ ἢ [ἢ 6 
(16 -5οσνῖοθβ. ΤΒα ρτοαῖ ᾿γτγῖς Ῥοθῖηβ ἴῃ Π ευ- 
ἸΘΓΟΠΟΙΏΥ δηὰ 7υάρος δὰ ΘαΌΔΙΥ Ρῥγεϑεηῖ ἴο 
ἩδΌΔΚΚυϊ᾽ 5 πιϊπά. 

Τττ 



ΠΑΡΑΚΚυκΚ., 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ 1. 
χ ὥὕκίο αδαξξωμξ, ερνιῤίαϊκέρ οΥὙ ἐδε ἐκέφωξλίγ 

97 ἐἀε ἰαμά, 5 ἐς “λειυεά ἐς μκαγγμ νεριρεαμεέ 
Ἢ ἐλε Ολαίάξαρ:. 15 4274 εορνεῤίαίμαίά ἰλαζ 
ϑεηζταρος σλομα δὲ ἐχεμέεά ὃν ἑδενε τυο αγὸ 
7» τυργϑέ, 

ΗῈ Ὀυγάεη ψῆϊς Ηδϑακίκυϊς 
τῆς ρῥγορδεῖ ἀϊά 866. 

ΟΗΑΡ, 1. 1. {δε δυγάη) ὙΠ195 νοτγὰ 
ΠΟΥ ΒρΟ 8 ΨΕΣῪ ΠΕΔΓΙΥ ἴπ ι.56 πὰ πιεδηΐης 
ἴο “’ νἱϑβίοῃ ᾿" δηὰ “ νογά,} Ὀυζϊ 8 υϑοά τηοῖο 
ϑρ οἶδ Πν οὗ ργορδιθοῖοϑ γεΐεγσίηρ ἴο μοανγ [υἀρ- 
τηθη8 ( [Θτοπ]6) ; ἔοῦ ἃ ὅ}}} οχρἰδηδίοη οὗ [Π6 
ννοσγά, 566 186 ποῖθ οἡ [52]. χ . σ. 
“Ἠαδαλξμᾳ] Οὐ ἴδε πδπῖο, 5εεὲ [πἰσοάυςξοη, 

81. 
ἐδὲ ῥγοῤδῥε Α ὉΠῸ ποῖ εἰϑεννβεγο ἀρρ] δὰ 

ἴῃ ἴπ6 ἰηϑοσρθοηβ, Ἔχοορίϊηρς ἰο Ηδρκαὶ δηὰ 
“ΜΡ Ἢ 5 8ἃη ΟΥ̓ οἰ] ἀεεϊχηδίίοη, ἱπὶ- 
ΡΙγίηνς ἃ Ρυ δ] Ϊς πλϊηἰϑγ. Ετσοπὶ [6 ᾿πϑοσρ- 
τίοη ἴο «ἢ. 11]. ἰξ ἂρ [δι ΗΔθΑΚΚυΝ ννγᾶ5 
δἰίδοποά ἴο ἴΠ6 τοι ]6-5ογνΐοο, οἴ μοσ 245 σγίοϑὶ 
οΥγ 1 ενϊίς, 866 [ηἰγοάἀυςξοη,  ἱ. ; ομθ ἱπϑίδῃηςθ 
ἈΠΊΟΙΣ ΠΊΔΩΥ 5ῃοννηρ ἴῃς στουπάϊοϑθησθα οὗ 
(Π6 τηοάσγῃ Δ535ιπιρίϊοῃ οὗ ΘΔ] ΟἸΞΥ͂ ΟΥ̓ ΘΏΠΙΠΥ 
Ὀεΐνγθθη ῥγίοϑίβ ἀπὰ ὑσορδοῖβ. 

ἀϊά “ε] ὙΤῆὲ Ηδῦγενν ννοσὰ 5 ϑοὰ 5ρε- 
ΟἰΔΠΥ οὗὨ Ργορμεῖὶς νἱβίοῃ, 

ω--4. Ὑπὸ οσοπιρίαίπε οὗ ἩδΌΑΚΚυκ: ἃ 
νοδοιηδηΐ σοηοηβίσζαηςό, Ὀσγηρίης οὐἵΐ ἔδο τοδὶ 
σβδγαςῖοσ οὗ ἴῃς ργορδεῖ, δηὰ κίνίηρ ἃ Ἰίνεὶγ 
Ροτγίσαϊζυσε οὗ ἴπ6 ῥγενδίοηϊ οογπιρίίοη οὗ ἴῃ 

ἶα, ὙΠδ ρῥιορμεῖ ἔδθοϊβ ἢ15 Ὠρδσηθϑς ἴο 
Ὁοὰ, δηά ἢι8 ὀἜχροβίυ δ!οη5 σῖνε οχρσεβϑίοη 
ἴο [δὲ ἱπάϊ ηδίίοη δὲ 6 {εἰυσρῃ οὗ ψντοηρ, 
ὙΠΟ Ν 15 Ἰπϑεραγδῦϊς ἔτοπὶ ἴδο ἴονα οὗὨ τἱρῃῖ. 
ὙΠΒΟΥ ἰηγνοῖνε ἃ ςοσίδιη σοηνϊςτοη [(δδὲ τἰρἢΐο- 
Οὐϑη6538 πιυϑῖ ἢᾶνο ἴΠ6 Ὁρροῦ δβαπὰ βοὴ Οοά 
τηδηϊ εςι5 ΗΪπιϑοϊῇ. 

(οσηπηοηΐϊδλίοτβ αἰἔδσ 45 ἴο {δε ρεορὶς αρδϊπϑεὶ 
ψΒοπὶ ἴΠ6 ἀδηυπηοϊδοηβ τὲ ἀϊτεοϊοα, ὉΒὲ 
Δησίθη 5 ΒΕΏΘΓΑΙΥ (τ. 5. Αὔεη ΕΖτγα, {δε ἼΤῶῖ- 
ξυπι, Ϊεγοπιθ) δοϊὰ ἰῃδὲ ἔγοπι ἴδε Ὀερίηηίηνς 
1ῃ6 ὙΡς 845 ἴῃς ΟΠδιάξδῃς Ὀείοτε δὶ5 
τηϊηδ, δηὰ [ΠΟΥ ἅγὲ [ο]ονσεὰ Ὁ Ἐδεημλ ες 
δηά να]. Βυῖ νυν ἢ 116 Βοπη6 ἐχργοβϑίοηϑβ τσ ξ 
Γεΐεγ (0 (ογείζῃ ἰηνδάοσβ (566 ποίς οὔ ὑᾧ. 3), 
Ἁ}] οὗἩἉ ͵{Ὲπὶ ἅγὲ Ῥγορευγ, δηὰ βοπης Ὄχοϊϑίνοὶυ, 
ΔΡΡ]σΟΔΌ]ε ἕο Ἰηΐογηαὶ ον} 15: ἃ βίδίε οἵ ρεηοσγδὶ 
ζοστυρίοη ἀπά ἴπε ργοαοπηίηδης οἵ νυνἱοκοά- 
ὯΘΦ55 10 Ιογιβαίοπὶ ἤδνο ἰοπρ αἰϊδίυγροά [86 

2 Ο κῃ, δον ἰοπρ 83}4]} 1 ειγ, 
ἀπ τῆοιι ννῖ]ς ποῖ ἢεᾶγ ! δύδη ΟΙΥ οὐἵ 
υηῖο ἴπεε οὐ Υἱοίΐεποςθ, δπὰ ἴδου τς 
ποῖ βνε! 

4 ΝῊ ἀοβὲ ἴδοιι 8ῆενν πιε πὶ υ γ, 
πὰ οδιιβεὲ γιό ἴο ὑεμοὶ ρτίενδηςε 
ἴογ β8ρο την ἀπά νἱοΐεπος ἀγε θείοις 

ΡΙορδοῖ5 βρί. ὙὍὈΒ6 ἔουγ τγογάς υϑοά ὃ 
Ἡδθακκυκ οοςυγ ἱπ 5. ἵν. 9, σοὸ ἴῃ τγείξγεηζς 
ἴο ἀοπιεβῆς εΥ]15, ἀηὰ ἴδε τυ θοΐα ἀεϑεπρῦσυ 
δοοογὰβ πιοϑῖ ΣΟΠΊΔΥ ΚΔΌΪΥ τι ΤΟ γθτ 2} 5 20. 
οουπὶ οὗ ἴδο 5ϊαἴο οὗ [ἐγιιβαϊεπι υηάος [οδοὶῶ- 
Ἰεῖπι, 8566 ἢ. χχίϊ. 1ς--- 1) δηά [Ιηϊτοάυςῦου, 
8 11, Ὑδὺ5 [ἅρεσ, Ηρ, εἰ Ζϑοῖ, 

Ὡ. «ῥα 1 “«0Ὁ)], ΟτΥ, ἄο Σ ΟΣΥ, 85ά 
ΒοῸ ποδχοδὲ ποῦ. Ὅδα ΟΙΥῪ δὰ ρβΌπὸ υρ 
Αἰγοδάγ, ποῖ οὔσθ, Ὀυιὲ σορθαίϑαϊῃ ; δαϊ 85 γεὶ 
ἴξ Βαὰ εοἰϊοϊοἀ πο τεϑροῆβθ, Ἴρ. ϑ. χἱβ 1. 
Ιχχχίχ. 46.Ὁ. Ὑπῖς ουἱδουτϊθῖ ξῖνεβ ἐχργεβϑίοη 
ἴο {86 Ργορδοῖ 8 {δεἰϊηρβ δϑἴοσ 4 Ἰοηρ ρεποά 
οὗ ςοποεπίγαϊεά ἐπουρμξ δπὰ ραϊπῇιὶ Δηχν. 
ἼΒο Ηεδγεῦν ννογὰ ἴοσ ""οσγ ,) 15 βρεοδ!]γ υϑοὶ 
οὗ εἸγίηρ ἴον Βεῖρ. 

ΕΓ οἱ] Α 511] οἰσγοηροσ ὑγογά, ς«ὑοαί, 
ΘΟΓΟΑΠΊ, 85 ἰπ ὈΓΟΓ πιΐϑειγ. ΤΈς ψογὰ "οὗ" 
Ὀεέογε ““ υἱοϊθπος᾽" ΠΊΔΥ Ὀε οποὰ; ““Ὑἱοίκποο" 
ἰ5 Δη Θχοϊδπιδίίοῃ ταπρ ἔογί ἢ ἔγοπι 5 30], 
(Ἰ ΟΥῪ οα, νἹοϊεηοοῖ" ἴλ0.5 ]οὉ χίχ. 7, 5πὶ 
Μογάϑ, δηὰ [εγ. χχ. 8, “1 στοά ουἭ, Υἱοίεποε 
δηὰ 5ρ01}}" Το Ηθῦ. τυοσχὰ ἔοσ “" νἱοϊεποθῦ 5 
ΒΡΘΟΙΑΙ ἀρρ]εά ἴο ἀπ]υϑὲ ἃρ  Τοββίοῃβ ΟΓ 85’ 
854 }15. 1 15 υϑοά ἴο ἀδποίο ἴπθ 5ίπη ψὰκὰ 
Ὀγουρῆῖ οἡ (ἢς ἀεῖιιρο, δ. νἱ. σσ, 123: Ὁ. 
Μίςοδὴ νἱ. σ2. ΤΠ ΓΧΧ, μδνο ἀδικούμενοι, 
δηὰ Νυ]ρ. νἱπὶ ρδίίθῃϑβ, 45 ἰπβουρὰ δε ργορβεὶ, 
{κ6 1Θγοπιίδῃ ἀπά ]οὐ, δδά θδθϑὴ εχροθϑθοὰ ἴὸ 
Ρειβοουίίοη : δυῖ [Π6 ννγοηρ-ἀοίηρ ργονδιεπέ 
8 οἰ ΕΥ νγᾶϑ οὐ ἀοΠῈῪ Ὀοξοσο 5 πηϊπὰ : Τρ. Ἐ5, 
ἵν. 9, 1ο. 
Ἐὰν ἐδομ «υΐδέ ποῖ “αὉὶ Οτ, “πὰ ἰδοῦ 

βᾶγεϑδί ποῖ." Ορ, 58. χυ!ϊ. 41. [π γείδγεπος 
ἴο 115 σοπηρίαϊης 8ὲ6 ἴδ δῆϑυγευῦ ἰη οἷ. 11. 1} 
δηὰ 18. 

8. «ῥεαυ ».6] Οδυβοβξ οὐ ΔΙ]Πονγεσὲ πὸ ἴο 
866, ἦ.4. Ῥεττηϊἴοδε 6ν}} ἴο 6 Ρυ ] οἷ οοπι- 
ταϊξοὰ. [πὶ 1Π6 ποχὲ οἴδυϑο, "σᾶυϑε πιὸ ἴο 
Ὀεδοἱ  ᾽" 5βου]ά τίμιος δ σεπάσγεά “ βθμοὶά- 
ε5ι." Ὁτ Ῥυϑοὺ οὔϑεγνεβ {παὶ [πὸ Ηεῦτεν 
νογὰ οσοιτβ 5 χίγ-ϑουθη Εἰπ|65 ἱπ [πὸ ϑ6Πϑὲ 
6Ἰοοῖκ οη." 



ΗΑΒΑΚΚΟΥΟΚ... 

'ΤῚΘ : ΔΠ4 ἴπετὰ ἅγὰ ἐῤαὲ γαῖϑα τ 8:8 
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ἴδε πρμίεουϑ; τπεγείογε ἐντοηρ Ἰπάρ.- ἸΟγ, κά 
πὰ ςοπίεπτιίοη. 

4 Τπμεγείογα τῆς ἰδνγ ἰ8 5ἰδοκεά, 
τον Ἀπὰ Ἰυάρπιεηῖ ἀοῖἢ πανεῦ ρὸ ἔοπῃ : 
αι αὐ ἔογ τῆς αυυϊοκεά ἀοῖῃ οοπιρα88 δῦσαυϊ 

τθηῖ ργοςσεθάςιῃ, 
5. ὁ Βεμοϊὰ γε ἀπιοὴρ ἴῃς μεα- ὁ δῖ τῷ 

ἴῆδπ, ἀπά τεραγά, δηὰ ψνοπάεγ πιᾶλγ- 
νε]ουϑβὶν : ἔογ 7) νν}}} ννογὶς ἃ νγογῖς ἰῃ 

ἐπίφμί.. αγίευαποε) ΤὯθ σγογὰβ ἅτε σοπη- 
ΤΊΟΗΪΥ υϑεὰ [η σοπιριπδίίοη, 45 ἴῃ 5. υἱϊ. 14. 
ὙΠογα ΑΝ. 845 “ὁ τη βοη!οῖ᾽" ἔοσ “στίονδποθ:;" 
δηὰ 5, ἵν. το, τεηδεγοὰ ὃγ Α.ὔ. ὁ" πλϊϑςίοῦ δηὰ 
ΒΟΙΓΟΥ͂ ; ἢ {ΠΟΥ ΓΕ ΠΟΑΓΥ, Ὀυξ ποῖ ημϊΐο, 5γ1η- 
ΟἸΥτΊΟυ5, {Π6 ἔοττηοσ ἀεηοίης νδηγ, ἡνοστἢ- 
ΙεβϑΏ655 ; πὸ Ἰαϊζογ, ἰγου]θ, ψντζοηξ-ἀοίηρ, 
Τα ΞΟ εξ, 

Φροϊ{η 6 Ορϑῃ ΓΟΌΘΕΥΙΥ : ἴπε ννογάὰ πιῖρμῖ δ 
υιϑοὰ οὗ ἔογείρῃ ἱπνδάοσγβ, ἃ5 ἰη Ηοβ. Υυἱῖ. 13, 
δυῖ [ἴ 15 ἀρρ]ϊοά ἴο “’ ορργεββίοῃ οὗ [86 ροοσ,᾽" 
5. χίϊ. ς, δηὰ ποῖεὲ ργο Δ ὈΪΥ ἰπάϊςαῖοβ ϑυο ἢ 
σὔπηο5 οὗ ἔπ6 ῃοῦΐεβ ἃ5 ἀγὲ ποίϑά ἱπ Ργον. ἱ. 
1ο, 19, ἜΏΘΓΟ 566 ἢοΐθ. ὍΠο σδαγδοίεσιϑίῖοϑ 
οὗ 18 οἷά Βοδίμοη ραγίῃ, τ ῆϊο ἢ Ὥδνοῦ Ἰοσὶ ἰζ5 
Βο]ά, αἰννᾶγβ ορροβθοά ἴο γεΐοιτῃ, δηὰ ἰῇ δῃ- 
ἱδροηΐξπι ἴο ξοοά Κίηξϑ, πηδιπίδιπίηρ 115 ροϑὶ- 
τίοη 85 ἴΠ6 νγᾶγ ραυἵγ υὑπάογ Ηοζοκίδῃ δηὰ δὶς 
ΒΘΟΘΒΒΟΥ͂Β, ὙΜΕΓΟ ΒΡΘΟΙΔΙΠΥ σταϑρίηρ σονεῖουϑ- 
Π655, Οχοθϑϑῖνο ἸὈΧΌΓΥ, δίτόρδηςς (ὕβρις), ορ- 
Ῥτοββίοη οὗ πε ροοσ, δῃὰ ὀρθῇ τπροα ηο55. 

ἀπά ἐδεγε ἄγε ἐδαὲ γαΐδο τὸ, ς.ἢ Οὖ, διά 
ὌΒΘΟΣΙΘ 18 εκὖὗσιζθ, διά οοπύθην!ος 18 
Σαϊδοά. Τὴο Ηδρῦγονν ἴον ““ταϊϑοα ̓ 15 υδοὰ 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ οὗ αυδττοὶς σδυϑοὰ ὈΥ ψγοηρ-ἀοίηρ. 
ἼΠ6 ἀθυ56 οὗ αν ΟΥ̓ υκιιγίοιι5 ἀηὰ ςονεῖοιι5 
ΠΟΡΪ65 15 ἃ σοηδίδηϊ ἴποπλθ οὗ σοπιρίδίης συ] ἢ 
186 ρ584πηϊ515 δηἀ ργορῃεῖβ. “" δ υ16 ̓  15 σοιη- 
Ὀϊποὰ 1} “’ νἱοἰεηςο᾽" ἰῃ 5. ἱν. 9, ψιῃ 
Γοίεσθῃςο ἴο (Ὧθ6 54Π16 οἶΔ55 οἵ ουἹ]Ἱ-ἄοεσβ. ΤῊΪ5 
νοῦβα ΟΥΡἢς ἴο ἤᾶνθ ὕδθῃ ἰδίζθη 845 σοποϊ ιν 
δρδϊηϑὶ 6 δϑοουσηρίίοη τπαὶ ἐογεῖρτι ἱηνδάθυβ 
ΑΓ βροΐίδη οἵ. 

4. Τρεγοογο) ὌΤῊϊΐ5 τοίειβ ἴο ἴπ6 ἀϊγεςΐ 
ςοπιρίδἰηξ (Πδῖ [6 1,ογὰ ἀοεβ ποῖ ἱπίογίογα. 
Ἐν] -ἀοεῖβ ἴακο ἰἴ 45 ἃ ργοοῦ (δὲ Ηδ ἀοοθβ ποῖ 
τεξαγὰ δληὰ νυν] ποῖ ρυπίβῃ (ςΡ. ἰοῦ χχίν.; 
5. ΙχχῊϊ!. ; Εσοἶθβ. νὴ], 1.3), πὰ [86 Βυρροσγίειβ 
ΟΥ̓ [86 Ιαν7ὺ' τὸ ἀἰϑῃοαγίοπθα ; βθῆςς ἐῤε ἦσαυ ἐ: 
σἰαιξεά, ἸοΥΑΙΎ, 5 Ὀεηυπιροά, 50 ἴο ϑρϑᾶῖκ, 
ΟΥ̓ΡΑΓΑΪγϑοά. ““ 51]2ς κοὰ "15 ςοστεςῖΐ, δῖ ΠΑΓΩΪΥ͂ 
βίγοηρ ἐπουρῃ. ὍΠὸ ἰᾶνν, νι τὔουϊ {πὰ ᾿ἰνίης 
Ὀτοδὶὰ οὗ 86 1 ἀννρίνογ, σι ουϊ Ηἰ5 ξεἰξ ῥτὸ- 
ΘΘΏΟΘ, 5 ἱποσῖ, ροννγθυῖθβθ, ἃ πῆογο ἀθδά ἰοίζοσ. 
οἱ πεῦεγ 50 γόγιϑ} ΤὨ15 γε οτηνρ 15 σοῦ ς- 

τοςῖ. “Νενοῦ"" ἱπιρί]65 ἃ ἰοΐδὶ σοϑϑαϊίοη οὗ 
υϑσῦςο. Τῆς Ηρῦγενν ννογτὰ 90 σοπάεγεα οὐς 
ΟἸΥ5 ΨΕΙῪ Ζ͵ΙΘ]ΠΌΘΏΓΥ δηὰ (ἢ [86 ἀουδέδι] 
οὀχοθρίίοῃ οὗ ϑαὶ. χχν. 8, ποτα 566 ποῖθ) 
ἰνναγϑ τοίεσϑ ἴο ἀυγαίίοη οὗ ἔἶἰπι6. Εννδ]ὰ δηά 
βότῇδ οἴμοῦβ ἴδ 1 ἴο τηθδὴ “ἢ ρΡοτηδηδηΐ 
εἤεςῖ;" θὰῖ [πΠῸ σμάγρο (δὶ }ιι5[106 15 αἰ ννᾶύϑ 
ὙΠ Π6] ἃ 15 τυς ἢ βίγοηρεῦ, δηάὰ πιοῖὲ ἴο [Π6 

ἴηϊ. 
ος Ἅο: εονιρα:: αδοι ἡ 805 Πἰπὶ ἴῃ, 580 δαῖ 
Προ οδηηοῖ ἤηά Δ ὙὙΑΥ ἴο ΡῬγΟΟ ΣΟ τεάγοβ5. 

Ης οσδηποῖ ΡῸ ἔογιἢ ἰο δηά [ι5ϊοε; ᾿ιϑεοα 
ΠΟΥΟΓ σοϊηθ5 ἕοτί! ἴο πὰ μἰπι. ΘὍΤΠὸ νψογὰ 
“ἐ ΠΟΠΊΡΑ55᾽, ἱπ1ρ}165 στ [ἢ Ποϑῖ]ς ἱπίεηΐ, ορ. Ρ5. 
ΧΧΙΪ. 12. 

«υγοη {μάργεηξ ῥγοζεθάρ 8) Οὐ, πᾶξ- 
Ἰαϑὰῖ Κοοῖδ ΖΟΣΊῚ φῬοσγοσίθά; ν θοη ἵ 
ἔοοϑ ἕογί δἱ 4]}, ἰξ ἰ5 ποῖ ἴῃ ἰζ5 ονγῃ Ἅσμαγδοῖοσ, 
Ὀυϊ ἐν ϑἰοὰ, τυτοϑίοὰ (845 ἴῃ τηδγρ.) ἔτοπι [5 
ἴγιιθ σοιγ86, ταδάθ [86 ἸηϑίΓυπιοηΐ δηα Π]ΠΙ5ἴ 6 Γ 
οὗ ψσοηξ. 

ΤὨυϑ [86 συ]πιηδίηρ ροϊηΐς ἰη Ηδθακκυκ᾽β 
ςοπιρ δίῃξ ἰ5 [86 ἐπα ρἢ᾽ οὗ ἱπ) πέσε ἴῃ (86 
ξυΐϊδε οὗ ἰδνν. 80 Ἰοὴρ 845 ἴθ ἐγπιθυηδὶ οὗὨ 705- 
ἴίος ϑἰδηὰβ ἥγτῃ, ἴῃ6 πδιϊοηδὶ ομδγαςίεσ 15 ποῖ 
ΤΑΪΔΙγ αθεςϊοά ΌὉΥ ἔδο ἂςί5 οὗ ενἹ]-ἀοοῖβ ; ὑῖ 
ννΒοη ἴἴ 5ιἀθ5 1} [6 ΟΡΡυόβδοσγ, 411] ἢορθ οὗ 
τοϊοστηδίίοη τοπὶ νυ η 15 ἰοσῖ, δὰ ᾿υάρτησηῖ 
ταιιδὲ σοπῖο ἔτοπι ψιθουῖ, ὍὨ18 5ἰδίεπηθηϊξ 
ΔΌΡ]᾿65 ἴο ἴδε πιο οὗὨἨ [οῃοϊακίπ), ποῖ ἴο παῖ 
οὗἉ ]οϑἰδῆ ; 566 [εσ. χχιὶὶ τό, 1) δηὰ [πίτοάυς- 
ὕοπ, ὃ ἵν. 

5δ---11. ὙΠ δηϑινοσ οὗ ἴπ6 1,ογά. 

56. ΜΒεῤοίά γε ανριοης ἐδε ῥεαί δε] Οοὰά 
ΗΠ 6 1 ϑροακβ ἴῃ δῆσννοσ ἴο ἴπθ ῥγορδεῖ 5 
ςοπιρ διηξ ; δὰῖ Ηο δάάγοϑθες Η Πη56 1 ̓τηπλθ- 
ἀἰαίεῖγ ἴο ἴμε βεορὶὲ ὑγβοβε δἰπ5 Ββδά βίνεῃ 
οσσδϑίοη ἴο . ὙΠ ΕΟΥ ἅτὸ οδ] δὰ προπ ἴο ἰοοῖ 
ΑΥΑΥ ἕτοτα {πεὶγ ον ἰδ, δπὰ ἴο ποῖος τυ βδῖ 
5 ΔἰΧοΔαγ ἰλκίηρ Ρἷδοθ ἀπιοὴρ ἴῃς ΟδπΕ]65, 
ΡΙΓΘΡΑΓΑΙΟΥΥ ἴο ἴδο 1υάρτηεπὶ ϑδοοὴ δρουὺξ ἴο 
41} οἡ {δετηϑεῖνοβ. 

«υοπεγ ἀρ κω 1.1, 6 δοιουπάρά, 
αϑιοιπάορα. Τῆδ ννυογά 15 ἀοιυ]οά, ἃ σομητήοη 
Ἡδεῦτγονν ἰάϊοτ, ἀδηοίηρ ἴῃ6 ὀχοθββ δηὰ ἴῃ6 
ςοπἧϊπιιδηςς οὗ {Ποῖγ δϑοϊοηϊϑδιηθηΐ δἵ ονθηΐβ 50 
βίγδηξο δηὰ Ὀπραγα]εἰθά, οξ, [54]. χχῖίχ 9. δῖ 
Ῥαυϊ, ψνοϑθα ϑροςίαὶ γείοσθηοοβ ἰοὸ ΗἩΔΌΔΚκυΚκ 
ἃῖθ ἔγεψφιεηῖ, υοΐο5 (Π15 ρᾶϑϑᾶξζε ἴσοπι ἴμὸ 
1ΧΧ, ὅ8εεὲ Νοῖε θεῖον. 

1 «υἱ]] «υογὰ α «υογἢ Ὑπὸ ΑΟΨ. ἰ5 5:0" 
Ρογίοαά ὈΥ {πε ξεποσδ! γ οὗ σοιηπιεηΐαΐοῖβ δηὰ 
ὙΕΟΓΒΙΟἢ5. ἰῃ 5ῈΡΡΙγηρ (δ ψοτὰ 1. ΗἰϊΖὶς 
τεπάειβ ἴδ οἴδιιϑε, )Ὸγ ὦ «υογᾷ ἐς «υογ᾽ ξἰπα, ΟΥ̓ 
Ρτοσθοάϊηρ, ἤδη ἐνεργεῖται, ἃ Ἴ 655. 11. 7 
ΤΠ ψοσκ οὗ {πὸ 1 οτὰ ροαδβ οὐ δἴογηδιγ, δυῖ 
σοπθβ ουξ δηά ἰ5 τηδηϊεβιοά δὲ στο δὶ ροτοάϑ. 
Ηξρηςο ἴῃ ἢ. 11}. 2, 106 ῬγοΟρΒ οἰ 5 ῬΥΑΎΌσ, “ὁ Γο- 
γίνε ΤῊΥ ψοσκ." 

ἐπ γομγ ἀαγ ΤΠῚ5 δῆθνγοῦα ἴθ αυσϑίίοη 
ἐ ἢον Ἰοηρ δ) ΙΓ ποῖ ἱπιτηθάϊ δέου, γεῖ ςε- 
ἰδ} συ πη ἴδ6 ᾿ιξρττης οὗ (π6 Ὠδδγοθ: ἱπ 
ἘΖεκ. Χὶ!. ὡς (4 ῥλϑδῦξε ΟἸΟΘΟΙΥ ςοπποοῖοα 
νυ [815 ἀηὰ ργοῦδΌΥ σεξεγηηρ ἴο 11) [ἴ τηθλῃϑ 
ὙΠ] ἃ ΘΓ γεδῖβ. ΤΠ σοῖς ἴοης οὗ 
{Π|5 ρᾶβϑαξο 1Π10}165 [ῃδῖ, ννῆεη [Π6 ῬτοΟρΡΠΘΟΥ 
ννγ45 ξίνεῃ, ἴδε (δαί σδη5 ῃδὰ Ὀοζυη, ἅπ' ἐνεῃ 
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γουγ ἄαγϑ, τυῤΙίεὖ γε Μ]] ποῖ Ρεϊϊενς, 
τουρῇ τὸ δὲ το] γοι. 

6 ἴον, ἰο, 1 γαῖβε υρ τε (μδιεδηβ, 
ἐδα! ὈϊκῖοΓ δηὰ ἤαϑγ πδίίοη, ὑὩ]οἢ 
8.41} πιάτο! τῆγουρῃ τῇς ἴγθδλάτῃ οὗ 
τῆς ἰλπά,, ἴο ρΡοβ8688 ἴῃς ἀννε Πρ Ρ Δ ε8 
ἐσὲ αγε ποῖ {πεῖ Γβ. 

σλγτιοὰ οὐ ἔοσ 3ϑοπιὸ {{π|6, {ποὶγ σουγϑο οὗ γριὰ 
σοηαᾳιεκῖ; θαὲ (Δὲ ἃ5 γεῖ 6 [ἐνν δὰ πο 
ΔρΡργθῃοηβίοη δαὶ (ΠΟΥ ψνουϊὰ δὲ αἰξδοκθά. 
ΠΟΥ ψνουϊὰ ποῖ Ὀοονα [ῃ15 θη ἴ{ ννγᾶβ 

δηπουηςοά ἴο ἔποπ]. δ0 ογοπλι δῇ σοΙηρ Δἴ 5, 
Υ. 12, ΧΧ, 7, 8; 566 ΘΒΡΟΟΪΔΙΥ οἢ. Χχν. 4. 
Ηδηςς ἴΠ6 ρεϑεου] αν δίποθβ οὗ ἴΠ6 δΔρρ]οδίοη 
ΌΥ 81 Ῥαμὺὶ ἴο {πε [ονν8, 8ο τεὐθεϊοα (Ποῖσ 
δυο, δηὰ ννουἹὰ ποῖ Ὀοϊϊονα ἴῃ6 ννδγηϊηξϑ3 
οὗ {δοῖγ ον ἀσϑιγυςξοη. 

Θ. Ζξον, ἰο, 1 γαμε 9] Ὑ8ὲ 115 δι ρηδίὶς, 
Ι, νγῇοπι γὲ τοραγάθαά 88 περίεςς] οὗ υϑίϊςο, 
Δ ΠῚ ΠΟΠῚ6 ἢονν ΓΑΙ ρ ὉΡ Δῃ ἀνθηροσ. 

ἐῤδε Οβαίάεραπ.] ὅ8εὲ ποΐεβ οπ σε. χὶ. 28; 
]9Ὁ 1. τ). [1{|15 φυεδιοποά ᾿Βοΐμοῦ τῃ6 (ΠΔ]- 
ἀκδπ5, ο, υπάογ Ναροροΐδϑϑασ ἀπ δἰ5 βυς- 
ΟΟβ50Υ, Τοπαιογοὰ - νεβίεση Αϑία, ννοῦθὸ οὗ 
δος οὔσῃ οὐ ηοῖ, ΒΥ πιοάσγῃ Αϑϑυγίοίο- 
εἰσῖβ {Π6 πδηῖὸ ἰ5 ἣονν μοϊὰ ἴο ἀοηοίθ τῆς οἷά 
Τυγδηΐϊδῃ οὐ ϑογίπίδη ροριυϊδίίοη οὗ Μεθο- 
ΡῬοΐαπηϊα, [6 ννογά (δϑ.άϊπι, δοςογάϊηρ ἴο 
Ορρεγῖ, πιθδηϊηρ “ὁ ΝΟ 5ἴγθδπιβ.) Μ, 1 δηοσ- 
τηδηΐῖ, 41,4 Μαρίθ,᾽ ρΡ. 270, 5475, “"ἀδῃβ [65 
ἀοςιυπθηβ οσυποϊξοιτηοϑ, Κι ]άϊ οϑῖ ἢ ἴσῖρυ ἐδ 
ἴα σταηάς πδίϊοη ἀ᾽ Αςςδά." Ἡονγενοσς [ἢϊς5 
ΤΩΔΥ Ὅδ, ἴἴ 15 εἶοαγ {π4ὶ [86 Ομαϊάαοδης ἤοτὸ 
ΘΡόΚρῃ οὗ Ἵσϑηθ ἔογνναγά 845 σοπαυογοῦβ, απὰ 
ἴοοκ ἴοη οὗ σουπῃίγιεβ ἴο ψῃῖο ἢ {ΠΟΥ͂ 
Πδὰ πο ἰεζαὶ οἸδίπι. 

ἐδαΐ δέξο απά ῥανίγ παίίο}] ΒιΕοσ, ὶ. 6. 
στπιοὶ, δετοα : ἰπ Αταρῖς ἴδε ννογὰ ΡΓΟΡΕΙΥ 
ἀδηοῖΐεβ ὈΠΈοΓτθβ5, θυ 15 ΘΟΙΠΠΊΟΠΙΥ ι5οα [ῸΓ 
ἐν ΑΥ ΚΟ." ὙΠῸ Ρ1Ὲ|655 σδαγαςοῖοσ οὗ {πὸ 
ΟΠμδιάσδηβ 15 ποίοα ὈΥ [ογεπιδῇ, ]. 42. Ἡασΐγ: 
Ηδῦγενν σοχηπηδηΐϊδίοῦβ βΈΠΟΓΑΙΪΥ τοῖεσ [Π15 ἴο 
(Π6 ταϑῇ, ἱπιροίυοιβ, μοδάϊοηρ δηζογργϑοβ οὗ 
1ῃ6 ΟΠ  σρδῃς, {(Π6 ϑρῆϑο διίδοῃοα ἴο πο ννοσὰ 
Ὀγ 5δϊδῇῃ, χχχὶϊ. 4: δι ιἴ ἀθηοῖθϑ γαῖ ΠΟΥ ὑγΓ- 
ἸΙΚ6 ΘποοΥ, νϑβοπιθησο ἴῃ ἴ6 αἰΐδοκ δηά 
ῬυΓγβΟΣ ΟΥὗἨ Θποπῖε5, 4112}1{165 Θα Δ} τ Ζοὰ ὉΥ͂ 
Οτεεκβ (πόδας ὠκύς) ἀπά Ηεῦγεννβ ; 566 5. 
ΧΥΠ, 233, 37. 

«υδιεῷ «ῥα »ιαγοῦ ]Ἱ] Ἐδῖπεσ, ψΒ16 8 
Ἰδοῦ. ὍὙ2ᾳῃ6 φῬγορῃεί ϑρϑακβ οὗ ἴῃς 
δεΐυδὶ Ργοόρτεβθ οὗ ἴπὸ Ομαϊάσδηβ. 

δὲ ὀγεαά!δ οΚ᾽ 1δὲ ἰαη] ὍῊϊ5 Πᾶ5 Ὀδθη 
ΒρΡΡροβδοάὰ ἴο σγοϑίεσ. βρθοία!γ ἴο Ῥαϊθβί!ηθ, [Π6 
οσσυρδίοη ὈΥ̓͂ ἴΠ6 (δαϊάθος Ὀοίηρ ἃ ἰυάστηοσηΐϊ 
οη ἴδε πδίϊοῃ (ςξ, [54]. ν|}}. 8): ὈμΕ 1 νἀ ΘΠ ΕῪ 
᾿Ἰηἀϊοίοεβ [6 νᾶϑὲ οχίθης οἵ {ῆ6 Ομαϊσοδῃ 
σοησιοϑῖβ, 566 οἢ. ἰἰ. ς, 50 1ῃαΐϊ ἔογ “"Ἰδπά " νγὸ 
βῃοιυϊά γτοδὰ “ϑδυῦδ;" ἴῃ5 Οορ δπὰ Μδροὸρ 
ΓΘ ἀαϑουθοα 845 σοίπρ ὕὉΡ “οη ἴ86 Ὀτεδαςῃ 
οὔ δε εασίῃ," εν. χχ 9. ΟΥ̓ δα Κίπράοπι οὗ 
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7 ὙΉΟΥ ἀγε τεγγῖθ]ε πα ἀγεδάξῃ : "0, 
"δεῖν Ἰυάρτηεης ἀπά τῃ εἰν ἀἰρπ τ 582}} μὰ 
ΡΙοςδοά οὗ τε ηλβεΐνεβ. ἐγ 

8 ὙΠεῖγ ἤοτθεβ 4130 γα 9 εῖ “πὶ 
πη {πε ἰεοραγάβ, δπὰ δζγε πιοῖς Κα 
ἰβεῖος τἢὰπ ἴῃς “Ὄνεηΐπρ ὙγοΪνεβ: μο] 
Δηά τῆ εἶτ Πογβεπηθη 5}8]] βργεδά τῆςπι- εἷϑ 

Νοθυς μδημοΖΖδγ ἰἢ 15 ΘΧρΡΓΟΞΘΙΥ διὰ, ""δηά [ἢν 
ἀοπγϊηίοη 15 ἴο ἴῃ6 οηὰ οὗ [Π6 φαγί," [ λ2η. ἵν. 
22. 

ἀυεἰἐηρρίαςε: ὍΠΙ5 Ἔχργοββίοη παρα 9θεπὶ 
ἴο ροϊηΐ ἴο {πε ἰδηά οὗὨἉ 5γδοὶ, πὰ ἴο ἃ γείγιδυ- 
ἔνε ἡάρστηθηξ ὑροη ἴΠ6 Ορργδβϑοσβ, 80 μδ 
ἐἐραϑῖ {Π6 ννοπεη οὗ Οοάἦβ ρθορΐδ ουλῖ οἵ (δεῖν 
ῬΙοαϑαπὲ ὨοπΊε5," Μ|ιςδὴ ἰϊ. 9. Βυζίῃε οσουρλ- 
ἰἰίοη οὗ ἰαπάϑ, ἴο ννῆϊο ἢ [Π6 ᾿ηνδάοιβ ᾿ιδὰ τὸ 
αἰαίτα Ὀμπῖ σοπαϊιαβί, 15 ἃ σΘΠΕΤΔ] σπδγδοίθτϑες οἱ 
{πε (μη άσδηβ, δηὰ ἰ5 γεξογττοὰ ἴο Ὀοιὴ 85 2η 
Ἰπαϊοδίίοη οὔ {πὸ βδρϑοΐϊδὶ ρυτροϑὲ ἔοσ ψπκὶ 
ΤΟΥ ννογο ταϊβοὰ ρΡ, δηα, Δρραγθηῖγ, οὗ 
᾿πῆογεηξ υπϑοιηάποβϑ οὐὗἔἩ 1Ποῖσγ ἀοπιϊπίοη, ζ΄. 
11. 6. 

7. ἐδεὶν ἡμάρ»πεπί, ἄε. ἢ "ΓᾺΐ5. τϑηάστης 
15 4: ςοττεςῖ, τα κῖπρ “}υἀρτηθης" ἰὴ [86 8:η: 
οὗ ἶανν. Τῆς Οδαϊάθε νν}} Ὀὲ ἃ Ἰδνγ υηΐο Επ|- 
5617, νυν] ἀδίοσγτηῖπο ννῆδῖ ἴο ἐἀο οἵ ἴο ᾿δᾶγὲ 
υπάοπο, ννἱἢ γοϑίογομος ἕο πὸ δυϊδο  ῦ αἵ 
ςοηῖγοὶ Ὀυξ 5 οὐνὴ Ψ1}]; 56 οϑογθης ἀρ 
᾿ἸΣτοϑροηβιὉ]6 Ἰυαάρτηθης νν}}} Ὀ6 1π6 Νὲ ἱπϑῖπι- 
πγθηΐ οὗὨ ΡιυΠΙβῃγηοπὶ οἡ ἴ86 δι Ποῖβ οὗ ντοῦξ 
)υάρτηεπί, ν. 4. Ηἰδ5 ἀϊρηϊέγ, {π᾿ ΓΑ ΠΥ εἰετα- 
το (ΤσογδΙ ΠΥ ποῖ “σΔρΕνΥ,᾽ 85. 1η ΠΙΆ: 
186 ψοσγὰ ἰ5. υϑϑὰ οὗ {86 τηδ)οβίυ οὗ σοά, [οὐ 
ΧΙ, α1), ΨἘΠ1 06 ὙΠΟΙΙΥ αἰεπθυϊοά ἴο ἈΪ5 οὔτ 
ΘΠΟΓΡΥ. δ. ἢ 15 ἢ15 ροϑι(Ίοη ἴῃ ἢ 15 οὐ ἐγαδ, 
566 Ώλδῃ. ἱν. 20, ἀπά ἰπ ἴΠ6 εγε οὗ [86 νοπὰ 
ὝΠΟ ἜΧΡΓΕβϑίοη 1Π1ρ]165 ἃ 561 -ἀοϊοιτηϊηθα πιοτὸ. 
τηεηΐ οἵ ἴπε (αϊάθος, δηὰ ἃ ἀϊδγεγαγὰ οἵ τ 
ΡῬυης ρ]65 οὔ πίογηδίϊοῃδὶ ἰᾶνν, Ὠυιπιδη οΓ αἱ πη, 
ΤΟ σμαγδοῖογ 15 ΠᾺΠῪ ἀονο]οροά ἴῃ Απίςομηϑὶ, 
566 Ὦδῃ. χὶ, ,χ6 δηά 655. ἰΪ. 4. 

8. Τρεὶνγ ἀρβε ΟΑΥΑΙΓΥ νγὰϑβ Ἐβρεοῖ! 
οτταϊάδ]ς ἴο ἴπ6 Ηδρῦτγονν5, δηὰ τνᾶ5 ἜΣ 
αοἶρᾳὶ βεδίυγο οὔ ἴπ6 ἱηνδάϊηρ δππίοβ οἱ {ἰκ 
Οδϊάσρδηβ, 858ὲι0 Νδῆυπι 1]. 2. Τ]5 ρᾶϑϑλξε 
νγᾺ5 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴπ ἴμ6 τηϊπὰ οἱἉ [Ἐγεπιδα ππκῖ 
Ὧ6 Ρεπηρά δε ἔνγο ρᾶϑϑᾶρεβ, Ἶεγ. ἵν. 13 2ηύ 
Υ. 6. 

“αυΐον τδαπ ἐδ ἰξοραγ “ Απῖϊὸ, ν 
δηὰ ψἤοη ἰγγιταϊθαὰ [6 πιοϑὶ τοστίθ]ε ἀπά 
οἵ δοδεῖς," Τηβίγαπι, “Ν. Η. Β.᾽ ν. ττὐ ἢ 
ΤΗο νογὰ ““ρδηΐμογ," δάορίοα ΒΥ τ ΡιΒ7. 
5 ἃ ΞΥΠοΟηΥΠπὶ οὗ [πΠ6 Ιδοραγά. δ6ὲ ποίεβ Οἱ 
[ογ΄ ν. 6 δπὰ Ηος. χίϊ!. 7. 

Ῥπογε βέγες ἐδαη ἐδε ευεπίηρ «υοἶπε.} Τιε 
νογά τεπάογοα “ὁ ἤεγοθ᾽" πιθδῆς ρΓΟΡΕΙΥ͂ 3Π27), 
οὐτεπρ, 45 σι. ἃ βυγογά. [1 δρρί!ε5 ΓΑΙ α 
ἴο ἴΠ6 οχίγοηθ βογοθηθθα (πη ἴὸ (86 
οὗ 186 Ὀγαῖο, ννῆοϑο γάνϑποιβ δηὰ ἰγοδοβεγουβ 
ἨΔ 15 ἃ, ΤγΘ] ΘΠ ποίοα ἰη ϑογρίμτθο, ἐβρεη 
οἰ ΑΙ 115 ρον ηρ ἴῃ 186 ἀνεηίπε; 866 ΤΠ’ 
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ο βαρ τομα 8εἶνεβ, δηἀ (Πεὶγ Πογβεπιθη 5}4]] σοπὶς 
ὩΣ ἤεν ἔτοπι ἔδυ ἢ ΠῈγ 514]} Ηγ 28 [π6 ελρ]ε 

Ω(έ. γαρς, ὅλοι ὑφ Ἠαβιεῖῃ ἴο δᾶῖ. 
δε λα (, ἼΤΉΔΥ 5}2]]} σοπια 11] ἔογ νίοϊεποε : 
ταν ἐλε ἃ ἔ ΤΉ οἷ ἔαςεβ 881} δι}ρ ὰρ ας ἴῃς δδϑῖ 
1Η6Ρ, ἐλ νυ ]ηα, δηὰ ΠΟΥ 5}}8}} ρϑίῆεγ τῆς οδρ- 
αν, ὌΠ 48 ἴῃς 8δηά. 
ἤαε χρ Αῃηὰ {ΠΥ 5}4]} βςοῦξ δὲ ἴδε 
φαςί. 

ἴγαπι, “Ν. Ἡ. Β.᾽ Ρ. :ς ΕἾ, δηὰ σοπιραγε 
Οεη. χὶϊχ. 27: ἰογ ν. 6; Ζορῇ. 1.3. Ουτγ 
Απρίο-ϑαχοη ἔογεΐδί μοῖβ οὐ [π6 ννοὶὲ ἃς 
πο νγοτβὲ ἔοε οὗ τηδῃ, 566 ει 5. "οάοχ Εχοη. 
Ρ' 418, οἀ, ΤΒοῦρθ. ὍΠ6 ἔδγοςῖγ οὗ ἴΠ6 νγδγ- 
ΟΥ̓ϑα βῃδσίηρ 15 πλλϑίου 5 Ῥᾶϑϑ0 } 5 5ρΘΟ ΙΔ Ὁ 

ποῖοά ἴῃ [οὐ ΧΧΧΙΧ. 19---2ς. 
“ῥα]] “ργεαά ἐδενμσοίυε.} 5τθορίης ονοῦ [6 

ΠΟΙΏΪΓΥ ἴῃ 411] ἀϊγοοϊίοηβ, ᾿ἶκθ (οββδςκβ ΟΣ 
ὕιίδηβ, ἔου ρἰυπάοσ δηὰ Ἴοῃηιοϑθῖ, ὅτ. 
“Ηἱϊετγοη.᾽ εὔιιπάεηῖυτ. [π᾿ Ναδυτα 11]. χᾷ ἴῃ 6 
Ἰγοσὰ 15 σοπάογοα “ϑοδίζογοα," 
“Δα εο»ρδ 7γο» 7ζαγ] Ασεςοτάϊηρ ἴο δηοίθηςξ 

ΡΓΟΡΏΘΟΥ, 5εὲ6 Ὠειξ. ΧΧΥ]. 499. ςο, ὙΠΟ 16 
βᾶπιὸ ΗἩθῦτγονν ννογά 15 υϑο. ῬὍΤῆε ν]άθ τδηρο 
οὗ Ομιαϊάκαη Ὄχουγβϑίοηβ ΤῸΣ οἰυπάοῦ νγὰ5 δῃ 
δηςίοπξ σπασγαςίοσγιϑιῖς οὗ [6 Ῥθορ]θ ; 566 ποῖθ 
οὐ Ϊοῦ ἱ. χω). Εἰ δοσοογάβ ἢ (μεῖς Τυγα- 
οἰδη οτἰρίη. 

4: ἐδὲε εασὶ ΤὌῆα σοτηρατγίϑοη οὗ ἴῃ (ἢ Δ]- 
ἀσδη ἰο ἴπὸ εαρὶς (οσ βυοημ νυϊέυγο, 566 
τακίγαπι, “Ν. Η. Β.᾽ Ρ. 172) 15 τερεαϊοὰ ὉΥ͂ 
ΘΙΘΠΔἢ, χὶν , 40, ΧΙΙΧ. 22: [,4π|. ἵν, 10, 
Υ ἘΖΕΚΙεΙ, χυὶϊ, 2, δηὰ ὈΥ [)δηϊεϊ, υἱῖ. 4. [}η 

411 [Π656 ραϑβῆρϑϑ γείεγθησθ 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ τηδάς 
ἴο Του. χχν!ϊ. 49. 

δα-ἐεἰ 1ο εαἹ Νοῖ ἴο Ηρ, ἔογ ποῆθ νυ] ἢ- 
βίδηἀς {π6 δϑϑδι]ῖ, Ὀυϊ ἴο ῥ᾽ υηάογ : ἴῃ15 [ἢ 6 
ΘΑσίο, ἐν Βοτα ἴΠ6 5]αϊη αγε, ἴΠοΓ 15 5η6,᾽᾽ Ἰοὺ 
ΧΧχΧΙΧ. 20 ; 566 4150 ἰχ. ό, δηᾶ σοπηρᾶγο Μαδίί. 
ΧΧΙ͂Υ, 428. 

9. εν “ῥα]! εο»κπὸ αἰΐ 7Γ υἱοίεπεε}] δ 
νἱοΐϊδηοθ νυν] ἀνθῆρο {Π6 ““υἱοϊθηοθ᾽" οὗὨ 1ῃ6 
Ἡδεῦγενν ΟρΡΡγόβϑουβ: ἴἃ ἰ5 (Ὧ6 λῆϑνοσ ἴο Ηδ- 
ὈαΚΚυκ᾽ς. ουΐοςτγ, νἱοίΐεποο  [{ 15 [86 5ϊηρὶ8 
σδ]εςξ οὗ [Π6 ᾿ηνδάογϑβ. 

᾿ ἡδοὶν ὕποος “ρα]! σ᾿ ρ αὲ 1δὲ δας «υἱπα] 
Ἀλδίμονγ, “μὲ ϑοϊτἰπρ (οτ σοπηπιοη ἀϊγεςίοη) 
οὗ τῃοὶν ἔδοοϑ ἰ5 οηνναγά.," ὍΠ15 γτεπάθσηρ 15 
ΟΝ ΦΈΠΕΓΔΙΪΥ δἀορίοά. 866 Νοῖε θεϊονν. ΤῊΘ 
Α.ν., νος ἔο!ονν5 {π6 Ἡρδῦτονν ἰτγδάϊτοῃ, 
Αὔδθη ΕΖγα, Ἐδ5ῃὶ, ἰ5 ἀοίομάθαὰ ὉΥ Σ᾽ ῬΙΞΟΥ 
δηὰ γος ἃ ἔογοϊ Ὁ]6 βθῆϑθ, [1{. [ῃς ϑννδ]οννὶης 
οὗ 1ῃοῖγ ἔδοθϑ 15 85 ἴη6 οαϑὲ υυἱπᾶ, “45 {πὸ φαϑῖ 
ννἱπά Ὀυγης ὉΡ ἀπὰ σοηϑιιπΊ65 411 ρσύθθη ΤΠ ,5, 
80 δ ἰῇ οὗ ἴΠθ6ϑ6 41} 50.411 6 νναϑιϑά.᾽" 

4: ἐδε “απ Α5 ἴδε νπὰ ἀτῖνεβ ἴῃ6 βαηὰ 
δείοτο ἰἃ ἰπ σοηδιϑοὰ ἤοᾶρϑβ, 50 ἴῃς ἱηνδάους 
ἀπνο ἴ6 Βογάεβ οὗ οδρίϊνεβ. Εργρίδη δηά 
Αϑϑυγίδῃ βουϊρίυγοϑ δϑουπά πῃ τοργοβοη δι οῃ 5 
οὗ ργϑοποῖβ ἴδ ἀταρεϑὰ ἴῃ ἴσοορϑ τοσ {Πεὶσ 
ΒοπΊ65. 

Κίηρβ, ἀπά {6 ῥγίποεβ 5ἢ.2}] δε 4 βοόγηῃ 
υὑπίο {Πεηὶ: [ΠΕΥ 51|2]}] ἀεγίἀς ὄνεῖν 
βίγοῃρ Πο]ά ; ἔογ {ΠῈῪ 58.4}} ἤδαρ ἀιυϑῖ, 
δΔηᾷ τλκα [{. 

ΙΣ ἼΠΘη 5841} δίς πιηά οσἤδηρε, 
δηά ἢδ 514}1] ρᾶ85 ονεῖ, ἂπά οβεπηά, 
ἡριρμτηρ τἢ]ῖ5 ἢϊβ ΡΟΟΓ ὑπο ἢ15 
ροα. 

10. ἐδεν «ῥα εὐ σὲ ἐδὲ ἀἰμρ.}] (ΓΒ Ἰστιο- 
Τηϊηΐου5 ἰγοδίπηοηϊς οὗὐἨ Ἴσοηα ῬΙΐΏΟΘΘ ἰ5 
ἔτϑα 6 ΠΕΪΥ τείετγοα ἴο ἃ5 σμγδοίοσιϑιὶς οὔ ἴῃ6 
Βα Υ]οηΐΔ ἢ σΟΠΠΙΘΓΟΙ͂Β ; ἴΐ 15 Ξρθς δ} } 7 ἀδοϊαγοὰ 
ὈΥ ἘΖεκΙοὶ ἴο θῈ {πε ρυπίβῃπιοηῖ τεϑεσνεὰ ἔογ 
[}6 ον] -ἄοογβ, (ἢς ῥγίηςεβ οὗ [υἀδῃ, 966 οἡ 
ςἢ. ΧΧΙ!. 4---6, “156 (αὶ Ὀ6 πρᾶσ, δηὰ {ποϑὸ 
(παξ Ὀ6 ἔασ ἔγοπι ἔπ66, 50.811 πηοοὶς [866 (54πὶς 
νογά ἸΏΣΡΠ). 

ῥέαρ ἀμ [Ιηρίοδά οὗ ἴδο ννογὰ "τηουπὰ,᾽ἢ 
ΒΟΠΘΓΑΙΥ υϑοὰ οὗ ἴἢ6 οἷά οτοηίαὶ ργόςθββ ἴῃ 
5:6 565, [86 Ὑρρικε ἢδ5 ““ἀυ5,,᾽) ἴο ἀεδηοίο {πῸ 
ΓΑΡΙ ΙΕ δηὰ δαϑὲ ἢ ] ἢ ἴμ6 ϑἰσοηρΒο 5 
οὗ [6 Αϑϑυσίδῃβ ὑνεῦὸ σἀρίυτοα ; ΞΕ ΓΙ ΚΙ ΡΥ 
Π1υϑιγαϊεά ΌΥ ἴδε ϑἰπι}]ε ἴῃ Ναῆαπι, οἢ, 11. 12. 

11, Τῤεη ῥα]! δὶς νηπά ἐδαπσε, χα. Απο- 
ἴδον στοπάθγηρς 15 ργοῦδοῖθ, “ἼΠθη Β6 δύνεορϑ5 
ο, 4: ἃ ννἱπὰ, δῃηα ραϑϑθὸϑ ονοῦ, δηὰ 15 βΌ Υ." 
Τηο ψογὰ ἴου “νη ΤΑΥ͂ πιθδη ὁ Ξρ  ΥἹ,᾽} 
ἐχγηα,᾽ Ὀὰΐ [6 ρσγοπουῃ ““ ἢ 5, σπψουϊὰ ργο- 
ὈΔΌΪΥ Ὀὲ τοαυϊγοά, 1 τὶ σνετε [86 τηθαηϊης 
Βοσο. Τῆς ννογὰϑ "5 ΤΕΘΡ ΟΠ ᾽ δηὰ “"ρ855 ουεγ᾽" 
ὅανο αἶφο Ὀοΐἢ ἃ ρῃγϑιςαὶ δηὰ ϑρι γι] 56η56: 
ΔΡΡ] δὰ ἴο ἴ6 νἱπὰ ΠΟΥ ἀσποίς 1ἴ5 ταρι ἃ δηά 
᾿γγοϑ 5 10]6 τηονεπιθηΐ : ἀρρ!οὰ ἴο ἴδε πηϊπά, 
ἃ5 ΠΟΥ ἃτὸ σοπιδὶποὰ ἴῃ [ϑδὶ. χχὶν. ς,) ΠΟῪ 
ἀδϑογιῦθ ἰγδηβργοβϑίοη οὗ Οοάδβ ἷδνν. ΤῸ 
ννογά χοηάογοὰ "οὔἴρηά,," σαίῃοσ, Ὅ9 καλιῦν, 
ἔλνουτβ ἴῃ ᾿δίζογ ἸηϊογργοίϊδίίΊοη. 866 Νοῖθ 
δεῖονν. (Οοιηρᾶτο ἃ 5  ΠΊ1]ΔΥ ϑἰδιίοπχθηΐ σοηοοΓη- 
ἴῃς ἘΡἤγαῖπι, Ηοϑ. χὶν. σ. 

ἐρρριδίηρ ἐδὶς δι βοαυεῦ ὠπίο δὲ οὐ] Ἐλ- 
[Ποσ, 80, ὙΏΟΒΘ ταῦ 15 8186 κοά: ἃ [τ 
βίγοηροῦ ϑἰδίοιηθηΐ, πρὶ γπσ, ποῖ (δὲ τῆς 
Βδρυϊοηΐίδῃ αἰ δυΐϊοὰ ἢ 15 σοπαημοϑία ἴο ἢἰ5 
ΚΕἸ ΑΓ ἀοἸ ΕΥ̓ (ὙΠ ἢ Ὠονγονοῦ νγᾶ5 ΤῈ ἃ5 ἃ 
ΒοΠΟΓΑὶ σιϊθ, δηὰ ϑρεςῖ δ} γ οὗ Νονυςδδάποζ- 
ΖΆ1), Ὀυϊ (Πδὲ «αἱ ἰαϑσὲξ ἢ6 τοραγὰβ ἢϊ5 οὐη 
Ὀγοννοββ 45 ἴῃς εἴεςίι4] σδυϑε οὗἉ ἢ]5 υἹοίουΊ65 - 
506 ΝΘΌυς Δα πΠ62Ζαγ᾽5 ονγῃ ννοσάς, Ό δῃ. ἵν. 20, 
Αηὰ σοπηραῖο 54]. χῖν. 14: ΕΖΕΚ. ΧΧΥ 4: 
Ὦδῃ. χὶ. 37, 38; δῃὰ 2 ἼΠ685. 1ϊ, 4. 
ΤΠ ἀεβοτρίίοη οὗ ἴδε Ομαϊ απ ἴδι5 

οἴοϑεβ τ ἃ ἀϊσιίηος ἱπεπιδίοη οὗ 1ἴη6 σδυ56 
οὗ ἐμεῖγ ὅπ] ἀεϑιγυςτίοη : [86 ῥυἹηοῖρ]ο οὗ υπη- 
ΞΟ] η655 ἀςνεϊοροα ὉΥ͂ ἃ 56.165 οὗ Δρρτβββίοῃβ, 
Ππάϊηρ (5 [Ὰ}} Ἔχργεβϑίοη ἴῃ ϑοὶ εν ουβῃΐρ, σδη 
Πανὸ δυΐ ΟὨΘ 1551:16---τΓη Πανοσ ἰοηρ ἀεϊαγοά. 
ΤῊΙ5 Τοβυ], Βονγένοσ, 15 ποῖ γεῖ ἀεξοϊαγρά : [Π6 
Ργορδμεῖ [85 ἴο ογκ ἴἴ ουϊ 'ἴπῃ ἢϊ5 ον πηηά, 
Δπὰ 50 Ὀ6 ῥγορασγθὰ ἴοὸσ ἴΠ6 Πη8] δῃηηοῦηοο- 

. ηρηϊ, 

66ι 
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ἘῊ δ. 
φοκά. 
1Ὴ τς. 
,"νκη “τά. 

12 4 “2τ7τ τοι. ποῖ ἔγοιῃ ἐνεγδϑῖ- 
ἱπρ, Ὁ ΚΡ τὔῦ (ὐοά, πιῖπε ΗοΪγ 
Οπεὴ νὰ 5141} ποῖ ἀΐθ.0. Ὁ ἴΙ͂ κῃ, 
ἴοι. Παβῖ ογάδιποά τε ἕοσ )ιάρ- 
τηεπῦ; δηά, Ο 'πιρ (σοά, του 
᾿λαϑὲ ᾿ Ἐβϑι Ὁ} 15ῃεἀ τῆ επὶ ἔογ σογγεσζίοῃ. 

12 Ἴρομ αγί οἵ Ρυγεῦ ἐγα8 ἴῆλῃ ἴο 
ΕΠ οἷά ονὶϊ, ἀπά Τοδηβδῖ ποῖ ἰοοῖς οἡ 

12---17. ὝΠΟ δῆϑνοῦ οὗ Ηδδακίευϊ. 

12. “γι ἐδοι ποὶ... Ηοὶν Οη"ε] ἼὮΟ σοηϑίσιςο- 
ἔἴίοη 15 ργοῦδοϊγ, Ατὶ Του ποῖ ἔτοπλ οἷά πιΐηθ 
Ηοὶγ πο, Ο [οτὰ πὴ  σοὐἐ ΤΠ ἢγϑὶ ννογὰς 
οὗ ἴδ ρῬιόρμεῖ αἰΐεδὶ ἴῃς ἢἤστηηθββ δηὰ πὸ 
δτουπάϑ οὗ δἰΞ ἴω. “ὙΒΕε ογὰ τὴν Οοὰ 
(.ε. [Ὡς Οοὰ οὗ [πὸ ἐν βα ϑρεακίῃρ 45 186 
τορσεβοηίδίίνο οὗ ἴδὶ 15τ6}1165,) 15 σῇἱπὸ 
ΗοΙγ Οηρ," ὝὝΠ|5 δρρεϊ]δίίοη 15 σγορϑδῖθα! Υ 
υϑοεὰ ὈΥ 5δϊδὴῆὴ (15 Ὦσ Ῥιυιϑεὺ μοϊηΐϊβ ουζ, 
{νεῖν Ὀππιθ5 ἴῃ ἴἢ6 δατΠ ογ, ἔουγίδθοη {ἰπ|65 ἰπ 
ἴΠ6 Ἰαῖοσ σμπαρίογβ, οἴϑονν βοῦε Οσο ΣΤΡ ΤΑΓΕΙΥ, 
ἴῃ ἴπγοο Ῥϑαὶ πὶ δηδ ἴῃ Τοῦ. 1. 29 δηὰ ]}. τ : 
ἃ5 ἴδ ΗΟΪΥ Οπδ οὗ ἰϑγδοὶ επονδῇ ἰ5 ἴπ6 
5οιγοΣ δηὰ ρἱοάξο οὗ Ποϊηθ55 ἴο Η!5 σἤοβθη 
Ρθορῖςθ, πὰ 1μδὶ ἔτοπὶ οἷά (}1ἰ. ἔτοπι Ὀδέοσο), 
1.4. ἔτοπι ἴπΠ6 ἤγϑξ Ἵδ] ηρ οὗ ἰϑγδοῖ, οὔ γδί πο 
ἔτοτι ἐποῖγ οἱθςϊίοη ἴῃ ἴΠ6 Ὀϊνὶηθ ἔογοκηον- 
ἰδάχο ; (ποτείοσο, σοά Ὀείης υποδδηροδῦϊο, ἃ 
ἷς ᾿ηροβϑῖῦ]6 ἰδὲ ψὸ (Ηδθδκκυκ δηὰ ἴδ 
ΓΑ 1} 6}}) τδη ἱ ΤΒυ5 ἴῃς 5] πγιϑῖβ 
Αϑδρῇ, 5. ἸΙχχῇ!. δηΐ ἘΚΠδλπι, 5. Ιχχνὶ., δηὰ 
ἠετγεπιίδη (Χιϊ. χ), ἴῃ βιπυαγ σοηῆῖςεϊ οὗ 5ρίγιξ 
τηἰγοάμποο οαγηοϑῖ ὀχροβίυϊδίοηβ νυν ἢ ἃ σοοὺρ- 
᾿πηοη οὗ Οοὐἶβ ξοοάποϑβ δηὰ τἱρῃϊδουη655 -: 
δηά, (πουρῇ Ὀδεϑεῖ ὈΥ ἰογγιῦ]6 πηϊσρὶνηρ5, 
νη ὑρ ἔποῖγ σουρ δι ηἶ8 ν ἢ 4 ἀοδοϊαγαίϊοῃ 
οἵ Ροτίεςξ ἐπιΞῖ. 

«υε “ὁα]} ποὶ ἐδ] ἜΠΙ5 τοηδογίηρ ΤΌ] ονν5 
{ἢ τοςεϊνοὰ ἰοχῖ, δηὰ 15 υπηάουθδίθοα!Υ οοττεςῖ. 
11 15, Ββονσευοῦ, οὔθ πῃ Ὡς ἃ αἰ ἔεγοηῖ σθη- 
ἀεγίηρ, “ὙἼΠοι ἀϊοσὶ ποΐ,᾽" 18 φίνθη ἴῃ ἴΠ6 50- 
οδ]οὰ “ΙΚΚυπο δορμοσῖ τι, 2.4. ςοστοςοη5 οὗ 
16 Ξοῦῦ 65. 

Ο Σοκρ... Ὧν μἄρνπεη ὙΤἸῆυ5 Ἡδθαϊκ- 
Κυκ τεσορη Ζαβ ἴΠ6 ἴσυς οὈ]οςὶ οὗὨ {πὸ ἸηΠ!ςο(ίοη, 
πε ΟΠ Δ] 5 λη5 ἂὔὸ ρἰδοδὰ ἰῃ βυιςἢ ἃ ροϑβιιοη ἔοσ 
Ἰυάρτηρηΐξ, ἃ5 ἃ Ρυπὶοππιεηΐ ἴοσ (6 ρεγνογϑίοη 
οὗ Ἰυξῖςο, 9.86 Ὁ. 21 πὰ ΠΟῪ ἀγὸ 6ϑίδ Ὁ] 15ηοὰ 
ἴογ ὁ" ςοστθοςίοη,,") ΟΥ ταῖῃοσ ἔοσ “" σοην!οζίοῃ "" 
(ΧΧ. τοῦ ἐλέγχειν), 'π ογάογ ἴο Ὀχίης 
ποις τποὶγ χὰ] ἴο [6 οἤξηάοῦβ [Π6 ὈΥΟΡΟΣ 
νοὶ οὗ ἰανν, ΙΓ Πιδὰ 50 υιευ]ν [Δἰ]οὰ, 566 
Ὁ. 4. 

Ο νἰσϑὶγ ΟοἽἹ] Τι1ῖ. γοοῖξ, ἃ5 ἴπ ΤΏΔΕ. 
ὙἼΠὸ 86ῆϑ 15 45 [86 ΑΟΥ͂. Ρτεϑεηῖβ 1ἴ, ἔοσ "νν ῆο 
15 ἃ τγοοῖ Ὀυξῖ οὖν σοά ὁ " 5. χνὶ!]. 21:1. ὙΠῸ 
Δρροϊ δου νγᾶ8 ἴοο ἔμ] Αγ ἴο ἴῃς [5Γδ6] 165 
ἴο δδ χηϊβίδκθη: ἰἃ οσουγβ ἔνθ {{π|6ὸ5 ἴῃ [ἢθ 
ϑοηβ οὗ Μοϑοβ, [οι χχχὶϊ. 4, ας) 18, 20, 21; 
Οὔοδ ἴῃ {86 δοὴρ οὗ Ηδηπδῇ, σ 58. ἰϊ. 2: δηὰ 
ΟὔΟΘ ἴῃ 84]. χχχ. 29 ; Ὀιυϊ 15 5ρος Δ ΠΥ υιϑεεὶ ἰη 

ἨἩΑΒΑΚΚυΟΚΟῚΙ. [ν. 12---ξ1.4. 

ΕἸΩΙΖυΙΥ : ννβεγείογε Ἰοοίκεβδς τῆοα Ὁρ- ἴον, τὶν 
οη ἔπει ἴηι ἀε8] τγεδοεγουβὶγ, απ" ς 
Ποίάἀεβε ΤΥ τοηρια ἤθη τῆ νυ ]οΚεά 
ἀενουγεῖῃ ἐῤὲ πιαη ἐῤαΐ ἰ5 ταοτα πρῃϊ- 
δου ἤδη δεὶ 

14 Απά πιαίζεβξ τπδπ 845 ἴδε ἢ5}65 
οὗ τῆς 5868, 45 ἴῃς ᾿ σγεερίῃρ, τπίηρβ, [Ον, 
ἐῥαί ῥαυε πὸ ταΐογ ονογ ἴπεπὶ ἐδ 

16 ᾿ανίάϊς Ῥεδὶπιβ, χυ!., χῖχ,, χχυ]., ἰχί!. : 
δηὰ ἴῃ οἴμος ϑαϊπὶβ ψΠΙΘῊ τοίεγ ἴο Ῥδυ!ά, 
Εουγ οὗ ἴῃς οἷά Νειβίουβ, ΧΧ.., νυἱξ., Α4., 
σΥπ)., τοῖογ [56 ψοζγὰ ἴο [6 ΟΙιδιζφδῃθ 85 
ἀεβοπθίηρ {Ποῖ σισθηρίῃ. 

13. Ὑπὸ οχργοββίοῃ οὗ {γιϊϑῖ 15 [Ὁ] ονγο ὉΥ 
Δ οατησϑὶ οχροβίυ)δίίοη : ἤονν σδῇ [ἴδ 6 Ῥυ ΠῚ 
δηὰ Βοίϊποϑβς οὗ Οοάὰ Ῥὲ στεςοοης! δὰ νἱἱ {8 
τοϊοσγδίίοη οὗ ξτοδῖοσ δΥ}] ἴῃ ἴΠ6 αροπί οὗ τυταῖῃ, 
1Π4η ἰπαὶ ψςἢ Ηδ πιδὰ ρυπιβμβοὰ ἴῃ Ηϊς 
ΡῬθορϊοὺ 

ευἱΐ... πίφι 2) ὙΠῸ τὶ νγογά ἰ5 ζοποια, 
[86 ϑοοσοηά [ἴῃς βᾶπὴθ ϑνὩ]Γἢ ἴῃ τ᾿. 21 ἰ5 τοηετοὰ 
εἰ ρτονδηςθ,, δηὰ ςοπηθιηοὰ νὰ [ἢ6 52π 
ψογΌ, “Ἰοοῖκ οη. 

ἄεαὶ ἐγεαεῤῥεγο}}] Ὑπὸ πογὰ υϑοὰ Ὁ 
Ιβαίδῃ (χχχὶ!. 1) ἰῇ ϑροςῖδὶ τοίεσθῃος ἴο ἴδ 
ΒΔΌΥ]Οη 85 85 Ὀγεάκοῦβ οὗ σοηνοηδηῖβ. Ηδὲ 
ἴῖ [245 ῬΘΟΌΪΑΓ ἔογοθ, βἰποθ ἴθ ἀγηδϑὶγ οὗ ἴδ 
Ομ ἀσσδῃβ νγὰ8 ἔουπαάο οὐ ἴδπο {γοδοῃ τ 
οὗ Νδδοροΐδϑβθασ, ννῇο εἰπρ]ογθὰ ἴῃ δἰΐδοκιπ 
ΝΙπονθὰ (Π6 ἔογοθϑ δηϊγιϑίοα ἴο ἢίπὶ ΟΥ̓ ἴδε 
Αϑϑυσίδη Κιίηρ Ὸσ 115 ἀδίθποθ, σδοοιν!ηρ 85 ἃ 
τοιυναγὰ ἔτοπι ἴῃς Μοάϊδη Κίηρς [6 τῇγοης οἵ 
ΒΑΌγΙοη, «πὰ αὔἴεγ ἴπὸ 41]}] οὐ Νίπονθι [ὃς 
5} ΖΟΓΔΙΠΕΥ͂ ΟΥ̓ ϑδυκίδηδ, ϑγτία, δηὰ Ῥδ)εβίιπο. 
8ε6 [ηἰτοά. ὃ 1. δηὰ Ἀαν]ηϑοη, ὁ Αποϊεηΐ 
Μομρδγοζῖοβ, 111. Ρ 482 ἢ. 

ἐδε «υἱεξε4]) ννογὰ υϑοὰ ΟὨΪΥ οὗ πιῇ 
υἱζοῦ]γ ἀδργανθὰ ἀπά βού ἶθ58  ἤοσὸ 11 ἀδηοίοδ 
[πῸ (Βαϊ άδρδη σ«υαἱοαυΐηρ μῤ, σοτηρίοἰεὶν δὃ- 
ϑουδίηρ ῃδιίίοηβ, ψῃο, ννϑδίονοσ {πεὶγ 55 
τὰς Ὀε, σγοσα 1655 ΡΌΠΙΟΕ μᾶπ ΕἰπΊθο; 
ϑροοῖδν ἴῃς Ηδῦγοννβ, οὐ ψνῆοπὶ ἃ ροπίοη 
ΕΓΘ ΤΥΌΪ σὶρῃίϊθοουβ. ΕΖοκΙοΙ, ψ8ὸ δδά 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ εις Ῥᾶβϑαρο Ὀεΐοσγε δϊπὶ (566 οἢ,, ΧΧΧ. 
12) δΔηὰ (Ρ. 58]. χῖχ. 4), Δρρί "θὰ ἰξ ἴο (Π6 οοῃ» 
αυεϑὶ οὗ Εξγρί ΌὉΥ ΝοδυςπδάποζζΖαγ. 

14. «“: ἐδὲ διε: νιϊπουΐ τϑοάϑοη, ογάεῦ, 
ξονεγηπιοηῖ, ΟΓΥ Ὀγοϊδοζοσβ, ἴπ6 ΘΑϑῪ υγοδιβί- 
ἴῃ ΡΓΟΥ οὗἩ ἴῃ ἤϑῃογπίαπ, ὙΠῸ νγογάβ “Ὑ}0 
Ὧδν ΠΟ συ Ϊεγ,," πη] 1Κκα σπθορ ννῆο ἅτὸ συϊάοά 
δηὰ ρτγοϊεςϊεά, ὑνουϊὰ ϑϑοτὴ ἴο ἱηειπιαῖς ἴδε 
τοῖδὶ αὐϑοηοθ οὗ Ἰεδάευβ ἀραίηβι ἴῃς Ομδ᾽δθδῃβ, 
ὙΠΟ ΔΡΡΕΑΥ ἰπάἀεοὰ ἴο πᾶν δποουπίεγοά πὸ 
βοτίου5 χοϑιβίδηοθ ἰῃ ἴπθ6 οςςιραίίοη οὗ ἴδε 
ἀἰϑισιςῖς θεγοπὰ ἴ86 ΕἸΡΉγαΐοβ ; 9εὸ ἐβρβοδι ῦ 
ΝΑἢυΙΩ 111. Χ2, 17, 18. 

ἐγεεῤῥίπς ἐῤίηρ.} ἜΒ6 νγογά βοπεγα! γ ἀδ- 
Ὠοΐεβ ἰπϑεςίβ ΟΥἹ ΨΟσΤΆΪῃ : Πόσο, ἃ5 ἰῃ 5. ΟἿ. 
25, ἴὰ 15 Δρρ᾽ἰοὰ ἴο 5Ξῃοδὶβς οἵ 5112}} ἤϑῃ!; ἃ 
5 γικίης ἐπιθΐοπι οὗ Αϑιδίϊςβ ἱπ ἃ βίδίες οὐ ἀ!5» 



ν. 15---.] ἨΑΒΑΚΚΥΟΚ.Ὶ. 

Ις ἼΤΠΕΥ ἕλκε υρ ἃ]] οἵ τεπὶ ἢ 
τῆς δηρ]ε, {ΠεΥ οδίς τῆεπὶ ἰῃ τδβεὶγ 
πεῖ, δηά ραῖμεγ τπεῖὶ ἰῃ τῃεὶγ ᾿ ἄγαᾶς : 
τπεγείογα ΠΕῪ τε]οῖὶςα ἀπά ἀὔε ρδά. 
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(πεῖν ἀγαρ; δδοδυθα ΟΥ̓ Τῃεπὶ τῆεὶγ 
Ρογιίοῃ ἐς ἔλι, ἀπά ἐμεῖς πχθᾶς "  ρίεη- "τ, 
ἴδοι. ΤΉΝ. 

17 8811 {πεν τποτγείογε εἰ ριν τπεὶγ 7" 
"ον, 
ἔμ νφί. 

16 ἹΓΠπεγείογε παν 8δογίῆος υπῖο 
(Πεῖγ πεῖ, δπὰ θυζῇ ἰῆσεπβα πηϊο 

ογξαηϊζδίίοη, τυἱέδοιξ ἸοδοΥβ, ΟΥ̓ ΔΥ ῥγιηςῖρὶα 
οὗ σοδβεσθςς Ὀυῖ ἔξαν οὗ [ἢ6 ΘῃΘΠΊΥ. 

16. {2ὲνὺ Ἰαἦε ωὐ αἱ! οὶ δε} Οτ, ἘῸ 
ὌΣΙΣΖΒ ὉΏΔΘΟΙΣΩ ὌΡ Δ8Δ11 ἰΟΥΘΌΒΟΣ ὙΠ} δὰ 
8}4190, ἃ 5ἰηρίε οςλϑὶ ϑυβῆςοβ, [Π6 ὑνῃο]6 Γᾶςα ἰ5 

᾿ ἄγαν υΡ. 
ἐδεν εαἱοεῦ δεν ἐπ ἐδεῖγ ποδὶ] Οτ, δὲ ἀγᾶνγ8 

ἴῃοπὶ ἱπῖο ἢὶ8 ποῖ.0 διε δῃὰ ἄγαν αἰ ἔοσ Ἰη 
ΤΘΔΏΙΠΡ ἢ ἴΠπ6 ΓΌΙΠΏΘΥ 5 ἴΠ6 πεί ςδϑὶ οἱ οη 
{πὸ νυδίεσ, (ῃ6 σοπημλοῃ ἤϑηϊηρ-πεῖ ; [Πς ἸΔίζεῦ 
(ΧΧ. σαγήνη) ἴδπε ἸΑΓΡῸΓ πεῖ ϑργοδὰ αἵ 
δυθηΐηρ, ρατί τοβηρ οὐ ἴῃ 6 στουηά, ρατί ἢοδῖ- 
ἴῃς τ σογκϑ οὐ ἴδ βυγίδος οὗἩ [86 ννδίου. 

16. ωὠπίο ἐδεὶν πε ὮΘ πεῖ ἰ5. ποῦὸ ἃ τησίδ- 
ῬδοΥ ἔοσ {π6 νναῦΐ κα τσ οὐ ἸπϑιΓυπηθηῖβ οὗ 
ὙΓΔΓΙΟο. Ὑπὸ Οδιαϊάσδης ψογβῃρροὰ {86 
Βανγϊοπίδῃ σούς (566 ποῖεβ οὐ Ὠ 4η16]), δεῖ 
16 Ὁἱαπιαίο δηὰ τοὰὶ οὐ]οςΐ οἵ ἐμεῖς δάογα- 
ὕοη, {παῖ ἴῃ ὙνὨΙΟἢ ΠΟΥ {πισϊοά, νγὰβ. {μοῖγ 
οὐ Ῥονοῦ, Τοοησεϊνοὰ 85 ἱποάγηδίθ ἴῃ [ἢ 
Ρέβοη οὗ {ποῖ Κῆρ, δηὰ ῬγοῦδΟΪΥ Τορτὸ- 

πεῖ, ἀπά ποῖ βρᾶγε σοῃεπι4 }}} ἴο 514 Ὁ 
τς πδίοῃϑ Κ 

ϑεηΐοά ἴῃ 1Π6 σοϊάδῃ ἱπιᾶξο δεῖ τρ Ὀγ Νοῦδι- 
ςΠδάποζζασ, ῬὍΠῸ ΘΧργοϑϑίοη ΠΟΥΨΘΥΟΥ χοίοτβ 
ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἴο νγε]]-Κηονγῃ δηὰ ν Ὺ δηςίεηΐξ 
ἴοστῃ8 οἵ ἰάοἸδίΥ ργοναϊθηξ ἀπιοὴς 6 δςογ- 
1πϊδη5, 0 νγοσὸ ὑγΟῦΌΔΟΪΥ οὗ ἴδε 5Ξ8π|6Ὲ σᾶςδ ἃ5 
[Πς (Βαϊ δ᾽4η5 (566 [πίτοά. δ 111. ποία 2) ; [ΟΥ 
ψνοσϑηρροά ἴπ6 δυνογὰ ἃ5 ἃ 5Ξυπῦο] ΟΥ̓ ἱτηᾶρὸ 
οὗ Μᾶϑζβ, 58εὲ66 Ἡδογοά. ιν. 62 δηὰ ἴπ6 ποῖ ἴῃ 
Ἀν] πϑοηΐβ οὐ ὔοη : 1π|5 συῖοπὶ 15 δϑογδοὰ 
ἴο ἴδο δου ίδηθ ὉῚ Γυςϊδη, Μοῖα, ϑδθίηι5, 
ΟΙοπι. ΑἸοχ. απὰ οἴδοτϑ ; ἴο π6 Α.1Δηῃ9 δηὰ Η υης 
ὈΥ Απιηλίδηυβ Μαγςο]ηυ5. [πὶ ἴΠ6 ὕπηε οὗ 
Α(Ε]Δ οπὸ οὗ {π686 δηςϊθηϊ δου πίδη θᾶροηϑβ, 
ἀϊδεονογοὰ ὈῪ σὔδηςθ, ννᾶ5 τηδάθ 8η οὐ͵οςΐ οὗ 
ὙΓΟΥΞΏΙΡ, δηὰ ἰοηξ αἴογινασά Οδηρἢβ Κῆδη 
τορεαϊοά [Π6 οὔβοσγνδηοθ. 

17. δαὶ! δεν ἐδεγοίογε βρη 17 ἐδεὶν Ἐφ] 
ὁ.ς. ΘΏΪΟΥ ἴπδ σαρίπο δ᾽ γον 561Ζοὰ δηὰ ἔδοη 
δάνδηςς οὔ ἃ ἔγοϑιι οουγβα οὗ σγαρίπε δηὰ υη- 
βρατίηρ ὈΪοοάϑῃοά, 

απά ποὲ “ραγε) 18 οαυϊναϊεπί ἴο ““ στους 
βράση." 

ΝΟΤΕΘ οΝν (ἨᾺΑΡ. 1. ὅσ, 9, τὶ. 

δ. Το ναγδίϊοηβ οἵ {86 1ἃ,ΧΧ,, ἔτοπι ἴῃς 
Ηδῦτονν ἅΓῸ σοηβι ἀογα Ὁ]6, δηὰ ὈΥ̓͂ ΠΟ πιδδῃ5 
δΔ᾿ἸϑδοιοΟΥΪΥ δοςουηίϊοά ἔος ὉΥ [τ Ῥοςοςκρ, 
φυοϊοα Ὀγ Βίϑδορ ὟΝ ογάϑυνοτίῃ. Εοτν "δπηοης 
δε Ποδίβοη " {πὸ ΓΧΧ.. πᾶνε οἱ καταφρονηταί, 
ἐς ἀοϑρίϑεσβ," ψῃ ἢ Σ᾽ Ῥοσοοκο ἀββιπηε5. ΤΑΥ͂ 
τοργθϑεηΐ ἰἢ6 Ηφῦγονν Ὦ5,22, ἔγοπιὶ ἃ τοοῖ δ.) 2, 
ογ 23, ςοτγεβροηάϊηξ ἴο ἴπ6 Ασαδὶς ἰῳ; δυῖ 

115 5 8η ἱπιροϑϑὶϊς ἀεγινδιίοη, ποθ [6 
ΑΥδοϊς ἐς ἱΠΥΑΓΙΔΌΪΥ τεργοϑεηίεα, δηά 5ρ6- 

οἶΔΠΠγ ἰπ ἘΠ 15 γΕΓῪ τοοῖ, ὉῪ "9. ὙΠ {γδηβίδίουβ 
οΥἱ ΘΕ πδὰ ἀηοῖδεσ σοδάϊηρ, ποσὶ ργοῦ δ Υ 
ὈΥΔ12, δίποθ {ΠΟῪ τόπον 232 ὈΥ καταφρονεῖν 
ἴῃ τον. χὶϊ. 16: Ηοϑ. νἱ. γ, ἀπά ἴῃ (ἢ ]5 ἔρος. 
«ἢ, 1ἱ. ς, ἰτδηβϑίδίς 22, καταφρονητής, δῃὰ 
ἴῃ Ζορῆ. 1ἰϊ, ς, ΠΥ, ἄνδρες καταφρονηταί. 
ϑοπιδ Ῥτόροθα Ὠ32, βίποθο “2 δηὰ "13 ἃγὲ 
τοὺάογοὰ ὈΥ̓ πε βαπὶθ ποσὰ 'ἴπ σου. χἱἱὶ. σ 3, 
ΧΥΪΙΪ. 3, χῖὶχ. σό. Αγϑίῃ ἔοσ ἴδε βϑεσοηά τνοσὰ 
«ἐφδοίουμαοα " (6 ΧΧ. πᾶν ἀφανίσθητε, 
ἉΈΙΟΝ ΠΑ 6 ἱπίεηάεά ἴο σοργεϑεηΐ ἀποῖδεγ 
νδιίδιηί, ἸΌΣΠ, 45 ἴ' βἰδπβ ἴοσ τνογάὰάβ8 βοπὶθ- 
δὶ 5: πλ]]12Γ ἴῃ τηθδηηῷ ; 566 ὁ ἸΤτοπημι. (οη.᾽ 
85.ν. 8:1 Ρδι)] ι1565 {πε ννογὰβ 85 6 βηάβ Π6Π], 
δηὰ 45 ἢιἷβ διιάϊοῃοθ ττου]Ἱὰ τεςορζηζα {Πδπι ; 

σεῖο ρεγίοςγ συ Δ Ὁ]. ἴο δὶβ ρυγροθε, 
προάοὰ πο οοττεςίου ἔογ ῥσγδοίίοδὶ οὐ ἀος- 

{Ππ8] ἀρρὶἰοδέοη. 

θ. ΠΣ 15 δὴ ἁ. Δ. [ἴ 5 γτοπάογοὰ ἐ"ϑυνα]- 
Ἰοννίη δ᾽" ὉΥ τιοϑὶ οὗ ἴδ. Ἡρῦτγενν σοτσητηδηϊδ- 
ἴογβ, Αὔρη ΕΖγα, Ἀδϑῆι, Κιπςδι, ἀπά 5 
τείεττοὰ ἴο 156 σγοοὶ 2), εαυϊναίθηξ ἴο δ 2), 
ΔρΡρ θὰ ἴο ἴδ6 οῦθθὸ ΏΟ ““5υγδ ]οννοίι [6 
δτουπὰ ν ἢ ἤσγοθηθθβ δηά σαᾶρο," ἰοὺ χχχίχ. 
124. Βυῖ {πὸ τδάϊοδὶ σηϑδηΐηρ νουϊὰ ταϊδοῦ 
ϑϑθηλ ἴο Ὀ6 “ΑΙ οι ης,᾽) ΠΟ] ἸΘ ΩΡ ; ΠΟΥ ἰ5 ἴῃ 6 
ὀχργοβϑίοη ΨΠΠουΣ ΟἸΠΡἢΠ 4515, 85 Ὦσ Ῥιυϑεῦ 
Τοηδίογβ ; ἰξ 15. ἃ ἕοσοι ]ς ἀεϑοτρύοη οὗ [86 
ὈΠΙΌπΏ, ὈΠΌΣΟΚοη δάνδηοθ οὗ δὴ διτΏν, 4]] 
ἔλοεβ τυγποὰ ἱῃ ομο ἀϊγεςτίοη, Τ ΔΓ ἢ πρ ἜΥΈῪ 
ΟἿΘ Οἱ ἢἰ5 ὙΨΑΥ͂, ΠΟνΟΥ ὈΓοΔ Κη {πο ῖγ σα κϑ (566 
7οεὶ 1. 6, ,). ΠΌΏΌΥΡ ὀσσυγβ εἰϑοννἤογο ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ἐ ΖοκΙοὶ, Ὀὰΐ ἴῃ [δαὶ ὈοΟΚ ϑονογαὶ {{π|65 ἴῃ (ἢς 
υηάουϊδιοα 5εηϑε ““οδϑίννασάβ:" ΠοΙῸ (ΠεγῈ ἰ5 
ὯΟ ὨΑΓΞΏΠ655 ἰῃ 4ϑϑρηϊηρ ἴο 11 {86 {γι σδάϊςδὶ 
τιθδηΐηρ οὗ ὉἽΡ, ““Ὀεΐοτε,᾽" δηὰ σεηάουίηρ [ἢ 
ἐἰογχυναγ 8) οὐ ““οηνναγ." Βίϑδορ. ΝΥ) ογά5- 
στ σ δοοορίβ ἴδε ἰηϊετρτγείδοη οἵ Ενναϊά, 
παοῦ ϑέμγτη. 5Υ1Ὲ. ὨΔ5 ἄνεμος καύσων: ΪἜτΟΠΊΟ, 
νοηΐυ πτῸη8. ΤΉΙ5 οἱὰ τεηδοτγίηρ, δ45 πιυςῖ 
ἴῃ 15 ἔδνοισ, δῃηὰ τῇδ Ὀδ βυρροτίοα ΌὈΥ [86 
τοίογοηοο ἴο ""βδηὰ᾽" ἴῃ πὸ ποχί νοῦϑο. 

11, [ἡ πο ἔοοϊ-ποῖο {πὸ ἱπιογρτεϊλύοῃ ρίνθηῃ 
δηὰ ννε]]-ἀοίοηθοά ὉΥ [6}11250}} ἰ5 δάοριοά, 
8ἃ5 οὐ ἴθ ψΠΟΪ]6 τηοβὲὶ δι ἰϑίδοϊοιγῦ. 581), 
1 45 ἴϊε Μαβογεῦς ρυπείυδίοῃ ἱπάϊοδίοϑ, 
ηδπ, ὭΣ), διὰ ὈΨ θείους ἴο [8 δᾶσῃιδ οἴδιβο, 



664 ΗΑΒΑΚΚΟΥΟΚ. Π. 

ἴξ 15 παδίυγαϊ ἴσο ἰδϊο ποτὶ δἱϊ 45 ἀδϑοσίδίησ 
[Π6 οἤγδοῖεσ οὗ ἴς Οδδίἀξδηβ ἴδῸ ἔτο 
ἔοιτποσ νογάβ ἀσὸ σοι δἰπεὰ ἴῃ [πᾶ γγᾶγ ὉΥ 
Ι5Ξαἰδῃ, χχῖν. ς, ἀδϑοσί δηρ ἰγαηϑθρτοββϑίοη ; Ὡ ἢ 
σοπιρ οίοβ ἴμ6 ροσίγαϊσο, δηά τὸ ηάς 
πολγὶγ ἴο ἴδε τδιτὰ οἶδιυι3ε ἴῃ 154ϊδῃ, ΠΤ Ὁ ΕΠ 
ὗν. Ὧτ Ῥυϑου, πονγονυογ, οὔϑογνοβ, ΠῚ οδῃ 
ΒΑΓΑΪγ Ὀδ 1. 4. ἸΠῚ, ἰακίηρ ἱξ ἰδεγείογε, 85 

[ν. 1-32. 

ἐπρόλα ῥεῖ ἄοεβ, ἴο εἰξε νἱπά, πὐνπὰ ἵΚό οὰγ5 
[6 5. ΠΧ 15 ηοΐ σθαι ϑίποδ ἐλ οδαν 
οἴδιι965 γϑίδσ οηἷν ἴο ἴδε (μδιάσδῃ: Ὀυϊ ραγαὶ- 
16] 3965 οὐ ογηιβϑιοη ἃγὸ ποΐ δά ἀιςρά. Κι] εἰποτί 
(απ δηρεῖβ " Βιδεἰννεγ κ᾽) τ] ονν5 Ϊ. Ε. ΜιΌδδ- 
6115, δηὰ αδἱΐϊοσβ [6 Ἴοπεοίισυςοῃ, τοίεστιης 
ὈΦΙ ἴο ἴδ ποχὲ οἶδυϑ6, τειιπὶ 56 ἔδοῖϊοῖ, ου)ι5 
Υἱβ 508 ἔ1 ὑγο [)θο. 

απο πηε, Δη4 ψῆδὲ 1 5821} ἀποννεν ἴον 
ΕΓ εη 1 δηὶ τεργονςά. ᾿Οτ, 

2 Απά τῆς [ΚΡ δηϑυγεγθά της, ἀπὰ τες 
βαἰά, ντῖϊε τῆς νἱβίοη, δἀπὰ πιο ἐὲ ΡῈ 

ΓΗΑΡΤΕῈᾺΒ 1]. 
1 υιίο αδαξξμξ, τοαΐέρερ᾽ 707 αρε ἀρδτυξν,, ἐξ 

“ἀειυεά ἐλαΐ ἀξ νεμσέ τοαῖίἱ ὁγ “αἷ|ὦὦ. κα 714 
“εάρνπενέ ρον» ἐλε Ολαίάεαν 70» μρηραξίαόέε- 
Ἡ’:;, 0.07 εουσίομδηέις, 12 707 εγμείγ, 15.707 . ἧς βηδύϑο ἀπ βφιμεφη ρου... κι δ ἐάρϑκί, ΡΙδίῃ ὕροπ 140]65, παῖ ἢ6 ΠΙΑΥ σππ κὐνάε 

(ἢδλι τοδάδςῃ 1." Ξ τὼ αὐ, αν 
Ὁ ΤΑῚ ὝΝΙΠΙ, “ϑιαπά ὑρομ ΠΥ ψγαῖοῦ, 4. Εογ τῆς νἱβϑίοῃ ἐς γεῖ ἔογ δπ δρ- "ἢ 
"εν, δηὰ 86εῖ πῆς προῃ ἴῃς τονε, ἀπά ροϊπίςα εἴπης, Ὀυζ δὲ τὴς εἐπὰ ᾿ξ 5}2]]} 
ἄμ, ΜΠ] νγαῖοῆ ἴο 866 ψηδὲ ἢς νν}}} 5880 ϑρεΆΚ, ἀπά ποῖ ]ἰε : τῃουρῇ ἱξ τᾶγτγ, 

ΟΗΑΡ, 11. ὙΠεῖε 15 πον ἃ ρα 96. ὙΠῸ 
ΡῬιορδοὶ [πᾶ5 οχροβίιϊδίοαά ἔτγθοϊγ, οἷν; ᾿ς 
ΠΟΥ 551 Π|68 8Δη δίι(ἰἰπὰδ οὗὨ οχρεοίΐδηςυ, νναῖϊ - 
ἴῃ ἔοσ ἴδο 1.5ῖ σογὰ οὗ [86 1 ογά, 

1, 1 «ὑἱ΄᾽ “απ ὑοῦ 1᾿.7 «υαἱς}] ΟΥ̓ 
ἩΔΌΟΣ-ΤΟΎΘΣ, ροβκὶ οὗ οὈὐϑβογυδίίΐἼοη, ῬὍΤΠὲ 
Ρτγορδεῖ ἴῃ ϑρί γϊ ὑγθῖῖγεβ ἔῸΣ ἃ {{π|6 ἴο ἃ ἸΟΠΟΙΥ 
ἴονγοσ, ἃ ρίδοθ οἵ ργίναϊο πηράϊδίίοη, ννῆθῃςε, 
{|κὸ Ιϑαίδῃ, χχὶ. 6, 8, ἢ6 ΤΏΔΥ ἰοοῖ οὐϑῦ 16 ζδγ 
ἀϊδίδηοο, δηὰ υπαϊδέυγθοὰ ΟΥ̓ πηεπ ἢθ ΠΊΔΥ 
Πρᾶσ ἴ86 νοῖὶςθ οὗ σοά, [Ιξ 15 ρ]δίη {πὲ [πὸ 
τοργεϑοηίδίίοη 15 Πρυγδενο, 

ἐοαυγ}) Οὐ, ,“ογίγει:; ἂθ ἴῃ ἴΠ6 πηδγρ. 
ἐς ξεῃορὰ ρἷδοθ." ὙὍΠ6 ἰεῖπῃ ἴ5 σβοβθῃ ργοῦ Ὁ} 
ἴο ΘΟΧργεὲβ5 ἴπ6 ϑϑο]ιδίοῃ δηά οἰενδίίοη οὗ ἃ 
Βρῖ τς ϑῃυϊης οὐδ 41] φαγί! [μουρῃῖβδ, 
ὙΠΟΙΪΥ σοπιηληΐηρ ἢ Οοά. 
απ «υἱὐ «υαἱοῦ} Οτ, Ἰοοῖκ οὰαδ. Οηθε 

ἀεπίρτιδίΐοη οὗ ἃ ργορδεῖ (ζοῤῥεθ), 1541. 11], 8 
566 δῖ Ηοβ. ἰχ. 8), 15 ἴακθη ἔγογῃῃ [6 
οὔγχονν ψογὰ ἤσγο ιἰ5θ6ἃ ; (ἢ6 ννοτὰ ἔοσ νναῖϊς)- 

ἴοννεσ. ἰῃ 58]. χχὶ. 6 δηὰ 8 ἰ5 δἷϑο ἀεγινεά. 
ἤοσὰ ἴἴ. [ἴ ᾿αρ]165 δὴ δἰἰοηξίνε, ἱπίθ!]!ρεηξ 
οὐ οοκ, 

«υδὲπ 1 ανῺη γεῤγουε)] 1,1. ΘΟΠΟΟΣΣ 1 πκ 
ΣΥ »ὶθᾶ. Ηδῦδκκιυκ τεΐουβ ποῖ ἴο ἃ τεργοοῦ 
δαἀάτοβθοα ἰο Ὠϊπιβοὶέ, Ὀὰΐ ἰο ἴδ6 σἤάγρο, ΟΓΥΓ 
Ὀἶθα, νος Β6 δὰ υὑτροὰ ἴῃ σΟΠΊΓΟΥΘΙΘΥ, 50 
ἴο Θρϑαᾶῖκ, ἢ Οοά. ὙΠ Ὄχργεβϑίοη 15 ἰθρδὶ : 
ἴῃ ἃ 51: {Π6 Ρ] ΑΙ ΠΕ 15 [Π6 τεργουεῦ (ῥοοῤίᾳ δ), 
Δηἀ ἢ5 ὑ]θΑ 15 [βοσεργοοξ(οεῤαζδιαϑ), ἴθ ννοτὰ 
Πεγα υϑοά. ὅδ ὑγορμεῖ 85 ἴο σοῃϑίογ ννῆδῖ 
ΔΏΒΥΨΘΙ δ6 μᾶ5 ἴ0 γψίῖνθ ἢ πΊβοὶ δηὰ οἴδογβ, 
τουσδιηρ ἴπ6 ννογὰς ΒΟ ἢ βοοπχεὰ ἴο ἱπηραΐα 
Ἰ]υδίίοα ΟΥ̓ ἱποοηϑίβίεποΥ ἴο Οοά; 566 εἢ, 1. 
12. Τὴ6 Τάγρυπὶ δᾶ5 ““δηὰ ννῃδὲ δηϑννοῦβ 
Ψ11 θὲ σίνοθῃ ἴο ΤΩΥ δηίγοαίυ." 

ἃ. γε ἐδε οἱσίο] Ὑπὸ τενοϊδιίοπ οὗ 
σού βν}}, ἴο Ὡς ἢ ΗἩδΌΔΚΚυΝ ϑθθηλβ 5ρος δ ]}}γ᾿ 
ἴο ΓΤείοσ, 845 [6 σδηΐσγαὶ ροϊπξ οὗ ἢϊ5 ὈοοΚ, ἴῃ 
186 ἱηϑεσρίίοη, οἷ. 1. χ. 
εὐπαάς “1 ρίαι] }μἴ, δῆρτανα, Οὐ Ἰῃϑοῦθα ; 

Ὀυΐϊ {Π6 νογζὰ ἰ5 αἷνναγβ υϑοὰ ἴῃ [πε Θετϑο 
δάοριίοὰ Ὀγ [6 ΑΟὟ, ἀπά ἴῃ6 οἱά Μεγξίοις ; 
γυϊξ. ἐχρ δπᾶ. 
ἐαὀϊ δίδου, Ὅ:6 ἔδ᾽ϊ1οῖα, συςἢ Ἂς 

ὍΕΙΟ 5εἃ ἴογ ᾿πϑοσρίίοης βεῖ ἃΡ 'π ρΡυδὲς 
Ὀἶδοθβ, οὐ ἴδοθο νοὶ [ἢ6 ῥσορῃοὶ 85 ϑιςὰ 
ν 98 ψοπΐ ἴο υ56. ὙΠῸ βαπὶὸ νογά, δι ἴῃ 
[δε 5ἰηφυϊασ, πὰ ἴῃ Ῥαγδὶ 6} 15πὶ ἢ “6 ὈοοΙς, 
ΟΟΟΌΪΒ ἴῃ 8 5: Π|1|ᾺΓ σοπιπλπ]σδίοη ἴο 1541 Δ Ὁ, 
566 (ἢ. Χχχ. 8. ΤΠῖ5 15 ἴο Ὀ6 ἴδῃ Εἰἴοσαιἶυ, 
δίῃςθ ἴπ6 οὐ]εςξ νγᾶ5 ἰο διτεϑὶ {86 δἵτεηιιοα 
οὗ (Π6 ρεβορῖϑ. 

ἐδαὶ δὲ »παᾶν χω ἐδαὶ γεαδείδ 11] 1.ς., ἴΒδὲ 
ΘΥΟΣΥ͂ ΟἿΘ ΠΠΔΥ͂ τοδὰ 1ἴ Πα πΕΪγ (Ο 65. “ υξ Ἰεοῖος 
οιγταῖΐ, 5δῖη6 Ὡδροῖίο ἰοραῖ᾽) ; ΟΓΥ, ΠΊΔΥ 561Ζ6 115 
ἱπηρογὲ δἵ οὔσα ἰπ μδίενεσ μαϑῖθ πὸ ΤΔΥῪ θα. 
ΧΧ,, ὅπως διώκῃ ὁ ἀναγινώσκων αὐτά. 

8. γεὶ ῶὼγ απ ἀῤῥοϊπίεά 1͵»6] Ἐστ ἃ πν»» 
νἢϊςἢ, Του ΡὮ ἀεϊετγηίηεά, 15 ποῖ ἱππιτηος  διοὶῦ 
δῖ Βαδηά, 

αὐ ἰδὲ “4 ὙὭπυ5 Τδη. χὶ. 2η, ""Ὸσ γεῖ 
[πε οηάὰ 5181} ὈῈ δὲ 16 Ππηδ δρροϊπίοά,᾽" δὰ 
τ΄. 35, "“ἷἢ ἐξ γεῖ ἴοτ ἃ Ὀπ16 δρροϊηιοα : "7 οσ, 85 
ἴῃ εἴ, ν11}. το, “γεῖ ἕοσ ἴῃς ἀδγβ,᾽"" διὰ Ὁ. 2ό, 
(ς ῸΓ ΠΊΔΩΥ ἀδγϑ.᾽" 

ἐξ “ῥα «“ρεαλ] ὙΠὸ σνοσὰ “ ἦτο ἢ 
ΠΟΠΊ65 ΠΆΓΟΥ ἴο (ἢ6 Ἡδρῦτον, πο ἢ τοϑης 
Ἰ γα} οἰ δοϊῖ, Ν υἷξ. ἀρρασθῦϊ. ὙΠῸ πιοδη- 
ἸῺ “5ροδῖ ᾽" 15 ψίνεῃ ΌὉῪ ἈΔΌδϊη5, Ὀμῖ ἰΞ ποὶ 
υ5!ῃοα ΌΥ ΒΙΌ]1ς 4] ἀϑᾶρὸ: ἴΠε ταάϊς δ] ϑεῶςς 
ΟΥ̓ Ὀγεδίῃιη 15 αἷννγαγβ ριθϑεσνοά, Ησεῖο αὶ 
ἀεποίοβ οἴ ΠΟΥ ἃ Ὀγοδιπίηρ οὐ βοὴ πὸ οπὰ 
ΠΟΙΊ65, Οἵ, “8 ᾿νίηρ πχονοσηθηΐῖ, ἃ μας την οΣ 
Ῥδηϊίπης τονναγάβ [Π6 οπὰ " (50 τ Ῥυϑεγ).. 
“ΓΘ ΡΓΟΡΏΘΟΥ 15 στὸ ρεϊβοηϊδεά, 25 ᾿ξ ξοες 
ΟἹ ΥἹΡΟΓΟΊΞΙΥ, δηὰ βἰπιρρἶοβ, 85 1Ε νγοσο, τυ ἢ 
ἃ σεγίδί ἢ νεποΏθηοθ, ὙΘΆΓΠΙΗΣ ἔργ 115 δοςοπι- 
ΡΒ πιοηῖ δηὰ ζ]ΒΙπθηΐ " (Κεἰηκο). 

απᾶ ποὲ ἦε] Ἐδίδογ, “' ἀδοεῖνο ; "Ἶ τ} ἠοῖ 
ἔπιιϑίγαϊο ἴῃς ἐχροοίδίοη τυμϊοΐ 1 ταΐϑεβ. 

. δομσὺ ἐ ἰαγ)) Οὐ Α, Ν΄. ι.565 ““ τ 
ἔνῖςο, Ὀυϊ ([Ὠ6 Ηρῦγενν 85 ἴτγο ἀϊδιϊηςῖ ;. 



Υ. 4, 5. 

«ῃε. το. γγαῖς ἔογ ἴἴ; Ὀεδοδιβε ἰξ ψ}}}} ὁ βγεῖ 
8α. 3. ΓΟΠΊδ, ἴξ Ὑ}}}} ποῖ ἴδγ 
Πι.1. 17. 4. Βεμοϊά, ἴδ δουΐ ὐδό 5 ΠΑρά 
ἐδ ἀπ ρ ἰδ ποῖ ὑρηρῃς ἰπ πἰπὶ: δυῖ τῆς 

τ, ϑιν 
κι 
γέ. 

4 γυβὲ 8}|}} ᾿νε ὈΥ ἷ8 ἐδ ιτἢ. 
ς 4 ΥΥ̓ΑΤΕΔ Αἷβϑο, θεσδιιϑε ἢς Γδη8- 

ΗΑΒΑΚΚΌΚ. 1. 
στεββεῖί ὈῪ τγῖπο, δὲ ἐς ἃ ργοιὰ πιλῃ, 
ΠΟΘΙ Κεορεῖῃ δ πος, ψῆὴο 6η- 
ἴλγρεῖν 18 ἀδϑῖγε 28 ἢε]1, δηὰ ἐς 48 
ἀελῖῃ, ἀπά σδηποῖ μὲ βδιιβῆςεά, θυῖ ρα- 
τΠπογεῖ υὑπίο Ἀΐπὶ 411] πδιίοῃβ, δηά 
Βελρεῖῃ ὑπο Ἀΐτῃ 41] ρεορῖὶο : 

[06 ἴογηλοσ, υϑοὰ ἴῃ [ἢ ϊ]5 οἰδιυι56, ἀοποῖδβ ἃ ἀ6- 
ἸΔΥ ὙΠ] ο ἢ σδι1565 ΡΟΓΡ εχ Υ, ἴΠ6 Ἰδίζεγ, ο]οσίης 
16 νϑῦϑα, ἱπ|ρ0}}65 ἃ ροβιροῃοιηθηΐ ἴο ἃ {Ἰπ|ὸ 
ἴοο ἰδἴο ἴοσ τες βεδῦοη. Βοπάος τῃοσοίογο, 
ἘΒΟΙΚῚ 11 ἸΏΚΟΣ δι Ζ0Σ 10, ΖζῸΣ 1 Μ111 
ΔΕΒΌΏΓΣΘΑΙΥ ΘΟΙΏΘ δ0 ῬΔ8Β8, 18 Μ111 ποῖ ὍΘ 
ἴοο 1840, οΥ ὈδὨϊηὰ ἔἰπιὸ; [Π6 ἘΠΊ ΤΑΥ͂ ὉΣς 
ἀϊδίδηί, Ὀὰὲ ἱξ ν}] Ὀ6 186 τῖρας το, ὙΠῸ 
ϑδτηθ ψοσγὰ 15 τοπάογθα “' 5βἰδοϊ ᾽" 1ἡ Ὠουζ, νυἱ!. 
1ο, “δ 11 ποῖ δὸ 5ἰδοῖς ἴἰο πὶπὶ ἴδδὲ μαίθι ἢ 
Η πλ," ορ. 2 Ῥεῖ, ἢ. 9φ. [ἢ ΟἾΠΟΙ Ῥδϑβᾶρεβ, 
Φ.35. 54]. χῖνί. χ3}; δ. χὶ, 1γ, 186 ΑΟΥ. [25 
ΞΟΠΟΓΑΙΥ “Ὃ ΔΙΤΥ," ὙΙΟΙ ΘΟΔΙΟΕΙΥ͂ ΘΧΡΙΈΘΘ65 
86 πηρδπίην. 

- ἃ. Τδερυτροτί οὗ ἴπ6 Ὠιινῖπα σοχητηιηϊςα- 
Κίοῃ 5 ϑυπηπηοὰ ὉΡ ἰῃ (815 νεσϑθ, 

Βεροϊά, ῥὲ; σοί «υδίοῦ ὁ ἡ βεά εὖ ἐς ποὲ 
ρνίχϑε ἐπὶ δύῃ] ϑυςῇ 5 πε σβαγαοῖεγ οὗ {πε 

ἄχδηῃ, ἱπιιπιδῖοθαά ρον  ουϑῖΥ ἴῃ ἢ. ἱ, ΣΙ. 
Τρ Τοηπεοοϊοη οὗ ἰδουρῆϊς 5θθπ5 ἴο δα, 
“ΤΏΙΟ, ἢ15 30} 5 Βα ρ γ, ρυῆδά ὑρ, Ὀϊοννη 
ουκ ΌὈΥ͂ ἀττορδῆςθ δηὰ [δ6 ῥγίαθ οὗ ϑιισοθβϑ, ἀπά 
5 ποῖ Ὀρτὶξἢϊ ἴῃ πὶ; ἵσιθ, ἣς ἀ64]5 [ΓεΔοἢοΥ - 
Οὐ ]γ, Τοσορ 265 πο Πογ 5166 ΠΟΥ ἶᾶνν : γεῖ 
(Π6 758 νν}}} Ὀ6 βανοὰ ἔγοπι ἴ86 ἀδείγυσίοη 
ρου ἴο [8}] οὐ [υἀΔ}."" 

Ὀρηρηἴηεβα ἴπΠ ΗἩδοῦτον τρθᾶης βροοῖδ! 
“ἰγδρογυναγάηοϑς, ΤῸ γαῪ οὗ ἴδ ᾿π5ὲ 15 
ὈΡΓΙ ἴη655 : Του, πιοσὲ υρτιρῃξ, ἀοσῖ ννεϊ ἢ. 
(6 ρμαΐῃ οὗἉ ἴδὸ }ιι51,᾽, 154]. ΧΧΥΪ. 7, ὝΏΕΓΕ 566 
ποῖο, 

ΎΤΠο τοηδοσίηρ οὗ ἴ6 ΑΟΨ. 15 αυϊΐδ ἀο- 
ἔδηβίΌ]6, Ὀυς 11 9668 Ῥσοίθγδ]α ἴο οπιξ ευδίέον ; 
186 ςμαγδοίοσ οἵ ἴπο (μαι δραη 15 ἀδβοσ θεὰ 
ἀἰγθοῖνγ, γθὲ 8ἃ5 ὑγοιάὰ, δηὰ ἴποθ 85 υπ- 
τἰῃίοουϑ. 

δὲξ δὲ ἡισὲ “δα}} ἰξυε ὃγ δί, ζ|2Ὁ] ὙΠ15 
[οχί, τηοϑῖ ἱπιρογίδηϊ 85 βιιρρίγιηρ [ἢ Κογ- 
ποῖο ἴο δῖ Ῥδι)}5 ἀοςίτηδὶ ἰοδοπίηρ, δᾶ5 ἃ 
ἀϊσποξζ Τηθδηϊηρ 5ρΘΟΙΔ ΠΥ Δρρ] ]ςΔ0]6 ἴο [ἢ 6 
Ῥτορῆθου. ὙΠῸ σοτηρίαϊηΐ ννᾶ5 [ῃδί ἴῃ6 στρ ῃξ- 
ΘΟ} τλδῃ 15 ἀδσνουγεά ὈΥ ἴπε υυἱιοκοὰ σοι 
ΔΩΥ ἱπηίογνοηϊτίοη οἡ ἴτε ραγὶ οὗ σοί, 1. 1: 
(Π6 ΔΏΘΥΨΕΙ 5 παῖ {86 νυϊοκοὰ τηδῃ 15 ρυβοά 
ὌΡ, δπὰ υπητγὶξῃΐοοιβ, δὴ οὐ]εςΐ {πετγοίοσε οὗ 
αὐδοττθποε ἴὸ Οοὰά, ν»οο ““ μβαῖοίἢ " (δὲ ρχγοιά, 
αῃαὰ ονεγῃγονγα [6 υητγρμίθουβ: δῖ [Πδῖ 
ἴῃς τ ῃίΐοοι5 υνἢ}} Ἰνο, 6 ργεϑεσνθὰ ἔγοπι [πὸ 
ἀεβίτιςξίοη ψ Ὡς ΗδθΑΚυΚ δητοὶραϊθα, οἡ 
οὔδ σοπάϊτοη, 1[μ4ῖ δ τοϊδίη ἢ 15 {γιὲ ἰὴ Οοά. 
ΤΠ πνογὰ σεπάεγοὰ “Ὁ (δ [ἢ " μᾶ5 ἴῃ6 διηάλ- 
ΤηρθηΔ] 8ρη96 οὗ Ξκἰϑἀξδϑοίζηδος, ἤδηςο ἘΓυισινν στ ἢ]- 
π655, {21 Π1]π655 ἴῃ 86 ἀϊϑοδάγρο οἵ 81} ἀυ|65, 
ΘΡΘΟΙΔΙΥ οὗ ῬγΟΠ 1965 ; 88 ἃ ΡεΥβοηδὶ 08 }}γ, 
ἰσαῖι ἰη ἀοοὰ δηὰ νγογά, δῃὰ ἴῃ πλδηβ γεϊδίίοη 

ἴο Οοά ἄπ δεϊϊεῖ δηά τεϊϊδποθ οὐ ἴῃ Ὠἰνίηθ 
Ῥτοιηῖϑο, 186 121] 80π56 ἱπ [ἢ5 Ῥᾶβϑαρὸ - 
Ὑπδίονου ΤΏΔΥῪ 6 οἴδοιβ νγῇο ““Μ1}} πὸϊξ 
Ὀεΐϊονθ," ςἃ. ᾿. ς, ἴ[π6 τἱξῃίοου Ψῆο Ὀοϊϊονοϑ 
δηὰ {τ 3[5 ν01}} ᾿ίνο. Τ δὶ ἔΠ6 ννογὰ ἰ5 ργορειγ 
τοηδογοα “ (211, [Δ κοη ἴῃ [πὸ ἴσιο, Σ}}}} ϑθῆβθ 
οὗ ἐπιϑίπι] (Δ, 15 οἶθασ ἔγοτ [86 υὑϑᾶρε οὗ (6 
ΨΟΓΌ ἴῃ [6 ῬΑΪΠΊΑΤΥ ἰοχῖ, ““δηὰ ἢς δεϊϊενοὰ 
(Ηεῦ. δκερρεὲπ; ἴῃς ννογὰ Βεζὸ 15 αριμπα ἔτοπη 
[86 52Π|6 ΤΟΟΙ͂) ἴῃ ἴῃς 1] ογά, ἀπά Ηδ οοιηίεὰ 
1 ἴο δίπι ἔογ τιρῃϊοοιβηε55," Οδη. χν. ὅ. 
ΤΒδῖ βδυςὶ χοϊΐδποα οὐ ἐδ! ἢ ἰ5 πηοδηΐ ἢ ΟΥΓ 
Ρᾶ55ΔΡῸ 15 ευἱάθηϊ ; ἴξ 15 ἀεπηιδπάδα ἴῃ ἴπ6 ὑτγὸ- 
οδάϊηρ εἶδυ56, ““νναἱὶ ἴοσ 11. [Ιπ ἴδ πικϊπὰ οὗ 
ΗἩδθακκυκ τσ μθουβηθϑβ νγ88 ᾿ηϑοραγαῦ 6 ἔσο πη 
βυοῖ ἢ ἴῃ {86 Γοσὰ, Εὸσ ἴδ6 ψῃοὶο ρ85- 
8496 ΠοΠΊρΑτΓΟ 152]. χχνΐ. 2--4. 866 Νοῖο Ὀοΐονν. 

Τῃε ΧΧ΄ [5 ὁ δίκαιος ἐκ πίστεώς μον 
ζήσεται: 81 Ῥδιϊ], ψνῆο δάορίβΒ ἴδ οἶμεσ 
Ὑνογάβ, οὔ 5 μου, Ὀυΐ ἀοε5 ποῖ τεϑίοτο αὐτοῦ. 
566 ηοΐ68 Οἡ ἴδε ηυοϊοά ἴῃ ἴῃ6 πιᾶγρ. 
ΤΒΕνυΪ. μ45, ")υ5ῖι5 δυυΐοη ἰῃ Βάο 508 νἱνεῖ.᾽" 
ΎΠΕ σοῃϑίγαυοίίοη, “ }υϑὲ ὈΥ ἢ5 [41 },᾽" 15 σοῃ- 
ἴΓαΤΥ ἴο Ηεῦγενν Ρταπλ ΔΓ. 

δ. γ7εα απο, δεεαι 61] Ἐτοπι ἘΝ6 φἜΠΟΓΑ] ρτὸ- 
Ροϑιεοη ἴθ ὑγορῃεὶ ὑγοςθθάβ ἴο ἀδϑοτῖθο [6 
σμαγάσῖον οὗ ἴπ6 Οδδιβδηβ, τεραγάθάὰ 45 [6 
ἴγρε οὗ Οοὐ᾽β ἐποίλῖεθ, ὙΠθ σοηῃπϑοίχυςςΙοη οὗ 
(ὴ6 ἢγϑὶ ττογὰβ 15 ϑοτηονῆδί ἀϊπῆςσι]ξ, ὙΠΕΥ 
ΤΏΔΥ Ὀδ τοηάοτοα, ““Απά «4150, βίποθ ψ]ης 15 
ἃ ἀεοενοσγ 1) ἐ.6. ονν πιο τλοστο ΜΠ τηδὶ 
δῖτοζδῆςο 6 ἱπβδιπηδὰ τἰηάοσ ἴῃς οχοϊ(οπιθηΐ 
οὗ νἱπο! ὈΓΌΠΚΟΏΠο55, ἃ 5ροςῖδὶ δη οὗ [πὸ 
Βαργ]οπίδηβ, ποθ Ὁγ Ω. Ουγίίυ5 δηά οἴΠοΙΒ, 
τνλ3 ἴπε πηπιθάϊαϊο οδιυ.56 οὗ [πο ἀδϑιγυςθοηῃ οὗἉ 
τῆς Οαϊάσδὴ ἀγηδϑῖυ, ΘΔ ὈΪ πῦ Ογτβ ἴο 
Ροπεῖσγαίς {πὸ οἰ 8116 186 Κιηρ δῃὰ ΕΖ 615 
γνΟΓΟ του ]ἶης. 

ὦ ῥγομά γιαπ, ποῖ: δεν ἀπέδει; αὐ }ο»" 9] ὍΤῊΘ 
Ρηάσ, ὀχοϊοὰ δηὰ ᾿πβαπιθα ὈΥῪ ννη6, 581165 ἴῃ 
ννἱ]Ἱὰ ΡῬγογοοῖβ : ἴῃ6 πῆδῃ 15 Γοβδίϊοθϑ, σδηηοῖ 
Δϑϊά6 δῖ ἤοσηθ, ὕ6 βδαι ιϑποὰ ἢ τνμαῖ ἢ6 ρο5- 
565565. Τὴ18 185 ὈΓΟΌΔΟΪΝ [6 τηθαπῖηρ (50 
Αθεη ΕζΖτα, Οεβοη., Μδυγοῦ, ΗΠ 215). Βυῖ 
βουὴ Ἀδονίη5 δηά πηχοάστη σοτητμηθηίδῖοιβ 6Χ- 
οἰ απ ᾿ξ οὗ ἴδε ργινδϊίοῃ οὗ Βοπὶθ ; 858 που ρἢ 
[Π6 τοϑ  ϑβϑηθβϑ, νυ ἢ ς ἢ ἀγίνοβ Ἀϊπ ἔγοπὶ ΟΠ, 
ὑνου]ά ἰηνοῖνε ἢϊ5 γυΐη. υζ [Π6 τοΐίδσεποθ ἴο 
ἰ. 6 15 οἰδασ, δηὰ 11π||15 (ἢδ ἰηϊογρτγεϊδίιοη, ἡ Ὡ] ἢ 
ἴλυ5 5115 ἴῃη6 σοηίοχί, 41} [15 γοῦϑο ἀθϑο τ Ὁ ρ 
[πε συλῖ, ποῖ 45 γεῖ ἴῃ6 ρυπιβηπιοηΐ, οὗ 186 
ἰηυδάοσ. 

α! ῥεὶῃ ἘἈερπυπὶ ἰπβαι δῖα 1115, 856Ὲ 
Ῥτον. χχνυ!. 2ο, ΧΧχ. τό. 
Ὡς ἀεα!}}] “Ὦϊ5. “6 ἀθδῖ}" 158 ρογβοηϊῆεώ, 

δός 
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6 5121] ποῖ 411] τη686ὲ ἴῶᾶκε ὺρ 4 
ΡΆΓΔΘ]ς ἀραίπϑὲ Ἀπ, ἀπά ἃ ἴδιιπιπρ 
Ρτονετρ ἀραϊπβὲ ἢΐπι, πὰ 88γ. ᾿ Ὗοε 
ἴο ἢἰπὶ τῃδῖ ἱπογθδβεῖῃ ἐῤαέ τυῤίορ ἰς 
ποῖ Ὠἰβ } πον ἰοπρ ἡ δπά ἴο ἢϊπι τῃδῖ 
Ιλάετα Ὠἰπιβο!  υνῖτὰ ταὶς οἰδγ ! 

“7 8881} {ΕΥ̓ ποῖ σῖϑε ὑρ ϑυἀάεη]}Ὺ 
ἴηλῖ 5111] Ὀῖῖε ἴῆ66. ἀπά νγάκε τῆδῖ 
502}} γεχ τῆες, δηά ἴποὺ 5Π|α]ῖ Ὀς ἔογ 
Ὀοοῖίε8 υπίο (πεηϊὴ “Ὁ 

8 Βεοδιιβε ἴδοι ᾿δϑὲ 8ρο!]εά πηδηΥ 

Ῥβ. χὶϊχ. 14: δηά Τοῦ χυϊῇ. 13,) 14; ΧΧΥΪ]. 
;ς, ὙΏΕΘΓΟ 566 ποῖδ5. 

δωΐ χαίϊδεγειδ, ς.1 ὙὨὶβ οἴδυϑε τεΐειβ ἴο 
ἱ. 13-1ς. 

6. δαὶ! ποῖ αἱ! εδε.] Ὅς σχίοηβίοη οὗ 
οἴηρῖγε ὉΥ υἱοίδσῃος δηὰ ἰγεδοβογγ ἄοεβ Ὀυΐ 
ἰπογοᾶθο ἴῆ6 πυπηῦεῦ οὗ ἀθδάΥ ἐποηηθβ ; 4]] 
μάν ιβετοὰ, 411] υνἱ Ἰοΐη ἴῃ οχθογαίίοῃ. 
ΕΠ] ὀχργοββϑίοη 5 φίνεη ἴο ἴπεϑε [δε] 1 ρ5 ἴῃ ἃ 
βουίος οὗ οῦβ, ἔνε οἴδιιϑθβ Οὐ βίδῃζαβ οὗ ἃ 
Ἰγτίςδὶ ραγδῦϊο. 

α ἐαμπίης ῥγουεγ}} ὙῈῈ Ηδεῦγτενν ἢᾶ5 ΠΕΙῸ 
ἴνο νογάϑ ἴῃ ἀρροϑβίξοη ; ἴδε ἔοστηογ (πε μαθ) 
οοσυτβ Ρχγονυ. 1. 6, ψῆογο ἴπ6 ΔΟΥ͂, “{ῃ6 
ἱπιεγργεϊδιίοη," δι ἰπ [Π6 τηδγρ. “ ἃπ εἰοαιεπὶ 
βρθθςἢ," (μ6 τησδηΐηρ δεΐῃξ ῬγΟΌΔΟΪΥ, 45 ἔπεσα 
δίνοη ἰπ ἴμ6 ποῖθβ, ““8ῃ δηϊρτηδίϊς βαγίηρ :" 
δυΐϊ ἴδὸ ἀοτγιναίίοη 15 ποῖ ςογίδίη ; 1 ἔγοπη ἴῃ6 
Ηεῦτονν μμ: ἰξ ΤΥ τῆθδη, 845 ἰξ 18 ἤδγὸ 
γτοηῃάετοά, ἃ ᾿δυπίηξ βοῆς. Ὅἢα ᾿διίεγ ννοτὰ 
ΤλΘΔΏ5, ἃ5 ἰξ 8 τοῃάεγοὰ ἰῃ 5. χὶϊχ, 4) “ἃ 
ἀλεῖκ βαυίηρ" (ἢ Ναπι. χὶϊ. 8, “’ ἀατκ βρθες "), 
ἀλγκ, δαὶ 15, Ὀδοδιι86 11 τείεσβ ἴο ἃ Ἰυάςπιοηῖ, 
οὗ ν»ἱςὶ [Ποτο ἡνοσα 85 γεῖ ΠΟ 5: 5:5 ἀἰβοθγη! Ὁ ]8 
ἴο δυχήδη 56η96. 

ΕἸΚΒῚ ἾὟΝΟΕ, ἴο εηὰ οἴ ν᾽. 8. 

ἐδαὶ ἱπεγεαεῖδ, δις.1ἢ Ἐδοδ τος ροϊηΐβ ἴο 
ΘΟ ϑρθοϊβε ογίπια, δῃὰ ἀδπουποῦβ 15 ἃρ- 
Ρτοργίδῖο ρυηϊϑῃπιεηῖ. ΤῊ Ϊ5 ἤγϑί τεΐεγϑ ἴο ἴῃς 
Ῥοἰϊπέ ποίθά ἰπ οἷ. 1. 6, 9, ἃπά 1ς. 

ἰαάεέδ ῥὲ»εεἰ «υἱὲ ἐδίεξ εἰαγ}) Οτ, σι 8 
ὮΘΔΥΥ Ρ]θᾶκο. 1.ς. ςοηίγαςίβ ἃ βοᾶνυ Ὀυγάθδη 
οὔ ἀεῦι. ὙΠΟ δοᾳιυϊϑιτἰοηβ οὗ ἴ6 (μα ἀξεδηβ, 
ὙΒοῖΠοσ δηποχοϑὰ τουτὶ [οΥὐἹῈ5. ΟΣ 5Ρ0115 ἀπηδϑϑθὰ 
ΟΥ̓ τρία, ἅτε γεργεβϑθηϊθαά 845 50 Π]ΔΠΥ͂ ρἰεάρεβ 
οχίοσιοα ἔτοπι ἴπθ σοπαιεγεὰά πὰ τϑοΪϊδίπι- 
Αὐϊα ὉΥ ἰδοπὶι: [πε σγοδίοσγ ἴῃ διηουηΐ {πε 
Ποδυΐοῦ ἴπ6 ἀοῦδὲ δπὰ {πθ6 τεϊπ δυο. Νεῦθυ- 
ομδάποξζατ᾿ 8 οὐ ϑνογὰβ ἴῃ ἴδε δίαπάλγά [ἢ- 
βου ρ[οἢ ἅγθ, “1 μᾶνθ ἃπηδϑϑοὰ βἴϊνεγ, βοϊά, 
τιοίδῖβ, ὑγθοίουβ ϑίομες οὐ 411] Κιπάβ8 δηὰ οὗ 
ΑἸ ναΐυθ5, 4 οοἰϊοςτίοη οὗ οδ]εςοῖϊβ οὗ βτεδὶ 
Ρτγίςο, ἱπηπηθηϑε [Γεάϑγε5." δ6ε Νοίε δ ἐπὰ οὗ 
Ομαρίογ. 

7. τραὶ οὐαὶ! δε ἐδεεῖ ἜΠπΠε ἐχργοβϑϑίοῃ 
ΡΓΟΡΕΙ͂Υ ΔρΡ]165 ἴο βεγρεπίβ 85 ἰηβι υτηεηῖβ οὗ 
Οοά᾽ς ταῦ . “1 1} ϑεπὰ βεγρϑηῖβ, σοσκδ- 
ἰΐοοβ, ἀπιοηξ γου,...Δηἀ ΒΕΥῪ 514}} ὈΪε γου," 

ἨἩΑΒΑΚΚυκΚ. 1: [ν. 6---το. 

παίοῃβ, 411 τις γεπιπδπξ οὗ ἴ 6 ρεορὶε 
541} 8ροῖ] (μεθ; δεζδυβεὲ οὐ πιὲπ᾿ 5 
Τ᾿ δ]οοὰ, ἀπά Ξῶγ ἴδε νἱοίεποθ οὐ ἴδε 18 
Ιλπά,, οἵ τῆς οἰτγ, ἀπά οὗ 81} τιδὲ ἄννε!} 
τῃογοίῃ. 

9 ἴ Ννοε ἴο Ηἰπι τηδῖ 4} ςονείϊετῇ 47... 
λῃ δνὶϊ ςονεϊουιβπαββ ἴο ἢΪ8 Βοιιβα, τΒδζ {ὃν 
ἢε πιᾶῪ 8εῖ ἢἰβ πεβὲ οὐ πίρῃ, μᾶς με ἔα, 
πιᾶν ὃς ἀεϊϊνετεά ἔτοπι ἴῃς ἰρονγεσγ οὔ λῆς. - 
ον! ! Ἰὼ ἐς 

10 ἼΤΠοιι παῖ οοηϑιϊοὰ 5ῃπ)6 ἴο 

76γ. νὴ. αγ7)ὶ Ὀαϊ [ἴ 15 αἴϑο υδεὰ ΠΥ οὗ 
σγράϊξογβ οχδοῦπρ υϑυγίοι! ἰηἰογεσὶ [ῸΣ ἃ ΠΕΔΥΥ 
ἀθῦι,----α πιοδηϊηρ δετὲ βυρσρεβίοα Όγ, δηα 5υρ- 
Ρογέίην, ἴδε ἐχργεβϑίοη “πορᾶνυ ρθε" ἴῃ ἴδε 
Ῥγοοθάϊηρς σεῖθο, Εναϊὰ τοπάοτβ τὸ Ξταρὶν 
“ἰ ςγράϊοσβ." ὙὍὙΠὸ ποσζὰ σμάδεη ροϊηξβ ἴο {πὸ 
τίβο οὔ πο Μεοάο- Ρεσβίδῃ ροννεσ, ἴῃς Ὄχβδςοΐοιβ 
οὔ 6 ἀοῦδξ; ἃ σίϑε ποῖ [655 ευάδάδη, γαριὰ διὰ 
υὑποχροοϊοὰ ἴπδη [ῃδῖ οὗ [86 (δι σδηβ. 

ἐδαὶ «ῥα! στχ ἐδεε] Οὐ, “"ἴἸοσεηΐϊ ἴδος, 7 
11. 5μδῖκο [66 νἱοϊθπο νυ, οὐ [εὐτι γ ἴδε. Τὰς 
ἀοῦῖοτιβ σεῖο ἤδη ΟΥ̓Γ ἴο ἰογιπεηϊοις 
(βασανιαταῖ), 5ε6 ποΐε5 οῃ Μαῖΐ. χΥὶ!ῖ. 34. 

δοο! δ] ὙΠ Ρἰυγαῖ, δη τπιηυσυλὶ ἕοστη ἴῃ 
Ἡδοῦτονν, 85 'η ΕΠ 5}, ἀδηοΐοβ ἴπῸ ναϑῖ δσηουσιῖ 
δηὰ νδι εν οὗ 16 5ρ0115 ἰο 6 τυ ἔγοασι 
[86 ΟΡΡΓΈΘΞΟσ. 

8. αἱ! ἐδεὲ γτοριπαμίὶ οὔὐΓ᾽ ἐδὲ εορίε] Οὐ , 
ῬΘΟΡΙ1095.. ἼΤἢδ ἀροῃίβ ἴη ἴδ ονετίδσγου οὗ 
[π6 Βανγ!οηΐδη οπιρῖγε σεῖς Μαοάϊα, Ῥὲεσξίδ, 
ψ ἢ σοηΐδάογαϊε {Γῦ65, 41} οὗ σδοσι δα Ὀδεα 
αἰϊδοκοὰ δηῃὰ βΞροϊ θὰ Ὁγ ΝεδυςβδάποζζΖασ, υυϊ 
οχιϑίοα 8ἃ5 ἃ ποτε ΐ ΤΟΙΏΏΔΏΣ ΤΌΔΩΥ δε 
τυ κωνὴ "το οχᾶςῖ σευεῆχο. Οἱ. [ες᾿ 1. τὸ, 

11) ἄζε. 
περ διοο ὍὙΠ6 οὔπιθα ψδῖολβ οληοά 

ΒΡΘΟΙΪΔΠΥ ἔοσγ νϑεηροδηςο γεστὲ Ὀοοάπῃεα (Ὀ]οοά, 
ΟΥ Ὀϊοοάδ πῃ 186 Ρ]υΓΑΙ, -- τηγάθγ), τγεΐεσην 
ἴο ςοἢ. ἱ. 6, 8, πὰ ““ νἹοϊρησς ̓ (1. 9) ““ οὗ τἴθε 
Ἰαηὰ,᾽ υπ͵υβὲ ἱπναϑίοης, σουιιποὰ νυ! ἢ στυεὶ 
ττεδίτηθηΐ οὗ ἴπῸ ον, ἐ. 6. Τογαϑδίοτα, δηὰ οἵ 
1Π6 Ῥϑορὶθ οὔ [υ ἀκα, ερ. Ϊοεὶ 1. το. Ὑδε 
Ῥτορδμεῖ [85 Ὀεΐοσε δἷπι ἴπ6 διΐιγο οτος οἱ 
(86 ΟΒαϊάδη5 δηὰ {ποῖγ ρυηϊςτηθηὶ, Ἐπ 6 ἰδοῦ 
ΠΟΥ ΔΙ η]Υ ἔᾶγ Ὀεγοπά ἔδπο σεδοὺ οὗ δυγηᾶσι ἔοετ- 
βίῃ ; 566 [ηϊγοά. ὃ ἵν. 

ΘΕΈΘΟΟΝῸ ὟΝΟΕ, ν΄. 9---Ο͵ἸἮ ΣΙ. 

9. εουείεί απ εὖἱ! εονυείοισπε..] Οτ, 
Καϊπϑῦ δὴ ΟΥἹ] Κδιὰ ΚὉΣ "ἰδ οι δ. ΤΊ 
ναϑί 5ρΡ0115, βϑροίζθῃ οἵ ἴῃ ἴδε ἤιϑῖ "σοῦ, ἕὥσ 
ἔτοσῃ Ὀδηρ ἃ τοδὶ ρδίη, τόσο ἴδε ἀϊγεςὶ σδυϑὸ 
οὗ {πὲ συΐπ οὗ Βαῦγϊοη, Ὀτηρίηρ Οοά 5 ευτϑε 
ου ἰξ, δηὰ δ᾽] υγηρ 115 Θηδλο8. 
20 δὲς ἠω κί Ἢ Τιβ ΤΠΑΥ πιθᾶπ ἢῚ5 ΠΟΙ ΟΥὉ 

ἢ5 ΤΥ, ργΟ ΔΌΪΥ ἴΠ6 ΟΙΤΉΟΥ, 5ϊησο 
οὐὔῖ {18 νγοῦ ἴΠ6 Ῥυορδοῖ [45 ἐἰβεης ΕἾ Ὀε- 
ἔογ ἢ15 τηϊηὰ ἴῃς ἰογίγοβϑεβ, δηὰ ἴπὸ μδῖδορ 
(ἀεβειθοὰ ἰῃ (Π6 δίδηάδσσγά ᾿ηϑοτροη ο. 



ν. 11--13 ΗΑΒΑΚΚΌΚ. 11. 66. 
ἴονγη ἢ 4: ]οοά, ἀπὰ 8:8} 56 ἃ “ Ἐσεκ. 54. 
εἰἴγ ὈῪ ἱπίφυτν ! ἀδυπὶ 3. 

12 Βεμοϊά, 1: 2ὲ ποῖ οὗ τῇς. ΓΟΚῸ ἐν. 
οὗ μοβϑῖβ τηδλις {πὲ ρεορὶς 5}4}} ἰδῦουγ ὀέρρώε. 
ἱπ ἴῃς νεῖγ ἤγε, δηά τλ6 ρβορὶς 5}2]] 

ΤᾺ που δ ουξτπρ' ΟΥ̓ πιλπγ ρεορίε, 
ἃηὰ ᾿ιλϑῖ βἰπηβα σραιπεΐ τὴγ βου!. 

Οτ, 11 Εογ τῆς 5βἴοῃε 588] οὐγ ουξ οὗ 
ἀέέκέως, ἴῃε Ὑ74}},) ἀπά τῆς ᾿ Ῥεᾶπὶ οὐὖἕ οὗἉ τῆς 
Οτ,,., ἈΠΆΘΡΕΓ 8}.4}} ᾿ἌΠβυγε ἴζ. : ἱ ᾿ Ι Οτ, 
ζείκαε ,. 12 ἅ Ὗνοε ἴο ίτα τῆλι δι! ει ἃ ὙΨΘΔΓΥ ΤΠ εΠΊβαΪναβ 'ῸΓ γε νδηϊγ ὶ τὲ ταν 

ΝΕΌυςδάπθζΖΖασ, 566 ποΐθ οὐ ζ4ῃ. ἵν. 28): 11. Εν δε εἱοηδ τραὶ! ἐν ομὲ, ἃς. “ὙΤΒ6 
Ὧ6 5665 [ῃὴ6 ρδῖδοθ δίγεδῦ αῇοοίθα ὉΥ ἴδὸ 
ουτθα ΨΕΙΟΝ βδου]εξίουβ ἀη4 ὑπ͵υδὲ 5ρ01]5 
Ὀτπς σἱὰ τποπὶ: 566 ἴδθ πο ᾿ΠΆΡΟΙΥ οὗ 
Ζοοδατγίδι, ςἢ. ν., δηά ςοπιρᾶγο [15 νοὶ ἢ 
16 ἀδηυποϊδίίοηβ δραίησὲ [μοί κῖη ἴῃ [6Γ. 
ΧΧΙΊ. 12. 

“εἰ ῥὶς πο ὙΠὸ ΟΠδ᾽σραῃ 5 ἴδιι5 ἀραΐη, 
ἃ5 ἰῃ ςεἢ. 1. 8, σοιηρατεὰ ἰο δὴ δδρὶθ ϑοϊτἰη 
[ιἷ8 ἢδϑῖ Οὐ 80 ᾿πδοςθββίδ]α μοι ρῃϊ, ““ [δὲ Π6 ΠΊΔΥῪ 
6 Ὀεγοηά [86 τοδο ἢ οὗἁ ον]}," ἔοι ΜΗ ]ςἢ 4150 
6 ΠΙΔΥ Οὔϑεῦνο ἢἷβ ἀϊδίδηϊ ὑγοΥ, δηὰ ἀλϑῆ 
ἄονσῃ ὑροπ ἰΐ, ον [με 5ἰπιῖὶα δρρ) δά ἴο 
Νοδυς δά ποΖΖδγ, 566 Ε Ζοκιοῖ, ςἢ. ΧΥ]]., δηὰ ἔογ 
ἃ ἀεξοτριίοη οὗ {86 δαρῖβ, ῬγοὈΔΌΪΥ ῥγεβεηΐ ἴὸ 
Ἡαθακυ Κ᾿ 5 τοϊπὰ, 5866 ἰοῦ χχχιχ, 27---29. 
ϑίηςε Βαῦγϊοηϊα ἰ5 ἃ ρἰαίη, ἴῃ6 βεϊξης οἡ ὨΙρἢ 
τηυϑὲ τοῖοσ ἴο ἴ6 στοαί μοῖρ οὗ ἴδε ἔοτίῆςδ- 
[ἴἸοη5, στ! ἢ νεγα ρΑΓΕΥ Ὀ01, ΡΑΤΕΥ τοβίοσεα 
ὈΥ Ναδοροϊδϑϑασ, δηά σοσηρ εϊοὰ ὉγῚ Νοδυςδά- 
ΠΕΖΖΩΙ. Ἡοτοάοϊυ5 ἀοϑοσῖθοβ πο ουΐο δηὰ 
ἴπΏοΓ νγ4}15 οὐ Βαῦγίοῃ 45 οὗ ἱπιπηθηϑα συ} 
δηὰ μεϊψηΐ, λοο οσυὐδιῖ5 ὉΥ το; 566 Ὁ. 1. 8 178. 
Ἀν] ηϑοη, ἴῃ ἢ]5 ποῖο οἡ [παῖ ρᾶϑϑαρθ, ἀοθϑ ποῖ 
δοςερί ἴδε δοοουηΐ 85 ᾿Ἰἴοσα γ ςοττεςῖ : Ὀμῖ 
μὲ δά ϊδιιςεβ ΠΊΔΩΥ ῥάϑβᾶβοθβ, ἴο νυ ῖςῖ (Π1|5, δηὰ 
[6ς. 11, ς3, ΠΊΔΥ Ὀο δά ἀεὰ, νυ Ὡς ἢ 5θοπὶ βυ ϑίδη- 
ΜΗ ἴο σοπττῃ ἢ, ΤῊ ὈυΠ]άϊηρ οὗὨἍ [815 ρτεδί 

οὐκ ἰς ἘΧρ ΘΙ Ὺ δϑογυεὰ ἴο ΝΕ ς ΒΔ Π6ΖΖΑΓ 
Ὀγ ΑὐὈγάεηυπ: Ὀυΐϊ ἰῃ [86 διδηάλζὰ [πϑοΠρΡΌοη 
{Π15 Κίῃρ ΟΠΪΥ οἷδὶπια ἴο δᾶνθ ςοπιρ]οιθὰ [{. 
ὅε6 αν). “Αῃς. Μοη.᾽ 111. ΡΌ. 497 πὰ ς 24. 

ἐδαὶ δὲ ρα} δὲ ἀείμυεγεά ἥγονε δε βοαυεν Γῇ 
Π Ὑδο πιδίη οδ]εςϊ οἵ (δε νδϑῖ νογκϑ οὗ 

Νδθοροϊδϑβαν, δϑοοτ θὰ ὉγῪΥ Ηεγοθοίυϑ, 1. 88 
18ς, 186, ἰο ΝοοΓ5, ννᾶ5 ἀείδβῃηςε. Τἢυ5 
αἰθδὺ ΝΕΟὈυΓΠΔαποΖΖΑΓ 5αγ5 ἴῃ ἴδε δίδηάασγά 
[ηφοστϊρίίοη, “ΤΏ 1 ΠΟΙ Ρ]ο ΟἸΥ τηδάθ κί γοην 
1Π6 ἀείοποεβ οἵ Βανγίοη. Μαγν [ὲ ἰδϑὲ ἔοσ' 
ὄνεσ 1) Απὰ γαίῃ, “" ἰπϑίἀθ {πὸ σῖςκ ἔο τ Ηςδ- 
τίοη ἀποῖμοσ ἐογ  βοδίίοη οὗ Ἰοηρς βἴοποϑ, οἵ {πῸ 
51Ζ6 οὗ σγοαδῖ πηουηΐδιηβ, ἱ τηδθ. {ὑϑὺΠ|ΔΔὸ διρεδέρε 
Ι ταϊϑοὰ ὉΡ ἰῖ5 εδὰ. Εογ ἴθ ἀεέδθηςθ οὗ [6 
Ρθορὶς 1 ςοηεοισιςίοα 1{.᾽" 

10. εὐανιο Ίο ἐδγ δοιο ὁγ, ὅς. Τδ τόσ 
θοὴν ἴδθ υἱΐοῦ δηᾶὰ ϑῃαγηθέυ στη οὗἨ 1τῃ6 
(ἈΤΆΠΥ ὑπάοῦ ΒΘ ]5Π42ΖΑΓ. 

απάὐ ῥα: τἰμπε4)] ΟὈτ, διηᾶ βκἰππληξ 
διεδιίηδὶ ΤὮΥ ΟὟ δΒΟΌΣΙ, ΠΟΙΊΠ ΠΡ 8 5ἰῃ 
Ὡς ἢ Ψ} 1} Ὀς νἱβιϊοὰ οἡ {πγϑοὶξ, ὈσΙηρηρ ἢ 
ἴς ἱπηπηοάϊαῖο ρα ]τ, δηὰ ἃ οεγίδιπΥ οὗ διΐυγο 
ἀπο ιϑυονλνόμνι Τῆς Ὀυϊάϊηρα, 1κὸ ἴδοϑο οὗ 
ΕΥρὶ υπάος ἈληΊοθεβ 11..) νοῦ ἴῃς ψοσκ οὗ 
Ἰῃπ τη τας οδρίϊνοβ ςλετὶοά οἵ, συ [Π 655}0 ἱπ 
γν 815 οὗ ἀρρτεββίοῃ. 

βίοῃθ οι οὗ ἴ86 ννὰ}} νν}}} ΟΥ̓ οὐξ (δΑπ)6 
ψογὰ ἴῃ οἷ. ἱ, 2, βοοοηά οἾ411.56), ἀηὰ [δες 
(ργοροῦν ἴδ τἰ6-Ὀδατ) οὐδ οὗ 186 {π|δὸς 
ΠΣ ὈΡΡΟΣ ρατί οὗ [6 ραῖδοθὴ νν1}}} ἀῆσννεσ 11.᾽" 

ςἢ ραγί οὗ ἴη6 δυ!]άϊηρ, Ὀδαγίηρ υνϊπθς5 ἴο 
ἴδε οὔπιος οὗ ἴπὸ ἔουπάογ, νν1}} οὐ ουξ ἔογ 
γδηροδηςο ; ἴδιι5 οοποίηρ ἴπὸ ρῥτορδεῖβ ουϊΐ- 
(ΤΥ, οἰ. 1. 2. ὙΠῸ ἄρυγο, ποΐ ὑποοπλοη ἴῃ 
εἰαϑϑῖς νυυῖοσθ, 15 δάορίοά, τδουρὴ ΜΠ ἃ 
πιοάϊ!βοὰ δρρ]!οδίίοη, ΌὈΥ οὖν 1,οτά, [μυΚ6 χῖχ. 
40: ἰ πᾶ95 ἃ ρθουν δΠίποϑϑ ἴῃ σεοίδγοησα ἴο 
ἃ Ὀυϊάϊηρ Τουπάδα οἡ Ὀϊοοάοποά δηὰ ςοπὶ- 
Ῥαεϊεὰ ΌΥ ἔταυά, 95:6 νυ. 12. ΒΙοοά 5ῃδοὰ ὈΥῪ 
νἱοΐθηςα οτ658 ουξ ἔοσγ νϑηρθδηςο, Οση. ἱν. 1ο. 

ΤῊΙΚῸ ὟΝΟΕ, τσ. 12---14. 

1Δ. «υὴ διοοα] 1,11, ὈΪοοάΞ, ͵.6. Ὀ]οοά- 
βῃθάὰ. Ὑδὸ ργορδεῖ 9665 {86 οἰ Υ ἴῃ ργοόςθββ οὗ 
Θχίθηϑβίοῃ, τοῖς οὗ οἀρίϊνοβ, ͵ονν5 ἀπὰ σεη- 
{Π|65, Ὀ]οθάϊπρ δηὰ ἀγίηρ ὑπάογ ἴη6 ὈΪϊοννβ οὗ 
{Ποῦ ἀτγίνοιβ, δπὰ ἰδὲ ΓΟΔ}12685 [86 ἐταυάζιϊ 
ἀοαὶϊηρβ Ὁ ννὩϊοἢ [86 ἰγοάϑυγοβ οχροπάθὰ ἰῃ 
[6 ογεσοη οὗ οποιτηοιβ ἐοσγεϊποδίίοης δὰ 
ὈδΘη δπμδοϑοά. ὙΠΟΓΟ ΠΊΔΥ δ ἃ τχείεγθηςθ 
ἴο ἃςΐῖβ8 ποῖ 5ρδοῖα ΠΥ τοοοσγάεα, [π6 ᾿οδάϊης 
ςδλσγδοίεσβεῖςβ οὗ {πὸ Ομαϊάβδηβ, 85 ροσγίγαγοὰ 
εἰβϑεννβεῦε, δείηρ υἹοϊθηςθ, σγοἸ γ, δηὰ Ἰυδὲ οὗ 
ςοηπαμεβῖ; Ὀαῖ, ἃ5 ὮΣ ῬΌΞΟΥ οὔϑογνοβ, ᾿)δηίοὶ 5 
ἐχμογίδίοη, “σοάθοπι [ΠΥ ϑίης ὉΥ στ ρῃϊδοιϑ- 
ἢ655, Δηὰ {Π|π6 ἱπ|4 165 ΟΥ̓ 5θενν ΠΣ ΤΔΘΓΟΥ ἴο 
(Π6 ροογ,᾽" Τδη. ἱν. 27 (ὙΏΕΓΘ 566 ποθ), 1π|- 
ΡΓ΄65 (δὲ ορργοϑϑίνθῃθϑϑ δὰ Ὀδοῆ οπθ οὗ ἴδ 
σδοε 5η5 οἵ Νεδυςπδάηθζζασ. Ὑῃὸ ψοσάϑ 
ΤΆΔΥ Ὦδνο Ὀδοη υϑο Ποῖα ποῖ νους Δ]}ϑίοη 
ἴο 5: π|ῖδὺ ρυΐε ἴῃ Τεποίαἰκῖπη, 5866 [εσὶ χχίϊ. 
13 δῃάᾷ 17. 

18. «ῥα]] ἰαδομν ἐπ ἐδο ὑεγν γε] Οὐ, 8811 
ἸΔΌΟΙΣ 70ΓΣ ἢὍ80 ΖχοΟ, ἴτἰ. ἴο 50}ἔΠπὸ ἴῃ6 ἤχο. 
Τῆς ,οτγὰ μαϊῃ ν]οὰ 11 δὲ ΗΒ ἐῃοπΊ165 51] 
ἸΔθουγ, Θγθστηρ οἰΠ165 δηὰ ἔογίγοθϑθες ΟἿΪΥ ἴο 
Ὀ6 Ὀυτμεά, Το ψόογκβ ὑπάορ Νεδυςπδάποζ- 
ΖΔΙ ἍΕΙΟ, 85 ὸ πᾶνθ ϑ6θῆ, τί οχοουϊοὰ 
ΌΥ σαρίϊνο ἰαρουγεῦο; Ὀυΐ ἴῃς παῖϊνοϑ στηιϑὶ 
βᾶνο ἴδῃ ἃ ἰδγρε 5ῃδγδ ἰῃ {ποπὶ, δηὰ ΡΓΟΌΔΌΪΝ, 
μάνα Ὀδθη ννοαγίθαὰ ἴο ὀχ ῃδιιδιίοῃ. 
,ῶν υεγῦ υαπὶγ ἢ Ἐογ ἴπε ΔΙΒΊπιεπὲ 9εὲ 

[86 Ῥγορδεῖίς ἀεβοπρίοη οἵ [εγεπηδῃ, οἷ. 1]. 
ς8, γγᾷο χοίογϑ ἀἸϑΈ Ὡς ΕΠΥ ἴο (δ15 νεῦθθ. “ΓΘ 
Ὀγοδὰ ννα]β οὗ Βαθγίοη 53}4]} θὲ υἱίεν! 
Ὀσγόῖθη, δηὰ ἤοὺ ὨΙΡὮ γμαΐοθϑ 58μ4}} Ὀ6 Ὀυγποὰ 
νὰ ἤγο, δηὰ [π6 ῥεορίς «“δαἱ ἰαδομγ ἐπ ὑαίη, 
ἃηὰ 20ὲ ὕγοξ ἐπ΄ δὲ ἥγε, διὰ ΠΟΥ 5021] δ 
ὙΟΔΤΥ." Ὑδο Τοποιυςσοη “ἤογ ἤτεο᾽" δηὰ 
ΦῸΣ ὙδηΠ γ᾽ 15 ΡΘΟΌ ΑΓ ἴῃ Ηρῦτενν, ᾿οαυϊης 



668 ἨΑΒΑΚΚΥΟΚΟ.ΊΙΙ ἵν. 14--᾿7. 

Π14. ον ἴδε ελπτῃ 8881} ὃς 4|εὲὰ τό Ἴποι δὲ β]]1εὰ ἢν σἤασις ον, οὶ 
ἰοῦ ἂν ἔν ἢ τῆς “Κηπονεάρε οὗὨ τπε οἴου ἕογ ρίοιγ : Ζ ἀγίμκ ἴδοι 150, δπὰ Ἰεὶ ες 
τὰ σίου οὗ τὴς [0 ΚΡ, 48 ἴπε νγδίογβ οονεῦγ ἴῇς τῊΥ (ογεβίκίπ Ὀς ὑποονετεά : ἴδε σὺρ ᾿ἀπίρς 

μαπὰ 5821} δὲ "75." ΟΚΧΦ. 

“7 κα]. στ. 

ο 

868. 
ϊῖς ἴ νοε υπῖο δίπιὶ τπδὲ ρίνειῃ 

ἢἰ5 πεῖρῃθουγ ἀγίηϊς, τμαῖ ρυξίεβι ΤΥ 
Ὀοίείο ἴο δήσι, ἀηἀ πηλκοϑῖ ῥέηι ἀγυηκεη 
αἶϑο, τπδῖ ποι πιάγεϑί Ἰοοὶς οἡ τΠῃεὶγ 
πλκοάῃεβϑ 

ὯΟ τοοπὶ ἕοσ ἀουδῖ 45 ἴο ἴῃ 6 ἈΡΡΈΡΗΒθΟΟ οὗ 

οὗ τῆς [,οκ᾿᾽ 5 τίρῃι 
ταγπεὰ υπηῖο ἴδε, ἀπὰ 5Πδιηθῆι κρενν- 
ἱηρ “ῥαϊΐ δέ οχ ΤᾺΥ ρίουγ. 

17 Ἐογ τῆς νιοΐεηςς οὗ 1 εδᾶποι 
8Π411 σονεῦ τες, δπὰ τῆς 8ροὶ! οὗ 
θελβῖβ, τυῤίε τιλάς τῆοπὶ δίγαιἀ, ὃδε- 

ομδπθΖΖασ 5405 οὗ Βανγίοῃ, “ὙἼΠΟ ΟΥ̓ ἢ 
ἨἩδΌΔΚκυϊκ᾽᾿5 τογὰβ Ό. Το γοπ ἰ5 ἴμε ἀεϊϊρμὲ οὗἉ τηΐπε ἐγεβ, νυ μῖς ἢ 1 πᾶνε εἰο- 

14, ον ἐδε εαγ!ὸ «δαὶ δὲ Μά, δις.1 5αοι Τἰβοά." (διαπάλτά [πϑοτ]ρίοη.) 
ΜΙ] 6 ἴδε ΑΠΔ] τοβυὶτ οὗ 5 ἠυάρτηεηί5:; ὠφἔ[ῥὲ ἐμ οΓ ἐδε Κοκρ": γίφδι δαπ) ϑεὲ Ῥξ. 
ΟΠ ὉΥ͂ ὁπ6 ἴδε δπλρίτοβ νυ] ἢ τηδιηἰδίη ἸάοἷΔ- 
ΟὟ δηὰ οτίπιε 11} ἀἰθαρρεαγ, ἀπά ἃ μετά 
ΠΕ το ἐο]ονν, θη ἴῃ6 φΊΟΥΥ, ἐ... [86 
ΓΑΔ ΕΒ δηὰ ἀοπιϊπίοη οὗ Ϊεθονδῆ, νν}}} θὲ 
ὈΠΙΝΕΓΒΑΠΥ τεσοςτὶζεά. ΤῊΣ ΡΓΟΡΒΕΟΥ 15 ἴπεγε- 
ἴοτο Μεβϑιδηῖς : 1 ἴκοβ ὑρ {πὸ Ὠίνιπο πνογὰ 
οἵ Νυπι. χῖν. 2ζ, δῃὰ ἴῃ6 ργοάϊσοη οὗ [5] δῇ, 

Ιχχν. 8: [6ζ. χχυ. τς 10]], 
σῥανπεδω ως ΣᾺ Τῃ6 Ηδεῦτενν τνοσὰ, ἃ 

τοὐυρ! ςαϊοά ἔοστη, ἀδηοῖθβ γαῖ ποῦ ᾿ σἤ2σωρ, 
υἱέος ἀΐδρταοθ [Ὄγόπιὸ (Ο]]ονγοὰ ἢϊ5 Β ΔΌθίηι- 
ΟΔ] ἰθδοδοσ, δηὰ ἴοοῖς ἴἴ 45 ἃ ςοιηρουπα νγοσά, 
νοΠ 5 ᾿σΠΟΠΊ 8, ἤσηοθ ἴπ6 τοπάστης οὗ 
6 ΑΟΝ, Οὗ. [6γΓ. χχυ. 27ζ. Βοῖδ Καὶ ἀπά 

Ἑοηϑιογ (δὲ 4 ψοτὰ νγάβ σποϑοα χί. 9. ὙΒὲ Κπον]οάρε βροίεῃ οὐ ἴῃ 41} ἔπεβῈὲ Ὁζσ ῬΌϑΕΥ : 
ῬΑΞΞΔΡῈ5 ἄρρεᾶτϑβ ἴο δ6 5ρες δ]!}ν ἴδε τοσοφπίοη ΨΥ ἰοδ ταῖξμὲ βυρρεβὲ ὈοΒ πιεαπίηφβ; δῖ τμ5 
οὗ Οοὐδβ τρῃέθουβπεβ 1π οχτοττηϊπατίπρ οὐ]]- 8. ΒΟΔΓΟΕΙΥ͂ Δάπιϊ85:0]6 ; 5εῈ Ἵτς] Νοῖς οἱ 
ἀοοτῖβ, Ὀυξ ν»] ἢ ἀἰϊξιϊηςῖ τεΐογοησο ἴο {86 οιμ- 
Ρουγίης οὗ (ἢ δϑρί γί. 

ΑΙ δηςίοηξς σοῃαιιοσοῦβ αἰπηθὰ δὲ υἱηϊνογϑαὶ 
ἀοπϊπίοη : (ΠΟΥ ννόγὸ τῖσμξ ἴῃ τεραγάϊηρ ἰἴ 45 
[Π6 ΟἹἹΥ ΄σοηάϊείοη οὗ Βοσυ ΓΙ Υ ἀρδίηβὶ ἀδηρογι 
Ὀυζ [86 τηϑδης ΟΥ̓ νυν Ὡς ἢ ΠΟΥ βουρῃΐξ ἴο αἰϊδίη 
ἴξ Ἰηνοϊνθὰ πεῖς ουσ συΐϊη. ὙΠῸ ΟὨΪΥ υπίὶνοτ- 
54] οτηρίσο (πδΐ σϑὴ δπάιιγο 15 βρι ΓΕ]; [Π6 
τεῖσῃ οὗ τὶ ϊεουβησβα, στα ῖγ, δπὰ ἰπ 1Π6 
οηὰ ΔΙΠΥ, ἰεβίοα ; ἢγϑι [6 ῥγίῃς!ρ]ο ἴῃ 
ΟοάνϊΞ νογά, ἴδβοθη (ἢς οὔσδου ἰῃ τῆ ᾿πογθᾶθο 
οὗ ἴγυς τεϊιρίοη, δβηδΙΥ 86 ρετγίεςϊ στηδηϊ εϑίδ- 
οη δὲ [πὸ βοοοπὰ δάνεηϊ. 

ΕούκΚΤΗ ἯΝΟΕ, συ. 1ς--17. 
16. γίυείδ δὶς πεὶρ δδοι" ἀγὶπὰ}] ὙΠῈ οχ- 
πη 15 ἤρυγαῖϊνο, Ὀυϊ ϑυρρεθίοα ΟΥ̓ [Π6 

Ὀϊϊ5 οὗ 186 ΒΑ γ]οπίδηϑ, 5866 Ὁ. ς. ὙΠῸ 
Ομιαϊάεδῃ 15 σοτηραγεοὰ ἴο ἃ πιδῃ γί νης ἱπίοχὶ- 
οδίηρ, Ροϊδοηουβ ἀγίηκ ἴο ἢϊ5 πεῖ ρῃθουν ἢ 
[6 Ἔχρσοβα ῬΌΓΡοβο οὗ Ὀγπρίης ᾽πὶ ἴο 5, ΔΏ6. 
Τῆς ψοσγὰ σοηάογεαὰ “οι [16᾽) ῬΓΟΌΔΟΪΥ πλθδης 
Ῥοΐϑοῃ, ᾿.6. ἰη βαιηπηδίογυ αἀγίηκ, “ἐν Ὡς ἢ ὈΠΘΙῊ 
Ἰκ ἃ βεγρεηῖΐ, δηὰ βῃηροίἢ πΚ δὴ δάάεσ."" 
ΎῪΠ6 Ὀεβοίϊζοὰ ἀγυπκαγὰ ννδ]οννίπς οα ἴδ 
ξτοιυηὰ 15 ἃ σι Πκὶπρ ᾿ππλρὲ οὗ 8η ουϊνεἀ 4ηἀ 
ςοηαυογεά ΘΠΘΠΥ; ἂπὰ ἴδε υὑποογογίηρ οὗ 
ὨΔΚΘΠ6955 15 ἃ ἴογΓ 5ρθοΙΑἾΥ υϑϑοὰ ἴῃ σείοσγοησο 
ἴο 5ῃαπιοῖι! ἀοίοδί ; ἴπιι5 5δίδῇ, χὶν!]. 4, πὰ 
Νδῆυπι, “1. ς. ὙΤΠδ δρρ]οδίίοη οὗ [Π15 δηὰ 
{πὸ ξο] ον σόῦϑα ἴο ἴῃο τηγϑῖὶςα] Βα ]οη 15 
δίνθη ἰῃ Ἀονοϊδ[ίοη, χυῆῇ. 14. 

16. αυἱὸ σῥανιε ὃν γ»'ο)] ΤὍΠὲ ΟἸΠδ]- 
ἀπαπ᾿β στοδῖ οὐὈ]οςϊ ἰῃ σοηαιιοϑὲ γγᾶ5 ρΊΟΓΥ, δὰ 
ἴῃ υἷδος οἵ ἴ 6 ννουἹὰ ἢάνε 5ῃμάπιὸ: [6 ἴννο 
τοσγάς ἰῃ Ηρςῦγενν ργόϑεηΐ ἃ Ξί ΠΚΙΏΡ δη{Π65]5, 
“ἐ φγοῖρῆϊ " δηὰ “" 1 ἢ Ππ655.) ὙΠΕΟΘ ΠΊΔΥ Ὀ6 ἃ 
τείογεησε ἴο ἴπ6 σταπάσιγ οἵ Βανγίοη; Νεῦυ- 

υ. 6, ἰαϑὶ νγογτά, ὅδ τεϊδ]δίϊοη ννὰβ ςοτηρί είς. 
ΒΑΡΥ]οΟὴ νν 85 σδρἔιγοα ἴῃ ἃ ἀπ κρη ἔδεσε νδὶ. 

17. δε οἱοίεπες ΟΣ 1ιεδαποη}) “ΓῊΪ5 ΤΔῪ ὃδ 
ἰακθη ἤσυγαϊνείγ, Ποθάποη 85 ἴθ δυτηδοὶ οὗ 
Ῥαϊεβίϊηθ, ἰζ8 ποῦ]εσξ δηά ποσὶ σοπθρίςυοσυς 
ἔεαΐυτγο, οἷ, ΘΓ. χχὶ!. 6,23: Ὀπὲ 1 ποῖ ἀϊτοςιτ 
τείεσσίηρ ἴο, ἴπ6Ὸ ἤγγιζε νγᾶβ ῬγΓΟΌΔΟΪ, 5υξ- 
᾿ϑξδῶς ὉΥ, (6 τανᾶρθβ Ὡς, 85 ἴπ6 ῥγορίκί 

γεϑανν, ψουἹὰ θὲ σοπηη θα ΌΥ ἴδιο ϑο] ἀνεσς 
οὗ ΝεδυςΠδάποζζδγ, νγῦο, 45 ἴ86 Κίηρ οἰδῖες ἴὼ 
[6 δίδηάλγά [πϑοτρίοη, οσυΐ ἄονττι ναϑὶ χυδη- 
1165 οὗ οδάδγ ἔοσ πὶ5 Ὀυϊ]άϊηρ5. ΤῊ μδά δέῃ 
ἀοπθ ῥσγευ οι δὶ ὈΥ ἴῃ6 Αϑϑυτίδηβ, θεὸ [52]. 
ΧΧΧΥΪ. 24. Το τείοσοηςο ἴο ἴδο Ομδϊζδης ἴς 
᾿Πυϑιγαϊοὰ ΌΥ ϑαίδῆ, βρθακίηρ οὗ ἴθ ΒδΌγϊο- 
Πίδη τποηδγο 5 ἀρσίΓυςίοη : ὝὙ68, {1π δγ ἴττες 
Τοοῖςο δὲ {προ, δηὰ (86 οϑάδλτβ οὗ 1, ορδπου." 
866 «'ςο ΕΖεϊκ. χυὶ!. 2,4. ΤὉΤΠὸ ἀεναοίδίοη οὗ 
Τοῦαποπ ννᾶ5 δἰϑδο οτείοϊἁ Ὁ. [ἐγεπχδὴ, Ἂς. 
ΧΧΙΪ. 22. 

ἐδε “ῥοὶ] Ὁ δεασῖ:, «υδίερ »ιαάδξ ἐδεηι α͵Κγαϊά 
ΤΕ γτεπάσγηρ 15 ἀουῦντῆι,, Ὀγοθ Δ ὈΪΥ ᾿ξ σῆου 
6, 26 «ἰσωφρίορ 9.ἡ κασι: “δαὶ ἐεγτὴν ἐδκε 
(δες Νοῖε δῖ επὰ οἵ μαρίοσ)η. ὙΠὸ πιηεδηῖηξ 
ΔΌΡΟΘΔΙΚ ἴο ὃ {παΐ ἴπ6 ΟΠ Δ] άξεαη νυν}}]}] δ ἴσστι- 
Πεοά Όγ ἴδε νυἱβίοη οὗ ἴθ δεδϑῖὶβ πο ἢ ΠΘ μᾶς 
βἰδυρηίογοά, ὙῊΘ “Ὀεαϑίβ᾽" ΠΊΑΥ 5] ΣῈ Υ͂ τδς 
ἱπῃδοϊΔη(5 οὐὗἩ ᾿οθάποη οὐ Ῥαϊθϑξίπα, θεὲ [{ετ. 
ΧΧΙΙ, 2ο---22  Ὀὰχῖ ἴδ6 ργορμοῖ ἀου 6.655 τῶν 
ἴῃ ἴΠ6 πιδὰ Ἰυ5ὲ οὗ πυηϊίηρ, οδατγαςίοτ σεῖς οὗ 
ΒΑὈγ]οπίδη Κίηρϑ ἔτοπὶ Νιπισοὰ ἀονγηνγαγάς, 
δΔΏ οπιδίοπι οὗ {πεῖγ βανᾶρὸ ἀοδ] ηρε ἢ 41 
Ἰνίπρ σγεδίυγεβ. θγοπς οχρίδίηβ ᾿ξ ἃς ςοτ- 
ἰΑΙΏΪΥ τηθδπίηρ “τυ τ ἀΐποτη ροριυϊογυπι ηυΣ 
ΤῊ Ρ]Ιοαῖδ οϑξ ἴῃ [ γιιβ8] θη." 

ΤῊΕ ΕἸΣΤΗ ὟΝΟΕ, υ-. 18 ἴο ἐπ οὗἩ οἤδρ. 
Τὸ κυ τ οὔ με (μαι ϑεαπ5, ἐμεὶγ ἰπιυδῦου 



ν. 18--20.} ΗΑΒΑΚΚΌΚ. 11. 
οδιιβ6 οὗ πιο β δ]οοά, δηά ἔοσγ ἴῃς 
νἱοΪεηςς οὗ ἴῃς ἰληά, οἵἩ τῆς οἰἴγ, ἀπά 
οὗ Δ1]1 τῆδὲ ἀννεὶ] τῃετείη. 

18  Ὑνμαῖ ρτγοβίεβ (ἢς γστγάνεπ 
5.76τ. τὸ. πῃλρε παῖ τῇς πιᾶκοῦ τπεγεοΐ ἢδῃ 
Ζεεῖ, το. ργάνθη ἴξ ; ἴπε πιοίτεπ ἱπιᾶρε, δπά ἃ 
ΤΉ δ. “1 Ὁ ΤοΔο ΠΥ οὗὨ 1168. τῆδλὲ ᾿ς τᾶκοῦ οὗ 
ἤριπε Ἠἰς ἡγοῦ τγυβίε τῃεγεῖπ, τὸ πιᾶκε 
ἡ πελέσπ,, ἀτὰρ 14ο]5 ἡ 

19 νος υπίο ἢἷπὶ τπδὶ 8 ἢ τὸ 
τε ννοοά, Αννᾶκε ; ἴο ἴῃς ἀινιπὶῦ βἴοῃσ, 
Ατῖβθ, ἰδ 8}4}} τεᾶο} } Βεἢοϊά, ἴξὲ ἐς 
Ιλϊά ονεῦ τῇ ροϊά δηά νοῦ, δηά 
ἐδόγε ἰς πο Ὀγεαῖῃ δὲ 41} ἰῃ τῆς τηϊάϑι 
οὗ τἰ. ἔ Ῥραῖ. 1ἰ. 

2ο Βυῖ ἐτπ6 ΓΟΒᾺΡ ἐς ἱπ ἢ8. ΒΟΙΥῪ ἔΉεν. δν 
τεπιρὶε: ἤ]ες 411 τῆ εαγτῃ Κεερ 8[]εηοε εἰίρνέ αἱ 
Ὀείογα ἢϊπὶ. ἀερονν λέσε, 

δηὰ ἱπιροπάϊης ἀεϑίγυςίομ, ΔΓ ΣΔΔΙΗΪΥ αἰγυ- 
ΔΌΪΕ ἴο ξῖοβϑβ ἰἀοἰδίσυ, δβϑρεοῖδιὶν ἴο ἴΠ6 πιοκῖ 
αὐϑυγά, γεῖ ποῖ ἰεαϑί ϑοἀυςῦνςο, οὗὨ 41] ἔοστηϑβ οὗ 
ἰάοἹ-νγογϑῆϊρ---Πδὲ δα ἀγοϑθοὰ ἴο ἱπηᾶροβ ὉΥ ἴδε 
ΤΆΔΚΕΙΒ ἱπογοοῖ. 9566 ποῖ οὐ [58]. 11. 8. 

18. ἐδε »ποίθη ἡσιαφε, απά αὶ ἰεαςδογ οΥ [65] 
Οτ, θῦοι ἃ ὕθϑδομου οὗ 1105. ὅΤο πιοϊΐθη 
ἰτηᾶρο ἰ5 τεργεϑθηϊθὰ ἤεγο, δηὰ πιο ἐπι Ὡς ἘΥ 
πη [86 ποχί νοῦβε ("1 5821} (θᾶ ἢ), 85 1156} 
(οδοπίηρ [4]5ϑἢ 11 τοργοβοηϊοά 4 2156 
οὐ͵οςῖ οὗ νοσβῆρ, ὙΒοῖθο ἃ ΒανΥΪοπίδη 
ἀθγ, ογ ἴπ6 Κίης 85 ἴῃς ρογϑοηιβοδίίοη οὗ ἴπ6 
Πδιομδὶ ροννοσ : [ἃ ννὰ5 ἴπ6 βυρροβδά υἱέοτεσ οὗ 
οΥδοΪοβ, ερ. Ζόςἢ. χ.᾿ 2, “18 14.015 ἢᾶνθ βρόκβεῃ 
νΔηΥ :᾽) δηὰ 1[ἴ νγᾶβ τοξαγάδά [156] 85 ἃ σϑαὶ 
αἰν! ΠΥ (Βεπςε βου] ρίουβ ννοσο οδ]]θὰ Ὁ Οὐεεκκ5 
θεοποιοί), Ὀεΐπρ ἰῃ ἴσυῖῃ ποῖδηρηεσθ, 566 
: ΟὐοΥ. Χ. 19. 20. 

ἀμηιὸ ἑάοἰ] ὝΠε ννογὰ Βϑσγε γεπάεγθὰ "1405" 
ΔΡΡΙΪ65 5ρθοΙΔ ΠΥ ἴο {116 ᾿πηΔρὸ5 ετηρὶογοά ἴῃ 
ἀϊνϊπδίοη, ΟΥ σοῃϑυ θα 48 ογδοιΐαγ. [1 ἰ5 οὗ 
σουϊθο ἰννδγβ υϑοὰ ΠσοῃίοΙΡΙΠΟΙΞΙΥ 85 οοη- 
ἰγαϑσιοὰ ἢ Οοἀ (εὐδργε, ποΐ εἰοῤί»ε). [Ιῃ 1ἴῃ6 
ποῖο οἡ ἰϑ8]. 1}. 8 1ἴ 15 Ἄχρ αἰποὰ “Ὁ ηγθδ 165, 
εἰ Πηρϑ οὗ πουρῃϊ;᾽ (ἢι5 τ ῬυϑοΥ δπά τηοϑῖ 
ςοπηηρηΐδίοτΒ. ΕΒ γϑὶ ρῖνοβ ἃ ἀἰβογοηΐ οἰγιηο- 
Ἰοξγ, Ὀυΐ ἃ 5ἰπιῖ]αγ πηθϑηϊηΡ. 

19. "οε μπίο ῥὶ'»] ὍΤὨΙ5 οχοϊαπιδίΐοη τ σῆϊ 
ΤΑΠΟΓ ἤᾶνο Ὀδθη οχροοῖϊοα δὲ ἴὴ6 μοδάϊηρ οὗ 
16 ΒΓ νγοθ, «απά ἴπθ ἀϊἰβρ᾽δοοηθηΐ 15 ποῖ 
ΘΑΞΙῪ δοσουηίοα ἔοσ. Πα σοπ]εοοίυτε {πᾶ [ἢ 
νγᾶϑ Δη Τνειβιρῆΐ οὗ Δῃ ΘΑΥΙΥ σοργ᾽ϑὲ 15 ΟὈνΐοι!5, 
Ὀυΐ ποῖ ἰο Ὀ6 τεοοινθὰ ἴῃ ἴΠ6 δὔβθοηςθ οὗ 
οχίοσπαὶϊ δυϊπογγ. δόνεσαὶ ννογάβ, ἤόννουογ, 
ἴῃ ἴδ Ῥγθοράϊηρ νϑῦϑο 5θεῖῃ ἴο ΓοΙογ ἴο ννογάβ 

ἴῃ {8|5, ὙΒΙΟἢ ἀγα οἶθᾶσ δηὰ σοαυϊγα ὴῸ Θχρὶδ- 
Ὠδίοη. 

40 δὲ «υοοὐἹ Ὅῃο ““Ἰυ1|6 Ἰίσηυπι᾽" Τηδάθ 
ἃ ξοά. Οὗ. 7γ- 1]. 27). Χ. 8; Ηοδ. ἵν. 12. 

ἐο ἐῤε ἀωνπό εἰομε}] ἴῃ ἴπε ῥτοοθάϊηρ νεῦβθοὸ 
“ἐἀυπὶρ ἰάοἿΚ ;᾽" ἴῃ (Π]}5 νοῦβὸ [ῃ6 τηδίογαἶβ, ἰῇ 
186 ῥγεοθάϊηρ [δ6 σϑϑι 15, ἀγὸ ἀθϑοσιθοά, 

“γμε, “1 “δαὶ ἰεαοδ ἢ “11 οὐ “ἢ 6) ἰ5 6π]- 
ΡμΑ5:Ζοά ἴῃ ἐς ΗἩοῦτενν, “6, ὄνθῇ ἢθ, 504] 
(640 ἢ.᾽" Ηξηρςο [86 ἜΧργοϑϑίοη αἰγθδαγ ὀχρίαἰηρὰ 
ἴῃ 1Π6 Ργθοθαϊηρ νοῦβα, “ἃ ἴθδοῦογ οὗ 1165.᾽" 

ἑαἰά ουεγ] ὙὍὙμὸ Ηφργεν πηθδηβ, ᾿ἰοσαγ, 
“ἰ Πρ] ὰ ἔχςι,᾽" ἃ τηϑδηΐηρ ἢ ἢ ψνου]ά Ὁδ 5υϊῖ- 
ΔΌΪ6 ἴῃ [15 ρϑϑϑᾶρθ, ἱπίδροβ Ὀείηρ ϑβοιηθίϊ Π165 
ἑαϑίοποά ἴο {με ρϑάδϑίδὶβ ψ ἢ ροϊὰ οὐ ΞΙΪνοσ 
οἤδίης: Ὀυὲ {ΠπῸ τεπάθγιηρ ἱπ {πὸ ἰοχέ 15 ροηο- 
ΓΑΙ δοσορίοα ὈΥ δηοίοηξ δηὰ πιοάδγῃ σοτηπηθη- 
ἰλΐογβ, δηά ϑυ1ῖ5 [6 ποχί οἴδιιϑθ. 

«υἱδ οἰά απά ον] ὝΠΟ ἰανῖϑῃ 96 οὗὨ 
ῬΓεσίοιι5 πιοίαἷἶβ ἴῃ ἴἢ6 τοπλρ]ε5 οὗὨἩ ἴπ6 ΒαΌγ- 
Ἰοπίδηβ 5 ϑρϑοῖδ! Υ ποίϊσθὰ ἴῃ ἴδθ ϑδιίδηάαγὰ 
1 ϑοΠΡΌοη ; 8566 αἷθϑο ποῖ οὐ ἴδ μβοϊάθη 
ἱπιᾶρε οὗ ΝοδυςμδάποζζΖασγ, Π δη. 11, σ. 

40. Βιι ἐδὲ 1,0Κ}}] ὙΠῸ ᾿ἱνὶηρ Οοά, Ηδ 
ὟΝ ἰ5, 15 Ῥγϑϑοηΐ νγῆοσο Ηδ 15 ψογϑῃὶρροά, 
Οἡ ϑαγΐῃ 85 ἴῃ ἤρᾶνθῃ : δηὰ ᾿νῃογθαβ [Π6 ἰ40)] 15 
ἀυπιὺ, ἴπ6 νοΐ οαττῆ 15 Ὀἱάάδη ἴο Ὅδ 51|]1οηΐὶ 
Βείοσγε σοά. Ὅρ. Ζεορῇ. ἱ. 7. 

ΤΠ15 νοῦϑθο ἀοθβ ποῖ ἔοπῃ ραᾶτγί οὗ ἴπ6 14ϑὲ 
σγο6, Ὀυξ 15 8η οχοϊδηγαίίοη οὗ ἴῃ ὑσγορδεῖ, 
βιιονίηρ ἴἢ6 ἱπηργοβδίοη τδάθ ὑροὴ ἃ ἀδνουΐ 
τηϊπὰ Ὁγ [πὸ τενοϊδίίοη : ἢ ἴὰγηβ ἴο ἴΠ6 58η6- 
[ΌΔΓΥ ἴοτ {π6 ἤηδὶ δηὰ ἔι]}} ϑοϊυϊζίοη οὗ 8]]} 
ἀουδί5, κε Αϑαρῇ ἴπ ἔπε βᾶπιε βίαίς οὗ ρεῖ- 
ΡΙοχ γ, Το. Ἰχχὶι!. Σ7. 

ΝΟΤῈΘ οἡ (ἨΑΡ. 11. 4, ό, 17. 

4. ΤΏΟΤ,ΧΧ., ΤΟ]οννοὰ Ὁγ πὸ δροβίϊς, Ηθδ. 
Χ. ,χ8, βαὰ ον ΠΕ} ἃ ἀϊθβογεηΐ, Ὀυΐ ἘΉΠΕΙΥ 
ΔῊ ἱποογτοςῖΐ, τοδάϊηρ, ἐὰν ὑποστείληται, ΜὮὩϊς 
Βρ ὟΝ ογάϑινογίῃ, δἴζοσ Ῥοόσοςκθ, ἐπαάδανοιτβ ἴο 
τοσοηςῖϊο ἢ [Π6 Μαβογεῖς ἰοχί, ἰἈκίηρ ἴἴ ἴο 
τθᾶη ἱπάγανναὶ “' ἔγοτη ἀπὸ ῬσΌρΡοΥ Ἰονοὶ οὗ 
ΒυΠΆΠΕΥ,᾽" ἃ ϑεη56 νυ ῃϊοἢ σου ]ὰ 6 5 5 οί οσΥ 
ὍνοΓο ἰδ συρροτίοα ὈΥ Ἰϊησιι ϊξιῖς ὑϑᾶρο; θυ 
ὑποστέλλομαι ἰπ (6 Γ,ΧΧ.. πιοᾶηβ ““ἴο ἄγαν 
δας κ ἔγοτη ἔραγ,." Πθυζ. ἱ. 171: ΟΥ̓́, ““ἢδνθ 
τεραγὰ ἔογ" (8 πηραηΐπρ ποῖ δρρ !οδὉΪ6 πετο), 
δῃηὰ ἴδθ 1,ΧΧ. ῥγοῦδοϊν υϑεὰ 1 ἰπ ἴῃ ἔοστηον 

δηά ςοιητηοη 56η56. Ἐοίηκο βυρροϑίθ πεν 

ἔου ΠΡΕΨ, πο ΘΟΔγ οὶ τεπίονεβ ἐμ ἀἰΗῇ- 
εὐϊγ. ΤΠ ΓΧΧ. μᾶνὸ Α]5ςοὸ "ΨΒ2) ἔογ ἸΦΌ2, 
ἰακὶηρ ΠῚ ἴῃ (ΠηῸ βρῆϑθ εὐδοκεῖ. ἴπ {86 
Ἐρίβεῖα ἴο ἴδ. Ηοῦγοννα ἴΠ6 ογάοσ οὗ {ΠῸ6 
εἴδιιϑοβ 15 γονεσϑοά, ἴπῸ αυοϊδίϊοῃ, ον! θην 
ἔγοπι ἸὩΘΙΊΟΥΥ, ϑούνιπῦ ΓαΐΠΟΥ ἴο {ΠΠι5ισαΐο 
1Π2η ἴο Ἄσοπῆτπι {π6 ἀγρυπίοηΐ οὗὨ [π6 Ὑτιίοτ. 
τ ῬυϑοΥ οὔϑβογνοβθ, νΟΤΥ {ΓῸΪῪ ἀπά ἔοτο! Ὁ] 
50 ἔλγ 85 ἴπ6 βιι ϑί ΠΕ] ᾿πηρογὶ 15 σοποογῃ 
“ἢς ῥγορδῃοῖ᾽ 5 ννοτάβ ἀθϑογιθθ [πῈ ὑγοιιὰ πιδπ 
ὙΠῸ 5ἰδηάς δοοῦ ἔγτοπὶ Οοά, ἴῃ δἰπιϑεὶξ, δὲ 
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67ο ΗΑΒΑΚΚΟΚ. 11. τ΄ [ἵν αν; 
Ῥαδυ, 48 δ 8 ἰη ἔπι εγς οὗ σοά." Ὅῆδ ραϑβαρο 
ΒούγεΥεῦ βἤονν5 ΠΟΥ γΥ ἴδε ᾿ηϑρ᾿τοάὰ υυτίϊεῖβ 
οὔδε Ν. Τ. ἀκα ψν ἢ ἰδ Ἰεϊῖος οὗ (6 Ο. Τ. 

6. ΤΙςο νοσὰ ΘΝ, δὴ ἅ. Ἀ., 15. ῬΡγοΌΔΌΙΥ 
ἀεηνοὰ ἔτοι ὯὩ}), ἴἰο Ὀοττον ; ἰη Ηἰρῆ., ἴο 
Ἰοηὰ ου ἃ ρἰεάφε; ὈΟΐδ ἔοστηβ οσοὺγ ἴῃ δα. 
χυ. 6; πεῆςο {Π6 τεάπρ] ςαἴδα ἔοστη, “ἃ ΠρΑνΥ 
ῥ᾽οάψο." 80 ΠΟΔΙΥ “ τηοάσγῃ σοπητηδηίδίοῦϑβ. 
ἼΠΟ δποϊδηΐϊβ ΘΌΠΟΓΑΪΥ ἴοοκ [ἃ 45 ἃ νοτὰ 
ςοιῃρουηάοά οὗ 2.) ἀδηὰ Ὠ Ὁ, τεηάογοὰ Ὁ ἴδε 
51. “4 οἰουὰ οὗ τιυὰ,᾽ ὉγῪ [86 ἈΔΌΝΙΠ5 δηά 
ΕτΟπΊΘ, “΄ ἀδηβυσῃ Ἰυζαηι,᾽" ἀουπάδηςε οὗ ΟἸΔΥ. 
Υ ῬΒΕΥ͂ βυρρεϑίβ (δὲ ὈΟΙΪΉ τηθδηϊηρϑ ΠΊΔΥ δ 

ἱποϊυάοα - Ὀυΐ τῆ6 τηοάογῃ τοπάογίηρ 18 54{|5- 
ἈοΙΟΓΥ, δἀπὰ ἰδ ἀου]θ πιοδηΐϊηξ ϑΟΔΤΌΘΙΪΥ 
δάπι 55 0]6. ΒΡ Ὁ ογάϑυνουτ ἢ 8665 ἴῃ “ (ῆϊοκ 
ΟἸΔΥ " δῃ Δ]]υϑίοη ἴο ἴδ ΟἸΔΥ νγ8}15 οὗ Βδόγ]οῃ ; 

, δυῖξ ἴδ σκρτοξείοη “' ἰδ δ᾽ πιο ἢ ἄοο5 ποῖ 
51 [8158 νἱοῦν. 

17. Το αἰ ΠἸοΌ ΤΟΥ ἴῃ Ει15 νεῦϑε ατῖϑος ἔσοει 
(Π6 Δηοχηδῖοιυ ἔοστῃ 1 Ἵ ἡρόσα ὭΚε 
[ 25 δηὴ ἱγγοζυ αν Ηἱρθοῖ, γγά, ἢ ἔτοσῃ 
ὩΠΠ, Ὀυΐ Ἐννα]ά οπθεηες [Π6 τεδάϊηρ αἰΐϊο- 
ξεῖδοσ 45 οογτυρῖ πὰ ϑοηϑεῖεθθ.Ό ὙΠῸ ΧΧ, 
σογίδίηἶγ μδὰ ἃ ἀϊδετεπὶ τοδάϊηρ, ἽΠΙΠ", Ὑῖ 
{πο αβῖκ Ἵ ἴοσ ἢ, δπὰ στϑπάες ἴἴ πτοήσει σε. 
ΤΠ Τάγρυπὶ μᾶ5 ἼΣ32  Π, σοηΐετεῖ ἴθ. Ὑδδῖ 
{πε 5υβῆχ ννὰβ Ἵ, ἴποθ, 8 βοδγοεοὶν ἀουθίῆι. 
Α Ἰοασπιθὰ ΓπΠοηά, Βονγενοσ, κυρροσίβ ἐμαὶ {Ππετὸ 
ἶ5 πο ποοά οὗ ΔΠΥ οδδηρε οὗ τεδόϊηρ. Ὑπὸ 
Δοσοηΐίβ 5θ6πὶ ἴο 5ιιρρεοδὶ [πδὲ [86 νοσῸ τηῦϑὶ 
θεὲ ἴδκοη 85 ἃ τοϊδίϊνε οἴδυιϑθ. “"ὸν 86 τνἱο- 
Ἰεπο της ἴῆου διαϑὲ ᾿πβιοϊοά 'ἰπ 1 εθαπου 
(5811 σονοσ {Π66).᾽ 

ΟΡ βο ΟΗΑΡΤῈΝΚ ἢ. 2 Ο ἴοκρ, 1 πᾶνε μεαγὰ ἴΊΩΥ !Ηΐ 5: 
τανίαδε τ Ηαδαξέμα ἐπ δὲς ῥγαγον Ἱγεπιδίειη, αὐ Οράς ϑρβεςῖ, μά νγὰ8 αἰταϊά: Ο Ι͂ᾺΡΟΚ, ἐς 
ΠΡ τ ὩΜΈΘΕΙΣ. 7 ΤῈΣ ἐὐ ΒΟΈΜΕς δ᾽ δὲν ἸΈΜΑ, ! τενῖνε τὴν νοῦ ἰπ τῆς πιάϑε οὗ τῃε [ὅ: 
ρλριως ΡΕΑΥΕΕ οἵ Ηλδθακκικ πε γεᾶτβ, ἱπ ἴῃς πηϊάβε οὐ τῆς γεδγβ τπλᾶκα Ἄγε 
ἐλ ἀρ Ρίόρδεῖ "προ δῃϊρίοποιῃ. πο ῃ ; ἐπ ψγγαῖῃ τειπε θε  ΠΊΕΓΟΥ͂. 

ΟΗΑΡ. 11. 1. “4,2 γαγεγ ο᾽ Ἡαδαξάμᾷ... 
δῤίφιοποι δ] Ῥτάᾶγετ 15 [Ἀκε ἴῃ 1[5 νυϊἀεβέ ϑεῆβε, 
Ὀοριπηίης ἢ ἀσόνουξ βυρρ!ςδίίοη, δηὰ ἴη- 
οἰυάϊηρ χγδῖοδιϊ σοπηπηθπιογδίίοη οὗ ραϑῖ, δπὰ 
Δηπουηοοποηῖΐ οὗ ἔπΐιγο, πϑγοῖοβ. Οἡ {86 
ννογὰ ({ἘρΡ}}}14}}} 5866 ποῖθ οἡ 5. χυ! 1. 

διδίσιοποι δὴ ὍΠ6 ρίυταὶ! ἔοστῃ οὗ {πΠῸ σνονά 
βῃϊραίοῃ, ὑνΠϊοἢ οσσυγβ οὔοθ ΟὨΪΥ, ἴῃ [Π6 1η- 
βογιρίίοη οὗ (6 ϑονθηίῃ Ῥϑαΐπι, ἃ ρϑαὶπὶ {{κ6 
[Π|5 ἈΥ̓Π.ΊΠ ὁ ΤΟΙΠΔΓΚΔΌΪΟ [ῸΓ νἱνας! Υ, ταρ! ἃ δηὰ 
Υἱβοόσγουῦϑ ἰγδηϑιτοηϑ, δηὰ νἱνιὰ ᾿ππροῦυ.," ὙΤΠ6 
τροδηΐηρ ἀπά ΕἸΥΠΙΟΪΟΖῪ ἅγο ϑοπιεννηδέ ἀοιυδῖ- 
ἔα], Ὀυϊ οὐτῖοβ πον ΦΟΠΟΓΑΙΪΥ ἄρτοα ἴμαῖ ἰξ 
ἀεηοίο5 ἃ ᾿γγίοδὶ ροεπὶ ςοπιροϑοὰ υπάογ δίγοης 
τηδηίδὶ οχεϊζοπιοπί, ἴ6 ἀπ γταιηδὶς οὗ ἴῃς 
Οτἴθοκ, Ηρστε νὰ ᾶνε ἀξὸρ ἰηΐθηϑο ἔρε! ηρ 
Ῥδϑϑίπρ σαρ! ἀὶγ {πγου ἢ 4}1 (Π6 Ρ 4565 οὗ βρί γιῖ- 
τ.Ἃ] ΕΠ ΟἿΙΟΩ ; ἹΠΠΔΘΟΤΥ υηϑιγραϑϑοά ἔοσ υἱνὶ ἀ- 
Π655 δηά βρίοπάουτ; Πδίιτο πῃ ἀἰσιαυ πὰ 
ΔΙΔΖΟΙΊΘΩς ταϊσοά ἱπῖο {πΠῸ βρῇεσγε οὗ ἴδ, 56ῃ- 
Εἰοηΐ, ϑγτηρδίη! ΖΙΠΡ; ΟΥ̓ ἀννθ-ϑίγιςοκ δ [Π6 ΠΊΔη1- 
οσίδίίοη οὗ Ὠινίπο ροννοῦ δηὰ ψυδίῃ  οἶθαγ 
τοδὶ ζαϊίοη οἵ ραϑῖ δηὰ ἔαΐζυγο Ἰυιάρτηοηξ, ἴῃς 
ὙΠοΪῈ στοννηθὰ ΕΥ̓͂ Δἃη ΘΧργεϑϑίοη οὗ ρετίεοϊ 
ὈΠρδδκοη {τιιϑῖ. 
ΤΠ σἰπιςίυτο οὗ πὸ Ῥοθπὶ 15 ρϑου ταῦ: [Π6 

τοἀοτσηϊπδηςο οὗἩ ἴ[Π6 ΤΊ ΘΓ ΤὮΓΘΟ 15 τεπλυκοὰ 
Υ εἰ ζΖϑοῖ ἀπά Ὀσγ ῬυΒΕΥ ; ΡγΟΌΔΌΪΥ ἀθρεηά- 

ἴῃ προ ϑοῦγε ὑπίχποννῃ ποῖ οδ] ἰᾶνν γτορυϊδῖ- 
ἱπξ ἴδε σοπιροπιξίοη οὗἉ 185 Ξρεοῖεβ οὗ ροείγυ. 

Ενναϊά, τοραγάϊηρ τπἰ5 ἃ5 ἃ ροοὴ ᾿ηἰθηάοά 
ἔοτ ρυδ)ς τες! δέοη ἴῃ {ΠῸ [ΘΙ Ρ]6, 4η δηζθοηη 
80 ἴο 5ΡΟΔΚ, δϑϑυπηθβ [παῖ ἴῃ6 ἤτϑε (υ. 2) δηά 
ἐηϊνὰ ρατίβ (16---19) ψογα βαιά οἵ ϑιιηρ ΟΥ̓ {86 
Ῥγορβεῖ; {π6Ὲ βεοοπὰ οἵ ργίηοῖραὶ ρατί δΥ {πε 
Ἰραλα ΟΥ ταῖποῦ [6 σποῖγ οὗ [ονῖεβ. ὍΤῊϊ5 

. ὈΠῚΡΒ οἷ [ἢ6 ἀἰδεϊπσῖποϑ5 οὗ [Π6 ϑεύθγαὶ ῥαγίϑβ, 

ἃπὰ ἤθοννβ ἃ ἤδαΓῪ δρργοοιϊδίοη οὗ ἔδε 
ὈοδΔυΥ δπὰ ρταπάἌευν οὗ ἴδε ροεῖῃ ὈΥ̓͂ ἃ ψΕΓῪ 
ςοτηρείεηϊ οτς; Ὀυΐ 18 15 Ορεῆ ἴο 96 οι 
οὈ]οοτῖίοη. ὙΠ σμδηρος ἴλΚο ρἷδοο ἴῃ ἴδ ὑγο- 
Ῥεῖ 5 ουνῃ βρί γϊ, γῆ0 βρεᾶκβ πιοτὸ ἴβδτη Οὔσδ 
ἴῃ ἴδ6 ἤγξε ρεβοη ἰπ ἴπθ πιιάϑὲ οὗ ἴῃς μασῖ 
ὙΥΒΙ ἢ 15 αϑϑίρπθα Ὁ Εννδ]ὰ ἴο ἴδε Ρθορῖδ. 

Ω. ἐδγ “Ρέε0}} 1,.1ἴ, 25 'ἴπ τᾶ... “1 
μοδσίηρ," τδαΐῖ Ἴ οι. δδϑῖ τηδάθ πὸ βοᾶσ, ΤΥ 
ΔηΠοΟυησοηθηῖ οΥ ἀδοϊαγδίοη, ἐ.ς. [δι νοὶ 
[25 Ὀδθη τλδάο ἰῃ (6 ὑῥγοσθάϊηρ σπδρίογϑ. 

«υα. φ'΄ξἷξαϊ4] Οτ, : ζοδσοᾶ;: [πε εἴεςί οὗ 
[86 Δπηοιυποοπιθηΐ νγᾶ5 ἔδασ, ποί ἰθΊΤῸΣ οσ ἐϊ5- 
ΤΩΔΥ͂, Ὀὰϊ ΠΒΠ]α] κα ἔξαγ, (με ἔξαγ οὗ ἃ Ὀείϊενεσ, 
ΒΟ ἢ 5 [6 Ὀεριπηιης οἵ νυ ἱϑάοπι ποτ 
δηάς σχργθϑϑίοῃ δ΄ οὔςδ 'π Ὀγάγοσ. ἴπ υ΄-. τό 
βίσοηρον δηοίοης τὸ Ὄχοιοα ὈὉγ ἴΠ6 δ] ΒΙσηεηϊ 
οὗ ρχοάϊοϊοα ᾿υάρτηρηῖϑ. 

γευΐυε {δῦ «υογἡ}] Α βοοά δπὰ ἔπιε τετάεσ- 
ἵἱηρσ ; ἴδε ψοτγί οὗ ἴῆς [οτὰ οπάμγοβ, Ροθ5 οὔ 
νους οδαϑίηρ, δ᾽ 411 {{π|ὲ5, Ὀμΐ 1 σομγεβ 
ἕοσῖῃ, 50 ἴο βρϑᾶκ, ἰπ νην δοῖ δῖ σοσίδιη στελῖ 
οὔθ65; ἴ{ 15 πη τηδηϊ βεϑιοα δηὰ υἱν  ]γ ἀρρτε- 
μοηάθά, Ἡδστο ἴπδ ργορδεῖ ργαγβ ἴμδὲ ἴῃς οἱάὰ 
ννοτκ οὗ ἀοϊνεγαποθ, τορεδίθα αἵ φᾶς ἢ γταεῖῖ 
σΠΕἶσΑ] ἐροςΐ ἴῃ {Π6 ΠἰδίΟΥΥ οὗὨ ἰ5γβεὶ, πιδὺ Ὀε 
ας πο ΕΥ ῥγεβεηΐ, 85 ἃ νης τοδὶ] γ, ἴο ἴδ 
τηϊηάϑ οἵ ἴπΠ6 ροορὶθ. Ορ. 5. χς. χό, 17. 

ἐπ δὲ νι!άξέ ΟἹ δὲ γεαγἿ Ὅ86 ργορδεῖ [ξδτϑ 
[πὲ πὸ Ἰοηρτς οἰεέίπιο, ννῃϊοἢ ἀρρεασγοὰ ἴο ὃἊ 
Ἰητἰπηδίθα ἰη οἢ. 11. 2, οι]ά ΒΘ ἴοο τηυςΐ ἔογ 
186 (2 οἵ ἴῃς ρεορῖθ. Ηἰ5 βγϑῖ σσὺ (ςἢ. ἱ. 2) 
μδὰ Ὀθθη “ον Ἰοηρ δ" ὍΠε ρεποά οὗ ἐχρεοο- 
ἸΔΌΟΩ ΟΧιο ΠΡ ΟΥ̓ΕΤ ΤΊΔΩΥ Ὑοᾶτ ποῦν ἢ115 
πὶ ] ἔδαγ ; δὸ ὑγᾶγϑβ ἱπογοίογο [Πδὲ ἴῃ ἴπὸ 
τηϊάϑὶ οὗ ἴμοϑὲ γοᾶσβ Οοά νου]Ἱὰ φιίςκεη Ηἰ5 



ον 3--τ-5. 

. 32. Οὐδὲ ολπλ ἔοι ᾿ Τεῦλδη, δηὰ 
τῆς Ηοὶγ Οπς ἤοπι πιοιιηΐ Ραγδῃ. 
ϑεϊδλῆ, Π|β βίουυ Ἴονεγεὰ τῇς ἢιεᾶ- 
γοη8, πὰ τῆς ολγῃ νγᾶβ ἢι}} οὗ ἢ 8 
ὈΓΔΪϊ86. 

ὙΟΓΚ, πιᾶῖκο ἰξ κηοννῃ, Ὀτίηρ ἴἰ νἱν  Ϊγ ργεϑεηῖ 
ἴο ἴδ6 πλϊη 5 οὗ Ηἰς5 ρεορὶθσ. Ὅδὸ ὈΓΑΥΕΥ ἰ5 
ΔΡΡΙςΔὉΪΘ ἴο [π6 ἐδυτοῖν ε ἜυοΓ τα] ἰδηΐ ἀπ ἜνῸσ 
ὙΥΔΙηρ, δ ἃ}} ρεσοὐ5. ὑργεοθάϊηρ ἴμ6 βηδὶ δά- 
νοηΐ οὗ (τίσι : ἤδηςο ἴδ ἐπ ρμδες σρο!  οη, 
βδονίηρ ἰπ6 τόρ οι 5 ἀδορ 56η86 οὗ [6 ποοὰ 
οὗ 50 (ἢ ἰπιογροϑι Οἢ5 85 ΤΠΔΥ Κεερ 11 αἰΐνα. 

"παῖδε ἐποαυπ] ΟΥ, ὕπο Μ210 ΑΚ ΚΠΟΎ. 
ἼὨΐς ὀχρ δίης ἴΠ6 ῥγεσθάϊηρ ννογά, “" σονῖνο :ἢ" 
ὙΠδὲ ἰ5 πεοράοά, δηὰ ἰ8 ἤετῈ Ὀγοπιίϑοά, 15 'π|- 
τηοάϊδίς ᾿φῆϊ. ὙΒὸ ἄῆϑννεσ ἴο {πὸ ὈΥΔΥΘΓ 
ἔο!οννβ αἴ οπςα; ρμαϑὲ Ἰυάρτηθηβ5 ἀγὸ βοΐ ἐουίῃ 
ἃ5 ρίεάξεβ δηὰ ργοσυσβοῦβ οὐ ἴ86 ἔαΐαγε υἱηάϊ- 
οδίιοῃ οἵ σοὐ β γἱῃϊζοουΞησ55, 

ἐπ «υγα!8) ΤῊΪ5 τοΐογϑ, ποῖ ἴο (δ (δ᾽ ἄζδῃ8, 
Ῥυΐ ἴο ἔπ [5γδε] 65, σσθοϑο εΥ]] ἀδεὰϑ (1. 2---4) 
ἀεϑεγνοά, δηὰ σεγο δδουΐ ἴο σϑοοῖνθ, ρυιη]5ἢ- 
τιεηΐ. ΤῊΘ6 ΡΥΑΥΟΓ ἰ5 ομα οἤεγοὰ σορϑδίθαυ ὉΥ͂ 
Ρ52]π|ἰΞῖ9 ἀπ ργορδοίσ, “"" ποῖ ἰπ ΤΪΏΘ ΔΙΩΡΈΓ, 
Ἰεϑὲ ΤΒοιι Ὀγίηρ πιὸ ἴο ποι ϊηρ.᾽" 

γεριοιδοῦ) Οτ, Ἰπὸὰ ΜΠ1ῸΔ} ΣΘΙΣΘΙΔΌΘΣ. 
ΤΠ8 ἔοστῃ Ὄχρίοβϑεβ ἴδ 5ἰοά δες Δ οὗ ἴῃς 
Ρτορμοῖ οὐθὴ δοῖίοσ ἰδ ἴπ6 5ιΡΡ]ςαῖο 
ἵἴοπῃ. δο ΧΧ΄ Νυϊρ. 

ΘΕΈΘΟΝῸ ΡΑΚΤ. 

ΗἩδΌδκκικ 5665 ἰπ ῥτορδεῖς νἱϑίουῃ [ΠῸ 
ςοπιίης οὗ Οοὰὲ ἔογ Ἰυάρηηοηξ δηὰ ἴοτ ἀδἰ νοῦς: 
ΔΠῸΟ (566 συ. 12, 12}; ἴδυ8ϑ τδοονηρ δη 
ΔΏΘΥΟΥ ἴο ὈοΙδ ργάγοῖβ, {μαὶ ῸΣ θη] ρϊοη- 
πιεηῖ, δηὰ ἰδῇ ἔοΓΣ ΠΊΘΓΟΥ. 

3. Ο͵οά εα»ηξ... Ῥαγαμ ΟΥ, 6οά οοτοῖδ. 
ὙΒΟΗδοῦγενν 15 τοηάεγοὰ ἴἢυ5 ΟΥ̓ τηοβί ἱπΐεγρτεί- 
εἴ5 δηςιοηΐ δηά πιοάοσῃ. Ὅδ6 ὑγορδεῖ ϑρϑᾶκς 
οὗἨ δὴ ἱπιροηάϊηρ τηδηϊ ϑϑίδθοι 6 δάορίϑ 
116 ἱπιᾶροῖυ οὗ Μοϑεβ, θυ. χχχῆ!, 2, οὗ Ποὺ- 
οταῦ, [υἀξ΄ ν. 4, 5, Δηά οὗ Ὠαν!ά, Ῥ5. Ιχνι!, γ; 
Ὀυϊ ἩΟΓΟΔ5 ἴῃ ἴποϑθο ραϑϑᾶροϑ ἴΠ6 ραϑὲ 18 ἀδ- 
βοσί δε, ἤογὸ ἴΠ6 δαΐζιγο ἰ5 ργοαϊςϊοὰ. Ὀσ 
οὔϑοσγνεϑβ, [μδδί Ηδθδικυκ οὔθ ([Π6 ΠΔΠ|6 δ πὶ, 
[86 δ] πὶ οὗὨἩ ἷανν, ἴῃ Ροϊηίίηρ ἴο Δποῖποῦ 
ἰανυείνοῦ  Ὀυῖ ἴδ οσματγδοίογιϑιὶς ἤδδίασο ἤοτΘ 
5 Ἰυάρτηεηξ, Ηδστε Οοὰ [5 παπιοὰ ΕἸοδῇ, ἴπ6 
ἈΙρῖ δηὰ 411] πρῖγ, [μοτὰ οἵ [Π6 υπίνογϑο ; 

᾿Ξ {ἢ6 ΠΟΙΥ οὔ) 45 Οοά οὗ ἔφ μξι] ἰϑγαεὶ: 566 
ποῖς ου ςἢ. ἱ. 12. 

Ἰενιαη ἀπά ῬΩΓΕΠ] Τεῖηδη οὐ Εάοπὶ (δεῖν 
ἴῃ [6 βοηρβ οὐ Μοϑοβ δηὰ Ὀθθοσγαῃ) δπὰ 
Ῥᾶγδῃ ἅτ ἴη6 ἴννο οοηῖσεβ οὗ στηδη 5 ΔΈΟΙ ἴῃ 
Ὠριυΐξ. ΧΧΧΙΪ. 2: 86 Ὁ δίοῃθ ἴῃ ἰπάρ. νυ. 4. 
Βοίἢ ἅγθ ῬΥΟΡΟΓΥ δῆιο8 οὗ ἴνο δι ρ ἢ ]δπάς, 
Τρςεπιδη δος (δ6 βουΐδοτη, Ράγᾶῃ {πε ϑαϑίογῃ 
ἀϊδιηήςῖς οὗ Εάοπι, ϑερασαίοα ὉῪ ἴμῈ ἀθὸρ ἀθ- 

ἴοη οἵ ΑἹ Ατσδῦδῃ. 
ϑδεία 2] ΦῊ15 ἀπά συ. 9 ἴθ (6 ΟὨ]Υ ὅθ5 

ἴῃ ννὩϊοἢ (δ6 νογὰ οσουτγβ ουξ οὗ [6 Ὀοοϊκ οὗ 
ΟΡ ΞΔ] ΤῺ 5 ; [158 1:56 ΒεΓῸ 8ῃμεανβ [δὶ [86 ὨΥτΊη ννᾶ5 

ἨΑΛΒΑΚΚΟΚΙΟΊΤΙΙ. 

4 Απά δὲς ὈΠΡὨΠΕ885 νγᾶϑ 88 (δ 
᾿ς; ἢς μαά ᾿ Βογπβ εσηηηρ οὐ οὗὨ ἢΪ8  Οτ, 
μαπά: ἂδηά {πεῖς τυας ἴῃς Πἰάϊηρ οὗὨ δεανε οκέ 

Φ' Αἱ δἰάξ. ἢ]8 Ροννου. 
ς Βείοτε δἰπιὶ ννεηῖ τῆς ρεβϑΈ] Θηςδ, 

ἱπίοπάοραὰ ἴος σοοϊίδίίου ἰπ ἴδ ἰδσηρίο: ἰξ 
ἀεῃοίοϑ ἃ πηιιϑὶς δὶ Ρϑιι96; Ὀὰξ 966 [ηἰγοάυςίοη 
ἴο ἴδε Βοοκ οὗ Ρϑβδ]πιβ, οὶ. ιν. Ρ. 170. 
Ἦἱ κίον εουεγεά.. ῥγαμε] ΟΥ, οονφσφῖδ. 

Ἐογ ““ποάνεη δηὰ δασίῃ ἃγὸ ἢ1]}} οὗ Η!5 ἌΦΡΩΝ 
“ΟἸΟΥΥ " ἴῃ [πΠ6 ἢχϑε οἴδυϑα ὑπο δ αν 
ἴο {Π6 (1}}1 πιδηϊεϑίδίίοη οὔθ Ὠῖνῖπο αἰγὶ διιῖο5 
ἴῃ [Π6 ϑριγξυδὶ βρῆεσο, Ηἰβ εἴσγῃδὶ δϑοάδ. 
ΡΓΑΙ86᾽) 18 ἴδκθὴ ΟΥ̓ ϑοπὶα οὐἱτῖὶοβ [0 πηθδῃ 
ΤᾺΔ᾽ΟΘΟΥ ΟΥ̓ φἴΟΓΥ, ὑιιξ ἴδ ἰ5 πιογὸ παῖιιγαὶ, δηὰ 
δοςογάβ Ὀϑίεσ Ὑ]Ὦ [6 Ῥγορμεῖἷβ οὐ͵οςξ, ἴο 
υπάοτϑίδηὰ [ἴ 45 τγείοστίης ἴο [26 ῥγαΐῖϑο οἴεσοά, 
ὙΠΟΊΠΟΣ Βροπίδποοι 5:77 οὐ σοὶ ας Δ ΠΕΎ, ὈΥ ἴΠ6 
ὙΠ οἷο γᾶςο οὗ πηθη, γῆο νυν [Π655 ἴπ6 τηδηϊδ5ῖ8- 
ἴἴίοη. ὙΠ6 ῥταῖϑο ἰ8 {πε σεβροῆβδ οὗ οσσοδίίοῃ ἴο 
{δε ψοσκ οἵ 115 Οτεαΐου δηὰ [υάρε, Ορ, 5. 
ΧΧΙΙ, 3. 

4. “4 ἰδὲ ἐγ 1] ἰ.6. 45 Ἰίσνξ ἴῃ 115 ΘουΓΟΘ 
ΟΥ̓ ἔβϑέῃοα ; ἴπε ὈΓΙΡ  ΠΕ55 ἰ5 {με ἘἢΌ]ρθηςς οὗ 
(π6 ᾿ξ ἴῃ ψῃϊοῆ Οοά ἀννε}]9 (φό: οἰκῶν 
ἀπρόσιτον). Ὑ86 8οη, ἰπ δηά Ὀγ ΨΝΒοσι πα 
ΒΑΙΒΟΥ 15 τηδηϊεβίθά, ἰ5 [6 ὉΠ ἢ η655 (ἀπαύ- 
γασμαλ) οὗ ΗϊΐΪΞ5 ρίοτγ. Εννα]ὰ δηὰ βδοπιθ οἵδοιβ 
ἴδκα ἴδ Ἰρῆϊ (45 ἴῃ ἴοῦ χχχνυὶ]ϊ, 21) ἴο τηδδῃ 
186 ση; δυΐ ἴπ6 ῥσορῃεῖ σου] ϑβοδγοεὶν 
σοΙρᾶγο ἔπε ὈΓΡ Πε55 οὗ Οοά ἴο 4 οσγεδίυσο. 
Οοὰ ἴς Ἰρῆξ; Ηἰ5 πηδηιϊδϑίδίοη 15 Ἔυεσ ῦονυθ 
186 Ὀγρμίποθ8 οἵ 1π6Ὸ ϑυπ,᾽) Αςῖβ χχνΐ. 11, 
ΒΙΓΝ ἰῃ Ὁ. ΣΙ ἰ5 ἀοϑουθοαὰ 85 νυδηΐηρ Ὀοδίοιθ 
Ηϊπι. ὙΠ6 νἱβιῦ θα συμ 15 τεξαγάθα ἔγανγ 85 
18}6 τεοερίδοϊς οὗ ϑἢϊ, 4 δὲ δηά ρίοσιουβ 
ἤρσυγο, Ὀυϊ δη ἱπδάεσαυδίο ργεβεηϊδίοη, οὗ {π6 
ἰἰξῆς [5610 “ὁ Πρ ]6, υπδ᾽ογοᾶ, υὑπομδάδονεά, 
οἴογηδὶ " (ΠΏ εδη Ομυγοῖ, “ ΕβϑαΥ οὐ Ὁ δηΐο,᾽ 
Ῥ. 1ΣοΣ). Το Ηἰϊπάοο [οἸξ 1815; βρθακίῃρ οὗ 
[86 τηδηϊ οϑίδοη οὗ 86 Ὠογ, ἴδ6 δυῖμοσ οὗ 
[86 ὁ Βῃδρανδῖ Οἱἵα, [εςξ ΧΙ. 12, δᾶγϑ, “1 
πῃ ποάνθη ἃ ᾿ἰρϊ 5βῃοι]ὰ ἢδβῇ ουΐ βυάάξη!γ 
ἔτοπι ἃ ἱποιιϑδηὰ 5ιη5, (ἢδὶ του Ὀδ 1κὸ {Π6 
βρ επάουτγ οὗ ἴπ6 τη οπο.᾽" 
δογ εοριέμρ ομὲ 977 δὲ μι, ἔνο 

Βοστι ; (ἢς ψψοτγὰ 15 υϑού, 85 πη Εχοά. χχχίῖν. 29, 
240 (ΏΕΓΟ 566 ῃοίς), δοϑοίυϊεὶυ Ὁ ΓΤᾺΥ5 Οὗ 
βΑβηο5 οὗ ᾿ς. Τδυ5 ἴΠ6 ἤγαξ σὰγβ οὗ [6 
511 ἃ. σοιῃραγοα ΌΥ Ατδδὶς ροείβ ἴο [πὸ Βοστς 
οὗ ἴπ6 ξ426}156, Ηρστσὸ {6 τηοδηΐηρ 5θθ8 ἴο Ὀ6 
“ ἀουθ)ε βαβῇςβ οὗ ᾿ρπϊ, ἑογκοὰ ᾿ρζαϊηρ5 ἃγα 
Η!5, σοίϊηρ ἕοσἢ τοσ Η!5 μδπὰ."" Ὑ8ὸ γοηάοσ- 
ἴῃρ ““οὐυΐ οὗ ἢ]8 51:46, 2.2. οἡ οἰἴπεσ 5ἰάθ, 15 
αυσϑιοηδοϊο, δηὰ ρυεβθηῖβ ἃ 1655 ἔοσο! Ὁ]6 ἱπλᾶρο 
(ἴλη τδδί οὗ ἴδ μβαηὰ ννυἱοϊἀϊης δηὰ αἀϊγοςτην 
πε πυπάετθοϊς, ΤΕ στογά “ Βοστ5᾽" νγὰ5 ὑσὸ- 
ὈΔΌΪ οδοβθοη ὙΠ γοίογοηοθ ἴο ῥϑϑαϑοβ ἰπ 
ΨΠΙΓἢ 1 15 ἃ Ἷ οὗ ἔοτοσ, 85 5δῃονσηρ ἴα 
ἀεξπαξοη οὗ ἴῃς β458}65, νὶΖ. ἴο ἀξ ΣΟΥ Οοάὐ 5 
ΘηΘΠΊ 65. 
δε ῥίάϊηᾳς φῇ δὶς βοιυεγ)] ὙΠ Ἰιρπε ἰ[96}Ὲ, 
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απὰ !' δυγηίΐηρ, οοα]8 νγεης ἔογιῆ δὲ ἢἷβ 
ἔεοϊ. 

6 Ης ϊοοά, «πὰ πιρολϑυγοὰ τἢς 
δα : δα ΘΠ 6]ά. δηά ἄγονα δϑιιη- 
ἀδογ τῆο πδίίομβ; δηὰ τἢς εδνοιὶδϑαῖ- 
ἵῃρ τπηουπίδίη8 νγεγα βοδίζεγε, τῆς 

ὙΠΙΟἢ ῬΑΓΈΔΙΪΥ πιδηϊἤεϑίβ, ἀοθβ Ἰῃ τϑδ] Ὑ Ὁ 
Ὠἰάς {πὸ ἱηάννο!!ηρ, ᾿ην 510].6 Οοάμεοδά ; ομο 
οὗ (δ6 βυθ] ποδὶ τεργεθοηϊδείοης οἵ ἴπ6 ᾿ποοη- 
σοίναὈ]6 ΦΊΟΣΥ ; σοιηρασο “ Ηδ τῃηδάθρ ἀδγκηθϑϑ 
ΗἰΞ5 βϑοσεῖ ρἷδοθ," ἴῃ Ῥϑ. ΧΥΪ]. ΙΣ, ἃ Ὀ541Πὶ 
ΠΟὨΒΙΔΏΓΥ ἴῃ ἴπ6 ῥτορποῖβ πη, ἢ ο, δον- 
δυδσ, ἱηϊγοάμςοθ ἃ ποὺν δηὰ ϑἰηρυ δι ρταπὰ 
τῃουρῃῖ, ἰμ4ῖ οὗ ἀδγκποθς “τῸπὶ ὁ" Θχοθβϑ οὗ 
Ἰισῃι." Οὗ. θηΐε, " Ῥαγδά. ν. “" ζοχιδ Ἶ 50] 
οδ6 5] οοἷδ δ] βἕθϑϑὶ βεσ ἔγορρᾷ ἰυςθ.᾽" 

δ. Βείογε δἰ»ι «ὐεη:] ΟΥ, “φοβῇ ." 186 ὑτο- 
Ῥδοῖ ἀεβοτῖῦθϑ Δη ἱπηροπάϊης ᾿ἀφτηοηῖ. ὙΠῸ 
ἢτε οὗ 7υκίιςο, νυν ]ς ἢ οἰοδηθο5 δηκὶ σεϑίοσοβ [ἢ6 
Ὀπίνοσβο, 15 ἃ ροϑί!]οηςο Ὀγηρίην ἀεδιγαςοη 
ἴο (6 ἴοεβ οὗ ᾿ἰρδῖ, 15 Ῥγοραγίηρ ἴΠ6 νὰν 
ἔοσ Ηἰξ τποου. 

δωγπὶηρ εοα}] Οτ, Ὀπσπῖπα ποδὲ (ἰδ υ5 
Ὠουΐῖ. χχχῖ. 24), ἐ.6. ἀθδάϊν ἀΐϊθραϑθθ, ἔδυ, 
ΒίΓΟΚο5 85 οὗ ᾿ρῃτηϊηρ ᾿ηΒὶς ηρ συάδάδη ἀοδίῃ. 
ΟἿΣ Οοὰ [5 ἃ ςοπβυπιηρ ἢτο." ὍΤῆο βυάάση 
ἀοκίπισίίοη οὗ δοηπδοποσ 5. ΑΥΤΩΥ τηυϑῖ Πᾶγθ 
θδθη ργοϑοηΐ ἴο ἴῃ6 ὑγορῃοβ πηϊπά, Ὀυῖ ΟὨΪΥ ἃ5 
186 Θχερ] βοδίίοη οὗ ἃ ξοηῆθσαὶ ἰᾶνν. [ἢ ἢ 15 
Ῥϑϑᾶζε ρϑβί]θησο πὰ ἔευοῦ ἅτε, 580 ἴο ϑρθᾶκ, 
Ρειβοηϊβῇεά ; ἴῃ6 Βαθυ]οηΐδῃβ οὗ {πὶ {ἰπὶ6 
τοραγάδά Ὀοϊἢ 85 ἴῃς ςἢ!οῖ οὗ τρδ᾽ρτιδηξ ΞΡ σιῖ5, 
ἴῃ δοσογάδηοα ἢ {πὸ οἷά Αςοδάϊδη βυϑίοσα : 
566 Ι,δηοστηδηΐ, "1.ἃ Μαρῖς," Ρ. 34. 

6. Ηε «“ἱοοά, από »ιεαιμγε  ὮΪ8 ἀδηοίοβ 
16 ράᾶ 56 νυ ῖϊς ἢ ργθοθάθβ [ἢ6 Ὀυγβίηρ οὗὨ [ἢ6 
βίοη. Α8 4 οδίεξ οἴδλπάβ ϑισγνογίηρ πὰ 
ΤΑΘΑΘΌΓΙΗΣ ἴπ6Ὸ ἔογοθϑ οὐ δ᾽5 ἘΠΟΙΏΥ, 50 ἴῃ6 
Ι, οτά, 85 “τήδῃ οὗ νναγ" (Εχοά. χν.), οὔϑογνεϑ, 
ΤρΑΞΌΓΟΒ οὐἵ δοσυγδίοὶυ δηὰ ςοπρ]ο ογ 186 
οαγί, νης Ηδ 15 δδοιυῖΐ ἴο νἱϑὶς 'ῃ ἡυάρτηρηῖ. 
ὙὮ15 ἱπηᾶσε ἰ5 ὄνθῆ τήοσο ἅν ἴπδη {π2ῖ 
Ργεβοηϊοὰ ὉΥ ἴθ υΧ Χ., ἐσαλεύθη, "" ἴῃ6 φαγ ἢ 
βδῇοοκ:, 1ἴἴ δοςοσγάβ Ὀοξζεσ νυ [Π6 ΓΟ] ονσίην 
«οἴδυι56, ἰπ νδιοἢ ἴΠ6 ἸΙοοῖκ οὗ Ηΐπι, ΝὌὍΟ τηρα- 
δυγοά ουξκ 411] ᾳυλγίοτα οὗ ἴΠ6 οδγίῃ ἴοσ Ἰυρ- 
τησηΐ, ἰ5 ΟΠ] ονσοὰ ὈΥ 186 τογτὉ]6 σῃοςκ. 

ἄγουε αεὐπάεγ) Ἐδίπου, “σοην ]5θά,᾽" τηδὰθ 
{Πόπὶ βἰασί ἴῃ διιάάθη [οΥΤΟΥ, ῥδηϊς-ϑίσυςκ δ 
116 ἔγϑε ουϊθυγοι οὗ ννσαῖῃ. [}ἢ [οὐ χχχυ]ο. 
(δὲ ψοτὰά ἰ58 τοπάσγθα, “" ἰβ πιονδὰ ουῖ οἵ ἢϊς5 
ρΡίαςε :" 186 ππονεπιεηΐ 15 συάάδη δηὰ ν]οϊεηῖ. 

δὲ εὐυεγ απ νιοισι αὶ, } ΒϑΥτΩΌΟΪ5. οὗ ]] 
128 195 πιοδὲ ϑἵδθὶθ δηὰ οηάυγιηρ, ἴΠ6 506 
Γουηάδαζοης οὗ Π6 φαγῇ. 

«ὐεγε “εαἰεγε] ΟΥ, τοῦδ δδππαοσ, 5μαῖ- 
ἰετϑὰ 45 ΟΥ̓ Δη δαγίαιυδο. 
αἰ ὁοαυ] ΟΥ, ἀιὰ πβἴπκ, [6}1] ἴῃ, σσοσο Ἰαϊά 

Ἰον : ςΡ. 581. 11. χ) δηὰ χὶ. 4. 
ῥὲ᾽ «υαγε αγὸ ευεγίασ! πᾳ) ἐ.6. 85 Οοά ποὺ 

“Φοείδ ἔοσί ονεσίβγουσίηρ 411 [μδξ Ορροϑεϑ ἰΐϑεὶ 

ἨΑΒΑΚΚΟΚ. 11. [ν. 6--8, 

Ρεγρεῖυδὶ ἢ}}}8 ἀἰΪ4 δον: 5 γγὰγ8 
αγε ἀνοιἸλϑιίηρ. 

7 1 98. ἴῃε ἴεπῷ5 οὗ ' (υβμαᾶη "ἴῃ τ. 
αἰ ιςτίοη : σπα τῆ6. οεἰιγῖλίῃ8 οὗ ἴδε 1. 
Ιλαπά οὗ Μιάϊαη ἀϊά τγοπιῦ]ς. μαπφβῃᾳ γᾷ 

8 δ'ν;δ8 τς ΓῸΚΡ ἀϊβρ᾽εαβϑεά δρδίηϑβι “59 

ἴο Ηἰπὶ, βἴσοηρ δηὰ ἀυγαῦϊα 85 1ξ ΠΊΔΥ 966πὶ 
ἴο ὕδ6, 50 ᾶνὸ Ὀδθη Ηἰ5 ννᾶυϑβ, Οἵὕ ξοὶῃρϑβ (ϑαπὶς 
νοσα 85 ἴῃ Ἀϑ5. ΙχυἹ. 24), ζγουφδουΐ 411 ἅξες, 
ὙἹ ἢ 5ροςδ] γεΐογθρηςθ, ἃ5 Ἡ ογάοσ οὔϑογυδϑ, (οἵδ 
τοι ηἴδιη5 51η8], 56 1Σ, Ραγδῇ, Βαϑῆδῃ : 50 ψνεηὶ 
Ης ἕοσἢ τοπὶ Εξυρί, 50 [σου ρῇ (Π6 τ Πάο- 
Π655, ΗΙϊΖς ἴλΚο5 [Π6 οἰδιιϑο 45 ἴῃ δρροβίοη 
(ο ἴῃς ρΡῥχοοθάϊηρ, πιουηίδίης δοίη ἴΠ6 οἱά 
ννᾶγ5 οἵ Οοά, {μὲ ἔουπάδίίοη οἵ Ηἰ5 ποῖῖ; 
Ὀυΐ (Π15 ἱπ ογργοίδιϊίοη ννοακοης [ῃ6 5θηϑ6, 

Ἴ. 1 :ππαὖὺ ἐδὲ ἐεπί: 9 Οἰσδαη, ς. ΤΣ, 
ὙΠ ΟἾΠΟΥ ράββᾶρθϑ, ρύοόνοβ [Πδΐ [πε ργορίνο ἰ5 
ὨΙΠΊ56 1 [Π6 βρεαῖκοῦ; 566 ῃοΐδ οῇ ν. σ. Τυπιηῦ 
ἔτουι [6 ςοηϊεπιρίδίοῃ οὗ ἴμθ Αυὐδηρο, ὃς 
ποῖοϑ ἴπ6 οἴἶπεςϊ οὗ ἔογτηοσ ᾿υὐρηλοηίς. (πάλη 
15 ξεπογα γ Βοϊὰ ἴο ὈῈ ἃ ροεέϊς ἔοιπῃ ἔοσ (υϑ, 
ὁ. ς. ἃ Οὐϑδιῖ6 ρθορὶθ; Οἰι5ἢ, ἱπάορα, 15 οἰ ϑργθετο 
᾿πνα Δ ὈΪΥ υϑοὰ [γουρδουΐ ἴῃ ΟἹ Τοοίαπηγπί, 
δηά τπογοίοσε ὮΣ Ῥυϑου ἄρτθθς τὴ τἢν οἱά 
Γςοϊηπηθηϊδίουβ ἰῃ ΔΡΡΙγἱπρ 1ἢ18 ρᾶϑϑᾶρθ [Ὁ 
Οὐδδδη Ε ἰϑμαίδῖπι, [υἀξ. [1]. 8, "ἴδε ἢηεὶ 
νἤοϑο Δ δ Ποη Οοάἄ ονοστυ]οά ἴο εδδοίεη ΗΣ 
ῬΘΟρΪο.᾽" Το (815 ἴπετο 15 ἴῃ6 5ίγοηρ οὐ)οςίοι, 
1τηδί ἴΠ6 πᾶπιὸ οὗ ἃ ρεΐξοη νγυου]ὰ ἔδιι5 Ὀδ ᾿π|τῸ- 
ἀυςοά, σοΠΈΓΑΓΥ ἴο ὕὑϑᾶρο, δηὰ ἴῃ ραγδὶ οἰ ἰση ἴο 
ΜιΙιάϊδη, [Π6 παῖδ οὗ ἃ παῖΐοη. Ενγα]ὰ Πποϊάς 
{πδὲ 11 ἰ5 16 πᾶπηθ οὗ ϑοιηθ τὶ πρᾶγ Μ|άϊδη, 
ἃηπὰ ϑιξροσὶβ (παῖ 1 τᾶν θὲ ἰάἀοηπβοὰ π| 
7 Κβῆδη, σε. χχν. 2 ἢ, 

ἐπ αὐιίωοη) Οτ΄ “ἸἸ]χυϊγ.᾽" ὙΒΟΓΟ 9θοπι [0 
θα ἃ τϑίογοπος ἴο οἷ, 1. 2, ἤοτε ἔπο βᾶπιὸ προτὶ 
5. σρηάδοτεὰ “"Ἰπἰαυϊγ." ὙὍὙμὸ ρῥγορμεῖ ἔπετὸ 
σοπηρ αἰη5 τὶ Οοά Ἰεῖ Εἰπὶ 566 ἱπί 4 γ; ΒαῈ 
ἴῃ νἱβίοῃ ἢ 5665 ἴ86 ρθορῖὶβ, ἴῃ ννῆοϑε σουπῦ 
Ἰυάστηοηξς Ὀορᾶη, ὑπάοσ 16 ἱπῆιμδηςο οὗὨ ἱπι- 
αυϊγ. 5111 τῆς τεηάογίηρς "’ ΑΒ] ςτοη " 5 Ξυρ- 
ῥοτίοα ὈΥ σοοάὰ δυςῃουεε5, Δ] ςξίοπ οτ ἰγουδὶε 
ἴῃ ΟἸΟΘΕΙῪ σοπηροοίδα νυ ἢ 1 πΙ 4 ΟΠΕΥ͂ 85 ἃ 518 

δηὰ ἀϊγοςξ γοϑυϊῖ, αηὰ {Π15 πγοδηΐηρ 5υϊ15 ἐδ 
Ῥᾶγδ]]ο]5πη. ὙᾺῈ ργορβμεῖ 8665 {πὸ οἱ ἐῃεπβ 
οὗ ᾿ϑγδεῖ ἰῇ υἴευ ΠΊϑοσυ. 

ἐῤε εμγίαϊπ. 1.6. ἈΔηρίηρβ οὗ [Π6 ἰεηΐδ. 
ἐϊά] ἐγεριδἰίφ)]Ὶ ἈΔΙΒΟΥ, “το }0}6.") ΤΠ ρτῸ- 

Ῥεῖ 5εὲ5. ἴῃς οἱὰ ᾿υάρτηθης δϑουξ ἴο δὲ Τ- 
Ρεαδίοα : [πὸ ποπιδὰ {γῖδο5 ἴῃ ἴοστοσ οὗ 5υκὰ 
ΘΧιευτηϊ πδίίοη 45 ὑ666}} τ1π6 Μ|άϊδηίξεβ, [υἀᾷ. 
ΥἹ], το, τοξεγγοά ἴο ὈΥ ρβδὶπηὶϑῖ, Ῥβ, ἰχχχιι. 
9. 11, 12, ἃῃὰ ῥτορδεῖ, [5δῖ. ἴχ. 4, 85 ἰγρίοδὶ 
οὔ ἴδε υἱΐοτ ἀσδίγυςτοη ανυναἰϊξίηρ [86 Ορργέϑϑθοῖθ 
οἔ [5γδεῖ. 

8. "Κῶ: 18. Σόκρ, δις. ΟΡ. 5. οχίν. {, ὅ. 
Α5 1 ϑἰασε θα Ὁ. 1Π6 νἱβίοη, ἴπ6 ργορβδεῖ ἔυπ|5 (0 
᾿πηυΐγα τ μδὲ ννᾶ5 ἴΠ6 σδιιϑὸ Οὗ 1π6 ἐγτετμσπάουϑ 
υἱβιϊδίίοη νυ] ἢ 611 οα “" τήνοσε," [86 ΝΙΙΟ ἀπά 
{πὸ Τοτάδη, ἀπὰ ου “ἴῃς 568," 2.4. 1π6 Ἀεά δ6ῖ: 



ΗΑΒΑΚΚΟΚ,. 11]. 

10 Τῆς πιοιιηϊαίηβ8 βἂνν τῇδε, “μά 
{ΠΕ {Γεπιδ]θἀ : τῆς ονεγῆοννίπρ οὗ 
πε ννδίεσ ραϑϑεὰ ὃγ: τῆς ἄξεερ υἱ- 
ἴεγοὰ ἢἰ58 νοῖςς, σπά ᾿ἰεὰ ὦρ ἢ 8 
βαηάβ οπ Ὠίρῃ. τ 

11 ΤὨε βιπ σμά πιοοη 4 βιοοά 5211} " Οτ, ἐλένσ 
ἱπ {πεῖν μαι τλείοη : "δὲ τῆς ᾿ἰσς οὗὨ τικζξεώ ἐν 
τπϊη6 ὁ Ἄγγοννβ {ΠῈΥ τνεπῖ, σπά δὲ τῆς ΑΝ ᾿ 

γ. 9-ἰ1.] 673 

(16 Γίνοιϑ ἡ τῦσς τΠ|Πη6 Δῆροῦ δρδίηβί 
ἴΠ6 τίνει ὁ τας ἴῇΥ νυγδῖῃ δρδίηβῖ 
τῆς 868, (δας που ἀἰάθε τάς προ 

στ, ἂν τῇϊηθ ἤογβοβ ἀπά ἘΓΏ ςἤλιοῦ οὗ 
τς κα΄- ΒΔΙΔ[ΙΟΠ ἡ 
ἐς ἢ ΤῊΥ Βονν ννᾶβ πιδάε αυΐζε πακεά, 
δε, ΤΆσα αρρογάϊηρ ἴο τῆς οδῇῃβ οὐ τῆς εγίθεβ, 
τ ἐᾷς ῳφῃ {γ Μοτά. δεϊδλῆ. ΕἼΤΒου ἀϊάβι 
ἦε ο 

ΣΟ. ε“αγίά. οἶολγο τῆς δαγίἢ νι τίνοϑ. βδιπῖηρ, οὗ ΤῊΥ φΠ το Γ Πρ βρεᾶγ. 

ἘΠ6 ΔΏθυνΕΥ 15 [παι (ἢἣδ ἴσια υἱξἰπιαῖο οὈ͵οςξ οὗ 
411 Ἰηςογροϑιτοηβ, ἱπ νυ ϊςῆ Οοά ἀττὰγβ Ηἰβ5 
Ποϑίβ ἔοσγ νδηρόδηςθ, ἰ5 ἴΠ6 βαϊναίίοη οὗ Ηἰξ 
οἰεςῖ. Ηδγάογ οὔϑογνοβ, ““ἼΠ6 ςἰτι Κρ ἔογπιὶ 
Οὗ 1}15 φιιεϑιίοη ἐἤδννβ ἴπ6 δίασγγ οὗ [86 5θεσ, 
πα γῖνεβ ἃ ἸΟῪ πιονοπιθηΐ ἰο ἴπΠ6 οὐθ. ϑιυςῖὶ 
ἰηϊεγγυρίοης οἵ με παγγαίϊνε ἀγὸ ουηὰ ἴῃ 5. 
ΟΧῖν. ς, 6, Δηὰ εἰϑοννθοσο ; {ΠΟῪ ξῖνθ ἃ ρεου Δ 
ὩΟΌΪΕ δηὰ οἰοναϊοά τὰγηῃ ἴο Οτθηΐαὶ ροείτγγ.᾽" 

σα» ὁ ἐραγὶοί: 9, “αἰυα!οη}] Ἐδίδογ, ὉῺΥ 
Ομ διλοῖβ ΔΙῸ βδϊνδαῦϊοσ. Α πιοβρὶ Ξί ΓΙ Κιηρς 
εἶδυϑε ; {6 Ἑσμαγίοιγυ οὗ Οοά δὲ Ηἰ5 δηρεὶὶς 
᾿οϑίβ, “""ὄυεῃ ᾿πουβδηάς οὗ δηγζεῖὶς,) 5. ἰχν. 
17, 8566 4150 2 Κ. νυἱ. 1γ.: δυῖ {π6 ἴδῃ Δρρ 168 
ἴο «4]1 ογεδῖιισεβ ηο οχοουῖο Ηἰ5 ρυγροϑεβ, 
4.8. ἴο ΕἸἴαἢ ἀπά ΕἸΙβια, , Κ. 11, 12, δηά 
ΧΙ, 14. ΤΙ πογὰ “ βαϊναϊίοη ἢ (ηοὶϊ “" νἱο- 
ἴΟΓΥ ᾽" 845 ΠΙΊΔΗΥ͂ τεπάογ ἴξ, σοηίγΑΓΥ ἴο Ηρθῦτονν 
ι.ι885.6) ξίνοβ, συ θην δηὰ υὑποχρεοίοαϊγ, [Π6 
ΚΟΥ ἴο 4}} ἴΠ6 τηγϑίεσυ οὗ ἡυάξπιοηϊ, 566 σ΄. 12. 

9. εἰ κα «υα» (ταῖδογ, ὦ.) »παδε φμὶοπαξεά 
Α5 ἴδ ποτγϑοιηθῃ δηὰ Ἵσμδτγοΐβ σοπΊθ ΠΟΔΓ, ἴΠ6 
Ὅονν ἰ5 ἀγανγῃ ἔογί ἢ ἔτοπι [ἢ6 5ῃοδῖη, νυ! ἢ δ5 
ἴῃ Ἐξγρέδη γεργεβεηδίοῃβ ννὰ5 βυβροηάοθα οὐ 
ἴδιο 5ιάθ οὐὗἩἉ [86 νγαγ-οδγ. 

ἀερογάίηρ 19 δὲ οαἱδὲ 9.7 δὲ ἐγίδει, ϑυεῆ 
ἐδ «υογὰ)] ΑἸ οὔδουγε δηὰ Ἴοηίοθίοα οχ- 
Ργεϑδίοη. Ουγ Μογϑίοῃ Ὁ] ]ονν5 [ογοσηθ, ννΠῸ 
ΟΧρ]δῖηβ ἰἃ ἴο τρϑδη “ἴδε οδῖῃϑ ννῃιςἢ ὙΠοιϊ 
βράκοβί ἴο (6 ἰγδ65,.) ἃ γοπάογιπρ δοςορίοα, 
ἃ5 Οὐ ἴπ6 ψΠο]ς ργοϑοπίπρ ἰοαϑὶ αἰ συ Υ, ὉΥ͂ 
Ἀοδεπσα  ]Πεσ, πὰ Ὁγ Ὧν ῬυϑΟΥ, γἢῸ Οὔβογνοϑβ, 
“{Π6 οδίῃ, [86 νψογά ογ ῥγοπηῖϑο οὗ Οοά, ἴο 
Η!5 ρδϑορίδ, ννὰβ ἐδαΐ ἐδεν «ῥομϊά δὲ “αυεά ον 
ἐδεῖγ ἐμπόρης: απ ἤορι δὲ ῥαπά 9 αἰ δαὶ 
ῥαΐε ἐρε».) Ατηοηρ οἴδοῦ τοηάθγίηρβ (ἢ 6 Ἰοδϑέ 
ἱπιργο Δ Ὁ]6 ϑθοῖ5 ἴο Ὀδ6 “ σῃδϑειβεηθηΐβ βυνογῃ 
Δοσοσάϊης ἴο ρῬγοπ5θ:" Ὀμ 566 Νοῖίδ Ὀεΐονν. 

δείαῦ] Ὑπὸ ρδιιβδο, ἀδηοίϊσά Ὁ ϑοίδῃ, 
ΤΉΔΓΚς ἃ βοηΐθηςο οὗ ρϑοῦ ᾶῦ δοϊθιληγ. [ἰ 
ἱπίγοάυςεβ ἃ ΠῚ 5ογῖο5 οὗ ἱπιαβθβ, γσεργεβθηῖς- 
ἴῃς [ῃ6 σοηνυϊδίοηθ οὗ παΐυτε δὲ 86 σοπιτηρς 
οὔ [πὰ [υάὰξα. 

Τροι ἀϊάε εἶσαυε, δις. Ὠδιάςὲ Ὀγοαὶς ἃρ (ἢε 
ΘΑΤΊΝ, 45 δὲ ἴη6 ἀείυρο, σδη. νἱῖ. τ; ἴῃ 
Ὀτησίηρ οπ {δ6 σουηίγοβ υπάογ ᾿υάρτησηΐ "’ Δη 
ονογῆἤοννηρ, ϑοουγρε,᾽, 58]. χχυμ. το, ὙΠΟ 
ψογὰβ ἀεβοσιῦθ ῬΠγϑι ΔΙ δῃ ολῖμαυάᾶῖκο, δὰ 
ἅτο ἴο Ὀ6 υπάοτιπτοοά οὗ ᾿ιάρπιεοηῖ(5 ἴο ὃ6 ἰῃ- 
Βιεϊοὰ Ὀγ ἴῃς ἀεδιϊηοὰ ἰμϑίσυπιοηί5 οὗ Ὠἰνίπς 
ὙΘΏΞΘΔΠΟΘ, 

γοι, 1]. 

᾿ΜΗϊΟἢ ἔγεχψαεπί χεΐεσοηοθ 15 τηδὰδ 

10. ΤΡεν»ιομπέαὶμ “ααὺ ἐδεε, απ: . 
ἈΔίποσ, ὉΧΘΙΔΌ1θ. ὍΠῸ ογαϑῇ ἀ αὐληταὶ 
οὗ 86 πηοιιηϊδίῃ5 15 Βογὸ τοίοιτοα ἴο [8 οδιϑο: 
“ἢ ΤΙηΟῸΠΙΔ1Π5᾽" (Ὠετε 45 εἰϑοννῃοιθ ροιϑοηΐ- 
βεά, ἃ ργεραγαϊίοῃ ἔογ ἴμ6 53:}} θοϊάεσ μετ. 
βοηιποδίιοηβ ἰῃ {86 ζοἸ]οννίηρ οἰδΌ 565) 8μαΐκὸ 
ὙΠ ἰοττοῦ δὲ {Π6 νεῖν 5ψῃῖϊ οὗ πο Ανδηρες. 
ἜΠ6 {το ηρ (4 ϑίγοης νοσγά, ἀρρ]οὰ ἴο 86 
ἴῆτοοϑ οὗ ἴσανδι}}) τεπὰβ 186 τηουπίδιη5, δηὰ ἃ 
ἰοττοοῖ οὗ νναῖογβ γυ5}65 Τογίῃ. 

δε ἀδορ μεϊογεά δὶς “σοἰοε} ""ἼΉ6 ἀθορ᾽" Ποῖα, 
8ἃ5 ἰῃ Οεη. χ]ϊχ Ἃς, δηὰ  ευΐ. χχχὶϊ. 13. 
ΤΑΘΔη5 {πε στοδὶ ἄδθερ (ἰ. 6. ἴπ6 ννδίοιϑ πάεν πῸ 
οΑγ ἢ), τ ΒΟ ἤπάϑς ἃ νοῖοδ οσ αἰΐογδηοο ἴῃ {86 
ΤΟΑΥ οὗ 6 ουϊθυγεοῖπρ τογγθηῖ, δηὰ ςοπλοβ 
ἔογῖτ, 45 ἴὮ πνεσε, ἃ ϑυρρίϊδηξς τι. ὑροὰ 
Ββδηάβ, ἱπιρ]ογ ΠΣ τηόσογ οὗ σοά. Οοπιραῖθ 
[Π6 ᾿ΠΠΑΡΟΙΥ ἰῃ 5. ἰχχυῖῖ. στό εξ ; ἃ ρβδ]η) ἴο 

ἴῃ ἢ 5 
ὈοΟΚ. 

11... Τὸ τω ἀπά γ»ιοοη, ὅς. ΟΥ, ““ϑυη, 
τηοο ἴοοά δδοῦ ἰῇ [ὶ5 ἀννοι της .᾽) σἱτι. 
ἐγονν δηὰ διὰ Ὠἰπηϑοὶε ἴῃ ἴοστοσ δὲ [Π6 Ὠϊνὶπς 
Ῥυφϑορῆοθ. Α πιδρξηϊδοεοηῖ ἔφυγε, Δηά, (ἰκὸ 81} 
ἴσιο ΡΟΘΙΓΥ͂, ἴγὰθ ἴο πδίιιτο.---ἃ υἱνὶὰ ρογίγαι γΟ 
οὗ (ππ τηϊοὶς ἀδιίκηοββ οὗ ἔδα τηϊἀ -επηρεσῖ. 1 
5 ἃ5 ᾿ἰδουρὰ {ΠῸ σι, δηά, δ5 {8 ϑἴοσγηι γαβθ8 
οἡ νυ δουΐϊ οδαϑηρ, 6 τπιοοη, τὶ άχον ᾿πἴοὸ 
[πε ἰΔογηδοῖὶο οὗ ὀηϑῃγοπάϊηρ οἷοι. (οπι» 
ΡᾶΓΟ [Π6 ᾿ΠΊΑΦΟΙΥ οὗ ἴΠῸ τϑι} Ῥ541π|, 7---1ὰ, 
ΒΡΕΟΙΔΙΪΥ ἴπΠ6 αὐτὶ ψεῦβο : “ Ης τηδὰβ ἀδγκηεβα 
ἢ!5 βεσγεῖ οἷδοθ; ἢ15 ραυ το τουπά ἀρουξ Ηἰπὶ 
ὙΟΓῈ ἀδγκ νγαΐεσβ, δηά ἴδιος οἰουάδ οὗ ἔδ6 
5ἰκίοβ." ϑδοπὶθ Ἴοπηηρηίλίοιθβ, δηςίοπς δηὰ 
ΤηοάεΓΏ, 566 ἴπ [15 ἃ ἀϊτγοςὶ τοίογοησε 
ἴο [οβῆ. χ. 12 ϊ.; ποῦ οδὴ ᾿ξ θεὲ ἀουδίοὰ (δαὶ 
ἃ Ῥᾶϑδδρο οὗ ϑδυςἢ ἰγδηθοοπάδηϊ ρταπάρυγ νγᾶς 
Ρτγεβεηΐ ἰο ἴῃ βρίγξ οἵ οὖν ργορβεῖ ; δυϊ ἐπα 
Ἰπλᾶρὸ ΜΉ. [6 ϑεῖβ Ὀδίοτο ι1.5 15 ἀϊδογοηῖ. 
ΤΠοΙΟ ϑυη δηὰ τοοοη 5ἰδηά 5111} ἴο γίνε μη 
ἴο (6 ἀνθηζοῦβ : ποσὰ ὈΟΙῚ βἰδπά ἴῃ ἂννε δπὰ 
ἰοτΌσ, ονεγρουγοσεὰ Ὁ. ἴδε ἰεστιῆς βρη ου 
οὗ σοάνςΞ ἸΙρ ί. 

αἱ ἐδε φῥί 977 ἐδίπο ἀγγόφυ: {δὲν «ὑφη1] 
εἰ ἘΠΟΥ ννοηῖ ὅ 15 ξΈΠΟΓΑΙΥ τοίογγοά ἴο ἄγζοννβ, 
(45 οὐ “ΨὙΠΙΟἢ " Ὀεΐης βυρρ οὰ ; δὰξ ἰΐ 
ΒΘΟΙῚΒ ὑοίίοῦ ἴο ἴδ {Π6 βυῃ δηά τποοῇ 45 (δδ 
50] 6ς 8 (50 Α.Υ͂., ὅγγ., Ταγρ.) ; "ἴον ννεηξ," 
τυγηοά ἀννΑΥ ἴῃ ἴοστοσ δηὰ διὰ ἐδοπιβεῖνοβ δὲ 
{πὸ βαϑῃϊηρ οὗ Οοίδβ δἴτοννβ, 8δἂὃὲ 8:0 85}190}"»" 
ΔΟῸΣ οΥἨὡ ᾽Ὁ860 κυ πίηξ οὗ ΗΒ δυθᾶσ. 

συ 
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12 ἼΤΒου ἀϊάβϑε πιάτοῦ τΠτουρῇ τῆς 
Ἰδληὰ ἴπ ἱπάϊρπαιίοη, ἕπου ἀἸ 48: ΓΠγεϑἢ 
τῆς Βεδίἤεῃ ἴῃ ΔΠΡΈΓ. 

12 Ἴου ννεηΐεθ ἔσσῃ ἴογ (6 
δα νδίίοη οὗ τῇΥ ρβορῖς, εὐεη ἔοσ 58]- 
νλῖίίΐοη ψὶἢ τῆϊης δηοϊπῖοά ἴδοι 
“ουπάκράϑς τὴς Πεοδά ουὖἕἵ οὗ [6 Ποιιβ6 
οὗ τε ψίὶςοκεά, ᾿ΌΥ ἀϊδοονεγίηρ τῆς 
[ουπάδτίοη ἀπο ἴδ πεοῖς. δεϊδῃ. 

ες ΟἸϊεοτηρ " δοτο, ἰη ΤΠ ϑυζ, Ἰ. ς., δΔηὰ ἴῃ Ναῆυτῃ 
11, 2, 4115 ϑῃοτί οὗ ἴπ6 Ηφθῦτενν “Πρ Ὠπηρ.᾽" 

12. Το ἀϊδΔΠὶ »παγοῦ]) Ἐδῖμεγ, Τ που 
ἀοκπὶ ἰσοδᾶ 89 ϑαγῦ!. Ηῦθλκκικ [85 ἴῃ 
Ῥγεβοηΐ δηὰ διΐυτε Ὀοΐοτε ἢὶβ πιϊπά, δπάὰ ἰῃ 
[Π|5 δηὰ πὸ Το] ον νεῦϑοθ ἢ6 δδίθς ΠΥ 
δηά ρῥ]δῖηγ [πὸ ἱπιτιθάϊδίο ἀπά βηδὶ οδ]θςῖβ οὗ 
Οοὐδβ ᾿υάφταεηῖϑ. 

ἀϊάἐ τργο42] Οτ, ἄοβθ. Οὐ. [54]. χχί. χο, 
δογίνοποσγ, ἴπ ἢἰβ τπηοϑδὶ να υδοὶο οἀπίοη οὗ ἴῃ6 
Επρ ϑἢῃ ΒΙΌ]6, τοίοτβ ἴο [ὁγ. 1. τὰς Ὀυΐϊ ἴδ 
τοδάϊηρ δηὰ ϑθῆϑβε ἴποσγο ἂγὸ ἀοιιδίξαϊ, 566 σγι ες] 
Νοίο, ΥοἹ. ν. Ὁ. 562. 

18. Τροιι «υεπίεε! 20 γ1 6] Ἡδρτο [πε ργὸ- 
ῬΒεῖ γενεγίβ ἴο {πὸ ραϑί, 85 ἃ ρίθάρε δῃὰ δϑϑιγ- 
δΔῆςσο οὗ ἴπ6 ἔμΐυτα: “16 ννογὰ μόγὸ ϑεὰ 15 
ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἀρρ] δά ἴο ἰἢς κοῖπρ ἔοστῇ οὗ θπονδῇῃ 
ἴο ννᾶσ οὐ ὈθθδὶΓ οἵ Η!5 ρεορὶε, [υάξ. ν. 4; 
154]. ΧΙ]. χ2.᾽) ἈΘΙΏΚΘ. 

αὐἱὲ ἐῤίπο αποὶπίε ] ϑοπῖθ σοπιπιθηΐδίουβ 
[ΔΚὸ {(Π15 45 δΔῃ δρροϊ]δίίοη οὗ [ϑγδεὶ, ςδ] θὰ "8 
ΤΟΥΔ] ῥγϑιμβοοά ;᾽" Ὀυΐ [Π6 ἴϑπτῃ "’ ἀποιηϊθα ̓ 15 
ποῖ ἀἰϊδίϊη ΠΥ ἀρρ ϊοὰ ἴο ᾿5γΓδεὶ ἴῃ ΔΩΥ͂ ρᾶβϑᾶρθ; 
Ὠοΐ ἴῃ Ῥϑς. χχνῆ. 8, ἴο ψηϊςἢ ἘΟΘΘηγΛΟΪΙΟΓ ΓΘ - 
ἔεῖβ. Ηδστὸ 1ἴ ΠΊΔΥ ΡῬΟΞ5ΙΌΪΥ ἀθποίς ἴῃ6 αν άϊς 
Κίηρ, ποΐ 85 δὴ ἱπάϊινίάἀυδὶ, θὲ 45 μοδὰ οὔ ἴῃς 
ὙὝΠΕΟςΓΔΟΥ, ἀπά 85 ἃ ἴγρε οἵ ἴμοὸ Οης Απῃοϊηϊ- 
οἀ; Ὀυΐ πιοῦὸ ργοΟΌΔΌΪΥ 1ἰ ρΡοϊηϊβ ἀϊγοςῖν ἴο 
{πΠ6 ἐχρεςίεά Μεϑϑίδῃ, πὰ βοσοπάδγ!Υ ΟὨΪ]ΥῪ ἴο 
Ηιϊς τορτοβεηΐδιινο οὐ ἴῃς ἴἤγοπε οἵ ἴαν!α. 
ΎΤὮΟ Μεββίδηὶς ΒΟρ6 νν45 ἴοο γυἱν! ἃ ἴῃ [6 ἂρὸ οὗ 
Ἠδθακκυκ ἴο πᾶνο Ὀδθη δῦϑβεηϊ ἔγοπι ἢ15 βρί τὶς 
ἀννο!!πρ οὐ ἴπο [Ποπὶὸ οὗ ϑαϊναίίἼοη. ὍΤΠὸ 
ΘΧΡΓΟβϑίοη ὁ αὐὐδῤ 15 5ρΘΟΙΔ ΠΥ Δρρ]ΙσδΌ]6 ἴο 
[Π6 ψνοσκ δΔοςουῃρ 5ῃοά ἴῃ ἀπά ὈΥ ἴἢ6 Αποϊηιοα 
ϑοῆ. Ὑπὸ οοποίγιοίίζἭοη ἰ5 Ορθὴ ἴο (1.65- 

 Ὅοη, δηά ἴπδ βεπογα ΠΥ οὗ πιοάθγη Ἴοπὶ- 
τηδηίδίοιβ τάκ ἴπΠ6 “1ῃϊη6 δποϊηϊοα " (Π6 
οὐ͵οοῖ οἵ ἴῃ6 νϑῦθαὶ ποι “" Ξαἰναίίοῃ,"" (ΠῈ 
Ῥγαϑο δοίης ἴπεη Θαυϊναϊοηΐξ ἴο, “’ ἔοτ {Π6 βαϊνδ- 
τίοη οὗ [πη δηοϊηϊοα,") Βαυΐῖ {86 ΑΟΝ. 15 ρτο- 
ὈΔΌΪ εοττοςί. [πη ἴῃς Ηδφῦγενν ἴΠοΓο 15 ἃ νδγῖδ- 
τίου οὗ ργδιλπλδίς δ) διγαςίιγο θεΐννθθη ἴδ ἵννο 
οἶδιι965 “" ἕοῦγ (Πῃ6 βαϊνδίίοῃ οὗ ΠΥ ρϑορΐθ " δηὰ 
(Ὁ Υ βαϊναίϊίοη «υὐΐ ἴπ1πὸ δηοιπίοα,᾽" δπὰ [15 
Ἴλιο σοηάογίηρ ἰ5 'ἰη δοσογάδηςο ἢ Ηδθῦτγοιν 
Ὀ5ΑΡῈ : 566 Οδη. ἵν. 1: ἃηά ποΐϑ οἡ Ἠοϑϑᾷ Υἱ!. ς. 

ἐδοις «αὐοι»μἰεάεἐ ἐῤε ῥεαά Ορ. Ῥ5. ᾿χν. 21, 
ςΧ. 6. “ἼΠ ΠΟ ποδά ουἱ οὗ ἴῃς. ουδὲ οὗ ἴἢ6 
ὙΠ ῈΟΚΟ "ἢ γτοίεγβ, ργοῦδοὶγ, ἴο ἴῇ6 Βαθγ]οηΐδΔῃ 

ΗἩΑΒΑΚΚΟΚ., Π. [ν. 12---τό, 

14 Ἴου ἀϊάϑε βῖπΚε τῆτουρῃ ἢ 
ἢϊ5 βἴδνεβ ἴῃς ἢεδὰ οὐ ἢ5 νἹ]άραϑβ : 
{πεν ᾿ἰςᾶπια οἷἷξΟ 45 ἃ ὙΠ πὰ ἴο 'Ηὰ 

. Φ .ς 4 ἘΘΤΙ τῳ, 

βοδῖζοῦ ΠΊΕ : [Π6ΙΓ ΓΟ] ΟἹ ΟΙΠρ᾽ τυας ἃ5 ἴο κεωω: 
ἄενουγ τῆς Ροογ 86σγεῖ]γ. 

Ις ἼΠοι ἀἰάδε νγαὶκ τῃγουρῇ τῆς 
868 ἢ τὨΐης ἤοῦβαβθ, ζῤγοωμρὺ τῇς 
ΠΠδᾶρ οὗ ργεδῖ ννδῖειϑβ. 

16 ΨὨεη 1 μεαγά, τγ Ὁ] γ ἔγεπι- 

κίηρ, 566 ςἢ. 1, 9, ἄς. ; ποῖ νυ ῖμουξ Αἰ βίου 
ἴο (6 ροιτιδπηθηΐ μοδὰ οἵ ὑῃροῦ Υ ρονεῖβ, 
δηὰ ἴο ἴδ6 ῥγίπιεναὶ ϑοπίθρηςθ, πη, ἢ. 1ς. 
ΤΠ 5 5 ἴῃ Παστιοηυ νυν τ ἴΠ6 τοηάογὶπρ οὗ ἴῃς 
Ὀγοσθάϊης οἶδυϑ6. ϑοχηθ, μονγθυοσ, ἴακο [ἴ ἴπ 
οοπιδίπαϊίοη ἢ ἴδ ΠΟ] ον ηρ οἰδυϑο, πὰ 
εχρίδιη [ἃ 85 1Π6 βυγηπης οΥ τοοῦ: [ἢ6 ὈΪΟΥ 
[8115 οα {Π6 τοοῦ, δῃά ἴη6 ἤοιϑ6 15 διὰ δᾶτθ 
ἔγοπι ἴΠ6 ἐουπάδίίοη ἴο ἴπ6 ποςκ, Δ ς. {δε 
ὌΡΡΟΥ ρατί οὗ {πὸ νν4}} δαά]οϊπίπρ πὸ στυσῃρά 
τοοῦ. ὍΠὸ βυδϑίδπεαὶ πλοδηὶπρ ἰ5 ποῖ αἴεοίοα, 
βίποθ [πὸ ννῇοο ἤουϑ6 γεργοβθηῖβ [Πδ6 ἘΑΠΊΠΪΥ οἵ 
ἀοπρίηίοῃ, δηὰ 16 συ πηπς 15 μοδά. 

14. 1δὲ ῥεαάδ οΥῦΓἱ δὲῴῇΡ  υἱίαφει] ἘἈαΐδεῦ, 
Ὅηη:}Ω ΟὨΙΟΙ͂ οὗ Ἀ15 ὙὝΔΙΣΊΟΣΒ; [Π6 το ἘΠῚ 
ει ὙΠΠ|25 65 σαηηοΐ 5ἰδηά ; ἴῃς ΨΝὰυΐρ. δε 12- 
ἴογυπι, "οὗ νναυ ΠΟ 5," ξῖνοβ ἃ βοοά 56η96, δπά 
[5 ἃ ΡγοῦΌΔΌΪ6 οἰγηποίοργ. Τ 5 Τάγρ., Ἀδϑδι, 
Κιμςῆι, ἈΘηΚΟ; τηοάσγη σοπηπιοπηίδιίουβ ἴᾶκὸ 
ἴῖ ἴο πιϑδῃ εἰἴποσ ἴγοορβ οὔ σι θδίπβ. Τδὸ 
ΘΧΡΙΘΘΘΙΟῚ “ὙΠ Ὦ]5 σίανεβ,," 2. ἐς. νυν ἢϊ5 οὐ 
ὑνθάροη5, ἱγηρ] 165 πὶ {86 σαρίδϊπ5 οὐ {δ 
ΒΑ γ]οηίδη5 να Ὀεδαΐεση ὈΥ ἰγοορβ (πὶ 
πδίϊοῃϑ νυν σῇ Πδα ργενϊ οι Ὀδθη δυδ]θοΐ ἴὸ 
{ποῖγ Κιηρ. Τῇ [Π6 Μροάο-Ρογβίδη διπῦ 
ἀοίραίϊοά Ναδοροίαβθθασ [[.,| δπὰ δἤεγνδλτς 
σδρίιυτοα Βαῦγϊοῃ. ᾿ 

ἐῤὲγ εαριό οἱμδ ἂρ ἃ «υῤὶἰγἰαυίμ 1.2. ἴῃ 
σΠιοδίη5 βοπὶ Οοά 5πιοῖο, ὙΠῸ Ηοδπν 
ννοτὰ ρυαρῃΙΟΔ ΠΥ ἀθϑοτὶ θα [Π6 5ιοτιτηῦ οη- 
βϑίδιιρ ἢ οὗ {πὸ (δαϊάσδη ᾿ηνδάθυϑ, 566 1, 6--ῷ, 
Ορ. ΖεςΠ. νἱῖ. 14. 

ἰο φεαί!ογ 6] ΗμΌΔΚΚΟ 5ροᾶκβ 88 ἃ τὲ- 
Ῥιοβοηϊατινε οὗ ἢϊ5 ρθορῖθ, ἀῃὰ ἃ5 ἃ ϑογυδηί οἵ 
Ουά. ΤΠα ψνογὰ “" βοδίίοσ " ροϊηίς δδοκ ἴο 
«α΄. 6, ψἤογα ἴΠ6 τει ΠΡυζνο πα ρπιθηξ 15 ἀς- 
βου θά, 

ἐδεὶγ γεοϊείπσ, ὅς. [ἀπὸ το θο 5 οχυ πς 
ἴῃ [86 5ιισςα58 οὗ δη αἰΐδοϊςς Ὁ. πίραῖ ὑροπ ἰδὲ 
ῃουϑα οὗ οπα ππδὺΪς ἴο ἀείδθπα Πἰπηβοϊ, 

ἐῤε ῥοογ] Α ἴοιτπμδὶ ἐἀδϑίβπδίίοη οὐ ἵπὲ 
Ἱπποσεηΐ δηὰ ἀείδηςείεββ (Οοπιρασο 5. Χ. 
8---τι ; [Π]5 ρ541πὶ ἢδ5 οἵιοσ ροϊηΐβ οὗ 5ἴγοῃξ 
ΓΕΒΟΠΊΌΪπος ἴο ΗἩΔΌΔΚΚΟΚ. 

15. Τῤοι ἀϊάτ! «υαἱξ ἐδγομσὸ δε “.α] Τῆς 
αἴδιθθ, νυ ῖο ἢ νυ πᾶς. ἃρ ἴπὸ [γτίοδὶ ὀρίϑούθδ, 
Τείδυβ ἴ0 1Π6 στοννπίπρ {Ππιρὴ ονεῦ Ἐφγρὺ 
85 {ΠῸΒΈΓΔ Πρ [Π6 δάνδηπος οὗ Οοά᾿β δυδηρίπε 
ἔοτοθβ [ ΨΠ ὈῈ τοπηοπιρογοὰ (μλὶ (8ε ἀδ- 
Βιγυσοη οἵ ΒαΌγοη νγᾶ5 οβοςϊοὰ Ὁ ἴ8ὲ 

10 .͵ πεί 



ταῖς 

ν. τ᾽-το.] 

δ]εά ; πιγ 11ρ5 χυϊνετεά δὲ τῆς νοῖςε : 
ΓΟϊΓΕΠΏ68585 δηΐογεὰ ἱπίο ΠΥ δόοηαβ, 
ἀπά 1 ττελθ]εὰ ἴῃ πιγϑεὶέ, τῆλ 1] 
ταρῃς τεϑῖ ἴῃ τῆς ἀδΥ οὗἉ ττγοῦρὶε : 
γΠεη μα σοπηοῖς τρ ὑπίο τε ρεο- 
Ρἷε, μα ψ1}} Εἴηνδάς ἐἤθπλ τγὶτ Ὠΐσ 
ἸΊΟΟΡΒ. 

17 4 ΑἸΙΒουρἢ {πε ἢἤρ ἔγες 5081} 
ποῖ Ὀ]οββοπι, πεῖῖμεῦ φαΐ ἔγαϊς ὁς ἴῃ 

δπίγδηοο οὗ [Π6 ΘΠΘΠΥ Ὠχοῦ ἢ ἴπΠ6 δοὰ οὗ (6 
Ἐσυρἢγαῖεβ ; Ὀμὲ ννδδὶ ἴθ ριΌρἢδέ 8668 ἰβ [Π6 
ΒΕΏΟΓΑΙ οὐ ἰάθδὶ σοιγϑα οὗ Οοὐδβ )ιάρτηοηϊ. 

«υἱὴὸ ἐδίηθ ῥῪὸνγε"] Οὐτ᾽, οπλτεπηρ ὁ ν Πἢ," 
{π|π6 ἨΟΙΘΟ5, 'ἰῃ Δρροβίϊίοπ ἴἰο “ὙΠου;"" 
Του, ΤΥ δογϑοβ, ἴῆ6 ἤοῦϑοβ νης ἢ ἼΒου Παβῖ 
ἀϊγοςϊοά, Εογ {86 σοποιτιςτίοη σοπηρᾶτο ΡΒ 5, 
ΧΡ]. 12. 

4Ὅε ῥεαρ οΥ σγεαὶ «υαἱεγ Ἐοἔετγηρ ον]- 
ἀσηνγ ἴο Εἔχοά. χν. 8, “"ἴῆς νναίοσβ ψγοα 
ξαϊμογοὰ τοροίπεσ, [μ6 βοοάβ βἰοοά ὑρηρῆϊ 45 
δῇ ἤοΑρΡ;" 566 δῖϑο 5. ᾿ἰχχνὶϊ, 12, ψνῃοτο, 
Ἡοννονοσ, 4 ἀἰβογοηΐ τγοσὰ 5 υϑοὰ, ὙΠῸ νογὰ 
δεγα ετηρογθὰ ἰ5 ἀρρ ἰϑὰ ἴο πϑᾶρβ οὗ ἔτορϑβ 
ἴῃ Εχοά. νἱ. το (14, Α..). Ὑῇε πιδυρίπδὶ 
ΤΕ ἀογηρ ἰ5 ποῖ σοττοοῖ. 

ὅτεας «υαἱεγ] Οὔ. Ρ5. ᾿Ιχχυϊϊ, 19. 

16. Ἡρεη 1 δεαγά, ἄς. Ὑπὸ ργορδεῖ 
[5 τεΐογϑ ἴὸ (Π6 νγοτὰβ. ἢ νὨὶςἢ ἣς Ὀορδη 
[6 Ὦγπιη, Ὀυϊ ἴῃ βϑἰγοηρεῦ ἰετηθ. Ὅὕὴ6 σοη- 
τεγηρ]δίίοη οὗ (ἢ6 Ὠῖνιπὸ Ἰυάρτπθηΐβ, δηὰ τῃ6 
νἱνὰ τοδὶ Ζαῖοη οὗ ἃ ὙΤΕΟΡΠΔΠΥ, Π85 ὮΟΓΟ, 
δηὰ εἰϑενσποτο (ορ. Ώδῃ. χ. ὃ ; [οὉ ΧΙ. ς, 6), 
85 115 ἱτητηράϊαίο οἴἶδεςξ, Δη ονογρουγουίηρ θοὴν 
οὗ ἃννθ, ἀἰϑίηδυ, ἴοσστοσ. ὕῆε πιδῃ ἴδεϊβ μονν 
ΠΟΑΓ [6 πχιδῖ 6 ἴο ἴῃς ἀδοιγυςξοη ἄϊι ἴο 41} 
5 ΠΠΟΥΘ, δηά ἱμῆϊςίοα οἡ ἴῃ Γεργοθδίθ. 

ἐγεγιόί( 1 ΤὮΘ ἴδασ, ψ ΒΙ Οἢ [6 δηπουποῦ- 
τηοηΐ οὗ Οοὐδβ ρυγροϑβοβ δα δτεδαγ ριοάυςθσά, 
566 τ΄. 2, ἰ5 ἀενοϊοροά ἱπίο ἰεῖτοσ. ὍΤΒῸ νοτὰ 
“ {το ην " ἀοβογ 65 ἃ υἱοϊοπί ρουτυγθδίίοη ; 
ἐξ 15 {π6 534π|6 τυ ῃϊςοΐ ἴῃ Ὁ. 2 (ὑνΒΟΓα 566 Ὠοΐθ) ἰ5 
τεηάογοα “ὁ ταῖῃ.." ὙΠῸ 80] 6 ϑγϑῖοπῃ υηάογ- 
ξοε5 ἃ ἰοιτιῆς 5ῃποςκ ; ἴπΠ6 6] (τεραγάθὰ ὉΥ͂ 
ῖῃ6 Ηεῦγονν 85 186 ὑπηςῖραὶ σϑοδὲ οὗ ρἢγϑὶςδὶ 
ΘΠΊΟΙΟΠ) 15 ἴογῃ ὉΥ 5ρ45ΠΊ5, σρ, [6γ. ἷν. 19 : 
[86 Ἰΐρ5 αυΐϊνοῦ, ἃ νγοσά οἰϑοννμοσο υϑθἀ οὗ [Π6 
“ΠΡ οὗ [Π6 Θδγϑ ἴῃ [ΕΙΤΟΥ, 566 ΩΣ 8. ΠΠῸ ΣΙ ; 
7εὉ. χίχ 4; ἴδ Ὀοηδ5, ϑοαΐὶ οὗ ἱπίθηβοϑξ ραΐῃ 
(566 ποῖδ οῃ 5. Υἱ. 2), ἀσγὸ βυηϊθη ἢ ἀθοδγ, 
βυάάξη 85 ὈΥ ἃ βίσοκο οὗ ᾿ρμίηὶηρ ; [Π6 ψνΠο]6 
ΤΩΔΏ 15 σοηνυ]ϑοά ΟΥ̓ ἴΟΓΤΟΓ, 

1 ἱγεριδίρα ἐπ »ηγεοἰ 
Βῆλ ΚΟη ἴῃ 411] ΤΥ 11 π|05. 

ἐδαὶ 1 »ιρδὲ γα Ὑεῖ [ἢ15 συάδάρῃ δηά 
φορεῖς ρῥτγοϑβίγαίίοῃ, ϑυθάυϊηρ 411 πιονο- 
τηθηΐβ οὗ [6 ν»}}}, ϑογνὸβ ἴο Ῥγεραγε ἴῃς ργο- 
Ῥμεῖ ἔοσ σγεϑῖ, ἃ 511, ραβϑῖνθ βίδίθ οἵ δοηιυ ε5- 
ζΕῃοΘ ΟΥ̓ ραϊεηξ νγδιτπρ (566 οἢ. 11. 3) 1η τΠ6 
ἀλδγ οὗ ἰγου]ο, ἤθη ἴΠ6 ΘΠΘΠΊΥ, σΟΠΊΠιΙΞϑϊοποὰ 
Ὀγ Οοὰ ἴο οδαβίίΞε Η!5 ρθορῖο, “"ςοπιθίἢ ὃρ ;᾽" 

11τ. ἀπάεν τγϑοϊῇ, 

ἨΑΒΑΚΚΌΟΚ, ΠΕ 
τῃῆ6ε νἱπαβ; ἴδε ἰδδουσ οὗ τῆς οΪῖνα 
51.4}} (211, δπὰ τῆε [6148 5}}8}} γίθ]ά 1 εν. ἐμ, 
ΠΟ πιεῖ; ἴῃς βοςὶς 5}4]1] Ὀς ουΐϊ οΥ̓ 
ἔτοπι τῆς [ο]4, δηὰ ἐῤεγε ταὶ δὲ πο 
Βετγά ἱπ τῆς 5125 : 

18 Ὑεῖ 1 11] τε]οῖςς 'π τῆς ΤΠ οκ,. 
1 νἹ]} ΠΟΥ 'π τῆς ὅοά οὗ πὶ β8εἶνα- 
τΙοη. 

19 ΤῊῆς ΓΚ Οὐσάὰ ἐς πιγ βίγεηρίῃ, 

566 Ῥ5. χοῖν. 12, “Κ ἔμδὲ ἴδοι! πιδγεϑὲ ρῖνθ Ἀἰπὶ 
τεβί ᾿τοτὴ πὸ ἀδγϑ5 οἵ δάνεγει(γ.") Βρ ννογάς- 
ννοτἢ δάορί5. ἴῃ6 σοπϑίγυςίίοι Ῥγὸ υυϊ 
ηοῖ δάορίοί, Ὀγ ΚοΙΪ, “1 νυ ῆο 5})2}} γεϑὲ ;" δυῖϊ 
ἴΠπ6 ΟἴΠΕΙ 5θθπῚ5 ῥγείογδθ]ο: ἰδ Υἱοὶ 5. ἃ 511] 
ΒίΓΟΠΡΈΓ 56η56, δηά 1ξ ἰ5 βιιρρογίοά ὉΥ πιοϑὲ 
ζοτηγηδηΐαίοτῦϑθ, 

ἑμυσάε ἐδεορι «οἱ ῥὶς ἐγοοβ}] Οτς νογὰ 
ΟΠΪΥ ἴῃ [6 Ηδῦγενν, υϑοά βρϑςῖδ!ν οὗὨἨ ἱπουτγ- 
δίοῃβ ὈΥ͂ ποδία ἰγόορβ, 9.66 θη. χϊχ. 19. 
ὝΠο Δ]]ϑίοπ 5 ουϊἀθηῖ Υ ἴο ἔδθ Ὀαπάς οὗ 
(Βαϊ άαδηβ, ϑυγίδηβ, ὅζς., βθηΐ ἀραϊηϑὲ [ϑῃοία Κὶ πὶ 
δίϊζον δὶβ τοῦθ θη, 5866 2 Κ. χχὶν, 2. 

17. Αμδοισό δε ας ἐγεε, δις. ΤῊΪ5 νεῦβθθ 
ἀοβογῖθες ἴπ6 υἱΐον ἀδϑοϊδίϊοη νυ ἢ ἢ νν1}} Ὁ5ΠΟΥ 
ἰη, ογ ἕο] ονν, τιδὲ ἀδὺ οἔγουθῖθ. Μδηγ οοπι- 
πχεηΐϊδίοῦβ πάνθ “' ἔογ ᾽ ἰηϑίεδά οὗἉ ““ ΔΙ Βουρἢ,᾽" 
(Π1.5 τηλκίηρ [Π]5 γεῦβα ἃ ρατέ οὗὨ [Π6 οἶδυβε 
Ῥτεςδάϊης ἴτ ; δυΐ ἴῃς τεπάοσγίηρς “" Δ μοι ρῃ " 
ΔΡΡΘΔΓΘ ΤΏΟΓΕ 5ιι 4 ]6, ροϊητίηρ ἴο 1π6 “γεῖξ 1" 
ἴῃ [86 ξΟ]]οννίηρ νεῦθο, ὙΠῸ ρυορῆοῖ 8665 ἴῃ 
βρὶ γι (6 δάνδηςσθ οὗ ἴῃ6 (μαι άσξαης ἱπίο 
ῬΑ]οϑεῖπο; ἔγιυ!-Γοο5. οαξ ἄοννη, οοτη-βο] 5 
ἰγαπιρὶ θὰ ὑροη, βοςκ8 δπὰ μογάς Ἵαιτθὰ οἱ 
ὈΥ (Π6 5ροίϊοσβ, ἃ Ἴςοπιρὶοίς ἀδναβίδιίοη ; δαΐ 
115 501}}} γϑοοόνυεῖβ δὲ οὔςὲὰ ἔγοπι (δ βδῆοςκ : ἴξ 
Γεβῖδ; δηὰ γενογίηρ ἴο ἴῃ6 Κογποίς οὗ Ὠϊνὶπο 
δπγοίΊοη5, {π6 ργορμεῖ Ὀυιγϑῖβ ουξ ἴῃ Δη ὀχοϊδπιδ- 
[ἰοη υπϑυγραϑβϑθοα ἰοῦ θοδυγ δηὰ ροννογ, ἐπουρἢ 
ποῖ νους Ρᾶγα]]615 ἰῃ ἜΥ ΣῪ ἀρο οὗ 1}. 
ἐδεῳ ἐγ, ὅχς.] ΤΟ ἤξ, νῖπο, ἀπά οἷϊνο, δγὸ 

Θνεγγννῃεγε Βροκθη οὗ 845 ἴπ6 ποῦϊεσε ργοάιυςϊϑ 
οὗ Ῥαἰθβίπθ. 

ἐδε ἰαδοων 9 Ιδὲ οἷ] Οτ, ἴπο ““Ῥχοάιιςε:"" 
ἴδε Ηεῦγονν νογὰ 5. βρϑςῖδ!ν υϑοὰ οὗ Ὀδαγίπς 
ἔγα!. Ορ. Εχοά. χχὶ!. τό. 

σῥα!! μα 1.1ἴ, ἀξεοίυε οὐ 7γισίγαιε, 5ς. 
{πε Βορε οὗ (6 ροβϑεϑϑογ, ορ. ἴϑαϊ, ᾿νὶϊ. χὰ : 
ον. ἰχ. 2. 
εἰ] Ῥτορο Υ “ςογηβοϊάς."" ΤΠ ψποῖς οὗ 

[815 γϑῦβα σοιτεβροηεβ ΥΘΓΥ γοη ΓΔ ΌΪΥ νυ ΠΝ 
ἴννο ῥγϑαϊ! ςςοη5 οὐἨ [ογοπηίδῃ : ομθ ἴῃ ςἢ. χὶν. 
2-ὀ, ψνθοτα ἢθ ἀδβογῦεθ ἃ (ουτίθ]α ξλπλΐπο, 
οσσυγτίηρ᾽ ῬγοΟῦΔΌΪΥ ἴῃ [ἢ ΘΑΥΥ ρατί οὗ [εῃοΐᾷ- 
ΚΙιπι᾿5 γεῖρῃ ; [πΠ6 οἴδοῦ ἰῃ οὗ. ν. 17, νγῆστε ἢ6 
5ΒρΡΕΔΚ5 οὔ {86 γανᾶρεβ οὔ ἴῃ6 Ομ ϑοδηβ, “ὙΉΘΥ 
58.4}} εαΐ ἊΡ [ΠΥ Βαγνεβί, δηὰ {ΠΥ Ὀγοδὰ : ΠΟῪ 
5Π4}} οδὶ ὋΡ ΠΥ ἤοςοκβ δηὰ {ΠΥ Πεγάβ: {πῸῪ 
5Π4}} δδί ΠΡ ΤΩΥ Υἱποβ δηὰ Ὦγ εξ ἰγϑεβ." 

18. 71εἰ 1 «υἱ]] γεγο] Α στοαὶ ννοτά, νυ τἢ 
ΤΆΔΩΥ δῃ εςδὸ τὴ (ἢ Ν. Τὶ, 45, “"" Καϊοῖςθ ἰπ {πὸ 

υῦ2 

βγ5 



676 ΗΑΒΑΚΚΌΟΚ. 11. 
“4 ϑαα. δῃᾷ ἣς ὙΓ{1]} τηδκε πΊῪ ἔεεῖ Πἰκε “αἰ πάθ᾽ πἀροπ πιὶπα Πίρῃ ρίδςεβ. Τὸ ἴδε ςπϊεῦ, ΤΗΣ 

πέζίκοια Ῥεα 18. γ2εί, ἀπά πα Ὑ|} πῆᾶκα πὲ ἴο ναὶ ϑίπρδγ οῃ πιῦ ἰ ϑιτἰπρεὰ ἱπβεγαπιεηίβ. 
33. 

1 ογὰ αἰνναυ, ἀπά δραίῃ 1 58, Ἐε)οΐοε." ὙὍὙἘβ 
ἔνο νογάϑβ σἤοβθε ὈὉΥ Ηδϑακιευξκ ΤΡ] ἐσχυϊίδ- 
Ὀοη δηὰ βδίγοηξ δποῦομ, ἴδΒ ουϊοοπιο οὗ [86 
1} ΠΙςἢ βῖνεϑ 16 δηὰ 1 ]πη655 Οὗ 7ΟΥ. 
9 νιν “αἱυα!οη)]ὴ Αἱ ψοτγὰ Ὄχργοϑϑίηρ πιοϑέ 

ΠΥ τὰδ στουπὰ οὗ ἴδε ργορδοί᾽5 τοῖο ῖηξ ; 
ἴἰ τοίοσϑ ΘρθΟΙΑΥ ἴο συ. 8, 13; δηὰ 516νν5 
αἶθο ἢονν ἐβογου ὮΙ Ηρακκικ τολ] 1 Ζοὰ ἴμ6 
ῬΙΌγῖ86 Οὗ 1ἷ. 4. 

190. »":» σἱγεηρίῤ, δις. ὙΠ 'ψογάϑ ἰη [ἢ 5 
ςοποϊπάϊης σοῦϑο ἀΓῸ ον θη ΕἸῪ σἤἢοϑθη 85 τας 8]}- 
ἴῃν ἴ6 σ81} Ῥϑβδίπι, {πε στγεδὲ ᾿αυ άϊς Ὦγγηη 
οὗ {πυπρ ; ὁ’ ΤΥ 5ιγοηβῖῃ ΟΥ̓Άτηϊρ ἢ "ἢ οχ- 
ῬΓΈ5569 ἴπ6 ρυγροτί οὗ ἴΠ6 ἤγϑε νϑῦϑε ; ἴὴ [παῖ 
Ῥϑαὶπὶ (ἢ6 ννοσὰ 1561 ὁσσυγβ ἴῃ Ὁ. 32. 

δὲ «υἱ!! νπαλδ τ} 7ξεῖ δε διά" πε] 86 
τεῖ 

δὲ «υἱὴ! »ιαζο. γε ἰο «υὐαἱξ ὠῤοπ γέμα δὲχῥ 
ὑπ} ΒΞ. χΥ!. 232,) "Ηδ ϑεξθε πιὸ ἸΡροῦ ΤΥ 
᾿ξ ρἷδςθβ,᾽" ορ. ει. χχχῆϊ, )λο. ὙὮΟ τεΐεσ- 

Θηςδ ἴο ἴδ αϑὲμ Ῥϑλὶηὶ ᾽45 ἃ Ῥεουϊ 2, Πίποϑε, 
δίποθ {π6 Βορθβ οἵ (6 ὑγορδμοῖ οσῈ βρθοῖδιγ 
ἔουπάρα ὕὑροῦ πὸ ρῬγοπϑε5 οὗ σοά, νοὶ 
δϑοϑυγοὰ “ὁ ρτοδῖ ἀδἰϊνογαηςο δηὰ ΠΊΕΤΟΥ ἴο Ηϊς 
δηοϊηϊοα, ἴο Πανὶ ά, δπὰ ἴο ἢ 5 ϑοϑα ῸΥ δυεῖς 
Τηοτο,᾽, 8. ΧΥΪ]. το. 

»ν σἰγίπχεα ἠμελ ἐνηρέμε, ΤἢῈ ποσὰ “ὁ τ" 
ΒίΓΟΙΡΙΥ σοπῆγπ!5 ἴΠ6 ἰηΐοσθποθ ἀγανγῃ ἔγουι 
οἴδοσ ποῦσςοϑ, (αὶ ΗδΡΑκκιυϊΐς τγᾶβ ἃ ΤΟΠΌΟΣ 
οἵ ()6 [μου ἶςδὶ σΒοἱ Γὶ 

ΝΟΤῈ οἡ (ΠΑΡ. 11. 9. 

ΤΒς πιρδηϊηρ οὗ οαςοἢ νοτὰ ἰ5 σοῃίοσίθά - 
18ε οἷά ψεγβίοῃβ ἅσεὲ βορείεβεὶυ δὲ νδσίδηςθ. 
ΓΦ ταῖρῆϊ πλθᾶπ (1) ““5ενθηβ᾽" (Εννα!ὰ 
αἴϊου Ηδγάεὺ στοπάοτβ ἴΐ “ἐεἰσδεηαεδε᾽), οἵ (2) 
ὀέγγοοκα :᾽" ὈὰΣ [Π6 ΠΊοΓΟ σοπηπιοη τηθδηΐηρ 15 
(3) ““ ομἴ5.) ὝΦῬΠοδ οδοῖςθ 1165 θείννθθη σ᾿ δηὰ 
3. ΤΩ ΠΙΔΥ πηϑδπ γῦ65, οὐ βἴανοϑθ, 5βρθς δ] } 
ἴῃ πε 5θῆβο οἵ σμδϑιϑοπιθηῖϑ ; ἔῸΣ ᾿πϑίδῃςοϑ 566 
Οδ5. ΤῊ. 5ιν. ὍΝ, ἃ ροεῖς ννογά, υπάουδέθα!ῦ 
Τ ΘΔἢ5 ““νγογὰ [ἢ [ἢ6 56η536 οὗ ργοπηῖϑθ, ςοπΊ- 
Τηληά, ΟΥ ἀδοζθθ. Ηρησθ [6 σοπιδίπαιοης 
(1) ““ϑενεὴβ οὗ ςβδϑεϊϑοσηθηϊβ. ἄγὲ ἴῃς ἄδθοτοα," 

ἡ. 6. ἃ βϑονθηβοϊά οὐ σοτηρίεῖο βογῖος οὗ Ὀΐοννς ἰ9 
ογάδιποὰ : (2) “"οδίῃβε οὗ ἱγιΌεβ σις ἰ5 [86 
ῬΓΟΤΊ156:᾽) ἃ σοηϑίγυςξοη ᾿νη]ςἢ, ᾿ξ Κι ταπιπιδι- 
ΟΔΠῪ ἀοίξηϑιΌ]6, 15 μαγϑῇ, δηα βου ον ἱπίο! ἢ- 
Εἴδ]6: (3) ““οδἕδιβ οὗ ομδϑ ϑοπιθηῖ5,᾽" ΟΥ “ςἢ2ς- 
ἘΙΞΟΘἢ 5 ΘΎΝΟΙΤΙ σεεογάϊπρ ἴο Ργοχηΐϑο οἵ ἄθοῖθε," 
ἃ τοηάογιηρ ὑπο Π45 ἴῆ6 δάνδηϊαρε οἵ Κοὲρ- 
ἴη5 ἴΠ6 ὙΕΓΥ ΡγοΟῦΔΟΪΕ τεΐεγεηςθ ἴο δα, χχχιϊ. 
4ο---42. ἀπά 5 ννο]] δάδρίοά ἰο ἴδ Ἴοπίοχί. 
ΑἴἶοΥ 81}, ἴῃς δοϊ]εσε οτος δάπης [μαξ ὯΟ τοτῦ 
ΒΑ ἰΞΔΟΙΟΥΥ ἐχρίαπαίίοη οὗ ἴδε ἰεχῖ, ἃ5 ιἴ 
βίδηάϑβ, 18 ξίνθη, 



ΖΕΡΗΑΝΤΙΑΗ. 

ΙΝΤΚΟὈΌΟΣΤΙΟΝ. 

ῬΑΟΞ 

677 ΐ, Τρε Ῥγοῤδεὶ, δὲς παριὸ απά ἀἰξισθηὶο. 
Εν 677 [ι. Ἦμ 4αἰ᾿.. 

ὙΤΓΕΕ ΠΔΙῺΘ 15 ποί ΡΘΟΊ ΑΓ ἴο τῆς 
Ῥτορῃεῖ, [ΤῈ 15 θοσηα αἷ5ο ὈῪ ἰἤγεα 

ΟἸΠΟΥ ῬΕΙΒΟΩ5 ΙῃοηΠοη θα ἴῃ ἴῃ6 ΟΪά 
Ταεβίδιηεηῖ, 115 τηεδηΐϊηρ 15 9η6 τυλοῦ 
φ εὐοναΐ ἀΐϊάες οἵ ρναγάς (εἴ. Ῥ5. ΧχνΊ!. 5), 
ποῖ “ἦε Ἡαϊοάνπαη οὐ σ“ ἐλουαῆ, 85 } τους 
δηά οἴδεοτβ πᾶνε Ἐχρίδἰηδά 11. 

1 15 ουβίοτηατυ τ τς Ἡεῦτεν Ῥτο- 
Ῥμεῖβ ἴο τη οῃ ΟὨΪΥ [6 Ὠδηη6 οὗ {ΠΕ Ὶγ 
λῖμοτβ. [1 15 τοιλάγκαῦ]ε, {πεγείογε, {πᾶὶ 
ΖΕρδηϊΔἢ οδΙτ65. Ὀδοῖς ΠῚ5 ρβάϊρτϑε ἴογ 
ἔουγ φοηογαΊΟη 5, οΔ] Πρ ὨΙΤΊ5 6} ζἦς σοπ 
οΓ Ομελὲ, ἐδε το οὐἡὁ σεωδαίίαλ, τ δ σον οὗ 
«ΑἹ »ιαγίαλ, ἐδέ σοι 9.7 ἰἰσξίαλ. Τὴ τῆς 
ἩΦΘΡτονΝ ἴῃς ἤδῖης οὗ ἴῃπ ἰαςὶ διησθβίοσ ὶς 
ἴῃς βδάηθ δ5 ἴπαΐϊ οἵ ἴῃς Το ]ϑἢ Κιηρ 
Ἡεσεζίαλ. ΑἸΙΠουΡἢ ἢ 15 ποῖ ἤοτα βιγ] θά 
Κίηρ, δηά ἢο 80η οὗ ἢὶβ δηθὰ “4»2- 
σίαλ 5 τθπιἰοηδα εἰβονῇοτγο, 1 ἢ45 ὈΘΘη 
1πουχῆςξ ῥοῦ Δ Ὁ] 6 ΌΥ τΔΥ ἰΠαῖ ἴμ6 Ῥτο- 
Ῥῇῆει νψὰβ οὗ τογδὶ ἄδβοεηῖ, ΤῊϊβ ἴδςοΐ 
αῖρΐϊ δοσοιηῖ ἔοΓ Π15 ἰτδοίηρ᾽ 5 ἀδβοθηϊ 
ἴτοπὶ εςεξίαἦ ἀρὰ βἰορρίηρ {Πετα. 

ΟΥὨ ἢϊ5 Ὠιβίοιυ νὰ Κῆον ποίῃίηρ Ὁ6- 
γοπὰ ψῆδὲ τλὰῦ ὈῈ ραϊπεγεὰ ἔτοτλ ἢΪ5 
ὑγιεῇ ργορῆθογ, ψΠΙοἢ 15 δἀάτγεββεα ἴο 
7. άΔῃ δῃηὰ [ετυβα]επὶ (1. 1, 4, 111. 1). 

1. Ηδ τε}}5 υ5 τι ([ἢ15 ψὰ5 ἀεἰνετεά 
ἐκ ἐόε ἐαγε φ' “' οεἱαλ “ἦε “οὐ οΓ ““νιοη, 
Ζίης οὐ ϑ'μάαλ. ΤῊΪΒ Κίηρ τεϊρῃβά ἔγοῃλ 
642 ἴο ότο. Ηδνο γα ΔΩΥ πλθδΔῃ8 οὗ ἀ6- 
τειπηἸηϊηρ ἴο ΜΠ ΙΟἢ Ῥατί οἵ ΠῚ5 τεῖρτι ἴῃ 6 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ 15 ἴο ὈῈ αϑβϑβιρτιεὰ ἢ ἴο ἴπε ἐαυ]εῦ 
ΟΥ ἴδε ἰδίεγ ρογίίοῃ ἢ Ὑνο ἐροοββ ἴῃ 
1η6 τεῖζη οὗ 7οϑδῇ τα Ἔβρθοία!]ν τηθβη- 
Ὄοποά; τς νοὶ γοαῦ ἴῃ ψὨΟἢ ἢ 
δεγανε 19 ῥερρε 166 αμα οἵ ᾿τἀο]αΥ (2 
ΟἾτο. χχχῖν. 3), δῃηά 16 εἰρμίθετἢ 1η 

ῬΛΑΟΙ 

"1, Ηἰς “μὐϊφοῖ ἀπά εἰγίς 6η8 

ΜΠΙΟῆ τῃς6 δοοξ οΓ 4λε ἐσν νὰ ἰουηά 
ἄυπηρ [6 τεραῖγ οὗ ἢ ἴδρ]ς, δηᾶ ἢ6 
Ῥερᾶη ἃ ρτεαὶ Ἐείοπηδίίοη (2 (το. 
Χχχίν. 8:--χχχν. 19). ϑοιὴθ ρμἷδοβ ἴῃ 
ἀα] νεῖν οὗ [6 Ῥγορῇθου ἴῃ ἴῃ6 ΤΌΠΏΕΙ, 
Οἴμοῖβ ἴῃ 16 Ἰαϊίεσ ρεποά. Τῇε δάνο- 
οδίας. οὗ εἰ εγ νον ἀρρθαὶ ἴο ςετίδὶη 
γοΣ 5. ἘΠΊ] ογοα Ὀγ ἴῃς Ῥτορῇῃεί, 

Ι. [Ιη 1. 8, 2.ε ζέρρ'ς εὐ γοι ΟΥ 5055 
ΔΙΘ τ] ΘΠ ΠΟΩΘα 85 ἴῃοβα ἴπαὶ βου] Ὀ6 
ῬΟΠΙΒμοα, ΙΓ ἴῃς ρῆγαθθ 15 ἴβκεὴ ἴο 
ΤΩ δὴ 2.έ φο»ς Οὗ 124 Ζίρρ' [δὴ τεϊρηηρ, 
ἃ ΝΕΙῪ ἰαῖο ἀαῖα τουδὶ Ὀ6 δϑϑιρηθα ἴο ἴῃς 
ῬΓΙΟΡΏΘΟΥ, 85 Γ᾿ οϑδῃ τηουηϊεα ἴΠ6 [ΠτΟῺ 6 
ΏΘΩ ἢ6 νγγὰβ ΟἿἹῪ εἰρῃϊ γεᾶγβ οἷά, Βιυϊζ 
ἴΠ6Γα 15 ὯΟ 50]14 τϑάβοῃ Ὁ τἢυ:5 Ἔχρ διη- 
ἸῺ ἴῃς ψοτάβι. ΤΏΘΥ τὺ Μ0Ὲ}} Ὀ6 υη- 
ἀειβίοοά οὗ ΔΩΥ Ῥὑπηςθβ οὗ ἴῃς τογαὶ 
1126. 

2. 7: γομππαρ οὗ Βααΐ (1. 4). Ὑδαβς 
ψοΓάβ ᾶνα Ὀδθη [ΚΘ 45 Ἰπιρίγιπηρς παῖ 
Β44] δηὰ ἢ15 ΜΟΣΘΠΙΡΡΟΙΒ Ππδὰ δἰγοδαγ 
Τοοεϊνεὰ βοῖηθ ἤοᾶνυ Ὀἷο, δῃηὰ μετα 
ΔΙπηοϑὲ οχίοιτηϊηδίθα, [δὲ ΟἾΪΥ ἃ. 5.18]]} 
γορϑαρ τοτηαιηθα. Οη ἴῃς οἵἴθοσ ἢδηά, 
1 85 Ῥδθῃ υτροά ὙΠ τηυςἢ ἕοτος, τΠδὲ 
5 Οἢ ἃ νίενν 15 μασάϊγ σοῃβιϑίθης ἢ τῃς 
οοπίῖοχί, ἴῃ ἢ [ἢ6 ψνοσβηϊρ οὗ Βδδὶ 15 
ΒΡΟΚθη οὗ 85 511} βουπδβηϊησ. Βαβι 68 
[ἢ15, 1 ρτθδῖ ψϑακθὴβ ἴἢ6 ΡῥτΟΡἤ οι 
ψοτάς. Αἰτοῦ ἃ τηδρηϊδοδθηΐῖ ὄχοσάϊιπ, μ6 
ΜΟΙ] τηογοὶν βὰν ἴμδὶ τι ῆδὶ τετηδιηθα οὗ 
Β44] ψΟΥΒἢΙΡ, δε δὴ αἰτηοβὶ τοίδὶ 6χ- 
ηοϊίοῃ, 5μου] ἃ ἀἰϑαρροασ. οαβ 1ἴ ποῖ 
511 Ὀοϊίου [6 τρδ᾽ ϑΥ οὗ ἴῃ6 ῥσορπμεῖβ 
Ἰδῆρσυδσο, ἴο ΒΡΡροΞβε ἴπδὶ 6 τηϑδῃβ, [δαὶ 
80 οομῃρίεία δῃουὰ Ὀς 1τῆ6 ονοτῆτονν 
οἔὗ [Π]5 ἔοιτῷ οὗ ἸἀοἸΔ ΤΥ, ἴπδὶ ποῖ ἔνε ἃ 



6γ8ϑ ἹΝΤΕΟΌΌΟΓΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΖΕΡΗΑΝΙΔΗ͂. 

γωρραπί 5ῃγου ἃ δυγνῖνο, ἃ5 6 δάὰϑς [δῖ 
ἴῃς νεῖγ παρ οὗ δε Ολομαγηι 5Βῃου α 
ΡεΠϑἢ Ρ 

ΑδοίΠοσ ᾿πάϊοδιοη οὗ πα 15 ΒΌΡΡ] Θά 
Ὁγ ἴῃς ρῥτεἀϊοοη οὗ Νηονθη 5 ἀδβῖπιο- 
Ποη (11. 13). 4.5, βονγανεσ, 1 15 ῃοῖ γοῖ 
ἀειεπηιπηθα ἩΠΕΙΠΟΣ [815 ανθηΐϊ 15 ἴο θὲ 
Ῥἰαεεά, σι ΟἸπΐου (σὲ ἤει, 1, 
269) Β.6. 6οό, οἵ, νὰ οἴδοιβ, ὈνΘΉΥ 
ὙΘΔΙΒ ΘΑΙ]ΠΟΙ, 1 ἀοο5 ποῖ ΠΕΡ υ5 ἴο ἦχ 
Θχδοῖγ [ἢ6 ἂρ οὗ ἴῃ 6 ργοόορῆθογ. Οχ 
[ἢ6 ψΠΟΪς, 11 του]ά ἀρρθᾶσ ἴο θ6 Ῥσοῦδῦϊ]α 
τηδὲ 106 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ψγὰ5 ἀε]νοσεα θεῦνεθη 
ἴἢε το ἢ δηὰ εἰρῃθθηῖῃ γεᾶσ οὗ ἴδε 
τεῖσῃ οὗ 7 οβίδῆ. ΕῸΣ ἃ σϑνυεν οὗ [Π6 
δνθηῖϊβ οὐ ΟΟΠΙδΙΏΡΟΥΔΤΥ ΠΙϑίουυ 566 
Τηϊτοά. ἴο ΗΑΡακκυΐ, ᾧ 11}, 

1 μᾶβ αἷδϑο Ῥεθῃ τῃουρῆϊ ΌΥ 5016 ἴῃ 
τοοεηΐ Ἐἰμη65 πὶ ἴῃς οοσοδβίοῃ οὗ {π6 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ψνγὰβ ἴῃ ρτϑαΐὶ ἱηναβίοῃη οὗ ἴῃ6 
ΘΟΥΓΠΊΔΏ5, 0 Ονοῖσδὴ Αϑ|4 ἰονγαγάβ ἴῃ 6 
οἷοβα οὗ ἴῃ6 βανθηῖῃ θη ΤΥ Ὀείοσγα ΟἿΣ 
6:ἃΔ. Ἡετοάοῖυβ, ἴο ΨΏΟΙΩ ψγὰ ἃ.Γ6 [ῃ- 
ἀεριεοά ἔοσγ ουὐτ Κπονίεάρε οὗὨ {Π||5 Ἰητοδᾷ, 
(1. 103 [0]].), ἀϑϑογίβ. ἴη6 δου] 5. γΘΓΘ 
Ιηδλϑίειβ οὗ ὕρρεσ Αβια (ιν. 1) ίοσ 28 
γεδῖβ, δηά [δαὶ μανίηρ τοδοῃϑα Ῥα] ἐβΈ 6, 
1ΠῸΥ σψασα ᾿ηἀυςδα ἴο αὐϑίδϊῃ ἔγομῃ 1ἢ- 
νδάϊηρ Εργρί ὈΥ ποὰ μιῆς ἔοπὶ Ῥβδῃ)- 
ΤΑ τ οἢυ5. ὙΠΕΙΘ 15, ον σ, ΠΟΙ ΙΠηΡ' 
'η Ζερῃδηΐαῃ ἴηδΐ σδῃ Ὀ6 5ἤθνη ἴο Τοίεῦ 
ἴο ἴ6π. ΤῺΘ ὑσορῇῃδῖ ἀοϑθϑβ ποῖ ΠδΔΠΊ6 ΟΥ 
ἀεβοῦθε ἴἢο56 ψῆο ψεῖα ἴο Ὀ6 υϑεα ὈγῪ 
ἀοά 85 ἴῃ6 ᾿πδίαπηθηῖβ [ΟΥ ΔΟΟΟΙΏΡ]5ἢ- 
ἴὴρ Ηἰξβ ν1}}. ΤΏὨϊς5, Βοννδνεσ, 15 ποῖ 50- 
ῬΠϑηρ, ἃ5 Ηδρακκυκ Πδαᾶ δἰγοδαγν τηθῃ- 
τἰοηεα τῃ6 ΟΠ δ] ἀφβδηβ ὈΥ ὨΔΠΊ6, 85 ἴπο56 
ὙΏΟ ΕΘ ἴο οἤδϑίίβα ἴῃ6 Ῥθορὶθ οὗ 
1526]. ὝὙΠοβο, ἴοο, γῆ. δπά τῆς ϑογ- 
τη]Δη5 ἤόγα, τηδὶπίδιη [πδὶ [ΠΟΥ ἀγα τῆς 
Ἰηνδάοιβ οὗ Ῥαϊοϑδίίηθ ἰογείοϊ ἃ ὉγῪ 76τςο- 
ΤΩ ΪΔ ἢ, Ὀυΐ ἴῃ 6 γα 15 Ποίδιηρ ἰὴ 815 ἰδηρταρα 
ὙΠ1ΟΝ τηάκοϑ ἰδ ὩΘΟΘΒΘΑΙῪ ἴο ἔογβακα [ἢ 6 
ΠΟΙΏΙΊΟΠΙΥ δοςερίθα Υἱὲ ἴἢαὶ ἢθ ἀ6- 
5ΟῦΡ65 [ῃ6 Ο(Παϊἀϑθδῃβ. (566 [πἰτοά. ἴο 
7οταπιίδῆ, Ρ. 314). 

Βεβι 65, 1τἴ τηυσὲ Ὀ6 τοιποιδετεα ἰἢδξ 
ἴῃς οχαοῖ ἀδίε οὗ ἰῃ6 ϑογιῃίδη ᾿ηνδϑίοῃ 
Ὧα5 ποῖ ὈδΟῚ ἀρτεθα Ὁροὴ ὈΥ ΠὨτΟΏΟΪο- 
ριϑῖβ, δῃὰά (αὶ ἴῃς ττιῖεῖα οὗ ἴῃ6 ΟἹά 
᾿Γαβίασηθηϊ 5ΔΥ ποίπηρ δρουΐ ἴπς 5υῦ- 
͵Ἶεςῖ. Τοβορῆυβ 15 ΘαυΔ } Ὁ 5116 ηϊ; δηά 
ἔτοπλ ἴπ6 5ἰδίεμηθηϊ οὗ Ἡδτγοάοίιβ τὲ δΡ- 
Ῥθαῖβ (παὶ τῃ6 ϑογίῃδη5 ραϑβεα δ᾽ οῃρ 
ἴῃς 564 σοδϑῖ, δῃὰ σοτησαι 6 Πο0 ταναρο5 
Οἡ ἴποὶγ νἂγ. 

Βυΐ ἴῃ τυ, ἴο 56ὸκ ἴοσ ἴῃς οσοδϑίοα 
οἵ τὴ 6 ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἴῃ ΔῊΥ ρτεδὶ σοϊησηοἤοῃ 
οὗ ἴῃαϊ ἀρὲ 15 αυ1 υπηθοθβϑασγ. ὅϑυςοὶ 
ΔῊ ἰΠΟΌΪΓΥ 15 ΒαγαΪγ οοηβίδίεης ὑ1 ἃ 
ἴπ1|6 σοποδρίίοῃ οὗ ἴῃ6 Ῥσόρῇῃοῖβ ΟΠΤΟ. 
Ης νὰϑ ἢοῖ Οὴ6 ὙΠΟ ΟΔΓΟ ἢ Ϊγ οὐϑοσνοὰ 
[ἢ6 ἀνθῃΐβ οὗ ἢϊ5 ἄδγ, δηὰ σμερεεά πῇδι 
ψ 85 ΠΕ ἴο άρρεῆ. Ηἴ οἸδιπηδα ἴο Ὀς 
5ΡΘΟΙΑν ἡαμσλΐ 97 Οσοά ἴο τορζονε ἴῃς 
ῬΘΟΡΪΘ ἴοσ τῃεὶσ 51η5, δῃὰ ἴο ναγ ἢ 61 
οὗ 1ῃ6 ἀδῆροιβ ἴπαϊ (Ὠτεαϊθηθ ἃ [ΒΘ τ. 
Απμά δὴ δάδραυδῖβ οσοδϑίοῃ ἔοσ ἴῃς ψοσὰβ 
οὗ Ζερβδηιδῃ 15 ἑουμα ἴῃ ἴῃς Ιἀο]δῖτΥ 
δηἃ ἀδργανῦ οὗ ἴῃς πδῦοῃ, ὙΒΙοἢ Βα 
ΓοῦυΚο5. ((. 4, 5, 6, 11. 1, 1]. 1--4). 

11. [ῃ “τῆς φοοαϊγ ἔ]οβἢρ οὗ τῆς 
Ῥτορ] εῖ5," Ζερθδηιδῇ 15 ΠΟ ΒΡ ΟΙ5 ἴῸΓ 
1π6 σου ΓΟ ΠΘΉβΙν 655 οὗ ἢ15 νψοσάς. Ηδ 
ἄοεβ ποῖ οοηδης δ ο] Γ τὸ ἴῃ 6 ἀφ ΌΥ 
οὗ ἢ]5 ΟὟ ῬΘοΟρΡΙθ. ΔΥΘα δ ΤΠ ΠΟ 5 
ΟἴΠΟΥ Ὡδίοηβ, ἢ6 5665 ἴο 5ῆρὶε οι 
το ννοϑσῖ δηά δαβί, δουῖϊῃ δηᾶὰ ποιῇ 
(11. 4-15}, δ Γἢ 85 ψου]α βοσνα 85 ὃχ- 
ΔΙΏΡΙ65 οὗ ἢϊ5 ρτεαΐῖ βυ)εςῖ---[ἢ6 ὑ]- 
ψ6͵54] ρονοσηπηθηὶ οὗ σοά 45 Τυᾶρςε οὗ 
411. Ἠ!5 ἔδι- τεδοῃίηρ ρᾶ2Ζ6 ἴδἶοβ ἴῃ [ἢ 6 
Ἰυάρτηδηΐς Δηα τ ογοῖ65 οὗ αοά 85 οχίθηά- 
Ἰὴ ΟΥ̓́ΘΓ 411] [Π6 φαγῇ (1. 1---τ2, 11. 11, 1}. 
8, 9). Ηδς δάᾶ5 ᾿Ἰηἀδεά πο ρῥγεαϊοϊίοῃ οὗ 
τῆς Μεββιδῇ διτηβοὶζ θυϊ ἢ6 ἔογεβθοβ ἴῃς 
Ἐπι6 ἤθη 411 Ὡδίοη 5 5}4}} υη1ἴ6 1ἰη ἴῃ6 
ΜΟΙΒΏΙΡ οὗ [86 ἴτας Οοά (1]. 9). 

Ηξηςε ἢϊ5 βῃοσί ὈΟΟΚ ἢδ5 Ὀδθη ντο]]} 
ἀεβοπρεά Ὀν Βυςσεῦ 5 “ἃ σοτῃρεηάϊυπι 
οὗ 4}1] ὑσορῇθογ." Απά τἢϊ]5 ρβου αν 
Ὅρτθοθ ΜῈ} νι τῇς ᾿τεαυθηΐ υ56 Πα 
ΤΏΔΚΟας οὗ ἴῃ ΘΑ ΠΟΥ Θοτρίασοβ. [Ἃ}ἢ Ἦϊ5 
οὐ ἰδηρσιδᾶρο, 1 ἠοῖ 1 ἃ {ΓΑ 5] Ώ, ἢ5 
ἔατα ]]αυ γ σῇ τῃ6 πογάς οὐ Ὀευΐζοτ- 
ΟΠΟΙΊΥ δηᾷ 54]Δῇ 15 σοῃϑίδην 566 Ώ, ἃ5 
5 Ῥοϊηϊοα οὖ 'ἱπ ἴῃ6 Νοῖεβ.υ Α ροοά 
Βίηρ]6 ἜΧΔΙΏΡΙ6 οὗ Πα ΣΠΔΏΠΟΣ 15 ΒΌΡΡ]ΠΙΘἄ 
ὉΥ 1. 7, Ψ,ἤετα ἢδ δνιἀ }ἘΥ δὰ 1η ἢἩὶς 
Τα ΗΔ}. 11. 2ο, 706] 1. 15, 1538]. χχχὶν. 
6, ΧΙ. 3,6. Απά ἴῃ ἀοϊηρ [ἢ15, ἢ6 15 δο 
ΙΏΘΓΘ ἸΠΑΙΔΙΟΥ ΟΥ ΠΟργϑί. Ηᾶς 5. ΡΪΥῪ 
δῆσον ἴῃδξ 6 15 ἠοῖ ΙΞοἰαϊοα, [δὶ ἢθ 15 
οηδ οἴ ἃ 561γ|65 οὗ ὨΊνΊ 6 ΤΠ ΘΘΘΘΉΡΕΓΙΒ, δηὰ 
(παῖ Π6 Ἰ᾿ηΚ5 ΠῚΒ ΠησβαρῈ ΟἹ ἴο 1Π6ΙΓ5. 
Απά ἰὴ ἴῃς 54Π|6 ΣΏΔΠΠΘΙ Τοτοτ Δ ἢ δηὰ 
ἘΖΕΚΙ6] Ἰμοογροσγδαῖθ ἢ15 ἜΧΡΥ βοὴ 5 νὰ 
{πεῖν ον. 

1 ἘῸΣ ΕΧΔΙΏΡΪΕ8 566 Ὡοίοβ οἢ . 2, 18, ἰϊ, 2, 
3, 4, 5. 
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ἄἰνο- εἴης. 

ΗΕ νυοτχά οὗ τῆς [ΚΡ ψ Ποῖ 
οδπΊ6 πῖο Ζερῃαπίδῃ τς 8οὴ 

οὗ Οὐβδϊ᾽, τῆς β8οη οὗ (σεάδ] δῇ, τὴς 
80η οὗ Απιάγίδῃ, ἴῃς 8οη οὗ ΗΙ:Ζκίδῃ, 
ἴη τῆς ἀδγϑ8 οὗ ̓ οβίδῃ τῆς δοη οἴ Απιοη, 
Κίηρ οὗ [υάλῆ. 

2 11 ν}}}} υτίου!γ σοηδβιιπις 11] ἐδίηρε ᾿ἢεΡ.. 
ἔτοηι οὔ ! τῆς ἰΔπά, 5αἰτἢ της ῬΝῳ ἀπε 

4.1 ν]]}] σοπβιιπχα πιᾶπ δπὰ δεᾶβῖ ; κα μέν 
Ι ν1}} σοπβαπις τῆς ἔονν 8 οὗ τῆε μεα- ὑοῦ με 
γθη, δηὰ τῆς ἤβιεβ οὗ τῆς 86ᾶ, δηὰά ἐπνά. 
τῆς ᾿ 5[ ΠῚ ὉΠ Πρ ]οςο Κα ἢ τὴς τνῖςῖκ- ᾿ Οἷν ἐάσξε. 
εἀ; Ὧπηὰ 1 ν}]] οὐκ ΟΥ̓ πλδῃ ἔτοπι οἱξ 
τῆς ἸΔληά, 5δἢ τῆς [ΓΟΚΡ. 

4 ἰ ν.}}} αἷβδο βιγεῖςἢῃ ουῖ πηῖπα παπᾶ 

ΟΗΑΡ. 1. 1. {2ε «υογά οὗ δε ΠοκῸ «υδίιεῦ 
εα»:ι9] ΤῊϊ5 ρῆγαϑθ, νυ ΙΓ ἢ 15 υδοὰ 85 ἃ ργοίδοθ 
Ὁγ οἴποῦ ργορμεῖβ αἷϑο (7ετ. 1. 2; Εζοῖ. 1, 2; 
Ηοϑβ. 1. χα; [0ε]1.χ; [οπδὴ 1. χ ; Μὶιςοδῆ Ϊ. σα: 
Ηδρξ. ἴ. ᾿; Ζοςἢ. ἱ. 1). ἀθοϊαγεβ δὲ ἐμὲ ουϊδοῖ 
1μδῖ νυνῆδῖ 5 ἴο οἱ] ]ονν, [που ἢ υἱξεγοὰ Ὀγ πιδῃ, 
[25 Οοά ἐον [15 δυΐῃογ. ὕχριὸ 15 ΠΟΥ ΠΥ «υα.. 
ἼΠε βαπηα ἔοττῃ ἰ5 τεϊδιποὰ ἰῃ ἴ86 Ν. Τὶ οὗ 
]οδη [86 Βαρ5ϑι ([ὑὑκὸ 111. 2). . 

Ὡ. 1 «υἱ]} μδονὶν εοησιρηε} 1 5 ἥυς5 [Πα να 
οηάδανουγ (0 ρῖνο {πῸ ἔοσοθ οὔ ἴΠ6 σοπηπιοη 
Ηοῦτονν ἰάϊοπι, 'π ννῃϊςἢ [86 τπουρῆξ 15 ἵννῖοα 
Ἔχργοβϑοα, (Π6 νογὺ Ὀοΐης ἔνθ υϑο. (οπι-» 
ΤΊΟΩΪΥ ἴξ 5 [Π6 βᾶπη6 νεγὺ {πὶ ἰ5 γορθαϊθά, 
Ηδετο, 85 ἴῃ οἵδοῦ ἱπϑίδποθβ, ἔννο σορῃδῖο νογὺβ 
ΔΙῸ ΕρΙογεά. Τῆς τηδγρῖη4] τεπάδγιης ἰ5 
ἐΠογοΐογο ὑεγγ δοουγαῖο, ΜΒ» Ἰαἀϊησ σαυαν 1 
αυἱ δὴ νιαξε απ πά. ΤῊ5. ρδου]αῦ ρῆγασο οὗ 
Ζερδηϊδῇῃ 15 ἔοιιπὰ 450 ἰῇ [εγειη δῇ (Υ}1}. 12), 
Ὑ)Ο 566Π|5 ἴο δᾶνο δάορίοἀ [ἴ ἔγοπι ἴΠ6 ϑδυ  ογ 
Ργορῃεῖ, Ὅμὸ σῇ οὗ υ. 2 ἰ5 ὀχρ] αἱποὰ ἰη ἀθίδι] 
ἸΏ Ὁ. 2. 

2, 8. ,ο»ι ΟἹ 1δὲ ἰαμα] Βοίίογ, ἔσοσι 
ΟΥΖ ἴ) 9 ζδοο οΟὗὨ ὕπ0 Θᾶτῦ. Τἢθθα ὑοῦβοβ 
ΔΌΡΟΘΔΓ ἴο σοηίδιη 8ἃ 50 θπηη ὑναγπηρ οὗ ὑη]1- 
γΘΓ58] Ἰυάρτηοπίβ - ἴογ (1) ἴθ οΓΘ 15 ποίδιηρ ἴο 
τοβίγιςῖ {πὸπὶ ἴο [υάδι, πὰ (2) ἴδε νογὰ 
τιδηϑιδίοα ἑαπά ΤΔΥῪ Ὅς υπάογοίοοί, 45 'ἴ ἔτο-: 
40 ΕΠΕΥ 15, οὐ {86 ψΒο]ε ἐπ. Απὰ ἴΠ6 ργὸ- 
Ῥποῖ 8 ἰδῆριδξε ἰ8 50 |1κὸ ἰῃδί οἵ σξη. νἹἱ. 7, 
(δὶ 1 σοηῆτηης 186 τοπάσσίηρ, ΠΡ. [58]. χχνὶΐ. 
21; ΜΙοδῃ]. 2----4). Εδοῦ οἵ Οοὐ β) "ἀρτησηῖβ 
ἷ5 4 ἐογεβῃαδονίηρ οὗ παῖ οπθ νυῃίςἢ 15 ἤηδ]. 
5 ἀπά δεασ.. 7αυἱς... δ] Ορ. Ηοϑ. 

ἵν... ὙΠα ἰοννεσ ογοδίυγοβ 50 Εἔὀδτ ἩΓῈ τδη 
(Άοπι. νἱϊ!. 2ο---22). 

δὲ “ἐμγιδῥῥὶπιφόίοοξ,, «υἱὴ ἐδε «υἱελε] Οἰδοῦ 
τοηάογηρϑ οὗ ἴπθ96 νγογὰβ ἤάνο Ὀδθη ργοροϑϑά. 
Βυΐῖ 1} 15 15 ἴῃς 5ἰπιρ]οϑὶ δηὰ Ὀεϑσ.0 πὸ νογὰ 
ἴοσ “ἰρρδιηρδίοος 15 τάτο, Ὀὰχϊ [Π6 τηεδηϊηρ 15 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴδε βδπηο 85 ἰ8δῖ οὗ ἴἢ6 σΟΠΊΠΊΟΠΟΓ 
ἴοσω. ΨΝΩδὲ 5 πιοδηΐ Ἰ,ΔΥῪ Ὁδ ἑάοί. (85 ἰῃ 

.- 

ΤΑΔΥΡΊΠ), τ ΒΙΟ ἢ ἀτὸ οἴἴθπ βροκθη οὗ ἱπάϊγοςῦ 
ἴῃ ννογάβϑ ὀχργοϑϑῖνθ οὗ ΔΌΠογγοποθ οὐ σοπίθιηρῖ. 
διΠΆ ]ΑΥΪγ ννὸ μάνα ἰπ ἘΖΟΚίοΙ (χῖν. 3), 26ε 
σωγιδῥπδίοοξ οΥ ἐπίφιγ. ὝΒΟΓΕ 15 ἃ ἴῆγοδξ 
1|κὸ τπᾶΐ ἴῃ (6 ἴοχὲ ἴῃ [,δν. χχυὶ 2.οϑ. ΤΠι5 
νγ5 γ8δῖ νγᾶβ δοίυ δι Υ ἀοπα ὈΥ [οϑίδῃ, ννῆο 
“Ἰγεαυεά ἴῃς ἔγαρτηθπῖβ οὗ ἔπε 140]5 ὠῤοη ἐδὲ 
ΞΓαυε: Ὁ ἐδερε ἐδαὶλ ῥαά «αἰγίβεεά ὠπΐο ἐδεηε 
(α το. χχχίν. 4). ΟΥ 1ἦ|6 ψογὰ τῇδῪ ὃς 
[ΔΚΘΏ 85 πάντα τὰ σκάνδαλα, αἰ ἐῤίηρ!: Ἰδαξ 
οἵεηά, ἴῃ Μαῖϊ. χὶι. Αἱ. 
ΤΠ νεῦϑο οηάβ νυν] ἢ 1 «υἱ}} ε ΟἿ για 7, ον 

ΟΣ δε πες οὗ δὲ εαγιὁ. Οἰδεσ Ἵσγεδΐυγοβ βιεν 
ἢ πιο, Ὀιξ γιαη 15 ἴ[ῃ6 οὐ]εςξ οὗ {Π6 Πινὶπα 
δῆροσ. ὙΉΠἪ πῖπὶ ἰπογοίογο ἔπΠ6 Ῥσορῆοξ ὈδρῚ 5 
δηὰ οπάς ἴΠ6 νϑῖϑθο. ΟἿΪΥ ἴξ 15 ἴο Ὀ6 τοτηδγκοὰ 
1πδῖ ἴῃ δῖ5 οὐ ἰδηρυᾶσο ἣθ γῖνεβ ϑρθοΐδὶ 
Ῥγοπηποηςο ἴο γπαπ δῖ ἴπ6 ἐηά. (οπηρᾶτο Οσεη. 
νἷ, γ,) Υἱῖ. 21 ἰη Ηοῦ. Απὰ διγίμεγ, ἵσιοα ἷπ 
1πό56 ἔνγο νϑῦϑοθ ἢδ 11.565 ἴΠ6 ρῬῆγδϑθε “αἱίό 286 
1ογά, 1ἴ1ϊ. δε ὠμόγαπος οὐ ογαείε Κ᾽ δε Πογά, 
50 πεαυδηξ ἴῃ πε ργορδεῖὶς τυ ρ5, ἴο αἰῖοβὲ 
186 σεγίδί πῖγ οὐ ννδδῖ 15 ἐογεϊοϊα. 

4. 1 «υἱἱ αἴο, ες. 1 ἰξ, 18 15, “41π4 1 «υἱ}} 
“ἐγείο. Ἡδρτο [Π6 ργορῇοου ἀσδοθηαβ ἴο ρᾶγ- 
Ἐἰσυ]αγβ. κάαρ ἀπὰ “εγσαίεηι ΤῈ ἴο θ6 νἱϑιϊϑα. 
ωάσηιεηὶ ἰδ ἴο δερίπ αἱ δὲ δοισε οΥΓ Οοά 
(α Ρεῖ. ἵν. 1)). Οὐοὰ [5 5δὰ ἴο σέγείοῦ ομέ ΗΜ 
ῥαπά ἴῃ ἴπε ὀχοουϊΐΐοη οὗ Η!5 Ὠοανιοῦ ᾿ἀς- 
τιθηΐβ, 8ἃ5 ἰῃ Ἐχοά. χνυ. 12, δηά [6 υ86 οὗ (Π6 
Ρἤγαθο σηϊρῃϊ ΓΟΟΔ]] 118 ἰἰεγδίίοη ἰῃ [5414 
(ν. 2ς, Ἶχ. 12) 17) 21, Χ. 4). ΔἼετο οου]ά 
ἰάοϊδλίγου5 ψγόυβῆρ 6 τπηοῖθ οἴεηξίνο [ἤδη ἴῃ 
ογιιϑαίοπι, νυν διοἢ πὸ Γ,ογὰ μδὰ σἤοϑθη ἴο ρΡιυϊζ 
15. Πᾶπ|6 ἴδετε ἡ Ῥγορε ἐδὶς ῥίαςς ἜνευΥ νεβιρα 

οὗ Βδδὶ 5 ἴο ΡῈ ουΐ οΥ̓͂, δι. ἀρρθᾶῦβ ἴο Ὀ6 
186 πιοδηΐηρ οὗ [Π6 ὀχργοϑϑίοη, “δε γεριπαπὶ οὗ 
Βαα!. ΜδηΥ δᾶνὸ υπηάετβίοοά [ οἴδεγινίδο, 
οὔ [δε τεπιδίηβ οὗ ἴΠ6 νγουβῃὶρ (μδΐ 51}}} Ιυγκοὰ 
διηοης ἴπα ρεορῖθ, αἴεσ αἀΠιρθηΐς ϑεαγοῇ δά 
Ὀοθη πιδάθ δηὰ πιδηγ ἢδὰ Ὀδθη ριιηϑῃοά. 
Βυϊὶ [Π]5 νἱδὺνγ 56 5 Ὠδσγάϊγ σοηϑίϑίοηϊξ ἡ Ἱὰ [86 



ό8ο 

ΟΑΘ. 

ὕὑροη Τυάςῃ, ἀπά ροη ]} τε 1η- 
ΠΑ ΙΔηῖ5 οὐὗὨἨ εγυβαὶεπὶ; δπὰ 1 ν}]}} 
ουϊ οὔ τῆς τεπηηδηῖ οὗ Βδδὶ ἔγοπι ἢ 15 
Ρἷδλεςε, σπά τῇς πᾶπὶς οἵ τῇς δεηϊὰ 
Γτα8 ἢ (6 ῥυέβΌ ; ; 

ς Αμπά τπεπὶ τπδῖ ἡνουβῃὶρ ἴῃ Ποκῖ 
οὗ μεᾶνεπ Ὡροη ἴῃς Ποιιβεῖορβ ; δηά 
πεῖ τῃλῖ Ὑνόουβῃ!ρ ἀπά τῆλ βϑυνεᾶσγ 
ἐγ τῆς Ιοκρ, πὰ τπδὲ ϑννεᾶγ ὃῪ 
Μμδὶοδαπι; 

6 Απά τῆεπὶ τῆαϊ ἀγα ταυγηθα δδοῖκ 

ἐἀϊγξηῖγ οἵ (Π6 ργορδδου, οὐ νυ ἢ τἢ6 σοηϊοχί, 
ἴῃ νυν δ! ἢ [86 οσϑὮ!ρ οὐὗὁἨ 88] 15 βϑροκθη οὗ ἃ5 
Ρεποιτηοαὰ ὀρεηΐγ, ἡ ]Ὦ ἃ τορι αγ ρι ἐσ πῃοοά. 
Α5 26ε γεριπαηὶ 9.7 Βααὶ 5 ἴο ὃς ουϊ οὔ, 50 
1Π6 ΨΟῪ παρι οΓ᾽ 1δὲ Οδεριαγιρι «αὐ δε 
γί. ΟὟΥ ἰτγδηβίδλξοιβ πάνθ τεϊδίηθά [ἢ6 
οὔ ρίπδὶ νόοσγὰ Οδοριαγίρις, νυ Ὠ]σ ἢ Οοσυγα 4150 
ἴῃ Ηοϑ. χ. ς, 84πὰ 2 Κ. χχιῖΐ. ς. [ἢ τῆϊς δϑῖ 
Ρίδοθ, Ὡς ἢ τεσογὰβ ἴθ ΔΙ ΠΙπηοηΐ οὐἹἨ 115 

ἰσθοη, 186 Α.Ὄ ΚΝ. διᾶ5 ἐδοία!γομς ῥγίϑιις; 
1ῃ [ἢ6 τηδυρῖη Ορεριαγίρι. Ὑἢὶ5 ννοσγὰ 15 6πὶ- 
Ρἰογεοὰ ἴῃ ϑγγίδς ἴο ἀδηοΐθ δὴν γί. [Ιἢ 
τῆς Ηδρῦτγοεν ἰοχὶ δηὰ ἴδῈ Ταγριπὶ ᾿ἃ ἀδηοῖοθ5 
ΟἿΪΥ φγίω, ΚΓ ἑάοί. [115 Εἰ ΥΠΊΟΪΟΖῪ ἰ5 υἢ- 
ςεγίδιῃ. 

ἐδε ργὶο") 7 ἃτὸ ργο ΌΪΥ ποθ οὗ Αδγοηβ 
ΕΔΤΛΪΥ, ννῆο ΕἸἾΠΟΓ ΘΘΟΓΟΓΪΥ ΟΥ ΟΡΘΠΪΥ ὀαά 
οἱδέγ 5οά. ὀεύογε ἴμε 1 ογά, οἴ. ΕΖεϊς. νη. 7, 
ἔο!!. [πο 1. 4 ἐφ ῥγίσι! τὸ σῃαγροὰ νυ ἢ 
ΡΟ πρ (Π6 ϑαποΐυδιγ δηὰ νἱοϊδίϊηρ [ἢς ἰανν. 

δ, Θ. Ἑτοπὶ ἴδο 2γίσσ: (6 ρσορῃοῖ ρᾶ5565 
ἴο [Π6 ρϑθορὶοθ ; δπὰ ἴῃ6 ν γῪ ἔοιτῃ οὗ ἢϊ5 ἰΔῃ- 
ξυλρο, νὩ]Οἢ σδηποξ Ὀ6 Ργθϑογνθα ἴῃ ἃ ἰγδη5]4- 
Ὅοῃ, ἰηάϊςαῖοβ [Πδῖ ἢθ ἐἀϊνϊἀοὰ {Ποηὰ ἰηίο [Πγθο 
οἴδϑϑεβ, (1) ορϑὴ ἰάοϊαΐογϑβ : 4) ἴοϑε νγῆο 
Ργοξεεϑεὰ ἴο σογβαρ Οὐοά, ἃπὰ τελ!ὶν βεγνοὰ 
Ἰάοἷ5 ; (3) 5υςἣ 45 ἴπ οἴβοσ νγὰγϑ διδά οδϑί οἵ 
ἴδε ἔελγ οὗ Οοά. 

ΤὮε νογὰ σεπάογοά «ον». ΔῈ 15 [ἰ γα Υ 
δονίηρ ἀονγῃ ἴο [86 στοιμά, ἤόσὸ ἃ5 δῃ δεῖ 
οὗ δἀογδίίοῃ. 

ἔδενε ἐδαὶ «υογεῤῆῇῥ.. “δαὶ ταυεαν... δαὶ ἄγ 
“εγηπρα δας ξ] ἅτθ ΘΆΟἢ ρας! ρ] 65 ἴῃ (86 οτγἱρ- 
ὯΔ], 80 [ἰἴ 15 Πδυιίβ, ποῖ δίηρὶο δοῖβ, [παϊ ἅγὸ 
ϑροκοῶ οὗ Μοϑὲβ δὰ νγηδὰ [86 Ρθορὶα 
φαϊηδὲ [6 Ὑνοσβῃ!ρ οὗ ἴ)6 ῥοιέ 9 δεαυεη 
Ὀευῖ, ἱν. 29). Βυξ ἴπ 1Π6 οαγὶν ἀδγβ οὗ 
οί [5 ννογβῃϊ!ρ βδά ἢοΐ ΟἡΪῪ Ὀδοη δάορίοά 
Υ ἱπάϊνιάυδὶς, αὰ δὰ ῥγεϑὶβ ἴο τὴ 

1ῖ5 γἰϊεβ: ἴξ δά ἱηνδάθα [δ6 ὙΘγῪ ἴδηι ρ]ο ἰἴϑο] 
(9:6 , Κ. χχῇϊ!. 4). 

4δε δοιμεῖοβ. ΤῊΔΥῪ ἔδανο Ὀδθῆ Ἷἤοθοη 85 
αϑοτάϊηρ ἃ οἰεδγοῦ νἱονν οὐ {Π|6 Ββοάνθηγ Ὀοάϊεβ. 

ἐδενε ἐδαὶ «ὐογοδὲρ δυκὶ ἐδαὶ “«ὐμεαγἢ ὙΠῸ 
ἰηϑετίίοη οὗ [86 σοη) ποίου όσα οὔδουγοβ [ἢ 
ἕοσοε οὗ {πὸ ἰδῆρυαζο. [ζ ἰ8 Ξοσηθννῆδὲ δυσγυρῖ 
δορα ἀϊδ)οἰπίοά, ἃς 1ἔ [6 ργορδδὶ ρδιιϑοά, ποῖ 
δαγὶηρ "1Π6 ὙΟΓσΠίρρεῖα οὗ ἴδ 1 ογά," δὺυῖ 
φἰλάληρ ἃ ἀεϑοτίρίίοη οὗ συςἢ 85 δαλεά δεϊαυεες 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂. 1. ἰν. 5-8. 

ἔτοια τῆς ΓΟΚΡ ; δηά ἐοις τῆδλι ἴδνε 
ποῖ βουρῆς τῇ6 ΠΟκΌ, ποῦ ἱπαιυϊγεά 
ἴογ Πίπι. 

7 Ηοϊὶά τὴν ρεᾶςς δὲ {πε ργεβεῆςε 
οὗ τὰς [,οτὰ (500 : ἔογ τῆς ἀδν οὗ τδε 
ΓΟᾺΡ ἐς δα ῃδαπά : ἔογ ἴδε [ῸΚ Ὁ Παῖῃ 
ΡΓαραγεά ἃ βδογιῆςε, δὲ δδῖῃ ! δά ἢϊξ εὐλος ἘῈ 

οτ, ἅτ: 
8 Απά [τ 581] σοπια ἴο ρδ85 ἱπ τῆς Δ 

ι65Ώ8. 

ἀδγ οὗ τῆς [,ΟΚΡ᾿8 βδογῆςς, τῆδὲ 1 
Ψ1]1 1 Ρυπιβ τπ6 ῥγίησεθ, ἂδπὰ τῆς 

ἑαυο οῤίπίοπς (1 Κι. χΥῇῇ. 21, 2 Κ, χΥΪ!. 41), 
Ρτοϊεβδίηρ ἴο δεῦνθὸ Οοά, δηὰ σχόδ!!γ ϑ5εγνίηρ 
[Π6 Ἰάο!] οὗὨ τ1ποὶγ σδοῖςθ. 

“ᾳυεαγ ὃν 1ῤὲ 10Κ}} 5δμου]ὰ δὲ 85 1Π ΠΊΔΓΣ. 
ΒΎΘΔΣΙ ὅο ὕπο ΟΣΙά, 5 ΟΑΓ [ΟΔ]γΥγ ἴο Η!πι, 
δηὰ δἱ ἴΠ6 βδπὶθ {ἰπλ6 “φὐεανγ ὁ7, 50] ΘΠ} ἂρ- 

Ϊ ἴο 8ἃ5 1ποὶγ τὰς Οοά, ΠΟΙ͂Σ Κίπκ, τ 6 
Ιάοὶ ροὰά νψῇῆο νᾶ5 ἴῃ {γὰτ {πεῖγ δονοιείξη. 
80 [6 Ργορμοῖ Απιοβ (υ. 26) 5ρδᾶκϑε οὗ γοῦσ 
Κιπα (ΑΟΝ. γομν Μοίοοῤ). Ηετε ΒΔ8] βθοπης 
ἴο Ὀ6 πιεδηΐ. 
ΤΠ 5ἰχῖἢ νεῦβὸ ἀθϑοσῖθο5 ΠΡΟΟΪΥ τοπ, τ᾽ ῃο 

᾿δὰ οδϑὶ οἵ [Π6 γεϑίγαιηί οὗ [Θῃονδῇῃ 5 ὑνογξῆ!ρ, 
γγθΟ56 ᾿ἴν65 διὰ οἰεδυῖγ, θεῤαγὲ ἥγονι τ, ζῶ εὐῊ 
ἀδεγο ποὶ ἐδὲ ἐποςυίεάσε οΥ ΤΡ «υαγ'. 

Α5 ἰῇ νυ. 4.--6 ἱπιριοῖγΥ 15 ᾿πγραϊοποα, 50 
Ὦογε ἴῃ συ. 7--.3 ἴῃ ργορῇες δηποιηςεβ (ἢ 6 
Ρυπιϑῃπιοηί (μδὲ δνδὶῖ5 [6 ΠΟΌΪ65 (συ. 8. 9), 
(86 ἰγϑάθτβ (υ. 11), ἀπά [86 πο ννῦῆο Ἰνεὰ δ 
{ποτ 4386 (στ. 12, 13}, ΤΟΥ ἴΠεῖΓ τοβρεςῖνα 
οἴεηςε5---νἹοΐοηςδ, ςονοζοιιϑησϑϑ, ᾿ηαἀϊ ἤθγθησο. 

η. Ἡοά τὸν )εαοε] ἴἴ ἴ5Θ οποὸ ψογὰ ἴῃ 
Ἡροῦτον. Ημωδ! Βὲ “«. ὙὍΠῈ ρϑορὶθ ἅτε 
Ὀιάάθη ἴο ἀνναὶϊΐ, ἔ}}} οὗ ἀνθ, [δε δρρτοδςἢ οὔ 
(ἢ6 Οτεοαὶ [υἀρο. Ὑῆδ 54π|6 ρῆγαθο 15. υυϑοὰ 
Ὀγ Ηδδακκυκ (ἴϊ. 20) ἀπά Ζεομλγδῃ (11. 1.2). 
Ληὰ ᾿ξ 5 ρΡγσοῦδῦϊο (δὶ Ζορμαπιδῃ δάορίοά κα 
ἔτοπι Ηδδακκυκ. 866 Ὧγ Ρυϑεγ8 [ηἰτοά. ἴο 
ἩδΌ. Ρ. 299, ποῖδ. 

ἐδ’ ἀαγ οἱ 1δὲ ΣΟΚῸ] 18 ΔΏΥ ἀδγ ἰῃ ὙὮΙΟΝ 
Ης οὀχεουῖεβ Ηἰβ Ἰυάρτηοπίβ 5:5 Ή Δ} οὐ (86 
ὈΠΡΌΑΪΥ, οἕ, [οεἱ ᾿οἰς ; [541]. Χι!, 6, Οὐδά. ες. 

ΤΠΟ “αογίβεε 5 με ξυ  Ὑ [εὐνιϑῃ Ρεορίε. 
Οοά διπιϑεὶῖ φγεραγε: ἵἴ, δηὰ 1ἴ ΠΊΔΥ νρῈ]] Ὀ6 
οαἰοὰ 4 “φεγήβες, Ὀδοδυϑα ἴδ ρυπηιϑπγοηὶ ἐς 
του δά, οἷ. [541]. χχχῖν. 6. . 

ῥ' σμα] Τ1ἴ. Ηἰ διάδεπ οὐ ἱπυϊεά οπες. 
ΤΠ ᾿ΠἸυϑέγαϊοη ἰ5 ἄγαννῃ ἔγοτῃ ἴἤο56 βϑδοσί ἤοδς 
ἴῃ ψὨοῦ ἐπ6 οἴετγον ἰην θὰ Π΄5 ἔπος ἴο 5ῃ2το 
(6 βεβῃ οὗ {πε υἹἱσῖπι, 566 1 85. ΙΧ. 12, 13. 
ΎΤΠο686 συσἌίθ, [86 ΟΠδϊ χη ᾿Ἰηνδάοτβ, ἢ δα 
διά, οΥ Ὀεϊζοτῦ, βδιοῦ 194, 45 ΠΊΖΙΡ., οὗ 
Θοπδϑοσδῦθᾶ, [ῸΓ ἴξ ἰ5 ἃ ΠΟΙ γγὰγ ἱῃ νὰ κἢ 
ἴδεν ἀγὸ εηραρεά. ὙΠΕΥ ἅτε οεῖ ἀραγῖ ἃ5 ἴδε 
Ταϊηἰβίοσβ δηὰ 1Ἰηϑισυσηεηΐε οἵ Οοάἷ5 νγαῖδ, ςρ. 
18δϊ. χι, 2. 

8. μη] ΤΠ Ηρῦτγενν 5 ΠΟ ΥΑ ΠΥ γεηάέτοα 
ἴῃ ἴδε πιᾶγρ. οὐτἱῦ κροη. ὮΘ 5τηρ]ε νοῦ ἰ5 
Εχργοβδῖνα δῆκο οὗ πιΟΥ ἀπά ἠυάρηηεηϊ, ὈυΣ 

! Ἠεδ. 
ΓΑ, 4 πῤνε. 



ν. 9---ττ. 

Κιπρ᾿8 μι] άγεη, δηά 11] βοῇ 45 δῖ 
εἰο οα ννἢ βίγδηρε δρραγεὶ. 

9 ἴπ τε βδπὶῈὸ ἀδὺ αἷδϑο Ψ|]} 1 
ΡυηΙβἢ 4}} τόθ τῆλε ἰεᾶρ οἡ ἴδε 
ΚΠ γεβῃο] 4, ψ ῃοἢ ΕΗ] τπεὶγ τηδϑβίογβ᾽ 
Βοιιδε58 ἢ νἱοΐεηςα δηά ἀδοεῖξ, 

ΙΟ Απά [τ 5884]1] σοπῖὲ ἴο ρ888 ἰῃ 

ὑπο σομηδιηοαὰ ν ἢ ἴπ6 ργορ. [δαὶ 15. τιϑοὰ 
Βογε ἴ{ 15 τεϑιγοϊοὰ ἴο {πὸ ἰδείοσ. 

4δὲ ῥγίπο" 5ἰδλῃηὰ ἢγϑί ἴῃ αἰ πὰ ᾿ῃ- 
ἤυοποε, δηὰ ἂγε ἰδεγείογο ἔογοπιοβῖ 'π ρυη ἢ» 
τηδηῖ. | 

δε ἀϊπρ: εδάγεη) ΟΥ, βοτδ. [ἰ ἰ5 ἀϊβῆςυ 
ἴο ἀείεττηῖϊπο ννῆο ἃγὸ τηδδηΐ ὈΥ ἴμοϑε ννοσγάβ, 
Νο Κίηξ 5 ἤοτὸ πδιηθά, δπὰ (πογοίοσο (ἢ6 
ῬὮῆγαθο προὰ ποῖ δ χεβίγιοίθαὰ ἴο ἴπ6 βοῆς οὗ 
.οϑδδ. Απὰ πο νδὰ ἀγζυμηεηΐ οδη 6 ἀε- 
Γνοὰ ἔγοπὶ {ΠπῸπὶ τοβρεοοϊίηρ ἴπ6 ἀαΐο οὗ 186 
ἘΟΡΕΥ (566 [πίτοα. ὃ 11.). ῬΓΙΟΌΔΟΙΥ Ρυπσε5 
οὗ ἴπδ σογδὶ ἤουβθ ἃγὲ πηθδηῖ ; ροβϑβί Ὁ Υ [86 50ῃ5 
οὗ {με ἰαϑὶ Κίῃρ, Ζεάδκιδῃ, ορ. 2 Κ. χχν. 7. 

σμε ὧ' αγε εἰοίδεά «υἱὲὸ᾽ “οἰγαησε ἀῤῥαγεΠ 
ὙΝ}}} Ἰποϊυάς 41] ἴοϑὸ ψῆο Ρ [Π6 
Ζοτοϑῖκη ἀγεϑ5 δηὰ οἰγία ἴο {παΐ οἵ ἴποῖγ οὐνῃ 
πδίίοη (Νιυπι. χν. 38), 1π6 ργίηςεβ δῃὰ ἴδοβα 
Ψηο ἱπιλϊοὰ ἴῃοπὶ. ὙΠΟ ἀγοβθοά ἰῃ (6 
Ἐξγυρίδη οὔ Βαδυ)οηίδη ἔδϑπίοης, δοσογάϊηρ 
ἴο [ΠΕΙΓ ϑυιηραΐῃιοβ, δηὰ {πι5 σἐμοννοά ον 
ἸΙΡΠΕγ ἘΠποΥ τεραγάεά {Ποῖ ονν πφΌοπαὶ ρτγὶνὶ - 
Ιερεϑ 85 ἃ ρϑορὶθ βρϑοῖδ!ν βοὲ δραγὶ ὈὉγ σοὰ 
ἴογ Πρ οπάβ. ὙΠΟΓΟ 15 πὸ δνιάθηςο (Πδὶ [ἢ 6 
δαορίίοη οὗ ζοσοῖδιι ΔΡῬᾶΣΘΙῚ ννᾶ5 αἰγθςῖυ 
σοππεςίεὰ νΠἢ ἸΔοϊαίτγ, 45 σοπιθ αν (που ρἢϊ. 

9. 40] ἴη ἴδε Ηδρῦγενν [ἢ 15 5 ΠΊΡΙῪ αηά. 
580 2δε “αν 447 ι5α Ὁπαῦ ἀδΔΥ, 845 ἰῃ [πὲ ποχῖ 
γὙοσβο. ΤὍΤδὸ οἴδυβο, αὐ ἐροσς ἐῤαὶ ἰκαρ οπ δε 
ἐῤγοῥοίά, ςσουῖαὶηβ ἃ ῥῆγαθο ἴπαϊ ἀοθβ ποῖ 
ΟσςσυΓ ἴῃ ΔΠΥ ΟἾΠΟΥ ῥἷδεθ, δηὰ ἤδηςθ [15 πιθδῃ- 
ἱῃρ Πᾶ9 Ὀδοη της ἀϊθκρυϊοά. ὙΠΟΘΓΟ 56 οΠ5 ἴο 
Ὅδὲ πο Δ]]ιυδίοη ἰο εροηβ (Πγοϑῃοϊὰ (566 τ 8. 
νυ. ς)ὴ. Ὑε οοηπίοχί τοίοιβ ἴο οἶν!] ἀϊδοτάοτς, 
ἴο τἀρίηθς δηὰ ορργοϑϑίοῃ, δῃηὰά ἰδοθθὸ ἤετὸ 
Ἐδγεοαδίεηθαὰ βοο ἴο 6 {π6 ὑπδογυρυΐοι5 ΓῸ- 
ἰλίποτϑ οὗ [πε τς δηὰ ροννεγῆι!, νν ΠΟ νυἱἹο εΠΕΥ 

. ηνδάοα (πὸ ἀννε! ηρβ οὗ διιςῇ 85 οουϊὰ ποῖ 
γΤοβιὶϑῖ, δηὰ οδιτίθαὰ οἱ ἔσομαι {Ποπὶ ΌὈΥ ἕοτοῦ 
νυν δὶ σου οητοἢ ὉΠΟΙ͂Σ ᾿πδδῦοσ' 5 ΠΟΊΒΘ, 
16 Ἰοτά οἵ ςἢϊοῦ ψῃοπὶ (ΠΟΥ ἀπϑοπιρυ ]ο 5} Ὁ 
ϑοινοά. ὍΤδὸ |}]-σοϊίΐοη ροοάς δὸ βροκθη οὗ 
ἃ53 υἱοίεπεο σηδὶ ἀξεεὶἐ, ἃ5 Ὀοης δοαυϊγεὰ Ὀγ (Π686 
ΤΉΘΔη5, ἀπά ἴπι|5 ἱπνοϊνίηρ (ΠΕΙ͂Γ ῬΟββθβϑου ἴῃ 
ξυ}. 80 1δὸ ργορῃοῖ Απηοβ (1. 10) βρεβδῖβ 
οὗ ἰδοθὸ εὐδὸ “ἐογό εἴ “ἱοίεπεο αμα γοῤδεγῃ ἐπ 
“δεῖν ραίαοε:. (Οὐοτηρᾶτο (Π6 ἰδηριάρθ οἵ [6γὸ- 
ταΪϊΔἢ (ν. 27) Ἵδαγρίηρ ἴ[Π6 [ονν5 ψ]} σαρδςοίγ. 

10. “αἰ ἐδὲ 1050} 45 ἴῃ ν. 2. εξ ἀπά 
ἴῃ [86 τῆγοο ἔοϊ ον νογβοβ {πὸ ργορποῖ βροδκς 
ἂἃ5 ἴξ εγυβδῖοπιὶ ὑνογῈ ἀἰγοδαν ἰδκοη ΟΥ̓ ἴΠ6 
ΘΠΟΙΏΥ, διὰ ἂἃ5 1ξ μὲ βᾶνν δηὰ μοασγὰ ννμδὶ ννᾶδ 

ΖΕΡΗΆΝΙΑΗ. 

(δῖ ἀδγ, 5 ἢ τῆς ΓΆΡ, ἐσὲ ἐδέγε 
σῥα ! δέ τε ποῖβε οὗ ἃ οἰὐ ἴτοηι τς 
ΠΡῊ ραῖθ, δηὰά δὴ δβον]πρ ἔτοπι ἴδε 
ταύ, ΔΠΑ ἃ ρτεαῖ Ἵγδβἢϊηρ ἔγοπι {πε 
Ὦ1115. 

11 Ηομὶ, γε ἱπῃαδίϊδηῖ8 οὗ Μδκ- 
τεβῇ, ἔογ 411 τῃ6 σπεγοῆδηξς ρθορῖὶα δτὲ 

Ραϑϑίηρβ ὙἹΒη (ἢς ΟΥ̓ ἴῃ Ἔνεῖγ ρα. Ηδ 
τηθηςοη 5 ϑονογαὶ οὗ 115 συλζίογβ. 

ἐδ Με 8.6} ἰδ τησπίϊοποὰ οἰβοννῃεσθ, ὦ Οῆγο. 
ΧΧΧΙΙ. 4; Νεῆ. 1}. 3, ΧΙ. 349: Ὀυΐ (δ686 
Ῥάβϑαροβ ἀο ποῖ ἀείεγπγϊπε 115 μοβιτίοη. [1 
ἌΡΡΟΔΙ5 ἴο πᾶνε Ὀδθη αἰἰυδίθα ἰονναγάβ (86 
ΠΟΣΙΒ οΥ ποσί -οαϑί. [{ τδὺ πᾶνε ἀογινοα 115 
ΠΑΙΘ ἔτοπι ἴπ6 β5ἢ 5ο]ὰ ἔμεγο, νος ἢ σοπηξ 
ἔγοπι [ορρᾶ, οἵ (δ 864 οὗ Οδ]1|66, στ δϊ σοη- 
ΟΠ ΘΏΓΥ δηΐοῦ οὐ ἴῃδὶ 56. 

ἼΠὸ ποχί αυδγῖογ 15 οδ] ϑ 2 δε “εεομ, ἃ ἴοττῃ, 
Ὧ5 ἰΐ βίδηάβ, πδγάϊν 1η 161} 15 10]6 ἴο {86 ΕΠρ 5ἢ 
Τολάοσ. [1ἰ ἀεθιργηδίες ἐπ6 Ἰοννοσ ρασί οἵ [86 
οἴ, δηὰ οογγεβροηάς ἢ Αὐογὰ δοςοσγάϊηρ ἴο 
Ἀοδίηθοη. [{ 15 ΠΡΥΟΡΟΥΪΥ τοηάεγθὰ οοὐδοσο 
ἴῃ. 2 Κ. χχίϊ. 14 (ΒΟΣῈ 9866 ποΐθ) ;  (ἤγο, 
Χχχῖν. 22. [{ 15 ουπὰ 450 ἰῃ ΝΟ. χὶ. 9, 
ὝΒοΓα ΑΟΥὟ. Πὰ5 ““ϑδεσοηά ονεῦ (6 οἵγ." ΤΠεὲ 
ΤΟ ἀΟΓΙΉΡ, ΡΕΓΒΔΡ5, 5μου]ά Ὀ6 ὁ’ Ονογ [πε βοοομὰ 
οἰἱγ.᾽" 
Ἢ ῥὲ 61 τὸ ῬγοΌΔΌΪΥ Ζίοη, Μοσίδῃ, βίσοπζ 

δὰ Πιρἢ ρίδσος νη 186 νν4}15, ἔγοπι νυ ἢ 
ἃ ἐγαιῥίηρ 15 Ὠραγὰ 85 ἴῃς Ὀυϊἀϊηρβ οἡ {Ππ6πὶ 
Ὅ͵Ο 4558} 16 δηα ἀοιλο ᾿5πεά, 

11. γε ἱπηδαῤΪἼ'ίαπ: οΥἱ Μαζι::2)] Βα ίδοῦ, 
γ7ὸ ᾿ππδρλιδηῖδ οὗἩ ἢ: ΜΟΣΌΔΣ, [ῸΓ ονεῃ 
1Ε τὸ 15 ἃ ΡΓΟΡΕΥ Π4ΠΊ6 ΠοΓΕ 1ζ τείδίῃ5 115 τη ῃ- 
ἶἴῃξ. [Ὁ ΊΠΔΥ 6 ραϊμεγοὰ ἔγοπι [86 ςοηίοχε 
παῖ Ὀγ {815 πᾶπὶθ 15 ἀεϑιξηδίθα ϑοπιὸ ρατγὶ οὗ 
7ογυβδὶοπὶ οσσιρίοθαά ΌὈΥ πλογομδηίβ δηὰ ἰγδάοις. 
ἴς 15 ἀιδῆου! ἴο ἀείεττηϊηα νης ἢ ρασὶ ἰς 
τηθδηΐ. Ἂσοσςογάϊηρ ἴο ἴπΠ6 Τάγξυπι, {ΠπῸ νδ] ον 
οὗἨ Κιίάγοη 15 ἱπίεηάθά ; Ὀυΐ ἴΠ6 ορίπίοη οὔ 
7δγοπο 15 τῆοσο ργοῦδοϊο, μο υηάετοίδηςϑ ὉΥ 
1ῃ6 ψογὰ [Π6 νδι]οῪ οὗ διϊοδπι ἴῃ [86 ἰοννοῦ 
εἰἴγ. Α ροχγίοῃ οἔἉ {π|5 15 παπιδὰ ὈΥ [οϑερῆυβ 
φάραγξ τυροποιῶν, πὰ 15 οΔἰἰοὰ 1ῃ τηοάογῃ 
ὈοΟΚκΒ Τγγοῤκοη. ῬΥΟΌΔΟΌΪΙ ἰἃ ἰ8 {ἰδ 5834Πιὸ 
αυδτγίεῦ 85 ἴῃδὲ οσουρίοα ΌὉγῚ ἴῃ6 θ42Ζ8215 οὐ ἴδ 
Τλεγορδηίβ δἵ ἴπῸ {ἰπ|6ὸ οὗ {π6 κἴορε οἵ Τί 
(δ }5 “ Β. Ὁ. ϑεγι αίρηι, Υὶ οἱ. 1. Ρ. :Σοσ δ). 
[15 ἔοστῃ ἄρτθὸβ νὰ [πὸ πᾶπιὸ »πογζαν υϑοὰ 
ὮὈΥ ἴδιο ργορῆεῖ. ϑοπῖα δαυς ἱβουρης (πα {π6 
[ΟἾἼ Ῥγ,ὲ5 σθοϑθθη 858 ὀχρχεϑϑῖνο οὗ [86 ποῖϑος 
ἷπ [6 ὈΔΖδαγ. οἴμοῦβ {πὶ 1 ἱπεἰπηδῖος ἴΠ6 οπὰ 
οὗ 115 ἱππιδῖεβ, σσιιβίηρ, δηὰ ἀεβίσυςίοη. [ἢ 
οδη Ββαγαϊγ θ6 ἃ πδπιθ ἔοσγ ἰἢε ᾿νῃοϊο οἰγ, σοῦ» 
ποοίοα ἃ5 ἰἴ 15 ϑρεοι δι ἢ ἰγδὰθ : ποῖ οδῃ 
»ιαλίεε Ὀ6 ἰλίκδη, υνἱἢ σοπιθ, ἃ5 ἃ συδοίτυΐο 
ἔον »"ἰξάαεῤ (α “απεέμα; 7) 85 Ϊεγυβαίοτι πευοσ 
θεδγβ [μδὲ πδπιο. 

»εγοῥαπέ ῥεοῤίε 
πδϑδι. Ὑδοθονν 

Ἀδίδοσ, Ῥθ0ν»19 οὗ δ4» 
500} νυῶᾶϑ δηρτοβϑοὰ [ἢ 
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ΖΕΡΗΑΝΊΙΔΑΗ. . ᾿[ν. ττταη, 
οὐ ἄονγη ; 41} {ΠῈῪ ται ᾿θᾶγ δι ῖνοῦ 
ἅτε οὐκ οἵ, 

12 Διά [τ 5141] σοπηὲ ἴο ρᾶ88 δὶ 
(παῖ τἰπιο, ἐῤδαὶ 1 νν}}} βεάγορβ!ἐ εγὰ- 
βδίθπι ἢ ςαηα]65. ἀπά ρυπὶϑἢ τῃς 

ἐμεῦ. τηθπ τπαΐ ἅγα ᾿βετ]εα οἡ τῃεὶγ 1668 : 
ἐλμάσηιεα, Δ: 5Β4Υ ἴῃ ταὶς μελτῖ, Τῆς ΓΟΚΡ 

Ψ1 ποῖ ἀο ροοά, πειῖθογ Ψ}}} ἢς 
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14 Τῆς ρτοδὶ ἀδγ οὗ ἴδε [0 ΚῸ ἐς 
ΠΕΔΓ, 1} 5 ποδί, Πα ἤδϑίειἢ ρυεδίγ, 
εὐεη τῆς νοῖοσς οἵ ἴῃ ἀδὺ οἵ τῃε 
ΤῸΚῸ: τε ΤΡ τηλη 5}4]} οἴ 
τῃοῖα δΙκίοΪγ. 

Ις ΤΠδὶ ἠΔΥ ἐς ἃ ἀΔΥ οὗἉ ὅ νγαῖῃ, 4.1» 
ἀλγ οὗ ττουῦ]ς ἀπά ἀϊθῖγεββ, ἃ ἀδγ οἱ ἦι." 
νγαϑίεπεϑ8 ἀπά ἀεβοϊαϊίοη, ἃ ἀδύ οὔ λο 

ἀο εν}. 
13 Τετγείογε {μεῖγ ροοάβ 58]} δ6- 

οοπιε ἃ θοοΐγ, ἀπά {πεῖς Βουιδεβ ἃ ἀ6- 
βοἰδιίοη : ΤΠΘΥ 8}41}] 4]5ο δι114 πουβ68, 

αὭευξ. «8. δι 4 ποῖ ἱπη δ]: ἐδέηι; δηα {πεν 5814]] 
δι 5. Ρίδης νἱπεγαγάβ, θυς ποῖ ἀγίηκ τῆς 

ψὴ6 τπεγοοῦ, 

Ὀυγίηρς δηὰ 56 ηρ ἀπά μοῖρ πιοπεῦ, μιδὰ 
ξογξοιϊοὰ ηὴ6 Βοηουτγοὰ πᾶπιὸ οὗ [5Γ86], δηὰ 
ἀεδοεγνοὰ ἴο δ οδ᾽εὰ ΌὈΥῪ ἴπ6 πᾶπῆθ οὔ ἴμ6 
οὐρῖπαὶ ᾿πηδοϊ δηΐβ, ννποῦὶ ΠΟΥ ΟἸΟΘΕΙΥ τὸς 
βοι ]οά, ςΡ. Ηοϑβ. χὶϊ, 8; Ζοςἢ. χῖν. 21 ; [58]. 
1. το; ΕΖεκ. χυ!. 2. 

επί ἀοαυ"] 5 ἃ τοίδ!! Υ αἰ ογοηΐ ννογὰ ἔτοπι 
(Πδὲ τεπάογοα εω οὐ; ἰξ πηδδῃ5, εκ ἐξ γογεά, 
2εγί" 6. 

ὄεαν “ἰἱνεγ] Βείίογ, σάν «υἱϊὖ εἰλνεν, ἐ. 6. 
Ροϑβϑεοβϑεά οὐ ρτεδῖ ννθδιῃ, 1}]- οϊζοη, ρεγῃδρ5, 
δηά 50 ἴῃ {Π6 ἰβϑιιδ ἃ Ὀυγάξη, 

12, 138. ὙἼΤΠΘ ΘΠΕΙῺΥ παῖ 85 επίεγοὰ ΌὈΥ͂ 
(Π6 πογΐμοτη ραΐο δηᾶ τηδάθ ἢ15 ΨΔΥ ἴο [6 
ΒΟ. ΘΓ δι ἀθ, νν}}} ἢοΐ ΟἾΪΥ ονοσίῆγον 41} νν ῃο 
βίαπά ἴῃ ἢὶ5Θ ΨΑΥ, δηὰ ἴπθ6ὸ ἰγδάθγβ ἴῃ Ζ2ῤε 
Ἥονγιαγ, ὯΘ νν}}} δηΐοσ ἴ[ῃ6 ἤουϑ65 οὗ [86 στίςἢ 
ννῆο Ἰἴνθ δῖ ϑᾶϑθ, δηὰ νν}}} σαηβαςῖς τθ]. Ηδ 
ἍΜ] ΘΘΆΓΟἢ ΟΥΘΓΥ ΠΟῸΚ δηὰ σούποῦ ἃ5 οὐδὲ 
εαπαάϊΐο (ΩΡ. [λ|κὸ χν. 8). ὙΠῸ πιογαΐὶ οοη- 
ἀϊείοη οἵ ἴπθ56 [οννϑἢ ΕΡΙσυΓοδη5, [ῃδϊ σΔ]]οὰ 
ἔοσ 1815 βϑύδγθ ρυ ηἰϑῃπηεηΐ, 15 οχργοβδοά ΌΥ [ἢς 
ΡΙορΒεῖ ἴῃ 4 ἔοσοι]ς ἤἥρφυγο, ἐῤεν αγὸ κεἰ ρα 
ο" ἐῤεῖγ ἰδεν, τότ ᾿ΙΤΟΓΑΠῪ ἴῃ ἴΠ6 τπλᾶτρ. ἐμγάφά 
οὐ Ζῤίεξεπεάί, ὙΠῸ ἰδησυᾶρο 15 νϑγγ ᾿ἰκὸ (Παΐί 
οὗ [εγεπηδῃ τεϑρεοίίηρς Μοδῦ, ἀκ δαΐδ «οὐρά 
οὐ δὶ; ἴσοι, απά ῥαϊδ᾽ ποί ὀφεπ θριρι δα ζγονι 
“εν-εἰ ο τσεησοἱ (ΧΙνῈ. α1), Ὀυϊ 1ξ 15 δ γοηρογ. 
ΤἼο νἱπὸ δά ποῖ ΟὨΪΥ τοπιδι θὰ υπάϊδιυγθοά, 
Δοαι της πἰγεηρίῃ δπὰ ἤδνουγ, ᾿ξ δὰ Ὀδοοπλδ 
Ζρίεξ. ὙΠΙ5 ΟΧΡΥΟ5965 ἴπ6 ἀρδίῃυ, [Π6 βρι γί 
ΒΘ Π51Ό1Π Υ οὗ ἴδ6 τις. ὍὝΔΕΥ, κὸ Πῖνεϑ ἰη 
[6 ραταῦϊς, ἅἂτὸ ποῖ ἐμαγροάὰ νυ] ΔΩΥ 
5ὶπ5, Ὀυϊ ἴΠαῪ πα Ὀδοοσηθ Ὁ] Πα ἴο 411 ἰοκθηβ 
οὗ Οοὐδβ πιοῦὰὶ σονογημηθηῖ. ῬΤΠογοίοσγο 1ῃ6 
Ῥοββοβϑίοηθ ἰῇ ὙΠΙΟΒ ΤΠΟῪ ρὰυΐϊ {δϑῖγ {π|5ῖ 
νου]ὰ θὲ ἴογη ἔγοπῃι ἴθι. Νοίδιης ββοσγί οὗ 
{Π|5 ννου]ὰ τουβὲ ἴμοπη. [{ ϑϑθθπὶβ ἴο 6 ἱπη- 
ΡἰΙοὰ ἰῃαῖ {ΠΟῪ ψου]ὰ ξὸ οὐ Ὀυϊάϊηρ δηά 
Ῥίδητίης ἴο (δε ἰαϑδὲ (ςρ. Απιοβ νυν. σὰ; [Κ6 
ΧΥΙ͂Ι. 26---20). ὙΠΟΥ νου]ὰ Ὀγηρ οα {Πθηι- 
5εῖνεβ [ῃ6 ὙΟΤῪ οὐγϑα ἰογοῖο]ά ὉγῪ Μοβϑοβ, θυΐ. 
ΧΧΥΪΙΙ, 30, 39, 4ἃ5 [6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ Ὁ] βϑίῃρθ ἃ1Ὸ 
Ῥγοσηϊβοὰ ἰῃ [58]. ἴχν. 22. 

ἀδικπεβθ δηὰ ρ]οοπλης85, ἃ ΟΔΥ οἵ 
οἰουάςβ δηά τῆϊοῖκ ἀδγίκηθ88, 

16 Α ἀδγ οἵ {πε τγιπιρεῖ δηά δἰδγπὶ 
Δραϊηβῖ ἴῃς δησοδα οἰτ165. πα Δρδιηβῖ 
τῆς ΒΙρἢ τοννεῖβ. 

17 Απᾶά 1 νῈ]}] Ὀγίηρ ἀἰβἴγαθβ ἀροη 
ἴδῃ, ἴῃδλῖ ΤΠ6ΥῪ 5}4]} νναὶὶς {|κ6 δ]1πά 

14--18. [πη ἴδοθθ νοῦϑεβ ἴπ6 ργορῃεῖ ἀθ- 
ΒΟΓΙΌ65 ἴῃ ἀεί! [6 ἴοστοῦβ οὗ ἐδε Ἅαγ οὗ “δὲ 
Δονά, αἰγοδὰν τηθη!οηθά (συ. 72). [ἰ 5 πεῶγ, 
1ι δασίεης οὐ, ᾿ξ Π45 ἃ σοίες [δῖ 411 τηυϑὲ Ποᾶγ. 
Νοῖ ΟΠἿΥ ἴδε Εἰπϊὰ δηὰ ἴῃ6 νυθᾶκ τὸ ἰεττιβοά, 
ἴΠ6 ΤΙΡΏΓΥ πιδη 15 ὑδηϊσ σίγα οΚ (ςρ. ΔΙηο5 
1. 14). ὙἼδ ργορβδεῖ υ65 [6 ραγῇςριο, Ηδς 
866 Π|5 ἴο ΘΓ ἢ᾽]8 ἀοϑρδι ΠΡ ΟΙὟ ἰογ με]ρ. 
Βέμονὶν δὲ ΒΆΣΙ ΘΟ οὐ οσϑὺὰ οὐῦ 2 χγ:. 
[τ 15 ποθ ϊθϑϑ ἴο 95ΑΥ ννΒΟΓο. 

16. διπκίηρ 85 ἴπ6 ργορβοὶς ἀδοογρίοη 
Τηυϑβὲ δ6 ἴῃ ΔΠῪ ἰγδηϑιδίίοη, [Π ΓΘ ἃΓΘ ρϑου Δ Γ.- 
[165 ἐῃαξ σδηποῖ ὃ6 τείδιηθὰ : ἡγομόΪϊε αμά ἀμ. 
ἐγ: τοργοβδοηΐ ννογάς οὐ 5:Π|}8Υ ϑουπηὰ ; φυαείον 
πο. πα ἀφεοίαλίοη, ἀθοτιναῖῖνοϑ ἔσοπι [ἢ6 ΞΔ ΠῚ 
τοοῖ. [Ι͂ἢ 1ῃ6 σᾶϑὲ οὗ οὔθ νγῆο ϑθοῖῃϑ ἴο δὲ 
ἔοπὰ οὗ υβίηρ (ἢ ἰδηριιασα οὗ δδυϊοῦ βλογρά 
ΤΙ οΓβ, ἰς 5 ννογῃυ οὗ ποῖϊςθ {πὶ δε βγεῖ 
Ραὶγ οἵ ψνογάὰβ ἰ5 ἔουπὰ ἰπ [οὉ χν. 24; [δ 
βεοοῃά, ἔνιοθ ἴῃ (6 54π|6 ὈοΟΚ, οἢΞ. ΧΧΧ. 1) 
ΧΧΧΥΡΙ. 2). αγάπε. ἀπά γι ἰοονιίπει: ΟΟΟῸΓ 
ἰορεῖδοσ ἴῃ 70εἰ 11. 2. Οἱομά!: «ἀπά ἐδιεὰ ἀαγὰ- 
πεῖς (ἴῃς [ἰδτίογ Ἔχργοβϑίοη 15 οὔθ ννογά ἴῃ Ηεῦ.) 
ΔΓΘ υιϑοα ἰορείμοσ ὉῪῚ Μοϑοβ (Β οι, ἱν. 11) ἴῃ 
ἀοϑοσθίης [Π6 οἰνίης οἵ ἴη6 (ονοπδηῖ. ΕΥ̓͂ 
ΔΙῸ ΨΟΓΥ͂ ΔΡΡγοργίδίθ ἰῇ ἃ ἀοβδοηρίίοη οὗ (86 
ΡΕΠΔΙΥ οὗὨ 115 ν]οἰφτίοη. 
ΤΠ ἢτβὶ ννοσγὰβ οὐ (ῃς Νυ]ραῖο νεγϑίοη οἵ 

15 νοῦβὸ ἔογπιὶ (Π6ὸ ἢἤγϑί |ἰπὸ οὗ πὸ γτεᾶῖ 
τηράϊςνα!! ἢγτηη, δε: ἰγα, ἀϊε: ἐα. 

16. «“ αν ὁ 1δὲ ἐγιρηρεὶ απά αἰανηη) ΟΥἍ 
δας “ῥομῖ. 

δε δισό Ἰοαυεγ. ΡΥΟΡΘΟΙ͂Υ, δον: ΟΥ ΓΟΥΜΥ͂ 
ἐοαυεγ!, τὸ ἴῇοβο ἴπαΐϊ νγοῦο Ὀ0Π} δὲ ἱπίογναὶσ 
ἴῃ ἴθ οἰἴγοννα}15, 50 διἰυδίθα ἃς ἴο σίνο ἴῃδ 
Ὀεβίθρεα ἜνοσῪ δάνδηΐδρο ουοὺ {Πεὶγ δϑϑαιἰδηΐϑ : 
οὗ, 2), Οἶτο. χχν. ᾿ς, δηά Τδοϊζιιϑ᾽5 δοςοουπῖ 
οἵ [Π6 ννγ8115 οὗ [εγιβαίθπι, " Η!ϑῖ.) ΝΟ 1Ἱ. ς. 

17. 1 αυἱ]] ὀγίηρ ἀδένγε:. 5 ἴῃ δ. οπὲ 
ννοσγά, δηὰ ἰ5 [Π6 βᾶτηθ 85 15 γεηάδογοὰ ὀκείφρε ἴῃ 
Ὀευΐῖ, χχνὶϊ, ς2,) μετα {Π6 βιεγίηρβ οἱ {δὲ 
]6ὁν5 ψν ἤῃοη Ὀεδίερεά ἃτὲ ῥτγοαϊοϊοα. Α5 κἱ 
γγβ Οοὰ Ψγ0Π0Ὸ τηυδίεγοὰ (86 Βοβὶ οἵ ἴδε ἰδ 



ν. τ8, 1. ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂. 1. 1]. 
ἴδῃ, Ὀδοδιδα [ΠΟΥ πᾶνε βἰπηθα ἃ- 
Βαϊηδῖ ἴῃ6 ΠΟΚΡ : δπὰ {πεῖς Ὀἱοοά 
8041} Ὀς ρουγεά οι 48 ἀιιδῖ, ἀπά (ἢεὶγ 
βα5ἢ 25 τῆς ἀιπηρ. 

“Ρτον.υ. 18 “Νείῖπεγ {ΠΕ 5. νεῦ ΠΟΥ τΠεὶγ 
Ἐεει,γ.1ο. Ρ0]4 8}}4}} ὈῈ 80]ς ἴο ἀε]ῖνεγ τμεπὶ 

1π ἴῃς ἀδγ οὗ τῆς Γ,ΟΚΡ 5 ψγάῖῃ ; δυΐ 
« ἐμαρ. 3. τὴς ψνΒοἷςε ἰλπὰ 5}8}} ὃς 4 ἀενουτεά Ὁ 

τῆς ὅτε οὗ ἢϊ5 Ἰεδίουιϑυ : ἔογ ἢε 582] 

68, 

ἸΏΔΚΘ ἐνῇ ἃ β8ρ6ΈαΥ τι ἀάληςε οὗ ]]} 
τΠδηὶ παῖ ἀνψε}] τη τῆς ἸΔηά. 

ΓΗΑΡΤΈΕΚ Ι, 
Ι “41. ἐτλογέαϊίονε 19 γεῤεμίαγιςε. 4 734 7μαΐρ. 
γε Οὗ ἐλε λέδεέίμες, 8 οΥὙ 3οαὖ αμά 415.» 
ἡπο, 12 οὗ Εἰλίοῤῥία αμα “4 τεγγία. 

ΑἸΤΉΗΕῈ γουτγβεῖνεβ τορεῖμει, 
75 ἘΠ ΠΕΙ τορεῖῃοῦ, Ο παίίοῃ ἐβεοῶ 

Ι ποΐ ἄς » ὃ ἀεεῖγονξ. 

νδάοσ, ῆο δά βυτηπιοπεά ἔποπὶ (συ. 7), 50 [ἢ 
νν 85 ποπ6 οἴδοῦ ἴδ Ηδθ ννῆο ἰδ! ὰ σίθοζε ἴο {Π6 
ΞΌΝΕΥ οἰἿγ πὰ ἐν γεεά [15 ο]7Ζεη5. [ἡ {(Πεῖγ 
ἨΟΙρ] βϑῆθϑα δηὰ ον ]θδογηθηΐ [6 ΡΘΟρΪΟ ἃῖὲ 
ςοπιρατρά ἴο ὀἠμαά γιεη, διὰ ἤόσγε ἴοο ἔποσα 
566 Π15 ἴο Ὀ6 Δηοῖδμογ 4]}ι5οη ἴο ἴδ 58 π|6 σμδρ- 
ἴογ οὗ Ὠριῖ. ν. 29. 

α: ἀμ] Βείηρ {τεδλῖθαὰ 45 δέ ἰ5 γεῖιι86 
δηαὰ ψνοσίῃ]οθβ.Ό ὙΠῸ ννογὰ τεηάογοα ῥομγεά 
οἱ ἷἰβ ΔΡρΙΙΘὰ ἴο 5045 85 νν6}} 85 Ἰιαυ άϑ. 
ΤὨυ5 πὲ ϑοσοηά οεἰδιιϑο 15 θαι ϊναϊθηΐ ἴο “δεῖν 

. ἐσ ὁ 5}.4}} θ6 Ὠεαροὰ “. ἐδε ἀμησ. ΤΏΘ Ηδεργονν 
ἴου 3ἴ3ε:Ὁ οσςσυγϑ ΟΩΪΥ ἰπῃ οπθ οἴδογ ρίδςθ, Ὀυζ 
1π6 δηςιθηῖ ψοιβίομβ ἄρτθθ ἴῃ δίνης ἰἴ [ἢ 15 
Τηδδηΐηρ. [Ἃπ Ατδῦὶς ἴη6 σοπηῆοη ννοσγὰ ἴὺσ 
βΒεϑἢ 15 ὙΟΣῪ 5: Π|1|Δγ, 85 Τ ΠΟ πὶ Ροϊηΐ5 οὐΐ. 

186. ΤΠ οὐυεν δηά [6 σοί ά ἀτηδλεϑοὰ ὑ]ἢ 
50 ΤΟΝ σΑΓῸ δηά [01], ννγου]ὰ ποῖ δ δοςορῖοα 
3 ΓΔΏΒΟΙΩ ὈΥ Δ ΘΠΘΠΊΥ ΨὙἘΠῸ ϑραζθὰ ποῃρ. 
ἘΖΟΚΙΘΙ νβθη βοὴν δὲ ἰάσρὸ ἴΠ6 στη οὗ 
5γδ6] (ΥἹῖ, 19) ι.586ὲ5 ἴΠῃ6 ννογάβ οἵ Ζορῃδηΐδι 
ἴῃ τἢ 15 ρίδοθο Βιυΐῖ 186 τηθυο Ιοϑϑῆθθθ οὗ [Π6 
ΘΠΘΠΑΥ νγ85 ἴπ6 ἐχργοββίοη οὗ ἴπ6 Ζογά" «υγαἱϑ. 
ὙΠ15 ννᾶϑ 115 σγουνυηίηρ ἴοσσοσ, [{ ννᾶβ (Π6 
γο οὶ Ηἰς 7εαίοιαν ἰδὶ σοηῃϑυπιεά.---ἰαλοιαν, 
Κιηάϊοά ΌΥ τερθαϊθὰ ουΐγαξοβ οὔἴετεά ἴο Ηἰς 
Ιονθ. ἴἰϑγδὲὶ ὈΥ ἰάοϊδίγΥ ἀπά οἴμεσ Ὀγεδοῖοβ 
οὗ σονθηδηΐῖ νγᾶ5 ἴἰκὸ ἃ {δι }]655 νυἱἕδ, ρα ηϑῃοὰ 
Ὀδοδυδα ἰονοὰ. Τῆς σνογάὰ οὗ ἴθ Ὁμαϊάβεδη 
ννὰ5 δυΐ ΗἸς5 ἱπβίσυτηθηῖϊ. [1 νγὰ5 Ηξ ψῆοὸ 
ΤΟΔΙΪγ οϊἀοὰ τ, ΤΠὸ ἰδησυᾶρε υϑδεὰ 15 πΚὸ 
τιδί ἱἰπ ϑυῖ, ἵν. 24, ΧΧΧΙΙ. 21, 22. 

ἐυέη Ω “ῥεεάγ γί ἀάαηεο)] ὙΠῸ ἔογος οὗ {86 
ἴννο Ηοῦτονν ννοχάς 5, ἃ ἀξεϊγμοδίαμ πα 
ἐδαΐ σευ σὠὐδάεη. ΤῊΣ ἔογπΊοΥ ἰ5 ἰγαπϑαιοὰ 
εορμαρίϊοη ἴῃ ἴνγὸ Ρΐδοεβ οὐ β8412} (Χ. 23, 
ΧΧΥΙ. 22), ΥΠΙΟΝ ΤΊΔῪ ἢᾶνθ Ὀδθθη ἴῃ ἴδε ὑγο-» 
ῬὨοι 5 πιὶπὰ. ἴῃ ϑδενογαῖ ῃὑ]δοῦθ ἴῃ |Θγοπλ δ 
(4.5. ἵν. 27) ἰξ δ α Μω! ἐπά. ἴῃ Νδδιυπὶ 
(ἰ. 8,9) απ μέεῦ ἐπά. ΤᾺΘ Ἰαίίεγ ψγοσγά ἰ5 ἃ 
Ῥαγίς!ρ!ο υιϑοὰ 85 ἃ ϑιιυϑίδπεινε, Ὅπὲ νετὺ οὗ 
1Π|6 βδῃγὸ [ΟΥΤῚ ΟσΟΌΓ5 ἴῃ Ρ5. οἷν. 2ς. Α οοξ- 
Ὠδίθ ἔογπι ἰ5 ἰουηὰ ἱπ ἴον. χχνΐ. τό (ΑΟὈΡ. 
ἕεγγοῦν, 1581]. Ιχν. 23. ὙῊ6 ΡΑΙΟ]6 γοργοϑεηϊοὰ 
ὈΥ ευεη ΟΟΟΌΓΒ ᾽5ῖ δείογο [15 ψοζγά, δηὰ 15 
ζογος 15 "" ΟὨ]Υ, 5 ΡΥ, ποίην Ὀυϊ.ἢ 

4ῤὲ ἰαπα] 15 ἰῃαΐ οὗὁὨ ἁ|5γ26]. ὙὍΠῸ σδαρίογ 
Ὀοραη ἢ τὨγέαϊοηϊπρ5 (παΐ οπιῦσγασοά [6 
ὑνῆοΐο οαγίῃ πᾶ μὲ α΄. 5», 3). Ἐτοπὶ Ὁ. 4 ἴο 
εηὰ [ΒΟΥ ἃγὸ ᾿ἰπιϊοά ἴο [υἀδῇ. 
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ΟΗΑΡ. [1. 1. ΤΪΒ οδδρίεσ οοηΐδὶῃβ Δῃ 
οχδῃογίδίίοη ἴο τεροηΐδῃοθ, νυ ἢ 18 οηΐοτσοοά 
ὉΥ ᾿πϑίδῃσοϑ οὗ {86 ὀνοσίῃσγουν οἵ οἵμοσ πδίίοῃϑβ, 
ἼΠ15 15 [86 βεοοηὰ ἀἰνίϑίοη οὗἩἨ {μὲ ὈοοΚκ, δηὰ 
ἐχίθηἀϑ 85 ζϑγ 85 11]. 8. 

Οαλδεν γομγσοίυες ἰοσεῖδεῦ, γέ, γσαΐδεῖ' 
ἐοσεῖῥεγ] Οὐ ἰγδηϑίαΐογβ, ἕο] οννίηρς ἴθ οχα 
ΔΙΆΡΙς οὗὁὨ ἴδδ δηςίθηΐ Ὑογβίοηβ, ϑοοπὶ ἴο ἢᾶνο 
υπαογβιοοάα [158 1 οΓΆ]}]γ, δηὰ ἴο δᾶνε ἰηΐογ- 
Ῥγεϊεά ἴΠ6 ρῆγαϑθε οἵ ϑ5οπῆα γοὶ!ρίοιιβ ἈβϑοΠ Ὁ Ϊγ, 
δ ἢ 85 15 θπ)] οἰπεὰ ἰῃ Τοεὶ '1, τό. ΤΪ5, δον- 
ἜὐοΥ, 15 ουἱ οὗ ρίδοε μογο, ὅδ νετὺ ἐπιρἰογοὰ 
ὈΥ ἴδε ρῥγορμοῖ 15 υϑοὰ οὗ ψαξῥεγίμ βῖὉ0]6 
(ἔχοά. ν. 7, 12), οὐ ψοοά (Νυπι. χν. 22, 22; 
1 Κ. χνῖϊ. το, 12). [Ι͂ἢ 1Π|5 νϑῖβο ἴξ 5. υϑοὰ 
ἴῃ ἃ τοῆοχῖνε ἔοστω, δῃηὰ ἰξ υπάοτιβϑίοοά πηοίδ- 
ῬΠΟΓΟΔΙΙΥ͂ γΥἱ6 145 ἃ νΟΤῪ ἀρργοργίαϊθ ϑθῆϑθ. 
Ἴδε Ῥϑορὶα σὲ Ὀϊάάδη ἴο σαΐῥον ἐῤεγισείωει, 
ἐ.6. ἴο Θοαυ ἢ Ιηΐο {ΠΕῚΓ ἢραγίϑ, ἴο σοηβί ον 
ΠΕΣ ννᾶγβϑ, ἴο τοῆρεῖ : πὸ Ἰἰοῦζεσ ἴο 50 ἔδγ 
Ποῦ πη ἴο 6 αἰδίταοϊοα δηάὰ ἀϊνετίεα ὈΥ͂ 
τοΐογοσ οὐ)οςῖίβ, ΟἿἿΓ ρῇγαϑθ, 29 γεεοί σοὶ ομεῖ 
σε ὯΔ5 (ἢ6 54Π|6 τηθδηῖηρ, Ὀυϊ 5 ἰοδῖ πιιςὴ 
οὗ [5 ἔογοθ. [{ 15 ἐουπά ἴθ Οδγηδῃ, «ἀηρ»γιεἰξ 
ἐμερ. Το περ ζοη [Π6 ἔοσοθ οὗ ἔμ6 σοτηπηλδηᾷ 
16 νογά 15 τεροδίδά, δοσοοσγάϊηρ ἴο ἃ ννε]]- 
Κηοννῃ Ηροῦγενν Ἰάϊοπι, γεα, χαϊδογ τορεῖ δεῖ" 
4}1 ἰδὲ Ὀγ ϑιΠοΐοϑὲ βϑασοῇ γθ σδῃ πὰ οὗ ον 
ἴῃ γουγϑοῖνοθ. ΜδηΥ οΟἵποῦ ὑγδηβίδίοπβ ἤᾶνθ 
Ὀδθη ργοροβθά Ὁγ τηοάξιτι βοθοΐαγβ, βιισΐἣ 45 
ἑωγη βαΐε, ὀοαυ ἄοαυη, γεεοῦεν γομγ είυεε, νυ ἢ, 
ΠοΥΨΟΥΟΣ Ἰροηΐου 5, ἃγΘ Τρεη ἴο ἴπ6 οδ]θςῖοη 
τηδῖ (ΠΟῪ ἃγὸ βιιρροσίοα σδέμοσ ὈΥ [ἢ6 ὑϑᾶρο οὗ 
Πα ϑᾶπιθ οὐ σορτδῖο ννοσαϑ 'π Κἰηάγος ἰδησυάαξοβ, 
[Π4πη ΟΥ̓ (86 ἀεϊοττηϊηδῖθ βθηβα 'ἴῃ νης Δ] πῸ 
1: ἰ5 ἑουπά ἴῃ ἴπε ΟἹὰ Τοβίδμημεης. Απὰ πὸ 
5ΔΙῚ6 ΓΕΠΊασκς ἀρ] 165 ἴο {πε γδηβίδίίοη οὗ π6 
ζΟ] ον ηρ εἶδυ56. 

Ο παϊϊομ ποὲ ἐεείγε] ὙΠ Ἡδρῦτγενν ψνοσγὰ 
Πετο υϑοὰ 15 ἔουπά ἴῃ ᾿ΪΔ 65 νυ Πογα 15 ππθδη!ηρ; 
ἰδ αυἱέε οἶεαγ (δη. χχχὶ. 30; 5. ἰχχχῖν. 2), 
ἴῃ οὐ. ΑΟΝ. γτεργεθεηϊοά Ὀγ ρηρίπᾳ. [ἴ 15 
ἔτος παΐ δοςογάϊηρ ἴο δε τηοδηΐηρ οὗ {86 
βᾶτῃθ ὑνοσά ἰπ (μδιάδε {με ράβϑαρε πιϊρηϊ ὈῈ 
τεπάογρα α σῤῥα»ιεἶδι. παλίοα. Βαῖ τ 5ῃου]ά Ὀ6 
τοιημδυκοὰ δας ἴῃς Ομδϊ ἄθο ραγαρῆγαβδε ἀοδβ 
ποῖ κρίνο 1ἴ [ῃ]5 ἴυγῃ, δηὰ {παὶ ἢθ, τοροῖδοσ 
ψ ἢ (6 1,ΧΧ΄. δηὰ ϑγγίας, ἢδ5 γοηδογοά 16 
ψογὰ ἰῃ ἃ ννΑΥ ἴπδῖ ἄρτϑοβ ΠῚ 115 πιρδηϊηρ ἴῃ 
Ἡδεῦγονυ. Ουζγ ἰγδηϑίδίογβ αν νγανεγοὰ ὃ6- 
ἔννεεη {86 ἃοίῖνε (ΤΊΔΓΡ. ποί ἀεσέγοι) ἀπ ρᾶ5- 
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2 Βείοτε τῆς ἄδογες Ὀγίηρσ ἐογίῆ, 
ὀοζῶγε τῆς ἀΑΥ͂ ρᾶ55 245 ἴῃς Ἵμδῆ, Ὀείογε 
πε ἤεγος ἅπρὲγ οὗ ἴτε ΚΡ οοπὶε 
ὕροὴ γοι, Ὀεΐοτα ἴῇς ἀδγ οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ 8 ΔΠΡῈΓ σοπτα ὑροη ἔδρα 

4. ὅεὲκ γε τῇς ΓΟΆΡ, δἱΪ γε πηεεκ 
οἵ τῆς δαγίῆ, νυν ϊο ἢ ἤανα ψτουρῆϊ ἢ 5 
Ἰυάρπιεηϊ ; 56εἰς τιρῃϊεοιιβηδβ8, ϑδθαῖς 

δῖνθ σοπάογσίηρ. ὙΠῸ ἐΟΥΤΊΟΓ ἰ5 συρροτγίοα ὈΥ͂ 
(Π6 υϑᾶρε οὗ {π6 βᾶπὶε ρατί οἵ ἴῃς νογῦ ἴῃ 1}6 
ἃῦονθ ρῥίδοεβ. ὙΤμὲ [ενν78 ἂῖθ δά ἀγαθοῦ 85 ἃ 
παλίοη «υἱδομὶ ἰοησίπρ. ὙΒΠΟΥ ψεσα 5 5ῆοα 
ἢ (δοηηθεῖνοβ δῇ ψ ΓΠεῖγ σοηάιτίοη, 
ὙΤΒΟΥ Μετ ἴἰκὸ ἴῃς Ῥτγοάϊξαὶ δοῃ, {πὶ ῃδά πο 
ἠοησίηρ ἴον Ὦϊ5 ἔδί πογ᾽ 5 βΒου96, υη{}1 Β6 οαρηὸ 10 
ἀέπεερ (ςορ. Ηοϑ. χίϊ. 8; Κρον. 11}. 17--- 19). 
Απά {Πὲ ῥτγορπεοῖ νψουϊὰ ἀννάίκοη δυο ἢ ἐοησίη 
ἴου πίχμοσ δηὰ Ὀδεϊίζεσ {Ππηρ8, ἤθη Πα Ἧι 
ἴδοπὶ ἴο ϑδϑάγοῦ {Πεῖσ ἢραγτίβ. Ης δάάγεβϑος 
ἴΠεπὶ ποῖ Ὁγ ἴῃ6 Βοπουγαθὶς ἴοιτῃ οἵ ρῥεορίε, 
Ὀυΐ ὉΥ {πε νυάθγ πᾶπιο οὗ παέοη. 

Ω. ΜΒεξογε δε ἄξεγες ὀγίηςφς 2ογ: Ὁ] ὙὍΠα 
ἄεογοο οὗ Οοὰά 15 βροκεὴ οὗ 85 ἴδε πηοῖμοσ οὗ 
ἴπΠ6 ἐνεηξ (ςρ. Ῥτγον. χχυἹ. 1). ΤΠῈ ποχὲ 
εἶδιισθ, Ὀθέοτθ ἐῤε αν ρα. αἋ δὲ εραΐ, πυϊρὰξ 
Ὀ6 (ἌΚϑη ρδγοητ βοῦς γ, νου ΒΌρΡ  γιην ΔΗΥ͂ 
τνογά, α. ἐραξ ἐδε ἀαν ρῥα-“εὉ (ΟΥ̓ τλοτὸ ᾿ἴοῦ- 
ΑἸΪγ, 45 ΠΟΤ 15 ΠῸ γί οΐθ, α 447). ΤΘ ννογάς 
1ποπηϑοῖνος βανθ Ὀδθη ἴδίθη ἴο τῆθδῃ, ἰῃδὶ (ἢ6 
ἀδλγ οὗ ργᾶςςθ, {Π6 ἱπίογσνοηϊηρ Ἐσηδ ρτδηϊοὰ ἔοσ 
τοροπίδηςθ, νν}}} αυϊοκὶγ ρᾶ85 ἄννᾶγ, οἵ ἰδ 
πε ἀαγ (δαὶ 447 βροΐκϑη οὗ ἰῃ [86 σοπίοχε, ἐδε 
ἄγ 97 1δὲ 1,ογα1) «υἱἱ! εογγιο οη, ἀγγίυε ἃ5 ΥΑΡΙ ΪΥ 
ὦ: εραωΐ ἢῖεβ. ὙΠ δὔδεηος οὗ ἴ86 γίϊοὶς 
ΤΆΔ Κο5 {Π6 ἢγϑὶ Ἔχρ Δηδίοη ποσὰ ὈγοῦΌΔΌΪΘ6. 

ἐδὲ βεέγεφ ἀηφεγ} 15. ᾿ΠΟΓΑΙῪ, ἐδε διγπῖης οὗ 
ἐδε ἀπρεγ. ΤὮς ρῆγαϑθο οσσυῖβ ἴῃ ΝιπΊ. Χχν. 
Αἰ Χχχὶ!. 14. [ἴΐἴ 5 ΠΟ ΟΓΑΟΪΠΔΙῪ 447. [15 
Αιτῖναϊ, 15 δυθηΐβ, 115 55:16, ἃ:Ὲ 41} ΌὉῚ ἃ ἀ- 
ἐσεε οὗ ἴδε Ἰιογὰ, ΠΟ δῇοσ της ἰοηρ- 
5 σγιηρ νν1}}} πχδηϊοσὶ Ηἰ5 νυ δραϊηϑὶ 186 
ἱπηρεηϊζοηῖ. 

8. ἴπ τς πιάσκὶ οὗ {πε χυ ΠΥ Ὡδύοη {ποτ 
Ὑ6ΓΟ ἴδοϑὲ τγῆο ννοι]α Ἰιπίσῃ ἴο ἴπ6 νυαγηϊην 
νοῖςθ. {7όε »πεεξ 977 δε ἰαπά, ποῖ ἴθ βοοῦσ οὐ 
[86 «αἰποῖοά, δυῖ ἴο986 ὙΠῸ νψοῖο δι ]6 
ἰοννατάς Οοά, οσοηϑίἀογαῖο δηὰ ζουρδαγης 
ἵοννατάἀάβ δῆ. ὍΤΏΕΥ ἃγὸ ἔυγίπος ἀεοοθοὰ 85 
μανίηρ «υγοισόέ δὲ ἡμάρνιεπί, ποῖ 5ΙΠΊΡΙΥ 
Οὐδ ΠΕ ἴο {Π6 ἰανν ἴῃ Ὀυϊ ἀοιης 
ταὶ νγᾶς ΤΡ ἴῃ οδο οᾶϑθὸ. Υεῖ 1πουρἢ 
ΠΟΥ μάνα ἃ ϑδἰηρε Ἔγθ, ΠΟῪ ἄτα ἱπηρογίοςί. 
Ηδποο ἴπΠ6 {δγοεοϊά ἰπἰυηςσίοη, δεος ἐδεὲ Σογά, 
σεεᾷ γὶρδέεοισπει:, “εεξ »πεεξπει, ἴο 5: γίνε δέος 
Ἀρδος δηὰ δίσδοῦ αἰδίηπιοηῖβ ἴῃ [πδῖ 
νγτίυς οὗ ψ ΠΟ ἢ [ΠΟΥ͂ Δἰγοδν Ῥοβϑθ85 6Π0Ὸ 
ἴο ἄεϑεσνο ἴο Ὀ6 οδιϊθὰ »μροί. 

ἐδ γα δε, δς. [ἰ 15 ποῖ ἴο Ὀὲ ἀουδίοά 
τηλὲ [ἃ ψου]ὰ ὕ6 τὸ] ψ Ἐ τη6 τἱρῃίθουβ δηὰ 
τηρεὶς ἰῃ (μαὶ ἀδγ, Ὀυϊ ἘΠΕΥ ἅγὲ νᾶγηθά ἤετς ἰὼ 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. 1ἹἱΠ: ἷν. 2----, 

ΤΆΘΕΚΚΠ658 : [ἴ ΠΊΑΥ δὲ γε 5}|]1 δὲ ἢἰά 
ἴῃ ἴῆε ἀΔΥ οὗ τε ΠΟΚ᾽ 5 ἀπρεγ. 

4 ον (ὑαΖᾶ 5}4]] ὃς ἰογβαίκεη, 
δηὰ Αϑῃκοίοη ἃ ἀεβοϊδιίοη : {ΠΕ Ὺ 5}]] 
ἀτῖνε ουἕδ Αϑῃάοά δὲ τῆς ποοῦ ἀδυ, 
πὰ ΕΚτγοη 5411] θῈ γοοϊεά τρ. 

ς ὟΝοε υπῖο πε ᾿πῃλθιτδηῖβ οὗ ἴῃς 
864 ςοδϑῖ, ἴδε παίίοη οὗ τῇς Οδετε- 

(δὲ ννογάϑ οὗ Ἡοοϊκοσ (ϑεττη. 1.) {παῖ “ὁ ἴο (Ποὶγ 
ΟΥ̓ 5αΐείγ, {ΠΕΣ οὐ θά} ΠῊὙ 5 γοαυϊγοά." 
Το θὲ δίάάρε Ὁγ Οοά [5 ἴο εη]ο7. Ηἰ ΡἴῸ- 
τοσου ἀπά ἑλνουγ, 5. χχυἹ!. ς. 

4- -156. ἴῃ {δόϑ6 γόσϑοβ [86 ργορμοῖ δὰάς 
ἔγοβἢ τηοίϊνοϑ ἔῸΓ γορεπίδηοθ. Ηδ υπηΐοϊάς [δ 
Ρυη ϑῃπηθηΐ ἰΠδῖ ννὰ5 πδηριηξ οὐοσ ἴΠ6 ΘΠΟΠΊΕ5 
οὗ ἰϑγδοὶ οὐ (Π6 ννεβὶ (4--- 7), οὐ [6 ολξὶ 
8---“1), οἡ ἴῃς δου ἢ ἐπ δΔη4 οὐ {δ ποήὴ 
ς 3-- 4). [Π6 οδἰδπλ 165 ἰηβίςοϊοα ὑρο 
βδοῖ ὈΥ {πεῖς δηθπγ 65 ἀϊὰ ποῖ Ὀπηρ ἴδεπὶ 

Ὀαςοκ ἴο Οοά, νῇὴῆδὲ τυβὶ {πεῖς οηὰ δ6 (ςΡ. 
Απλοϑ ἰ. 11.)} 16 τλὸ Βεοδίμεη νψψεῦε ρυπὶ 
ἴοσ (ποῖγ ἰγαηϑρτοβϑίοηβ, ννμαΐ αϊὰ [6 Ῥθορὶο 
οὗ σοά ἄξδϑεσνο (11. 6, γ)} 

4. Γογ] ὌΠο ραγίϊοἷς ἱπιϊπηδῖος {πὸ οοη- 
ποςιίοη οὗ (Πουκῆϊ )υ5ῖ δἰαίο. ὙῊς ονοπ γον 
οὗ ῬὨ]]5ι14 15 ργθαιςίοὰ αἷἰϑὼ ὈΥ 7εγεπιδὴ 
(χ]ν!!.) δηὰ ἘΖοΚΙοΙ (χχν.). {|κῸ Απιοβ ἀπά 
Ζοοδασίδι, Ζορῃδηϊδῇ πλθηςοη5 ΟἿΪῪ ἔουΓ οἰ 1165 
οὗ (δὲ ῬΒΠΠΙσάποϑ, οὐ πρ δίῃ, ρεγῆδρϑ δδ- 
σΆ1150 ἰξ ννᾶ5 ΠΟ ἰοῆξοῦ ἃ ρίδοθ οὗ ἱπηρογίδηςο, 
ΟΓΥ Ὀεοᾶιι56 ἴΠ6 πυπιῦθοῦ ἔουγ βυϊοα ἴδ ρᾶγα]- 
Ἰο᾽ θη. Ηδθ θορίπϑ τ} {Π6 ἰατροϑί ςγ, στα, 
δηά ἴΠοη δάνδῃςοϑ πουϊηννγάϑ. 

Οαπα «ῥα δὲ ,ογταλοη) ὝΠῸ ρῆγαθε ἱπ|- 
Ρ᾿ Ι65 (δῖ 1 ψουϊὰ εομπώπμο ἡογιαάεπ. ΤῊΝ 
ιοάσγῃ ΓΟ Υ, Ὑν ἢ116 τοι πίηρ [6 πᾶπις οἵ ἴδε 
δηοίδηξ ΟΠ6, 15 οῃ ἃ ἀϊδογεηΐ 56. ΟἹ ἰδὲ οἱά 
Εἰ 5οδγοοῖν ἃ ἴγδοθ γοτηδιποὰ ἴῃ ἴμ6 ἀαγο οἵ 
]εοσηθ. ὙΠ 15 4 ρδγοῃποπιᾶϑίδ 'ἰπ [δὲ 
ογίσιπαὶ ἰδὲ σαπηοῖ 6 ὀχργοϑϑθὰ ἰπ Ἐπρ σι, 
[{|15 85 ἰδ ννὸ βαἱά, Βαημάοη “δαὶ! δὲ αδαπάοπεά; 
δηὰ ἰδθοτο 15 δποίδεν ἱπϑῖδπος ἴῃ 186 Ἵᾶϑε οὗ 
ΕΚκτοη, ΠΟ ἢ 15 ἴῃ} τεργοϑοηϊοα ΟΥ̓ [οΓΟΠΙ,, 
“Ασοάγοη, αὺς ἰηϊεγργείδίυῦ ἐγσάϊοσέίο, δος 
ϑυπί ποῦ, φυοά ἴῃ 510 σνοσδῦυ]ο ϑοπαῖ, ἰά 
επί, ογ σά εαδίιιν." [Ὁ 15 ΠΟῪ ἃ ΥΕΙΥ τηδδῃ 
ὙΠΠλρο, συ ΠΑΓΩΪΥ 4 τοπηηδηΐ οὗ δητυ 7. 

““:ῥῥείο) Ἠὰ5 Ὀδοη ἴῃ τυΐῃβ ϑίπος ἰΐ Υγῶς 
ἀεοκιτογοὰ ὈΥ ἴῃ ϑαγδοθῇβ ἴῃ ΙΙΟ1. 

“:δάοα  νγὰ5 ἀεείγογοὰ ΕΥ̓͂ ᾿οπδῖμᾶπ Μδ- 
ολῦκειι5 (Σ Μᾶςς. χ. 84), νγὰ5 τεβίοτεά ὉΥ [δὲ 
Ἀοπιδηβ, Ὀυὲ 15 ΠΟΥ 85 ἰηϑίχηϊδοδηΐ τη] ρὲ 
τοϊδιηΐηρ [6 οἷά πδλπὶὸ Ευδάμά. 

αὐ ἐδὲ ποοῦ 6147] ΤΑΔΥ͂ τηοδῃ 5: 5021], ἰη δτοδὰ 
λυ  ρμῖ, ἃ95 τὰ 5ΔΥ, οἵ ὉΥ͂ ἃ κυάάεη υΠ. 
ἐχροοίοά αἰίδοκ. Τῆς [Ιαζίοῦ υἱὸν 15 οὐ» 
πιπηθά ὈΥ [ετγ. Υἱ. 4, ς, χυ. 8. Ορ. 2 8. ἵν. 5. 

δ. 1{ 5 ποῖ ΟὨΪΥ ἴδε οἰξῖε8 (δὲ ἀτὸ ἴο ϑυ λέγ. 
ΎΒοτο ἰὸ ἃ φυος Ποπηΐηξ οἡ 811 [πε ἱπμδοϊδηῖ5 



γ. 6---ο.] 

τὴ 68} τῆς ννογά οὗ ἴῃς ΓΟΚᾺΡ ἐς ἃ- 
ραϊπβὲ γοι; Ὁ Οδηδδη, ἴδε ἰδηά οὗ 
ἴῃς ΡἈΠβείηεβ, 1 τν}}} ἐνεη ἀεβίγου 
ἴῆςς, τῆδλὲ τῃογα 3841} 6 πὸ 1πΠ40]1- 
1ληῖ. 

6 Απά τῆς 868 οολϑῖ 5Π}} δὲ ἀννε}}- 
ἰηρβ8 σπά σοἴῖαρεϑ ἔοσ βῃερβεγάβ, δπά 
0145 ἔογ ἔοςκϑ. 

7 Απά τῆε ςοαϑὲ 5121] θ6 ἔογ τῆς 
φεπηπδηῖ οὗ τῆς Ποιιδε οὗ υὐΔἢ ; {ΠΥ 
80.4}} δεὰ τῇδγειροη: ἰῇ τῆ Πουβ68 
οὗ Αϑβῃίκοίοῃ 5851|4}} ἐθογ 116 ἀοόνγῃ ἴῃ  Οτ, ᾿ : 

«ὐη, ὅς. [6 ἀνεηϊηρ: ἰογ τὰς ῸΆΡ {λπεὶγ 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂. 1. 

(σὰ 5}18]} νἱϑβῖς τπδλ, Δηα ἴυγῃ ΑΥΤΑΥ͂ 
1Πεῖγ σΔρΡΌνΥ. 

8 41 πᾶνε πελγὰ τῆς γεργοδοῦ οὗ 
Μοαῦ, δηά τῆς γεν]]ηρ8 οὗ ἴῃς ςἢ1}- 
ἄγεη οἵ Απιπῖοη, νν ΕΓ ὈΥ τῆοΥ ἢᾶνα 
Γεργοδο δα ΠΥ ρεορίς, δὰ πιλρηϊβοά 
ἐῤδεγισοίυες ἀρσαϊηϑὲ {Πεῖγ θογάσγ. 

9 Ὑμεγείοτε ἂς 1 ἴἷίνε, βαϊτἢ τὰς 
ΓΟΚῸ οὗ δοβῖ8, ἴῃς Οοά οὗ [5τδεϊ, 
ϑΌΓΕΪΥ ΜῶοδΡ 3}41] Ὀς 25 δοάοηι, δηά 
τῆς οἰηάτοη οὗ Απηπιοη 243 (ὐοτηογγδὴ, 
εὐεη ἴῃς Ὀγεεάϊηρ οὗἁὨ πεῖτ|68, δηὰ 53111- 
Ρἰἴ5, ἀπά ἃ ρεγρεῖιιλὶ ἀεβοϊδίοη : τῆς 

οἵ ἰδδῖ 511 οὗ οοδϑὶῖ οοςυρίοἀ ὈΥ πα ῬὨ1]15- 
[πεα. Εογ ἴπε Οδετεί 65 566 1 85. Χχχ. 

ὥσπαωη) Τοπιρσεβοπάθα ἴμ6 ΡῈ"): 5 ἼΠ65, 506 
766}. χὶϊ!. 4: Νυχ,. ΧΙ, 29ς. ὙΒ6 ῬΠΠΙ511η65 
γε ΟΔ]οὰ Ὀ. [Π6 πδπλὸ οὗ (δηδδῃ, δηὰ ννου]ά 
ϑῆάλγο 115 ἔδίο, δῃὰ {πεὶγ ἰδληὰ ἴοο δοιὰ 455 
ἱπίο ἴδε Ῥοϑϑεββϑίοῃ οἵ [5γδοὶ. 

Θ. ὙὮε τηδδηΐϊηρ οὗ [15 γόγϑα 15 αυϊἕο οἰθαγ, 
ἴπδλιὲ (06 Ἰληὰ 5μουϊά Ὀς 90 ἀεϑβετίοα Ὀγ ᾿ζ5 
ἔοππηοσ ηΠΔΟϊΔπῖ5 ἴπδλὲ ϑβορηογάς νου Ὀδ 
406 ἴο ραϑίυτο δηὰ {ο]ὰ ἐμεὶς ἤοςκβ ὙνΒΕΤΈΎΟΥ 
πον ᾿κοὰ. Οπο σπογά, μονγενεσ, 15 οὗ ἀουδῖ- 
υ] πιοαπίηρ, ἰδδὲ τεηάογοὰ οοϑαβει. [Ἐ ΠΊΑΥ͂ 
δε ἀεγνεὰ ΠῸΠπι ἃ νοτὺ δρρὶοὰ ἰο ἴδε ἀν ηφ 
οἵ ν6}}5 (Οεη. χχνὶ. 2ς), δηὰ ΤΥ ἴβεη ὃς 
υπάοτειοοά οὗ ϑυςἢ «ὐεἰΐς 45 Ξπορδογάς νου]ὰ 
δἰπκ σὙῆοὸ ἔεϊξ τπδὲ τΠ6 ἰληὰ νν89 ϑέζσιιγα, ΟΓΥΓὨ 
ἔγεπομοβ ἀτς ΤῸΣ ἔδο χγοδίου ϑδίθι υ οἵ 9δεορ- 
ἔο]ά5. ϑυςἢ ἃ Ἰηρδηηῦ ἰ5 5ἰπηρίοῦ εἴδη (ἢδὶ 
ξἰνεη ὈΥ 5οπιε οὗ ἀὐσχ πη ὑπάεγρτουπα ἀννε]]- 
Ἰῃρ5 25 586 16 Ὺ ἔγοῖὰ [26 ἤθδῖ, [ἃ ψνουϊά, ρμεῖ- 
ὯΔΡ5, Ὀὲ Ὀείίοεν ᾿σδηϑιδίθα ὈΥ̓͂ «ὐεϊ οΥ ἀϊγίηρ. 
11 15 ἐουπὰ οΟηἱγ ἴῃ [μ15 ρίδοθ. ΟἿδοῖβ δρδίη 
ττδηϑὶδίο ,,α.1., δοοογάϊην ἴο ἴδο τηδδηϊηρ οὗ ἃ 

5 ΠΗ ΔΓ νγογὰ ἔουπά ἴῃ ἃ Κ. υἱ. 22. Βυΐ 
[πε ρῆγαδϑθο “24:1: 97 “δερδεγάς, ἴοτ ρ᾽δοθβϑ ὑβοτὸ 
βοςκβ ἐξεά, 15 σεγίδ! ΎΤἢε νοζγὰ 
ἰ5ε1} (Οδεγοι δὴ τ ΔῪ πᾶνε Ὀδεη σθόβεπ ἔτοπὶ 
15 ανιηρ [ἢ6 Ξάπιὸ ἰοϊ(ουβ 85 ἴπ6 πᾷπηθ οὗ {δ 6 
μαϊΐϊοῃ ἴο Ὀ6 ἀἰϑροΞκϑοβϑϑοὰ, δογε δὶς. 

7. ὙΠῸ νοσὰ στεηάεγοὰ εοασὲ Ὦογο δηά ἴῃ 
πὸ ἔπυτο ρσθοθάϊηξ νϑῦϑα8 τθΔ}85 5. ΓἸΓΟΪΥ ἃ εογαΐ 
οΥ “με, ἤδῆςε ἃ ἡγαεί, ἀμ γίοί, οὐ ῥογεοη αἱ- 
ἠοίεά ὃν »πεασωγο, ἀηὰ 50 ἃ 2ο.“4:105 ((Ρ. Ὠευξ. 
ΧΧΧΙΙ ἡ; 5, χνὶ. 6), ὉΠ βγϑὶ ννογάβ τσδὲ 
Ὅδ ἰγαηϑίδίοα, “1μ4] ἐ: σαὶ! δὲ α ἰοἱ οὐ βο"56:5205 
γ᾽ δὲ γεριπαηὶ. Τὲ γοωηιπῶπὲ οὐ ὕυάαῤ σου- 
δθςυϊοα 16 Βορο οὗ ἴπ6 ηδίίοηῃ. Ὅἢ 686 5δου]ὰ 
ΟὨΘ ἀδὺ πᾶνὸ ροϑδοθῆιϊ ροϑβϑοβϑίοῃ οἵ ἔμε Ἰαπὰ 
οἵ {πεῖν ἀποϊθηΐ ἔοοϑ, ορ. Οὐδά, νυ. 12ὥ.. ὙΠΟΥ 
ἅτὸ Ξρόίοη οὗ ἃ5 {πε 1,ογὰ δ ἤοςκ. ΠΟΥ 5181} 
4. ὝὌ ΠΟΥ 5}]1 δε ἀοαυη---ῃο ννογὰ Ὀγορ τ 
Ὀεϊοη 9 ἴο δηϊπλδὶϑ----μ 266 ευεηίης ; τηϊὰ [86 
ἀδορεηϊη ὃ σηδάονβ ΠΟΥ 5ῃουὰ ΚΟΥ ΠΟ ἔξαγ, 
δνεπ ἴῃ 2 ε δοισε: 9 “πὐῥείοπ; δηὰ [815 ν᾽ 88 

ΩΓ Ὡαυ27 ἐδεὶγ εαρίξυϊν 
σου ἤχϑῖ ἴῃ Ὠουϊ. Χχχ. 2 (8:6 ποῖς ἔδεγο). 
Οη [κε ψδοῖὶς ΡΓΌΡΒΘΟΥ ορ. 52]. χῖν. 29-- 
42; 16ζ. ΧΙν. ; ἘΖΕΚ, Χχν. 1ς --- 7. 

8---ἰο. ΤὨΘ ρῥδγαιεῖὶ ργορβεςοῖὶεβ ἀραδϊηϑί 
Μοδαὺ ἂῖὲ Νυπ). χχῖὶν. χγ; [5]. χν., χνὶ. : 
Απλοβ ἰϊ, 1--- 2; [6γ. χἰνι. ; ἀραϊηϑὶ Απιπηοη, 
ΑΠΙΟΒ ἰ. 12-οἰςσς ; [ογ΄ χ]ϊχ. ; ΕζΖοῖκ. χχν, 1--. 
Μοδὺ δπὰ Απηοη διδὰ {δ δᾶπι|ὸ οὐἱϑίῃ. 

ὙΠΟΥ δὰ πὸ βᾶπιὲ ἢοϑα γ ἴο [Π6 Ῥϑθορῖθ οὗ 
Οοὐ. ΤΟΥ ψουϊάὰ βυῆες ἴῃς ϑᾶπιῈ ρυπις ἢ» 
τη οηῖ. 

Τῆο γουΐϊδησι δηὰ γεῤγοαοῦθς σσοτὸ ἴῃ ἀεοὰ 
85 ΜῈ]11 85 νγογά, [πϑίδῃςεθβ οὗ (ἢ15 ννὲ πηά ἴῃ 
4 Κ. χχῖν. 2, δΔηὰ Απιοβ ὶ. 13, ἴο ἢ] ἢ οἷδοδ 
ΖοΡρμδηΐϊδὴι 866 πὶ5 ἴο δ᾽ δ ὈΥ πε υϑὲ οἵ {πε 
νογὰ δογάεγ. ὙΠῸ δογάεν οὗ ᾿ϑγαοὶ τνᾶβ 845» 
βἰσποὰ ὈΥ Οοὰ ΗἰπιΞοοῖ (Θευϊ. χχχὶ. 8). Το 
δεὸκ ἴο τόῆονε (πδὲ ννᾶς ἴο ἤρῃϊ δρδιηϑὶ Η πὶ. 
[586] ννᾶ8 ἴῃ ἃ ϑρθςίδὶ ϑδεῆβϑε Ηἰ8 ρβοορὶς (υ. 
8, 10), δὰ ῥγὴάε, ἴἰ6 δα στ νοῦ Μοῦ 
5 σμαγροὰ ὈΥ ᾿ἰϑδϊδῆ, νγᾶβ {ποὶσγ πιδϑίογ 5ἰῃ 
511, σρ. [6γ. χῖν"!. 29ς. Απά ἰἴ ννὰ5 σοὰ ῆηο . 
Βοασγά {ποὶγ σευ] ηχϑ. [1 15 Ηὸ ἍΝἢΟ 54γ5, 7 
ῥαῦσε ῥδεαγά (85 ἀρρθδτβ ἔτγοπὶ υ. 9), δΔηά ν᾽ ῆο 
δοο5 οα ἴο ἀοοΐατο ἢονν Ηδ ν}}}} ρυιπιϑῆ. Το 
δά ἴἰο ἴΠ6 5οἱθπιηὙ οὗ ἴπῸ ὑγοάϊοϊίοη, Ηδ 
ΦΟΉΡΣ ἐξ αὐἱὲὖ απ οαἱό. Ἠΐδ5 ἰονε ἔοσ ΗΪ5 
ῬΕΟΡΪδ 15 5δῃεύσῃ ἴη ἴῃ {{|6 ἐὼρ. Οοά οΥ᾽ Σεγαεὶ, 
Ἧ!5 ροννοῦ ἴῃ τα οὗ ἐδε Ζογά οὗ δοσ. ὙΒῸ 
Ἰαϊῖεσ ῬΏΓΑϑο ὁσουβ ἤγϑσί ἴῃ σ 8. ἱ. 3 (866 ποῖα 
[δοσο). 

ΤἼΘ ονευγον οἵ ϑοάοπιὶ δπὰ Οοπιοιτδὴ 
Ὑ45 ἃ ἴγρε οὗ υἱέος ἀεβίγυςτίοη, Ὠοιΐ. χχίχ. 
432) [58]. ἷ. 9, ΧΙΪ, τς. ὙΠῸ Μοδθιίοβ δπὰ 
Ατηπλοηἶϊο5 ὑγεῖο ἀεκοοηάοα ἔτοπὶ πὶ νν ῆο 
δαὰ Ῥδεη σεβουδὰ ὈΥ Οοά 5 πιογου, ἀπὰ Ἰϊνοὰ 
ΠΟᾺΣ ἴΠ6 ϑοθπθ ἴπαΐῖ βῃουϊὰ σοπβϑίδην πᾶν 
τετηϊη δὰ ἔποηι ΑἸ1Κὸ οἵ Οὐὐ 8 δυγέέν σπά σοοίς 
565; Ὀΐ [86 νναγηΐηρ νγᾶβ υηποράεά, 

ὀγεεδίηρ 9 πε] 5ῃουϊά ῥσχοθδῦϊΐγ ὃ6 
ῬοΟδδβϑδβδίοσι οὐ" με) Ἶε:, ἃ ὉΪδοο δἰ οὐδὲ ποῖδίην 
Ὀυΐ περ ει. ουϊὰ σγονν. Τ Δ ῥγοςοΐϑο πιοδηΐηξ οὗ 
186 ψογὰ σϑηάεσοα μεζίς Ὧ85 ποῖ Ὀεδη ἀοίογ- 

ὃς 
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ἘΗ-ΘὉ. 

τεβίάιια οὗἁ ΠΙΥ͂ ρῬεορίς 3}12}] 3001} ἔῃ πηι, 
δηὰ τῆς τειμηδηΐ οὐ ΠΥ Ρεορὶς 8}8]]} 

88 1 6η1. 
ΙΟο ΤΠΐβ8 5841} {πεν ἢανε ἔογ {πεῖν 

Ργάθ, Ὀεσᾶιβα ΠΕ ἤᾶνα γεργοδοπεά 
δηά πιλρηϊπεά ἐῤεγιδείυες ἀρλιηδὲ τῆς 
Ρεορὶςε οὗ τῆς ΚΡ οὗ δοϑβῖβ. 
Οχχι Τα ΠΓῸΚΡ τυ δὲ τεττδ]ς υπ- 
ἴο ἴπεπ : ογ ἢε Ψ}]}]  ἐἈπιῖϑἢ 411 τῆς 
δοάϑβ οἵ τς δλττῃ ; ἀπά σιρη 5}.}] ννοῦ- 
8] Πἰπι, ΘΕ οἠς ἔγτοπι ἢ 5 ρίδςδ, 
ευεη 411 τὴε 1565 οὗ ἴῃς πεδίμεη. 

ταϊπεά. ΕῸΣ ἰηίΐοιτηδίίΐοῃ ςοηϑυϊέ δη}} 8 
.Β. ΠὨ.᾽ 5ὺῦ ν. Ὑηοίγατῃ (' Ν. Η. Β.᾽ Ρ. 47.) 
15 “"Ἰποϊποὰ ἴο Ὀοίίονο (πὶ 1 ἀσϑιρπδίοθ (86 
ῬΓΟΚΙΥ Αςδηίῃι5, ἃ νΈΓῪ ςοϊῃπιοη δηᾶ ἴγοι- 
Ὀ]οθοπθ νυϑοά.. δουπάδηϊ ἀπιοηρ τι!]η5.) ὉΠῸ 
Ρῆγαβα ͵8 Π|κὸ ἐμαὶ οὗἉ [5δ:δἢ (χῖν. 23) τεβρεςῖ- 
ἴὴρ ΒΑΌγΪοη, “ ροσ45. 0 ζῶ γ ἠδὲ δίίεγπ, Ὀὰζ 
ἴϊ 15 ἃ ἀἰδοτοηι ννογτά, Τμδῖ υϑεὰ ΌὉγΥ Ζερδμδ- 
ὨΙΔῊ ΟσσυΓ5 ΠΟΓῸ ΟΠΪΥ. 

ΑΚ ἴῃ 186 οᾶ56 οὗ ἴδε συΐηϑ οὗ [6 Ῥἢἢ] 5 η65 
(υ. 7), 80 «ἶϑ8ο ἴῃ (ἢ]15 ἐῤε γεριπαμπέ οὗ ἴ5γδ6] 
σου ]Ἱὰ Ὅ6 ἴππ6 ραίποιβ. ὍΠὸ ϑβοσοηὰ {{π|ὲ {παῖ 
με ννογά ῥεορίε οσσυγβ, ἰ πιρς θὲ τεπάεγοά 
μαιορ 5 1Ώ 11. 1. ὙΠ 656 ῥγοαιςίοηϑ ϑθθηὶ 511}} 
ἴο ἀνγαιὶ 1Π6Γ ςοπιρίεῖς ἐμ] 8] πχοηΐ, ννῆθη [ϑ5γδοὶ 
5 χοδϊοσεά ἴο ἔδυοιισ, ἤθη {ΠΕῚΓ σΑΡΈΝΠΥ ἰ8 
τενογβθα (υ. 7), οΡ. [54]. ΧΥΪ. 12--14. 

11. ὡἱὸ 1δ.}] ἘἈΔΊΠΕΓ, ΟΥΘΣ ῬΏΘΙΩ, 1. Ζ. 
1η6 ΚΌΠΟΥ παίίοημβ. Ηδ ἰ5 ἡεγγίδίς ἃ5 ἃ ᾿υὰρὸ 
ἀεδοθηάϊης ἔγοπὶ πιράνεη ἴο 511 ἴῃ Ἰπάρτηθης 
μῤοπ ἐδοι. ὙΠῸ ὈΓΠΊΑΓΥ ἢ] ΜΙ πιεπὶ οὐ 1ῃ6 
Ρτορβεῖβ ψογάβ νγᾶθ Ὀγουρῃῖς δῦοις ὈΥ {86 
Ἰηναϑίοῃβ οἵ ΟὉμαϊάφδης, Ῥογβίδηβ, Μοδῦδιίοβ, 
δηὰ Κοπιᾶπ5. Τῆς Μοδοϊΐοβ δπὰ Ατηπιοη ΐεβ 
μιὰ οσραϑθα ἴο Ὀ6 παίϊοῃϑβ 1} {Π6 {ἰπὶ6 οὗ Οτίρρῃ. 
Απὰ δεγα ἴΠ6 ὑγορμεῖβ ρίδηῃςε ἴακεϑ ἴῃ 1Π6 

. ΨΏΟΪΟ ρα, Ηδ 965 ἴδ οχίποίιὶοη οὗ ἰάοἷ- 
ΔίΓΥ ; ἢ 9665 411] Ὀοννίηρ ἄοννῃ ἴο {πὸ Εἴογηδὶ. 
ἼΠε ἰδία οὗ Μοδὺ πὰ Απηποῃ 5 {Υγρίςδὶ. 
ΑἿΙ Ιἀοϊαίογβ τηιϑὶ ἀϊβαρροασ. Ψν θη (6 ΑἸ- 
ΤΟΙΪΡΠΙΥ 5ποννοὰ Ηἰ5 ροννεῦ ἴῃ Ἐρξγρί, Ηδ εαἹά, 
“γαϊηα αἱ τῤε 5οά: ο,ΚΚἹ Ἐφ»ρέ 1 «υἱἱ ἐχεεμῖδ 
7μάφηιεη (Ἐχοά. χὶϊ. 12). Ηδ ρῥγονϑά ἴο [6 
Ἐκγριίίδιις {παῖ {Πεῖγ 1Ἰάοἷ5 δὰ πὸ ρονγοῦ ἴο 
Ργοίοοϊ ἴπεπὶ|. 80 ἤοτθ, δὲ φυ1]} ζα»ιε αἱΪ εδέ 
504: 97) δε εαγίῥῤ. Τῆς ργορῆοὶ βρεᾶκϑ ἴῃ (Π6 
Ῥαϑί ἴδϑηϑθ, ἔοσ ἴἴ 5 858 1 δἰγεδαῦ ἀοῃθ, Ὀδοδυ56 
Οοάὰ ν}}|}|5 τ. ἌἼΠΟ ροάς οὗ ἴῃς ποαίποη νν}}} 
δὲ “α»ι τ ρεά ννὮθη [Ποῦ νοίδγίθβ Οὔ ὉΥ ΠῸ πιογα 
58. ςε5 (ορΡ. ΑἸϑίορῇ. ὁ Αυὐδϑ᾽ 1470 564.). 

Απὰ ψἤῆσδη ἴθ Ποδίῃοη οϑᾶθθ ἴο ὑνοβῃ 
ἰάοϊβ, ΠΟΥ Ψ}}}} νγοσθῆρ (ἢ6 [Ιοτὰ, Απάὰ 
ἘΠΕΙ͂Γ ΤΟΥ ἢρ 5.41} 6 δοσερίδοϊθ ποῖ ΟΠ ἰπ 
Θαπιβδίοτῃ Ὀιζ πῃ ΘΥΟΤΎ ὈΪδοθ ἴῃ ννῆις ἢ 11 5}2}} 
οἤδεγοά (ςρ. ΜΔ]. ἱ. ᾿ 1). 
δὲ ἰσἰε, οΥ᾽ 1δ. δεαίδεη} 15 ἴῃ 54 Π|6Ὲ ἃ5 ἐδὸ 

ἐπἰσ οὗ δὲ Οεπη ες (Οση. χ. ς, 566 ποῖθ ἴΠ6Γ6), 
δΔηὰ δῃλῦγαςοβ ἴ[Π6 γεπιοίοϑί σορίοηβ. 

ΖΕΡΗΑΝΊΙΔΑΗ͂. ΤΙ. [ν. 10--14. 

12  Υε ΕἸΠΙορίδη5 α͵5ο. γε “δα 
δὲ 5[ι πη ΌὉΥ͂ ΤΥ ϑυνοτά. 

12 Απά ἢς Ψ]}] 5βίγεῖο ἢ οὐ ἢ15 
Πδηά ἀραίηβϑὲ ἴῃς πογίῃ, δηὰ ἀεβίσοΥ 
Αϑβϑυγία ; δπὰ ψ}}} πιακεὲ Νίπενεῃ ἃ 
ἀεβοϊδοῃ, απά ἀγγ [ἰκ6 ἃ νυ] θη 685. 

14 Απά βοςοκβ 514]1} 1ἰὰ ἀοννῃ ἴῃ 
τς πιίάβε οὗ Πεῖ, 41} τῆς δεαββ οἵ 
τῆς πδιίοῃϑ : ὃδοῖἢ τῆς ' 4 σογπιογδηζ μεμα 
δηά τῆς δἰτίογη 5881} ἰοάρε ἰπ τῆς 1.1" 

τι. 

Γαρροῖ 1Ἰπτ6}5 οὐ 1; ἐῤεὶγ νοῖςε 58]] "τ, 
βἰηρ' ἱπ ἴα νγνίπάοννβ ; ἀεβοϊδιίοῃ εφ αἱ εληρέκνι 

15. ἴῃ Ηεῦ. ἱδόγὸ 15 πόγὸ δὴ δῦγυρί σἤδηρε 
οὗ ρεύβοῆβ. [,1ἴ. [86 ννογάϑ ἅγε, Ο γε μι διῖε: 
αἰτο, «ἰαὶπ ὃν »7 “αὐογά τὸ 1δγ. ῸΣ ἴΠὸ 
Ἐμρίοβίαπς (ἴῃ Ἡφῦγονν, Ομ δ[461) 5.6 Οξσεη. χ. 
6. Ζορμδηϊδῆ ἰδκοθ ὑρ [6 Ῥγορῃοοὶθος οὗ 
Ιςαϊδῃ (Χυ !., Χχ.) ἃπὰ ἔογείε}]8 ἴη6 βἰδυρῆϊοσ 
οὗ 186 ΕἸΠΙορίαηθ ὈΥῚ ἴῃς Οδαιάσδης, ὑγ8ο 
ὙΟΓΟ ΤΈΔΙΪΥ (πὸ “ευογά 9.7 Οοά, 45 Ἔχοςσιτης 
ΗΙ5 ν}}. Το ΕἸΠΙΟρΡίΔΠ 5 ἃγὸ τηθηςοπθα ἃς 
1165 οὐ ἴθ Ἐρβυγρίϊδηβ ἰῃ [6γ. χὶνῖ. 2: ἘζΖοκ. 
ΧΧΧ, ς, 9, ἃπα ἀεβίποα ἴο 5μᾶγὸ {ῃεῖγ ουου- 
ἴγονν ΌγῪῚ Νοῦυς ΠδάπεζΖδγ. 

18. Ἐτγοχῃ ἴδε βουτἢ ἴθ ργορῆεξ βυ θη] 
ἴυγη5 ἴο ἴμο ποτίῃ, ἀπὰ ρδίηΐβ (ἢ6 ἀδϑοϊδίοη 
οὗ {86 ἱπῃηρογδὶ οἰἴγ νῃῖςὰ Πδὰ ολττιοὰ [ςγαοὶ 
οδρίϊνθ, 511} βου ιϑηηρ ἀπὰ ροννεσῆι!, δηὰ 
ΒΠΟΥ ΡΣ ΠΟ 5υτηρίοπλβ οὗ ἀθοδΥ. 

“Ἵπὦ4 ῥὲ «υἱἱ εἰγείεὐ οἱ, ς.Ὶ ὌΠ ἔοιτῃ οὗ 
τς ἴἤτοθ νοτὺς υϑοὰ ἴῃ [ἢϊ]5 νεῖβὸ ἰ5 ἴο 6 
ποίςρά. [{15 νυῆδῖ 15 ΠΟ ΠΠΟΏΪΥ οΔ]] δὰ }ιι5ϑῖνε, 
Δηά 15 ἢεσα ὄχργέϑϑῖνο οὗ ἃ νυϊϑῃ, 2,247 δὲ εἰγεοίερ 
..«.«απά ἀεείγογ.. από »παξε. 
Οοὰ νουϊὰ «ἐγείερ ομἦ ΗΜ ῥαμπά αρδλιηϑῖ 

Αϑϑυσίδ, ἃ5 ἀραϊηδξ [υἀδῇ (566 οἡ ᾿. 4). 
ἐν ἰδδε α «υἱἱάφγπε..]Ὶ ὍΤΠ6 8ᾶ4π|6ὸ ἵννο ννογὰϑ 

Οὐσὰτ ἰορείθογ ἴῃ ἴϑλι. χχχν. τ; ΑἸ Ν. “2 ὲε 
«υεἰάεγηει, ἀπά ἐδε σοίαγν ρίας. ὍΤὨΘ ςροῖ 15 
νυαϑίοα ὈΥ τᾶ, ἂπὰ {πῃ οθᾶϑοβ ἴο Ὀ6 ἴῃ- 
μαδιοὰ οὐ εὐ]πιναιοά. 

14. [Ιἡ {πὸ δῦϑεηοο οὗ τηδῃ ἴῃς 5|ἴ6 ἰ5 ἴδκϑη 
ἩρύσοΝ, οὗ ὈγΥ ,“Ίοεῤ:, εγο, ποῖ 5ῆ6θΡ οὐ ὀχϑῃ, 

υὑἱ Πεγάς οὗ νὰ Ὀεαϑίβ (ςρ. [58]. ΧΙ], 2ο---- 2.2), 
85 15 ἱηξ᾿πηαῖϊοά ἴῃ [86 ρῆγαϑα (Πδλΐ ἱπιιθ δῖον 
[ςΟ]]οννβ, αὐ δε ὀεασίς 97 ἐδε παῤίοης, ἸἸΤοσαν, 
αἱ ἐδε ὀσασίς οΥ᾽ παίέομ, νν ὮΓ ἢ ΤῊΔΥ πηθδη. 5 ἢ 
85 Ὠοσγὰ τορϑίποσ. 80 παήοη 15 υϑοὰ οὗ Ἰοςιιςῖ5 
ἴῃ [06] (. 6), ψΒο΄ 04115 ἔῃεπὶ 4150 ἃ εορίἊ 
(1. 2), εορ. Ῥγον. χχχ. ὡς, 26.{Ὀ Τῆς ἔοττη οὗ 
(ἢΠ6 ννογὰ ἔοσ ὀεανὲ 15 δῃηςϊοηΐ, [6 Ξάπι6 ἃ5 [δὲ 
ουπὰ ἰπ 1η6 ῥίδοθ ἴῃ ψϊοῖ [ἃ ἢγθί οσουῖβ 
(Ο:εῃ. ἰ. 24). [{ ΑΙνγδγϑβ τηθδῃβ νὰ δηἰ πιδ]5. 

1δε εογγιογαπὲ πὰ 1δὲ δ[{Πεγ)] ΟΥ̓, 889 
Ῥοιίοδι (πΊᾶΓ.) από 1 ἐὀκάσεῤοσ, ννἘ ἢ 
ΔΙῸ πιοηϊιοποά ἰοροίποῦ ἴῃ 52]. Χχχῖν. 11, 
ὙΥΠΟΓΕ ἃ 5: Δ}18 Ὁ σοθ πε οὗ ἀεβοϊδίίοη 15 ἀθϑογιβοά. 
ἴῃ ῥ5. οἷϊ. 6, νναὲ αν 26 ῥείϊεαπ 97 δὲ «υἱ]άογ- 
πόσο, ὙΠΕοῖΘ νου] ὈῈ πὸ ἰδοὸῖκ οὗ νναῖοσ [Ὁ 



γ. 15--3.} ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ͂. 11. Τ11|. 

ΤΟΥ, τοῦδε ὁρ ἴῃ (ἢ [ἢγα8}0145 : ΠΠῸΓ ἢς 5841} υπ- 
δεν εσυεγεά. ΠΟΝΕΙ͂ ἴῃς σοάλγ νγοσκ. 

Ις ΤῊΙ8 ἐς τῆς τε]οϊςίπρ ον τηδὲ 
ἄνγεὶς σλγεϊεϑϑῖίγ, τπδλῖ 84:14 ἰπ ἢοσ 
Πεαγῖ, ὅ1 ἀπι, ἀηπὰ ἐῤεγε ἐς ποπα δ6- 
846 πιὲ: ἢον 15 8η6 Ὀεσοηϊα ἃ ἀ6- 
ϑοϊδιίοη, ἃ ρίδος ἔογ δεδϑῖβϑ ἴο [Ϊ6 
ἄονγη ἴῃ ἱ ἐνεγυ οπς ἴπδὲ ρδββειῃ ΒΥ 
ἤἢδγ 8081] ἢ 198, σπά νγὰρ 8 Ππδηά, 

ΟΗΑΡΤΈῈΚΒ ΠΠ. 
1 Α :λα» γεῤγοοῦ οὐ γσαίονε 70» ΐνδῦ: οἶρεξ. 
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᾽ ἐβηά 14 αμα 10 γἐγοΐες ΤΥ ἐἀεί» ταϊναζίον 

ΔνΟ ἴο ΕΓ ΒΘ τῆλ ἰ8 ΑἸΓΠΥ δηὰ "τι, 
Α ᾿ ἐἰμδέον»- 

ΡΟ]]υϊεά, ἴο τῆς ορργεβϑίπρ οἱ ΕΥ] σις, 
2 ὅῃς οδεγεά ποῖ (ἢς νοῖςε ; 8ῆ6 ἐρόλῳ 

Γεςεἰνεά ποῖ ᾿ ςοτγοςτίοη ; 816 {γιιβζεά 1 Οτ, ἐμ- 
ποῖ ἰῃ τῆς ΓΟᾺΡ ; 886 ἀτενν ποῖ πρᾶν ἢν 
ἴο με Οοά, 

2 “ἢετ ργίποαϑ νυν] ἢ ΠΕ ἀγέ τολῦ- κ Ἐσεκ. σα, 
ἱπρ Ἰίοῃβ; Βεῦ Ἰυάρεβ ἄγε δνεηίπρ Μίω 3. 
γγοἶναβ ; ΤΠΕῪ σπᾶν ποῖ ἴῃς Βοπεβ {1} “"" 

δ Ἰςξα], 47. 
8. 

8 4» ἐχλογίαζίορε ἐσ τυαίέ 7,0» 411ε γασίογαΐον, τῆς πιοῖτγοῦν. 

1ῃ15 Ὀιτά πρᾶὰῦ Νιπονοῆ. ΤΡε δίΖεγη, ὙΈΙΘΝ 
Ἰονθϑ βοϊϊτυάθ, 15 βδροκθη οὗ ἴῃ {μ6 βϑᾶπὶ6 νϑῦϑὸ 
Ὑν ἢ δοοίς 977 «υσίεν ἴῃ 1ϑαἰΔἢ (χὶν. 23). ϑόοὴθ 
Δηυδίις Ὀϊγά, 5 ἢ 85 1ῤε ὀϊ εγη, 5ΘΘ πλ5. ἴο βυϊῖ 
1Π1|5 Ρίδςθ, 85 νν6}}] 45 {6 οἴδοῦβ, Ὀδζζοσ [δη 
ῥεάσοδοσ, ὮΝ Γεπαάσσγίηρ, πόννένοσ, 85 {Π6 
ϑιρροτί οὗ ἴῃς οἱά Ψεγϑίοηβ, δηὰ πιοάθιι 
ῬὨΙΠ]οΙορϑίβΌ δδέηεγπ ἰ5 ργείοσγεά Ὁγ Ὑ τιϑίγαπὶ 
ζ Ν. Η. Β.᾽ Ρ. 244), δηὰ ΌὈΥ 4 πδῖιισα δὶ ἴῃ 
ΓΠΠ 5 “ Β. 1).᾽ ΝοΪ. 11. Ρ. Χχχὶ, 866 ἴοο [Π6 

ΒΔ Π|6 ΓΙ οΓ 5 Ατί. δοίεαη, Υὶ' οἱ. 11. Ρ. 767. 
ς ῥοάσε)] 1.1ῖ. )αες ἐδὲ πέψρι. 

μῤῥέγ ἠδπιο) ὙΠῸ τηδυρίπὶ τοπάογηρ 19 
δειίοῦ, ἀπορς οἵ εραῤρῥ(εγα, 1.6. καρῥαίς, Ἰδτα 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο Ὀ6 υπάογοιοοά ἃ5 ᾿γἱη5 δπιοηξ 
[δς τυ !η5. 

ἐδεὶν “νοἱο6] 5Ἀου]ὰ θῈ ἃ γοῖοϑ. ϑοιηδ (δἰ ηἰς 
ἘΠ γεΐογθηςο 5 ἴο [6 ποῖο οὗ ϑοπῖδ Ὀϊγά, 5 Δῃ 
ΟὟ} ἔγοαιθηιπρ τιΐηθ. Ὀυΐ [ἢ ΠΊΔΥ 51:Π1ΡῚῪ 
ΤΘΔ {πε δουπά οὗ ἴη6 ννἱηὰ 45 1 πιοδῇϑ ΟΣ 
ἢ 51165 δοουξ (Π6 γυϊποὰ φυὐμάοαυ.. Ζ)εποία- 
ἡοπ οπ 1δὲ ἰδνγεῥοίά, τοισηϊηρ ννῆογο Ὀείογα 
Τῆδη ὙΕΙΟ ΟΥΟΣ ρΆϑϑιηρ ἴῃ δηὰ ουΐϊ. Οαῤῥ᾽αὶ, 
«υἱπάοαυ, ἐῤγειδοίά, ἰῃ6 ὈυΠάϊηρ ἔγοπι Ὀᾶ56 ἴο 
ΘΌΠΊΠΙΪ 15 ἃ τη, ἀπά τἢαξ ποῖ ἴπὸ ννογκ οὔ 
Ἐπι6, Ὀυϊ οὗ 4 Ὠινπο μπαπὰ. ον Ηρ ῥα! Ἰαἰά 
δαγε δὲ εράαγ «υογᾷ. ΤὮς ννοτὰ τηϊρῆί ᾿ηἀοοὰ 
Ὅ6 (ΔΚΟ ἱππρΟΥΘΟΉΔΙΪγ, ομό ῥαὶδ ἰαἰά ὀαγε. 
Βιυῖΐ ν΄. 12 5ιρροβίβ ἰῃδὶ ννὸ ἢᾶνθ ἤεγθ Ηϊτη 
ννῆο “γεοῤεά ομἱ Η!ς ῥαπά δραϊπϑὶ ἴῃς οἸ γ. 
ὙὝΠΕ τοοίβ δὲ ἰεαϑῖ, ρεγμᾶρβ ἴμε νν4}}5. δηὰ 
οοτϑβ, οΓ δάογποά νυ σοάδγ, ᾿ξ ποῖ πηδὰθ οὗ 
ἰξ (ερ. [6γ. ΧΧΙΙ, 14.1-ς}, δπὰ [15 εγάίαν' «υὐογᾷ 
νν5 ἰαιά δῆαγε ΜΏθη νυἱπὰ δηὰ σγαὶῃ γεγο πῸ 
Ἰοηζον Κορῖ οι ΌὈΥ ἀνγηίηρϑ δηά ἀοοῦβ. (45 ἴο 
[6 Ρτοῦδ0]6 σἰγυςσίυτε οὗ Αϑϑγυγτίδη τοοῖβ, 566 
Ἀδνν] 805 " Δηςίοηξ Μομδγοδίοβ5,᾽ 11. ἢ. 58...) 

16. ΤΕ ρτορδεῖ μδνυίηρ ἀδρίεϊοαὰ {π6 σταϊη 
οὗ Νίπενεῆ, ΠΟΥ ϑρεδκβ8 ϑοογηδι}γ οὗ 115 
ονὐοσίῆσγον δηὰ ἀδϑοϊδίϊοη, πῃ ςοπίγαϑσε Ἰν 1} 115 
ἔοστημεσγ ρυίάδ δῃὰ δγγορϑῆοσδ. 
Τρ] ὍὌΠῚ5 υπίεπαηίεά στυΐῃ νγᾶ5 οησο Ὁ} 9 

ΘΧΟΙ πα οἱἵγ. ὙΠ ἐριμεῖ 18 Δρρὶοὰ ὈΥ 
ΙΞςαϊδῆῃ ἴο [Θτγιιβδίθπι (ΧΧΙ!. 2, Χχχῖν. 13), ἴο 
ΊΤ (Χχι!, 7). «“αυοίης εαγείεφείγ͵ τς. 
τὶς ΒΔΓΠ6 ὑνοσγβ ἅτ υϑοά ὈΥ [534 Δἢ (Χν}, 8) 
οἵ Βαῦγυ]οη. 

1 ανι, απάὶ ἐδεγο ἐς ποπὲ ὁδοί ὠς "9] ΤῺΘ 

ΒΔΠῚ6 ῬὮΓΑΘΟ 5 ἐουπὰ ἰῃ [54]. χὶνἹ. ὃ8..ϑ,4ἢΔαα 
ΘΙ ΠῚ]ΔΥ ΟἿΘ 5 υιϑεὰ οὔζοη ἴῃ ἰβαϊδῃ ΟΥ̓͂ Οοά 
ΗΙΠιβο] (ΟΡ. χὶν. ς, ὅ, 1:8, 22). [{ ψουϊά 
56θπὶ τῇ ΤῸ ἴο Ὀ6 ᾿πιρίϊοὰ (δαὶ Νίπονυθῇῃ 
ἀεϊβοὰ Βογβϑεῖξ, Ηρ πὰ «υασρίπσ οΥ 1θὲ 
ῥαπά Εχργεββ ἐχυϊδίίοη οὐεῦ ἔπε ἔδ]επ, ςρ. 
]οὉ χχνυ!ϊ. 22. 

ΟΗΑΡ. Π. 1. Ρτοπὶ 1:---)7 πὸ φῬγορῆθέ 
ΒΠΑΓΡΙΥ τερυκεβ [εγιβαίεπὶ ἕογ ΠΕ Ἔν οιιβ 
51η5. 

ἐδε οῤῥγεσπρ εἰἰγ}} 5 ἠοῖ παηηθά, γοῖ ἴἴ σδῃ 
Βαγά!γ Ὀ6 ἀοιθιοα νι Ὡς ἢ 15 πιοδηΐ. ᾿ 
Οἶ5] βῃουϊὰ Ὀ6 ΣΘΌΘΙ111ΟῈ8, ᾿.ς. δραϊηϑὶ 
οἀ 
2οἰμιεα4 ὉΥ 51Π5 ; οῤῥγεφείπ ἴῃ6 τνρακ δηά 

ἔποπα εβ5 ([6Γ. χχῖ 2). Ὑδὸ ἔοτος οὗ 186 
πες ννογάβ νοι Ἱὰ 6 Ὀεϊζοῦ σεργοθοηϊθα 
Υ ἰγδηβ δίῃ {Ποπὶ [ἢ 115 :----οο, γεῤο οι ἀπά 

2οἠωϊεά οι ορῥγεροίης εἰν] 

2. Ηετ 51} ννγᾶβ ἑουγίοϊά. (1) Π᾿ϑοδϑάϊοπος 
(ορ. [6γ. χχὶϊ. 21). σε οὐεγεά ποί. (2) Νν ἤζῃ 
ΦΟΓΤΕΟΣΙΟΣ ΟΥ̓ ΓΟ ἢ δϑἘ9οπηθπί [οἰ] οννοὰ 506 ν᾽ 85 σὸ- 
ἔτασίΐοσυ. (3) 586 ἐγεωά ἰηῃ ΕΥρί οσ Αβϑγγία 
τῖῃου (ΠΔη ἴῃ Ηἰπι. (4) δε ἄγεαυ ποὶ πέῶγ 
ο δὲν σοά. ΨΝΏΙΟ ϑμονίης ουϊννατὰ Ποιηδρο, 
ἀιὰ ποῖ ἐγαφυ πεαγ ἴο Ηἰπὶ ἰῃ πραγῖ, 825 ἴο 
Οπο ὟΝ ἢο νγὰ5 δεγ ΌὉΥ σονθηδηῖ (ςΡ. [541]. ἵν}}}. 
2). Το βγϑὶ δὶ οὗ ἴπ6 νεσϑε 15 ἔουυπὰ ἰῃ 
16γὉ. νἱῖ. ,)8. 

8. [ΕἼδ6 ΟἿΥ ψγοῦα βδυςἢ 85 ἴπὸ Ῥγορῆοξ 
Τεργοβοηΐβ, [86 ρ αν ΤΠ ΘΗ νυ ἢ τῆοθ6 
γνἤοβο τάπης δηὰ οὔϊοθ σαν ποίη ᾿πἤιιθηςο: 
Ξγίποσι, ἡμάφει, ῥγοῤῥεῖς, ἀπά ῥγίφσς. 

«υἱὴδὶπ ῥὲγ] 15 18 Ὅπ0 το δὺ ΟΥ ΠΟΣ, 85 
ἴῃ νυ. ς, 1ς, 17. 

γοαγίηρ ἰἰϊο5] “ΓΟ ηρ, ΡΙυπάετίης, δηὰ 
βἰγίῃρ 411} νῇο ννόγε ἴπ (δὶ ροννεσ, ἴο νν ποπὶ 
(ΠΟΥ 5που]ὰ πᾶν Ὀδθθη ϑῃορῆεγαβ (ςΐ. Ῥχον. 
ΧΧΥΠ ΠΟ Ις ; ἘΖΕΚ. ΧΧΙΊΪ. 27). 

ευεπίηρ «υοἱυε}] ὌΠΟ 54Ππ|6 Ἔχργεϑϑίοῃ 18 
ἔουπά ἱπ ΗΔ. 1. 8. ϑιυςἢ 85 41} ἀδγ ἰοης δαὰ 
ἔο! {πΠ6 ρδηρβ οὗ δυηρεσ, ψνῖοἢ, ὑηάοῦ σονοῦ 
οὗ πχῶς (5. εἰν. 20), ἴδον νοηῖ Το ἴο 
δι ϑέγ, δῃὰ 90 βοῦοθ ννὰθ {ΠῸΓ δρροῖ6 {Παΐξ 
(ΠΟΥ ἀονουγεά 4}} [ἢ ῥγου αἵ οῃςθ. 

ἐῤεγ 5πάκυ ποί ἐῤὲ ὥομες, ὅς. π Ηεδτονζ 
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Ὁ}. 64. εν ὁ ργορβεῖβ ἄγε Ἰίρῃς σπά 
Ἧοι. 9.7. ΓΟΔΟΏΘΓΟΙΙΒ ρΕΙΒΟΠ8 : ΠΟΥ ρῥυεϑῖβ Πᾶνα 

ΡΟΙ]ατεά τῃ6 βδησζυλγγ, πε Πᾶνε ἄοης 
“ Ἑπεῖ. 21. ἐς ψίοἰδηςε ἴο ἴῃς Ἶανν. 

ς Τῆς [.8ὲ [ΚΡ ἐς ἴῃ τῆς πικίάει 
τπργεοῦ; ἢ Ψ}|] ποῖ ἀο ἱπίφυϊν: 

"Ης. ἔφυ τηογηΐηρ ἀο(ἢ Πἢς Ὀγίπρ ἢ 8 
ὧν γπόνα- Ἰμάρτηεητς ἴο ᾿ρῆξ, ἢς (Δεῖ ποῖ; θυξ 

᾿ τΠς υπ]υϑὲ Κπουνγεῖῃ Ὧο 8Πδπια. 

1 ἰ5 οὔς νοῦ, νυ δὶς οὖὖἦ ἰγδηϑίδίοσα ἤᾶνα 
ἴλκοη ἃ5 ἃ ἀδηπογηϊπαῖνο ἔγοπιὶ ἃ ννογά ϑοπΊο- 
{ἰπ|65 υϑοὰ ἴὉΓ ἃ δοπμε. Αποῖδβοσ ἔογπι οὗ ἴΠ6 
ΕΓ [25 (ἢ]15 πηδδηίηρ (Νυηι. χχίν. 8). Βυΐ 
ἴῃ [815 ΡΙδοο ργοῦδὈΪΥ ἔπε τοπάοσίηρ 5ῃου]ὰ Ὀ6 
ἴῃ ἀφιδειηθηΐ τὰ ἴδς δηςϊδηΐ Ν᾽ ΥΞΙΟἢ5 : 267 
γέρε ποι δέ 70 ἐδ »πογγοαν. 

4. ἐῥι) Οτ, πχεεζίσια, ὑηρτίποὶρ]οά, 845- 
ΘΟΓΓΪς ἰπλὶ {ΠΕῸῪ ἀοἰνοετοὰ 4 πλοϑϑᾶρο ἔγοηὶ 
Οοά, νἘ1]}6 υἱτοτηρ ἐπεῖγ οὐ τνοτάϑ. 
Τῆς νοχὰ 15 οὗ γᾶσε ὁσσυσγοεησθ. [{ 15 [86 

Θρη ποῖ σίνοη ἴο (ἢ6 οοπιραηίοης οὗ Αἰπιοϊοοὴ 
(7υάν. ἰχ. 4). ΑΑ ἀοεινδίίοη ΟσοιΓΒ ἴῃ ἃ Ρ49- 
ΒΔΡῈ ΟὗἁἨ Ϊογοπιϊδῃ (ΧΧΙΝ. 22) ὙογῪ {{κὸ {Π15, 1ἴπ 
ὙΠ ἢ 1{ 15 φαἱὰ οἵ ἴῃ [2156 ργορδοῖβ [ῃδΐ {ΠΟῪ 
ἐαιε »Ὲ7 ῥεοβίξ 10 ἜΡΓ ὁ7 ἐδεὶγ ἰδεα ἀπά ὁγ ἐδοὶγ' 
ἐδίμε. : 

ἐγεσεῤεγοι ρεγσο5}] 111, νιεη οὗ ἐγεαοῤῥεγίοε 
ΟΥ εγβάϊει. ϑυγϑιεπιδίοδν πεν ἀδοεϊνοά 
οἴβειβ, ἐποουγΑρσίης ἴδ ροορὶς ψυ] ἢ [2]56 ποροβ 
(ςἢ [μἅτὰ. ἰϊ. 14). 

᾿Ἀπά [Πς τηϊϑϊολάϊηρ (εδομίηρ οὗ (ἢς 2γοῤῥει- 
νγ25 αἰἀδά ὈΥ ἴπ6 γί. ὙΠΟ νεῖ ςοπι- 
Ὀϊποά ἴο Ἰοδὰ δϑῖγαυ ἴἤοϑε ννῃοπὶ ἰξ ννγᾶ8 {Πεὶγ 
ἀυγ ἰο γχυϊάδ. Ασςοτγάϊηρν ἴο (Π6 ργορδεῖ 
Θγετηδὴ (ν. 21) {ΠΕΥ Ρ᾽αγθά ἱπίο ες ἢ οἵ μοΓ᾿᾽5 
ηάθ8. [ἴ 15 ἜΧρΓΕβΘΙΥ βδιὰ ἴο ἢανθ Ὀδθη ἴΠ6 

ἀυΐγ οὗ {π6 ρηϊεϑίβ ἴο ρωΐ δἠγέγεηεε δείαυεες 
δοῖΐγ «νά μπῤοίγ, α»πδ δείαυεεη εἰκαπ ἀπά μπείσας 
([μον. χ. το). ὙΠ ψοσγά τοηάδεογοὰ «αμεΐμανν 
5 Ῥοιίοῦ υπάοτβίοοά οὗ νηδίενοσ 5 ΠΟΙ οὕ 
βλογοά. {ῤε ῥγίοι: ῥγοΐαμε «υδαΐί ἐς “ἀεγεά. 
80 [ΠΟΥ ἀο αἱοίρποε 1ο 16 ἰααυ, ὈΥ τπεὶγ ρεῖ- 
σοῦϑο ἰηςογρσοίδίοηϑ (ΠΟῪ τηακο τ νοϊὰά. Βοῖῃ 
{Ππε56 σμΑγροβ ἃσὲ τοροδλίοθα δῃὰ εχρίδιποὰ ἴῃ 
Εζεκ, χχὶϊ. χ)ό. 

δ. Τὸ ἡωΐ Ιοκρ, ἃς. ὌῊϊ5 ννᾶ5 ἴΠῸ 
ἀρσρταναϊίοη οἵ 81} (6 ροορὶε5 οἴρηςεβ. ὙΠΟ 
1η)υϑέςς δηᾶ ἱπίαυ}Υ νοῦ τοδιυκοαὰ ἀδιῖὶγ ὉῪ 
ἴδο ἴοκοηϑ οὗ ΗΙ5 ργεϑοῆςε Ν ἢοπὶ (ΠΟῪ πον 
ἴο ὈῈ 7υ5ὲ ἀπηὰ Ποῖγ. ὙΠ ΕΓΟ ϑθοῖηβ ἴο ὑὉ6 ἃ 
τοΐεγοηοε ἴο ἴῃς νογάς οὔ Μοβεϑ᾽ βοης (Β ευ. 
ΧΧΧΙΙ, 4},) 4 Οοά οΥ ἐγιιὁ ἀπά «υἱέδομὲ ἐπιφμίγ, 
7 γίσῥε ἐς δε. 

ἸΔΟΥΠΣΙΒ ὉΥ ἸΟΣΙΣΩ ἀοἱδ δὲ ὀγὶμρ δὶς 
7)μάρνεοπε 1ο ἐσ 445 ϑδςἢ τηογηὶηρ [Π6 ΓΙ πίηρ 
ϑυη 5ῃοάϑ ᾿᾿ρῆϊ Ὀροη (86 ννοτ]ά, 5380 ϑδεἢ πιογῃ- 
ἴπρ, ἀδὺ ΟΥ̓ ἀδύ, ποῦ ννοῖθ οἰθᾶσ ὑγοοίβ ἴο 8}} 
ὙΠῸ νου] 9θὲ (Πδῖ (ΠΟῪ δά διποηρϑὶ ἴῃθπι ἃ 
τὶ ρῃίοουβ Οονογηοσ, τεννδσγάϊηρ {πΠῸ σοοά δηὰ 
Ῥυπίϑηίηρ ἵπε νυ ὶοκοά, ὙΤΠῈ ποχί νεῖβα βῖνοβ 

6 1 πᾶνε ουῖ ΟἹ [ἢ πδίοῃβ : ἰδεῖς 
Ι τοὐγοῖβ τὸ ἀδϑβοίδλῖα , 1 τδάς τῆεὶγ [0.. 

ΟΡ̓ΡΗ͂Ι. 

δίΓεεῖβ νγαϑῖθ, [δ Ποῆθ ράβϑεί ὃγ: 
{Ποῖ οἰτίεβ ἂῖθ ἀεβίγογεά, 80 ἴδιαι 
{πεῖ ἰβ πο πιᾶπ, ἴπδῖ ἴποῖα 8 ποῆς 
ἹΠΠΑδὶτδηῖ. 

γ 1 5414, δυγεῖὶγ τδου ννἹ]ς ἔξΔΓ πιο, 
τῆου νγὴἱῖ τοςεῖνα 1ηϑἴγυςτίοη ; 850 {ΠΕΙΓ 
ἀννε!πρ 58ῃου]ὰ ποῖ θὲ εὐυζ οὔ, μον- 

ἰηϑίδηςοβ οὔ Οοαβ ἡμάρνιοπι: ὑροὴ Κ  Υ 
Ὠδίϊοηθ, δηὰ δπιοηρθοὶ ἴῃθ [εννβ ἰῃδηγϑοῖνος 
ῬΓΟΒΡΕΓΙΓΥ͂ ἀπὰ δάνεγβ γ ννέγε ἴδ ϑυγε 5,615 
οἵ Οοὐάϊξ ἔδνοισ δῃηὰ ἀϊϑρίοαδισθ. ΤΠ υἱὸν 
5115 (ἢ σοπίοχί Ὀετίοῦ [Δ ΔῺΥ τείεσγοηοο ἴο 
ἴΠ6 ργοπιυ δίοη οὗ (86 Ὠἰνῖπο ἰλὺν ὈΥ πιεᾶῃς 
οὗ ῥγορδμεῖβ, οἵ ἴῃς ἰεβϑοηβ ἰδ ἢ Ὁ ἴδε [ετν- 
5} ΤΌΔ]. 

ἐκ  αἰεῖδ πο Α,53 ἴδε ποπιίηλίίνο 5 ποῖ 
ἐχργοϑϑοά, [ἃ πρῃΐς θὲ ἐξ (Οοὐδβ 1υἀρτηδηῖ) 
3 αἰ πο. ΤὍ6 5ᾶπ|6 ννογά 15 υϑοὰ ἴῃ 5812} 
(Χ]. 26), ννβοτο 1ξ 15 βαίά οὐ ἴῃ ϑίδγϑ, ποῖ οδὲ 
,αἰμειδ. ὝΠΟ ἀἀδ πιδηϊοϑίδίίοη οὗ Οοάβ 
Ἰυάφστηεπξ 15 85 οογίδίῃ ἃ5 (Π6 τἱϑίηρ οἵ ἴδε 
δ 

ΑΙ 1158 ννᾶ58 ἰοδῖ ἁροὴ ἴῃς μη, Ἠϊ νγᾶς 
ΙΙπὰ το τῆὸ Ἰἰσῃί, ἢῈ ἄπεευ πὸ “δανμκ. ἴη 
Ἡεῦτον {πε ννογὰ ἴοσ ὠπήμε 15 ΠΟΔΤΙῪ Δ]}16ἀ ἴο 
τῃδϊ ἰγδηβίδί θα ἡπίφμὶέγ. ΤῊΪ5 Ὀτηρβ οὐδ πιοτὸ 
ΒίΓΟΠΡΙΥ ἴδ6 σοπίγαϑε θεζνθεη Οὐοά δπά πιδῃ. 
ΎΠΟΙΓΟ ἃγῸ ϑθνογα] 5 ΠΪΔΥ σἰδίοσηθηῖ5 ἰῃ [ὁ 
τοτη δῇ (1. 3.) Υἱ. ας. ὙΠ]. 1 2). 

6. ἴῃ τ} }5 νόγϑὸ ἴΠ6 τοέοσοηοο σδπηοί ὃε ἴο 
δε παῤίομ; ταθπιοηδα δδε]ϊον ἴῃ ἴδ ῬεΟΡ ΚΙ, 
Ἰϊ. 4---ἰς, ἴον [ΠΟΙ Ῥυη!ϑηπιθης νγᾶϑ 511}} Πιΐυτὲ 
ΤΠΟ ἀοδίγυςἴοηῃ οὗἩὨ ἴπ6 (ὐδηδδηϊζοϑ ΠΙΔΥ ὃς 
τοίεστοὰ ἴο, οσ Οοά β ἰυάρτηθηῖβ προη ΚΟΥ 
οἰτε5, ὀχοουϊοα ὉΥ ἴὴ6 Αϑϑυγίδηϑβ οἵ οἴδεῖβ (2 
Κ. χίχ. 25). [{5 βϑἰπιρίεϑὶ ἴο υπάεγβιδπά ἐδε 
ἐοαυεγ: (ΓΟΓΉΦΤ' ἐοαυέγα) ᾿ΚΟΓΑΙΙΥ͂ 85 ἴῃ 1. τό, μοὶ 
οὗ 2νγίποε, ὙὯῸ ἃγὸ ϑοπηθτηγ65 τ }5 ἀεηοπι» 
ῃδίοὰ (]υἀρ. χχ. 2; [54]. χίχ. 12). [1 ἐὰν 
παίίομα, ἴ6 Βοδίποη ἴπδὶ κπονν ποῖ Οοά, 5υΐ- 
ἔετοά ἴδυ5 ὑπάορ Ηἰς ᾿υἀφτηεηΐς, νυϑδὶ ἀἰά 
[παὲ ρϑορῖὶ ἀδϑεσνε ῃοπὶ δἷοης Ηδ ἐπε 
(Απιοβ 111. 2.) 

7. ϑιγεῖρ, τοι Οτ, Οπὲν ἥέαν πιἊ, γέκεῖυε 
εογγεοϊίοη. '“ΤῊΘ ἰδεέίογ ρῆγαϑο 15 ἴῃς 5ΔΠ|6 85 ἴῇ 
τ. 2. ἴῃ δλςῇ, Ϊ]εγυβαίεπιὶ 5 τῃ6 50] οί. 
ΎΠΕΓΟ ΠΟΙ 5ρ6ςῖ4] 5105 δραϊηξὲ Οοά νεῖ [Ὁ 
σουπίοά, Ηδστα 5 15 τεπιϊπάθαὰ οἵ ννϑδί σοὰ 
μαὰ «αἰά ἴο ΒοΓ Ὁγ Ηἰ5 ῥγορμοίβι ὙΠΕΥ μδά 
ςοπηηδηάοθά ἔδαγ δηά 5ιὈπιλι5βοίοη, ἰδὲ ΠΟΙ ΓΤ 
τῆς θ6 ἀνογοὰ. 

δεῖν" ἀπυεί ηρ) 5μουϊὰ 6 Βὸ: ἅν 91118Ε; 
ἃπὰ ψνηδὲ ἰ5 πιθδηΐ ͵5, ἴπ6 ρίδος σμεῖε σοά 
ἀννοὶε ἴῃ {πὰ ταϊάϑὲ οὗ Βογ, ἐόφ ἡωρηρίε, ἴοσ 1815 
15. ἴΠ6 ρτγενδι ἴῃς πιοδηΐηρς οὗ ἴμε νγογά υϑοᾶ, 
εἴ, 2 (ῆγο. χχχυΐ ᾿ς. ϑΙΠΊΪΑΣ ἰ5 ἴῃς ἰδηξυλξε 
οὗ ουγ ]μοτὰ ἱπ Μαῖϊ. χχῆ, 48, γοιγ ῥοιαθ ᾿ 
ἐφ μπίο γομ ἀεσοίαιε. ΤῸ ῥτενεηῦ [85 οοηιηβ 



ν. 8--10.] 

Βο6αν Γ 1 ριυμπιβῃθά το: δυῖὲ (Π6 
ΓΟ86 ΘΑΙΪγ, ἀπά σοτγυριεά 411] {ΠΕεῚΓ 
ἀοίηρβ. 

8 4 Ὑπετγείογα νγαῖς γε ὑροη πια, 
581} τῃ6 ΓΟΒῸ, ἀπὲ] τῆς ἀδγ τῃδὶ 
Ι γίϑθ ὰρ ἴο τῆς ΡΓΟῪ : [ὉΓ ΠῚῪ ἀεῖεγ- 
ΤΑΙ ΠΔΊΟη ᾿ς ἴο ρδῖμεγ ἴῃς πδίϊοῃβ, 
ἴπλὲ 1 ΙΔΥ 4556 π10]6 ἴῃς Κιηφάοηῃβ, 
ἴο ΡΟυΓ προη {Πεπὶ πλης ἱπαϊρηδίοη, 
ἐυεη 81} ΤῊΥ ἤεῖοα πραγ: ἔοσ ἃ]1] τῆς 

ΟΑἸΔτ ΤΥ πδὰ Ὀδοη ἐμ6 ἀοϑίζῃ οὗὨ ἜυΈγΥ (ῃγοδῖ, 
ΘΥΘΓΥ Ἰϑϑπηθηΐ. 

ῥοαυτοουενῦ 1 ρωμδεά ἐδεηι, οὐ Ὧ07] ὙΠο56 
τγογάς ἢᾶνα ὕὈδοῃ ναγ οι]. ἰγαηϑίδῖθά δηὰ τη-- 
ἀετοιοοά. ὙΠΟΙ͂Σ ϑἰπιρὶοσὶ σοηἀεγηνς 15, σεεογα- 
ἐπρ 1ο αἱΪ ἐδαΐ 1 ἀρῥοϊπ!εά εοπεεγηίηρ δόγ. [υὰμ- 
τηδηϊ5 ΕΓ οἰπίεά ἴογ [ογϑαϊοηὶ 1 586 
τορθηϊοά ποῖ, 1ἔ 5826 (υγηρὰ ποῖ ἴο Οοά, δηὰ 
γεκεί υεά ποὲ ἐμοί γμοίοη ἴγοτλ ΗΠ5 ργορμοίβ. 

ἐδεγ χοῦ εαγ},] ΤὌΠδ ρῆγαθο ὄἼχργθβϑεβ [Π6 
8εῖ Ῥγροβα πὰ δᾶρογ διδοῖς ἢ ὑνΒΙοἢ ΠΟΥ 
βιηποὰ. [τ νγ))ὰϑ ἢ ἃ ὨΙΡῺ Ὠαπὰ [Πδῖ ΤΠΕῪ 
δἰπηθά, ὍΠὸ δὔϑβεποθ οὗ ἴΠ6 σοη]πποίίοη Ὀ6- 
ἔνγθοη ἴΠπΠ6 νεγῸβ ρίνεβ ἔοσγοθ ἴο ἴῃθ ργορδοῖδβ 
ἰδησιαρο. ΤὨς νοσγά ἔοσ δοίη, δι5 δἰννᾶγβ ἃ 
Ὀδὰ 56η96 ἤθη 564 οὗὨ πΊεη. 
ΤΠ τοβῖ οὗ ἴπ6 Ῥτορἤοου αν! θ5 πδίυ γα ΠΥ 

ἰηΐο ἔοιιγ ραγίβ, οὗ υυιοἢ 1 (υυ. 8---10) σοῃ- 
ἰΔ1Π5 ΤΕΔΘΟΠ5 [ῸΓ ἤορθ δηά ραζίΐεηςε ; 2 (υυ. 
11---11} ἃ ἀεβογρίίοη οὗἉἨ [5γ86] βθη τεϑϊογά; 
4 (υνυ. 14---ξ.7} ἃ β80ηᾷ οὗ [Πυπὴρἢ ; 4 (νυ. 
18---20) ἃ τεπουγοὰ ἀϑϑυγαηοα Οὗ τεβίοζγαϊίοη. 

8. Τῥενοίογε φιαἱ! γε μῤοη »ι6Ε] ΤῊ πγεδῃ- 
ἴῃ οὔ {δὲ ννογὰ ἐῤογεζῶγε δῃὰ 115 σοῃηροίίοῃ 
ἢ δῖ ροοβ Ὀεέοτο νΜν}}} Ὀ6 ἀείογηηϊηδά Ὀγ 
πο ἔοσος οὗ ἴἢ6 ρῇγαϑθ, αυαὶξ ὠβορ γιο. ΤὨΪβ 
δἰνναυβ Ἔχργοϑϑοϑ ἃ ςοηβάεηϊ χο]ϊΐδηοα οἡ Οοά 
( 5. ΧΧΧῚΝ, λὸ; [58]. νἹ. 1); ΗδΌ. 11. 3). 
ἼΒΠε ννογάβ ἔπη σδῃ ποῖ Ὀὲ δ ἀτεβϑοὰ ἴῃ ἸΓΟΩΥ 
ἴο (δοϑο σϑοκ]θββ 5 ΠΟΣΒ ὕροὴ ὑῃοπὶ ἴΠ6 Ἰοηρ- 
βδιβεγης οὗ Οοά μὰ δά πο εἤεςὶϊ, 45 1 ΠΟΥ 
σοτο Ὀὑϊάάδη ἴο «ὐαἱξ 39 ἴΠ6 ρυπηιϑητηθηξΐ ἐμδῖ 
νου] ϑοοη ςοπθ, Ὀιιϊξ σΔΠ ΟἾΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο ἐδε 
»ιϑεξ οΥ 16δε ἰαπά (ἰϊ. 4), ἴῃ6 τεπηηδηΐ ἰδὲ Οοά 
νου ὰ σράᾶσο, ἢ τυ δις ἢ [86 ἕαΐϊογο ννο  δσο οὗ 
1ὴ6 παίϊΐοη ννᾶ8 Ὀουπὰ υρΡ. Τδεγεζογε, Ὀδοδυβὲ 
Οοὰὲ νουϊ]ὰ 5υγεὶγ οχοσυΐο Ἰυάρτηθηΐ ὑροη [86 
ξυϊῖγ, οὶ [πὸ ριουβ «υαὶ μρῥομ τη, ῥδίθπγ, 
{Γυ 5 ΠΥ, ἔοσ Ης Πδὰ ξοοά [Βίηρϑβ ἴῃ βἴογο ἔογ 
ἔδεται: ἴῃς ρυηἰϑῃπιθηΐ οὗ Ἐπ6 πδίϊοηβ, οὗ ψ Ὡς 
πιδηςοη 15 πιδάδ ἱπιηιθά ἰδίου, 5που]ὰ 6 ἴο]- 
Ἰονσοὰ ποῖ ΟἹΪΥ ὈΥ [ΠΟΙ͂ ἰϑϑίοπ ἴο ἴδ6 
Κηον)εάρε δηά ὑνοσϑῃρ οὗ Οοά, Ὀυΐϊ ΌΥ ἴδε 
τοβίογδίοη οὗ [5ΓΔ6]. 
“αἱ δε ΖΟΚὉ] 1.1ἴ, δὲ Ζογα: ὠδεγάπερ. 
-ρ}} 85 τῖμοσ ,ῶγ, [86 ἐρουρροῦρον υϑεα 

αἴχοσς (6 νεγὺ 15 τορεδλίοα. ὍὙῇο ραϑϑᾶρὸ τὴ 
6 τοηἀογοὰ [ΠΟ ΓΑΙ, «υαὶξ 20» γι, 79 ἐδὲ ἀ47. 

γος εῷὸ 1οὁ δε ῥγῷ) 15 ἴῃς τὸ οὗ τῃς 
ΥΔΙΤΊΟΣ Ὑ0 γος τῷ ἰοσ {μὲ βρῆ ἴῃ [86 ςοηῇ- 

νοι: ΥῚΙ. 

ΖΕΡΗΑΝΊΙΑΗ. [11]. 

οΑγ ἢ 5}4}} Ὀς ἀενοιγεά νὰ ἀπε ἤτε 
οὗ ἯΣ 4 Ἰελίουϑγ. 

9 Ἐοτγ᾿ τπδη ΨΗΠΙ ταγη ἴο τς ρεο- τ 
ΡΪΘ ἃ ρυγα ᾿ἰδηριιαρο, τπδλὶ {ΠῸΥῪ ΠΊΔΥῪ ! ΗςΡ. “. 
411 “411 προ ἴῃς πᾶπὶς οὗ τῆς 
ἴο βεῖνε ἢϊπι ἢ οπς ᾿ς οηβεπηῖ. 

10 ἔτοηι θεγοηά (ἢς γίνοτβ οὗ ΕἸΉ1- 
ΟρΡΐᾷ ΠΥ ϑιρΡ]᾽ληῖ8, ευέη ἴπε ἀλιρῃ- 
ἴεγ οὗἁ ΠΥ ἀἰβρειβαά, 8141] Ὀγίηρ πλιης 
οἔεγίηρ. 

ΚΏ, 

ἀρηΐ ἐχροοϊδέοηῃ οὗἉ 5612ἰηρ 2δε ῥγογ (ςξ. Ῥ5. νἱῖ. 
6; ἰ5αϊ. ἴϊ. 19, 21). ὙΠὲ ψογά ἴοσγ δγὲγ ἷ5 
ΥΆΤΟ, Ὀυϊ 1[[5 Θοη56 15 αυἱ{6 σοτίδίη ΠΤῸΠῚ 115 1.56 
1η Οξεη. Χ ΙΧ, 27; 1581]. ΧΧχὶ, 23. 

ἀείενε πα") 15 τ, ἡμάσνιοη!, ᾿ς] 96η- 
ἴδηςο, ἔοσ ἴδ6 μαϊδμογίηρ οὗ 186 Ὡδίϊοῃβ ἴὺσ 
Ρυπιβηπηοηξ, ΟΡ. οεἱ 111. Σ1----ἰ4. 
,ὸν αἱ ἐδο εαγίῤ, ἃς. ὍΠὲ Ἰυάρηγεπξ ννᾶ5 

ἴο Ὀ6 υηϊνοῦϑαὶ. ΤὉ8ὸ ἰδηρυάξα 15 [πὸ 5ΔΠΊ6 ἃ5 
(Πδὲ υϑϑὰ ἴῃ 1. 18, ΟΥΪΥ Ὑνμδί 15 ἴποστο 5414 οὗ 
186 «υδοίε ἰαπά οἵ [Ξγδοὶ 15 δρρὶ θὰ μοσὸ ἴο αὐ 
δὲ εαγέῤ. 

9. Σὸν ἐδρη «υἱ]] 1, Κα. ον ἱπιτοάιςοβ 
ἃ ΠΟ στοιυηὰ οὗ ορθ ἔοσ ἰϑσϑεὶ. ὙΤΠ6 οἶΔ9- 
{ἰφεπηθηΐ οὗ ἴΠ6 πεοδίμεη 15 ἴο ἰεδὰ ἴο {ποῖγ σοη- 
γεγβίοη, {ποὶγ σοηνοσβίοη ἰ8 ἴο ἰοδά ἴο {86 
τεβίογδίίοῃ οἵ Οοά β ρβεορῖθ. ὅδ πιεδηΐης οὗ 
(86 Ῥδϑβϑᾶρὸ 15 οὔβοιγεά ΌὈΥ ἴ86 ι.56 οἵ ἴῃς ψνοτὰ 

οῤίς. ὝΠΟ Ῥσοόρῆοὶ υ.565 ἴῃς ΡΙυγα]. Εἰ 5ῃου]ὰ 
Ῥ60»1908---4}} ΟἾΕΓ πδίϊομβ Ὀθϑιθς [ἢ 6 

]ὁνν5. Ηἰϊογῖο ἴποῪ δὰ Ὀδθη ννογϑῃρρίην 
{εὶς ἰἀοἷς, Ὀὰῖ 2ῥεπ, ψ ἤδη οδδϑιἰϑοηθης δδά 
ἄοπο ἰἴ5 ἀδρροϊηϊθα ννοσκ, 1 φυλῤῥ ἐμγη 10 ἐδεγι ὦ 
δεγε ἰαπρμαγε, οὐ ἢ, 1.6. 1 ΜῈ} νοῦς συς ἃ 
σἤδηρθ ἴῃ ἴπεπὶ {παῖ [Π6 ἐ ἴθαξ ννὰ8 τοηάογοά 
ἱπιρυγε ΟΥ̓ νγογά5 οὗ ργαίβε δηὰ νγογβδίρ οἴεγεά 
ἴο Ιάοἱ5, δηὰ ννογάβ σοπηϊηρ ΠΟΤ 8Δῃ υπηϑΔηςῖ!- 
βεοὰ Ὠρασῖ, 5}4}} Ὀθοοῖηθ ύγε (οΡ. [54]. νἱ. ς). 
ΤΟ ἰάϊοπιδίὶς υϑ6ὲ οὗ ἴΠ6 ὑνογὰ ἡμγη ΠόΓδ 15 
Ὑγ6}} Π]υδίταϊοα Ὁ Σ 8. χ. 9, Οοά γαῦυε ῥίνι 
(ἸἴΕ. τι 1ο ῥένι) αποίδεῦ δεαγὶ, ορ. 158]. 
ΧΙχ, 18. 

Τῆο ἔπιε οὗ 115 δώγε δ 18 [Π6 βίποοσε 
ὙΟ ΞΡ οὗ Οοά, δυς 15 ἴμ6 πηοδηΐηρ οὗ ἴῃς 
Ῥῶγαϑθο ἴο εαὐ ρον δὲ παρὸ οΥ ἐδε Ζογά. Ἡδρτο- 
ΡΟΌ]Πς ὙγοΥΒὮΙΡ ἰ5 τείεσγοά ἴο (ερ. Οση. ἱν. 26) 
ἃ5 15 5δῃονῃ ὉΥ ὙΠδὲ ξο ]οννβ. 

ἴο “εγυε ῥὲηι αὐἱλδ οπε εορ θη} Ι᾿ [86 Ηρῦ. 
11 15 φυΐ δ οπῪ “δομίάεγ, ἃ5 οὗ τοθῃ Βοϊρίῃρ Οὔ 
ΔΠΟΙΒΕΥ ἴο Ξυρρογί ἃ βοᾶνυ ἰοδά, 80, 5ίθδά]γ,, 
Β᾽ΓΘΠΌΠΟΥΘΙΥ. 

10. Α5 [18 νοῦβο βίδηἀβ ἰῃ [86 ΑὔὈ. 186 
ΤΑΘΔΠΙ ΠΡ 15 (ἢδῖ (Π6 [εν ῆο μδὰ Ὀδοη 4}.- 
}εγεά ἃ5 ἴλτ 85 Εἰῥιορία (Ἠεὃ. Ομ) 5μου!ὰ 
τεΐυσῃ ἴο {ΠΕΙΓ ἰδλη, δηά ἴβετα ὀγίηρ απ οὔεν- 
ἐπ ἴο Οοά. 

δε τὰς ομᾷ 9 "π ΠΡ ΕΕῚ 
ἴπαΐ σδη Βασαν ΔΡΡΙΥ ἴο 8ΔηΥ Ὀμξ [86 [Θνν8. 
Βυῖ [)6 νγογάβ ΠΊΔῪ 4150 Ὀ6 σοηὰ ἴῃ :-- 
ρον δεγοπά δὲ γέυεγι 9 ΕἸ δίοβία, δὲν “ῥα 

ΧΧ 

ἴ5 ἃ ρῆἢΓΑθο 
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ΤῊΣ-εῦ. ἐπ 
2,4} ἀσέγ. 

11 [ὰ τῆλε ἀδγ 5ῃΑ]ς του ποῖ Ὀς 
Δϑῃδηπλεαὰ ἔογ 811 ΤΥ ἀοίηρβ, τνδεγείῃ 
του δαβὲ ἰγδηβρταβϑαα ἀρϑιηϑὲ [6 : 
ογ ἴδεη 1 1} ταῖκα ἀννὰν ουξ οὗ 186 
πκίάϑ8: οὗ {πες τπδπὶ (πδῖ γα]οῖςς ἴῃ 
τ ρὑηάς, ἂἀπά τῆου 5] πὸ τΏὭΟΓα 
δε Βδιρῃ ᾿ Ὀεςδιδα οὐὗὨἨ τ ΠΟΪῪ 
Του ηἴδΙη. 

12 1 Μ}}}} αἷϑο ἰεᾶνε ἰπ τῆς πιϊάϑβι 
οὗ τπες δὴ δϑῇςιεά πὰ ροοσ ρεορὶε, 

ΖΕΡΗΑΝΊΙΔΑΗ. 11]. [ν. 11---14. 

Δηὦ [ΠΥ 5}}8}} {πιϑδὲ ἴῃ τῆς πδηι οἵ 
τῆς ΓΟΒ. 

12 ΤῺς τεπιηαης οὗ ἴϑγαεὶ 5}4]} 
ποῖ ἀο ἱπι| 411 }7. ποῖ βρεαδὶς 1168 ; πεὶ- 
ἴῃ 6γ 582}} ἃ ἀδςοειῖι! τοηριια Ὀκ ἰουπὰ 
'ἴᾳ τΠεῖγ τππουεῇ : ἔοσ ΠΟΥ 5.12}} ἐεεά 
ἂπὰ 11Ἰὲ ἄοννῃ, δηά ποῆς 5141] πηλζε 
ἐῤέπι αἰταϊα. 

14 ' δίηρ, Ο “ ἀδυρῇζεσ οἵ Ζίοη ; “ἰΞ - 
βδους, Ο Ἰβγαεὶ; δὲ εἴλὰ δηὰ τε)οίςε ἡ τὸ 

ὀνέμς τπῖπε οὔεγίην, νῖν σωῤῥ᾽αηπίς, ἐδὲ ἀσι δέον 
ο δι ῥηρῆξ ( ΤὨε ΟΒδιάθε ραγαρῆγασι τ1ῃ- 
ἀεγϑίοοα πα ρᾶβθαρε ἴἢι15, δηἀ ΤΩΔΗΥ͂ τηοάογῃ 
βοβοΐδσβ Ἴσοηβίσυθ 1 ἴῃ [86 54πι6ὸ ΨΥ. ὍΤἢι15 
ἱπίογργείδοη 5:15 (86 οοπίοεχὲ (υν. 8, 9) ἰπ 
Ὡς [δα Βοαίμοη πδίίοηβ ἃτὰ βροκεη οἵ, 
ὙΏΕΘΥ ἅτα ἤγϑί ρυπίϑμεά, ἐμεπ οοηνετῖεά, δηὰ 
186 τυϊξ οὗ 1μεῖὶγ σοηνοιβίοῃ 15 ἴο σεβίογε [86 
7ονν 8 οχιϊος ἴο {ΠΕΣ οὐγῃ ἰδπά. ὍΤῆὸ [ενν5 
1ποηιϑεῖνοϑ ἀτὸ 1ῤε οὔεγίμς ΜΠ [ἢ6 Οδη]6ς 
Ὀπηρ ἴῃ ἴοκοη οὗἩ {ποῖγ ἔα ἴῃ Οοά. Απά 
1015 ΓΟΙΏΔΓΚΔΌΪΝ ψ ἃ ρῥγθοάϊςξιοη ἴῃ 
8212} (ἰχνὶ. 20), ἴῃ ψῖο {π6 [ενν8 δῖὸ 
Βροκεῃ οὗ 85 δη οὔεγίπῃ Ὀτουρης ὈΥ ἴμ6 Οεη- 
[Π65. ὝΠετε (υ. 19) ϑενθσαὶ παίοηβ ἃγῸ πΊθη- 
τἰοπθὰ Ὁ. ΠΑΠῚΘ ; ΒΟΓΘ ΟὨΪΥ Οοπθ, δηὰ [Πδῖ νθΥῪ 
τεπιοῖθ, ὙΠεὲ διδίοῤίαης δοῃε τοδὺ 6 παπιεά 
ΠοΓο ἃ5 βανηρ Ὀθεη παηλεὰ δοίοσο ἴῃ [86 ὑγο- 
ῬΏΕΟΥ (ἰϊ. 12). ὙΠῸ ΔΙ ΒΙπιοηὶ οὗ 186 ννογάϑβ 
15 511}} ξυΐιγο, δηὰ [ῃ6 ἘπΊὸ ἱπάϊςαϊοα 566 πὴ5 ἴο 
Ὅ6 (06 βδᾶπηθ 45 τῆλε ἐογεϊοϊὰ ἴῃ Εομ. χὶ. ἃς 
[0]. ὙΠὲ Ρῆγαθε “γονι δεγοπά ἐδε σῆυογ, οὗ 
ἰδίορῥῥα οσουΓ5 ἴῃ 158]. Χν ἢ]. 1 ἐπὰν ποῖος {Πο6γο). 
1 ἰδ νν6}} κπόννῃ [δῖ [ΘΓ 15 ἃ ἵδρο ΠΌΤΟΥ οὗ 
]εν ἴῃ Αγϑϑιηΐϊδ, νθοτο ΠΟΥ δα [Π6 ΠΔΠῚΘ 
οὗ Ἑαίασδα. οἵ ἐρωρηίσγαπ. ὙΠΟΙΕ 15 ἃ δ] 
δοσοιηΐ οὗ [δηλ ἴῃ (86 ννοσὶς οὗ ἃ Π|]55] ΟΠΔΓΥ 
ψν ὴοῸ [25 νἱϑιϊθὰ {ποῖ ; δίογῃ, " ν δηάεσιηρϑ 
διθοηρ ἴἢ6 ἘΔΙ45} 45." 

οὔεγίη} 15 ἃ ἴδσῃηῖοδὶ νγοσγά, τπθδηϊηᾷ, ἴῃ 
ςοπίγαϑί ἢ «σογύδεε, 4 ὈΪοοά ο55 βῆ. δ6ε8 
ποῖΐοϑ οἡ ἴον. 1. 

11. 1. ἐδαὶ ἀῳ ΤΠ ἀδγ ἑογεζοϊὰ ἰπ ν. 8. 
σδαΐ ἐδοιι ποί δὲ αοδαγιεά, ὅ.ς,] ἩΣΒοσίο 

ἴῃς ρίουβ ἔδενν ῃδὰ Ὀδθη Ὄχροϑβοὰ ἴο 5ῃδπη)θ δηὰ 
ϑ0οσῆ, Ὀδοδι86 ἱηγοϊνοα ἴῃ ἴῃ6 ρυΙΞηγηθηξ ῸΣ 
πδιοηδὶ ἰγδηϑρτοϑϑίοθβ. Ηθησοίοσί ἢ [Π6 σδιι96 
οὗ 5υςἢ «ῥα» βῃου]ὰ οϑθᾶϑθ. ὙΠῸ ννογάς οἔ 
Ιϑδίδῃ (χ. 1: ΤΑΔῚ Ὅς σοπιραγεά, 267 ρεοῤίε 
αἰ.ο «ῥα δὲ αἰ! γίφῥίεοις. 

,ῶὼγν τδε"} ϑυςῇ οδαγαςίειβ 85 ἅσὸ ἀεϑοσροὰ 
1ηὴ νυ. 3, 4 5δουϊὰ πο Ιοηροῦ Ὀ6 ἐουηά. 

ἐδενι ἐδαὶ γογοῖο ἐπὶ ἐδν ῥγά6] [τ ννὰ5 ονοῦ- 
τϑοηΐηρ ΡΓἀ6 ηὰ ἀγγόρδησο ἰπδὶ ἰδῪ δῖ ἴ86 
γοοῖ οὗ 4}1 {δεὶγ δίῃβ. ὙΤῊδ βϑαπὶδ ρὮΓΑΘΟ 15 
ἔουπὰ ἴῃ 54]. χῖ, 4 (ΑΟ, δερε δας γοϊοίο 
ἐπ Μν δίσδησ). ὙΏΘΥ δδουϊὰ πὸ »ιογε δὲ 
ῥαωσδίγ ἴῃ (45 ἴῃ τῃΔγρΡῖη) Οοὐ δ δοΐγ »ιομη- 
[αἱπ, ἴῃ Ϊεγυβαίεπι. ὍῊΘ ῥγίηςεβ ἀπά Ἰυάρεϑ, 
16 ῥγιεϑίβ ἀπά ὑγορδοῖϑβ, ἐμὰ βίηποὰ ψἢ ἃ 

Υ 

ῥίσό δαπά, ῥγεποημρίμοι εἶν (Νυπι. χν. 20), ἴῃ 
Παρταηὶ νἱἹοϊδίίοῃ οὗ {δε ρἰδὶ ποσὶ ἰαννβ. 

12, 17 «αυἱΪ αἰ 01 ἘΒεξίογ, “1πἀ 1 «υἱ}} ἰκανε, 
ἐ. 6. ἰεαῦθ ἃ5 ἃ τεπιηδηῖ. 

αἴίεϊοά ἀπά ῥοογ] ὙΠΕΓΟ 15 ἃ ὙΟΓΥ 5|ΠΊ|Π2Ὶ 
Ῥᾶϑϑαρο ἴῃ 15 δὴ (χὶν. 32), ἐδὲ ῥοογ (οἵ αἰῆιε!- 
ἐ4) φ ΗΙἙ ρεοῤίς «ῥαϊ ἐγ ἐπ. ΟΡ. Ζεςὶ, χὶ. 
7) ΤΙ. 

ΎΠοθ6 ὑυογάϑ Ὄχργοϑθ ὈΓΙΠΛΔΓΙΪΥ (ἢ6 οὐζγαγά 
ςοηάιτϊεοη, Ὀυϊ ἱξ 5συἱϊῖ5 [86 Τςοηίοχε ῥεῖζοτ ἰὸ 
ὑπάογϑίδηὰ ἴμοῖη 85 ὄχργόϑϑῖνε οὗ Ἰο πο 65 οὗ 
τη, ρογεγτῖυ οὗ βρίσιξ (Μαῖίξ. ν. 3). Τί 
2οον δῃὰ αἵῇιᾶεϊεά ατὲ σοηίγαςίοα νυ ἴδ 2γοιω 
δηὰ ῥαμσδὲγ οὗ ἴπ6 ργευΐϊοιιβ γεγϑθ. ὙΠΕΥ͂ ἐγμ 
ποῖ ἴῃ [86 τεηρ]θ, ποῖ ἴῃ {Πεπηβοῖνοϑ, μι Π 
1δὲ παρις οὗ 1δὲ 1 ογά. 

13. Τῥε γεριπα" ἡ ὙΠῸ ϑυθδίδηξινο 15 ἃ 
ἀοτγίναϊδνε οὗ [86 νογΌ υϑδοὰ ἴῃ [δ6 Ρῥτευουβ 
νεΥβ6, 1 «υἱ!} ἰκαυε. Ἡδρτε ἴμ6 ροτγίοτπιδηοςε οἵ 
ἀυτγ ἴο πᾶ ἰ5 ἀοϑοσι θεὰ. ὙΔΕΥ πουά ἰκ- 
σοί |ἰκὸ Ηΐὰ ΨΠοσλ ΠΟΥ ννογϑμιρραί. 
ΤΕΥ ψουὰ ἀο Ὧο ἐμίψμλέγ ((Ρ. σ. 5). Τλε 
οἰ ΖΕη5 5δῃου]ά Ὀ6 ἔτοπι {86 51η5 οὗ ἱγίῃρ 
δηὰ ἀδοοὶξ, νῃϊςῆ δὰ ἀϊθρτδοθὰ ὄνεη ἴἢε ριὸ- 
ῬδΒοῖβ οἵ δι !οῦ ἀδγ5 (υ. 4). 
“3 .γ] ὙὍΒο ρδγίιςϊα ϑθθπηβ ἴο δὲ υυϑϑὰ Ὀβοδιι3ὲ 

{πεῖς βἰδία οὗ ϑϑουΓ ἀορεπάθα ὑροη {μῸῚ 
οὐράϊεηοθ, δηὰ 90 νγ88 ἃ ργοοῦ οὗ ἰϊ. [π ἴδε 
ννογάβ ποθ “ὁα]] »ιαξο {ῤε» αὐγαϊά ἴμ6 ργορδεῖ 
11.565 [06 ὙΕΙΥ ρῆγαϑθο ἐπιρίογεὰ ἰπ με ἸΔῈ 
(εν. χχνῖ. 6). ὑνβεη 1ῃε Ὀ]εββίηςϑ αἰϊεηάδηϊ 
Ὁροη Κοορίηρ [8Π6 σοπηηδηηιοηΐβ ἅτε ἐπι πγν- 
ταῖθοά, [πη Ηροῦγενν 29 ὲ} 15 Ὄχργεβϑεὰ, δηά "5 
{ποσγεΐοσο οπιρμαίΐο. Τρέσέ, ϑυςῖ 85 παραὶ 
βϑοζῃ ἴοο ἔβεῦ]6 ἴο Ὀ6 5δίθ. 

14 17. Το ρτορδεῖ ὈΪάς Ζίοη γεύοίεε δηὰ 
σἰης ἴῃ Ῥγοβροςξ οἱ ἔυζυγε μΒαρρίπεβϑθ. Τιπδίϑ 
Δηἃ οΔ]ΑΠ  165 σνόγο θοΐοσο ποῦ ΟῚ Ζοησ, δὺς {ΠΕΥ͂ 
τρμί Ὀ6 ἀιτηθά νυ} ρδίίεησο; ΠΑΥ, σείοίεε ἱπ 
ἐγ δωαέίοη, Ὀδοδυϑὲ (δεῖς συβθπηρθ, πονγενεῖ 
ΘΟΎθο, Ἰγου ἃ βγεῖ ὃ6 ξο]]ονγοὰ ΒΥ ϑυκὰ 
σοηϑοϊδιίοης δηὰ ἰογβ 85 ΤΟΥ μιδὰ πενεγ γεῖ 
Κπονσῃ. Τῆο βγουηάβ οὗ το)οϊοίῃρ ἅγὲ ἴδγεε: 
(1) Τὸ τειηονδὶ οὗ οδδϑιἰϑοτηθηΐ δηὰ [Πδ ϑυγὲ 
ἰοκοης οὔ ἴῃ ργόβθῆοθ οὗ ἴῃ6 Οτεδλῖ Κίπρ 
δλοηρβῖ πε. (2) Τ μεῖσ ρεέτίεςϊ εβαἴοίγ. (3) 
ΤὨδ πιδηϊεοϊδίίοη οὗ Οοά 5 δἰ ΠΥ ΡΟΥΕΙ 
δηὰ ἰοπάογ ἰονα. 

14. «ὀομί, Ο 1γαρ] ὙΠὲ γε ἰ5 ἴα (86 



ν. 15---10.] 

νυν ἢ 411 τμ6 ποτ, Ο ἀδυρῆέεγ οὗ 76- 
Τυβ2]6π|. 

Ις ΤῊ [ΚΡ δῖ ΚΕ ΑΥΨΓΑΥ 
τῆν ἡυάρτηεηῖ, ἢς Βαῖῃ οδβὲ οἷ τη 
ἘΠΕΠῚΥ : ἴῃς Κίηρ οὗ 1βγδεὶ, εύεη τῇς 
ΠΟΚΡ, ἐς ἴῃ τῆς πχϊάϑ8ῖ οὗἨ ἁ τῆς : τῃοιι 
8ΠιΑἷς ποῖ ες εν] ΔΠΥ͂ πλοσα. 

16 ἴῃ τἰδὲ ἊἀΔΥ ἰΐ 5841} Ὀς 5841 ἀ 
ἴο ΪΤετιβαίεια, Εδαγ ποι ποῖ: ἀπά 10 
Ζίοη, [,ε ποῖ της μαπάϑβ ὃς ! 5ἴδςκ. 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. [Π1. 
17 Τῃε ΓῸΚΡ τὰγ Οοά ἱπ τῆς 

πιϊ5ὲ οὗ [π66 ἐς τ] ρ ΠΥ ; Πα νν}}} να, 
ἢς τν}}}] τε]οίσα ονὸσ ἴδε νυν ἸΟΥ͂ ; 
᾿ἢς ψῈ}] τοϑὲ 1π ἢϊ8 ἰονς, ἢς ΜΕ 
ονοῦ ἴπες Ὑ ἢ 81: ρίηρ. εἰρα 

18 1 νν}}}} ρδῖμεγ ἐῤέμι ἐδαΐ αγέ 830τ- 
τον] ἔοΥΓ τῆ 50] ΘΠ 4386 Ὁ ]Υ, τοὖο 

᾿ ΕΗΣεδ. 216 ἃῖε οὗ ἴῃς6, 20 τυῤοπι ἴ τῆς τεργοδοὴ οὗ ΠΕ ἫΝ 
1ζ τὐᾶς ἃ Ὀιυτάση. 

ἴα γα], 85 Σεγαεὶ κἰδλπ 8 ἔοσ [5γβοὶθ85. ὙΠΟΙΟ 
Ὀδθη ἃ γε οίείας ἴμλΐ νγᾶβ εν], Ὀδοδυβα ἰΐ 

ὑγὰ38 ἴΠ6 ΘΧργοβϑίοῃ οὗ ὑγίὰς (υ. 1). Ηδστς 
[δὲ οἸΖοης οὗὨ [ογυϑαΐεπι ἄγ διά άδῃ ἴο χεϊοίκε, 
ἴο Ρουγ ουΐ, ννπουξ ϑἐηΐ, 411 [86 Ἰογ οὗ {πεὶγ 
ἢρασέ 10 5Βοηρβ οὗ ργαῖϑο δηὰ Ξῃουϊβ οὗ {τ ὩρΡἢ 
ἔοσ 811 [86 δ]εββίηρϑ 1ΠΕΥ δὰ τεοθνοα, 

16. 12ε Σόκρ, ἅς. “ωάφνιοπι: ἅτὸ ὮΘΓΟ 
ῬΘΏΔΙΕἶ65 ᾿ηἢϊοϊοάὰ ὉΥ͂ τὶ ΐθοιβ ᾿υἰς!4] 5θη- 
ἴδῃςο, ἰδοιηθηΐβ δρροϊηϊοά ὉΥ Οοά (ςρΡ. 
ἘΖεκ. ν. 8). Απὰ 85 δ 9επὶ ἴδεπι, Ηδ δοῃθ 
γεγιουεά ἴῃ. 80 1ἴ ννὰ5 Ηδ ῆηο διδὰ εα] 
οἱ Ζιίομ᾽5 ἐπερῦζ. ὙΠῸῈ 54π|6 ψοσὶ 15 ιιϑϑα ἰῃ 
εν. χῖν. 36 οὗ εἰεαγίησ ομἱ ἃ Ὠοιι56, ἴῃ [58], 
ΧΙ, 3.) [ν]1. 14. οὗ εἰραγίπς πὰ ῥγεραγίπῷ ἃ τοδὰ. 
ὝΜΒ θη ἴδε ΘΏΘΠῚΥ πᾶ45 ἄοπε ἴπ6 ψοσκ δοιὰ 
ἴο δῖτη, ἃ Ὠινίπα μβαηὰ ρυϊβ ᾿ἰπὶ δϑιθ. ὍΒδ 
ἴσιο λας οΥ᾽ Τεγαεὶ ἰα οῇςς πηοῖδ δοϊκηονοάροα 
δηὰ οὐνεγεὰ ὈγΥ Ηἰ58 βυυῦ)οςϊβ, ον ΠΟ ἸΟΏΡῸΣ 
ΤΕ ΘΙ] Ιου5 (ςρΡ. [541]. 11. ); ΕΖεῖκς, χΙν. 3), 
δηά {ποτγοίοσε {ΠΟῪ σα} ποῖ 4“: ουϊἱ α,7 πογε. 

446} 15 Θηυϊναϊοηϊ ἴο ἔδεϊ, Ἄχρεθῃςς, οΡ. [6Γ-. 
Υ, 12. 

16. 7. δαὶ 447} 80 σοηϑρίςσυοι!β 5δδοι]ὰ ὃ6 
[ἢ 5ἰψη οὗ Οοὐἷβ ἔδνοινς ἴο Ηἰ5 ρεορὶθ [δα 
οἴδοῖβ δϑῃουϊὰ οὔϑογνθ [ἴ, ἀπὰ ὄχργοθθ ΓΠΟΙΓ 
ογουϑβ 5υτιραῖΥ τ] [ογυϑαϊ οι ῬΓΟΒΡΕΓΥ. 
ΎΔετε ἰ5 ἃ στεδί 51Ππ|}1 τ] Ὀεΐνγθεη [15 Ρ]δο6 
Δηά [54]. 1χὶ]ϊ. 2---4. 
απ ἰο Ζίο] Ἐοξίεγ, Ζίοη, ἴῃ ἴθ νοσδῖϊνα. 

ϑδίσολπει: ΚΓ δαπαά ἰ5 ἴἠὴ6 Ἔτη ΐεπι οἵ ἀεβροπά- 
ΘΏΟΥ͂, (ρΡ. 2 8. ἷν. Σ; [541]. Χὶ δ, 7. 

17. τὸν Οο4] [Ιῃ (ἢϊ5 οποὸ Ἐ{Π6 ποτα νγᾶ5 
ἘΠ6 δυγε ρ]οάρο οἵ 411] σοοά. Ηδς ἰ5. »πσδίγ. 
Τα ορημοῖ τες δ]]5 οοπλα οἰδσοβ ἴῃ Ὠευΐετο- 
ΤΟΙΏΥ͂ (ΥἹΙ, 21, Χ. 17), ἰπ ψΕϊοδ 1 ἰ5 υϑεὰ ἴο 
Βῖνο ἰ5σγδοὶ σουγαρὸ ἴῃ ἴ6 ἔδοθ οὗ 4}} ἀἄδηροσβ. 
Βεοδυϑε Ηδ 15 σις, Ηδ οδηῃ δπὰ ν}}} “ἀνε. 
Ο». 7ετ. χιν. 9. 

δὲ «υἱὴ! γεϊοίεο, ἄς. ὌὙΠΕΙΘ 15. ἃ οἷοϑθθ σὸ- 
βει δίδησθ Ὀδεϊνγοθη {8158 ρίδοθ ἀπά [54]. [χ!ὶ. ς, 
4: ἐξέ ὀγίδετοονι γοϊοϊεσρ οὐυέν ἐδε ὀγίάδφ, “ὁ 
“δα]} ἐδν Οοά γεϊοίοε συεν ἐδεε. ΤῊ οὐ ρηῃδίῖς 
ΘΧργοβϑίοῃ γεϊοίος «υἱ!ῥ 79γ 15 ἔουπὰ 4190 1ῃ Β5. 
᾿ἰχνιϊ. 4. 

δὲ «υἱ!! γε ἐπ δὶ, ἰουε] 1ιἴ, Ηε «υἱδ! δὲ 
αἰἰεπὲ ἐπ ΗῊ ἰσυε (πλατῃ.). ὍὌ6 5:6 ηοθ ΤΠΔΥ͂ 
Ἰπαϊοδίο πὲ Ηδ τννουϊὰ πιδκα πὸ πιεηϊίοη οὗ 
Ἦ!5 ρεορ]θ᾽5 βίῃβ, {πδῖ ἴῃ [86 στεδίπεβϑας: οἵ Ηἰς 

ον Ηθ ψουϊὰ ποῖ τεπλολθες ἔδεπ]. Οἵ ἱξ 
ΤΩΔΥῪ τορτοϑεηΐ [6 ὈΠΘροΆΚΑΌΪῈ ον {δὲ Οοά 
ὈρΑΙ5 ἴο ΗἰἸ5 ροορὶθβ. Α5 186 Ὀγίἀδργοοιῃ δὲ 
οὴς ἴπη6 159 ἀε! ρμίοά ἴο χᾶζθ οὐ ἢ15 Ὀγίάα 
νι δους υἱξοσίηρ ἃ ννοσγά, 50 δὲ δηοίμοσ ἢθ Ἴογε 
οὐδε" δεν «υἱ]ὁ εἰπσίπρ. "ΓὨΪ5 15 (86 ἰγὰ ννογά 
ἰιϑοὰ ἴῃ 1η)6 γεῦϑθθ ἴο ὄχρῦγεθθ δἰδάπος. ὅπ 
νοῦ τηθ8ῃ5 ἐγ. Ιῃ τοδάϊηρ (6 ράβϑαγο ἰΐ 
βῃοιὰ Ὀ6 Ὀοσῃθ ἰῃ πηϊπὰ (δδὲ ἴῃ νυ. 14--17 
ἴῃς ρῥγοηουῃβ οὗ [6 ϑεοοηὰ ρβοίβϑοῃ ἂζὲ 4]]} 
ἔδυ] Π6. 

18--20. ΤΠ6 ᾿ἰογ5 οὗἨἉἁ ἉψὩοΣ τπ6 ῥγορποξ 
ΒΡΟΔΚ5 νγογῈ ἀϊσκίδηι. Ηδ ἀοδβ ποῖ ἔογροῖ {Π6 
ἔπ π ΒΟΓΤΟΥ,Β ΟὗὨἨ [5γδε] οὐ ἴδε 5 Πο τηρ5 [ΠΟΥ 
δά γεῖ ἴο Ὀεδσ, Ὀεέογο ΤὨΟΥ οουϊάὰ ταϊϑο ἴῃ 6 

βδουΐ οὗ ππρῃ. ἯἨΖε 85 ᾿νογάϑβ οὗ σοπγίοτί 
ΒρΟΟΪΔΙΥ δάἀδρίοα ἴο σἴθοσ [6 Ποασῖβ οὔ [ῃοβϑθ 
ὍῸ πιουγησά ἱπ Ζίοη. [15 Οοάἂ Η!ϊπιϑοϊέ 
ὝἘο τον" βρϑᾶῖκβ (νυ. 20) ἴο ἴπ6 «ογγοαυζμ, 
ΔΕΘΌΣΙΩΣ ἰμοπὶ τὰδΔὲ δ Κποννθ {ΠΕΙ͂Γ ΒοΥΓΌΥνΒ, 
ἐπα Ηδ ν}}}} ἀοῖῖνος δηὰ σοϑΐοστο ἴδοση, ἴδ κὸ 
ΑΥΨΑΥ͂ {πεῖν σεῤγοαοῦ, δῃὰ τηᾶκα ἴδοπὶ ἕδυλου. 

18. ὙΠ9 ΟΌσουΓο γεῖβα ΤΑΥ͂ δὲ τοηδεοτοὴ 
βοιηθνῃδί οἰθαγοσ ΟΥ̓ ἃ ᾿ἰΐογα] {γδῃϑἰδίίοη, ἰπ 
ψ Ὡς [6 ογάοσ οὗ ἴπ6 ννογάϑ ἰῃ (ἢ ΟΥἹΡΊΠΔ] 15 
ΠΑΙΈΡΩΙΥ τεϊδίηοα : Τῴερε ἐῤαὶ “ογγοαυ 70 ἐδὲ 
σοίεγε ἀ:φερδίν 1 σαίδεν. ΟΥ̓ οἵ γον» ἐδεε 
ἐδὲγ ἄγε, ἃ δωγάεπ μροπὶ δεν ἐς γοῤγοαεό. 

[1 15 Ζίοη οσγ εγιβαίοιη ἰμδῖ 15 51}}} δ ἀγεβο- 
ὦ. Ηδος οἰθζεηβ ἃζὸ Ἔχ} ]ο5, δηὰ διῆοηρ ἴμοηὶ 
ΑΓῸ 5016 δὲ ἰοαϑῖ ψ0 πιοιτι ἐμὲ [ΠΟΥ σαπηοῖ 
ξο υρΡ ἴο ἴπ6 Ηοὶγ ΟἸΕΥ͂ ἴο ἴᾶκο ραγί ἰῇ ϑοϊθπηῃ 
ἈΘΘΘΙΛΌΪΥ δηὰ ϑαογοὰ ἔδβδίιναὶ ἴμοσθ, ὙὌΒΟΙΓ 
οὶ ρ ψουἹά πὰ υἱΐογαηοο 'ἰῃ 55, σχῇ. 
ΧΙ. ΟΡ. 1.4π|. ἱ. 4, 11. 6. [π ἴ54]. ΧΧΧΙΪ. 20 
Ζίοῃ ἰ5 οδιεὰ δε εἰ! Οὐ Ομ σοἱονρρ σι, ΒΓ ἢ 
αγε Οὗ, οὐ 7γονι Ζίοπ, Ἦοτ ἴΓὰ6 σμΠ]άτοη, αἰϊνο 
ἴο 411 1π6 ρυίνηορεβ οὐ [86 σογεηδηΐ, ἰδκίηνς 
ἀοῖρῃς ἴῃ βδοσοὰ ὑσοσϑῆρ. Ὑ8Π6θ. Οοἀά ν]}} 
ξα!δεν ἔτοτῃ διηοηρ ἴδε μεαίθεῃ, πὰ βίηςς (δὲ5 
15 5ΌΓο, [6 ἴδηϑο 15 56, δατσε χσαϊδεγεά. 
ἴῃ [ὴ6 πιοδηνν δ ἴΠοτῸ 15 ἃ ΠΟΑΥΥ ὀωγάεε Οἡ 
Ζίοη, δηὰ (μαῖ Ὀυγάση 158 {πε γεῤγοσοδ οἵ ὮρΥ 
ἔοοϑ, ορ. 8. οχχχυῖϊ. Ησοῖθ τἤοτς 8. οὔθ οὗ 
ἴοϑα βυάδάφη σθδηχος οὗ ρεΐϑοπ, 90 ἔγεσιεηῖΐ 
ἴῃ ἴῃ6 Ῥσγορβοίςδὶ υυτιτἰηςβ, μρολ δέῖ' Ἰηβίεδά οὗ 
μῥορ ἐδεέ. 

19. [15 δβατά ἔοτ “"Ζίοη ἴῃ μοῦ δηρι 5} 
ἴο Ὀοϊΐονςο 18ο56 ξοοά [ἰἀϊης5. Ηεσ σοηάϊξοη 

ΧΧΖ 

601 

ΟΝ 

ΩΝ τέ 'νλ8 

19 Βεβοϊά, δὲ τῆαϊ εἶἰπις 1 ἢ} υη- λα 
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“μίωμ.. ἦο 811 ἐπὶ δος {πεὲ: δηὰ 1 ν}} 
Ὲ ϑᾶνα Ποῖ τπᾶὶ “Δ᾽ τε, ἀπά ρδίπεῦ 
με Ποῦ ἴπδί νγαβ ἀγίνεη ουῖ ; δαπά 1 ψ]]} 
βεόφγι ὁ’ 4 σεῖ [ἢεπὶ ργαΐβε δηά ἔδπγε ἰῃ Ἔνεγυ ἰδπὰ 
ον. Ὁ ἴχῆεγε {ΠΕΥ πᾶνε ὕεεη ρα ἴο εἰφταῦς 

20 Αἰς τδαῖ εἶπια ν}}}} 1 Ὀπηρ γου λα". 

85 ἃ σδρίϊνδ 9θετηϑ 50 Ὠοροῖθϑβ, Ἡδῆοδ 586 5 
Ὀϊάάδη ἴο Ἰοοῖς ἰο Οοὰά 85 μοσ ἀδἰ νοσευ. 

Βεῤοί 4 ῬὍΠαΟ ονεηῖϊ 15 ϑίγδηρο, Ὀὰΐ σετίδίη. 
1 «υἱἱ! ὡπ 40] ἙἈΔίδεγ, 1 «αὐ ἀεαί «υἱδ; 

οἰεασῖγ, ἴῃ ἰῃς ὙΧΑΥ οὗ τεϊ θυ οη Βόγο. ; 
Ὑνμδὶ ΤΟ] Ἰονν5 οοηΐδῖ 5 γοίογοηςοϑ ἴο δδυ τοῦ 

Ῥιορποοῖεβ. ΤὙΤΠὸ ᾿νογάβ οὗ Μίοδῃ (ἰν. 6) ἃτὲ 
μα ἐδαὶ ἄαγ... «υἱδῇ[Ε1Ὑ αὐεονεδίο δὲν ἐῤαὶ δαλερ, 
απ 1 «υἱἱ σαΐδεν' δὲν ἐδαὶ ἐς ἀγίυεη οἱ... «απ 1 
«υἱὐ! »ιαζο δὲν ἐδαὲ δαϊεά ὦ τεριμαηΐ. 

Σ Ἡ11Ι: δοῦ 5: 10. ἃ ὉΣ81860 διά ἃ 
πδτηϑ. ὙΠΕΙΕ ἰ5 δη Δ]]δίοη ἴο ευΐζ, χχνϊ. 
18, 19, δεῖ Οοὰ ςονειδηίς ἴο [5γϑεὶ, 1 οὔϑ- 
ἀϊοηῖ, ἴο "παξε ἐδενι δὶσὁ αουε αἱ παΐίοπς...ἷπ 
(οΥ 3907) φγαΐσε, δῃὰ ἐπ (οσ 207) ἃ παριὲε (ςρ. 
ευΐ. χχν]ϊ. 1). 
Δ νπθη ἰἢς φρεορῖθ οὗ [95γδοὶ σοοορηϊζοὰ πὸ 

δαπά οἵ Οοὰ ἴῃ ἴποῖγ οἰμδϑοςἰϑοσηθηΐς, σγεϊυσγηθά 
ἴο Ηἰπι, ἀπὰ κορίὶ Η!5 ἶανγβ, ΗἊ ψουϊὰ ἔ1 8] 
ἴο ἴδ Ἰοίῖος Η!5 ρατί οὗ (6 δησίεπὶ σονεηδηΐ, 
Νοῖ ΟΠΪγ νψουϊὰ Ηδ τχτεβίογε ἴδοπι δηὰ Ὁ]689 
1ποπὶ, Ὀυϊ πηᾶκο ἔμεπὶ ἕδιηου ἐπ ἐυεῦ ἰαπά οὶ 
ἐῤεῖν “δα»ιδ, οἵ, ἃ5 ἴθ νγοῦτάβ ΠΊΔΥ δ γεηάογοὰ 
ἸΠ όσα ν, ἐπ αἱ] δὲ εαγίδι, ἐδεὶν σῥαριδ, ἐ.6. 1ῃ6 
ϑ0θῃα οὗ {δμοὶῦ ϑσῆδσηβ.0 Ὁ Βοσενοσ ἴἢ6 [ον 
ἴῃ τμοῖς ἀϊβρογείοη μδα Ὀδθη ἰγοδίο νὰ 1Π- 
ἀϊση γ, (ΠΕΥ 5μου!ὰ οπς ἀΔΥ ὃς Ποπουγεά δηὰ 
Ργαιϑρά, 

40. 41: ἐῤραὶ ἐἠ»π"0} Ὄνος ἴῃ {Π||5 νογϑο, 

ΖΕΡΗΑΝΙΑΗ. [{Π|. ν. 20. 

ἀγαϊπ, ἐνεὴ ἴῃ ἴῃς τἰπιεὲ τπδὲ 1 ρὰ- 
τεῦ γοι: ἴογ 1 ψ1} πιᾶΐζς δ ῶς [ 
ΠΑῃλΘ πὰ ἃ ῥγδῖίϑβα δλοηρ Ρεο- 
οἷς οὗ τε δαγῖῃ, σβεη 1 τιγῃ Ὀδοὶς 
γοιιγ σλρενγ Ὀεΐογα γοιγ ἐγο5, ϑδτῃ 
ἴῃς ΓΟ ΚΡ. 

ΟΠΟδ ἴῃ ἴδ ρῥγενίοιι8 νεῦβο, 22 “γιό 15. Τηδη- 
τἰοπρά. [1 15 ἥστηϊγ ἤχοὰ ἴῃ 186 Ὠἱνίηα σουῃ- 
5ε]ῖ5. Απά (6 δϑϑυγᾶπος οὗ γοβϑίοσα!οη ἰ5 
τεροδίοα ἴῃ ὑχμδῖ το] ον. 

«υἱ!! 1 ὀγίπρ γοι αραἰπ}] Βοίίεσ, 1 «υἱ δγὶπς 
" ἐπ οἵ, ἃ858 ψ͵Ὸ τπηϊρῃϊ οχρίθθβα 1 ἷπ 
ὨΡ]Ι5ἢ, ὀγέπρ γομ ῥόογεε, πὰ [Π1|5 εύυέη ἐπ δὲ 

ἐνις δαὶ 1 φαίδεν γοα. Νοῖ ΟὨΪΥ 5δοιϊὰ [ΠΟΥ 
δ6 ραιπογθὰ τορεῖδοσ ἔτοπὶ 6 ΙΔΠΥ ἰδηας ἴο 
ὙΠ ἢ [ΠΟΥ Πδά Ὀδοη Ξοδίϊεσοά, Ὀυΐϊ ϑῃουϊὰ Ὀς 
ὀγομσδὲ ῥογὸ ἴο ποῦ ονγῃ ἰδηὰ. Απαὰ {{Ἰε9ὲ 
ἴνγο δνεηΐβ, 50 οἱοϑοὶν σοηποςοῖοα, 5}41} Ὀ6 50 
βϑίσαηρο, (δέ 411} (Π6 ννου]ὰ πιιϑὶ ποῦςε {πο πλ. 

α παρὸ απά ὦ ῥγαϊμε] ἃτὸ ἴῃ ΗΘΌ. {πὸ βᾶπις 
Ὑνοσάβ 85 16 σοηὰ ἴῃ “. 19 φγαΐε απά 
2 νι. Νοῖ οΟἿἱΪγ ἴῃ ἴπ6 ἰαπάβ ἴῃ ψνῖς ἢ ΠΟΥ 
μιὰ Ὀδθη οχ ]οβ, Ὀυϊ αροην αἰ ἐδὲ ῬΘΟΡ]1Θ8, 
ΟΥ πδίϊομβ, οὗ 26ε εαγιὁ ΤΠΘΥ 5δῃου)]ά 6 ςεἶε- 
Ὀγαϊοὰ. ὍΠυ5 5πουϊὰ 6 ἢ Π||ϑἂ τπὸ Ργοπηῖϑα 
ἱπ Ἰϑουξ, χχν]ϊ. τὸ (γΒοσα δεοῤίς δου! θὲ 
βεορίε). 

ΤΩΡ 17] 18 ὉΪυσΑὶ ἴῃ Ηδεῦγενγ. [π᾿ ενεῖγ 
οἴδεγ ρίασε, ἐχοερὶ ΕΖεὶς. χυΐ, ς3, ([ἢ6 ννογά ἰ5 
ἔουπά τη {Π6 σἰησιϊατ. [{ΠΔῪ ροίηϊ ἴο {Π6 8] 
τοβίογαϊίοη οὗ (6 [εγ8. ΕῸΥ ἴΠ6 μῆγαϑθο ἑωγπ 
ὀσεξ γοω αρῤε ΟΣ 566 ποῖ οἡ Ποῖ. χχχ, ,. 

δεζογε γοωῦ 4795] Μ᾽ Ι51ΌΪΥ, σοηϑρΙ σΠΟΙΙΞΙΥ͂, 
5 ΠΔΙΥ, 850 ἴδε [Πογὸ οδπηοῖ Ὀ6 ἃ ἀουῦδὲ Υ ἢο 
[25 ντουξῃὶ [5 στοᾶῖ οσκ, ορ. Ὠευῖ. χχῖχ, 
4; ἰϑ58ἱ. 111. 8. 



ΗΠΑΟΘΟΑΙΙ. 

ΙΝΤΚΟΘΌΤΙΟΝ. 

ΑΟΚ 

81. Ῥεγίοη οὗ 1δὲ ΡΝ, από ἀαἹε ἐφ΄ 
δὲς γπβίοπ 693 

81. ον οὗ 1λε Ῥγοῤλεί απᾶ ἰαίς οὗ 
ἀξ »ι25951071. 

ΟΣ 186 ἔτβὶ οὗ ἴῃ686 ρῬοϊηϊ5 ἴδοσα 
15 νΟΙῪ {|| Κποόνῃ, δηά ἴπΠ6 βεοομά 

Δαπηῖ5 οὗ πο ἀἰβοι 55: ο, 
Ηαρραὶ 5ἰδηᾶβ ἤσγβ ἴῃ οτάδσ οἵ (86 

ΤΑΪΏΟΥ Ρτορβεῖς δἴοσ [6 σδρίιν!γ. [1 15 
ἃ Ῥιοῦδ]α οοη͵θοΐυτα ἰδὲ 6 ψὰ9 ΟἿΘ 
οὗ τὴ6 Εχ ϊεβ, ψῆοὸ τεϊυσηθά τὸ 761ι- 
βδ]θτλ ἴῃ ΟΟΠΔΡ]ΐδηοα ἢ τῃ6 εὐϊοὶ οὗἉ 
Ογτυϑ, ἴῃ ΠΙΟΝ οᾶθ6 ἢ6 νᾶβ ὌἼοϊθδῃ:- 
ῬΟΙΔΙΥ ψ|ἢ ΤΔη1Ε6] . 11 15 Ῥοβϑβίθ]θ, δα 
ποῖ Ργοῦδ]6, ἴμδὲ Βα ννὰ5 οηδ οὗ ἴῃ ἔδν 
ὙΠῸ Πδὰ βϑο ἴῃς Βοιῖιβε οὗ ἴῃ6 Ι,οτὰ 
Ὀείοτε 115 ἀεναϑίδιίου ὉΥ Νενυζατ-δάδη 
(2 Κὶ, χχν. 9), 'ἰῃ ὙΏΙΟΠ οα56 ἢ6 νγὰ8 4150 
ἃ ΠσΟΙΘΙΏΡΟΓΑΙΥ Οὗ ΤΠ ογευδῃ δηα ἘΖοκΙοὶ. 
Η!8 ς8}} ἴο [6 φγορῃεῖς οδῖοβ ννὰβ 5ιιὺ- 
βθαυδηῖ ἴο ἴδε Ἰαϊεβὶ υἱτεσαηςε οὗ Πδηὶεὶ, 
Δη( ἰ5 δϑϑοὶρῃηθα ὉΥ Ἠϊπη5 6] το ἴμ6 βοοοηά 
ἀρ οὗ ασῖι5, δοὴ οὗ Ηγϑίδϑρεβ (8.6. 
520 

. Νοιίδίηρ 15 Κποτχῃ οὗὨ ἢ5 ραγδθηΐδρα οὗ 
{πΡ06 ; οἵ οὗ ([ἢ6 Ππη6 οὗ ἢὶ5 ἀδδίῃ, Ιἰ 
ΤΩΔΥ͂ ὧδ αϑϑυτηοά [δὲ 6 γὰβ ργϑβεηΐ δἱ 
186 5ε[ Πρ’ ὉΡ οὗ ἴῃ δἰἴὰγ οὗ ἴῃε σοά οὗ 
Ι5γὰεὶ δἱ 71 πιβαεπὶ (ΕΖτα 11}, 2), δπὰ 
αἰβο ἴμαϊ Πα ψηϊηοββεα [Π6 οοτρ]είίοη οὗ 
1Π6 Βουξα οὗ σοά [ἴῃ ἴἢδ 5ιχίῃ υϑᾶσ οὗ 
Ἴατυβ [6 Κίηρ (ΕΖτα νἱ, 15), 4 σου 
ΒΙΟΝ Ἦ15 Ζ6Δ] 845 ἃ ρτορῃεῖ οἵ σοὰ δά 
80 ἰάγρεὶν σοητρυϊοα ἴο ΔοσοΙΏρ] 158. 

ΤῊΘ Πιβίοτυ οὗ [18 ρεποά οὗ 21 γϑδσβ 
15 σοῃἰδἰπδα 1η ἴῃς Βοοκ οἵ Εἔζτγα, Ὀδρὶῃ- 
ΠΙῺρ᾽ δ ομδρ. 11}. Ψ. 2, ἄοχῃ ἴο ἴῃς εηά 
οὗ οἷ. νἱ. (δι οὐ τηρ ἢ, ἰν. 6--- 
23, Δηα [Π6 ἰα58 ἄνα ψοσάς οἵ ὕ. 14 οὔδρ. 
γ]); δηά τῃϊς ρογίίοῃ οὗ ἴ6 Βοοῖκ οὗ 

ῬΑΟΞΚ 

8.2. 72ε τὠδ[εεῖ οὐ δὲ Ῥγοῤόεω . 694 

ἘΖτὰ Ὧδ8 Ὀδθη δϑουιροα ὙΠῸ 5Ο0Π16 Ῥχο- 
ὈΔὈΝ1γ ἴο ἴ[μ6 Ρβὴ οἵ Ηαδγραὶ. (ες 16 
ΔΙΊ οΪα οὐ (ἢς Βοοῖκ οὗ ΕζΖτᾷ ἴῃ 5:1} 8 
.“ ΒιοΠομδτΥ οὗ ἴμ6 ΒΙΡ]6᾽ ὉΥ ἴδ ΒΙΞΒοΡ 
οὗ Βαῖῃ δηὰ 6115.) Ηδ [8 αἷϑὸ εξ 
οτεαϊιε, ἴῃ σοη)υποῖίίοη ὙΠ ἢ15 οο- 
[ΕΙΏΡΟΙΔΙΥ ΖΟΟΒαΠδῃ, ἢ τῆς Δ ΠοΥΒ ΠΡ 
οὗ σοσίδ! η Ῥϑβδ τη 8. 
Το 1ΧΧ. διὐϊρθυῖα Ῥβδ]πη8 ΟΧΧΧΥ 

δηἃ οχΪν],----ΟΧΙν}}}. ἴοὸ Ηδρραὶ δηα Ζεοδα- 
Δ. Τῆς Νυϊργαῖε μεδάϑ Ρ5. οχὶ. τ (ἢ 6 
ψνοτάς Αγ εμέ  ενο εἰομῖς Αρρεῖὶ εἰ Ζαελα- 
γίξ; δηὰ Ῥ5. οχῖν, σι 4 εἰμές, Αρρεὶ εἴ 
Ζαολαγί. Α5 ἴο ἴῃ6 ἴῃγεθ ΗΔ4]16]0υ}4} 
Ῥβαὶτηβ δῃηὰ ῥξ. οχὶν., ψ ὮΟὮ Ἰσστη ἰδίου 
Ῥτεςβάθβ ἴθ, [6 Ἰηΐεγῃδὶ ον άθηος 15 
ποῖ δάνειβε ἴο 118 βιρρεβίίοη ; 5ε6 ἴῃ- 
πτοάιπιοίοιγ ποίες ἴο 5. οχῖὶνὶ. Νο]. 1γ. 
Ῥ. 496. 80 τοιοῦ οδηηοὶ 6 56]ὰ οὗ Ῥβ85. 
ΟΧὶ, δη ἃ ΟΧΧΧΥΙΣ, 

ΤῊῈ πᾶ Ηδρραὶ πὰ5 Ὀδεῃ ναῦ- Ὁ 
ΟἸΒΙΥ δχρίδιπθαὰ ὉΥ Ἰοχιςορταρῆοῖβ δηά 
οοτηπηθηϊδίοσβ Οαβθηῖ8 δηὰ Εὐγϑὶ [ΔΚ 
1: ἴο 6 δῃ Ασδηδὶς δάϊθοῦναὶ ἔοτυι τόση 
ἦαρ, α γεαςί, αιὰ, κα [ῃ 6 ῬΤΟΡΕΙ πᾶπλε οὗ 
ΗΔ ἐδα χρὸς οἔ Οδἄ (σε, χῖνὶ. τό, Νυτι. 
ΧΧΥΙ. 156), [ΠΟΥ ΕΧΡ ἴτ ὉΥ ,εδνε", 
Οἴδεῖβ ἴακα 1 ἴο θ6 δὴ δογονιαϊθα ἔοτμλ 
οἵ ἰαργίαλ (Ξ εϑῦνα] οὗ Τἐμονδἢ), ν Ὡ]ΟᾺ 
15 ἰουηὰ ἴῃ 1 Οτγοη. νὶ. 390. Τ6ΓΟΙΏΘ 
Δ55ΌΤ)65 ἃ ΟΠ ΠΘΟΙΟ. Ὀεΐνεεη ἴἢ6 ὩΔΙῚ6 
Ηδρραὶ δῃὰ τἢ6 εβῦνθα οὐ ἰογοιβ οἢμδ- 

1 Τῆς νογῦ 22} ἰ5 ἴ6 οὗ ἴδς ἰταηβϊνο 
γε Δ[1Π, “Σὺ εαξεξέ 10 γι ὅ, ο ἐμεοσό, τὰ 5“0 5 
τοπἀοτεὰ 20 γισῦέ ομεσε ἐπ α εἴγείε, ἐο ὅσπε (1 8. 
Χχχ. 16), 20 τοἰενερέξε α Λατέ τὴν, ον (Εχοά. ν- 
1; ἴ,δν. χχίϊ. 41), δεζε ἰξ ἰ8 σὰ 
τεΐεσεῃος ἴο ἴδ Ὀἱϊστίτ5 διὰ ΠΣ] ρτίτ-Ῥεοος 55: Οἢ 5 
δἱ τῆς ἴἔχος ρτεαῖ [εδείϑ, 



δορά 

ΤΑΓῖΟΣ οὗ [86 Εἄϊηρα ψὨϊοἢ ἢθ νψὰ5 ἰῃ- 
Βρίγεά ἴο σοῃνυεΥ ἴοὸ δῖ5 {ον -σουπαγ- 
ΤΏ6η; Ὀυῖ 11 γγὰ8 ΙΏΟΤΘ ῬχΟΌΔΟΪΥ ρίνδη ἴο 
ἢϊπλὶ Ὀεδσδιβδε ἢ6 ψὰϑ Ὀογῇ ΟἹ 4 ἔδϑίαὶ 
ἀδΥ, ῬΟΒΒΙΌΙΥ οὐ ἴῃ6 Ἐδαϑξὶ οὗ Ταροῖ- 
ΠΔ0]65. 
Τῇ Ἰερεηά ὨΙΟΝ τοργοβθηῖβ Ηδρραὶ, 

Μαίδοῆι, δηά Τομη ἴμε Βαρίϊδὲ ἰο πᾶνε 
ὈΘεη ΔηΡΕ]5Β ἴῃ Πυτηδη 588 06 15 ηνγ τ ΠΥ 
οὗ ποῖϊίςσβ' [{ Πὰ5 Ὀεδη ἐοστΏΔ}}Υ τεξαϊοά 
Ὀγ ΟΥπ] (βε6 Ογπὶ οὐ Ηδρ. 1. 13); δῃά 
γγὰ5 ἰποσοίοσο τη 4]] ΒΕΟΌΒΡΙΜΕ ῬΊΔΕἸν 
ἀϊθυβεά 1ῃ ἢΪ5 {ἰτ6. 

ὃ 2. 772 «μόγεα' Γ΄ ἦε γοῤἧές. 

,ς ΤἼΒΒ ΒοΟΚ οἵ Ηδρραὶ αϊνι465. 1|56]Ὁ 
ἰηἴο ἔουγ ἀϊδθηςί, Ὀὰϊ ποῖ πποοηπηθοῖεά, 
Βαο[Οἢ 8, 

ΘΘΟΙΟΠ Σ οοηἰαΐπϑ ΔῺ ΔΡΡΟΘΔΑΪ ἰο τῆς 
15:6 }165 ἴὸ [ἀΚ6 ὉΡ ἴῃ δαγηδβὲ [ἢ6 νους 
οὗ τεϑίοσηρ ἴπΠ6 ἰδρ]ὶα οὗ 7εβονδῇ, 
ΜΉΘ. ποῦκ μαα Ὀδοῃ Ἰητοιτηϊ64 [ῸΓ 
ΒΟΠΊΘ γεξδγβ, ποί ἴοσ ψδηΐ οἵ Τ᾿ 685 ([ῸΓ 
{πε γ Βαδᾶ Ὀι11} δυτηρίαουβ τοϑι ἀθησθβ ΤῸΥ 
{Πολ561ν65), ας Ὀεδοδυβα οὗ ἴῃ6 ορροϑῖ- 
[Ομ ΤΠ6Υ δά τηεῖ ψ]ἢ, δηά {πεῖς οὐνῃ 
νηΐ οὗ ΖΕ] δῃηα δΏεΓρΥ, 1 [6 56σνίοθ 
οὗ ]εἤονδῃ. Τὴ πορίθοῖ, Ὧἃ5 Ηαρραὶ 
Τα μας ποῖ, δαά θδθη [ον Ὁγ 
οἰ τη 65 Ἰπαϊοδᾶνα οὗ [π6 Ὠινης ἀΪ5- 
ΡΙθασυσθ. Τὴ βυοοθβϑα] 556 οὗ ἢϊ5 
ΔΡΡΘΑΙ 15 τϑοοσάθα ἴῃ ἘΖτια ν. 1, 2. 
(Ηδρραὶ 1.) 

τς ΒΘΟΠΟΏἢ 2 ΠΟ νΘΥΚ5 ἃ ΠΊΘ55αΡ6 οὗ δησοι- 
ταροτηθηΐ, δηα ἃ Ῥγογῆϊδα οδ]ου]αϊθα ἴο 
τοῆονα ἴῃ6 πδίυταὶ ἀεϑροηάθηου ψ1} 
ΏΙΟΣ [᾽6 15γδ6 1 1165 τοραταςα τ[ἢδ πηοδη- 
Ὧ655 οὗ {ΠῈΣ} σοῦ, σοταρδγηρ ἰξ σΠ ἢ 
Μηδ 6 γ Πδα ᾿δασηθα Ὁ [86 ΓΕΘ ὨΠΊΟΩΥ 
᾿οἔ [Π61γ ἐοσγείδῃοῦϑ 85 ἴο ἴῃ 6 τηδρτβοδησα 
οὗ ϑοϊοϊηοῃ β [6 1016, Τὴ ῥρτορβεῖ δη- 
ὨΟΌΏΟΘ65, ἃ5 ΠῸπλὶ Οοά, δῇ ΔρΡρτόδοῇϊηρ 
᾿τη6, ἤδη {Π6 Ἰαἰ[ΕΓ ρΊΟΙΥ οὗ [6 [ΘἸΏΡ]ς 
᾿54}} 6 ρτϑαῖοσ ἴἢδὴ ἴῃ6 οπηοῦ; δηά 

Ῥοηάκίανος οὗ 115 νοίασίδξ. 

ἹΝΤΕΟΘΌΟΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΗΔΑΑΑΙ. 

ὙΏεη 1Π6 ῥγεβθηξ Ποβα εν οὗ (86 5υ- 
Του αϊηρ; παίίοηβ 5841} ΒΡῈ βυσσεεάβα Ὀγ 
βεσυ ΠΥ δηά ρεᾶοθ. (Ηδρρ. 1ϊ. 1--9.) 
Βεσοη 3. 15 Ῥγϑοῖςοδὶ δηᾶ ἀϊάδοίς, 

ΘΧΒΙὈΠΙῺρ, ΟΥ̓ τ᾿ Δῃ5 οὗ ἴῃ Τερ]165 ρίνεπ 
ὈΥ 186 ῥτεβίβ ἴο ὑνο αυδδίίοηβ σεβρεοῖ- 
Ἰπρ σΟΙΘΙΠΊΟΏΪ4Ι] ὑπο] Δ η 655, (Π6 ΠΛΌΪΠΥ 
οὗ τε ἀθΠὩρ᾽ ΟὨΪΥ ἃ Ῥᾶγῆδ] διὰ ἀϊνιἀεὰ 
ορεάϊεηςε ἴο ἴ6 Ὀϊνίης 11; δῃὰ ῥτο- 
Γηϊβίηρ ἴῃαξ (ἢ6 ἀοίεοϊνο ματνεβίβ, λυ λττον 
ἢδὰ Ὀδβὴ [86 σοῃβεαυδηςοβ οὗ ραϑβί πθρ- 
ἰοοῖ, ψου]ὰ ΡῈ βυοςεοάεα Ὀγ ἴῃ6 Ὁ] βϑηρβ 
οὗ δρυπάδῃςθ, ΠΟ ἰδὲ (ῃ6 σψοτῖ οὗ 
τεβίοσαιίοη μδὰ Ὀεεηθ οοτμημηεηοε ἰῃ 
Θαγηαδί. (Ηρ. 11. 1το--- 10.) 

ΘΕΟΌΟΙ 4 5 ἃ ψγοτὰ οὗ δποουσγαροπιθηῖ 
ΒΡΘΟΙΑΠγ δἀάατεσθεά ἴο Ζογαῦαθοὶ 45 ἴῃ 6 
[ΘΙ ΡΟΓΑΙ Πεοδὰ οὗ ἴῃ6 σεβίοσεα ηδίϊοῃ : 
Δα 45 50 ἢ [{ ἀφοίασγος [ἢ 6 ΔΡΡτοδοβίησ 
ονοσίῆσον οὗ ἴΠ6 [σου ο5 δηᾶ Κιηρσάοχῃἧ 
οὗ [16 Βοαδίῆθῃ, δῃά τ[ῃ6 ψεακδηϊηρ οἵ 
1Π61Ὸ ΡΟΙΕΟ4] δηα τα ΠΑ ρόονγοσ. ΤΉδί 
ΖεγαΌΡΑΡΕΙὶ πεεάεά ἰο ὈῈ βττεα ὕρ ἂπὰ 
Θησουγαρεα ἴῃ [ῃ6 Ῥτγοβθουτοῃ οὗ ἴδ6 
ΜΟΥ ἰΔΙὰ ἀροῖ ᾿ἰπὶ ΤΩΔΥ 6 ἱηέοττεὰ 
του ἱ. 12--14.; 566 ῃοῖξ ΟΠ ]. 14. 

ΤὨΒ τοῖα] εβεςοϊ οὗ ἴῃ 6 σΔΡΌνΙΥ, 85 ἃ 
αἸ5οΙΡ]1η6 οὗ βυβογηρ Ιοδάϊηρ ἴο τορθηϊ- 
ΔΏΓΘ δηα διηεπατϊηθηΐ οὗ Ππἴ, δά θδαρυῃ 
ἴο ῬΙ,ΟΥ͂, ΘΑΚΟΥ ΟΥ̓ ἴῃ 6 ἰάρβδα οὗ 6. [ἢ 
ἴηι ἔπτηᾶος οὗ αδιοϊίΐοη [6 πδιϊοηδὶ 
τε ο ΠΟΥ ἴο ΙΔοϊδίτυ δα θοαὶ Ὀυτγηΐ οἱ 
οὗ [ῃ6 πδίοηδὶ ἤδαῖ, Ὡδνοσ ἴο γεᾶρρθᾶσ. 
ΤῊ 1ἀοΙΔΥ οὗ Βδῦγίοη δαά μδᾶ ὕο 
αἰἰγασίίοη ἔοσ ἴῃ6 Ῥθορὶεα ψῇο ψοσα ἴῃς 

Βυΐϊ [86 
ΓΔ ΒΟ ἴτοπΣ παὲξ 5ἰδία οἵ Ὀοηάδρε 
ὙΏΙΟΝ Ἰηϑρὶσεά [6 τοουγη]} ποίο5 οὗ (ἢ 6 
1371} Ῥβδ τα το ἴπ6 τδοάοχῃ δηά ὑρσδοῦσςδὶ 
Δλαερεμάρφησα ἡ ὨΙΟἢ Ζ0] ονεά τῃ6 τοΐυχα 
ἴο [854 ννὰ5 ποῖ που [15 οτγῃ (ετηρῖαᾶ- 
ὕοῃβ. ἮΥμαΐ (656 τε ρ δ 165 ΜΓΟΤΕ ΤΩΔΥ͂ 
θ6 ᾿τηξοττοα ἤτοι ἴῃ6 ψαγηΐπρβ οὗ Ζεοδδ- 
τίδῃ, Ηαρσραὶ 5 οο]]οᾶριε δηα σοζοιωροσατγ. 
(Ζεοβ. νἱ]. 9, 1ο, 1]. τό, τῇ. ) 



ἩΑΟΘΟΘΑΙΙ. 

Φ 

ΓΗΑΡΤΕΒῚΙ βιδὲ ἀδὺγ οὗ τῆς πιοπίῃ. Τδπιε τῆς 
ι Μαρραὶ γεῤνσυείᾳ 16 Ξεορίς 2ν νιζοίαιης Μοτὰ οὗ τῇς ΠῸΚΡ ΓΌΥ Ηδρραὶ τῆε 'ΗῸΡ. ὧν 

“λε ὀμέϊαένσ φΥ ἐλε ἀσμσ. Ἵ 476 Ἱμείοίά ἑάεπε Ῥγορῆθς ἀπο Ζ γι δΡαθ6] τῆς β8οη οὗ φ ἡσεχαὶ. 
ἀρῥα ἀφΗ μα τῈ ": ἘΞ Οοάῖς ατεῖτί. ΘΉΘΑΪΓΙΕ], ' ρονεγπογ οἔ [υάλῃ, δηά το "τ, 

]οβδυδ τπ6 δοῃ οὗ ]οβεάεςν, τῆς ΠΙρῃ ἐχώνίω 
Τ᾿ τῆς βεσοπά γεᾶγ οὗ [αγίυβ τπς 

Κίηρ, ἴῃ ἴῃ 5ΙΧΕΒ πιοπῖῃ, ἴῃ τῆς 

ΟΗΑΡ. 1. 1. δοιαγίως ἐδε δἰ] Τἢΐ5 ολη 
6 το οἴδοῦ ἴδῃ ᾿λδτυ5 ἴΠ6 5οη οἵ Ἡγϑίαϑρεβ 
(5866 ποίθ οἡ ΕΖίδ ἷἱν. ς), ῆοϑθθ βεσοῃά ὙδΑΓ 
νΔ5 Β.6. 520, 50 ἴα ποθὴ Ηδρραὶ Ὀοζδῃ ἴο 
ῬΓΟΡΒΟΞΥ οἰρῃΐοεη ἡμκὰ ᾿δὰ οἰαρϑεά βἴησθ [6 
ΟΧΙΪο5 δὰ ςοπὶὸ ὑεῖς ἔτοπὶ Βδγίοη ὑπάθγ 
ΖεγυθῦδθΟΙ: πὰ 5ἰχίθοῃ γεᾶτβ ἢδὰ ραϑϑθὰ 
δίηςς ἴθ ἔουηάδίοη οὗ ἴπΠ6 δου οὗ [βουδῇ 
νν 85 ἰαἱϊὰ (566 ΕΖγὰ 111. 8--- 11). ὙΠῸ οχίογηδὶ 
ΒΟΌΓΟΟ5 οὗ ορροπί(ἰοῃ, νος} Ἰοά ἴο 86 ᾿ηΐετ- 
Τηϊβϑίοη οὗ [ἢ6 ννοσὶς Ὀερυη υπάεσγ [86 διυιϑρίοθϑ 
οὗ ὕγπις, ἀγὸ ἀδίδ!ϑά ἴῃ [6 ἔουτίἢ σμαρίοσ οὗ 
ἘΖγὰ; δυΐ {ποῖ ὑνογο ΟἾΒΟΥ οδιιδθς 1η {Π6 
[οπρεῦ οὗ {πὸ [ενν5 ἘΠπεπηβοῖνοϑ τη ἴπρ ἴο (Π6 
ΒΑΙῚΘ ΓΕΘῸΪ, ΕΤοΠπὶ [ἢ6 ΥΟΙῪ ἢγϑὶ ποῦ ἢδά 
Ὀδοη ἀεβροηάθηου (ΕΖγα 11]. 12), ἃ5 Μγ}6Ὲ}} 85 ἃ 
βριγιῖ οὐ ργοογδϑίηδίίοη δηά 56]["ἰηάἀυ]ροησα 
(πἴτ. συν. 2. 4). 
αν ἐδὸ ἀϊπσ 156 ἴῃ6 Ὄχργοϑϑίοη ἢ] οἢ ἃ 

σΟἴΟΙΠΠΡΟΥΤΑΣΎ νου] παίυγα !ν 56. ΤΕ οοπὶ- 
ῬίΪεσ οὗ {πὸ Βοοκ οἵ ΕζΖγα, νυ την δὲ ἃ ᾿ἰδίεσ 
Ῥεγιοά, ςδ]}ς εἰπὶ αγίμ ἀἰπρ 97, Ῥεγεία (ἘΖΥΆ ἰν. 
ς, 24). ΤΕ οσὐποιϑ βῖοτυ σοηίδιηθά 1η τπΠ6 [Πϊγτὰ 
δηὰ Του ἢ σπαρίοτβ οὗ ἴπ6ὸ Δροςῦυρῃδὶ ἤγϑι 
Βοοκ οὗ Εδβάγας, ννυῃὶςἢ τοργεόβοηῖβ Ζοιι 46] 
85 ἃ πιο δοΓ οὗ ἰῃς Ὀοάγ-δυάτγτὰ οὗ Τατίυ5, 5 
ἀἸβογοάϊοα Ὀγ ἴΠ6 ἕαςϊ τπδῖ ΖεγυΌΑΌ6Ι] νγᾶ5 
ἴῃς Ἰεδάθγ οὐ (86 [ἐνγ8 ψνῇο τσεϊυσγηθα ἔΤῸΠὶ 
Βγυΐοη ἰπ {Ππ6 τείσῃ οἵ Ογτγυϑ, ἀπά ἔπδὲ Π6 15 
βίγ]θὰ Ὁγ Ηδρξαὶ ξονεσποῦ οὐ [πιάδῃ. ῬΟββι ὈΪῪ 
βοῖηδ ἐουηάδίοη οὗ {πιὰ ἀπάοη]οὁ5 [Π6 ἴγδάὶ- 
τοη. νη μουϊ ἱρπουηρ ἴπ6 ἔδοεϊ {πᾶξ [ΠῸ 
ΤΟΙ ρου 5. νἱονν5 οὗ Ογχιβ, δηᾶ ἢΐ5 ὝΕΣ 
ὙΠ ἢ [Π6 τπποποίβείβπι οὗ {πε ἴθννβ, 5Ὸ ἴο 
δεςοιπὶ ἔογ ἴδε ἔανουγ ἢ νης ἢ Π6 
τεραγάθάᾷ ἴδεοπη, γοὶ ἴξ 18 ΟΥ̓͂ ΠΟ τησδῃ5 1Π1- 
ΡγοῦΔΌΙ. ἐμαΐῖ ΖεγυθΌΔθΟΙ τΔΥ μᾶνο Ὀδθη 8η 
1πϑίγυπηθηΐ ἴῃ Οοὐ 5 ῃδηά, ἱηδυσηςίηρ [86 πχϊπὰ 
οἵ ἀγτγυ5 ἴο 5δησίίΐοη {Π6 τεΐυσῃ οὗ ἴΠ6 [ονν5; 
7υ5ῖ 85 Ἐβίμοσ νγᾶβ εἱρίογθά ἴο ἱπῆιϊιθηςς 
ΑΒδϑυοτι5. 866 [οϑορῃι5, “Απί, Ηδοδ.᾽ ΧΙ. 2. 

ἐδὲ οἰκί »ιοηἱ δῦ Νοῖ οὗ [6 τείρῃη οὗ 
Τλασίυβ, Ὀυϊ οὗ ἴπ 6 "Βα γεδσ, ἐ, 6. ἴμ6 πιοηῖὶ 
ΕἸὰ]. ῬΟΒΘΙΌΪΙΥ (Π6 στθᾶϑοῦ ΨΥ ἴἢ6 Ὠἱν!πὸ 
ΤΠΟΘΘΑΡῸ ΟσΔΠΊ6 ἴο {86 ργορδεῖ ου ἴδ ἤχϑί ἀδύ 

ΡΓΘϑ, βαυηρ, 
2 ΓΒ βρεάκεῖῃ τῆς ΓΟΚΡ οὗ Ποϑίϑ, 

οὗ [Π6 5ἰχίἢ τῃοηΐῃ, ἢ] ς ἢ ννᾶ5 α͵ςο ῃδὲ οὗ {ῃθ 
ΠΕΡ ΠΊΟΟΠΏ, ΤΣ]ΔΥ͂ ᾶνθ Ὀδθη {παὶ [μὲ γί ἀδῪ οὗ 
ΘΔΟἢ ΠΊΟΠΙΒ ννᾶ5 ἃ ΠΟΙΥ ἀδΥ, οὐ Ὡς (δε 
ΡΘΟρΙΘ πιεὲ ἰορείῃογ 'ἴπ (6 ϑαποξυδιγ ([54]. 1. 
13, 141} ἘΖεκ. χῖνὶ. 1--- 3), δπὰ [δὲ 11 νγᾶβ5 
50] θηη]Ζοά ὈΥ 8η οὔἴεγιηρ (ΝΌπλ. ΧΧΥἹ}. χ1--- 
,6). Το ἀδΥ 1.561 1πεογείοσγε νγὰβ ἃ οοτί οὔ 
ΒΕΠΠΠΊΟΩ5 ἴο το ἃ [6 οπΠΊρ]6, ἀπά ἴο Κορ 
(Π6 ἔραϑὲ ἴῃ 86 δηςίεηϊ δηᾶ σοτγοοῖ π]ΔΠΠΘΓ. 

ΖεγμόδαδεΠ] (σι οϑα ΟΠ δι ἀσδῃ πΑπΊΘ ννᾶβ5 
ΠΟΘ ΔΖΖΩΥ, ΕΖΓΑ ν. 16) ννᾶ5 ποῖ ἴῃ6 βοὴ οὗ 
ΘΠ ΘΑ 161, Ὀυϊ οὗ Ῥεαάδίδῃ (σ ΟἾσο. 1. 19) ; 
͵υδὲ 45 Ζεομαγι δῇ, ν"Ὸ 6415 ΒΙτηϑοἱ ἢ (Π6 σγδπε- 
50η οὗ [ἀἀο (ΖεςΠ. 1. 1), 15 οδ]]θα 1Π6 8οη οὔ 
Ιἀἀο ἴῃ ΕΖτα ν. 5. ΕῸΓ ΖεγαῦθΑθ6]᾽8 σογαὶ 
ἀεοϑοθηΐ, 566 ποίθϑ Οὔ 1 Οἶχο. ἰ1). 17---:ρ. 

δεαίεί,, “ούδια.. «οσεάεορ} [τ ἴῃ Ηοῦτονν 
1η6 οΟΥ̓ΠΟΡΤΑΡΠΥ οὗ 411 ἴΠ6ϑ6 Πδηλδ85 νδΓί65 : 
δηά, ψ ἱ ἴπε ὀχοθρίίοη οὗ 5} 6} [16], ἰῃ ΑΟΝ. 
4150οθ. οϑθάθοβ νγᾶ5 Ἴδιτιθὰ ΑΥΔΥ οἀρίϊνο ὈγῪ 
ΝεδυοδαάηοΖΖαγ (1 Οἤγο. νἱ. σφ, ὙΠ Οτο 6 ἰ5 
οϑοθὰ Θμοζαάδκ). Ηδ νγᾶβ5 ϑοη οἵ ϑδεγαϊδῇ, 
ψγἤοϑο ἰδίθ 15 χγοϊδίθα ἰῇ ἃ Κ. χχνυ. χϑ8---2ι ; 
]6γ. 111. 24--.7. ᾿ 

ϑουεγηον"]} 15 ἴπ6 τοπάθπην οὗ δῇ Αϑϑυσίδῃ 
τνογὰ δάορῖοά ἰηΐο ἴη6 Ηοῦγονυ. [11 ἢγβί οο- 
οὐ ἰῃ τ Κ. χὶ 1ς, ΜΏΟΓΟ 1ἴ 15 υϑοὰ οὗ [Π6 
Ρεβοῦϑ ΨΟ ἴῃ τ Κὶ ἵν. 7 ἅτ ςοδϊοαὰ πρίζ- 
ἐχαδίρι. ἷῃ  Κ. χυῇ 24 1ἴ 195 τρηδογοὰ ἰῇ 
Α. Ν. ΌΥ ἴδ νογὰ εαρῥαίπ. ὙΠῸ ῥαοῤαϑ ννὰ5 
ποῖ ἃ {5 (ϑεε ποῖθ οῃ ΕΖγὰ νἱῖ!. 16), Ὀυζ 
[86 τ]οσ οὗ ἃ 685 ᾿πηροτίδηϊς ἀϊδιγιςῖ. ὙΠῸ 
Ἐ1|6 18 ρίνθῃ ἰο Νεβοιηίδῆ, δηὰ ἰο αϊηδὶ 
(Εζια ν. 3). ὙΒοσε ἰβ Δη δι Ί ΠΥ ἴῃ [Π6 
[ουτ φούεγηο" ἃ5 Ἀρρ]Ϊοὰ ἴο Ζειιῦ δαὶ, νσθοϑα 
οἿἶοο ἴῃ Ῥαϊεϑίίηθ νν88 ἀἰογοηϊ ἔγοση [δῖ οὗ 
ΤΡῚΣ ἴῃ Ἐφγρὶ (Οσξεη. χὶ. 6), ἴα Ιαϊίον 

ἴῃς ἀεοιψηαίθα ὉΥ ἃ ρυτεῖγ Ἡεῦγενν σνογά. 
ΎΠΘ πᾶπὶθ οὗ ἴθ6 ΡΟ] Εἰς 8] τ]οσ Ῥσεσθάεβ [Πδὲ 
οὗ [86 ρὰἃ ὑγίοϑῖ, 8ἃ5 [οβῃυ δ᾽ 5 ὩΔΊ Ὀγοσθάθ5 
(4160 5, δπὰ 841} δπὰ [αν ἃ ἂγὸ υἰδοθὰ ὃὲ- 
ἔογο ϑδηλ6]. [Ι͂ἢὼ ΕΖγα 11. ὦ [Π6 ογάδγ ἰ5 
τονοτβοα, Ὀδοδιιϑα (δ6 Ὀυϊ]άδης οὗ [πὸ δἰϊᾶσ ννδ5 
ἃ τοίου ἃςῖ. 

Ὡ. «“ῥεαλει 6] ἘΔΙΒΟΥ, “αὐ, ἃ5 Ἰῃ Ὁ. ς. 
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βαγίπρ, ΤῊΪ8 ρεορΐε 580, ΤῊΘ6 {{π|ε 18 
ποῖ Τςοηε, ἴπε {πιὸ (Παῖς τῆς ΓΟΚῸ 8 
Βοιιβε 8ῃοι]ὰ δὲ δ}. 

2 ὙΠπεὴ οἂπὶθ ἴῃς ττοσὰ οὗ τῆε 
ΓΟΚῸ ὈΥ Ηδρραὶ τῆς ργορδεῖ, βαυίπρ, 

4 1 ἰξὲ ἴἰπιε ἔογ γου, Ο γε, ἴο 
ἄννε]! ἴῃ γουγ ςοἰεἶεα ἤουβε8, ἀπά ἢ 18 
Ποιιβε ἦε νγαβῖε ἡ 

"εν. ς Νον τδεγείοτε ἴδιι8 54 τῆς 
χε αγ Τ ΟΒῸ οὗ Ποβῖϑβ; ᾿"(ομβίάογ γουγ νγᾶγ3. 
γρηγειαγε, (6 Ὑς ἢλνε ἦϑονγῃ πιυςῇ, δηά Ὀγηρ 
ΤΝΝ ἱπ Μπ||6; γε δαῖ, δυῖ γε πᾶνε ποῖ 
ἀφ τδ ΘΠΟΙΡΉ; γε ἀπηκ, δυῖ γε ἅγε ποῖ 

“αγὶη 4] 5 ἴῃ ἐαυϊναϊοπε οὗἩ ουζ ἐχργεβείοῃ, 
0 {δίς εὔεεῖ, 10 «υἱὲ; 566 ποῖς οὐ 67. 11}. 1, 
8.ς. 

Τὶς ῥεοῤἰε] Νοῖ »"} ρεοῤΐε, Ὀδοδιιθο ΌΥ ἐμοῖσ 
Τεῖο μὰ οὐ δ ΓΑ δὰ ἔοτγίειϊοὰ 
{πος ἘΠ6 ἴο τ1παΐ πᾶς οὗ ρυίνιορθ. Οομρ. 
ποία οἡ ᾿ΐ, 14, ἰπῆγ, 
ΤΡ ἐϊγι6 ἰς πο .0}»6} ἰ.6. ποί γε, ἃ5 ἴῃ. θη. 

ἴϊ. ς. ΑΟὟ. Ὄχργεβϑοβ ἴῃ ϑθηϑ6 οὗ ἰῃε Ἡδῦγονν, 
του ρἢ 1ἴ 15 ἢοΐ ρῬοβϑὶ Ὁ] 6 ἰο γσεπάδσ ἴ86 νγογάς 
᾿ΠΈογαγ. Μαγουϑ δἰϊογαϊοηβ ἴῃ ἴπ6 ρυποῖυδ- 
ἴίοπ ᾶνθ Ὀθθη ϑυρρεϑίοά, Ὀὰϊ [ἢ ρθηεγαὶ 
56η56 ΣΟΙΏΔΙη5 ἴΠ6 5Δπ|6. 866 Νοῖδ δῖ ἴῃ6 εηὰ 
οὗ [π6 Οβαρίοσ. 

4. ,ῶ2ην γομ, Ο γ,] ΤὙΠ6 τοροιοη οὗ 186 
ῬΙΟΠΟυ ἢ 15 ΘρΡἢδίϊς ; σοῃρ. ΖΕςἢ. νἱϊ. ς, ἰχ. 
11. ϑυρρεοδίοα δ᾽ιεγδίου5 οὗ ἴμ6 ἴοχί ἤθγο, 
δηά ἴῃ {Π6 ρδϑϑαρθβ οἵ Ζεομαγίδῃ ιι5ὲ τοίεστοὰ 
ἴο, ἀτὸ φυϊίο πῃ : 

ΤὨΟ ἱπίοστοξδίνο ἔἴοστῃ οὗ [ἢ 5 ϑοπίθηςο 15 ΟῃΘ 
οὗ [86 πιοϑὲ οὐνίοι!5 σμαγδοίογιϑεῖς5 οὗ Ηδρραὶβ 
δίγὶο, [ἰ δάάς [16 δηὰ οΠΟΥΡΥ ἴο ἢ]58 ὀχῇογ- - 
ἰλῖίοηβ, ἀπά ΡΑΥΓΠΥ τοῆιῖοβ ἴΠ6 σοργοόδοῦ οὗ 
Βίϑδορ 1 νον ἢ, ν᾽ ῃο (4115 ΠῚ ογρρέπο ῥγοταίεις. 
εὐ Νοῖ 50 πιυςῇ ἰπ Π6 5θῆϑε οὗ Ὀεΐηρ 

ςονογοὰ οἵ διοδοά ονεοῦ, 45 οὗ Ὀεοίης ᾿ιπθὰ οὐ 
τνυλϊπβοοϊίο, ῬΧΟΌΔΟΪ σδάδν ννοοὰ νγᾶ8 υι5οὰ 
ἔογ (ἢϊ5 ρυγροϑθο. ΤΠ ΓΧΧ.-. πᾶν κοιλοστάθ- 
μοις, ὙΠ ἢ ογοπῖα αχρὶαῖπ ΟΥ̓ εομπεαυΐς, 
ἐεογειρε αἰ, εἰ ἐπ σοπυσίίε ἀεριογες; Ὀὰῖ 
ὙΠ ῖο ἢ ΟΥΤῚ] τΑκο5 ἴο 5 ΏΠΥ εαγυεά, αὐογπεά 
«υἱὲ εαγουίπρ. ΒοΙΝ Τογεπ Δ (Χχὶϊ. 14) ἀπὰ 
Ἡδρραὶ μογὸ σου [μ6 δρρ]οδίίομ ἴο ργῖναϊο 
Που565 οὗ δη ἀστδηρειήθηΐ ψηϊοΐ δϑοϊοιηοη δδὰ 
ἱπισοάυορα πο {π6 Ὀυϊάϊηρς οὗ οὐδ Βουϑὲ 
(8εε : Κ'. νἱ. 9, νἱῖ. 53, 7). 

απα {δὲς ῥοιμε ἐδ «υα:| 6] Ἐεῖζετ, «υδέϊε ἐδὲ: 
ῥομδε ἐξ ἀδεοία!ε (ςοτλρ. [67. χχχῆϊ, 10). 

δ. Οὐπηϊάδν γομγ «υ47.}] Α τοϊσοβροςϊνο 
οχῃοσγίδιίοη, “ ΤῊ οὐ γουῦ ραϑὲ σοηάιςξ 
πὰ ἰἴ5 γϑϑιιϊϊῖϊ5. [ᾺοοΚ ὑὈδοῖκ ονοσ ἴδε ννῃ0]6 
φῬοποά, βίηςθ γοιι Ὀερᾶη ἴο ἰηΐοεττηϊξ ἴδ6 ννοσὶς 
οὗ γεβίοσίηρ; σά δβ βουϑο.᾽" 

6. Οοπιρ. ἴμεν. χχυϊ. τό; ἢευϊ. ΧΧΥΠ. 
48; Μίοδῃ νἱ. 14, τς; Ηοϑ. ἵν. χο. 

ὁμὶ γε δαυε ποὶ ἐποιρϑ) [ἰἴογα! γ, δμὲ ποῖ 

Η]1εἀ τυ ἀτγίηϊς ; γε οἰοῖδε γου, δυῖ 
[ἤογα ἰδ ποῆθ ψδγηι; δηά ἢς τῆδῖ 
ΘΑγΠΘΙἢ νγΑρα8 δαγηθῖῃ νγᾶραβ 29 ῥζζ 
ἐξ ἱπῖο ἃ δὰσ ἵν ΠοΙεβ. "Ηδὰ 

 41ἡ΄“Τπυϑ 54τἢ τῆς [ῸΚῸ οὗ Βοβῖβ; ἔσκε. 
Οὐοποίἀεγ γοιιγ γγΑγ8. 

8 ὅο υρ ἴο ἴδε πιουηίλίη, Δηὰ 
δγίηρ ννυφυά, δπὰ θυ] 4 τῆς Ποιιβε; δπὰ 
Ιν}}Π τακα ρῥ]θάβαγα ἴῃ ἰἴ) δπά 1 ν}} 
δε ρ]ογιπεά, βα ἢ τς ΙΟΚὉ. 

9 Ὗε Ἰοοκεά ἔογ πιιςῆ, δηᾶ, 1ο, 
1! εαπιθ ἴο ππ||6 ; δηὰ ψγῃεη γε Ὀγουρῆξ 

ἰο «αὐϊείγ, σοτηρ. ἘΖΕΚ. χχχῖχ. το ; [54]. 'ν]. Σὲ. 
8566 Νοῖο δὲ ἴθ ϑηὰ οὗ ἴθ Ἁμδρίοσ. 

ἐδέγο ἐξ πορς αυὐαν»»] ἈΛΔΊπεΥ, ποῦ το ΔΙ ΤΕ 
ἴου Βῖπι (δῖ οἸοί 65 Ηἰπ156}). Τ 6 ργοπουπ 
Τεϊαῖοβ ἴο [6 ἱπάϊνίἀυδὶ ψν80 ο]ο 65. Πιγηϑοὶ ες, 
Δηά ΠΊΔΥ Ὀ6 οχρίαἰποὰ ΟΥ̓ ἴ86 ῬὮγαϑο, ν; Ὧπ,1 
αι αυαγηι (τι Κ. 1. 1). 

α δαρ «υἱὲῤΟ οί. ΓὨΪΒ ΠΙΊΔΥ τεΐοσ ἴο [Π6 
Ῥοςκοῖ ἔογπηεαὰ ΌΥ ὑγίηρ υρ ἴῃς 5κιγῖ5. οὗ ἴδ 
οἰοϊίηρς (ΕΖεκ. ν. 4, ἱπῖτ. ἰ1. 12): ΟΥἩ ἴο ἃ 
βορασγαῖθ Ῥυγϑο ΟΥὁ Ὀδῷ (Οδεη. χΧ]. 41ς; σον. 
ν!. 20), δε γλωσσόκομον οὗ [Ιοδη χίὶϊ. ό, 
ΧΙ, 29. 
7. Οὐηοΐδεῦ γομῦ 4υ4γ1) Α Ῥτγοβρεςῖνο 

οχμοσγίδίϊοη, “ΤΙ ὕροη ἴδ6 ἀυγ ἴδδλί 15 
Ὀοίοτθ γου, δηὰ πηᾶῖο μαϑία ἴο ροσίοιτῃ 11." 
ΤὮε Ηδῦγενν ῥἤγαβθο 15 [86 βϑπὶδ 85 ἰπ Ὁ. ς, 
Ὀυὶ ἴεγο {πὸ ΧΧ. πᾶν τάξατε δὴ καρδίας 
ὑμῶν, μετα θέσθε τὰς καρδίας ὑμῶν. (Ἰοτῃρ. 
1Ἰηἴτ, Πνχς) Σ8, ἴῃ 186 ΠΧΧ,, ῇεσγα ἃ 5 Πυ ΔΓ 
νυ δοη ΟςΟΌΓΒ. 

8. 10 ἐδε νιομπίαὶ") Αὐςοογάϊηρ ἴο Ὀγιιπίι5 
δηα ἘοϑοηΠ. 1 116γ, [6 τηουπίδίη οἡ ΙΓ Ὦ τῃ 6 
ἴοιηρὶΘ νγᾶ5 θείης 01}, ΟἸἰδεῖβ τη κ (διδῖ 
[Π6 νογά 15 υϑοὰ ςο]] ες νεῖν οὗ ΔΠῪ ποῖ ρουτ- 
ἴῃς πιοιιπηίδίη5, ἔτοπλ Ὡς ἢ ἘΤΑΌΟΥ νγᾶ5 ὑτο- 
ουτοά, 85 ἴῃ Νοῆ. 11. 8, 11}, χς. Βιι ἴἴ τηοϑῖ 
ῬΓΟΛΔΌΪΝ τείειβ ἴο 1 εῦαποῃ (ΕΖγα 11]. 7); 
ΘϑΡΘΟΙΑΙΥ 1Ὲ νγὰ σοηϑίάογ νμδΐ νγᾶ5 5αἱὰ ἴῃ υ. 
4. Το ἐοιυμπάκίϊοης οὗ ἔπε ἰδπιρὶο δά Ὀθθῃ 
Ἰαϊά γεᾶῖβ Ὀεῖοσε ; ῬοβϑιΟΪΥ [86 οχίοσηδι νυ ]}]5 
δηά 5ἰοῃθννοσκ νεα σοῃΒ ΟΥ̓Δ ΌΪΥ δάναπορά 
566 ποίε οὔ Εζγὰ ν. 2). ὙΤῈῈ Ψψοοά- σοι 
ΠΣ δηὰ νγδϊηβοοϊιηρ). ννὰ8 ἴδ6 ςδιοῖ 
Ροϊῃξ ποῦν ἀοιηδηάϊηρ αἰϊορηϊΐΐἮοη. ΤῊ δο- 
σουηΐίβ ἔοσ ἴδ πιοπίοη οὗ {ἰπθοσ, ἀπά ποῖ οὗ 
δίοῃθ, σοΠρ. 1 Εϑάγαϑβ ἵν, 48. 

1] «υἱἱ! δὲ σίογβε41 Αεςοτγάϊην ἴο πε (Δ]- 
ὧθθ νογϑίοῃ, 1 «υὐὴΤἱ ρίας ΜῊῪ σίογ ἐῤεγε, ἴὰ 
Τοίογοποα ἴο 1. 7. Βυῖ σοπρ. ἔχοά, χὶν. 4 
17); 2 8. Υἱ, 22. 

Θ. «απμά «υὐεη γε ὀγοι δὲ ἐξ δονριο, 1 ἀϊ4 δίοᾳυ 
ὠῤοη 1 ἘΒαΐδοῦ, δὰ τΠθΣ γ89 Ὁχοικδὶ 11 
Ὅο 89 ΒΟΌΒΘ, 1 διειῖζζοα αὐ 11, ἐ.6. 1 τεϊοςϊοὰ 
1 δηά ἰτραϊεὰ 1ἴ ἢ Τσοηϊετηρῖ ; 566 ποθ Οἢ 
Μα!. 1. 14. 

ἐξ Βοπια, 1 ἀϊά "δον ὑροη ἶς. ὙΨΆΥ ἡ σαν 



δ Ὅγευι, 28. 
23. 

ν. 10---15.] 

84 (ἢ τπ6 ΓΟᾺῸ οὗ μοβῖ8β. Βεοδυβε οὗ 
τηη6 ἤουβε τΠδῖ ἰ; νγαϑῖε, δηά γε τιιη 
ΕΥΕΓΥ͂ πΔη τπΐο ἢ]8 οὐγῃ ἤοιυ6. 

10 Ἰβεγείοσε πε ἢεάνεη ονογ γοῖι 
18 διλγεά ἔτοπι ἀενν, δηά τε δαγιῃ 18 
βίαγοα ῆοπι ἢδτ ἔγαϊτ, 

11 Απὰ 1 οἈ]]|εα ἔογ ἃ ἀτγοιρῆι 
Ὁροη ἴῃς ἰαπά, ἀπά ὑροη δε πιοιη- 
141Π35,) ἀπά ὕροη 6 ςοῦπ, ἀπά ὑροῃ 
πε πονν νψψίπο, δηὰ ὑροη (ἢς οἸ], ἀπά 
ἀροη ἐσὲ ψϊσἢ τῆς ροτοιπά Ὀτίηρ- 
εἰ Ὅπτῃ, ἀπά ὕροη τεη. δη4 ὑροη 
οδίτςε, δηά ὑροη 81} τς ἰάθουγ οὗ τῆς 
Πιδπά3. ᾿ 

12  ἼΠΔεη Ζεγιδῦαθεὶ τμῈ 50η 
οὗ δῃοαδίειεὶ, δπὰ 7οβῆυα τῆς 8οηὴ οὗ 
]οβεάεςι, τῆς Πίσῃ ῥγίεϑο, στῇ 4]} 
ἴῃς τεπιπδηΐ οὗ [6 ρεορΐς, ορδεγεά 
(ἢ6 νοΐίςς οὗ ἴὴς [ΚΡ πεῖς Οοά, 

ἩΑΟΘΟΑΑΙ͂. 1. 

δηἀ τῃε ννογάς οὗ Ηδρραὶ τῆς ρτγορβεῖ, 
48 ἴῆς ΓΟΚΡῸ δεῖς (ὐοά Πδἀά εθηῖϊ Πίη,, 
δηὰ τῆς ρεορὶς αἰά ἔξδαγ δείοσε τῇς 
ΠΟΚΌ. 

13 Τ Πεη βρᾶκε Ηδρραὶ {πὸ [ΟΒΡ 8 
ΠλΘ58ΘΠρΡῈΥ ἰη τῆς [,.ΟῈ 8 Πλεββᾶρε υη- 
ἴο τῆς ρεδορΐθ, βαυγίπρ 1 πὶ νγ ἢ γουι, 
β8 ἢ τπς ΓΟΒΚΌ. 

14 Απὰ τε ΙῸᾺΡ 58τἰγγεὰ ὺρ τῆς 
βρ᾽ γ οὗ Ζεγιῦθαθεὶ τῃς βοη οὗ 8}64]- 
τε], ρονεγηογ οὗ Τυάδῃ, ἀπά τῆς 8ρὶ- 
τὶ δὲ Τρπί τῆς 8οη οἵ 7οβεάεςἢ, 
τς Πρ ραβδί, δηά τῆς βρίγίς οἵ ]} 
τῆς τεπιπδηΐ οὗ τπ6 ρεορὶεα ; δηά {ΠῸῪ 
σάτα δηὰ αἷά ννοτὶς 'π τῆς ἤουβε οὗ 
τῆς ΙΟΚΌ οὗ Βοβῖ8, {πεῖς (σού, 

Ις ἴῃ τῇε ἔουγ δηά τυγεπίες ἀδΥ 
οὗ τῆς 5ἰχῖῃ πιοπίῃ, ἴῃ τΠ6 βεσοηά γϑᾶγ 
οἵ [ατίιιβ τῆς Κίπρ. 

απά 56 γιὲ ῬΩ ὩΏ10 δὶἷ'ς οαυη δοιε] 
ἙΔΙΠΟΥ, 8119 γὸὺ ὁχοσὶ γΟΌΣΒΟΙνΘΒ ΘΥΘΣΥ͂ 
ΖΔ 8 ΤῸΣ Ὦ18 ΟὟἙ ὨΟΌδ8. ΤὮὃο νογὺ σοηδογοὰ 
χω ἴῃ ΑΟΝ. ἱποϊυάοβ [86 ἰάδα οὗ 264], δᾶρογ- 
Πο58, αἰ ρθηοθ, ἴῃ ΔΩΥ Κιπὰ οὗ ννοσξ, ςοπιρ. 
Ῥτον. ἱ. σό. 

10. ουϑρ γομ] (Οὐομῃρ. ϑουξ. ΧΧΥΪΐ. 24: 
ΖορῆΏ. ᾿ἰ ΣΙ. 7. ὲ ᾿ 

ἐ: “ἰαγεά ϑονι ἄδαυ, απ δὲ εαγί ἐς “Ἰαγεά 
ἡ ονι δεν ἢ ἘἈλδίμεσ, Βαῖ δία γοά 15017 
ἔσο ΔΘῪ, δ ἃ [8:8 ΘΑΣΡὮ 885 δίαγθά 108 
ἔτα!ι, [Π6 γογὺ θείης [ΓΔ σι νο ἰῃ Ὀο(ὴ οἰδυι568. 
ΤὮο Ηρῦγοννϑ πουρῃὶ [μδῖ [6 ἄδνν ζ6]} ἔτοπὶ 
Βοάνεῃ (Οεῃ. χχυΐϊ!. 39), 580 [πὲ ἴῃ6 πιοραπίπρ 
ΠΟΙΘ 15, “"' [6 Βοανθῃς ΠΝ οραϑοὰ ἴο ἄτοὸρ ἀδνν 
ὍΡοΟη [86 φαγί, δηὰ {ΠπῸὸ οαστῖῃ ἢδ85 οραϑοὰ ἴο 
ὈΠὴρ Τογι ἢ} δεῖ ἔγυ 5.) Οοπιρ. νὰ τις (Π6 
ΟΡΡροϑίίθ ὑσοζῃϊβο ἰη Ηοϑβ. ἱ2. 21, 22. 

11. « ἀγνοισ ἡ ὙΠ ΕΡΡ, ννοτὰ εῤογοδῥ 
σοηίτασίβ ἢ εράνγόδῥες «υαείς, ἀεηοίαίε, ἴο 
ΟΧΡΓΟΘ5 ἴδ ἰάδα οὗ ἃ ἐκ ἑαίίοπθ. ἘΠι γϑ β 
τοηάδογίηρ, ἀφείγμελίοη, πὰ [Π6 σἤδηρο οὗ ρυπο- 
τυδίίοη ὈΥ ἴπο 1 ΧΧ, ἴο κεῖ ἴδε τεηάοσίηρ ὦ 
“αευογαῖ, ἀτὸ ὈοϊὮἢ υῃς4]16ἀ ἔον. 

ἐδὲ ἰαδοιν οὗ ἐδ ῥαπά] ΤὮΘ τνοτὰ γτοηδογοά 
ῥαδοιῦ 5 ἔτοπι ἃ τοοῖ ὑνῃ]οἣ τθδη5 ῬΓΟΡΕΙΥ 
«υεαγίοα, ἐϊγεά, ἴῃοη, 45 ἱπ [08 111. 17, οπέ 
αυϑο «ὐεαγίες δὲὰρ σἰγεησίδ, 1... Μᾶδῖεβ δηὰ 
βροηάς 1 ἴῃ νδΐῃ; δηὰ ἤπαὶγ, 1 δῖ ἃ σοῃ- 
ογεῖο σηθαπίηρ, οὐδαΐ ἐξ σαϊπεα ὁ «υεαγίτονιδ 
«υογξ, ἀῃὰ Ἰοϊποὰ νὰ “ [6 Βδηάς,᾽ αὐδαὶ ἐ: 
«υογἀεά 70. απά σαϊπεά ὃν ρόγείεα! ἠαδοιγ, ἃ5 
Βοῖθ, δηὰ ἴῃ 5. σχχνυ!!. 2. 

192. «υἱῤ αἱ! ἐδὲ γεοριπαπὲ οὐ 1δὲ ῥεοῤἰε) 
Ἐδίδοσ, πᾶ 811 189 χϑβὴ οὗ [8:9 ὉΘΟΡ]6, 
85 ἴῃ ΝΟΒ.ΥἹ]. γ2. ΤΠ γΠ0]6 θοάγ οὗ [εννϑ ν ῃῸ 
μαά Ἄοοπιο Ὀδοῖκ ἢ ΖογΌΑθοΙ τὸ στιοδηΐ. 

οὐεγε] ἙἘλίδοσ, ξανο ᾿:δϑά ἴο. ΤΒΕΙ͂γ 
οὈδάϊοποθ 15 σοοογάθα ἰπ υ. 14. Οὗ [δὸ ἴνο 
4ι4}1{ἰὲ5 οὗ Οσοά 5. ρϑορὶβθ Ββετὲ ποῖϑά, ᾿πιϑῖυ5 
δᾶγϑ, “1114 βϑροοίδϊ δὰ τὲβ μοῃοϑίδβ ζδοϊθηκδϑ : 
Ἰσῖς δά ἴυγρθ5 ἀθνιδη25.᾽" 
Τε «υογά: 97) Ηαρραὶ απὰ ἐδὲ τσοίεο 97 εῤο- 

σααῦὸ ἅτὰ ἰὰἀΘΠΕΟΔΙ ; 580 μδὲὶ ἴπετὸ 15 ἃ ἀϊδίϊηςϊ 
δϑϑογίίοη οὗ ἰηϑρίγο δυϊ βου. (ΟΟμΊΡ. “'. 12. 

18. "παι Ηρ 6 Γ] ἰ.6. Δ 561] (ἄγγελος, ἀπό- 
στολος). ΟοπΡ. ἐμ 1ϊ.. 7, πᾷ Νίμη. χχ. τό, 
Ποῖ [Π6 τοτὴὶ 15 υϑοὰ οὗ Μορόϑ. 

14. σἱῤγγεά τῷ 1δὲ «ο'ἢ] ΟοἴΏΡ. 2 Οἤτο. 
Χχχυΐ. )λὰ; ΕΖΓγΓΔ ἷ. 1, ς. [ἰ ἰ5 ἱπηρ]οἱ ἐδαῖ 
αὐθῃ Ζεῦ Αθοὶ δηὰ [οβῆυδ δὰ στοντῃ ᾿υκὸ- 
ΑΓ; 5866 ποῖθ οἡ ΕΖΙὰ ν. 2. 7Τἢθ 54716 
ἰηΐεσεηοθ τηΐρῃς 6 ἄγαν ἢ τογασγὰ ἴο 
ΗἩδρραὶ ᾿ἰπιϑεὶξ, ἰξ ννὸ ἅγὲ τραῖ ἴῃ συρροϑβίηρ 
1ῃαΐ ἢ6 τεξυγοα ἢ Ζειιαθεὶ ἀπά οβδιδ: 
1655 ἰηάἀοοεὰ ψ͵Λ ΤΏΔΥ αἰπθιυῖθ 5 5ι]θῆςο, 
ἀυσίηρ ἴΠ6 Ἰοηρ ἱπίοσνδὶ Ὀεΐϊνσεθῃ ἴΠ6 βοοοηὰ 
γοᾶσγ οὗ Ογτζιϑ δηὰ ἴδ6 βοοοηὰ γοᾶσ οὗ [ϑαγίυ, 
ἴο ἴῃς ἕδςϊ [δὲ 186 “εἰ Ζέγεδ ἔοσ [86 σεϑίοσγδίίοῃ 
οὗ [π6 ἐοαρίο (50. ν. 4) δὰ ποῖ αγτγῖνϑα, 

αἱ] εἐθε γοριπαηΣ) ἈΔΙΒΟΓ, 811 δ 90 χϑ δῖ, 5}. 
“Ὁ. 152. ἱΠ|γ 1ἱ. Δ. 

ἀϊά «υογἀ] 1.6. ἴῃ6 ψννοσκ Ἰαϊὰ προη ἐδοπὶ ὉΥῪ 
Οοὰ---ἱὯδδῖ ΠΟΥ οτὸ ογἀεσοά ἴο ἄο, 85 ἰῃ 
7οηδὰ 1. 8 »ν 16 τοπάοης οὗ ΑΟΥ. 
οεεμῥαΐίοη ἰδ ἱποοττεςῖ, ἀπά δβουϊά Ὀ6 »πηλέον. 
ΤΟ τεΐοσοηςε ἴο Εζγὰ ν. 8 15 τστηϊϑδἰοδάϊης, 
Ὀοςσδιι56 [Π6 Ατδηπλθδη Ἱνογὰ δόσε υϑοά 5ἰηϊῆθ5 
ἐδ «υογῇῷῬ ἀἄομο ταῖμοσ ἴμδὴ ἐῤεὲ οαἱΪ ἰο ἀο {δὲ 
«υογξ. 

16. ΤΠῈ 241 ἀδγ οὗ ἴδ ξἰχίῃ πιοηϊὰ οὗ 
[6 ϑοσοηά γϑδγ οὗ Ταγυ8 νου ]ὰ 1211 ἴῃ 860" 
[ΟΠΊΡΟΙ, Β. Ὁ. 52:1. 86ὲ6 Ἀλν)ηθοη, “Δης. 
Μοη.᾽ οϊ. ΙΝ. Ρ. 4ο0ς, ποῖο 6. 
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ΗΠΑΟΘΟΑΙ. 1]. [ν. τ--ὁ. 

ΑὈΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΒ οα (ΗΑΡ. 1. 2, 6. 

ῶ. Μαδᾶγ ποῖ ἴδε Ὄχργεββίοη ἐξ 3) Ὀ6 (Δ Κοη 
ἴο 5 5 1η6 τἰπις οὗ ἴΠ6 σοπγηρ οὗ ἴδε οπά 
οὗ 1πΠῸ 70 γεοαῖβ ἕοτεϊοϊὰ ΌΥ |6τ. χχν. 12. δηά 
τοίεσγεάὰ ἴο ΟΥ̓͂ Ώδη. ᾿χ. 2 (ςοιηρ. 5. οἰ. 13. 
ὙγΠογα ἤοννονοῦ ἴ[π6 Ηροῦγοενν 15 ἽΟ, ποῖ ΤΠ} 
Επτϑὲ ρῖνοβ 45 ἃ πιοδηῖηρ οἵ Ψ, “ορηρις εοπα 
ἡ σα σαι. ΝΙΝ ΝΠ σοτῃρ. 

ΝΏΤΟΩΡ ἴθ Ναπι. χχχίϊ. 9; δηὰ δ Ἴ ἴῃ 
1 Κ. χίν. λϑ. 

Θ. 7 εαἰ, ὁμὲ γε ῥανε ποΐ πο] 1 Δ ΟΓΑΙΪΥ, 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ 1]. 
ι: "7Ἴε ἐπεοωγασείλ {16 ῥευῥίς ἰο 1λε τυογξ, ὃγ 
2γορεῖδε οὕ φΥέαί ροῦν 19 1Δε Ξεχομαὶ {τη} ἐδ 
ἔλα» τας ἐπ ἐἦς ἥγε, τὸ 7. 1Δέ ἐ»}έ ὁ ἀοῖν 
ζλήμος απα προίέαρ ἀε σλσιυείλ ἐλεὶγ σἷρς 
λίπαογοῖ ἐλς τυογῦ. 40 Ονα) 2γορεῖδε 10 Ζ6- 
γμῤῥαδεί. 

Ν τῆ6 βονεηῖῃ γιομί, πῃ ἴῃ6 ομδ 
ἀηἀ τυγεητίεῖῃ 4.) οὗ ἴῃς τηοητῇῃ, 

οδπλε [ἢς ννογτά οὗ τ1η6 ΚΡ ὉΥ με 
Ρτορῆες Ηδρρδὶ, βαγίπρ, 

2 ὅρεαρβκ πονν ἴο Ζεγιδῦαθεὶ {πε 
80η οὗ 5ῃθδεῖεὶ, ρονεγποσ οὗ [υάδῇ, 
Δηά ἴο [οβῆμα τῆς βοὴ οὐ Ϊοβεάδςβ, 
(8 ΠΙΡῊ ρῥγδβῖ, ἀπά ἴο ἴῃ ταϑίάιια οὗ 
τῆς Ρεορῖὶε, βαγίπρ, 

2 ὟὟο ἢ: Ἰἰείξ. δπιοηρ γου {παῖ 
ΒΔ. 1Π|5 Πουδε ἴῃ ΠοΓ δ δίοτγ ὃ 
ΔηΠἃ ΠΟΥ ἀο γε 866 ἴἴ πον ἢ 25 ἐὲ ποῖ 

ΟΗΑΡ. 11. 1. “εὐυεηΐδ νιοπμ δ] Οδ]]δὰ Τιϑβγὶ 
ἰη ἴὴ6 Ταϊπιυ δ. ἴη τ Κ. υἹἱῖ!. 2 ἰἴ5 ΠΆΠῚΘ ἰ5 
ΕἸ δηϊπι. 

8. ἢῥο ἱς ἰ αγνιοηρ γο ῬΡΟΞΘΙΟΙΪΥ͂ ΘΟπΊΘ 
Δροὰ τῇθη ψΟΙΘ 51} ᾿ἰνίηρ, ῆο πδὰ 58δθη 
ϑοϊΪοπιοη δ ἴδρὶθ. ΕἸρΒίοθη γεᾶῦβ Ὀείοσο, ἴῃ 
[86 ϑϑοοηά γᾶ οὗ Ογτιιβ, ἴδπογε δὰ Ὀθεη 
ΤΏΔΩΥ 500 ἢ (ΕΖγα 11]. 12). Αἴ [Παϊ ἀδίθ 
ΟἿΪΥ ς2 γοᾶτβ ἢδὰ ροπο ὉΥ πος ἴῃ6 ἀεβίσιιο- 
του οὗ ἴπῸ [ϑπιρ]ε; ἢονν ἴΠ6 70 Ὑϑᾶσγβ ὙΕΙΈ 
ςοπιρΙεϊοα (Ζοςῇ. 1. 12). 

ἐδὲς οι 6] [τυρὶ γίπρ παῖ ϑοθ ὈΤΌΡΤΟ55 
"Βδά Ὀδθη τηδάδ ἴῃ ἴπ6 ννοσκ οὗ τϑϑίογδίοη, 85 
βιρροκίοα ἴῃ 16 ποῖθ οὐ ἱ. 8. ΗἩδρραὶ ἰάθη. 
βο5 {η6 τεϑίογσεά υἱἢ (Π6 ογίρίπαὶ ἰθιρῖο : 
δΔηὰ ἀοοβ ποΐ αἰ προ ἢ ἃ Ἰδίζοσ ἔγομι ἃ ΌστΩΕΣ 
[ορΪ6. 
Μη Ἀδίδογ, ΣΟΥΔΘΣ, 85 1π Ὁ. 9 ΠΗ. 
ῥοαυ] ἱ.ε. ἐπ αυραὶ γα ῥίοπ (ᾳυ416π1). (οιρ. 

Νυπι. ΧΙ, τ8: σ Κ. ἰχ. Χ3. 

4. «υογῷ} Τ1Ὰ1ΈΟΓΑΙΪΥ, ἀο, ἐ.6. οτΚ. ΤὨΘ 
[]] Ἔχ ργεβϑίοῃ ὁσσυγβ 5ῈΡ. 1. 14. 

δ. “4εεογαάΐπρ 1ο...20 γ}ῦ «ῥίγι!, διε. Οτεαῖ 

δμῤ ποὶ 10 «αἰξίν; ςοιῃρ. ἘΖοΙκ, χχχίχ. το; 
ἴςαϊ. Ἰνὶ, τι. αν! ἃ ϑςοῦοϊ. ““ Οιιοὰ 932} 1π 
εἶδο, ἰὰ ε5ὲ 2 ἴῃ ῥοίω ;"" δῃά ἤεῆςς Ὠγχαϑίυς 
ΓΟΠΩΘΙΒ {Π6 Ῥάϑϑαρθ, εο»εδα ἐς, “τ ποη αὐ “αἴ2ε- 
ἐαίορε; ὀϊδίίδι, “τἀ πολ αὐ “«αἰμγί σία. Βυῖ 
(15 ἀϊπεϊησίίοη ἰ5 ηοῖ οὐϑεγνεὰ ΌΥ Απηοβ (ἰν. 

8). Ποη Π6 ι.565 Ἰ)2 Ὁ)» ὟΝ ἴῃ Γοίοσοποθ ἴο 
Ὁ: δηά ἰπ 1, ,αἴΐῃ σαέμν (Δπ σοηβεαυ 
σαμγ 4) τοῖετβ ποῖ ΠΡ ΘΠ ἴο ἐδΌπρ' 
(ἢδη ἴο ἀτϊηκίηρ, Ρ]δυΐιβ, " 5. 1. 4. 62: 
Ῥοβίᾳυδηι ἰ5ι1 ἃ τηθπϑᾶ βυγρυηῖ, καῖ, Ροί!. 

ἿΠ γόουγ αγθ5 'ἴπ σοιηρδγβοη οὗ ᾿ἴ 85 
ποιπίηρ ἢ 

4 Ὑεῖ πον δε βίγτοηρ, Ο Ζεγιῦθα- 
δε], βατῃ τῆς ΓΠΟΚῸ ; δπά δε βίσοηρ: 
Ο Ϊοβῆυδ, ὁοη οὗ [οβεάεςἢ, τῆς. ΠΙΡὮ 
ΡΓεβῦ; δῃά δὲ ϑβίγτοηρ, 41] γε ρεορίὶςε 
οὗ τὴαοε ἰαπά, δα (ἢς ΙΟΚΡ, δπά 
νγοῦκΚ : ἔογ 1 ἀἂμὶ νχἢ γοιυ,, 54 1ἢ τῆς 
ΓΟᾺΧΡ οὗ Ποβῖβ: 

ς “ωονάϊηρ ἰο τῇς ψογτὰ τὲ 1 
ςονεηδηϊθα ἢ γου ἤδη γε Τᾶπλε 
ουζ οὗ Ἐργρῖ, 50 ΠΥ 5ρί γι γεπγχδίπεῖῃ 
ἜΠΠΕ γον. ἔξαγ γε ποῖ. 

ΟΥὍ ἴδ 5 τῆς [ΚΡ οὗ 
Ποβίβ ; 4 Ὑεῖ οηςε, ἰξ ἐς ἃ {{π||6 ψνῃῃ]ς, 4 Βεῖν. 
Δηὰ 1 ν}}} 5ῃακε τὴς Βεᾶνεηβ, δαπὰ “ἢ 
τη6 δαγῖῃ, δηά τῆς 86α, δηά τῆς ασΥ 
ἰαπά ; 

ἀμ πο 165 οχῖϑὲ ἴῃ (ἢ6 {τδηβδίοη οὗ [ἢ]}5 ρδ5- 
Βᾶρα: Ὀὺῖ 15 ξΈποσγαὶ ρυγροτὶ 5 οἶθασ ἐπουρῇ. 
Οοάΐβ σονθηδηΐ 1 Π Ισγδοὶ, νυ πθη [Π6 ΡΘορ]ς 
σδιηθ οἷ οὗ Ἐργρῖ, νναϑ [Π1]5, [παῖ ἐδ “δοιία 
ὁε Η!- ῥεοῤίο, απά Ης «υομΐά δὲ ἐῤεὶν Οσοά. Ἠδς 
ΒοΓδ ἄθοϊαγοβ (ἢϊ]5 σονθηδηῖΐ ἴο Ὀ6 5{1}} Ὀἰπάϊπρ : 
[Παΐὶ Η:5 ϑριγιξ 15 ἀννε ]ηρ τη ΠΕ ῚΓ πιιάσῖ, δπὰ 
1Πδΐ [ΠΘΥῪ 5μου]ά {πεγεΐογε ἤᾶνὸ ΠΟ ἔσαυ. 
αν γε πο] Ἐλοπάογοα ὉΥ ἴπ6 ΓΧΧ. θαρ- 

σεῖτε. (ΟΟὨΥΕΥΞΕΙΥ ἴπ Τοδη ΧΙ! τς, νὸ ξοεῖ 
μὴ φοβοῦ, 85 ἴδε οηυϊναϊοηξ οὗ τ86ὲ ΗεΡ. 

ΝΟ Ὅ); υΧΧ. χαῖρε σφόδρα. 
6. ὙΠΙ|5 ΡΓΟΡΠΘΟΥ βμουϊά 6 σοτηρατοά 

Ὲ [ἢ6 σΟΙΕΓΊΡΟΓΑΓΥ ΡΓΟΡΠΟςΟΪ65 οὗ Ζεοοπαγίδῃ, 
ἴῃ ὙΏΙΟΝ ῬΓΟΘΡΕΠΙΥ ἴο ἴϑγδοὶ ἰ5 ξογείοϊὰ ἴπ 
ςοπηροϊίΐοη ψ τἢ6 ἀϊδοοπιβίυγτο οὗ ἴδε 
μοδΐμοη πδίϊοηβ ὈὉῪ ψῃοτὶ ἰϑγϑοὶ δὰ Ὅδεη 
ορργοβϑοά, δηὰ ψγὴο οἱ 1ῃ1|5 {ἴἰπὶὸ ψεσε ἰπ ἃ 
βίδίε οὗ τεϑῖ δηὰ βεουῦγγ (ΖΕεςδ. 1. ΣΙ, 14,1, 
21. 11. 7---). 

1 «υἱὴ! ἐῥαξο ἐδο δεανεης, δίς. 15 ἃ πρυγαῖνε 
ἀεοςεπρίίοη οὗ σοπνυ]ϑίοη8 διποηρ [6 ΠοΔΙΏΘΏ 
Κιπράοπιβ οὗ πε δϑαγῖ ἢ (σοπΊρ. 54]. χὶμ. 12: 
10εἰ 11. το, 1. χό, ἱπῆγ. 21, 22). ΜΠ ΘΒ ΔΟ 15 



ν. 1---12.]} 

7 Αῃά 1 ν1|}} 5πακε 411 πδιίοῃβ, 
δηὰ τῆς ἀεδὶγτε οὐ 4}1 πδίίοῃβ 5}4]]} 
οομιο: δηά 1 νν}}} 811 τηϊβ πουβε ἢ 
ΒΙοτγ., 54:1 τἢ6 ΓΠΟΚῸ οὗ Βοβῖϑβ. 

8 ΤΏ 51|νὸγ ἐς πιίης, δπά (ες ροϊά 
ἐς ταῖπα, βδιτἢ τῇς ΠΟΚΡ οὗ Ποβῖϑ. 

9 ΤΒα ρίογγ οὔ τῃ 8 ἰδζίεσ ἤοιβε 
8508}} θὲ ρτγεαῖεγ ἴδῃ οὗ με ἐογπιεσ, 
8811 τἴηε6 ΠΟΒῸ οὗ Ποβῖβ : δηά [ἢ {ἢ !8 
Ρίαςος ψ}}}} 1 ρίνς ρβᾶςς, βδαἰτἢ τε ΓΟΒΡ 
οὗ Ποβῖβ. ὅς 3 

δηὰ Ταΐῖμο γοίοσ 1Π15 ϑῃδκίηρ οὗ [86 πδίίοῃβ 
ἴο (6 ννᾶῖβ οὗ Δἰοχαηάογ [8ὲ Οσοδῖ δηὰ δ18 
501 ΠΟΘ 550 18. 

ὙΠΟ αυοίαίίοη οὗ [15 νέγβα ΟΥ̓ 8. Ῥδὺ] 
ἐμδ, ΧΙ, 26----29} 5 Δη ἰηϑίδηςθ οὗ παῖ 27 ἐε- 

οἵγε 9 αδαρίαεο ΟἹ. Ἀ15 ραγί, ]οδ 45 Ὀθθη 
Ροϊηίδά ουὖἱ ἰπ σοπηεοξίοη νν ἢ Ησοϑ. χῆϊΐ, Σ4. 
506 ποία δά ἰος. Ρ. 488 οὗ (ῃ15 ΨοΪυ πιο. 

7. [1 85 Ὀδθῃ 5112] ἴο τορασὰ [(ἢ}5 νϑῦϑα 
ἃ5 ἃ ἀἰϊγεςῖ ῥγεάϊετίοη οὗ ουὖγ 1 οτά 5 νἱϑιῖ ἴο 
(86 ἰδπρ]θ, ἀπά ἴο ἰἀοΠΈΥ ἐδο ἀκείγο ὁ αἱ 
παίίος ΜΈ Ηἱπὶ οὗ ννβοπὶ Ιδοοῦ ἐογεϊοϊ 
εριΐο δε σῥαϊ ἐῤό σαίδεγίηρ οὗ δὲ ῥεοῤίε δε. 
ΤὨΙ5 νἱενν 15 συϑίαϊηοα ΌὈΥ τείογεπος ἴο Μίςδῃ 
ν. 4: Μ8)]. 1}. σ, δηὰ Ηβρῦ. χὶ!. )δό, 27, Ὀιΐ 
ποΙίδοσ ἔγοσῃ ἴΠ6 σοηίοχε ΠΟΥ ἔτοπὶ οἴδμεσ ρ859- 
δαρεβ οὗ ϑδογιρίυτε οδὴ ἱξ δ6 ραϊμεγεά δα 
8696 υυογά 5 οὐ Ηδρραὶ μδδά ἀϊγοςῖ σοίοσοησο ἴο 
Μοβϑίδῃ, οὐ ΜΟΙΕ 50 τεςοινεδ ΌὈΥ ἴδοθο ἴο 
ΒΟ. {ΠῚ Ψψεο δαάγεθθοα. ὙμῈ 1ΧΧ. 
γειϑίοη οὗ υτὐ. 7)-τ-ὸ Ῥζονεβ [πδὲ (Π6 διῖῃοῦβ 
οὗ (δὶ Νογϑίοη δἰτιθυϊοὰ ἢοῸ δις ἢ πϑδηϊης 
ἴο ἴη6 ρῥᾶβϑθαρθ, ὙΠ δοίυδὶ ργέϑθηςα ἴῃ [[9 
ςουτίϑ οὗ Ηἰπὶ, ἴῃ ΝΥ μοτὰ ἀςευε ει ὁ αἰ ἐδε 2ιμ}- 
ποις Οὗ 1δε Οοάῥεαά δοάγ, νγ85 Ἰπάθοὰ [Π6 νεΎῪ 
ΒΙρῃοϑὶ σίογυ ἴῃδῖ οουϊὰ διΐδοἢ ἴο ΔΠΥ ΘΑΓΉΪΥ 
τδηρία ; δηὰ 16 Βδῦθ οὗ Βοιμ]οῆθη, ἴο σσἤοσῃ 
16 νυῖϑα τηθη Ὀγουρῃς ἰδεῖς σι 5, δ ϑποα ἴῃ 
186 νυἱάσϑξ ροϑϑὶῦ]6 δθῆϑθα (ἰῃ6 αεβῖσο οἵ 4]]} 
ὩΔΏΟΠ5 ἔοσ ἃ ϑανίοιγ δηὰ ἃ Ἀβθάθοεπιοσ: Ὀυΐ 
ννμδὲ ἴΠ6 ἰοχὶ δϑϑογίβ 15 5 ΠΊΡΙΥ 815, (δὶ ὈΥ͂ 
τοάϑοη οἵ ἴδε οβογιηρβ οὗ ἴῃ6 Οναπῖ 1165, ἴΠ6 
Ιαῖοσ φΊΟΥΥ δηά δαογῃπιοπὲ οἵ ἴῃς Ἡσιϑο οὗ 
Οοὰ 8δουϊὰ σ ἐχοθεὰ {πῸ ὑῬσγοπϊθο οὗ 115 
Ρτγεβοηΐ σοηάϊθοη;: δηά (μδὲ [Π6 Τδ᾽δπλ 165 
δῦουξ ἴο 21]1] οὐ ἴπθ ποδίῆθη ῃδίϊοηβ 5ῃου]ά 
Εὶνε ρϑᾶςε ἴο [οιϑαϊοπ. ΤὨι5 νἱεννοὰ υν. 
) ἃπὰ 9 ἅτε ὙΟΓΥ͂ πίῃ γα! νυ ̓ ἰηκοά τορεῖμοσ ὈῪ 
Ὁ. 8. ἴῃ Ἰυπιβοδίίοη οὗ {}1}5 νἱενν οὗ {πὸ 
ρῬᾶβϑασὸ σοιήραγε ποίΐδ οἡ 5. Ιχν"], 1 ς, ΥοΪ. 
1Ιν. Ῥ. 324. ΤῺ δεῖ (δῇ [Π6 ραββδᾶρε 15 ποῖ 
υοϊδὰ ὈΥ [Π6 ΕδΔη ρος ἰῃ σοηποοίίοη νυ 
16 ᾿σεέβοηςο οὗ οὺὖν 1 ογὰ ἴῃ ἴΠ6 ἴδῃ} ρ]6 15 515- 
Ὠἰβοληῖ, Ἐϑρεςῖδιν τα ῆς τσο δᾶνς ἐχροςῖοά 
ἴο δηά 81 Μείϊδον οἱαϊπιης ἴπ6 ἐδ] πεηϊ οὗ 
Ηδρχαὶβ νοσάς ἱπ 5 ἀσδοσιρίίοη οὗ ουὖΐῦ 
Τ,οτὰνδβ νἱϑῖ ἴο 1π6 ἰδτηρῖο (Μαῖί. χχὶ. 12--- 4). 
566 Νοῖο δῖ (δ επὰ οὗ ἴπ6 Ὁμδρίου. 

8. Τό οἷον ἐξ ηιπό) ας. Ἐχνοῃ 851 

ΠΆΑΟΑΑΙ, 1Π. 

Ιο 4 ἴη ἴδε ἴουγ δὰ ὑνεπεδίῃ 
Ὧαγ οἵ ἴῃς πίη πιοπέφ, ἴῃ τῆς 8ὲ- 
ςοηά γεαῦ οὗἩ [αγίιι5, σάπια ἴῃς ννογά 
οὗ τῇς οκΡ Ὀγ Ηδρραὶ ἴῃς ῥγορβεῖ, 
ϑΑΥ ΩΡ, 

11 ΤΠ 541:τἢ τ ΓΟΚῸ οὗ Βοϑῖβ : 
Αϑις πονν τὰς ρηδϑῖβ εὐπεογηὴηρ ἴδε 
ἴανν, βαγίηρ, 

12 1 ομὲ Ὀεδᾶγ ΠΟΙ ἤδη ἴῃ τῆε 
ϑωγ οὗ ἢϊ8 ραγπιεηῖ, δπὰ νι 5 
δΚίγὶ ἀο τους Ὀταδά, οἵ ροϊζαρε, οἵ 

οδυκοὰ {πὸ ἜῸ μεθ ἴο Ρουγ 1Πεὶγ τυθϑ] ἢ τηΐο 
(6 ἴὰρ οὗ ἴδε [5γδ6}1165 ννβδη ἰεανίηρ Ἐξγρί, 
50 ὙῈ] 1 σᾶιιϑ6 [η6 ποδίμοη Ὡδίίομϑ ἴο Ὀτγίηρ 
ΓΠΟΙΣ τσ ἢθ5 δπὰ {ποὶγ ργεοίουβ ἘΠΙη 55 ἔογ (ἢ 6 
δάογπηιεηῖ οὗ ΜΥ ἵδπιρὶς δί [οι βα]οπὶ. 

9. ΤΌῇ᾽ε σίονγ οΓ᾽ ἐδὶ. ἰαΐίεν δοισε “δα δὲ 
Φγέα οΡ ἐραπ φῦ ἐδὲ ὥγηιογ)] Ἐδίβογ, ασθαῦοσ 
Β.81}1 ὍΘ [829 ἸΔΊΟΣ ΚΊΟΣΥ ΟὗὨ 0818 ΒΟῸΒΘ 

πδη 89 ΖΌΣΣΩΘΙ. 50 ἴοὸ ΧΧ, Τἢο 
δάϊοςϊίνες Ὀοϊοης ἴο 6 ποὺῃ χίογγ, ποῖ ἴο 
ῥοισε. 1 ΖογΟ ΔὈΘ] 5 θυ]; νγὰ5 ἃ βοοσοηὰ 
ἰοπρ}]6 ἂπά ποῖ ἃ τορι ]άϊηρ οὗ ϑοϊοπηοη 5, 
ἴοη Ηοτγοά᾽ 5 τοπιρῖθ, ἴπ6 τεπιρὶς υἱϑιϊοὰ ὈΥ 
65:15, γγὰ5 ἃ (Ὠϊγὰ [ορ]ο ; δηὰ νὴ [ἢ]15 
τίμοσ αἰ σ. Υ, ἴπᾶτ 1 ϑοθηβ ἴο πᾶν Ὀδθη 

ΤλοΓο ΒΙΡὮΥ δαογποὰ τμδῃ εἰ μοῦ οὗ ἴπε οἴ Ποῦ 
Ὀυϊάϊηρ5. ἴῃ Ηδρραὶβ νἱονν ἴθ ννὰβ ὑυξ 
Οὔδ ἴοπιρῖδ : 566 ποΐθ οἢ υ. 3 50ΡΓΆ. 

ἐπὶ ἐδὶς ῥίαςε «υἱἱ! 1 σίυε ῥεαςε]ὴ (ΑἸΟΥΊΡΑΓΟ 
ἘΖΟΚ. χχχῖν. δς, 26; Μις. ἵν. 3. 4, δπά Ζεςἢ. 
ΝΣ. 12, 2δε “τε οὔ εαεε. ΤὨς ΠΧ Χ. ̓ ηΐογρο- 
ἰαῖθ δἱ ἴῃς επά οὗ (815 νεῦβθ, καὶ εἰρήνην ψυχῆς 
εἷς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆ- 
σαι τὸν ναὸν τοῦτον. ““πά ρεαες 97 “ομἱ αδὼω»- 
ἀαπεν, οὐ (ἴοῦ ἃ ροββθβϑϑίοῃ) 20 φΌεΡ ογὸ ἐδαΐ 
διωῤάτερ ἐπ ογάφγ ἴο γαμε ασαὶπ ἐδὶς ἱσπιρίε. 

10---19. νοτκβ δηὰ 5λογιῆςεβ. ἂῖὲ ἀΪ5- 
Ρ]εαϑίηρς ἴο σοὰ 50 Ἰοης 85 ἴῃς στεδι]άϊηρ οὗ 
{πΠ6 τοιρὶα 185 πορίοοίοά, ὙΠῸ σδ]απλ} 165 
σδυϑοὰ ὈΥ {Π1ὶ5 πορίεςξ, δπὰ ἔπ Ὀ]οβδίηρϑ ἴὸ 
ἔοϊονν ὑροῦ 186 τοπονναὶ οὗ ἴπ6 ψνοσκ. 

10. ὙΠοΙο νγᾶ8 δη ἱπίογναὶ οὗ ἔνγο τῃοηί 5 
δηἀ ἴῆγοο ἀδγϑ Ὀεΐνσθθη (15 δηὰ ἴῃς ῥγενίου 
ἀΐϊϑοουτϑε οἵ Ηδρσραὶ (50. ἰϊ. 1). ὙΠῸ ηἰπίῃ 
τ ΟΠ τγὰ5 ΟΠ ἰϑίευ (ΖεςΝ. υἱῖ. σα ; Ν Ὰ, ἱ, 1), 
δηϑυγογίης ἴο ροσζίίοπβ οὗ Νονελῦοσ δηὰ 
Βοσ ΠΕΣ, 

11. εοπεογπίπρ δὲ ἰααυ} Ἐδίμεγ, ΖζὸΣ ἃ 
1ανν, ἰ. 6. ὃν ἱπειγωοίίοπ απά ἀϊγεγέίοπ. (ἸΟΤΆΡ. 
700 χχὶ!. 22; ἰϑαὶ, υἱῖϊ., τό ; ψβεσ Εσγοῖ 
Οχρίδιηβ ἴξ ἴο τηθδῃ ἀγεεΐίοης «υἱἱό γερβεοὶ ἰὸ 
εοπάϊμεί. ΤῊΘ νου βρονόγῃβ ἃ ἀου δ] δοςυᾶ- 
εἶνο, οὗ {6 ἢ ϑκοά, δηὰ οὗ ἴμε [Ὠΐην 
ἀϑκθα ἔΌγ, 85 ἴῃ [οσ. ΧΧχυΐ. 14. 

12. δοίν 34:2] ὶ.ε. βεβἢ βδηςιβεά ὈΥ Βανίπρ 
Ὀδοη οἰετοὰ ἴῃ βδογίῆοο ἰο Οοά, ΤομΡ. γ 
χί, τς. ὙΠὲ τείεγεηοα ἰ5 ἴο ἴεν, Υἱ. 2). ὙΠΕῈ 
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7οο 

δ᾽ Ατηο8 4. 
ο. 

ὙΨῚΠ6, ΟΥ̓ΟἿΪ, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ πιοδῖ, 54]] ἴξ θ6 
μοὶν ἡ Απά τε ρῥγιεβ8 δηβϑινεγεά δηά 
8λἰά, Νο. 

12 ἼΓΠεη 8414 Ηδρραὶ, [ ὁπό ἐδαὶ 
ἐς ἀποίθδη ὉΥ͂ ἃ ἀεδὰ Ὀοαγ τουςἢ ΔΗ͂ 
οὗ τῆε5ε, 5}4}1 ἰξ θὲ υποίδαη ἡ Απά 
τῆς ρῥγεβίβ δηβϑυγεγεὰ δηὰ βαιά, [{ 501] 
δε υποεΐεδη. 

14 ἼΠοη δηβνγεγεὰ Ηλρραὶ, δηά 
5. ὅο ἐς {Π18 ρεορὶθ, δηά 80 ἐς [ἢ !8 
παῖίοη Ὀεΐογε πιθ, βδἢ τῆς [ῸΚῸ : 
Δηά 80 ἐς δυθσῦ ψνοῦΐ οὗἩ πεῖν πδηάϑ : 
δηὰ τῆὰῖ ψῃϊοἢ {πὲ οΠεγ τοῖς ἐς 
ὉΠοΪεδη. 

15 Απά πον, ἴ ῥὑγὰὺ γοῦ, σοῃβιάογ 
ἔτοπι τ }8 ἀδὺ ἀπά υρννγατά, ἔγοπι δ6- 
ἴοτε ἃ ϑίοης νγᾶϑ ἰδϊὰ ὑροπ ἃ βίοπα ἰῇ 
τῆς τερὶς οὔ τῆς ΓΟΚῸ : 

16 δῖποε ἴμοβε ἄσγε ἡγεγα, Βδη ὁπό 
ςΔΠΊ6 ἴο ΔΠη ἢδᾶρ οὐ ὈΘΠΙΥ ἡη ΖΡ Ωγ 65. 
[Ποῖα νγεγα ὀμέ ἴθ : ψηθη ὁπό σδπηα 
ἴο {πΠε6 ρῥγεβϑέδι ἔογ ἴο ἄγανν ουέ ΒΗ͂Υ 
ὑδετεἰς οαζ οὗ [πε ρτεβ88.9 ἴπεσα νγεῖα κέ 
Ὀνγε ΠΥ. 

17 1 5πιοῖς γοιι ἔνι Ὀἰδβεὶπρ' δηά 
ἢ τ] εν δηὰ ἢ Πα! ἴῃ 411 τῆς 
Ἰαῦουτγβ οὗ γουγ Παπάβ; γεῖ γε ἐμγηπδα 
ποῖ ἴο της, 5411 τῆς ΠΟΚΡ. 

οκίγὶ δὶς ἰουοδοά ἴμς ἤεβῃ Ὀδοδτηθ ΒΟΪΥ, 
Ὀυϊ ποῖ 50 [δἰπρβ ἰουςπεὰ ὈΥῪ [Π6 βΚιγί, 

13. .δα]} ἐξ δὲ μπείεαη 7 Οοτρ. Νιιπι. χὶχ. 
13) 14) 22. 

14. Τμὸ ἴενϑ ἅσὲ βρόκεη οὗ ποῖ ΟἡΪΥ 85 
ἐδὶς ρεοῤίε, Ὀνὲ 4150 85 ἐφ παλίοπ, ΟΝ 15 ἴῃ 6 
τοπάοπηρ οὗ ἃ Ηεοῦ. ψογά υϑιλ}}γ ἀρρ θὰ ἴο 
[ογοΐρῃ πδίϊοπϑ ; δῃά πΙΔΥ ἱδβογείοσε Ὀε σὰ: 
ξατάοὰ 85 ἃ ἴειτῃ οὗ Γοργοδοῇ. 

ἐδεγ] ἀδηοΐοβ (Π6 δἰΐασ δὲ ᾿ογυβαίοπι 0} 
ἴῃ 186 ϑεσςομὰ γοαῦ οὗἩἉ ΟΥτιι5, ἱπιπιθα ἰδίου δοσ 
[6 τεΐυσγη ἴτοηὶ Βαῦγίοη (ΕΖΙΑ 111. 3). ὙΠῸ 
Β0ΟρΡ6 οὗ ἴπ6 φυοδίίοῃϑ Ὀγοροιιηάοά δηὰ οὗ [Π6 
ΔΏΒΥΕΙΒ δίνθη ἰῃ σὖν. 12, 12 185 ἴδ Ω0 σεΓο- 
τηοηΐδὶ ορθάϊοηςοθ νχουϊὰ θ6 δοοθρίδοϊς ἰο σοά, 
80 ἰοηξ ἃ5 715 Ψ1}} τοϑροοϊϊηρ ἴΠ6 ἰθηλρῖς νγᾶϑβ 
Ὀοίηρ 5εῖ δ πουρδέ; δῃὰ [δὲ ἀϊϑουθάϊδηςα οῃ᾽ 
[Π|58 οπὸ ροϊῃϊ νγᾶ8 ἃ σοπίδηπι! ΔΏΟη ἔογ ὙΠΟ ἢ 
ΠΟ ΠοΥο ΟἾΔ] οὐὔϑεγνδηςθβ οοιι]ὰ δίοηθ ( [4165 
ἴϊ, το). (οπιΡ. αἷϑο ποῖς οπ [58]. ἷ. 13. 

16. αμπά ὙΠ ΟΤΟῚ Ἀλίδεσ, διὰ Ὁδοῖ- 
πατᾶδ, ἰ.6. ἴτῸΠ] δὴ ΘΑΥ] Γ ἀδίο (ἤδη ποῦν, 
ὄνθη ΠῸΠι [Π6 {Ππ|6 ΟΥ̓ΥΟΙΙΓ ΑΥΤῖνα] ΠΟΘ 1 8 γδδγ5 
δίηςθ, Ὀδθέογο οὴθ βἴίοῃθ νγ85 ἰδ! ἃ Ὡροη ἃποῖπογ 
ἴῃ [86 ἰοπηρὶς οὗ ἴδ6 1] ,οτὰ (ἰπἴτ, ν. 18, ννῇεγε 
ἰεὸ ΧΧ. δᾶνο καὶ ἐπέκεινα, Ὀχμΐ ΠοΙΟ καὶ 
ὑπεράνω, ἴῃε Ηεῦ, ρῶγαβθο ὑεὶπρ ἴμ6 βᾶπιθ ἴῃ 

ΗΑᾺΟΑΑΙΞΙ. 1. [ν. 13--22. 

18 (Οὐοπβιάδγ πον ἔτοηπι τΠ}8 (Υ͂ 
Δηά υρννατά, ἔγοπι τῆς ἔουγ δηά νεη- 
τε ἀδΥ οὗ τῃ6 πἰπίῆ μιομίδ, ευεπ 
ἴτοπι [ες ἀδν (Πλῖ τῆς ἰουπάδιίοη 
οὗ τῆς ΓΟΚΡ 8 τεπιρὶς νγὰβ ἰδ] 4, ςοη- 
δἰάεγ 26. 

Ι9 198 ἴῃς 5εβἀ γεῖ ἱπ τῆς ὕάγῃ ὃ 
γεᾶ, 48 γεῖ ἴῃς νης, Δηἀ τῆς ἢἤρ' γος, 
δηά τῆς ροπιερταηδία, δηὰ τς οἶἷϊνε 
ἴτ66, δαί ποῖ Ὀγουρῆς ἕο : τοηΣ 
(18 ἀδὺ ν7}}} 1 Ὁ]658 γοί. 

20  Απά δρδίη τῆς ψοχά οὗ (πε 
ΓῸΚΡ οδηϊς πο Ηδρραὶ ἴῃ τῆς ἔουγ 
δηά τυγοπτς ἐν οὗ τῃ6 πιοηῖι, 32γ-- 
'ηξ; 
ἐν ϑρελὶς ἰο Ζεγυθαθεῖ, ρονεγποῦ 

οὗ ]υάδῃ, ϑβαγίπρ, 1 νν}}} βῃαΐίκε τὰε 
Ποανθηβ δπά τῆς οδἢὶ : 

22 Απά 1 ν1}}] ονεγίθτον τῆς τἤγοπε 
οἔ Κιηράοπηβ, δῃηὰά 1 ν7}}} ἀεβίγου τῆς 
ϑῖγεηρτῃ οὗ ἴῃς Κιηράοηιβ οὗ [Πς Πελ- 
ἤδη ; δπά 1 νν}}} ονεγίῆγονν τς ςἢδ- 
τιοῖθ, δηά τῆοβε τῆδλὲ τάς ἴῃ τῃεπὶ; 
Δηά τῆ6 Ἰοῖβεβ δηά {πεῖγ ΓΙ άεγβ 58}8]]} 
οοπῖς ἀοννῃ, ΘΥΕΙΥ οπς ὉΥ [ἢ βυνογά 
οὗ ἢ!5 Ὀγοίῃοτ. 

22 ἴῃ τιδὶ ἀλγ, 54 τῆς ΓῸΚΡ 
οὗ Βοβῖβ, ψΨ}}}} 1 ταἴκς ἐς}, Ο Ζεγιῦ- 

Εἰἴποῦ νεσβο, ὙδῈ Νυϊξαίο 85 οὐ σμόγα Βοῖθ, 
ἔδεῖε ἐπ ωγιρη). Οοιῃρ. ΕΖεα 11}. το. 

16. Μὴ» τειν οἶς ομ οΥ᾽ ἐδ βγε:9] Ἀλλΐβετ, 
ΕΙΠΕ Ὀδίῃ. ὙΠῸ Ἡδθῦ. ῥωγῆρ 15 ποῖ 2 γ 
γε, Ὀυΐ ἃ τηθᾶϑιγο ἔοσγ Ἰίαυϊά5, ἀρουϊ 8ὲ 
ΒΆ]]Οη5 ἴῃ ΟΔΡΔΟΙΠΥ͂ ἀπά οηυδὶ ἴο ἃ δαί. 

17. ὙΠε ἔοτππεσ ρογέοῃ οὗ [5 νοσϑὸ ἷἰς, 
γγοσὰ ἔοσ ννογά, |κ6 Απλοβ ἷν. 9. 

19. 1 4δὲ “τε γεῖ ἐπ ἐδὲ δαγπῦ)] ϑεδά κα 
Ὑγ παῖ ἴῃ6 βοννίηρ γἱο 5, [6 σσοὸρ οἵ σογῃ, [,δν. 
ΧΧΥΪΙ. 20. 58]. Χχιϊ, 2. [οὐ Χχχῖχ, σλ. 

20. κππὶο] Νοῖ ἦγ, ἃ5 ἴῃ ἷ. Σ9 3, ΤΟΣ, οὶ 
Ὀδοδυιϑα [86 πηρβϑθαρὸ 15 δα ἀγοοθοὰ ἴο Ζοιαυῦ- 
ὈΔ4Ό6] 85 4η ἱπάϊνϊ ἀιιλὶ]. 

ΔΩ. ἐόγοηθ φῇ δἰπφαο»!:] ἱ.6. ἴα ροννεσ οὗ 
[06 Βοδίῃθη Κιηρ Ομ ; σΟΙὴ 4 8. Υἱὶ. 12. 

“δαὶ! εονιθ ἀοαυ"] ἐ. 6. 5841] θ6 Ὀγουσῆξ ἄονῃ 
δηά Ἰα!ὰ Ἰονγ ; σοϊηραῖε ΕΖΕκ, χχχ. 6: [53]. 
χχχῖὶν, 7γ. Τα ἰδιῖοσ ρατὶ οὗ 6 σεῦϑθε 15 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰδ κοη ἔσοπὶ Μ|ίςδἢ ν. 1σο. 

48. «υἱ][ 1] ἑαζε ἐδεε] Νοῖ ᾿ταρΡ  Υἱπρ ἑπέο ΤΩΥ͂ 
ἔλνοιιγ δηὰ ὑγοϊεςίοῃ, 85 ΜΊςΒδο 5 ἀπά Β οϑεη- 
ΤΑΠ]]ΟΥ δϑϑοσί. [1 15 ΠΊΟΓΟΙΥ ἱηϊγοδυςίοτῦ ἴο 
ἴδε δοίίοῃ ζο]ονγίης; Τοπιρ. 2 Κὶ, χὶν, 21, 
ΧΧΙΙ, 20. 



ΗΑΘΟΔΑΙ. 1. 

Ὀαδε], ΠΙΥ βεγνδηῖ, [ἢ 5οη οὗ 58|62]- 
τἴε], βαἢ τῆς ΓΓΟΚΡ, ἀπά νν}}} πλᾶκς 

(866 48 ἃ ἱρπεῖ : ἔογ 1 πᾶνε Ἵβοβεη 
(πες, δα τὰς ΓΟΚῸ οὗ Ποβῶ. 

«υὐἱνιαάο ἐδεε ὦ, ὦ “ἱρηο] ἐ.ε. ἴου 9 
δηὰ Βοπουγδῦϊα 'ἱῃ ΤΥ 5 ψῃϊ ; οοτρ. Ϊεσ. ΧΧϑ. 
441 ϑοηξ οὗ 80]. νἱῖῖ, 6, ἀῃὰ 5ρθςοδ!}}ν ΕΟ], 
ΧΙ͂Χ, ΙΣ, Ἡσοαυ “δα]! «υὐδ »ιασπὶ Ζογοδαδεῖ 3 
ἔνεη δὲ φυα: Ω: ἃ τἰρπεί οἡ ἐδὲ γίσϑὲ ῥδαμά: “0 

αυα! ὕες ἐδὲ 101 9. ϑοεάεε; «υδο ἐπ ἐδεῖγ 
ἐνιο ὀμἰάεά ἐδε δοισε, ἀπά “εἰ μῷ απ δοὶγ ἐονιρίς 
ἐο ἐδὲ Τογά, «υδίοῦρ «υαΆῷ δγεβαγεά 70" ἐυεγία:- 
ἐπ σίονγ.. 

ΔΌΡΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ου (ῊἨΔΑΡ, 11. 7. 

Ιη ἴ6 Ηοῦτονν [86 νοῦ “δα) εονις 5 ἴῃ [Ώ6 
ἰυταὶ, δηὰ ΠῚ Π (ΧΧ. τὰ ἐκλεκτά : 16 

οεἴίε, ἀ Κοειδαγἀείεη; Ἐλδ]ὰ, ἀΐθ ῥδοῤεπ 
δεῤάίκε), ἴῃ [6 5: σΌ ΑΓ, 5 χη 1865 τόν ἀεεὶγαὐΐς 
ἐδίπᾳ:, δε εοσεν ἐδίπαε (᾿οταρ. ΤΠ Δη. χὶ. 8, ἔογῦ 
[86 υϑὸ οὗ [6 ψψοσὰ ἴῃ σοπηοςϊίοη ἡ] γ6556}5 
οὗ εἰϊνοσ δηὰ οὗ ζοϊά : δηὰ ἴδῃ χί. 43) 6 
ὈΣΧΌ ΠΥΊΘΠ ἰ5 τεπάεγεὰ 26. γεωοις ἐῤίηφε 
97 Ἐμὲ, α18ο ἴῃ ςοπηθοῖϊίοῃ ψἹῈ ἐγέσεμγε: Οὗ 
ξοἱά απά οΥ εἰΐνογν), 1.6. [Ὲ6 νγϑα! ἢ δηὰ 5ρ0]] οὗ 
811] πδῦοῃβ 5}4}}] σοπηθ, εἰ ποῦ ἃ8 υ ἱιπΠίλ τ 
οΟἸευηρδ ΟΣ 845 [6 5ρΡ01] οὗὨ βυςσσοββῆι] νναγίδσα 
ΠΟΙΏΡ. 58]. Χ. ς, [χῖ. 6). ΠΝ νἱονν 15 σοῦ- 

οὦ ΌὈΥ στ. 8, ψνΒ]οἢ οἴδογννῖϑα 85 ΠῸ 8Ρ- 
Ῥαγθηῖ σοηησοζίοη Ψ (Π6 ἔννο νοσϑοβ θεϊνν θη 
ΜΈΝ ἰξ βἰδπά5. ἩΗζὶρ (ξο]ονγοὰ Ὀγ Ευχϑῖ, 
Ῥ. 46 8) ἴᾶκεβ ΠΤ 85 ἴῃς δαιϊναϊεηϊ οὗ 
ἽΠ2Ό, 85 τἴ 15 υδοὰ ἴῃ Εχοά, χν. 4 ; [54]. χχῆ, 
75), ΧΧΧΥΪ. 24. |6Γ. ΧΧΙ. )γ. Ὑ86 στεπάεπηρ, 
{δὲ ποδίξε! οὗ αἱ! ῥεοβίει, ξεῖβ τὰ οὗ με οὔἼες- 
ὕσοῃ ἴο 186 υ86 οὗὨἉ Ἰδὲ ἴῃ ΟΥ̓ ἱπδηϊπηαῖθ 
(Πρϑ ἴῃ ἴῃ6 8θῆβε οὗ σῥαλ δὲ ὀγομσϑδὲ; Ὀυΐ 
115 οὐ͵οςίίοη [8}}5 ἴο ἴ6 ρτοιυπά ἴῃ νἱενν οὗ 
οϑἧ. υἱ. 1:ο; 5, Ιἰσχ. 12, Ἴοϊηρασοὰ ψἱἢ 
ΔΥΚ 'Υ. 21, μητὶ ὁ λυχνὸς ἔρχεται. 1 ΠῚΘΠ 

βρη πε ἃ ρεύβοῃ, (6 ὙΘγῸ πγιϑδὲ μάν Ὀθεη ἰπ 
[Π6 βἰηγυϊασ, Βρ ΝΝνογάσνογ μο]ά5 (Πδὶ [ἢ 6 
Ῥίυγ, νογὺ 15 ἀυς ἴο {μ6 ἔδςξ ἴῃδλι ΠΠΤΩΠ τεΐευ - 
της ἴο Μεβϑίδῃ ἰηνοῖνεβ ἔπ6 ἰάθα οὗ δῖ5. ἔγχος 

ζο]ά πδίυσο, δυπιδη δπὰ Ὠἱνίῃ6, ΟΥ οὗἁὨ ἢϊ5 {Ὑ]Ρ]6 
οὔἶοες 845 Ῥσορμεῖ, Ῥυίεβὶ, ἀπὰ Κίηρ, Ὀυϊ τἢϊ 
νῖενν 15 ποῖ βιιδίδίηδά ὈΥ͂ [16 ΝΟΥ ρᾶ55ΔΡῈ5 ΒΟ ἢ 
δ6 υοΐε5 ἔγοπι Οδη. χὶῖχ, το δηὰ Μδ]. 11. σ, 
ὙΠ ΕτΟ ἴΠ6 {{||65 οὗ ΜΜοβϑιδι, δύο δῃὰ 272::2η- 
3: οὔ δε σουεπαπὶ, ὈΟΪδ ἴδκο ἃ βίπρυϊαγ, ποῖ ἃ 
ΡΙυγαὶ νεγῦ. ΑἸἶεσ Βανιὴς ἀείεηάεοα [Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 
Ἰπίογργείδιιοη 845 ἀραϊηϑὶ Μ|ςἢδ6}15, δῖ πο ἢ- 
ΠΑ]Ὺ (ἰπ ἢ15 2γὰ δα.) τεπάογβ ἴῃ6 ρᾶϑβϑαρε, "Εἰ 
ἀείπάς δῇδγοηΐῃγ Γὲθ ΡΈΠΌΌΠπι ὈΓεί δ βϑι τη, 
ὩδΔπὶ βρ᾽οηάοσο ἤδης ὡ, θη τορ]θῦο." 

ΤὨ15 νἱονν οὗ [6 Ηεοῦτενν ἴεχὶ ἀοαβ ποῖ 6χ- 
οἴυάς ἴ[Π6 δρρ)]οδίίοη οὗ Ηαρραὶβ ννογὰβ ἴο 
Μεβϑίδηϊς Ἐπιοὸ ὈΥ ΨΥ οἵ 1]]υσιγαϊίοη. [ἴ 
ἀοεβ ῃοῖ ἀδὴγ {μδῖ [26 ΡΓΟΡΠΘΟΥ ἴθ τοςοϊνοά 
ἃ ἈΙΡΒΟΣ δηὰ πιοῖὸ βρισγίτυδὶ Δ] ΠΙπιοπῖ. Ἰΐ 
ἀοεϑ Ἄχοϊυἀθ ἴπ6 ἱηἰσυβίοη οὗὨ {8 ϑθῆϑθ ἰηΐο 
(Πε δαοσοὰ Τοχί, 85 μ845 Ὀεθὴ ἄοπο ΟΥ̓ [θ᾽ Ππιθ 
ἴῃ 16 νυϊραίο τοηάογίηρ ὑερερ ἐξεϊάεγαί: 
ον»γιγιίδμα φεπεϊδις. ΟἿΓ ΟΧΟΡ 6515 σοηἤη65 ἰἴ5ο] 
ἴο δϑοογίδιηἷηρ δῖ ϑεῆϑθα Ηδρραὶ δηὰ ἢϊ5 
σοίοτιροσαγιθβ διιγι θυϊοὰ ἴο ἢ]5 νγογὰβ; ποῖ 
ννἢδὲ ΔρρΙ]οδίοη οὗ {μεπὶ 15 ρειτη 55 0]6 ἴο [Π6 
ϑεάϑοῃ οἵ Οὖὗσ 1 ογὰ δ ἢτοὶ Αἀνθηΐ, ποσ δῖ 
ξυγῖμοσ ΔΙΊ σηΣ πιὰ Ὅς γεῖ ἰπ ϑδίοσε ἔοσ 
ἴμεπὰ, ἴῃ 1Π6 ἀσάλευτος βασιλεία ὙΒΙΓὮ 15 ἴο 
βυγνίνα ἴΠ6 μετάθεσις τῶν σαλευομένων δηὰ 
[86 ὁοηά οἵ (15 ργεϑεπίὶ ψνοσὶὰ : 58ε6ὲ ΗΘ. χὶϊ. 
46, 27. 



ΖΔΕΓ(ζΗΑΚΝΙΑΗ. 

ΙΝΤἈΟΒΌΣΤΙΟΝ. 

ΨΑΟΙ 

8 1. Ῥεγεοη ἀπά αἱε 9 1δὲ Ῥνοῤῥεὶ . 702 
ὃ. 2. διῤὶ)εει-»πἶαλίεγ οΓίδε Βοοὶ οὔ Ζεοδαγίαῦ 702 

δι. ωπον απα ἡσίε οὗἨ 1}. γοῤῥςί. 

ἘΕΓΗΑΕΒΙΑΗ͂ «8115 ἰγηβεὶῖ [ῃ6 80ῃ 
οἵ Βεοσθομίδῃ, [6 5δοὴ οὗ [10 (1. 1, 

7), ἡ εσεαβ ΕΖγαὰ 5ρεᾶκϑβ οὗ Ὦϊτὰ 85 Ζεοῖῆ- 
ΑΔ ἴῃ6 5οη οὗ 16Ἃο (Εστᾶ ν. 1, νἱ. 14). 
ΤἼΤΠ6 ἀἰϑούορδηου 18 δχρ δἰηθα ὉΥ 85- 
βυγηϊης [δὲ Βεγοοῃιδῃ ἀϊεὰ Ὀεοέοτε 1ἀἀο, 
δηά τῆδί Ζεομαθἢ βυοοςοαρα ἢ15 σταηά- 
ἔαϊμοσ ΙΔἄο ἴῃ ἴῃ6 μοδάϑῃιρ οὗ ἴῃς ἢ 8- 
νἱάϊος Ὀυ ΘΕ οουγθς, ΒΟ ἴῃς ἰαϊίοσ 
Ὠοϊὰ ἴὰ ἴῃς ἔπηα οὗ Ζεγαῦραῦ6] δηὰ 
7εβῆυα [6 διρὰ ῥγεδὲ (Ν ἢ. χὶ 4). 
566 ηοία Οἡ ΕΓ ν. 1. 

ΖΕοοδΑΠΔὮ 15 τηδηΠοησαᾶ ἃ5 οἠδ οὗ [6 
Ῥιδϑίβ, ἴη6 οἠϊεῖ οὗ ἴῃ ἐδίθεσβ, ἴῃ [86 
ἀδγϑ οὗ 7οϊακιτα, ἴῃ 6 βυσοθϑβου Δηα 50ῃ 
οὗ 76βῆυα (Νεῖ. χὶὶ. 16). ὙΤθεβα ἔδοϊβ 
ἄο ποῖ ΠΘΟΘΒΘΑΓΪΥ ΣΠΊΡΙΥ ἴμαῇ ἢ6 τὰ ἃ 
ὙΟΙΥ͂ γοιηρ τδη ψΏΘΩη 158 Ῥτόορἢεῖς 
ΤΩΙ ΕΣ σοτητηθησδά, τη [6 Βεοοηα γεδγ 
οὗ Ῥατ5. Ηἰβ ρταπαίδίμεσ Τὰ 0 ΙΩΔΥ͂ 
Ψ6}1 βανθ Ὀδθη οἣδ οὗ ἴδ οὔἹρίῃδὶ ἜΧι] 65; 
Δ τπουρῇ Ζεομαδῆ ψγὰβ ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ 
γουηροσ τη Ηαρραὶ, ἢ6 δα τεϑδοῆεα, 
ΜΘ 6 σδηα Ῥδοῖ ἴο 7675] 6, ἃ 
Ῥοτοά οὗ 16 δ σῇ ἢ τἢ6 ΔΘβοσϊ Δ Οἢ5 
οὗ τεϑιἄδηςα ἴῃ (μα δα δα θδθη ρονοσ- 
{ὰ] ἴο Ιηδυδηςα ἴΠ6 οὐττοηΐ οὔ Ὠ]5 [που ρ 5 
δηά ἴο ρῖνε ἃ οοΐουγ ἴο ἴῃ 6 ἸΏΔΡΟΙΥ [ἢ 
ὙὮΙΟΝ Ὧ15 Ῥτόρἤδοιο5 ἃ οἱοίμῃεά, Ηἰϊς 
ἢχβί Ρτορμεῖῖς υἱέεγαηοθ 15 ἀδῖθα ΟὨΪῪ 
ἴνο τη 5 δῇοῦ τῃδὶ οὗ Ηδρραὶ, ἢ 
ὙΠΟΙΩ [6 566 015 ἴο ἢᾶνθ δϑβοοίδιϊθα ἢ]η- 
561{1η [ῃ6 ρῥσχοβεουξοῃ οὗ ἃ ΟΠ ΠΟ. ΡῈΓ- 
ΡῬοΟβ6, νἱὶζ. 1ῆ6 δῃοουγαρσοιηθηῖ οὐ ἢϊ5 
Τ0 ον -οου τή ἴῃ τῇς τνοκ οὗ τε- 
᾿Ῥυμ]άϊησ τὰς τερῖς, δηά το- Ἔϑι]Π]5ῃϊηρ 

ΡῬΑΘΕΞ 
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[86 τηδοογαου. ὙΠ ἔουτἢ γεᾶσ οὗ Ὠ4- 
ΤΊ 15 1ηὴ6 Ἰαῖοσδὶ υπάϊσδρυϊοα ἀδία οὗ ἢϊ5 
ῬΙΌΡΒΘΟΙΕ5 (ν1}. 1); δΔῃηά δῇῆεσ ἴῃς Ὁποῦ 
ὩΟΌΟΘ ἴῃ ΝΕΒοΙΔἢ (ΧΙ. 16) γα μᾶνε ὩῸ 
οἷαα ἴο ἴΠ6 ρεποά ἴο ψὩΙΟἢ ἢ15 16 ττὰ5 
ΡῬτοϊοηρεά, Ὀεγοηὰά ἃ τταἀϊίοη (μὲ Πα 
ἀϊδὰ δἱ δὴ δαάνδῃοεά δρὲ δηά νὰβ θυποὰ 
Ὀαϑιὰθς Ηδασραὶ. 

ὃ 2. ιδωξ,εί-παϊς οὕ ἐδε οοξ οἵ 
Ζαελαγίαλ. 

Ἰ. 1--οτό 15 ἰηἰτοάυοίοτγ, σοταρτϑίηρ ἃ 
ὑποῖ Ὀυϊ δαγημδϑὲ ΔρΡΡ64] ἴο δϊβ σου ηθγ- 
ΙΏΘἢ ἴο τὰ ἔγοτῃ [ΠΕΙΓ 6Υ1] τνᾶγϑ--- ἢ 
ΔΡΡΘΔΑ] ἐουηᾶθα ἀροὴ ἴῃἢ6 ὄὀχρογθηςς οὗ 
{Ποῖγ ἐογοίδ 15 ἴῃ ταρατὰ ἴο τῇς Ἰυάρ- 
Τηθηῖβ 85 ΜῈ] 25 [ἢ6 τγφσοῖθβ οὗ Τεῃονδῇ. 

1. 7--ονῖ. 8 σοηΐδίηβ ἃ 56Π65 οὗ εἰρῶῃϊ 
ῬΙΌΡ δες νἱϑοῃβ ῥγεβεηίθα ἴο {π6 τη 
οὔ [λ6 Ῥσορβεῖ 1 ὁπ ἱρῆϊ, ν]Ζ. [ῃ6 241} 
ἀδΥ οὗ ἴῃ6 «τ τηοητῃ, ἴῃ ἴῃς βθοοῃά 
γεαῦ οὗ Πατῖυβ. Α8 τηϊρῇϊ ἢανθ Ὀδθθῃ 
Ἰηΐξειτεα, (Πἰ5 ἸἀΘΉ ἘΠ οὗἩ ἔτηθ σᾶττ65 ἢ 
1 δὴ ᾿ἀθηῖν οὗ ρύσροβθ, ψὮ]Οἢ πιης 
τῆτουρῃ ἴΠ6 ῬΟ]6 56.165, νἱΖ. [6 δησου- 
ταροτηθηΐ οὗ ἴπΠ6 76νγ5 ὑπ α6γ ΓΠΕῚΓ ῥγοϑθηῖ 
ΒΙΠΟΥΔΏΟ65 δηα {{|4]15 ὈῪ 16 Ῥγογηΐβα οἵ 
ἴὴ6 ἀεδίτυσίοη οὗ ἴῃ6 Πεαίθθῃ Ῥοόῦσοῖβ 
ΔΙουηα ἤδη, δηά οὗ τὴς σοϑίοσδ!οη οἵ 
ἴῃς ᾿ΠΘΟΟΙΔΟΥ ἀπ άογ 115 οἷν} δηα εςς]6ς]- 
Δ5[104] Ιεδάειβ.0 [Ι͂ὦἢὼ ἀθδ]ηρ τι ἰῆὶς 
{16 γ6, Ζοϑομασιδῆ, δεγ [6 δχϑιρὶς οὗ 
1ῃ6 οἸάεΥ Ῥσορμεῖβ, δηά ριυϊάεὰ ὃὉγ ἴδε 
Ἰηϑρ γα! οη οὗ [Θονδῇ, υηΐοϊᾶς ἃς ἴῃ ἃ 
ἴγρε τῃ8 βριπίυ) νἱοΐοτθβ δηὰ [ἢ6 5ρ]- 
ΤΙ4] Θϑἰ  ὈΠΒητηθηῖ οὗ ἴῃς Κιηράοτα οὗ 
Μεββίδῃ. 
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ΝΥ]. 9-΄( 5. 5 ἃ 5ΥΤΏ 0] 108] ἰτδηβδοϊίοη 
οὗ Ῥγεοίβε!Υ βιγωαγ ἱταροτί ἴο ἴῃ 6 ῥτε- 
οεὐϊηρ νἱβίομβ. [ξ ῥγεῆρισεβ [86 υηϊοη 
οὔΒ6 τεραὶ δηὰ ἴῃ ὑΠΕΒῸΥ οβῆσε5 ἴῃ [ἢ 6 
Ῥούβϑοὴη οὗ ΟἸγιϑὶ, Ηἰς νοῦϊκ 85 ἴῃ6 
ῬΙΠΠΔΟΥ ἃρ οὗ Ηἰς Οῃυτοῦ, δηᾶ τῃς 
βαῖμοπηρ ἴῃ οὗ ἴῆε ΟοηΈ|65. - Ζοομαηδῃ 
Ὠ561{ δηὰ ἴἤοβε διηοηρ ΒΟΠ ἢδ ῥζο- 
Ῥμοβί θὰ ΤΏΔΥ ΟΥ τραΥ ποῖ ἢανε Ὀξθη σου- 
βοίουβ οὗ [ἢ15 βοορὲε οὗ 15 ψοσὰβ ; Ὀυῖ [ἢ 6 
Ἔνοπί οοηϑΕϊς(αξςε8 οὐγ Π116 ἴο ΔΡΡΙΥ {ποτὰ 
ἱὰ [ἢ]9 56 η86, δῃηά ἴο τεραγά τῇδπὶ 85 ἃ 
Ῥτοοῦ οἵ ἴἢ6 δϑβϑδουίίοη ἴῃδὶ ἴο Ηϊ ρσὶνα 
8}1} τῇς Ῥγορμθίβ νυ ὶ τη 685. 

Υ]].-τν., Οὐἰτηρ Ῥοΐῃ νἱβίο δηὰ 
ΒΥτΩῦΟΪ, γα ἤᾶνα ἴῃ ἴμεβε οῃδρίοιβ δη 
ΘΧΔΙΏΡΪΕ6 οὗ ἴμ6 Ῥσδςῖῖοδὶ πο! οῃ5 οὗ [Π6 
Ῥτορῃεῖς ομοθ 1 ςοϊνιηρ σιδϑιοηβ οὗ 
ἀυϊγ. Ὄεῖο ἴδε λϑίβ ψῃϊοῃ μαὰ Ῥδβϑθη 
δη͵]οϊηε ἃ 45 σομητλδιηοσαῦνε οὗ ἴῆοβα 
πδίοηδὶ ᾿παρτηθηῖ ψὨΙοἢ Βαά τηδγκοά 
(οὐ ἀϊδρίεαβυτε ἢ ἘΠ5 Ῥθορὶβ, ἴο Ὀ6 
οοηπημπδα πο ἰπαὲ {ΠΕΣ 5᾽ηὴ5 μδά Ὀθθῃ 
τερεηϊαά οὗ δῃά ἰοσβαίκεῃ, δῃὰ [ΠΕ ΜεῦΘ 
ηζΘ ΠΩΣ ὈΡΟῺ ἃ ΠΟῪ ΟΔΓΘΟΙ οὗ ὩΔΈΏΟΩΔΙ 
οδοδάϊομος δηᾶ Ῥγοβϑρευγδ 76Βονδῆς 
ΔΏΘΥΘΓ Ῥγορουπαβ ὉΝῸ ρἝηογαὶ ΣΙ ΠΟ 0168 
οὗ υηϊνεῖβαὶ Δρρ]Ἰ]ςδίίοη. ἙἸγβί, [δῇ ἴῃ 6 
ΤΏΟΓΪΑΙ ΔῊ 15 ἀῦονα ἴῃ6 σεται  οηἶΑὶ : δηά 
Βοοοηάϊγ, τὲ ΗΒ ῬΧΟΠ)1565 ἀγα ωλα}- 
“οηαῖ ΟᾺ ΟὈδαϊεησα ἴο Ηἰἴ5 ΡῬτξοερ. 
Τῆδθ6 (τὐτἢ5 Ὀεϊηρ δαττεἀ δηὰᾶ δοιὰ 
ὩΡΟΩ,, ἔλϑι5 ἀῖὰ ἴο Ὀ6 οἤδηρεά Ἰηΐο ἔξαϑίϑ, 
δηά ἴῃ6 (ἀδῃι165 ἀσα ἴο 6 Ὀσουρσῃῖ Ἰη ἴο 
τ ΟΥΒὨΙΡ ἴῃς ἀοά οὗ ἴῃ 7ενν5. 

Χ.---χῖν. ὙὍἼΕ ΔηΑΙγ515 οὗ ἴμεβα ομδρ- 
ἴδ.5 ΠΟΟΘΘΘΑΓΪΥ νάγῖ65 1 ἴηἢ6 ἀδίο δηά 
ἴη6 Δι Πουβηὶρ δεϑὶρηθα ἴο πο; Ὀυϊ τ 
ΤΩΔΥ 54Υ οὗ [δὰ ρΘΏΘΓΑΙΙΥ ἐἰαὶ [ΠΟΥ 
δῦτοα ἢ ἴῃ6 ῥγθοβάϊηρ ὑτόρμθοῖθβ οὗ 
ΖΕοΒΑτΙΔᾺ ἴῃ Ἰηἀϊοαῦπρ ἴμ6 ονεγτῆγου οὗ 
16 Βοδίμθη ρόνεῖβ οὗ ἴῃ6 εατίῃ, δῃά ἴῃ 
Τογοβῃδάονιηρ ἴῃῈ σοτηϊηρ οὗ Μεββίδῃ, 
δΔῃηἃ ἴῆς Θϑιδ ὉΠ ΠΙβῃηθηὶ οὗ Ηἰς κίηράοτη, 
Ιη (ἢ15 τεϑρθοῖ, μβονθνογ, ἸΠΘΥ ΟὨΪΥ 5 
ἃ ΟὨδσδοίεσ ἡ Ὠ]οἢ 15 ΠΟ ΓΟἢ ἴο ΤΏΔΩΥ Οὗ 
[ὴ6 ΦΑΣΙ ΘΣ Ῥτορῃο ῦς Ὑτπηρδ; δηὰ 830 ἔδσ 
ζυγ 5 ἢ ἢῸ σοποϊυβίνα δυσυμηθηΐ ἢ ἔανουγ 
οὗ ἴῃῆ6 σοιϊηπίοη δ Πουβῆὶρ οὗ ἴμ6 ἴνο 
Ῥοσχίίοῃβ οὗ [6 ὍΟΟΚ. 

83. 27π| 0711} οὗ ἐλε δοοξ. 

Ποῖος Ζεοομαηδῃ ἴῃἢ6 βοὴ οὗ Βετζε- 
«πἰδἢ ἴἢ6 βοὴ οἵ 14Ἃο γχὰβ [6 ντιῖοσ οὗ 
1Πο56 1451 5᾽ὶχ ομαρίοτς Ὡς ἢ ἅτ δϑϑοιρηθά 
ἴο δῖα ἴῃ 411 τῇς οορὶθβ οὗ ἴΠ6 ΗΘΌΤΕΝ 

ΒΡῈ ὑροὰ ΨΒΙΟΝ Οὔτ. ῥγεβεηΐ ἰεχὶ 18 
ἰουηάεά, δηὰ ἴῃ 411 ἴῃ δῃοίεηϊ Ν᾽ δγβίοῃϑβ, 
ἷἶδ ἃ 45 ΠΟ. ποῖ τον δατα ηρ ἃ 
ἀεἤηϊΐα σε ρὶυ, ἰῃ νον οὗ ἴΠ6 σοπῆιοῦης 
ψεῖρῃϊ οὗἩ δυϊποσι διταηρθα οἡ εἰ ἢ εσ 
βιάς οἵὗὨ 11, 

ΤῊΘ δυριτηθηῖβ δραϊηϑὶ ἴῃ 6 ἸηἴΟΡΤΗΥ οὗ 
τῆς ῬοοΟΚ δᾶνα Ὀ6δῺ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΞυτημλδτΖεα 845 
ΤΟΙΙΟΥ͂Β : 

(1) Το ἀϊβεγθησα ἴῃ ροϊηϊ οὐ βίγὶθα 
Ὀεύσγεθῃ [6 ΘΑ], δηά Ἰδίεῦ ΡΟΓΏΟΏ5 οὗ 
ἴΠ6 ῬΙΌΡὮΕΘΟΥ --α αἀἰβεγεηςοςα δαπγοὰ ὈΥ 
84}1 σΠΈς8. 

(2) Τῇε δῦβεηος ἴτοπὶ [6 Ἰδίεσ Ἵβδρ- 
ἴεῖβ (1) οὗ τροάεβ οἵ ἐχργεββϑίοῃ: οοη- 
ΒίΔ ΠΥ Τσουττίηρ ἴῃ ἴΠ6 ΘΑ 6 Ρᾶτί, δηὰ 
(2) οὗ [Πα δοουγαῖς ἀειοστηϊηδίίοη οὗ ἴῃ 6 
ἀδῖα οὗ ἐδοῇ βθνθσαὶ ὑσορῆξογ. 

(3) Τῆς ἀϊβεγεηῖ Βιβίοσι δὶ δια α- ροϊης 
ΜΏΙΟΝ 16 τοῦ οὗ ([Π6 Ἰδῖδσ οἤδρίοιβ 
ΟΟΟΌΡῖ65 το ἴῃδὶ οἵ Ζεοματγίδῆ, δϑρθ- 
ΟἰΔΙΪΥ ἴῃ ταϊδίίοη ἴο [ῃ6 ἴ6Π1ρ]6 δηὰ [5 
οΥα δῆς. 

(4) Τῆε οσουστθῆσε οὗ Δ]]5οη 5, ΒΟ ἢ 
σοδηηοΐ δ δοοοιηιμηοάαϊεα ἴο δὴγ Ἀυΐ ἃ 
ἀδῖα δῃίεπου ἴο [6 εΧ}]Ὲ δ Βαδυ]οῃ. 

Το ἴπ656 διριτηθηῖβ 1 5 ὈδΘῺ οὔ- 
Ἰδεϊοά : 

(1) Τβαῖ ἴῃς ἀϊθδσθηοθ ἴῃ βίυ]6 Ὀ6- 
ὕνεεῃ ἴμε νο αἸν]5'οη5 οὗἩ [ἢ 6 ῬΧΌΡἤΕΟΥ 
ἴ5 ποῖ ρτεαῖεσ ἴμδῃ τηϊρξ ΤΕΔΘΟΏΔΌΪΥ θὲ 
οχρθοϊεα ἔσοτῃ ἴῃς σἤδηρο ἴῃ 5 ]εοῖ-- 
Ὡοΐ ρτϑαῖογ (ἢδπ 15 ἰουηᾶ ἴο οχίβί 1ὴ ας 
ἔεσεηΐ ρου οηϑβ οὗ Οἴποσ ρσορμείϊο το σβ, 
85, ἴου 1Ἰῃηϑίδῃςο, ἰῃ Ηοϑοα δηὰ ΕΖοκιοὶ. 

(2) Τμαῖ ἴῃ6 βηθ Ῥδου αγ ἔοττηβς οὗ 
ΘΧΡΓΘΘΘΙΟἢ ΟΟΟῸΓ 1 ἴὯ6 πὸ αν] 5] 5 οὗ 
[ἢὴ6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ, 85, ἴοσ ἰπϑίδῃςθ, 1 ΥνἹ]. 14 
σοι ραῖοα ἢ ἰχ. 8, δηὰ ἴῃ 11]. 4 σοιη- 
Ῥατοά νυ] ἢ ΧΙ]. 2. 

(3) (α) Τμδὶ τη [6 ΘΑ] οΥ Ρογίίοη τῃ6 
ῬτΟρ οἷ 5 διϊδηϊίοη 15 ἄχεα ὑροὴ [6 
ἐνθηΐς οὗ ἢϊ5 οὐ ἘΠΏ6, δηα (ἢ6 ρτεαῖ 
πδίζομδὶ τοῦς ἴἢδξ ἢ6 νὰ5 5θηὴϊ ἴο ἴου- 
ΜΑΙ; δῃᾶ ἤδησο [6 τεαυδηΐ τοξοσθησα 
ἴο 1Π6 ἴΘΙΏΡ]6 δὲ [6 |58]6η), δηα [ἢ 6 ῬδῚ- 
Ὀσυ Δ ψἢ τ δΙοἢ τῆς ἀαϊς οὗ ἢὶϊς 
ΟἰΓΟΤΑΠΟ65 Δηαἃ νἱϑβίοηβ 15 ἄχϑα ; ψΠΕΓΘΔΚ5 
1η [Π6 Ιαΐοσ ραγὶ 6 15 ἀθδ!!ηρ Ψ} ἃ γεῖ 
ἀϊδίαπξ διΐατγα. 

(ὁ) ὙΠαΐ ἴῃετὰ 15 ἃ βεησσαὶ ἀρτθοσωθηῖ 
Ῥεΐνεεη [Π6 Ρῥσεαϊοῖοης ἴῃ ἴῃς ἄγοι δηά 
ΒΕΟΟΠα 56Ο ΠΟ 8 ; ἴπαϊ {ΠΕΙΤ 50ΟΡ6 15 [6 
5816; δηὰ (ἢδῖ [Π6Υ Α|1κῈ ἤᾶνὸ 1ποὶγ ἔ]- 
δΙπηοηξ ἴῃ [6 Ὀχπη65 οὗ ἴῃ6 Μεδβϑιδῇ. 

(4) Τβαῖ τοτὲ ἀγα ἰγοαιθηΐ 4115] 05 
1 ἴῃ Ἰαῖεῦ σμαρίοτς ἴο Ζερῃδηϊδῃ, Γετα- 
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ΤαϊὶδΔἢ δηά ἘΖοκίοὶ, νὩΟἢ δὰ ονυϊάθησο 
{μαῖ [815 ροπίοῃ οὗ ἴῃ 6 Ῥοοῖκ ννὰ5 νυτιτ6 ἢ 
δἴτεσ (ἢ εχὶ]θ, δηὰ τπογείοσε Ὁ Ζεοἢ- 
ΔΙΙΔΉ. 

(5) Ὑμαξ (ῃς Πἰβιοσοδὶ σοίθγθηςσαϑ ἴἢ 
(ῆς ἰδίεῦ ροσίοῃ δζὲ ἠοῖ ἱποοῃϑβιβίθηϊ ψ] ἢ 
ἃ ΡοΒίἜΧΙ]Θ ἀδίε; δῃηᾶ ἴπδὲὶ ἴῃ 8 Ῥγορῆθ- 
οἶδα ἴῃ {πεῖς δτδὲ ΔΙ πηθηΐ ἀτα ΤΘΔΙΥ 
ἸΏΟΓΕ ΔΡΡΙΟΔΌ]6 ἴο (ἢ6 Ῥεγβίδῃ ετὰ ἴμδῃ 
ἴο ΔΩΥ͂ ΘΔΙ]1ΕΓ ὨΠΊΕΒ. 

(6) Τμαῖ ἴῃ 811 δῃοίεηξ οορίεβ οἵ ἴῃ 
Ἡεῦτεν ϑοπρίαγεβ, 88 ΜῈ] ἃ5 ἴῃ 4}} {Π6 
ΔΏΟΙΘΩΙΝ εσβίομϑ, [6 τ ΘρΤ Υ οὔ 6 Ὀοοΐκ 
15 [Δ θῇ ἔοσ ρτδῃξθα, 
() ΤΠδῖ ἴμοθ6 ψ8ο τηδιηἰδίη [ἢ 6 ῥσό- 

ΘΧῖϊα ἀδίθ οὗ ἴῃς Ἰαῖθγ ομαρίοιβ τὲ ποῖ 
δῳυτεοα διηοὴρ {Ποιηβοῖνεβ 845 ἴο ἴΠΟῚΓ 
ΔΌΪΒΟΥΒΩΙΡ, 5οτ6 δοίην 411 5'χ σὔδρ- 
ἴοῖ9 ἴο ἴ6 βᾶὴθ ἢαηῃᾶ, ψὯ11 ΟἸΠΘΙΒ 
βαράαγαῖα ἙἝδἢ. ἸΧ,----Ί, ἔγοτὴ σΒ ἢ. ΧΙ].----χῖν., 
τοίοστιηρ [Π6 ἔοττηογ ἴο ἃ ἀδῖθ δηϊεσθαάθῃηϊ 
ἴο ἴῃ6 ἀεδαυςοη οὗ [6 Κιπράομιχ οὗ 
15γ6]---ὴά [(Π6 Ἰαϊίοσ ἴο ἃ ἀδῖθ 50 56- 
αυοηῖ ἰο ἴῃ6 ἀφαῖῃ οὗ 7οϑβἰδῇ. 
ΤΠ τοῦ οὗ τὴ6 δῖος Ζαλαγίαλ, 

ἴῃ δ} 5 ΙΟΠΟΏΔΙΥ οὗ [πς ΒΙΌ]6᾽, ἴτοτὰ 
ΨΠοΩΣ [ἢ6 ΡῬΓΘσθαϊηρ 5ΌΓΏΓΊΔΣΥ οὗ τῃ6 
ΠΟὨΓΤΟΥΘΙΞΥ Ὧ845 ὈΘΘη δἀορῖαα, σοηο] ἀ6ς 
νι τἢ6 πνοτγάβ, “1 15 ποῖ ΘαϑΥ ἴο 58γΥ 
ὙΠΟ ψγὰῪ ἴῃς πνεῖρῃϊ οὗ δνιάδηςθ ῥτα- 
Ῥοηάογαίεβ." Το τΠ]5 σοποϊυδίοη [ἢ 6 
Ῥγδβθηῖ τοῦ δϑϑθηίθ. 116 [Π6 ΗΟΪΥ 
Θοσρίυσοβ σοηΐδιη ΤΊΔΗΥ͂ βιδιοτηθηῖβ οὗ 
δοκηονιεαρεα ἀἰβιουν δηα την ὮΟΡρο- 
655] οὔβουζε 8]]5].0η5, 1 15. 16]6 ἴο 
δχρεοῖ δηῦσε δρτοοηηθηΐ διηοηρ ἴῃο56 
ο (ἀΚ6 1 ἴῃ Παηά ἴο ὀχρίαίη ἴΠπ6π ; 
ΟΥ ἴο Ἔχδοῖ 1 δ5 ἴπη6 σοπάϊοῃ οὗ οτμο- 
ΟΟΧΥ οὐ ἴδμ6 οὔδ ἢαηᾶ, οἵγ οὗ Ἵπίοδὶ 
5Κ1}} δῃηα βοῃοϊδυβηρ οἡ (ἢ6 οἴου. Απά 
[15 15 Ἔβρθοι!γ ἵπια οὗ ροίϊηϊβ {κὸ τῃδί 
ὉΠάΟΥ σονίονν, ἤοτο [ἢ 6 Ὀαΐδηςε οὗ ῥτο- 
ὈΔΌΙ ΠΥ δηά (ῃ6 ψεῖρῃϊ οὗ διιῖῃοΥ ἀγα 
50 Π6ΑΙν Θαμ4]. 

1, οοἰκίηρ ἴο ἴῃ6 ἀϊάδοϊίο ναϊας οὗ 186 
ῬΙΌΡἤΘΟΙε5. ὑηάεσ σοῃβιἀθσγαΐοῃ, δηά ἰο 
1Π6ῖΓ σμαγαοῖεσ 85 δΔῃ πηαυδϑιοηεα ροτ- 
ὕοη οὗ ἴμαὲ ϑοηρίσσε νοῦ πὰς Ὀδοη 
σίνοη ΌΥ ᾿πϑρίγαϊοῃ οὗ σοά, ᾿ξ τηδξίουβ 

π||]6 τ οΊθοΓ 11 15 [6 φασί οσ ἀοςίσυ ΠΟ 
οὗ 7 ἐπιβαίθα ὉΥῚ Νερυζαι-δάδη, οὐ [ἴῃ 6 
ἰαίοσ Ὁγ Τίιϊιβ,  ΒΙΟὮ 15 ἐοσγεῖο]α ἴῃ ἴΠ6πὶ 
--- οί Πεγ [ἢδ τείδσθησοβ ἴο ἴῃ6 ο[[165 οὗἁ 
ῬὮΣ]Π σα δηᾶ ϑυτία τοῖα ἴο ΟΟΟΌΣΤΘΙΟΟ5 
ὙΠΟ ῥτεοσασδα οΥ ἰο]ονεα [6 σΔΡΈΝΙΠΥ 
αἱ Βαργίοη. ΨΥ ΠΙ ΠΟνΟΥ νἹ Ὺ οὗ ἴῃ πὰ 
δάορῖ, ἴῃ 6 τηογαὶ 6580 5 ἴο Ὀ6 ραίῃποσοα 
ἴτοτὰ ἴθθ σοπγδίη ἴΠ6 584Π|6; ἴῃ ΟΠ ΕΥ 
ο856 {ΠῈγ 5ἰἰ5ίν [6 σοῃμάϊθοῃ, “Τὸ Ηϊτὴ 
Εἶνε 411 [86 Ῥχορῃμοῖβ νι η655 ;" ἴῃ οἰ οτ 
οΆ56 ἴΠ6Υ δῖ ἀοὐΐξ ψογὰβ δά ἀγοςοθά ἴο 
1π6 Ὠρασίβ δηά σοῃϑβοίθησθβ οὗ τ δηκιηᾶ, 

ΤῊΣ πεῖρῃϊ οὗ δι ΠΟΙ Ὺ ἴου δησ ἀραϊηϑὲ 
[86 Ἰηΐορτι οὗ [6 ῬΟΟΪ ἰ5 νε Υ ΘΥΘΩΪΥ 
βαϊδηςθά; ψἘ16 115 ἀεοϊβίοῃ 15 ποῖ. οὗ 
ν18] ᾿προσίδμος ἴῃ τοίδσσεησθα ἴο ἴδε ἰῃ- 
βρίγεά δι Που ν δἰϊδομίηρ ἴο 1 45. ἃ Ροτ- 
το οὗ ἴῃ6 ϑαςσεά σδηοη οὗ ϑοπρίυσο: 
ἴοσ ἴο ψμδίονοσ ἤδηὰ ψὸ οὐΊ ἴῃ 6 δηδὶ 
Τοοδηβίοη οὗ [πὸ (δῆθοη οὗ ἩΗἩδΡΓον 
Θοπρίαυτο, ἴῃ τη6 ἔοπῇ 15. ὙΏΙΟΝ 11 Ὧδ5 
Ῥδοη Ὠαηάοά ἀονῃ ἴο 15, ἰξ 15 οἶδατ [ἢδι 
δχαςξ ΟΠΤΟΠΟΪΟΡΊΟΔΙ διταηροιηδηῖς οὗ ἴῃ6 
ΒΟνΟΤΑΪ ὈΟΟΚΒ, 85 ΜῸ]|1 845 ασισϑοῃς οὗ 
Δυς ΠΟΥ ἢ Ρ, οτα ἠοῖ Ἰοοκοά προῦ ἴθ 
8ἃ5 οὗ [ῃ6 βᾶζγθ Ἱπῃροτίδησα 8ἃ5 ΤΏΘΥ ΔΓῸ 
ψοηΐ ἴο ΡῈ τορατάθα πον. Τῇ δίπρυ- 
ἴοη οὗ 411] (ἢ6 ρατίβ. οὔ [6 Ὅοοϊ οὗ 
ἘΖτὰ ἴο ἘζΖια; ἴῃ6 οοῃἤιδοα διτδηρο- 
τηθηΐ οὗ ἴῃ6 Ῥτοόορῆθοιθβ οὗ 7Θσοη}]Δῆ--- 
816 αδνϊάθεηοα οἵ [ῖπΠ6 5]:ρῆὴξ να]υς δἱ- 
ἰδομεα ἴο ἴπΠ656 Ροϊηῖϊβ ΟΥ̓ ἴῃ6 Ιαϑέ σϑ- 
ν]56 15 οὗ ἴ6 Ηδεῦτον Οδῆοῃ. [, ἂς 
56 επὴ5 ΡῬγοῦδο]α, ἴῃ6 (δῆοῃ ἃ5 μαπάεα 
ἄονῃ ἴο 5 ΜᾺΒ ἴῃ ρτδάυαὶ Ῥγοζεββ οὗ 
ἰοτηδίοηῃ ἀυτηρ [6 δηῦτα ρεποὰ [μαῖ 
Ιηοτνεημθά Ῥείνψθοη ἴῃἢ6 ταῖϊυση ἔτοπὶ 
Βαῦγϊου δηά (ἢ6 ἄφαίῃ οὗ Μαϊδοῆὶ, ἰϊ ἰς 
Ὡοΐ ΠΗΡΤΟΌΔΌΪα πὶ ἴῃ6 ῬοοΙ οἵ Ζεςὶ- 
ΔύΔἢ ἴῃ 15 Ῥσθβθηΐ [ΌΙΤΩ ΤΔΥ Ὦδνθ ΘΟΙῚΘ 
ἴο 05 τοηλὶ ΖεοθΑτδῃ᾽ 5 οσῃ πδηάς, τ ἢ 
411 [Π6 δὐϊποπ οὗ ἢ8 οὔἶοθ 85 ἃ ῥτο- 
ῬΒεῖ οὗ [6 1,οτά, δηά γεῖ [μαὲ [6 Ἰδῖοσγ 
ΟὨαρίθυβ ΠΠΑΥ μᾶνβ Ῥδθθὴ [6 ψοῖκ οὗ 
ΒΟΙΏ6 ΘΑΠ] ΘΓ ῬτΟρ εἴ ΟἹ ὑτΌρ ἢ εἴ5, αἀορίεὰ 
γ΄ Πιπὶ 85 51140]6 ἴ ἸΏΔΠΥ ΡΟΪηϊ5 ἴο ἴῃς 
Θχίρθηοῖο5 οὗ ἢϊ5. ον δηᾶ ἱπητηθαϊδίοὶΥ 
5 Θοαϊηρ ὨΠλ68. 



ἘΗ͂Θδ. ᾿ 

ΖΕΓΠΗΑΚΙΑΗ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1. 
1: Ζαλαγίαλ ἐχλογίοείλ 10 γεβέριαρος. 1 716 

ες Φείοι οΓ ἐἦε ἀογεσς. τὰ ΑἹ  ἐάξ ῥγαγέ» ο7 146 
ἄρ »ε] εονκ""ογέσδίς 2 γορεῖσος α76 τισαΐς ἐο “,67ι- 
σαί. 18 714: υἱείο» οὐ ἐδ 7ομ7 ἀογρςξ, απα 
ἐλέ ,ρων εαγβερέζ. 

Ν᾽ τὴ6 εἰρθίῃ τχοηίῃ, ἰη τῆς βοςοηά 
γελγ οὗ λαγίιιϑ, σδηὶς ἴα νγογά οὗ 

τῆς ΚΡ υπῖο Ζεςοπαηδῃ, τς 50 
οἔὔ Βειβοβιίδῃ, τῆς δοη οὗ [ἀάο ἰἢς 
Ρτορδεῖ, βαγίηρ, 

2 Τῆς ΓῸΚΡ Βαῖῃ δα ἔβοτςα ἀ|5- "Α αἱ ᾿ 
ὅατσν. ρἰεαϑεὰ νγίτῃ γοὺγ [ΔΓ Ποῖϑ. 

2 ὙΒοτγείογε 880 ἴδοι ἀπίο {Βεη], 

ΟΗΑΡ. 1. 1. 1|1δὲ εἰσῥι »ιορ! }] ὙῊϊβ 
Πηθβϑαζο οὗ ΖοοθδσΔἢ σοΟπΊ65 ἴῃ Ὀείνγεθη [ἢδὲ 
ῬΙῸΡ οὗ ΗἩαρραὶ, νυ] οἢ δηάϑ αἱ Ηρ. 1ἱ, 
9, δΔηἀ [δὲ Ὡς 15 οσοηϊδιποά ἴῃ Ηρ. 1]. 1Ὸ 
“--Ἰο. Τδε [ἐνν8 Ὀείοτε [πὸ οχὶϊθ οδ] θὰ [Π6 
οἰ ἢ τιοηῖῃ δὼ (1 Κ. νἱ. 28). [115 Ἰαΐεσ 
ΠΑΠῚ6 νγὰβ8 λήαγεδειδυαπ; τἴ ΞΥΠΟΒγοηΐ:65 ΨΥ] 
[86 Ἰατίον 41 οὗ Οςοἴοῦεῦ δηά [Π6 ϑαγοσ Πα] 
οὗ Νονοεσηῦδοσ. ΤῊς ᾿δίοσ ΠπδπΊθ5 οὗ ἴῃ6 τηοπίἢ8 
αἴον {πὸ στεΐυστ ἔγοπὶ ΒαΌυΪοη Οσοιγ ΟὨΪΥ ἴῃ 
Ζεςμαγδῃ, Νοποπιδῃ, δηὰ Ἔ ιΒον. 

Ζεοοδιαγίδὴ δδ5 ποῖ στεοογάθα ἴπ6 ἐδ οὗ ἰμ6 
τηοηίῃ, 85 Ηδαρραι δὰ ἀοηε (Ηδρξ. 1]. 1)} Ργὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ὀδοδιιθε 1 ὈογΘ ΠΟ 5ρθς δ] γεἰδίοῃ ἴο [86 
ΤΑΘΞΒΔΡῸ (οἰ νοτγοά, 

ἐδὲ “εεομα γεαῦ ὉΥ Παγμ.}] Β.Ο. ς20; 566 
Ἡαρξ. 1. ᾿. 

2δε “οη 9 Βεγεοδία δ] ἴῃ ΕΖΙΑ Υ. Σ, Υἱ. 14 
ΖοοδΑγ δῇ 18 οἰ θὰ [ἢ σοη οὗ [ἀάο, 85 Ἶϑδι 18 
οδ θὰ [6 ϑοὴ οὗ 15 ζγαπάδίμοσ ΝΙΠΊσηϊ 966 
ποῖθ οἡ ΕΖ2Γ Υ. 1. 

ἐδε ῥγορδει τεΐετβ ἴο Ζοοβαγίδῃ, δηά ἴμοτο- 
ἔοσο ἴπογο πχιϑί Ὀ6 ἃ ςοπηλδ δῆεσ [ἀάο. 

Δ. «ογ ἀῥίεα!ε4)] 1,11. ἀμ «υἱὲ σησεγ. 
Οοτηρ. ϑορῆ. “ῬὮ1].᾽ ς9, ἔχθος ἐχθήρας μέγα. 
ΎΤΒο Ηρδτον σοοῖ σοηνευϑ ἴῃδί ἰάθα οὗ Ὀσθακιηρ 
ἔουῖῃ ἰπΐο δηροῦ οἵ ἀϊβρίδαϑδιιγε ὑυῃοἢ ννὸ Πᾶνα 
ἴῃ ἴῃς ψογὰ εὐω ϊείο ; σοσιρ. Επιτ. " Ηδς.᾽ ς83, 
δεινόν τι πῆμα Πριαμίδαις ἐπέζεσεν. 

8. ωπίὶο {δεν} ἰ.ε. ἴο {86 ργεϑθηξ βθηθγδίίοη 
οὗ [με [ενν8. 

σαὐ!δ δὲ ΣΟΚῸ οΓ᾽ δου] ὍὨ5 οχρτγεβϑίοῃ 
ΟσουΓ5 ἴτοο {ἰπ|65 ἴῃ [15 ΟὔΘ νεῦβο; δοςοσάϊῃρ 
ἴο ὅ5.Πο]Ζ, ἔοτς ἴῃς 5δίκο οὗ δαρἤδϑθ, 8ὅ6ε6 Νοῖθ 
δὶ [6 εηὰ οὗ [με (μπαρίεγ. ὙΤ86 νψογάβ, ἢ 

νοι. ΥΙ. 

ΤΠ 56} τΠ6 ΓΟΚΡ οὗ Ποβῶ ; 45 ΤΌτγη “ Μαὶ. 3.7. 
γα υπἴο π1ε, 5411 τΠπῸ ΠΟΚΡ οὗ ΠΒοϑβῖϑβ, 
Δηά 1 νν}}} ἕασῃ ὑπίο γου, 561} τῆς 
ΓῸΚῸ οὗ Βοβ. : 

4 Βε γε ποῖ 88 γοιγ ἔίΠεγβ, ππῖο 
ν ποτ τῆς [Ὀγηγεῦ ργορἢεῖβ ἢᾶνε οτγιθά, 
ΥΙπρ; ΓΒ 841 τε ΠΟΚῸ οὗ Ποβῖβ; 

Δηἀ ,)Ὸπι γΟῸΓ 6Υ]] ἀοπρϑ: δαξ {ΠΕΥῪ 
ἀϊὰ ποῖ ἤεᾶγ, πού πεαγκδθηῃ ὑπο πι6. 
541 τπς ΓΟΚΌ. 

ς Ὕουγ ἔλῖΠεῖβ, ννθετα αἂγὸ τπεγ ἢ 
δΔηὰ τς ρῥγορῃβῖβ, ἀο τῆεὺ ᾿ἰΐνε ἴογ 
ἐνεγὴ 

6. 

{τ 

ΠΟ ἢ ΖΟΟΒΑτΔἢ ἴπῸ 5ο οὗ Βεγεςῃῖδῃ Τρϑηβ 
Ὧ15 Ῥγορῃθῖς πληἰϑίγυ, 5μουϊὰ ὯὍδ6 σοπιρατοὰ 
σῇ ἴΠοϑ6 ἢ νος ἢ ΖΕεςδδγίδῃ ἴδ ϑοη οὗ 
]ομοϊαάδ, ϑρεαϊκίπς ὈὉΥῚ ἴμὸ ϑρὶτϊς οἵ Οοά, 
αἰοβοὰ Ὀοῖδ ἢΐ5 συ] 5 ΤῪ δηὰ ἢΪ5 1, Τί: «αὐ᾿ό 
Οοά, Ἦν ἰγαμπεφγει γ6 δὲ εορρηγγιαραδγιειί, Οὗ 
ἐδε Ζογά, ἐδαΐ γε εαπριοΐ ῥγορβεσ 3 δεεαιε γ6 
ῥαυσε ζογταζεπ ἐδεὲ Ζογά, Ηδ ῥαᾳἐδ αἰτο ζογσαζεη 
οι... πα «υδὲη δὲ ἀἰϊεά, δὲ «αἰά, Τόε Ζογά ἰοοῖ 
μρορ ἐξ ἀπά γεχμίγε ἰ (2 (ἶτο. χχῖν. λο---22). 
ΤΟ Ἰαίοῦ ὑσορῆθξ Ὀθᾶσβ νυ] πθβ5 ἴο ἴπῸ ἔδεϊ 
[πδὲ Ϊεπονδὴ ἀϊὰ ποῖ βιιῆεσ ἢ15 τηδυίγτεα 9εὲτῖ- 
νδηϊ 5 οσὰβ ἴο γοϊυσῃ υὑπηΐο Ηϊπὶ νοϊά : Ὀπῖ 
Ζεςδδτδῃ ρυΐβ ἴΠ6 τηϊηδίοσγυ ἀθοϊαγαίίοη, δαὶ 
(ΠΟΥ ψγῆο ἔογβακο Οοὰ ν}}] οἵ Οοά ὃὲ ἔοτ- 
βάκθη, ἰηἴο ἴπαϊ πιοτὸ πη ΓΟ ι] ἔοστη οὗὨ ργο- 
Τηἶθα ἴῃ νΣϊοῆ Οοὐ ἀο! 8, νἱΖ. 1πϊ 85 ἴο 
ἴδοβο ὴο ἴυτηῃ ἰο Ηΐπι, “ἴο {πεῖὶ ψ1}} Ης 
ἕυση.᾽" 

4. δὲ ὥογριρ ἐμ ον Ζεοςδαγίδη αυοῖο8 
[6 5υδείδποθ ὁ ἴῃ Ηοϑβϑοα, οεϊ, 
Ι5δίδῃ, ᾿ογεπίδη, δὰ ΕΖοκίοὶ. Κοοβίεσ {Π|η}κ5 
[παι [ΠΟΤ 15 ἃ βρεςῖϊδὶ γεΐεσοποθ ἴο Ηοϑβ. χὶν. 2, 
3 ἃπὰ ἴο ΕΖεοΙκ. ΧΧΧΙΪ. σὲ. ῬΓΟΌΔΟΪΥ [μ6 ρῥσο- 
Ῥδοῖ μδὰ ἴῃ ἢϊ5 πλϊηὰ 2 Κ. χυϊϊ. 12. ὙΠΟΓΟ ἰ5 
ΠΟ ΓΟΆΞΟ. ἴογ οχοϊυάϊης ἘΖΟκΙοὶ ἔτοσι ἴΠ6 115ὲ 
οὗ ἴὰοθα ὑνῆοπὶ Ζεομασγδῃ σουὰ (411 2δε 
ογριοῦ Ῥγοῤῥείῖς. 

πος ΔΊΟΥ, ΣΌῬΧΑΥ, [6 Ηεῦτον τνογὰ 
Ὀεΐηρ ΒΡ ΙσΔΙΟΓΥ͂ δηά Ὠοτγίδεϊνο. 

δ. ὙΙ8 νεῦϑὲ ἀπά {πε πεχὶ ἅγὰ οἰοϑεὶυ σοη- 
πεοςῖοά. ὙΠ ἰάθα 158 παῖ οὗ [οῇπ Υἱῖϊ. ς2, 
“ῤγαῤαρε ἐς ἀεαά, απά ἐδ ῥγοῤῥος. ὙΠῸ 
ξεπογδίίοηβ ἰο ψῇοπι Οοάβ νναγπίηργβ μιδὰ 
Ὀδοη 5εηΐ οὗ οἷά, δηὰ (6 Ὀδάσοῦβ οὗ ἴδοϑθ 

ΥΥ̓ 

ΓΗ γα ΠΟΥ ἔγοπι ὙΟυΓ 6Υ]] ὑγΑγ8.. Ὁ 1Ξϑἷ. 31. 

Ἐσεῖς. 18. 

πνοὴ» 



. 88.4, 1ΔΚΕ 48 τῃς 

6 Βυῖὲ πιῦ νγογάβ δηὰ πιγ ϑιδίιζεβ, 
Μ ϊςἢ 1 σοπηηαπάςα ΠΥ βεγνδηῖβ ἴπε 
Ρτορεῖβ, ἀἰά τπεν ποῖ κε ΒΟ] οὗ 
γουγ ἔδῖδετβ ἢ δπά {ΠΕῪ τετιγηεα δηά 

ἈΠ οὗ Ποβ 
τποιρῆς το ἀο υπίο 8, Δοςοτάϊηρ, ἴο 
οὐ νγαγ8. πὰ δοςογάϊηρ ἴο οὐκ ἀοἸΠρ5, 
8580 Βαῖἢ δε ἀθδὶὲ νι 8. 

η 4 ὕροη ἂς ἔουγ δηὰ τνεπίίειῃ 

ΖΕΓΠΗΑΕΚΙΑΗ͂, 1, [ν. 6---8. 

ἀδγ οὗ {πε εἰενεπίι ταοηῖῃ, ΒΓ ἢ 
ἐς ἴῆε πιοπῖῃ ϑεδαῖ, ἰη ἴδε βεςοηὰ 
γεᾶγ οὗ αγίιιβ, σης τῆς ψογά οὗ 
τῆς ΓΟΚΡ ὑπο Ζεοπατγδῆ, τπε 8οη οὗ 
Βετεοπίδῃ, τῆς 8οη οὗ [Δ4ο τς ρῥτγο- 
ῥεῖ, βαγίηρ, 

8 1 8.7 ὈΥ πίρῃϊ, δηά Ῥεῃοϊά ἃ 
πη τί ἀϊηρ ἀροη ἃ γε μογβε, ἀπά δε 
βἴοοά Δηχοπρ ἴτε ταγτῖῖὶα ἴΓεε8 (τῆλε 

ὙγδΥ τη Ρ5, ΠΑ Ε ραϑβοὰ διναυ, Ὀυϊ Οοὐ δ ψογὰ 
δὰ Οοὐΐβ ἀδοζθες δἰαπά ζδϑὶ [ῸΣ 411] βεπεγα- 
ἰἰοη3: δπὰ {πεγεΐογθ, 85 [ΠΟΥ ονογίοοκ ὙΟῸΓ 
ἐλί μου, 50 ν0}}} [ΠΟῪ ονεγίδκε γου. ὙΠ ρῥτο- 

Ῥβεῖβ οὗ ἴπ6 ροβί-οδρΕ νυ Ὑ ρεποὰ ἴοοκ ἘΠΟΙΓ 
δίδῃά ὑροη ἴῃς ραϑὶ Ὠιἰϑίοσυ οὗἩἨ [πε Ρεορΐο, 
ὈΡΟΙ ἔοιτμεσ πηΐῖγαοῖε5 ἀπά ἀροη ἐ]Π]1οὰ ῥσο- 
Ῥῆδογ. ὙΠΕΥ τἀοά {Πε56 45 ἴπ6 ἴγυῃς ἔοι η- 
ἀλιίοπβ ἀροη νυν Βοἢ ἴῃς ΚΕ ἀπά οὈράϊεηςε οὗ 
{6 7εννϑ ννεσε ἴο δ6 θυ] ἃΡ. 866 [ἀμη, Ηδ6Ὁ, 
Αηῖ.᾽ καὶ 312. 

8. ᾽"" «υογᾶ! απά 17) «ἰαἰμὶε:} ἰ.6. ἴ86 

(Ὠγοαῖβ δηά μ6 ᾿υαϊςοΐα! ἀδογεθθ οὗ {πῸὸ ἐλ] εγ 

Ριορμεῖβ.υ ον ἴπε 56 οὗ πε ἔοσγτπεσγ ποὰῃ, 

ἙοπΊρ. 7εγ. χχχῖχ. στό; Εζεῖς, χἱϊ. )8; δῃά οἵ 
1Π6 Ἰαίίοσ, σοιῖρ. ΖΘΡΉἢ. 11. 2. 

ἰαζε ῥοίά 9.7] Δίμοτ, 88 ἰπ ἴῃ6 τηλγρίη, 
ονοχῖακθ. 1815 ἵγυῖῃ πδὰ Ὀδεη Ἔχοπιρ βεά 
ἴπ ἴδε βοῖτονβ οὗ [ἢ σΔρΡΈΙΥ, βούτονβ ὙΠΟ ἢ 
Πᾶν 1ποῖγ θοθοοβ ἰη ἴδε 1 ἀτηθηΐδίίοηβ οὗ Ϊε- 
τε Δ} ([μΆπη. '. χϑ, 11. χ7), ἰῃ [6 Ῥϑ5λ]πὶ5 οὗ 

[Π6 σαρενιγ, ἀπά ἴπ ἘμῈ Ῥϑη τ η [18] ΡγάγεΓ5. οὗ 
ΤΠ δηϊοὶ ἃπὰ οὗ ΕΖτγὰ. 

γείωγηοα] Ἐλίμοσ, ασηθάᾶ, ἡ. ς. ἔτοπι {δμοὶσ 
ΟΥ] νναγϑ, ὅζο., 50. Ὁ. 4. 

ἐδοιφδὲ [0 407 1.6. ῥωγροιεά 0 ἀο, ἴοτ ἴῃε 
Ἡεῦτοενν τοοῖ δι βηϊῆθς 9 φυεαυό ἐοφείῥεν, διὰ 
80 1ο ῥίαπ, 10 ἀεεῖχη. Οοαρ. ἴμε υ56ὲ οὗ 
πλέκειν ἴῃ Οτεοκ. 

οἴ" ᾳυαγ9...ομΓ οἰηρ.1 ἘῸΓ {86 ἀϊξεϊποοη 
δοΐνγθοη ἔποβο ἔθγτηϑβ 566 ποῖθ οὔ δῦ. Υἱῖ. 3. 

ἄξαΐ «υἱὸὸ ωὖ Ἐλλίδεγ, ἄοπμο ὙΠῸ} τ8, 
ἔος ἴθ νοῦ 5 (6 βᾶπὶ|Ὲὸ 85 (πδΐ υδοὰ 7υ5ῖ 
Ὀεΐοσε ἴῃ ἴδο ὄἌχργεβϑίοῃ ῥωγρο σά 10 Ἅἴο. 

η.--1Ώ. ΑΔ υἱβϑίοῃυ οἵ πογϑοπθη, ἱπάϊοδτης 
{π6 σοτπηΐηρ ἀονγηξα!} οὗὨ 1π6 Πεαίμθη παι! οῃβ, 
δηὰ Οοὐβ γεϊιιγα ἸὮ πλογοῖθβ ἴο [ γι βδ] 6πΊ. 

7. ΤὨϊβ 5 ἴῃ6 σοπιπιθποοπηθηΐ οὗὨ ἃ 5616 5 
οὗ εἰξβὲ βυπιθο]ο 8] νἱ᾽ϑίοηϑβ, 41}, ἴξ ννου ]ὰ βθθπὶ, 
Ρτεθοπίοα ἴο (πε τηϊπὰ οὗ ἴπ6 ῥσορβεῖ ἰῃ οπὲ 
ηἰρῃϊ---ἰμαΐ οὗ [Π6 241} οὗ δεραῖ, σογγεβροηά- 
ἵπρ ἴο (δε οἵῃ οὐ τοΐῃ! οὗ ΜαγἊοῆ. (δεῦδῖ ογ 
δῃεῦραΐ ἰ5 [ἢ ΡΟσΙ ΚΉΡ ΤΙ πδπηθ οὗ {πε στῖῃ 
τηοηῖῃ. [τ νγὰβ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἴΠ6 πϑιὴδ οὗ ἃ ϑυγίδῃ 
ἀεἰῖγ.) ὙΒεῖε ἅγὲ εἰμὶ ἀϊδιϊηςς νἱδίοπβ, Ὀυϊζ 
{ΠΟΥ τὸ ᾿ϊπκοά ἐορθίῃοῦ ὈὉΥ ἴπ6 Ὀοηπὰ οὗ ἃ σοπ᾿- 
ΤΟΣ Ῥύγροϑβο, Υἱζ. [6 δποουγαροιηεηΐ οὗ [Π6 
7εννβ ἴο σοπίϊππιε ἴδε ννοσὶκ οὗ γεβϑίογίης ἴδε 
Κορ ]Ὲ ἀπά σου ϊ]άϊης {π6 οἸΥ, δηὰ τϑοθϑία- 
υἱδδίης ἴῃς ὙΒοοογαίὶς σονεγηπιθηΐ, 

“αγίη] Ἐεΐίες, 20 ἐδὲς ἐἤεεῖ, οπ ἐδὲς αὐμὲ; 
ἔοσ ἴθ ψογὰ ἄοες ποῖ ρτεϊυάθ [86 Ὡρεισσενπα 
“γσεγόα οὗ 7εβονδμ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ ἴδε πασταῖϊϊνε οὗ 
ΖοοΒΑγ Δ ̓5 νἹ 5 ΟΠ 5, 

8. Το ἀγαριαεὶς ρῥέγίοπα οὗ [815 υἱϑίοπ ἅσε 
ἔουγ ἴῃ πυΆθεῦ :-- 

1ὴ ὙΠ ργορδεῖ δἰπηϑεϊέ. 
4) Τὴ δηρεὶ, ὑγβοβα οῆςε 1ἴ νγΑ5, 45 ΜῈ ]]} 

πῃ 1} 15 85 'π σι σϑοαυσηῖ νυἱβίοηϑ, ἴο ἱῃίεσργεῖ ἴο 
[π6 Ῥχγορβοῖ ψγμβαῖ δὲ δᾶνν δπὰ μεασγὰ, δὰ 
ψνῃοθο Ηοῦγχονν ἐοϑιρηδίίοη (νυ. 9, 13, 14, 
10, ἰΐ. 3, ἵν. Ων 4, 5) Υ. 5) 10, ΥἹ. 4) |5 τεπὰ 
δε αηφεὶ ῥα! ἐαἰεά «υἱὲ γτιο, ὀχοερί οπσε (1. 
Χ4), ὝΠΟΓΟ ἰ 15 σεμάεγοὰ ἐῤε σηχεὶ ἐδαξ εονε- 
γιωποά «υἱ! δ γιξ. 

(3) ὙΒε »ιαπ γί δδη μροπ αὶ χεά βογο, ΜὮΟ 
5 ἀοοοθοά ἴῃ σ. 1ὸ 85 δε "πᾶπ ἐδαὲ “ἐοοά 
φανόν ἐφ τηγγιΐς ἔγέσσ, ἴῃ Ὁ. 11. 8ἃ5 ἐῤεὲ απρεὶ 
97 ϑεῤουα, διὰ βπαὶὶΥ ἰπ Ὁ. 13 85 ϑεδουασῦ, 
Ῥείηρ ποης οἵἴδεσ ἴμδῃ {πε ἀϊνὶπο Μεάϊδίοσ, {Ππ6 
ΑἸἼροὶ οὗ ἴπε σονοπδηΐ δηὰ οἵ ἴῃ6 ῥγεβϑεῆσθ οὗ 
ὁμονδῃ, δὰ ψῆοῸ ἷἰπ σὑ. 12 ἴῃ ἢ]5 οβῆοεα οἵ 

Ἰηϊογοοββδίοη δά άγεβϑεβ ἴ86 ἘδίΠεσ ἃ5 [ϑῃουδῇ 
οὗ Ποοῖβ, Οομρ. ]οϑἣ. ν. 13-ονί. ς, Ὑσβετα 
{π6 β8λπ|6 Ῥϑβοῃ ἰ5 ςδιἱεὰ (1) α ""μαπ, (2) ἐαῤ- 
ἐαἱπ 9 δε δου οΓ)εδουαῤ, ἀπὰ (3) “εῥουαδ. 
866. ποίεβ οὔ [6 ἄῦονε ρᾶϑϑᾶρβεβ. ΒΙΔΎΥὸΟΥ 
βιιρξεϑίβ (μβαῖ 1Π6 ΤΟΡῚῪ οὗ δὶπὶ ΒΟ 15 οδ]εὰ ἃ 
τηδῇ ἴῃ νύ. 8, 1ο τευεδὶ δὰ ἴο [36 ργορῃοῖ ἐδδῖ 
του ἴῃ Βυπίδη ἔοττῃ δο δὰ ἃ ἀϊνιπθ Ἷοπὶ- 
Τηϊβϑίοη, δἂηά 80 ἴῃ συ. 12 δδ οδι]ϑὰ μἷπὶ 26 
αησεὶ Γ᾽ ϑεδουαῦ. ἘἾΠΑΙΙΥ [86 ἱπίεσοεββουν 
σδαγδοῖογ οὗ "5 ννογάϑβ ἴῃ υ. 12 ἰεὰ Ζοομδαγδῃ 
ἴο 566 ἰῃ Ὠΐπὶ [ἐμόονδὴ Η]ΠΊΞΟΙ ΕΝ, ᾿ 

(4) Τεὲ τἰάεγβ ἄροη ἴπε ἤοσϑοβ, τε, βρεςκΙαά, 
δηὰ νυν Ὡο, πηοηποηθά ἴπ ν. 8, ΟΘΟ ΔΏΞΥΓΟΓ 
ἴο ἴῃ6 δηῆροὶ οὗ [Ἔμοναῇ, 45 ἴο [πε γεϑυϊξ οὗ 
{Ποῖγ σαϊββίοῃ, 15 ξίνθη ἴῃ ΟΣ. 

8. »ηγγίΐε ἐγεθ] 1ἰ Ἠδ5 Ὀδοη Ξυρρεβίθά [ἢαϊ 
[6 πιοητίοῃ οὗ [86 ταυτί] 15 ἀὰς ἴο ΖεοΒΑΓΙΔ} 5 
τοοίάθποθ ἰη ΒΑΌΥ]οηϊα  Ὀὰΐ 566 ἴπ6 ΑΥΤΈΟΙς 
γγη ἴῃ ϑτ τ 5 " ΒΙΌ]. Ὠ1ςΐ..,᾽ ννΕἸςἢ 15 σοοη- 
οἸυβῖνο 85 ἴο (6 σγτῖα θείης ἱπάϊξεπουϑ ἴῃ 
Ῥἰθβίῖπα. 

ἐπ {δο δοίο»!}] ΑΟὐοτηραγίης {πε υϑᾶρὲ ΟΥ̓ ἴῃς 
βᾶηθ ψογά ἴῃ Ζεοῖ. χ. Σὰ Τοποογηΐηξ [δα 
βοοάς οὗ ἴπ6 ΝΘ, νγὰ ΤΊΔΥ ππάογϑίδηα ποσὰ 
ἴπ6 ἄἀθὸρ νδι]εὺ οὗ (88 Κοάτοῃ, ἴῃ Ὡς ἢ ἴδε 
ΤΟΥ ΤΊΪΕ5 ννογὸ βθθη στοννίηρ. ΟΟμΡ. Κ5. ΟΧΧΧΥΙ.. 
Ι, 2) ἃ5 ΠΠ]υπιγαῖίνε οὗ [Π6 ἱπλΆ  ΓΥ νΒ]ς ἢ ψου]ὰ 



Οοε, δα». 

ν. 9-- τ6.] 

4067 ἴῃ ἴῃς δοΐζοπι ; «πὰ Ὀεδπά ἢΐπὶ 
4υεγε ἰῤέγε τεὰ ἤοσϑεβ, ᾿ ϑβρεοκὶ θά, δηά 
Με. 

9 Ἴδη 8614 1, Ο τὴγ ἰογά, νγῆδῖ 
αγε ἴπεβε ἡ Απά τῇς δηρεῖ τῃαῖ (αἰκεά 
ὙΠ πα 8414 υηῖο της, 1 νν1}}] 5ῃ6νγ 
ἴπες νγῆδί {π686 ὁέε. 

10 Απά τΠδ πιδη τῇδέ βἰοοά δπιοηρ 
(6 ΤΥ ΓῸ]6 ἔγεε8 δηβνχεγεά δηά ϑαϊά, 
ἼΠεβε αγ ἐῤεγ ννῆοτα τε ΓΚ ἢ 
86ηἴ ἴο ὙΨΑΪ ἴο δηά το τῆγουρῇ τῆς 
δλτἢ. 

Ι1 Απά {πὲ δηβννεγεά τῆς δηρεῖ 
οὗ τὴς ΓΟᾺΡ τῇδε βεἰοοά δπιοηρ ἴδε 
ΤΥ τίς ἴγεεβ, δηὰ 5], 7) ὲ ἤανα ννδὶ- 
οἀ ἴο δπά ἔτο {πγουρῇ ἴπα δαγῖῃ, δηά, 
ἈΠΟ] 4, 411 τῆς δαγὴ ϑἰτίειῃ 511}}, δῃμά 
15 δῖ τγοϑεῖ. 

12 4 ἼΠεη τῃς ληρεῖ οὗ πε ΓῸΚΡ 

ὩΔΙΌΓΔΙΥ διίδςος 1.561 ἴἰο ἔΠ6 νυἱϑίοῃ οὗ ἃ 866 
ψ 0 δὰ Ὀδοη δΔῃ οχὶϊθ πη ΒδΌγ]οη. 

“Ῥεοξί4] ΟΥ, 85 ἴῃ [86 τηδγυρίη, ὅαγ. Κοῦβ- 
ἴογ σςοηποοῖϑ ἴὲ ψ ]Π 4 ϑυγίδς νογῦ, τοηἀογοὰ ὈΥ͂ 
ἐχαγεῖ!, Δηὰ 50 ἰγδηϑ]δίεϑ ἰὲ ἴεν (ΟΚ. πύῤῥο-), 
ὃ 8, Ρ.- 272. ὅ.8ο]Ζ, ““τοάάἰϑῃ, Ὀγόνῃ, δηὰ 
ννὮ116.) ΕΑ], “Πρ -Ὀσγονγηῖϊϑα τε, δηὰ 
δτεγ, δηὰ ἀδλικ-τοά." 

ΝΟ Ξ5ΥΓΊΌΟΙΙΟΔ] τηδδηΐηρ 5 αἰ υϊοὰ Ὀγ [Π6 
αἰνίπο ᾿πίεγρσείοσ, οἴ μοσ ἴο ἴπ6 ρΐδοθ ᾿ν ΒοΓα 
ἴ6 πάοσ δηὰ ἢϊ5 [Ὁ] νυ ἀρρθδσγοὰ ϑἰδπάϊηρ, 
ΟΥ̓ ἴο ἴδ6 σοϊουγ οὗ [ΠεΙΓ ἢοῦϑοβ. Νόοπὸ ἴποσο- 
ἕοτο ποοὰ Ὀδ6 βουρῆς ΌὉΥ υ8. ἴπ Πσομπηραγης 
Ζεςἢ. νἱ. 1-38 στ συ. νἱ. 2---8, ννῈ ΠΊΔΥ͂ 
ξαῖμοσ ταὶ ἰπ [ἤοϑθα ἰπϑίδηςθς αἰβέσοηςο οὗ 
οοΐουγ 'π [Π6 ΒοΓΘ65 1π|ρ]}165 αἰ δγοηος οὗ ΟΠοα 
ἴῃ [86 τί ογ5 : Ὀυΐ δεγε [ΠΟΥ ἢᾶνα 411] οπθ δηὰ 
16 βάπηδ ἀυγ, ΥἹΖ. 20 «υαἱά 1ο ἀπά 7,γΧ ἐῤγομσ δ 
26ε εαγίδ. 

θ. Ο»:ν ἰογαἹ Ἡοῦτεν, “14οπὶ, δ ἀγοβϑοά 
ἴο [6 ροΐβοη ψνῦο ἱτητηθ ϊδίε!Υ δἤϊεγνναγάβ 15 
οδ]]οὰ ἐῤε σπρεὶ ἐδαΐ ἑαἰζεά «υἱἐ γιε. 

αυἱδ »ε] ἘἈδίδον, ΨΥ τᾶϑ, ἴπθ ργορμεῖ 
Ὀεΐηρ [86 σὔδπηοὶ ἱμγου ἢ Βοπὶ ἴπο ἀϊνίηο τὸ- 
νοϊδί!οηϑ ννεσὸ τηδάθ: σοσῃρ. Ηοϑ5. ἱ. 2, δηά ποῖδ. 

10. αρμεαυεγε ὙΠὲ Ἡδῦγενν γοτῦ ἀο65 ποῖ 
ὨΘΟΟΘΘΑΤΙΪΥ ἀσποίθ ἃ ΤΕΡΙΥ ἴο ἃ 4ιυοβίίοη ρΡιῖ. 
11 οἄση [5 [πο ἔἕοτγοθ οἵ 20 ἀδξείαγε, ἰο αππομπεξ. 
Το ᾿ΕΙἸδορὶς μᾶς ΟὨΪΥ οὔθ ὑδγῦ ἴο ΘΧΡΥῈ55 
αηπσαυεγίης Δηὰ δερίππίης ἐο “ῥεαῖς 

11. ἐή αἱ γε" 1.6. ῖα υπάϊπίυγθοα ΌὈΥ ὙᾺΓ 
ΟΥ ἴυπυ]ῖ5. Εογ ἰδῇς ΔΉΠΟΥ Ἐχρυεβθίοη 566 
7658. χὶ. 3,) χίν. 1ς. ὙΠα ἐδέδρ «υδίίε οἵ Ηαὰρ- 
ξαὶ μδὰ ποῖ γεῖ εἰαρβεά. Ὑμθ οδἷπὶ ψ Γῆ 
Ῥτεςθᾶοβ δηὰ ργοβαρεβ {πε βίοστη νγᾶ8 Ὡροη ἴΠ6 
πδίῖϊοηϑ νυν οἢ ςοπιροϑοὰ ἴῃ6 Ῥεγβίδῃ δτηρίζγο, 
[πε πᾶσα ἡ οἰκουμένη οἵ ἴμ6 [οννβ αἴ [μ15 ἀδίε. 
Ηρα 5 ῥγοάϊοϊίοηβ (ΗαζΕ. 11. 6, 7) 21, 22) 

ΖΕΓΗΑΕΙΑΗ. 1. ,» 

Ἵ 

ΔηβυνοΓ ληά 8414, Ο ΤΟΚ οὗ Βοϑῖϑ. 
ἤονν ἰοηρ νὴ] τοι ποῖ ἢδνα πλεγον 
οη Τετγυβϑαίεπι ἀπ4 οἡ ἴῃς οἰτ68 οὗ 
]υάδῃ, ἀραίπϑε νῃῖςἢ ἴοι ἢλ8ὲ μδλά 
ἱπάἀ!ρηδίίοη {Π686 τῆγεεβοογα δηά ἴδῃ 
ΑΓΒ ἡ 
12 Απά {δε ΤΟΚΡῸ δηβϑνγεγαα της 

ΔΠρΡῈΪ τῆδί τα Καα νντἢ πιὸ τυἱτὁ ροοά 
γνογά8 σηά σοπίογίδυ ας ννογάϑ. 

14. 80 ἴῃε δηρεὶ τῃδῖ ςοπιηχιπεά 
ἢ πλὲ 8414 ὑπο πιὸ, τυ τδου, 
βΑγ1ηρ, ΤῊι18 8411} [6 ΓΟΚΡ οὗ Ποϑβῖ8 ; 
Ϊ δπὶ “4 Ἰελίουβ ἔογ Ϊεγυβαίεπι δπά ἔογ 4 “ββρ. 8. 
Ζίοῃ ψ ἢ ἃ ργθαᾶῖ 16δ] ΟἸ5Υ. 

15 ΑΠά 1 δπὶ νεῖὺ 8ογε ἀϊβρ᾽εδϑεὰ 
ννἢ τῆς Βεδίμδη ἐῤαὲ γε αἴ εᾶ3ε: 
[ογ 1 ννγᾶβ δυῖ 4 [{{ππ||θ ἀἰ8ρεαβεά, δηά 
ἘΠΕ ΠεΙρεά ἰογυναγά τῆς δϑιςτίοη. 

16 ΤΤΠογείογε ἴἢι8 5 τὴ6 ΓΟΚΟ ; 

δά ταϊϑοά δχροοίβδιίουϑ ὑυῃὶς ἢ ϑθοπηθά ἴο ὃ6 
51}}} ἔδυ ἔγοσῃ Κι] Π]πηθπῖ, Ζοομαγίδἢ νγᾶ5 1Π- 
βρίγοὰ ἴο ἱπβίγιιςξ [6 ρεορὶθ [πδΐ (86 {τ πΊρΡἢ 
οὗἨ Ϊ[εγιβαίοη πὰ οὗ Ζίοῃ νγᾶ5 ΟἿΪΥ ἀεϊαγεὰ 
ἔογ ἃ ἔπιε (Η46. 1}, 3). 

12. Ἴδετε ἐδγεεσοογο ἀπά ἱεη γεαγ:}] ἘΔΙΒεῦ, 
3::080 ΒΘΟΥΘΙΪΥ ΥΘΔΣΒ, 85 ἴῃ ΥἹἱ!. ς, ἴΠοτῸ 
Βεηρ πο τϑᾶϑοη ἔοσ ναυυηρ ἴῃ6 τοπάογηρ. [{ 
ἄἀοεβ ποῖ βρη ἴΠμ6 Θονε ΟΥ̓ γοᾶῖβ ἔτοπι ἴῃ 
σΔΡΕΝΙΥ οὗὨἉ εγογιίδῃ ἰο ἴῃς οαἀϊοὶ οὗ Ογτυβ: 
866 [εἴ Χχυ. 11, 12, χχίχὶ το; δῃ, ἷχ. 2; 
Ὀυϊ [Π6 ΞουθηΥ γοαγβ οὗἉ [Π6 ἀεϑισογοθα ἰθπλρ]6, 
ἔτοτι 186 σδρθ νην οὗ Ζοάεἰκίδῃ ἴο [86 βϑεοοπὰ 
ἐφ οὗ Πϑατῖυβ Ηγϑσίδϑρίβ ; 5865 Ῥ δυο “οἢ 
ΤΟΡΒΘΟΥ,᾽ Ρ. 216 ἀπά ποία. 

18. απιαυεγεα ἈΔίμοτ, ἄθοϊατϑά ἴ0 (50. 
ν. 2), οὐχ ἰηρ (6 ργοροϑιοη φυΐ ἃ5 νγῈ]}]} ἃ5 
186 σοη)πποίίοη ἀπά. 

ϑοοά «υογά:...«ο»ιογίαδίς «υογα.] ἐκε, φορά 
ᾳυογάς, ἐδαὶ 40 ποοά. 

14. εο»ρημπε ἡ ἘἈΔίδετ, ὑδικοϑά, ἃ5 ἴἴ ἰ5 
οἴου ῃοσο. ΤῊδ 80]6 Ἔχργοβϑίοη, ἡ ΒΌγΈυοσ ἴἴ 
Οσσ 5, πιρς Ὀ6 ΤλοΟΤα ΘΟΙΓΈΟΕΥ τεηάετεα ἐῤε 
αησεὶ ἐραὶ σραῖο ὁγ ρὲ. 

εαἰομ. 1 [πῆγ. νἱ. 2. ΤῊ5 ΘΑ] ΞΥ ἱπι- 
ΡΙΙε5 Οοὐΐβ τεϑοηϊπιοηΐ δὲ Η]5 ρββορῖὶβ, Ὀεοδιιϑ8 
οὔ {πεῖν αἰ! ογδι εν τονγασάὰφ Ηΐπι, δοσογάϊηρ ἴο 
[πε πιεδηΐϊηρ οὗ ἴ6 ΗΕΘΌΓΕΝ γογὰ 85 υϑοὰ ἴῃ 
Ῥτον. νὶἷ. 24. ἱ 

15. δεν ῥείῥεά Τογαευαγά 1δὲ Ξ  ὐονὶ Ῥετ- 
Πᾶρ5 Ὀοίϊοσ, ἐῤεν σἱγεησεῤεηπεαῖ ἐῤενησοίυε 70 εὐἱ!. 
ΤῊΗΐϊβ 15 ομδ Οὗ ΠΊΔΩΥ ἰηϑίδποεβ ἴῃ ΜΒ οἢ (Π6 
Βοδίμοη παίϊοηϑ, ὑνβθη οπηρὶ ογεὰ ὈΥ Οοὰ ἃ5 
Ἰῃϑ ΓυΠηθηῖ5. ἔου ρυπίϑμίηρ, Ηἰ5 ρθορὶς, ννουϊὰ 
βθθπὶ ἴο δύο οχοροάθα ποῖγ σοιημηϊββϑίοη, δηὰ 
80 ἴο δᾶγα Ὀγουσῆϊς ἄονγῃ Η 5 ννγαῖῃ ὕροη 
ἐπετϑοὶγοβ (566 1538]. χὶνὶϊ. 6; ΑΠΊΟΒ ἱ. 9, ΧΙ; 
Ῥ5, οχχχυῖ. 7, Α.Υ.). 

ΥΥΆΔλ 



οδ 

1 Ἡ Ὁ. 
σοοάΐ. 

Ι πὶ τεζυγπεά το 7επιβαίθεπὶ ὑχῖτἢ 
ΤΆΘΓΟΪΘ8 : ΠΛΥ͂ Πουδ6 8411 δ6 δ] ἴῃ 
ἴῖ, 88:1 τῆς ΓῸΚΡ οὗ Ποβῖβ, ἀπά ἃ 
16 5121} 6 βιίγεϊςῃεά ἔόσίῃ ὑροη Ϊ6- 
Γυβαίετῃ. - 

17 Οἵ γεῖ, βαγίηρ, ΤἬΉν5 54[ἢ τῃ68 
ΤᾺ οὗ δοβῖβ,; οἰτ68 τῆτγουρῃ 
ἸΡΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ 81} γεῖ ἕε ΒρΓΕΔ δυτγοδα ; 
δηά τῃ6 [ΧΟΚΡ 514]] γεῖ σοπιίοτί Ζίοη, 
Δπά 5}4]} γεῖ σβοοβε [εγυβδί θηι. 

18 4 ἼΠεη ᾿ἰεά 1 υρ πιίης ογα8, 
ἀπά 5Ξ4νῦ, δά θεῃο] ἔουγ ΠοΙΠ8. 

19 Απά ] 414 υπῖο 16 Δδηρεὶ τπδὲ 
ταἸΚεά νυν πιο, ΥΠας δὲ τΠεβεν 

16. 1 δ» γείμγπεά,. δα δὲ δι ΤΉΙ5 
σοπηδιηδίίοη οὗ {86 ργεϑεηΐ δῃὰ δυϊυγο ἰΘΉ 965 15 
ποῖ ὑποοιηῆοη ἰῇ ἴῃ6 Ργορῃοῦς τυ ηρ5 ; 
ςοσΡ. Ηοϑ. χίν. 4. 

»1} δοι 6] ἐ.6. ἴῃ τοτρὶςθ, Ὀοσαη δὲ {π15 ἀδῖο, 
Ὀυΐϊ ποῖ οοπιρεϊεὰ δηὰ ἀεαϊςαἰοὰ {1}} ἔουΓ γϑατβ 
Ιαΐογ, ἰῃ ἴμ6 βιχί ἢ γεᾶσ οὗ [)δγι5. 

α πε] Ὑ[έ 5ἰγειςῃϊηρ ἕοσίἢ οὗ ἃ 11πὸ ἀ6- 
Ὠοΐα8 {πο τεϑίογδίοη δη οχθηβιοη οὗ ογυβδίθμη. 

17. Μν εἰϊέδε Ἰδγομ ῥγοιρῥεγίίγ, ας. ἘἈΔ- 
(Πογ, 7οῦ δέδῖυ ΜΨΥ οἱδ᾽θ8 8}}81] ΟΥ̓́ΘΣ- 
ΠΟΥ πιὰ κοοᾶά. Α ρῥτεὐϊοϊϊἪοη οὗ [86 
οοπηης οοσυραίίΐοη οὗὨ ἴδ6 ἰδλπὰ ΌὈΥ Ἶονν5 Τὸ - 
τυγηΐηρ οτα ΒαΌγ]οη, ἀπά οἵ [Π6 ᾿πογϑᾶϑο οὗ 
Ρορυϊαϊίοη υπάργ ἴδ Αϑιηοηβεᾶπ ὈΓΠΟΟ5. 

18---21. [Ιπ ἴ6 Ἡροῦτον ἴἰοχί ἱἰ. 1--- 4.-: Α 
νἱϑίοη Οὗ [86 ἴΟυΓ Πογῃβ δηὰ οὗ ἴδ ἔοιιγ σγοῦκ- 
Τηδϑίευβ, βεηΐ ἴο ἔγαῦ ΟΥΓὁἨΎ ΠΑΙΤῪ ἴδ6 ΘΠοΠ165 οὗ 
Τυσδῇ ἀπά Ϊετπιβαίθηι. 

186. ,οὼγ ῥονγμ ] ἱ.6ς. ἴμ6 Βοαΐμεπ πδίϊοηβ 
ὈΥ ψγοπὶ ἴἢ6 [εννϑ ἢδα Ὀδοη ορργοβϑοά. ὙΠ6 
Ὑοσαὰ δον ΟΟΟΌΓΒ ἱῃ [86 βᾶτης 5θη586 ἴῃ  δη. 
Υἱ]. )λοὄ. ΤΏ πυθεῦ ἔουΓ ἱητπιδῖεβ [Π6 ἔδοξ 
τ8δῖ (Π6 δῃογηῖθβ οὗ [6 [ενγβ ὑνεσο ἀγουπὰ [Πθπὶ 
οἡ 8ἃ]] 5:65. 

ΖΕῈΕΓ(Ξ ΗΑΆΒΊΙΔΑΗ. Ἱ. [ν. 17--τ2ι. 

Απά ἢε δηϑινεγεά πιο, ΤΉ ε86 αγέ ἴπ6 
Βοῃβ8 ὙὩΟΝ πᾶνε βοδίιεγεὰ Γμάδῃ, 
ἴϑγδεῖ, απὰ 7αγυβδίεπι. 

20 Απά τῆς ΙΟΚῸ 5πονγοά πιε ἔουγ 
ςΔγρεηζεῖβ. 
,..21.: ΤΏ οη 4141, δὲ σοπια τ 688 
ἴο ἀο ὁ Απά Πε βρᾷδζκε, βαγίπρ, Ἴ Βεβαε 
αγέ ἴῃς Πογῃβ8 ὑησἢ ἤᾶνε βοδίεγεοά 
]υάδῃ, 80 τπδὲ πο τη ἀϊά 1 ὺρ 
ἢϊ5 πεδά: διιξ ἴπθϑ6 δῖα σοῦ ἴο 
ἴτχᾺΥ ἴδεηι, ἴο οςλ8ῖ οὐξ ἴῆ6. Πογῃβ8 οὗ 
τῃ6 (Πεπεῖεβ, πη ὶςἢ ΠΠεἀ ὰρ. ἐῤέείγ 
Ποῦ ονοῦ ἴδε ἰαπά οὗ [υάλῃ ἴο 8ςδῖ- 
[ΟΥ 1ἴ. 

19θ. ὑωάαῤ, Τεγαεῖ͵ ἀπά εγιαΐει) [ϊ ἴα 
ποῖ τη] Κοὶγ (δὲ 1 γαεὶ ἀπά “εγιμαίοηε 15. 8η 
ἱητοροϊδίίοη, 566 υ. 21: ΟΥὐὁἩἨὨΎ ἴπ6 τηοπῦοε οὗ 
[5Γ86] πιὰ Ὀδ ἀμ ἴο [πο ἔδςι (δδὲ [Βο τεϊυσιεὰ 
ΟΧ]]65 σου ϑοα τΩΔΠΥ͂ οὗ ἴπ6 ἴδῃ {Π|065 85 ννο]] 
85 τηοη οὗ ᾿υἀλῃ. (ομρ. ποΐο οὐ Οὐ δά, χβ8; 
δηὰ [πἰσγοάδυςθοη ἴο ἘΖΕΚΙΟΙ, ὃ υἱ. Ρ. ς, οἵ {}15 
νΟΪ ΠΊΟ, 

ὯΟ. ἐαγρβεπίεγ:] ἘΔίδεσ, ΤΟΣ Κυδδδῖοσε, 
ΟΣ ῬΙΟΝΘΣΒ. ΕἸΠΟΥ τηθδπίηρ 15 
[Π6 τοπάοσγιηρ οὗ Α.ὕ Ν.: «υογιξρεαείεγς -- ΞΌΡΟΓΊΏ- 
ἰοηάφηϊβ οὗ ἃ σσοσκ (πὶ (15 Ἰηδίδηςθ) οὗ ἀδθ- 
δίσιςίίοη ; οορ. ΕΖοῖκ, χχὶ. 241, ῇετε ψτοσκ- 
τηλϑίουβ οὗ ἀσβιγυςοη -- »πεπ “ἐἰ  ω 10 ἀεεῖτογ. 
Ῥεγδδρβ5 ᾿ρααέδο, ἰὴ ἴ06 56ηβθ ἴῃ ὙΔΙΟΝ (δ 
βάπιθ Ηρῦχεν ψογά 15 τἰϑοὰ ἴῃ 5. ΟΧχῖχ. 2, 
Τῤὲ ῥίοαυεγ: ῥίοαυεά “βοὴ γὴν δαεσῖ: ἐδεῦ »ιαάξ 
ἰοπρ ἐδεὶγ ιγγοαυ:. ἴῃ Τοοηῃποοῖΐοη ἢ [ἢ ϊβ 
ΤΩΘΔΉΪ ΠΡ σοιηραγο Ὠουΐ. χχὶϊ. το; [54]. ΧχυΠ. 
14) ΑΙΔΟ5 ΙΧ. 12. 

2]. 20 7γαγ δε»: Βοίίεσ, 20 δανῦτῊ δεηε. 
ΤΟΙ ἰ5. ἃ πο οδΌ]6 8]}Πογαϊΐου ἴῃ ἔδθ Ηδ- 
Ὀγον ογάβ τοηάογοὰ «υογξ»ηαλίογ: ΟΥ̓ ίοαυεγς 
δηά 20 γῶν ΟΥ̓ δαγγ. 

ΑΒΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ οὐ (ΠΑΡ. 1. 2. 

ἴῃ (ἢς βγϑῖ δηά (Ὠϊγὰ ρδςοϑβ οὗ 15 οσσυστθηςθ 
ἴη 115 νεῦβα, “αἱδδ ἐδὲ 1,ογά 9. ῥοσῖς τορτοϑοηΐβ 
(πὲ Ηοδτον ΓΊΝΩΥ ΠῚ ἼΘΙ, δυΐ ἴῃ [Π6 
δοοοηάᾶ ρῥΐδοθ 1ἴ δἰδηάβ ἴοσ “2)] Ὁ. Ἐννα)ὰ 
ΤΏΔΙΚ5 ἴπο ἀϊδιϊηοϊίοη ΟΥ̓ υϑίηρ “αγρέ ἕογ Ὑϑὲξ 
δηὰ «ῥγίοδε ἴον δ). [Ιηἢ Επρ] 5} ἴῃὲ ἀϊπίίης- 
ὕοη τηϊρηϊ Ὅ6 τεϊδιποὰ ὈΥ̓ τοηθσίηρ ὲΣ ὉΥ 
“αἰ1δ, ἀπιὰ ὯδῈ) ὉΥ ἐξ ἐς ἐῤε “αγίπφ οἱ 1 1Βογὸ 

Ὧδ ΔηΥ αϊδεγθηςθ οὗἉ ΠΊΘΔΠΙΉΡ, ΤῈ ΤᾺΔΥ Ρετδλρς 
ΒΑΥ παι ΟΣ οι 65 τα ρ]]θ5 ὦ εο»η»μαπεὶ 
«υἱὲ ῥγοριδδε, ἃῃιὰ Ὀδὴ) α εορερμαηα «υἱϊδ᾽ γε- 
δωξε. ἴπ υ. 4, ὙὮετΟ “2)] ἼΘΙ οσοσῦγβ ΘΧΘΟΙΪΥ 
ἴῃ [Π6 5834π|6 σοππεοοίίοῃ 85 “,2[}) δὲ) Βοτο, 15 υϑὲ 
15 ροββί!Υ ἀυθ ἴο ἴδ ἱηϊγοἀυοξίοη οὗ ἴδ κυρ- 
ΡΙἸοΔίοΥΥ ἐῶ, 



ν. 1-ς 9. 

ΓΗΑΡΤῈᾺΚ 1. 
1 Οοΐ, ἐκ ἐλ εαγὸ ὁ )εγσαίονι, τον αάφίλ ἴο 

»ιϑασμγ ἡ. 6 781: γεάενιῤέίονε ο7 Ζιίοη. τὸ 
7214 2γορεῖσε οὐ Οοαΐ  2γερέρεξ. 

ΠΙΕΤΕ υρ πιῖπε εογεβ8 δρβδίῃη, 
Δηὰ ἰοοκεά, δαπὰ Ὀθῃοϊά ἃ πῆδῃ 

ἢ 4 πιδαϑυγίηρ [ἴη6 ἴῃ 8 ἢδηά. 
2 ΤἼΠεη μἰὰ Ι,͵ ὙΜΒΙδεσ ροεβῖ 

του αὶ Απά ἢς 844 υπῖο 16, Τὸ 
πιθάϑυγαε εγυβαϊθηι, ἴο 866 ψνηδξ ἐς 
ἴῃς Ὀτγεδάτῃ τῃογεοῖ, δηὰ ννῆδῖ ἐς τῆς 
Ἰδηρτῃ τῆροτγοοῦ. 

2 Απά, θεΠο]ά, τῆς δηρεὶ τπλῖ Ὡ- 
εἀ νυῖῖῃ πὲ ννεηΐ ἰογίῃ, δηά δποῖδποῦ 
ΔΠΡῈΪ νγεηζ οἷ ἴο πγεεῖ ἢΪΠὶ, 

4. Απά 8ϊά πο Ἀἰπι, πη, 8ρεαΐς 
ἴο [ἢ 15 γοιηρ; πηᾶη, ϑαγηρ, [Ἐγυβα πὶ 
84}} δ6 ἱππαρίϊοά ἂς τονγῇβ του 
νν8}15 ἔογ τῆς. πυϊττυάς οὗ πο δηά 
σδξοὶς τΠετγείη : 

ΖΕΓςΗΔΕΊΙΑΗ. 1. 

ς ον]. 861 τὴς ΓΟ, ψν}}} θα 
ππῖο Πού ἃ νΜ.4}} οὐ ἔγε γτουηά δδοιιῖ, 
πη ν»}}} ΡῈ τς ρίογυ ἴθ τῆς πιϊάϑὲ 
οὗ Πετ. 

6 4 Ἧο, δο, εονι’ ῥογι, πὰ ἔεε 
ἔτοτῃ ἴδε ἰδπά οἵ τῆ6 ποίῃ. β8δι(ἢ τὴ6 
ΓΟΒῸ : ἔογ 1 ἢᾶνε βργεδά γοι δογοδά 
48 ἴῃ ἔοιυγ ννἱηἀ8 οὗ τῆς πεᾶνθῃ, βδ ἢ 
(ἢς ΠΟ ΚΡ. 

" 1 εϊῖνεγ τῆγβεῦ, Ο Ζίοη, {παῖ 
ἄνγε!!εβὲ τοὴδ τῆς ἀδυρῃίοῦ οὗ Βδ- 
Ὀγίοη. 

8 Εογ τὰυβ8 84 τῆς [ΚΡ οὗ 
Βοβῖβ; Αἴεγ τῃ6 ρίογυ δαῖῃ μα βεηῖ 
6 υπῖο τῆς παίίοηβ ὑν Ὡς ἢ 5ρο δα 
γοι : ἰοῦ ἢὰὲ τῆδς “τουσμεῖῇ γοῦ φΌευι, 3:5. 

ῬαΑ]. 1). 8. τους θίι τῆς Δρρὶςα οἵ ἢ5 ἜἊγε. 
9 Ἐογ, θεμο]ά, 1 ψ1}] μαίας πιίηα 

παπά ὑροὴ τῃεπὶ, δηά τΠΕΥ 5841} ὃς 
ἃ 8001] ἴο {πεῖν βεγνδηῖβ : δπά γε 5}}8]]} 

ΟΗΑΡ. ΠἸ. 1--5. Το νἱβίοπ οὗ 186 τἤδῃ 
18 186 τηδαϑυγηρ-" πὸ (50. ἱ. 16). 

1. αραϊ")] ΤὨϊ5 ψογά 15 ποΐ ἴῃ ἴδε Ηθ- 
Ὀσονν. 
πα «υἱὲ α' »ιρασωγίηρ πὸ ἐπ δὲν ῥαπα]7} 

ΖοΟΒδτδῃ ὈθἢοΪ 5, 8ἃ5 ἃ ψογο, (6 ΔΙ ΗΙπηοηΐ 
οὗ [86 ῥγοιηῖϑβε ἰῃ ἱ. σό, α ἠΐμε “ῥα δὲ εἰγεϊοῤεά 
γε ὠροη Ψεγιμαίενι. Αὐτὰρ. ΕΖεῖ. χ]. 4. 

9. αυεπέ οἱ] ἘΔΊΒΟΥ, τοπῦ ΖΟΣΌΝ, 85 
Ὀεΐῖογο. ΤΒῈ Ηρῦτον νοσγὰ ἰ5 (ἢ 54π|6, δηά 
[ποτα 15 ΠῸ τϑάϑοη ΨὮΥ {86 σοηάογίηρς οὗ ἱΐ 
δῃου]ά Ὀδ ναγιϑά. 

4. εδίς γομπρ γι.η} ἱ.6. ἔμ6 πιδη ψἹ ἢ [ἢ 6 
ΤῊΘΑΞΙΓΙΏΡ-11η6, ἴο ψποπὴ [ἴ ἰ5 ἱπεϊτηδίθα (παῖ 
1 15 ὨρΘ [685 ἴο τηδάϑυσγο [ογυϑδίοπι, Ὀθοδυδο ἱΐ 
νν)25 ἀδϑιποὰ ἴο ὕὈε ᾿ἱπμῃδθιϊοα 45 ἴονγῃϑ νυτδουϊ 
νν8}15. 

4: ἰοαυπ: «υἱήδομί «υαἱᾳ}Ἱἡ ἘἈδίδογ, 88 πὴ - 
ΜΔ1104 Υἱ1]18498. ΤὍΤΠο εἐχργεβϑίοῃ ἀθηοίοϑ 
Ὡοΐ ΟΥ̓ (Π6 φυοδίεσ ϑρᾶςθ σϑηϊ γε ἔῸΓ ἃ 
ἸΑγρεὶν ἱπογεαϑθὰ ρορυϊδίίοη, Ὀυϊ α͵5ὸ ϑτεαίεγ 
δοουγίγ, ἐουπάραά οὐ [πε ῥγοπλῖϑα οὗ ἀϊνίηθ 
Ρτοίεςίοη. ἀοιηρᾶτε Εζεϊς. Χχχυλ τ; Ἐϑίδθεγ 
ἸΧ, 10. 

δ. ἐῤε σίονγ ἱπ δὲ νηάμὲ οΚ δεγ] (Οοτηραγα 
ἘΖΕΚ, Χ]!. 1---):; Ἐς. Ἴχχν. 2 δηά ποΐθΘ. Ῥεΐ- 
Βᾶρ5 δὲ Ρδὺ] μβδὰ [15 ρᾶβϑᾶρθ ἴῃ τιϊπὰ νγοη 
6 τυΊχοίδ σου. ἰχ. 4. 

θ6---9. Αἡ ἰηνιΔτίοη ἴο ἴδ6 ἴοννβ ἴο τεΐισῃ 
ἴο Ϊεγιβδίοι. (οτηρᾶῖο εσ. Χχχχὶ, 1--- 4. 

6. ἐδε ἰαπά φΚ ἐδὲ πογ: 8] Ἀετὲ τηθᾶῃβ Βδὺγ- 
Ιοῃ. Οὐοιηρ. Τοζ. 111. χ8, ΥἹ. 22. 

“ῥγεαδ)]) ἴποσ, δοδύξοσϑά. (ὐοιηρδᾶῖο 
Ῥϑ5, ᾿χνἱἱ. 14. 

Ω: δὲ ζϑω» «υἱπά 9 ἐδε δεαυεη) ἄοοβ ποῖ 
ςοηῆϊςϊ τ ἢ (6 ῥσγονίουβ ρῆγαϑθο 9 ἐθε 
πογίδ. [τ ἱπαϊςαῖοϑ {πΠ6 νἱοΐθηςσθ τὴ Ὡς ἢ 

[δ6 ἀϊθρογείοη οὗ [ἢ6 ἴονγς νγᾶβ8 ολιτιοὰ ουῇ" 
δηα ρογῇδρϑ ἴδε ἕδεΐ οἵ πεῖν ἀἰσροσγϑίοη οἡ 4]} 
5.65. ἔγτοιη Βαθγίοη 858 ἃ οδηΐῖσε, δῇογ {δμεῖγ 
ΤΕΙΊΟΥΔ] ἘΠ Ποτ. 

7. }είμυον ἐδγεεῦ, Ο Ζιοη)] ἈΔίποσ, ΒΟ] 
ΣΙοΙ, ἸΔΔΚΘ ᾿δδῖ0 ἴ0 ἀθ]1 νὸν ΦΏΥΒΟΙΙΙ 
ΤαὨΪϑ τοηάθγίης τοϑίογεβ ἴΠ6 ραγίς]θ οὗ ὄχῇοτγ- 
ἰλίίοη 845 ἰῃ υ. 6, ἀπά ρίνοβ τἕοσε δοσυγαίοὶ 
(86. ἔοσγοε οὗ 186 γεσῦ. Οοπιρ. 2 8. 1. 2; Ἰοὺ 
Χῖχ. 2ο. 

ἐδα! ἀευεϊϊεε! «υἱ}] Ἀδίδεν, μδὺ τ ϑ τα 81}- 
οδὺ δ --ςἰ δὲ γί οοηΐϊθῃξ ἰο σοπιδίῃ ἃ5 ἃ 
ἀδυρμῖος οἵ Βαῦγίοη. 

8. “4732εν 1δὲ σἰον)] 1.6. αἴογ Οοὐἷβ βου 
5}}} Οοὔσθ τῇοσε ὅανε ἴδ κθη ὩΡ ἰἴ5 ἀροάθ ἴῃ 186 
(επιρὶε (50. Ὁ. 5), ΟΥ̓ Ρεγμδρϑ, φῆ -- ἰὴ 5ι0- 
ΘΟ5510ῃ ἴο {6 »ΙοΥΥ οὗ ἴΠ6 ορργεβϑίηρ (ὐεης 165, 
Ὧονν δδοιυΐ ἴο ρᾶ55 ἀνγᾶῦ. ΖΘΟ ΑΓΔ ἢ 5 πιϊϑϑίοη 
νγᾶ5 ποῖ ᾿πηϊϊοὰ ἴο ἢὶ5 Οὐγ ρέορὶθβ. [ἰ τνᾶβ ἃ 
ΤΑΪΠΙΞΊΓΥ οὗἁ ΤΔΕΓΟΥ ἴο ἴδοπι, οἵ ᾿υάρτηεηϊ ἴο 
ἴῃς Πεδίῃοη, Ηδθ ἤοζὸ οἷδἰπὶθ ἴο ΟΟΟΌΡΥ ἴο- 
νγαταὰς [Π6 Ἰδιῖογ πὸ βατλθ ροβιἴοη, τις ἢ [6 
ΤΟΓΠΊΟΣ ΡΓΟΡΒεῖβ δὰ 580 οἴδῃ δίκῃ ὉΡ: 858 
ἴοΓ ΘΧΔΙΉΡΪΘ, Απιοβ, ἤθη, ΟΠ] ον ἢ 15 Ῥτο- 
ἀδοθβθοσ οεὶ, ἢ6 οτθά, 7δε Ζογά «ῥα γοῦν 
,ονι Ζίοπ, πα μέΐεγ ΗΣ “σοἱοε ἤγοσι ϑεγιαΐεν. 

ἐομεῤεῖὁ [ἀκ ἀξ. ἴῃ ἃ Ποϑβῇ]θ ννΑΥ, 85 ἰῃ Οεη. 

ἴδνθ ἃ Τοιηηδίοη οὗ ἴδ6 ρῶγαθο ινϑοὰ ὉΥ 
Μόοϑοβ ἴῃ Του ϊοτοποῦυ δἀπὰ οὗ [δαὶ ψῆϊς 
ΖοοδδΓΔἢ 0.565 Πογθ. (ΟΟΠΊΡ. 4150 ἴ,4π|. 1Ϊ. χ8. 

9. 17 «υἱ]} «δαλε]ὴ ἘΔΊΠΟΙ, 1 διὰ βῃδκίπε, 
ἦ.6. ἴῃ ἃ ᾿Ὠγοδίθηϊηξζ ὙΑΥ͂, ἴοσ ἴῃς 5ροίεῖβ οὗ 
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Κηονν τπδλῖ τὸ ΓῸΚΡ οὗ Ποβῖβ δῖ; 
β6ηΐ ;η6. 

ἐ ἴξαἷ. τ. 10 4 ὁ δίηρ Δηά τε]οῖςες, Ο ἀδυρῃ- 
οΓ οὗ Ζίοη : ἔοι, ἰο, ἱ Ἴοοπιθ, δπά 1 

ἍἾαν, τό. 6 ν}}} ἀννε}] ἴῃ τῆς τϊάϑε οὗ ἴῃς, 8411} 
. ἴδε ΓΟΚΡ. 

Ι: Απά ΠΙΆΠΥ πλῖϊοηβ 5141} ὈὲἊ 
Ἰοϊπεά το τπῈ ΠΟΚῸ ἴῃ τῆδὲ ἄδγ,, ἀπά 
84}} θ6 ΠΥ ρεορὶε : δηά 1 ψ}}} ἄννεὶ]} 
ἡπ 1ῃ6 πκίάξῖ οὗ ἴδε, Δηά ἴδοι 5}4]} 
Κπονν παῖ τῆ ΙΟᾺῸ οὗ δοβίβ δίῃ 
86ηΐ π|6 υπῖο τἢξεα. 

12 Απά {πε ΓῸΚΡῸ 5141} ἱππεσῖε [ὺ- 
ἀλδὴ ἢ15 ρογίίοη ἱπ ἴπΠ6 ΠΟΙΥ ἰαπά, δηά 
8[|4}} σῇοοβε [εγιϑβϑα θηὶ ἀρϑίῃ. 

ΖΕΓΠΗΑΒΞΒΊΙΑῊΉ. 111. 11]. [ν. :ο--- 2. 

12 Βε 51]|6εη, Ο 41] ἢεβῆ, Ὀεΐογε 
{86 ΓΟΚῸ : ἰοῦ ἢδ 158 γαϊβδεά υρ οι οὗ 
118 ΠΟΙΥ Βαδιτδτίοη. ἡ ΩΣ 

ΓΟΗΑΡΤῈΒ ΠΙ. ἘΣ; 
1 ζκαῖν 1λε ἐνῥε ὁ ὅελεια, ἐλε γερζοναἱέσνε ο πετι. 

ἐἀε εἀπρολ, 8 Ολγεί ἐΔε Βγαπελ τς Ξγονελεε. 

ΝὨ δε κδενγεά πιὸ Ϊοβῆυδ τῆς 
Πρ ῥὑγίεβϑῖ βδίαπάϊηρ Ὀείογε ἴδε 

8ΔΠΡῈ] οὕ τῆς ΠΟΚΡ, ἀπά "᾿ δαίδη βιαπά- "Ίμαες 
1πρ᾽ δἴ ἢϊ5 τίρῃς μδηά ἴ το γεϑβϑιβε ἢϊπ1. “αν. 

2 Απά τδε [ΚΡ 54]4 ὑπο ϑδίδη, πὰ ἢ 
“Τῆς [ΚΡ τοῦυκα τῆοςο,. Ο ϑεαΐδη; εὐ ίετόι 
Ἔνεῃ ἴῃ6 ΓΟῸΚΡ πὲ παῖῃ σμοβεη ε- 6Ὸ6ὃὁ 
τι δαϊθηὶ γοδικε τ(ἢςε: ᾿ς ποῖ τὴ !}8 ἃ 
Ὀγδηά ρ]υςκεά οι οἔ {πε ἔτε ὃ 

τ΄. 8 νγετὲ ἴο ὈῬδσοπθ ἴῃ ποῦ ἴυγ ἃ ὈΓΟῪ ἰὸ 
[86 [εννϑ, 8ο “νεσα δὲ [ἢ 5 Ἐ1π|6 {Πεὶγ βεσνδηῖβ. 

10---18. Οοάϊξβ ῥγοπιῖϑε ἴο δϑϊὰθ ἴῃ Ζίοῃ, 
δηὰ οὗ {πῸ ἱποοπιης οὗ [6 Οδης]ε5, Οὐοιι- 
Ῥᾶτε ἴθ ῥάσα! 6] ραβϑᾷροβ ἰῃ ΖορΉ. 11]. 14---2ο; 
1581. χι!. 6; δηά 1ῃΓ. 1Ιχ. 9, ΨΏΙΟΒ, ἴκὸ (δαὶ 
Βεΐοσε υ5, λά ἃ ἢχϑί δηὰ [Ἰἴογαὶ ΕἸ ΔἸ τηθηξ ἴῃ 
1Π6 {ἰπ|6ὸ5 (ο] νης [86 τσεΐυγη οὗ {πε [6νν8 
ἔἴτογῃη Βαῦυϊοη. ΤΏΘΥ ἅγα 4}} Δρρ]!] δ Ὁ] ἰπ ἃ 
νοῦ δηὰ ἸΟΙΟΥ ϑεηθο ἴο ἴπ6 ἀνε] ηρ οὗ 
Μοβϑδἢ ᾿π Ῥαϊοσῦπο, ἀπά ἴο {πὸ βργεδὰ οὗ (6 
ὐδβρεοῖ διποὴρ 86 Βοδίβεη. (ομρ. 76ζ. 11}. 
17 πὰ ποΐδ. 

Ἀλδυν]ΐπθοη (πο. Μοη.Ἶ αυοῖεβ “ν. ΣΙ ΟΥ̓ 
1815 ἙὨδρίοσ, 845 νν6}} ἃ5 Ζεςῇ. υἱῖ. 2, ΥἹ]. 22, 
43, ἴῃ ῥγοοῦ οὗ [15 δϑϑοζίου [δὲ ἴθ τείυσῃ 
τοπι ἴ6 σΔΡΕΥΓΥ νν 85 ἴΠ6 ΒΔΓ ΠΡ-Ῥοῖπξ ἔγοτῃ 
ὙνΠΙΟἢ νγ6 ΤΔΥῪ ἴγᾶςθ ἃ τδάυ δ] θη] οηπηοηξ 
οὗ ἴῃ6 Πεαίΐβθη ννουγϊ ἃ ὈΥ 186 ἀϊδδοιηϊηδίίοη οὗ 
1Ὀνν158}} 6 1εἴ5 ἀπά ργάςςαβ. 

11. δα]} δὲ ἡοἰπε  Αὐοτηρ. Οεη. ΧΧΙΧχ. 4. 
ἼΔΕ ΡΓΟΡΒΕΟΥ͂ 15 Ράγα οὶ νὰ ἐμαῖ οὗ Ηδρρ. 
11. 7. 

12, σῥα]! ἐπδογὶ μάκαρ δὶς βογέίο ἐπὶ ἐδὲ 
δ οίν ἰαπμα Ἀδίδου, 8} 811 ἴδκθ Ῥο8898 8510} 
ΟΥ̓ 9Ὑιάδι᾽ 8δ58 ΗἸΒ 1ὩΠοΣ 8: 00 ΖῸΣ 8 
ΠΟΥ ετουπά, ΠΟΙ 15 δη δ]]}Π}Πογδϊίοη πη ἴῃ 6 
Ἡϑοῦτον,. 

18. δὸ γα“ ὦ] Ἐαΐδοῦ, 6 18 Δ.18.- 
πε ΟΓ ΔΎΒΚΘΙΙΠΕ. ΤὨο πης οὗ Ἰυάρτηδηξ 
18 ΠΘΆΓ. 

ῥὲς ῥοὶν δαδίἑα!οπ] -- 5 ἰδπιρ]6, σοτηραγθ 
ΗΔ. ἱϊ. 2λο, οπὶ οπὶ [85 ἐχργεβϑίοη 15 
Ὀογγοννοά, τπουρῃ ἰῃ 4 ἀϊδεγοηξ σοπηδοζίοη, 
ὙΜμδὲ {πὸ ἴννο Ῥϑϑϑρεϑ, 45 ὙῈ}} 85 Ζερῇ. 1. 7, 
ΟΧΡΓΟ58 ἴῃ ΠΟΙ ΠΊΟΙ, 15 [6 οχρεςοίδίοη οὗ ἃρ. 
Ῥγοδοδίηρ ᾿υἀρτηρηίβ. 

ΓῊΗΑΡ, 111. Α νἱϑίοη Ἴσοποογηίηρ [οβῆυδ 
(86 Εἰ Κἢ ῥχεβί, ῆο ἀρρϑᾶτβ ἃ5 ἃ {ΥἩὈ0}Ρ6 οὗ ἴπ6 
᾿κμεψι ΟΒυγοῖ, νῆοϑε δάνογβαγοβ ἅτ γριβοὰ 
Υ ἴδε Αςσουϑεσ οὕ ϑαίδῃ.ς Το τγεβίοσαίίοῃ οὗ 

ὈΘΓΟΠΊΟΠΪΔΪ ΡυΓΙΥ 15 ᾿Ἰηἀἰςδίοα, ἀπά ἴ86 Α ἀνεηςξ 
οὗ Μεϑϑίδὴ ργοπηϑβοά. 

1. δε] ἐ.6. τὰς ἱπίεγργεης δηρεῖ, Ἰβουρὴ 
θοΟΙῺ Ποῖα δηὰ δί ἱν 5 ἴ86 δῆρεὶ οὗ [εδουδὴ 
ἰ5 Ιἀδηςβοὰ ὉΥ τῃ6 Ταϊπιιάϊοῖθ νὰ Ἀϊπὶ 
ὙΒοπὶ ὑδμογ οδ]]οὰ Μ  ιδΔέτγόῃ -- [ὈΓΕΓΌΠΠΟΣ οὗ 
Οοά. Ϊ|ἀ8η, Ηεῦ. Απί.᾽ ὃ 228. 866 βυρτσ. 
1, 8, ποῖσ. 

δα α"} Ἀδίμογ, ΔΘ δΔΟΟΌΒΟΣ, ΟΥὁἩἨ 89 8ά- 
ὙΘΙΒΑΣΥ. Ϊ|οϑῆυλ ἰ5 δθδῃ ἴῃ ΥἹϑοἢ ὑσθραγίπρ 
ἴο οὔἶεγ δῃ Ἐχριδίοιυ 3δοῦῆοθ οἡ Ὀθῃδὶε οὗ {δε 
ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ἀϊβομάγρο οὗ 815 ἀν 45 ΒΙ ἢ ῥσχιεσῖ. 
Βυϊ 8δῃ δανογξαγυ ἱπίογνθηθϑ, γῆο, 85 υδ02] ἴῃ 
(Π6 ςῶ86 οὗ δὴ δοζυϑογ, βἰδηάβ δὲ ἴῃς σρδῖ 
Βαηὰ οἵ [6 δοςουβοά, δπὰ υὑγγὸβ (παῖ δ Πᾶς 
Ἰηουγτοαὰ ἃ σΟΓΘΙΠΟΠΪΔΙ ἸΡΙΌΓΙΥ Ὑν ὮΙ Γ ἢ ὑπᾶ{ς 
Ἠϊπ ἔοσ 5 οἰῆοο οὗ ἐεχρίδίίοῃ. Ὑ}15 σβδσρὸ 15 
Ποῖ ΟΧΡΙΈΘΘΙΥ 5ἰαϊοα ὈΥ [πὸ δοσυϑοσ, διιὲ τηΔΥ 
Ὀ6 ᾿πξοιτεὰ ἤτοσῃ ἴμ6 ἀδοϊϑίοη οὗ {86 ἀπρεῖ οὗ 
7οβονδῆ, ῆο ἀρρθδῦβ 85 8Δη δύ ἴοσ ογ Ἰυάξε. 

9 γευέ ῥίρι] ἈΔΙΠΟΓ, το δοοῦδο Ὠῖσα. 
ἘΔ5ΩΣ {Πῖηκ5 ἐδδὲ ἴδ6 στουπάὰ οὗ δοςυπαϊίοη 
Ὑγ)Ὰ5 ῬΡΕΓΞΟΠΔΙὶ ἴο [οβυᾶ, ἀπ ΠΊΔΥ Ὀδ6 ᾿πέειτοά 
ἔγοιῃ ΕΖΊὰ Χ. 18, ΨΏΟΓΘ ᾿ἰ 5 5ἰαϊοαὰ [μδὲ βοζὴς 
ὉΥ [Π6 5οῃϑβ οὗ Ϊοβῆυδ παὰ ἔλθη Ξίσαηρὸ υγῖνεϑ: 
θυϊ 11 15 Ὀεξῖεγ ἴο τορασγὰ [οϑῆυδ 85 ἃ ἴγρε οὗ 
ἴΠ0ὸ [ον 88} παίίοη, δηὰ ἴο βϑυῖμς παῖ {δῸ 
δοςσυϑδίίοη ἴοοῖς [86 ἔοππῃ οὗ ἃ σμᾶγρο οὗ σδσὸ- 
ΤῊΟΉΪ4] ἱπηρΌ ΓΙ Υ, ἁγιϑίηρ οὐἱ οὗ ἴπ6 πορίοςϊ 
οὔ {π6 [ενγθ ἴο σϑυ!]ὰ [86 ἰδΠΊρ]6: 866 πεχὶ 
ποῖο. 

Ω. εὐεη ἐδὲ ΤΟΚῸ ἰδαΐ δαΐῥ εδοιφη “Ζεγ:α- 
ἦρε γεδμξε 1666] ῬΟΒΒΙΌΪΝ, απμά ψεῤουαδ γε 
δωξε ἐῤεε, Ο ἐῥοι; ἐδαΐ ῥασέ ῥίοασμγε ἐπ Ψεγισῶ- 
ἴοι! ὍΓΉΙ5 τοποστῃρ᾽ 566 Π|5 γοαυ πε ἴο 55 ΞΕ 
ἐδι6 ραγα] θ᾽ σαι οὗ ἴης Ηθῦτεν ἰεχῖ. Ο ἐδοι ἐδαὶ 
ῥανὶ ρίεασωγε ἐπ ϑεγιμαίοηε 16 ΒΡΟΚθη ἴῃ ἰγοῦγ. 
ὙἼΠὲ Δσοῦϑοῦ ἰ5 ἃ ἴγΥ{Ὑρὲ οὗ ἴοβθε δάνεγβασιοβ οἵ 
(86 [εννβ, σῆο αἱ ἢἤγϑὶ πδὰ ἀεβίγοα ἴο υπϊῖο 
1 τλοηιὶ ἴῃ το] ἀϊηρ [Π6 ΟΥ̓ δηὰ (Βὸ ἰοταρὶς 
(Εζιὰ ἵν. 2), Ὀυϊΐ ψνῆοϑε σϑὰὶ βρί δ τονναγὰς 
[86 ννοῦκ γὰ5 ἀονεϊορεά, ἤθη Ζογυῦθαθεὶ δηὰ 
͵7οϑῆυδ ἀδο!ποα ἐμεῖγ σο-ορεγαίίοη. 

αὶ ὀγαμά ῥίμοζεά ομδ οΥ ἐῤῥε γε] Α φγονεσ- 



ν. 3--]} ,. ΖΈΘΗΑΕΙΑΗ. 1Π1. γεῖ 
4 Νοῦν Ϊοβϑθυλ ννᾶ8 οἱοιδβεὰ στῇ 

ΠΙΚΠΥ ραγηλεπῖβ, δη βἰοοά Ὀείογε μὲ 
Δηρεὶ. 

4 Δπά ἢε δηϑιγεγεά δη4 βρᾶκε υἢ- 
ἴο ἴποβε τῆδλί βοοά δείογε Ἀϊπι, 84 Υ- 
ἵηρ. ΤΆΚΕ ΑὐνΑΥ τῇς ΑἸΤΩΥ ραγπιεηῖβ 
ἴτοα ἢ. Απά υπῖο ἢϊπὶ ἢς 544, 
ΒεΠο]ά, 1 πᾶνε ςφυβεά τῆϊης ἰπΙ4υΥ 
ἴο ρ458 ἔτοπι ἴῃεε, δηά 1 νν}}} οἱοῖῃς 
ες. ἢ σἤδηρε οὗ γαϊἰπηεηῖ. 

5 Απά] 5414, [,εἴ τῆεπὶ 8εῖ ἃ ἔδίγ 
Τα ΓΕ ἀροὴ ἢ18 πελά, ὅο {πεν 8εῖ ἃ 
ἔλιὶγ ταϊῖγε ὑροη 15 μεδ4, ἀπά οἰοιμεά 
ἢϊπὶ ΜΠ ρΑγπιθηῖβΌ. Απά τῆς δηροὶ 
οἵ τη6 [ΚΡ 58ϊοοά Ὁγ. 

6 Απά τῃε δηρεὶ οὗ τὴς ΟΚΡ ῥγο- 
τεϑίο υηἴο [οβῆϊιλ, βαγὶπρ, 

7 Ἰδὰβ 58 τπεῈ ΠΟΚΡ οὗ Βοβίϑ; 

ΓΕ δου νυν ητ νναὶκ ἴῃ ΠΥ νγαγ8, δηά 1 
του νὴ] ΚΕαρ τὴν 'σἤάτρε, τῃδπ τῆοιι " Ον, 
501: 4150 Ἰυὰρε ΠΥ Βοιβ6, δηά 8[]: 5, 
Αἶδο Κεαρ ΠΥ Τουγίβ, ἀπά 1 νν}}} ρῖνε 
τες 'ρίασεβ ἴο νγαῖῖς ἀπλοπρ ἔμεβε τῆλ ! Ηεδ. 
βίδπά ὃγ. ' 

8 Ηξλγ πονν, Ο Ϊοββυά τῃε ΒΙρἢ 
Ργαβῖ, ποι, ἀπά τῆν ἔεϊϊοννβ τπδῖ 511 
δείογε τῆεε : ἔογ ἴπεῪ σε ' πιεπ ψνοη- "Ηεδ. 
ἀετοά δἱ : ἔογ, βεμόά, 1 νὴ] Ὀτίπρ ποκα. 
ἔογτἢ ΠΙΥ βεγναηῖ ἴῃ ΒΕΑΝΟΗ. δ 1μὲὶ τς 

Εογ ὈεμοΪά τῆς βϑίοπε τπδὲ 1 7ετ. 23. 5. 
ἤανε ἰδ Ὀείογε [Ὀβϑῆυα; ὕροη οπὲ ἀπτὸς ἘΣ: 
δῖοπα «ῥα ΐ δὲ βθνεὲπ δγεβϑ: δεμο]ά, [Ἐς 1.78. 
1 1 δῆρτανε τῆς ρεανὶπρ τἢεγεοῦ, 
β8 1 τῆς ΒΟΒΚῸ οὗ ἢοβῖβ, δηά 1 ν"}} 
γοῖηονς ἴῃς ἰηἰαυ  οὗὨ τῆδὲ ἰδπά ἴῃ 
οὔβ ἄδγ. 

Νέξ. 

Ὁ14] Ἔχργοϑϑιίοη 511 ΜΕΥ αἰϊεγοὰ ἔγοπι Απιοβ ἷν. 
11. Πεμονδὴ πδὰ τεβουδὰ {ΠῸ ἐν ἔγτοτη ἴδ6 
ΥΆΙ5ΟΓΙ65 οὐὗὁἩἉ [6 σδρεν ΥὙ ἴῃ ΒΑδγίοη, δηὰ Ηδ 
1 ποῖ πονν βυΐεν ἼΝ Ρυγροβθ οἵ ΙΠΕΓΟΥ͂ 
ἴονναγά5 [Πεπὶ ἴο Ὀς ἔππιδίγαϊοα, 

8. 412 }} 1... ϊδουϊ (6 τϑαυ οι στ. 
ΤΊΟΠΪΔὶ ρυγγ, δηὰ ἐΠογοίοσο ΞΥτ 0} }ΖΙης 51}: 
566 54]. ἷν. 4 (ΠΟΤῈ 566 ποῖβ Α, ο]. ν. Ρ. 
50); Ρτον. χχχ. 12. ὙΠΟ 18 ΠΟ σοϑίσγεποθ ἴο 
δηγιηρ ἰκὸ ἴπΠ6 Ἀοπηλη ουβίοπι, ὙΠΟ ἢ Τὸ- 
αυϊιγοὰ δοσυθοά ρδίθοηβ ἴο δῦρϑασ ἴῃ ΠΙΓὮΥ 
δἰίγε (σογαάαι2), τείεστοὰ ἴο ὈΥ ΓΕἷνγ, 11. 54, 
ΝΙ. 20. 

4. δε 1.6. ἴῃ6 δηρεὶ ἰῇ νυῆοϑα Ῥγόϑθηοθ 
7οϑδυδ 15 ϑεεη σἰδηάϊηρ. 

ἐδοῖό ἐδαὶ “Ἰοοά δεΐογε δἰ») ἱ. 6. δῃροὶβ οὗὨ 
ἃ Ἰοννοσ ογάδσ, ννῆο τυαϊϊθὰ ἴο ἀο {πΠ6 Ὀεμοϑίβ 
οὗ ἴῃ6 δηρεὶ οὗ [εβονδὴ : σομηραῖε σ Κι. χ. 8; 
Ἐϑίδοσ ἷν. ς; Ὦλδῃ. ἱ. ς. 

απά 1 «υἱἱ! εἷοιδε {δες «οἱ ἐδαηγε οὗ τγαἱΐ- 
1) ΟΥ, διά Σ πδνθ οἱἹοϊμοά 8990 
4π ζοδβίδὶ σδίταθπῦβ. (ΟΡ. 541. 111. 22, 
δηὰ ποῖε ἴῆεσε. Βεϑβίδὶ ἱπλρ]165 32 γ:Ὁ, εἰξαη, 85 
ορροβοὰ ἴο μι γ, δηὰ :πάϊςαῖοβ ἔπ6 σογοπιοηϊδὶ 
ῬΟΠΙΥ του ϑιίθ ἴῃ 186 ὨΙΡῊ ῥδβῖ. 

δ. “4π4 1 :αἰ4] 1--Ίμ6 δηρεὶ οὗ ᾿ϑδονδῆῇ. 
11 ᾶ9 Ὀδεη ργοροϑθϑά ἴο δ]ίογ ἴῃς ΗἩοῦτον ἰοχὶ 
ἴῃ ογάοσ ἴο κεῖ “π4] δὲ “αἰά; Ὀυϊ [15 15 ἡδεά-: 
1655. 
»ε γε] Ὑ8α σογὰ 5 τεηδεγεὰ ὈΥ̓͂ ἀϊαάενι ἴῃ 

1521. ἴχὶ!, 3, δηὰ ἴῃ [οὐ χχίχ. 14, δηὰ ὈΥ δοοάϊς 
ἴῃ [541]. 111, 2.2. 

7. ἡμάφε νι δοι.6] Ἐχρίαϊποὰ Ὁ Μδιυγοῦ 
ἴο 5: ΣΠΥ͂ σουέγη Μη ῥεοῤίε. Βαῖ, σοπϑιἀοτίης 
ἴπ6 Ῥέγβοη δα ἀγεβϑεί, ἴξ τῆοσο Ῥγοῦ Ὁ] τηθδῃ5 
γμΐο ν ρρρίδ. ΡῚ 

2΄.ἀεε: 1ο «υαἱξ αποησ, ὅζς.} ἐ.δ. 1 ΜῈ] σῖνα 
γχου ἔογ {μὲ ἐπι] ἀιβομᾶγρε οὗ γουτ ἀυίος 
ἴῃ [8 τε ρ]ς ἃ πιϊηἰϑ ΓὙ ἀπιοης ἔμεθ6 ΜΥ͂ τηϊη- 

᾿Ιβίουϑ γῆ ἅγὲ σἰδηάϊηρ ΠεΕῖδ : ὯῸ ἸΟΠΡΈῈΓ Δπιοην 
γοὺΓ ἔθ] ον -ρυοβίβ ἰῃ ἴΠ6 σουγίβ οὗὨ Δη ΦΑΣΙ ΗΪΥ͂ 
τειηρῖο, Ὀυῖ ἀηοηρ ἴδ Ποβίβ οὗ οᾶνρῃ, 

8. ,“ὃν 1τδγ ἀγε νη «υομδεγεά α«1] ἈΛΔΙδΒΕΥ, 
ν νιπ οὐ ρὲ (-τε᾽γρίςδὶ πιεη) ἄγε ἐδεῦ, 
Ὀδοδυϑο {Πεῖσγ ἸπίοΓΟ  Β ΟΥΎ ΟΠΟΘ τηλκο5 {δοπὶ 
ἴγρεβ οὗ ἴπῸὸ Οτϑαῖὶ [πίργοεθϑοσ : ΟΥ̓ οἶβθ, »:272 
9 "ογεια ἀγὲ ἐδεν (σοιῃρ. 154]. υἱῖ!. 18), 
ἸΏΘη ΨΜἘΟ οδῃ ἰοοῖς οηνγασὰ δηὰ βπά 'π {ποθο 
Ργοϑεηΐ ἀϊβροπϑαίίοης οὗ Ἂἀδ]νογάποο δηά τὸ- 
δίογδίίοη ἃ ἰὺρὲ οὗ [86 ἐδ! νογαηοθ δηὰ [ἢ 
τεβίογδείοη βογοδῆεγ ἴο θῈ ψτουρῃξς Ὀγ Ηἱπὶ 
ὝΒοπὶ 5δδῃ (ἰν. 2) ἀπά [εγεπηδῃ (χχῖ. 
4) Παὰ ἔογοίοϊὰ 45 ἴπε Βσγαηςἢ : δὰ ΨΥ βοπὶ 
16 ΑἸεχαπάσιδη ἰεννβ, ἴῃ σεηάογϊηρ [ἢ 5 
ράβϑᾶρθ, πᾶν 5ἰγίθὰ, 'π δηίιςϊραῖοη οὗ 81 
Γκο, [Π6 ϑδυησϑο, [86 Ταυϑρυίης ἔτοπι οἡ 
Ηἰϊρῃ. ὙὌΠδ Ὀγορθθοῦ Πιδὰ δ'ϑοὸ πὸ ἀουδὲ ἃ 
Ρτγεϑεηΐ ἱπίεγργείδείοῃ δῃὰ ἃ πεᾶσοσ δ} ΠΙπιθηΐ 
1η ΖοτυὈΔδοὶ, ννἢο, 85 δεῖν οἵ [αν 5 ἴἤγοης, 
19 Ἰοοκοὰ Ὡροη 85 ἴῃ Ἀογαὶ ϑίοπι,, ουΐ οὗ 
ΜΓ ΙσΒ {πὲ τεπενγεὰ ρόννεσ ἀπά ργΌβρε ΠΥ οὗ 
Τυάδῃ ϑῃου]ὰ στονν. Ῥαβϑαρὸβ ἴὴ δ οἢ ἰἢ6 
ψνογάὰ μόριασερ 156 υϑοὰ νὰ ϑρόςϊδὶ γοίογοηοδ 
ἴο Μεβϑιδῇ, Ὀεϑίἀθβ [6 ἔννο αιιοϊοα αὔονο, ἃγο 
7}ετ. χχχ ϊο σς δηὰ Ζεςἢ. νἱ. Σ2. ἴη [58], Χχὶ. 
Σ (6 Ηοῦγενν ψνοτὰ 18 πόζυογ, ποῖ “:όριαεδι 
ΤΕ βοσοοηὰ 70» 15 ΡΓΟΌΔΌΪ δὴ ἱπίογροϊαίίοη. 

Θ. δὲ “10π6] ἱ.«. ἴῃ Τουπάδιοη-ποης οὗἁ 
[06 τοτρ]θ, Ὡροη δῖ ἢ (πε ογε5 οὗ σοά δγτὸ 
ἤχεά; βεέιος 86 τεδυ]άϊηρ οὗ {πε ἴεπιρὶε 15 
Η!5 βρεςΐδὶ σᾶτο, δηᾷ Ηδ οἷἶδιπις Ἔνθ [δε ζγαν- 
ἴηρ οὗ ἴῃ6 σἴοποϑ 85 Η!5 οὐγῃ ψοσκ. 

δεΐονγε “οιδμα}] ἐ.ε. δεΐογε ἐδεο,) ἴδ πουῃ 
δεῖηρ υϑοὰ ἰπείοδά οὗ ἴδε ργοπουῃ. 

σευεη 476: ἰ.6. ἴῃ6 ἐγεβ οὗ ἴθ [οτά, ἃς 19 
ΘΟΧΡΙΟΘΘΙΥ δἰδίοθα ἰῃ ἱν. τὸ ἱπῆσ., Ὑπὸ πυηθοῦ 
“ευεη ἸΓᾺΡ]168 186 ρογίδεϊίοη οὗ τῆς αἰϊνὶπὸ 
νἱϑίοη. Οοπρ. σον. ν. 6. 

ἐδαὶ ἰα"4] ἘἈΔΊΠοΥ, 816 18 πά. 
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10 ἴῃ τῆδι ἀδυ, βα τῃ6 0ᾺΡ 
οὗ Ποβῖβ9) 58.411} γε ς4}} δνεῦυ πηδῃ 18 
περηθουγ ὑπάεγ ἴπῈ νίπθ δηὰ Ὁπάεγ 
τῆς ἤρ ἔτεα. 

ΓΟΗΑΡΤῈΕΒΚ ΙΝ. 
: δὲν {δε ροϊάρρε εαπαάϊεεεξ ἐξ γογεσἀξιυεα ἐλέ 
ευοα τμζεσς δ Ζεγμόῥαῤοῦ» ρμπάαίίοη. τι 
3» “δε πό οὗξυε ἐγαες λέ ἔσο αποέρίεα ΘΡΖ:. 

ΝῺ τλε δηρεὶ τῆαῖ ταικοὰ ψίτὰ 
πε ςδηλε ἀρᾶϊῃ, ΔπᾺ νναὶςβα πη6, 

85 ἃ πῆλῃ ἴπδϊ 15 ψψνκεηδά οι οὗὨ ἢϊ5 
βίθερ, 

2 Απὰά 8214 υπίο πι6, Ἦν Βαῖ 86αβῖ 

ΖΕΓΠΗΑΕΊΙΑΗ. 111. Ἱν. [ν. 1το---ὅ. 

Ρὶρε8 ἴο ἴῃς βανεὴ ἴδπηρβ. νος ἢ ὅγε 
προ τῆς ἴορ τδετοοῖ: 

2. Απά ἔνο οἷίνε ἴγεεβ ὉΥ͂ 1, ομς 
ἀροη τῆς τίρῃξ «ἰδ οὗ τῆς δον], δηὰ 
τε οἴδεγ τροη τῆς Ἰεΐς εἱς τοτγεοί. 

4 801 δηβνεγεά δηέ βρᾶκε ἴο τῇς 
ΔΗΡῸΪ τΠλῖ ἸΚεὰ νυν πηθ, ϑΑγ]ηρ. 

ἢλὲ γε ἴπεβϑε, ΤΩ ἰογά ἢ 
ς ΤΆεη ἴΠ6 δηρεὶ τῆλε τὶ κε ἢ 

τὴ6 Δηϑυγογοά δηά 8214 ιιηῖο πιο, Κα πον.-- 
αϑὲ ἴδοι ποῖ ψῆηδλιὶ ἴπεθεὲ δεὶ Απὰ 1 
8], Νίο, πιγ Ἰογά. 

6 ΤΠεη ἢα δηβνγεγεὰ δηά βραΐζε 
ὈΠῖο π|6, βϑαγίηρ, ΤῊ18 ἡς 6 νογά ᾿ 

τὴ ἀπ του ἡ Απά 1 5414, 1 ἤδνβ ἰοοκβά, 
Οτ, εύεε Ἀπ θεἢ οἱ] ἀ ἃ σδηά]εβεῖοῖκ 411 ο7 ρο]ά, Ι! 

ούέγι 

οὗ τῃ6 [ΟΡ ὑπο Ζογιρῦδθεὶ, 88γ- 
ἱπρ) Νοῖ ὈῪ ᾿ πεὶρῃῖ, ποῦ ὈΥ ρονγεγ, "Οτ. 

ΡΣ ἢ 4 δον] ὑροη ἴῃς ἴορ οὗἁ ἴἴ, ἀπά δυῖ ὈΥ͂ ΓΩῪ 8ρ᾽Πξ, 84: τἢ6 ΠΟῈᾺΡ οὗ 
ἐμ ἑαπεβε, Ἡς βρυθῇ ἰδίῶρβ 1Πεύθοη, δπά ᾿βενεη Βοβῖβ. 

ἐκ οπθ 449} Ξ- οτος ἔογ ἃ]1, δοςογάϊηρ ἴο Καὶϊ, 
ἰπ [86 56η58 ᾽ιῇ ἢ] ἢ ἐφάπαξ οσουσβ ἰῃ ΗδΘΡ. 
Υἱἱ. 7, ἰχ. 12, Χ, το. ἴξ 15 πίοσε {ἰκεὶγ ἰδδὲ 
ογδ ἀαγ -- ἃ 5μοτγὶ ρογιοά οὗ {{π|6. 

ΣΟ. Οοιρ. σ Κ. ἱν. 2ς δηὰ Μιοδὰ ἱν. 4. 

ΓΗΑΡ. ἷΪν. ὌΠ νἱϑίοῃ οὔ ἴδε ροϊάθῃ σδλῃ- 
ἀἸοσῦοκ δηά οὗ ἴῃς ἴννο οἰϊνο- ἴγϑοβ, γοϊαϊοά 
δηὰ οχρ]διηδὰ ἴο 3ἰρη Υ {ἢ 6 ΟΡ τιρὴ οὗ [86 
τετρίο ὈΥ Ζεγυθθαρεὶ, δυρροτγίοα ὈΥῪ ἴῃς ΒΙρἢ- 
ΡηΠεβῖ, δπὰ ἢ [86 βδησίίου δηὰ μεὶρ οὗ 
ΤοΒβονδῇ. 

1. εανιὸ αραΐη, από αὐαξεά »ι6] ΞΞ «υαξεά » 
αραΐη, ἸΤΑΡΙ γιηρ ἴδδὲ ΖοοΒδγδἢ νγὰ5 οπίγδηςοά 
ἐῃ σοπίοιρδίοη οὗ [86 ῥγθσθάϊηρ υἱβίοῃ, δηὰ 
τῶυϑὲ Ὀ6 τουβοά (ἰο γίνε μοορά ἴο ἰδὲ Ὡς ἢ 
ἔο]ϊοννβ ἰξ, 

Ὡ. 1 δαυε Ἰοοξε 1 ἘἈλίμοῦ, Σ ΔΘ 5005, 
186 νοῦ Ὀοϊηρ [Π6 58πι6 85 ἴῃ [86 αιιοβίίοῃ. 

ὦ εαπαϊοσιο}}] Ἡρῦ. »'πογαδ. ΤΏ ψοσά 15 
υϑοὰ ἴῃ 115 Ἐπ δ μαι ρὶ ἴῃ Δ Κ. ἰν. σο, Ὀυΐξ 
ΒΡΟΟΙΔΙΥ οὗἩὨἁ ͵Ἐπ6 σδη  ]οϑιῖοῖκ οὗ [6 {Δ θογῃ δος 
ἷῃ Εχοά, χχυ. δῃά 2 ἴσο. ἵν. 2ο. 

ἘῸὸΣ ἃ 1] ἀϊδουποίοη οὗ {πΠ6 ἔοττῃ οὗ ἴῃ6 
δοϊάδηῃ σδηάϊοσιῖςκ οὗ [6 ϑδποΐυδσΥ 566 ποῖθ 
οη Ἐχοά. χχν. 21---29. Ηδρτγο, 85 ἴδεσε, »η᾽πὸ- 
γχαδ ἀδιοῖοβ [86 βἰδηὰ δηά οἴετῃ οὗ [6 σδηά]θ- 
δῖ !οΚ οὐ ν Ὡς ἢ [86 ἸΔπρ8 σοῖο συρροτγίοα, δπά 
ἔτοαι ὙὨΙΟΒ [86 διττὴ {μδξ Ποϊὰ [86 ἸΙΡἢϊ5 
ΞΡΓΔΏ ΚΡ. 

«αυἱὴδ α δοαυ] 1. 1ϊ. «αυδῆ᾽ῆῷδ 'ς δοαυῖ, ὍΒ6 
ψογὰ ΒΟΓῸ Γῆ δοαυΐ ἀοε5 ποῖ οσσὺγ ἰῃ 
ἴα Μοβδὶς ἀδϑοτρεοηβ οὗ 186 ςσδηάϊοβεϊοῖς οὗ 
[6 ἱδροσπιᾶοῖϊθ. ββοευ: ἰηῃ Εχοά. χχυ., ὅζε. 
Βῃοιυ]ὰ Ὀ6 “οαυεγοεμῥ,, δὰ ννηδί 15 πιοδηΐϊ ἤοσὸ 
5 ὦ τστε::εἰ οἵ οἱϊ, ἔγτοση  ςἢ (Π6 Ἰλιὴρ5 ὙγΟΓῸ 
ΒΌΡΡΙἰο ἰὨγου ἢ 186 ϑευθη ΡΙραβ, 85 4150 ἴῃ 
Εσροΐεβ. χὶϊ, 6. ὍὨῖβ 15 [26 ΟὨΪΥ ρἷδοθ ψνβοτθ 
[6 νψογὰ γηχζάζάϑ (τ ρἰρε) ΟὐςσιΓβ ἴῃ σοη- 
προίίοη σὮ 186 οϑίϊοῖς οὗ 186 ᾿Δθογηδοῖϊθ. 

ἴῃ ν. 12 ἰπῆγ, 2ίρες τοργεϑεηῖβ ἃ ἀϊβεγοηΐ Ηο- 
Ὀγονν ψνογά, ἐπαηίεγοί. 

απά “ευεπ ῥίῥε: 1ο 1δὲ «ευεπ ἰα»"Ρ ΤῊϊ5 
Γεπἀεπηρ 15 ποῖ Ὀοτης οι ΟΥ̓ ἰβε Ἡεῦγενν 
τεχί, δηὰ [86 τηδγρίηδὶ σεδάϊπρ 15 “ευεη “ουεγαὶ 
2.2.1: Ιο τὲ ἰαρρηρα, ὙὨΙΟῊ 5οπλα ἴᾶκο ἴο πηθϑη 
͵7νιγεπίσπο ρίβε:, οἴεῖβ “οι δ ῥέει, τὰ ἀσαῖῃ 
οἴδμοῖβ, δίρῥες ὁγ τευ. ῬΤΟΌΔΟΪ ἴδε ἢχεὶ 
σευ 5ῃου] ἃ 6 οπχο. Ὑδοὴ τὰ μεῖ σηαὶ 
“ουεη ῥίβες ἰο ἐδε ἰαρηβεγ ὙΤΙΟΝ 15. 1π|6 1010 ]6. 
δερίογι ἐγαπί ἰαριραάες, ἱγε; σά ἀεχίγαι, ἐσὲ: 
αά εἰπσίγαρι, σεῤἑίνια πὶ σμῤῥεγίογὶ εαπάελαότγε 
}αγίο τιὁ ἐῤ40 οἰεὶ γεκερίαεμίο. Ἰ)αῖδα. 

8. δαυο οἷνυε ἐγεε1] ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἐφυο οἶπνε- 
ὀγαπεδε:, Ὀὰϊ 566 ἱπέγ. Ὁ. 12. ὙΒΟΥ ἅγὸ τὸ- 
ξοιτοὰ ἴο Ὀγ δὲ [οὔη (εν. χὶ, 4) 85 αἱ δύο 
ἔλαϊαι, ἃ τοίετεποθ ἩΠΙοἢ δοοουηῖβ ἔῸΓ 186 
ΔΙΈΟΪΟ ἰπότο, Ὀυΐ δὸ 4͵50 πιοηίοηβ αἱ δύο 
λυχνίαι, ΜΟΙ 15 ποῖ ἴῃ δοοογὰ ἢ 1Π15 
ῬᾶΞϑΑρΘ, ΠΟΙ ΟἾΪΥ ὁπό σδηα]οθϑίοῖκ 15 βροκεη 
οὗ,  ἢ116 [πὸ ἰΔπὴρϑ ἃτὸ σευεηπ. 

4. “ῥα ἀε] Ἀλίβδετ, δα1ά. 

6. Τῖβ νοῦθὸ σοηΐδιης ἴπ6 ἀϊνίπθ ΘΧρΙδῃ8- 
Ὄοπ οὗ ἴδε νἱϑίοη ὈΥ ἴΠδ ἱπίεγρτειίπς δηρεὶ, 
Ρτγουπρς [δὲ {5 ἀϊγεςῖΐ ρυγροβθο νγᾶ5 ἴο δῃοοῦΓ- 
ἃῷε Ζεγυῦδαῦοὶ ποῖ ἴο ἐπιϑὲ ἴῃ ἴδ6 ἅτ οὗ 
βεϑι, Ὀυϊ ἴῃ 186 ϑρὶπίὶ οὗ [εβουδῇ 85 τηδη» 
[εβίοὰ ἱπ ἴΠ6 ρῥγονιθητῖδὶ οτάοσηρ οὗ ἔδπὸ 
νγοτ]ά, 
Το σοϊάδῃ σδηά]!οϑεςϊκ οὗ ἴπ6 υἱϑίοῃ 15 ἴῃ6 

τεβῖοσοὰ Οδυγοῖ, οὔσθ ποτ οὔετηρ ΠΟΙΥ 
ὙΟΥΞΒΙΡ πη 186 τεβϑίογοα (θπιρ]θ, δπὰ ἀγανσης 
15 ΘΌΡΡ 65 οὗ σγᾶςθ ᾿βσουρἢ [86 ἴνσο οἶϊνο- 
Ὀγάηοδοβ, ὙΠΟ ἢ τοργοθοηῖ ΖΕΓΟΌΡΑθοὶ ἀπά 
1οβῦυδ, ἴδ6 ἰοπηρογαῖὶ δηὰ βρίπίυδὶ συΐϊοσθ οὗ 
186 [ενν5. 

Νοι ὁγ νεσῥὲ, ὅς. 1. ε. 58.411 [86 ἴδπιρ]ς δὲ 
ἰϑῃο, ΤὙΠ6 οπίβϑιοη οἵ ἴ86 γψετὺ ἰ5 σὔδγδος- 

(οτδιὶς οἵ Ζοοβαγδ 5 5ῖγ]6, σογιρασο Ὁ. 7. 
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 ἍἜο ἀγὲ του, Ο σγεδὲ πιουη- ἔγεεβ ὑροὴ ἴδε τίρῃς τάς οὗ τῆς οδη- 

ἰδίῃ ἡ Ὀεΐογα Ζεγυρθαθεὶ ἐῤομ εραίὲ ἀϊεβίοκ δηά ἀροη τῆς οἷ εἰς τπετγθοῦς 
ὀεεομς ἃ οΪδλίῃ : Ἀπὰ ἢς 8}41] Ὁπηρ 
ἔοπτῇ τῆς Ὠεδάβζοης ἐῤεγεο εὐττὖ 5ποιιῖ- 
ἴηρβ, εγγίηρ, (ὐτᾶςε, στᾶσα υὑπίο ἴτ. 

8 Μοχζθονεῦ ἴῃς νογά οὗ τῆς ἴοκ 
σΔπι6 υπῖο πΊ6, βΑΥ]ηρ,, 

9 Τηε Βαπάβ οἵ Ζεγυῦθαθεὶ πᾶνε 
Ιλ!ά τῆς ἑουπάλιϊοῃ οὗ [Π158 Ποιιβ6 ; ἢ 8 
Πδηάβ8 5011 αἷϑο ἢβηΐβϑῃ ἴἴ; δηά ἴδοιι 
82]: Κπονν ἴπδὲ τῆς ΓΟῈΡ οὗ ΠΒοβίϑ 
ΠΑ δθηΐ τὴβ ὑπο γοιι. 

12 ΑΠΑ4] δηβυνογεὰ δρᾶϊη, δπά βδἰά 
υπΐο πῖπι, ΝΠ δὶ ἐφ ἐῤέῖς ἴνο οἷϊνε 
Ὀγάποῆθ8 νος ΠΒγουρῃ ἴπε ἴνο ᾿Ηε. 
Βοϊάδη ρὶρεβ ἐδ ρ. ᾿τἢ6 ροϊάεη οἱ βάθη 
ουξ οὗ {πεπβϑεῖϊνεβ ἡ εἰν 

12 Απά Βε δηβυγεγεά πηθ δηά 814, φίμβέσε 
Κηοννεβῖ ἴπου ποῖ νγῆδὲ {π6θ6 ὁὲ ῥ ἰπῖο με 
Απὰ 1 εαά, Νο, πιγ' ἰογά. ΦΉτα, με 

14 ΤΠ δη 5δἰά ἢε, Τοβ8ε “γε τῆς Κ 
ἔνο ἰᾳποϊηιοά οηα8, {Πδῖ βἰδηά ὉΥ τῆς ! εξ. 

φ» δέν ομέ 

ο οἱξ, 
ἰ Ι0 Εογ ψῆο Βιδῖῃ ἀεβρίβεά [ῃ6 ἀδ Ιοτά οὔ [ὴ6 ψῆο]6 οαγίῇ. 
“μὰ οὗ 5π18}} τῃϊηρϑὺ ' (ογ ΠΥ 804]] γὸ- 
᾿ς Ἰοῖςδ, δηά 81] 86ὲε τῇς ἴ ρἰυπιηχεῖ ἴῃ ΓΗΑΡΤῈΚ ΜΡ. 
γ- τὰς μαμὰ οὗ Ζεγιῦραῦεὶ το τῇοβε 

ϑενεπ; ἽἸΠΟΥ ἀγέ ἴἢ6 εγθ8 οὐ τἢ6 
ΓΚ, ὨΙςἢ στιπ το δηά ἔτο τὩγοιρῇ 
(ῃς ψΠοΪς βαγίὶ. 

11 4 ἼΠοη δηϑννεγεὰ 1, δηά 5414 
πηῖο ἢϊπι, δι ἀγέ τῆ686 ὉνοΟ οἶἷϊνε 

1 8 δε  γίρμρ νοΐ] ἐς «ἀδισεά ἐλέ ἐμ: οὗ ἐλίσυες 
α»μα τἰὐέαγεγς. 5.8} α τυοριαρ ῥγεσσαΐ ἐπ 5 
ἐῤλαλ, ἐἀε 3μαἱ ἐα»επαξοη οὐ αὀγίο»- 

ΗΕΝ [1 τυτηεά, «δπὰ ᾿εά ἃρ 
ΤΪΠ6 ἐγεβ.) ΔΠ4 ἰοοϊϑά, ἀπά Ρ6- 

Πο]ά ἃ βΒγίηρ το ]]. 

7. Ο στεαὶ πιομπίαὶπ )] Αἱ τρεΐδρβοσ εἰρη)" 
ἔγιης ἴδε οὐϑίδοϊοα θοῇ μαὰ ἀεϊαγοα τΠ6 
τοῦυ]άϊης οὗ 186 ἰδπρῖθ. ὙΠ 696 σσοτὸ ἢονν ἴο 
αἰϑάρρθασ Ὀεΐοσο {μὲ ἔδοθ οἵ Ζεγυθθαθοὶ, ὑπῈ}} 
1ἢο τορ-ϑίοπε οὗ {π6 Ὀυϊ]άϊηρ, δά Ὀδεη Ὀσουρῃς 
ξουῖ ἢ στ ρτεδί τε]οϊοϊηρβ. Οομρ. ΕΖΓγΑ ΥἹ. 
Σ ς--21. 
ἽΣ »ίαἰἹ] Ῥοσ ἴδε πδέυγαὶ ἔδαϊυγοβ οὗ {86 

ὮΣ]] οὗ Ζίοπ, ἰο νος τοίδγθηοο 15 Βοτὸ τηδάθ, 
566 ποίδ οἡ |εῦ. χχὶ. 12. 

ἐφε ῥεαάιίοπε Τρέγεο ἢ «υἱὲ τδοωμξίπρ. 1.11. 
δε ἱορῤ-οίοπε, ὐοιδίησε, ἴλῈ Ἰαϊῖεῦ που Ὀδίηρ 
ιιϑοὰ δἀνου Δ }γ, ΟΥ ἸΏ ἀρροϑβίτίοη ἰο [86 ὑγὸ- 
σράϊηρ οἰδυβθ, δὰ ἔοϊονγοὰ ὈΥ {πΠ6 νοῦγ ννοσγάς 
οὗ {Π6 οΥὙ νὰ συ Ὠϊςὰ [86 σοποϊυδίοη οὗ [86 
Ὅν οΥΚ νγὰ5 

9. Οομρ. ΕΖΓγὰ ᾿ἰ. τὸ ψ}. ΕΖΓΑ Υἱ. σς. 
ἐδοι “ῥδαΐὲ ἔποαυ] ἱ.6. ἴῃ τνϊεποβδίηρ [86 ἔι]- 

ΒΙπιοηῖ οὗ {Πϊ8 ΡτορθοοΥ, Ζεοομασίδ σου]Ἱὰ 
Πᾶνο [1] ἀϑϑυγάποθ παῖ [86 δηρο} ̓ 8 ̓γ655ΔρῸ 
σλἌπιδ ἔτοπὶ [επονδῇ. 

10. «υὴδό ἐδοις “εὐξη; ἐδ ἄγ ἰδὲ εγε: οὗ 
δε 10Κ0}] ἈΔίδοσ, 8086 δθῦθὁ:ι, ΘΥ68 Οὗ 
ΦοΒΟΥδΔΕ, ὉΔ0Υ. ὍὙδα ὀχργοϑϑίοη Ζῤονς “ευεη 
ἐχρἰδίης γῃο τὸ ἴμδὲ “ῥαλ γεϊοίεο, ὅτα. 
Τδο ᾳυρσϑέίοη, «εὐδὸ δαϊδ ἀξρμεά δὲ 44») οΥ 
“»ιαἱ ἐδίπε 3 ̓τὰρ]}}65. (158 δῆϑννεῦ : Οοὰ ψ]}} 
ποῖ ἀεβρίϑο ἴπῸ ἀδὺ οἱ 51|41}] [Πίηρβ, υἱΖ. [86 
51}}} υπβηϊϑηθαὰ ἰορὶα δηὰ ἔθ ἰοπιροτγαὶ 
Ρονοσς οὗ δ τεϊζυγηρά ͵ενγα. Ηἰ5 ργονι ἀθῃ- 
τἰαὶ οᾶτε, ἰγρίδοάὰ ὈΥῪ [86 ϑευθῆ ὀγέβ, 5Π2}} ουεῖ- 
Ἰοοῖκ ἴδο ννοσῖκ οὗ τεϑίογδίίοη δηὰ σε)οΐοθ ἴῃ 1. 

γωπ ὁ σπά "0] 1 Ρ0]165 Οοά 5 ρεγέδεςϊ ουοῖ- 
οἰσϊ οὗ [6 ννβοΐο ρα. Ηΐ γέ: αγὲ ἐπ ἐΌεγ 
2ίἰαεο, δεδοίάἑης ἐδὲ ουὴ ἀπά δὲ ξοοά. 

11. Νὸο ἱἰηϊοτργεϊδίοη [ᾶ8 Ὀδοη ρίνθη 85 

γεῖ οὗ [πο ἔνγο οἷϊνα ἔγθοϑ, ᾿ῃουρῇ [ΠΟΥ νγεσς 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἱποϊυάοά ἴῃ 186 ρσγορμεῖβ φυεκϊίοη δἱ 
Ὁ. 4. Νὸονν ἰβεγείογε μῈ Ἔχργεβθὶυ 855 νυ δὶ 
15 γηδϑηΐ ὈΥ (ἢ θη ; ἤγϑέ ξΘΠΟΓΑΪΪΥ, ἢ Ὁ. 112 δηὰ 
{πθη πλογὸ ρας Ὁ ΪΔΙΥ ἴῃ ν. 12, ἰῃ {ποῦ σοη- 
ποσοη τὰ (Π6 ἔνο ἴὰ065 οὗἩἨ ροϊά (ογ οἱ] 
ἰυῦς5), (Βτουρἢ ἡ ΒΙ ἢ (Π6 ἔννο ΟἸ᾽νο- Ὀγᾶπ ἢ ο68 
ὍΓΘ 866 Επρίγίηρς ὑμοτηβοῖνεβ οὗ οἱἱ ἱπῖο 186 
νοϑβϑοῖ οὐ ἴδε ἴορ οἵ ἴθ σδησ θβϑίῖοϊ, ἔγοσῃ 
ὙὮΙΟἢ, 85 ἔγοχῃ ἃ σέβοσυοισ, ἴἢ6 ϑεύθῃ ἰδηρ5 
ΔγῸ δά. 

15. ΤΒε Ἡδεῦτενν ψοσγὰ σεηάεγοὰ ὀγωπεῤει 
58. ΟἿΪΥ ἐουιηά -Ὦογε. [ἴ σοπηθβ ΡΓΟΌΔΟΪΥ τοὶ 
[86 τοοῖ «ῥάδάϊ!, Ὡς ἢ οἰρη 68 0 »ιουΖς σεπέΐ, 
85 ἃ ὈΤΆΠΟΝ τϊρηῖ. ὍὙΠὸ ἤον οὗ [δ6 οἱϊ ἔγοπι 
[πὸ Ὀγδηςἢ ἰηΐο 86 τὰδο ννου]ά ϑθϑπὶ ἴο ξῖνο ἴἴ 
ἃ ἰγεπγυϊουϑβ πιοίοη. 

ξοίάδει ρὶῥ] ἈΔΊΒΟΣ, ΟἹἹ ὑπῦθα. ἩΗοῦ. 
ἐχαπίογοίδ, τοὶ »ιμίιχάλάδ ἃ5 ἰὴ Ὁ. Δ. Το 
ΡΣ λΔΓΥ ποϊίοη οὗ ἴπ6 οπθ Ὀοίηρ ἰμαϊ οὗ δοίοᾳυ- 
ἐπὶ οἱ; οἵ ἴδε οἴδογ ἴμδὲ οἵ »ιηεεαὶ εαϑ έν, 
ΠΟΙΏΡαΓΘ 2 αἶτο. ἵν. 3. [[ἔ να ἴδκθ δαξάδαδ 
ἴο πηϑδῃ [δ οΟἱἱ τς ἢ 15 οηρο δα του ρἢ [ἢ6 
ἴθ 65, νΥῈ6 ΣΏΔΥ 4150 ἴδ Κο 1 ἴῃ ἴῃ 5416 5656 ΠΟΙ. 

14. Τόκειε αγὸ ἰδὲ ίαυο αποὶπέεά ομ6:} ἘἈΔΙΒοΓ, 
85 ἴῃ ἴδ6 τηλγρίπ, 980 ΔΥΘ ἴπ8 77 8018 
οΥὗὨ ΟἿ] (σοιῃρ. [581. ν. 1), ἴο νΐ, Ζειι δ δδεὶ 
δηὰ Ϊ]οϑῆυΔ, ἴδ6 δηοϊηίοα τοῦ ἂδπὰ (ἢ 
δηοϊηϊοά ρῥγοϑῖ, [6 βεσυδηΐίβ δηὰ τηϊηϊϑίοτϑ οὗ 
16 Γ,οτὰ οὗ ἴ86 νβοΐὶο δαγίῃ, ἴῃ6 Ἄ“μδηηοὶς οὗ 
Εἴᾶςο δηὰ ἕδλνουγ ἴο ΗἸ8 Οδυγοῖ δηὰ ρῥθορῖθ, 
ἃ5 ΜΜ6]}} ἴῃ ἰετιρογαὶ 85 ἴῃ βρίγ αὶ {πη ν5. 

ΓΗΑΡ. . 1--4. Το νυἱϑίοῃ οἵ ἴδε ἡγίηξς 
τοὶ]. 

1. α΄ ονηὶίης τοῃΠ ὙΠΕΙΧΧ., ὈῪ ἀγορρὶης 
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2 Απά δε εαἰά υπίο πιο, ΝΥ δὲ 
βδεβῖ τῃῆουΐὶ Απά 1 δηβϑυγεγεά, 1 866 
ἃ Ἀβγίηρ τὸ]} ; τῆς6 Ἰεπρτῃ τΒεγεοῦ ἐς 
ἔνγεητ οὐδ 118, ἀπά [ἢ Ὀτεδάτῃ τΠεγὸ- 
οὗ ἴδῃ συ (8. 

2 ἼΠεη βΑἰά ἢῈ υπῖο πιο, ΤῊΪ 5 ἐς 
τῆς οἰγδα τῆδλς ροείῃ ἰογῖῃ ονοῦ τῆς 

ΤΟτ, συν ἕϑςε οὐ τῆς ΠΝ: ΘΑ : ἔογ ᾿ Ἐνευῦ 
ΟΝ δ 

ροορίς ΟΠς ἴδαϊ 5(θδιεῖἢ 5884] δὲ οὐς οἱ 
ἐλαία ὡς οῃ τ Ϊβ 546 δοσογάϊπρ ἴο ἰξ ; δπά 
Μἰπιοος ΘΥΘΙῪ ΟἹΘ ἴπαϊ ϑνγεγείἢ 5}}4}1} δα οὐυϊ 
ἐπεἐζέρες Γ ὲ . 
ας ἐξ ἀοιι, ΟΥ̓ ας οπ τη 546 δοσογάϊηρ; ἴο ἴξ. 

4 1 νν}}}] Ὀτηρ ἴὲ ἔογί, βᾳτ ἢ τς 
ΓῸΟΒΚΡ οὗ Ποβῖβ, δηά ᾿ξ 5}]] δηῖθγ ἰῃῖο 
(6 Βοιιβε οὗ τῆς τῆϊεξ, ἀπά ἱπίο τῇς 
Βοιι86 οὗ Πἰπιὶ τῃδϊ βυγεάγείῃ [2]5εἸν ὉΥ 
ΠΛΥ͂ ΠᾶΠῚ6 : ΔΠηἀ [ζ 5}]} γαπηδίπ ἴῃ ἴῃς 

ταϊάϑΞὲ οὗἉ ἢΐ8 ἤοιι56. πα 5ἢ8]] σοῃϑβιιπὶδ 
ἴ νι τῆς εἐἰπδεγ τῃογεοῦ δηά τῆς 
ϑῖοῃμθβ τπεγθοίῦ. 

ς 4 17Τδμεὴ τῆς δηρεὶ τηδὲ ἰαἰκεά 
ἢ π|6 ννεηΐ ἔογίῃ, δηά 584 ιἰπῖο 
της, ΓΙ ῸΡ πονν τ(Πΐπε ἐγεϑ) ἀπά 53εῈ 
νηλῖὲ “5 τῃ15 τῃδλξ ρΟΘΙ ἔοτἢ. 

6 Αμά] 414, ν δι ἐς ἰ ὃ Απὰ δε 
δὰ, ΤῊϊ5 ἐς 8δη Ἂρῃδῃ ἴδ ροεῖῃ 
ἔοσβ. Ηε 44 πιοΐεονεῖ, 1Τὴ18 ἐς 
{ΠΕῖΓ ταβϑαπιδίλησα τῆγοιρῃ 411] τῆς 
εδῦίῃ. 

7 Απά, Ῥεδμοϊά, τμεγα νναβ Πῆεά τρ 
ἃ ᾿ταῖθης οὗ ἰοδά : δπά τη ϊς ἧς 4 νχο- ὁ τ 

τἅεὶς ἐν 
ΤΏΔη τῃδῖ 58: {τ ἢ ἴῃ τῆσδ τηϊάβι οὗ τῆς διῶ 
ερἢῃδῇ. 

8 Απὰᾶ ἢς 5414, ΤῊ ἐς τὶςκεά- 

[86 ἤηδὶ] Ἰοζίοῦ οὗ ἴῃς Ἡεῦτγεν τννογὰ στοηάδοτοὰ 
γοἱ!͵ βεῖ {Π6 τοηάοσίηρ ὦ “γίπρ σἰοκίς; ἀπιὰ ἴμοτο 
15 τη Γἢ ἴο Ὀς 5αἰά ἴῃ ἕδνουγ οὗὨ [815 ᾿πίεγργο- 
ἰλίίοη. Βυΐ γοὐ ρῖνοβ ροοά ϑθῆϑθο. [{ 1Π10]}165 
ἃ ὈΟΟΚ τἰηγο]]οὰ δηὰ ϑρτοδὰ ουὐἱ. ὙΠ6 ϑᾶπ|6 
νογὰ 15 ἔουπὰ ἴῃ [εγ. χχχνῖ. δηὰ ἴῃ ἘΖοεκ. 11. ; 
δηᾶ ἱπ Ὀοΐῃ [656 ρίδοθβ [86 οσοηίοηϊβ οὗ [6 
ΤΟΙ μᾶνα ἃ ταϊῃαίοσυ ομαγασίοσ. [ἢ 5. χὶ. 7 
ἐδὲ υοἱρηδ ον γοἱ 9 ἐδ δοοξ 15 Ἰμϑοσ θὰ ἢ 
Οἴδοσ Ἰδηριδαρο ἴλη ἰμδὶ οὗὨ ““Ἰδπιοπίδιίίοη δηὰ 
τηουγηΐης δηὰ νγοῦ." 

Ω, ὙΠὸ εἰϊπιοηβίοης οὐ ἴδ το] ϑϑθηὶ ἴο 
ᾶνθ ὯῸ 5Ρ6ςῖ4] πηθϑηϊηρ Ὀογοπά ᾿πρ  γιηρ τμαῖ 
1 νυᾶβ ἃ το] οὗ στεδῖ πιδρτιτιάθ, 

8. ἐῤε εμγ:}] ἰ.6. 86 ἀοσυπιοηΐ οἡ ὙΒΙο ἢ 
{Π6 συΓθ6 5 ἰηϑογι θὰ. ϑοιλα ἢάνο σοη͵δοϊυγοὰ 
ἴῃδί 4] υδίοη 15 τηδάθ ἰο δι. χχυΐ! 1 ς--ό 
Δηα ΧΧΥΪΙ;. 1 ς----68. 

ἐδε «υδοΐε εαγ! } Ἀλίμογ, ᾿μᾺ 9 Ὑ8Ο]1918πά, 
ἱ.«. οὗ [υἀδῇ. 

,)ῶν ευεγγ οπμό ἐδαὲ εἰεαίειδ) ζα. Ἐδίβογ, 
ΤῸ ΘΥ̓ΟΣΥΥ ὑὉμ107 888}1}}1 ὍὈῸ ἄχίνοι ουϊ 
ἌΘΠ0Θ δοοοχάϊηκ ἴο 10: διὰ οΟΥΘΣΥ͂ 
ΒΎΘΔΥΟΘΥ Β8}8]1 ὍΘ ἀτγίνθι οὐὖῦ ὮΘΠ6Θ 
δοοογχάϊπκ τὸ 11. ὙΠῸ 5η οἵ 86 τἢϊοῖ 
δραϊησὲ πιδη, δηὰ οἵ (6 4196 βυνδασογ δραϊηϑςί 
Οοά, ἃῖὲ βυρροβοὰ ἴο ϑἰδῃὰ ἤοσὸ ἔογ 81} 5'πς 
ἀραϊησὶ Οοά δηά τῇδϑῃ. Πεμες τοθδη5 ἔγομι 
1015 Ἰαπὰ οὗ [υἀδῆ, 85 ἰῃ ἴΠ6 ποχὲ νἱϑίοῃ {Π6 
ΘΡΏΔἢ δηὰ 115 σοηίεοηϊβ ἃ16 σεπιουθᾶ ἱπῖο ἴῃ 6 
Ἰληά οὗ Θῃ1ΠΔΓ : οοπΡ. σηῃ. ΧΧΧΥΪ;. 17; Εχοά. 
ΧΙ ΣΧ; ουῖ, ἰχ. 12. δαυδαγεγ τὶ 2196 Βυν ΘΑ ΤΟΥ, 
8ἃ5 Θχρίδίποά ἰῇ Ὁ. 4. Ηἰϊζὶς Βοϊάς (μαι 4]]} 
ΟΔΙδ5 ἀγὸ ἑογυϊἀ άθη, δηὰ σοπιραγο5 Μαίί. νυ. 34. 

4. ἐὲ “ῥα}} οπίεγ.. ἀπά ἐξ “ραϊ! γονιαϊη] 
1.6. ἴδ6 ΓΟ] 58}4}} δϊάθ 8ἃ5 ἃ βἰδπάϊηρ Ῥτγοίεβς 
δηὰ ν»]έηθβ5 δρδίηϑί 510 διῆοῃηρ ἴπῃ6 ρβορὶ]ο οὗ 
Οοά :; δηὰ 5}}81}1] ποῖ ΟὔΪΥ ἀδηουποθ δυξ 4790 
Ὀσίπρ ἄονσι ἰυμάστηεπς ἀροη ἴμεῈ Βουϑε οὗ ἔπ6 
δΙΠΠΟΣ, 

5δ---11. ὝΠΟ νἱϑίοη οὗ (86 ὀρῇδῃ δηά οἵ 
1πε ννοχηδῃ ἰη ἴδ6 τηϊάϑξι ἱβογοοῦ, ΤῊΪ5 νἱβίοπ 
15 ποῖ οὔθ ΨῈ ἢ [Πὸ αϑί, 45 Κοὶϊ δῖος ἰ. [1 
[85 ἃ ΥΘΓῪ αἰδίποξ σμαγασίοεσ δηὰ σηδδηϊηρ οὗ 
15 οὐσῇ, ὙὯ16 16 ἸΠΛΔΡΟΓΥ πᾶς Ὧἃπ Οτθηΐδὶ 
ἔηρο ἀυδ ὑγοῦδῦ!Υ ἴο ΖΕοΒΑυΔ} 5 βοϊουγῃ ἴῃ 
Βθγίοη. 

58. «ὑεπὶ ὥογεῤ.. σοεῖ 2ογ12] Ἐλδίβοσ, δῃ- 
Ῥθδιθᾶ. δΡρϑδυθύδ, 85 τοπάογεὰ ὈΥ Εννδὶά, 
ςορ. Οεῃ. χῖχ. 22; Ηοϑ. νὶἱ. 2. 

Θ. απ εῤῥα})] 1, ἴογαῖγ, ἐδε ορδαδ, ἴδο 
γῦρο πηδᾶβυσγο, [Π6 ὙΟΥΥ 5126 δηὰ νεραϊ οὗ 
ὙὨ]σἷ ἱπλρ 165 σισθηρ τ ἴο Ὀδᾶγ ἴπ6 5014 ἰοδάδρη 
Ιὰ ὈῚ ψὨΙΓὮ 15 οοηϊοπίβ γοσὸ 5δαξ ἴη. 

ἐδεὶν γε δίαποο)] ῬτΤΟΌΔΟΌΪ Ἐ89 11.888 
ΟΥἮ ποῖ βῖπ, ὙΤὮ6 Ἡροῦγον ψογὰ πηϑᾶης Ὡπ- 
ρῤῥεαγαποῦ, ἃ ἤζεποισ, «υδαΐ ῥγειοπί, ἐ1:εἰ Γ᾽ ὁ 
δε εἰσί, ἴῃ Νυπι. ΧΙ, γ. [κεν. χίϊ. ς: δυῖ 
[Π6 τοηδουγηρ οὗ ἴδε ΓΧΧ, δπὰ ἴ86 ϑγιΝ., 
ἡδαὶ ἐξ ἐῤεὶγ σἰπ, ἰβ ταοδξὲ ῬγόῦδΌὶ Υ ἴπὸ ἔσυς 
ΤΩΘΔΠΙ Πρ ΒοΙΟ, Τραὶ ἐς {δεὶγ σι, νυ ἢ 5 
βοιποιηρ οΑνΥ ([58]. 1. 4), νοὶ μδ5 Ὀδθη 
τηδάς [}}} {|κ6 ἃ βίεσνε οὔ τῃϑάϑυσθ, σξῃ. χυ. τό : 
Μαδῖϊ. χχίῖ!, 22. 

αἱ] δε εαγ! 6] ἘἈδίδοσ, 811 τμὸ 18), 

7. ἐδέγε «υὐαΖ βιεά “ὁ1 Ἐδίμοσ, 1π 89 
δοῖῦ οὗἩἨ Ὀθίπε 17Ἐτ}᾿06ἅ πρ. Τα ρῥτοϑοηΐ ἴθῆςο 
᾿τηΡ] 165 [μαὲ {Π6 βρί σις οἵ γο ]οη ἀοϑογιθοά ἴῃ 
ἡπ| ἩΝ: 16---τῷ ννᾶϑ Ὀοριῃηΐηρ ἴο τϑ-δϑθοσῖ 
1.561. 

4 ἰαίεπὲ Κ᾽ ἰεαἢ Ἀδίμοσ, ἃ οἱ ΣΟΌΙΑΣ 
1οδάοθε 11ἀ. 

αμά ἐδὶς ἐξ ἃ «υονπαηπ ἐδαΐ εἰ" ε1Ὁ] Ἐδῖδοσ, 
δᾶ ὮΘΙΤΘ 18 ἃ οὐτῦδῖπ ἩΌΣΪδΔΩ δἰ τε κ. 
Οοιαρ. ϑοηρ οὗἉ 850]. 1, 9 ἔογ ἴδ6 υϑὸ οὗ {86 
ἀεπιοπϑίγατῖνε ργοπουη, δηὰ ΜΔ]. ἰ. τς ἕοσ 
[Π6 ᾿Ἰηάἀοβηιῖα υ86 Οὗ ἴμ6 πυτηοχαὶ. 

8. ευἱεξεάπμε:.} 5γταθο ]Ζοὰ Ὁ [86 υγοχηδῃ : 
σοτῃρ. [534]. ἶχ, τ; Μα]. 1ϊ. τς. ὙὍδα ἀγτοὶο 
15. εἰπρῃδίς, ἱτηρὶ γίης ἴμ6 ἰδυνοββηθθς πὰ 



ν. 9---.4.} 

688. Απά ἢε οδϑὲ [ἴ ἱπίο τῆς πιλὶάϑὲ 
οὗ τὴὰὲ δρῃδὴ; δηά ἢὲε ταδὶ ἴδε 
ννεῖρῃς οὔ Ἰεδά ὑροη ἴἢ6ὲ πιοιῖῃ 
τΠεγεοῦ. 

9 ΤΒεη ᾿πεὰ 1 ὰρ πιίπε ἐγεβ, ἀπά 
Ἰοοϊκε, ἀπά, Ὀ6ΠοΪά, τῃδγε σλπις οὐξ 
ἴνο ψοίηδη, ἂπά τῆε νυνἱπά τὐας ἴῃ 
{πεῖν ννἱηρβ ; ἔογ {πεν ἢδά ννίηρβ {|κ6 
τῆς νυίηρϑ οὗ ἃ βἴοικ: δπά {πεὲγ {ππεά 
ὉΡ τῆς δρῆδῃ θεΐννεεη τῃ6 δα δηά 
τῆς Πεοάνεη. 

1ο ἼΓΒεη αἰά 1 ἴο {πε δηρεοΐ ταὶ 
τ] κοὰ νυ πιὸ, ΒΟΥ ἀο {ἢ 686 
Ὀεαγ [ῆ6 ἐρμδῃ ἡ 

11 Απὰ ἢ 5λἰά ιἱπῖο τη6, ΤῸ διά 
1 Δληὴ δοιυβ6 ἴῃ τῆς ἰλπά οὗ δῃϊπαγ: δπά 
1 8}41}1 θὲ εβϑ: Δ] }5ῃς 4, δηὰ εξ ἐδεῖε 
ὩΡΟΩ ΠΕΥ οὐη ὕδ86. 

ννδηϊοπηθο ὙΠΙΟἢ Πδὰ ρῥγενυδι θὰ ἴῃ Τυάδῇ, 
δηά ψῆςἢ 15 ἴο Ὀ6 Ὀοτγηδ ΥνΑΥ ἱπίο (6 ἰδπὰ 
οὗ ϑ8ι1ηδγ, [86 ποπιὸ οὗ ᾿αννθ55 δηά ᾿Ἰισθηου5 
τάθη. ΟομΡ. [58]. χὶϊ ΟἾῚ, ΧΙΥ. ς. 

“πΔ δέ εαὐὟἢ Π ταρδηΐϊηρ ἴἢ6 ὙνοπΊΔῃ. 
Ἐννδϊὰ 5ᾶγ8 δαεζευαγάς, 2.6. Ὦ6 τῆππιϑδξ ΠΕΣ 
ἀον δραίη ἱπίο {Π6 Ἔρμδὴ, 45 58:6 νγᾶ5 γα 5ϑίηρ 
δεν μοδά, ψβθη ἴδε ᾿ὰ ννᾶβ5 δεΐηρ δὰ ὑΡ. 

ἐδε «υεῖρῥὲ 97 ἐδε 4. 1, ΔΟΓΑΙΥ, ἐῤε “06 
97 θὲ ἱαάδ; Ὀαΐϊ 18 ννὲ τεδά ὄυεη ἴἷοσ ὄυεη ὉΥ͂ 
ἃ οἤὔδηρε οὗ ἴμ6 νοννε!-ροϊηΐβ, ἴ ψου]ὰ 515- 
ΠΙ ἃ «υδεεὶ οΥ εἰγοίες ΟΥ᾽ κα] 85 ἴῃ τ. 71} ΠΟΙΊΡ. 
7εγ. Χυῖ, 3. 

Θ. εαγιό οἷ ἰαυο «υο»ε} ἘἈδίδου, δ᾽» 
Ῥοδζοά ὑπ ὝΟΣΔΘΣ, 500. τ. ς. δ,ασγίοι 
ςοπ͵οοΐυ 8] Ἰηἰεγργεϊδιίοηϑ δᾶνα ὈΘΘη δϑϑισποὰ 
ἴο ἴδοθε ἔνο ψοπθῃ ; Ὀιΐ, 85 ΠΟ ᾿ηθδηηρ 15 
δεϑισηοὰ ἴο {Βοῖὰ ἴῃ [ἢ ἰεχί, βυςἢ σοη͵δοΐζυτε5 
ἅ1Ὸ Ὁτοοδήουβ δηὰ ἀουδίῆι!. ΜδυγοΥ 15 Πρῆϊ 
με: φὴς ἴθ βαγίηρ Ῥεγξπεηΐ δας αὐ εοἰογεηε 
ηασίημ. Ὑ86 βθποσαὶ βοορὲ οὗ {Π6 νἱβίοη 
Ἰπάϊςαῖος [Π6 τοπιοναὶ οὗ ἱπίυ  ἴτοπὶ ἰΠ6 
Ἰληά οὗ [δῇ ἴο 1ἴ5 παδίυγαὶϊ δῃὰ πδίϊνε ρίδοθ, 
16 Ἰαηὰ οὗ διιῖπᾶῦ δηὰ Βδθεὶ. 

11. ὁ} “δα δὲ εεἰαῤῥμ ῥέα 1.6. ([ῃ6 Βου56. 
απά «εἰ 1ῤεγε] ἈἈλίδογ, διά 11 (16 ὁρῃδἢ) 

ΒᾺΔ11 ὈΘ δθ0᾽ ἴπ0χ9 (1η (δε Βουϑε). 
ὠὐοπ δὲν οαυπ δα] ἈἈδίμοσ, 1π 1185 οὟπ 

Ὁ1]8Δ006. ὙἼἢε νογά 50 τοηάδεγοάὰ 15 ἔγεησυθηῖ 
ἴῃ ἘΖγὰ; 566 ΕΖΓδ ἰ1. 68, 11}. 2. 

ΓΗΑΡ. ΥἾ. 1---8. Το νἱϑίοῃ οὗ {86 ἔουγ 
εδασίοίβ ἢ νάγίοιϑ] Υ σοϊουγεά Βογβ6β. 

1. ὙΠΙ5 ἰδλϑὲ υἱβίοη 5 πιοσὸ οὔβουγα [ἤδη 
ΔῺΥ οὗ ἴπ6 ρῥγοοδάϊηρ οπεβ. [ἴ ὑγοῦδοὶΥ ἴῃ- 
αἰοδίες ἴῃς ᾿υάφπιεηίβ ϑοοη δῦουϊ ἴο ζ4]1 προ 
πο πδίϊοῃϑ τπδὶ ῃδὰ ροσβεουϊεα δηᾷ ορργοϑϑοὰ 
16 [ονν8: 500. ἱ. 14, 21. ϑοπὶα Βᾶνα μιοϊὰ 
παῖ 186 ἴουτ οδαγίοίβ βυγθοϊζο [Ὡς ἔουγ 

ΖΕΓΟΗΑΒΕΒΙΑΗ. Ν. ΝΙ. 

Γ(ΓΗΑΡΤῈΒ ΓἹ. 
1 7Ζλευΐείον οὐ ἀξ μ᾽ ἐλαγίοίς. ο δ ἐδέεγ σι: 

97 τάμα ἐξ τἀειυαΐ ἐδε ἐερεῤίε ἀνα ξίπσαάρηε 
οὗ Οἀγδέ δες δγαμελ. 

ΝῺ [ ὐτγπεά, ἀπά Πα τρ πιῖπα 
ΕΥ68, ἀηἀ Ἰοοκεά, πᾶ, δεῃο]ά, 

[Πδτα σδηῖς ἔοιγ οἽπαγίοῖβ οὐἱξὸ ἔτοτῃ 
δεΐννθσθη ἴνο πιοιιηῖλ!π8 ; δηά τῇς 
ΤΟΙ Δ41Π8 τυφῦέ Του ηἰδί8 οὗἁ ὈΓΔΆ38. 

2 ἴη τῆς ἢγβθί Ἴδαγίοῖ τὐδγό τοὰ 
ΠοΙΒβ68; δηά ἴῃ ἴδε ϑβεοοηά οδδγίοϊ 
Ὀ]ΔΟ Ποῖβ6ϑ8 ; 

3 Απά ἴη τῆς τὨϊγά Ἄσπατγίος ννῃϊῖς 
ΠοΙβ65; δηά ἴῃ τῆς ἐουγίὰ οδαγίοῖ 
στε ἀπά ᾿Ῥαν Ποτῖϑβεβ. ᾿ 

4 Ἴμεη 1 δηβψεγεά δπά βαἰά υπίο ἢ 
186 δηρὲὶ τῆλε τα] εὰ νιοὶ τς, ΝῊδι 
ἄγε ἴῃ 686. ΤῊῪ ἰοτγά αὶ 

Ετοδλὶ οπηρίγοβ οὗ [Δηοῖ (Ὁ δῃ. ἱϊ. 21---ῆῖς ; 
ΥἹΙ. 3--ῦ), ἀπά (δδί [86 σοϊοιιγβ οὗ ἵπεῸ Βοῦϑεϑ 
ΔΙῸ σδαγδοίογιϑις οὗ [6 πδίϊοηβ τγοξοεσεά το: 
Υ1Ζ. χεά-- ὈΪοοάϑῃοα ; δίσεξ -- τιουγηΐηρ δηὰ 
Ὑ06. τοδίίε τ: ΥἹΟΪΟΤΥ ; δηὰ σγυζα οὐ νατὶθ- 
ξαϊοά -- ἰῃς γδγὶθά ἔογπιβ οὗ σονειπιπηθηὶ οὗ [ἢ 
ἴουγἢ οὐ Ἀοπιδη επιρίτε ( ῥαγὴ “ἰγοης ἀπά 
}ανεἰγν ὀγοζεπ, ἴδῃ. τἱ. 41). ἰαβη ἐ( ΠΕῚ 
(Ομ π]οηνγ α ἢ, ὃ 57) πάβ ἴῃ 1ἴ ἃ 6 
ἴο 1Π6 τνᾶΐβ οὗ Τᾶσι5 Ηγϑίδϑριβ, ἱποϊ δ ϊηνσ 
(Π6 σδρίυτο οὗ Βαῦγίοη, ἴπδ ἐχρεαϊίοη δραϊησῖ 
[86 ϑογ(δίδη5, ἔθ σοηηυοβὶ οὗ Μαςοοάοηϊδ δηὰ 
οὗ ν εβἴοεσῃ [πάϊδ, δηὰ οὗ [οπἱδ δηὰ ἴμ6 Ἔξοδη 
᾿δίδπάβ, Βυῖ βυςἢ Ξρεςσυ]αίοη8 γοϑὲ Ἰροη ὯῸ 
ςογίδίη ἐουπάδίίοη. Τὴ6 πυπιθοῦ γοωγ, 85 
Ὑνογάξνοσι ἢ [45 σοπιαγκοὰ οἡ ἴῃ6 νἱβίοη οὗ 
[δ ἔουγ Βογτ5, γερσοβϑοηΐβ σοι ρ οΐθηθϑϑ ἃ5 ἴο 
βρᾶςθ, πὰ ἰδεγοίογε ἴδ ἔουγ σμαγιοΐβ ἤθγα 
᾿ηάσαῖο (86 σοτηρ!εῖς δηὰ δηζγα ἀϊδοοπιβζιτο 
οὗ [Π6 ἔοστηοσ Ῥεγϑεσυίοῦβ οὗ ἴΠ6 [6νγ8 ; οοσλ» 
Ῥᾶτο Ηδξξ. 11. 21. 

ἐῥαγὶο} ἐ.6. ὙνᾶΥ-ΟὨδγίοῖβ, ἱηνυοϊνιης δὲ 
Ἰάθα οὗ {με ῖγ πηϊβοίοη ἴο ονοσίηγον [86 δδγίἢ- 
Ῥονγε5 ἀραϊηϑί υπό [ΏΘΥ νγοτὸ 5θηΐ. 

Ζ4υο »ομρία!] ἘΔΙμοΣ, 86 ὅγο του ῃ- 
Δαῖππ, Ὠϊοἢ ουϊά Ὀ6 ἔαπα αγ ἴο ἴπ6 πχϊπὰ 
οἵ Ζεςοδιεγίδῆ, πδιλοῖγ, Μουηΐ Ζίοπ δηὰ [86 
Μουηῖ οὗ ΟἸϊνεΒβ,. ὙΠ6θ6 πιουπίδίης οὗ στ" 
βδ]οπὴ ὍΟΓΟ ἀρδίῃ ἴο ὈδΟΟΠΊΘ σγοηρ 4. ὄγασ2, 
δηὰ ἴΠ6 Παδιϊδιίοη οὗ ἴδε 1, ογὰ οἵ πε ψμοὶο 
ΘΑΥῚΒ (ν. ς δηὰ 50ρ. 11. 12). ὙΤ6 ρΐαςς, 
ὙΠοησΟ (ἢ6 σδατγιοῖβ ννοηὶ ἰογίῃ, 51}}} ἔυγΓΊΠΟΓ 
ἀοῆπος ΠΟΙΓ ἙΒΑγαοῖοσ ἃ5 τηϊηϊϑῖογα οὗ ᾿υἀρ- 
ταθηΐ Ὡροὴ ἴδ Θῃθιη5 οὗ 186 [ονγβ, σΟΙΊΡ. 
10εἰ 1]. τό. 

8. χγιϊά ἀπά δαν ῥογε51] ἈΔΊΒοΥ, ΒΟΣΒΘ8 
ῬΊοραϊἹά, δυιῖὺ; οὐ, 2ιεδαίά, ἀαγὰ γχεά; 
ἰ.ς. οὗ ἴνχο οοϊοιγα, ἀδγκ στοὰ δηὰ νδῖῖο. 
ΎΒοΕΓΟ 5 ἢΟ ἴγαςδ οὐ χημά ἴῃ (86 Ηεοῦ. ἰοχὶ, [ἢ 
ἄκγὰ γεά Ὀς ἴμ6 ἔπι τοηεης, [86 Ηςῦ. ννογὰ 

715 

1 Οσ, 



10 

ς Απά τῇς δληρεὶ δηϑυγεῦθ δηάᾶ 
8414 πο τη6, 1686 ἀγέ ἴδ ἔοιιγ 
᾿ ορὶγῖ8 οὗ τῆ6 Πεᾶνθηβ, τ Ὡς ἢ 
ἔοι ἔτοπι βίδηάϊηρ δείογε ἴπς Ἰογά 
Ὁἕ ἃ11 τπ6 δαγίῇ. 

6 Τα ἰδεῖς ἤοτβεβ ψῃῖο ἢ ἀγέ 
{Πότε η ρὸ ἔογῃ ἱπῖο τ[ῃ6 πογῖῃ οοιη- 
ΕΥ͂; ἀη4 [ῃς ΜΠ ν ἔοι δίζεγ 
τῆεηι; Δἀηά τῆς ρτίϑθα ρὸ ἰογἢ ἴο- 
Ὑνλγαὰ τῆ6 βου σου ΠΥ. 

7 Απά τῆς ὈΑΥ ννεπὶ ἔοσῃ, δηά 
ΒΟΙΡἢϊ ἴο ρὸ ἴπδῖ {ΠΟΥ πυρῆς νναὶκ 
ἴο 4η4 ἔτο τῆγοιυρῃ [Π6 βαγῃ : δηά 6 
8414, (σεῖ γοιι ἢξηςε, νγαῖκ ἴο δηπά το 
(Ὠγουρῃ τῆς δλτῖῆ. ὅ0 τΠΕΥ νναϊΚαά 
ἴο Δηἀ ἔτο τῆγοιρῃ ἴῃς δλγῖῃ. 

8 ὙΠεη οτιεὰ ἢδ προπ πι6, δηά 

ςοπηηθοί5 1561 νυ} (ἢθ ϑγγίας γογὺ 5: π ἔγηρ 
ἐο ὀΐω (ΗΘὉ. χι. 28; τ Τίπι. 11. 9); δηὰ 15 
οογπδῖς οὗ Οῥωπωΐς ἴῃ ἰϑδὶ, ᾿χ]ϊ. ΣΧ. ὙΠ 
ΟΥ̓ ΒΊΠΔ4] ἰάθα 15 οὗ σῥαγρημει:, σεμέερεα, ἴΓΔΏ5- 
ἔειτοὰ ἴο σοϊουγ ἴο Ἔχργθϑ5 ὀγζσῥίηεις,; 85 ἴῃ 
της ΤΕΣ ν6 Βᾶνθ φοινικὶς ὀξείατεα ὀχ δὲ 
φεαγιεί. 

5. 2ὲ ὕόεγ «ρον! 7 Ἐδίδογ, ΖΟῸΣ γιὰ ἀκ, 
85 ἰπ [εσ. Χ χ. 36, ψνἤοτο {Π6 ΠΔ]ΠΟΥ ἐχρυεβϑίοη 
Οσουγβ, θεν «αυἱπάς ον ἐδε οι φμαγίεγ, οὗ 
ῥεαύυεη, ντ ἢ 15 ὈΓΘΟΙΒΕΙΥ νν;δί 5 τηθδηΐ ἢδτο. 
(ομρασα Ἀεν. ΥἹῖ. 12 καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον 
τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας 
γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τὰς τέσσαρας ανέ- 
μους τῆς γῆς κιτ.λ. 

Θ. δὲ πογὴδ εσμπίγ7} 1... ἴῃῆ6 Ιαπὰ οὗ 
Βδθυΐοη ; σοῖῃρ. ογ. 1. 14, ἶν. 6, Υἱ. 1.ὄ 

4367 ἐδεριὴ 1 ΛΊογαγ, ὁ φῆενγ ἐδεέρα, 1.6. 
ἴῃ ΠΟΙ͂ ΓΟΔΥ, 50 ἃ5 ἴο ἔ ΠΟΥ ῸΡ δηὰ ςοπιρ]εΐθ 
[86 (Ὠγεαϊθρηθᾷ ονογίσον,, «φυδε Ὀεηρ 186 
ΒΥ 0] οὗ νἹςἴοΥΥ. 

ἐοαυαγά “δὲ “οἱ εοιρ!γ}}] Ἐαΐδοσ, το "Β9 
ΒοῸΝ σΟῸΥΣΥ, τηοδηϊηρ Εσυρὶ ([54]. ΧΙ. 
6; Ὥδῃ. χὶ. 5). [Ιζ ἰ5 οσυτίου5 [παῖ ἴΠδ 58 π|ὶ6 
τοροβιίοη, οσσυγτίηρ, ἴῆγος {{π|65 ἴῃ [ἢ]5 ὙΘυθ6 

1η [86 524Π1|6 σοῃηθοίοη, μᾶ5 ἴῃ θοῦ σᾶ56 Ὀθθῃ 
ἀΙογοθ ΠΥ ἀθαὶξ νυ ΌΥ οὐἵν Τσαηϑίδίοσβ. ἴῃ 
ἴΠ6 ἢγϑὶ δπὰ {πἰγὰ ςδϑὸ5 ἘΠΟΥ τοπάον [ἃ ΟΥ̓ 2510 
δηὰ ἐοαυαγά γΟΒρΟΟΌγΕΪΥ, ἴθ 186 ϑεοοημά οᾶ86 
ἘΠΕΥ͂ οπλϊξ 1ξ αἰτοροῖθοσ. 

7. δὲ δῳ9)] Ἀλδίποσ, 2δεὲ “««υἱῇῷ {ΌΡΕΟῚΣ 
ΟΥ̓, ΟΥ̓ Δὴ ΕΧ(ΓΕΠΊΕΙΥ ΡΓοΟῦΌΔΌΪς σοστθσξοη οὗ ἴῃ 
Ηεῦ. ἰοχί, ἐῤε ἀαγά γεά (Ὠοσϑε8). 866 δθονϑ. 

Οεὲ γοι ῥεπε] Ἐλδίβοσ, 60 γ9. 

8. εγίρά δὲ ρον νι] Ἀλίδοσ, 86 οδ1194 
ουῦ ΟΣ ΩΘ: 1.6. ἴΠ6 ἸΠΤΟΓΡ ΘΕ ηρ Δηροὶ σροακίης 
ἴῃ (Π6 πᾶπιθ οὗ θῃονδὴ : Ἴορ. [οηδὰ ἰ1], 7. 

ῥαῦε φμὶείε ἢ ἴῃ (ἢδ6 5θηϑθὲ οὗ δ ν9 8δὺ15- 
7194, ἐ.ε. μάνα ὀχϑουοὰ ἴο {86 4}}} ΜΥ Ἰυάρ- 

ΖΕΓΠΠΑΕΙΑΗ. ΧΙ. [ν. 5-- Ζ. 

δραίκε ὑπο πιδ, βαγίηρ, Βεἢο] 4, (Πε5ςὲ 
παῖ ρὸ τονγαγά τπε ποῦῖβ οοιη 
ἢανε αιυϊεῖοά ΤΥ 5ρίτις ἴῃ τῆ6 πο 
ΠΟΙΠΕΓΥ. 

9 ἴ Απὰά (δε ψοτγὰά οὗ τῆς ἴῸ ΒΡ 
ΟΔΠΠ6 ἸΠῖῸ 16. 5ΔΥ]Πρ. 

10 Τακε οἵ ἐῤέπι ὁ τὰ σλραν!γ, 
ευεη οἵ Ἡεϊ]άαλϊ, οἵ “Γοδι]Αἢ, ἀπά οὗ 
]εἀλίαῃ,, ψ ἢ] ἢ ἀγα σοπχε ἔγοπλ Βαῦυ- 
Ἰοη, ἃπὰ Ἴοπὶα ἴδοι [ἢ6 5λπ|6 ἋδγῪ,, 
πα ρὸ ἱπίο τῆς Βοιβ6 οὗ οϑβίδῃ τῆς 
80η οὗ Ζερβδηίδῇῃ :; 

Ι1 ὙὝΠΘη [Δ[κ6 5ι]νοῦ ἂπά ροὶά, δηά 
ἴΏΔΚε οτοννη8.0 ἀπά 8εῖ ἐῤεηι ἀροη ἴῃς 
Πεδά οὐ [οβῆινδ ἴῃς βοῃ οὔ οβεάεςἢ, 
τῆς ἢἰρἢ ρῥγίδβῖ ; 

12 Απά ϑβρεαὶς υπῖο ἢίηι, βδγίῃρ, 

Τηδηί5 προ Βαῦγίοη; σορ. ἘζΖεῖς. ν. 13, 
ΧΧΙΝ. 13. 

9---16. Το ϑυτιθοϊοδ] σσγονπηρ οὗ [οϑδυα 
186 πἰρῇ ργίεσὶ ἢ ἀἰδάσπλβ οὗ 5͵νεῦ δηὰ βο]ά. 

10. Ὑπὶς νϑῦϑο πηυδί θὲ τοπάοτοαά ἴδυ5: 
1ο Ὁ ΤΏΘΣΘ ὯΘ 8 Κ61 (5|Ϊνεῦ δηὰ ροϊὶὰ) ὕσχοσα 
1.19 σδολινυλῦν, ἴσοι Ηθ1481, ἴσο Το- 
Ὀ118Δ}, διὰ ἤγοτα 904818, πα οΘοΙ9 ὅπου 
518 ΒΕ1ΩΘ ὅδ ́ὴ, δη ΟΟΣ19 1πῦοὸ Ὁ: 9 ΠΒΟΙ86 
ΟΥ Ψο518)ὲ 89 80} οὗ ΖΟΡΙΔΙΙΔΏ, ἴ0 
ὙΒΊΘΣ ὉΔΟΥ͂ ΔΙΘ ΟΟΙ1Θ0 ΤΟΣ ΒΔΌΘ). 
9 ἐδὲε ἐΠΡ ἘΠῊΝ μπεξ 411 {παῖ μδὰ Ὀδδῃ 

ςΑΥτοά ἃυὰΥ ἴο Βαῦγϊοη, ννθα ἢ 85 ΜΜ}Ὸ]}} ἃ9 
Ρεϊβοῆβ; ςοπΡ. 61. ΧΧΥΙΪ. 6. Ῥοβϑβιθὶν ἴῃς 
ΡΕΙΞΟΙ5 τηϑπίοηθα ἤογὸ μδὰ ἴῃ σδᾶγρθ ϑοπηθ οὗ 
1Π6 χεβίογοά ἰγράβαγε; ΟΥὁἨΓΠΟΥ ΠΊΔΥ Βᾶνο θδθῃ 
βρηΐ, ἃ5 Καὶ! βυρροθεβ, 845 Ὀδάσεῦβ οὗ Ἴςοπίγ- 
Ὀυζίοηβ ἰονναγάς (ῃ6 σχεβιοσγδίοη οὗ [ἢ 6 [οι ρ]θ 
ἔτοπι [ενν5 5111] σεσηδι πίηρ δὲ Βαῦγίοη. Ετοπι 
{πεῖς δανίηρ σοπα ἴο ἴπ6 δουϑε οὗ οβίδὰ [ἢ 
ΤΩΔΥ Ὀδ Ἰηξοττοὰ (δὲ [ΠΟΥ νγογ  ΟΠΙΥ͂ [ΟΤΠΡΟΓΑΓΣΥ͂ 
ΒΟΪ]ΟΌΓΠΟΙΒ ἰῃ οτιιβαϊοηθ δηὰ ριυγροβιηρ ἴο 
τεΐαγῃ ἴο Βαῦγίοῃ. 

11. Τότη ἰαζε] ἘἈλδίδογ, ἀπά που 5881} 
8 κ90. 

ἐγοαυ" 4] ἱ.6. οεἰτοϊοῖία οὗ 5Ξνοσ δηὰ μοϊά, 
ἔοστηϊηρ οὔθ ἴἶἰασβ.Ό ὍὕΠ6 οεἰγοϊεῖβ σεῦ ὕγοὸ- 
ὈΑΌΪΥ ἔννο ἴῃ πυπΊ ΕΓ, οπο οὗ ροϊά, δπὰ οὔθ οὗ 
ϑίνοσ, ΠΟ ΡὮ ἴδόγὰ 15 ποίδίηρ ἴο ἱπάϊσδίο (ὰς 
Ἔχᾶςῖ ὨΠΠΊΌΕΓ. 

μῤοη ἰδὲ ῥεαά 9 ϑοσδια Ἑνταϊὰ Ῥσγοροϑοβ 
ἴο ἱπίεγροϊδίο βεσὸ ὠῤοη ἐδε ῥδεαδ οΥ Ζεγωῤῥαδεῖ 
απάᾶ ρου ἔπο μεδὰ οὗ ]οβῆυᾷ; Ὀμξ ἴμοτῸ 15 ὯῸ 
ΔΌΪΒΟΥΙΥ ἔοσγ δυο ἃ σοϊτεοϊίΐοη οὗ (δὲ ἰοχῖ: 
δηά [86 υ6 οὗ [Π6 5 πρϊας ργοποιι 20 δέρε ἴῃ 
-. 1 15 σοποϊυδῖνο ἀραϊηδὶ ἴΠ6 50 Ἰοη, 
]οβθιδ 5 βεϊθςιοα, ἀραγὶ ᾿τοτὶ Ζοπιῦ ἴῃ 
οτγάον [δὲ ἴῃ ἢ15 Ῥεύβϑοη ἃ διιΐυσο υπίοη οὗ {π6 
ΤοΟγαῖ σὰ [ἴῃς ὈΣΠΘΘΕΥ αἰ η ΕΥ̓ τᾶ ὃ 5εῖ 
ξογίἢ---ἰδδὶ υηϊοη Ἡνῖς ἢ δὰ 115 δἰ ρἢσϑέ ὄχοζη- 

“ἀπ 



ν, 13-.} ΖΕΓΟ ΗΑΆΚΊΙΔΑΗ. ΝΥΝΊ. ΝΙ]. 

ἼΠυ5 δρεάίεῖῃ τδεὲ [ΚΡ οὗ Βοβί, Ις Απά {πεν ἐῤαὶ αγε ἔλι οὔ 5}2]} 
ϑαγίηρ, Βεδοὶά τῆς τῆδῃ σβοϑε ἢΔπι6 οοσης ἀπά δι]4 ἰῃ τῆς τειαρὶς οὗὨἨ τῆς 
ς Τῆς “ΒΑΑΝΟΗ͂; πὰ ἢε 814} [ῸΚΡ. ἀπά γε 321} Κπονν τῆδι τῆς 

ἴ "στοῦ ὉΡρ οἷ οὗ 8 ρίᾶαςε, δπά ἢς [Ι͂(ῸΚΡ οὗ Βοβῖβ μαι: 8δεηῖ πιὸ ὑπἴο 
80.211 θ0114 τῆς ἴδπιρὶε οὗ ἴῃς ΟΡ: γοι. Απά ἐῤὲς 8}|2}1] σοπις ἴο ρΆ88, 
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τῇ Ενεη δε 584]1 δυ}]4 τἢς τεπρὶς 
οὗ τῆς ΟῚ ; δπηά ἢα 83}41} θδᾶσ της 
Θ᾽οτγ, πὰ 8118}} εἰ δηά γυΐϊβα ὕροῃ 
ἢ18 ἴῆτοης ; δηά ᾿ς 8}|}} ὈῈ ἃ ργίεϑδί 
ρου ἢ15 Τἤγοπα : δηά τῆς ςοιη8ε] οὗ 
Ρδᾶςα 5}4]1] δ6 θεΐνγεεπ τῆθπι θοΙἢ. 

14 Απά τῆς οἴονγηβ 5}4]}} θὲ ἴο 
Ηεϊεπι, δηά το ΤΟ δ͵]αἢ, ἀπά ἴο 6- 
ἀδίδῆ, δηά ἴο εξη τἢς 8οη οὗ Ζερμα- 
ΠΙΔΝ. ἔογ 4 ῃλεπιογίδὶ ἰῃ τῆς ταπρίε οὗ 
τῆς [ΟΚΡ. 

ΡΙΙΒοδέίοη ἴῃ 6 τῇδ σῆοθα πᾶς 18 Βδηςἢ, 
τὴ. Μεβϑίδῇ. 

1. «πᾶ δὲ “ῥα! φγοαυ ωὸ ομΐ 9 δἰ: ρας: 
ἈΔίδοσ, πᾶ ἨΘ 8181] Βρχοιῦ ΤΟΥΤῚ ΨἸΟΣΩ 
ὍΠΑΔΟΣ Ἡ1 8917, ἰ.Ζ. 5οηά ἔοσίἢ δῃοοῖϑβ 85 ἔγοπι 
ἃ Ῥᾶγεηΐ βἔεπι, ἱπάϊςδίϊηρ {πμ6 εῇεςξ οὗ }οββυδ᾽5 
Ἐχδτηρὶα προη ἢ 5 σου Γγτήθη ἴῃ ἱποϊ ἔην ἴΠ6πὶ 
ἴο ἀο [δμεῖγ ἀυΐγ.; Ὀαζ 4150, ἴῃ (6 ΠΡ ΉΟΥ 5θῆϑδ 
οὗ ἴθ ψογάβ, ἱπιρὶ γίηρ ἴδ σγοντ οὗ 4]] 
ΟΠ γιϑείδη ΠΟ] πθ55 ἔγοιη Ὁ γίϑξ Ὧ5 ἔγοτῃη (ἢ 
τοοϊ-“5ἔθῃ. ὅ866 ποῖΐδ οἡ 58]. ἰν. 2, Οὔϑ. 2. 

απᾶ ῥὲ «ῥα ΐ ὀμά δε ἐεγερίε οΥΓ δε ΣΟΚΡῚ 
αδϑδιλδ νγὰ9 85 τς ἢ οοποογηδὰ 1 Ὦ (06 τὸ- 
Οἱ]άϊηρς οὗ [86 ἰεπιρὶς 45 Ζογιῦθαθοὶ. ὙΠῸ 

ἔννο ἅσο σῃθη[οποὰ τορεῖ μοῦ ἴῃ ΕΖΓΑ 11]. 8, Ιο 85 
ἐδε διωϊάεγι, 566 ποΐθ δὰ ἴος. ; δπά Τοβῆυδ μδ5 
ὙΟΓΚ δϑϑίρηθά ἰο πὶ δηά ἢ15 (ἰϊά. ν. 9), ἰῃ 
ψὩΙΟΝ Π6 15 ποΐ δϑϑοςίδιοα τ ἢ ὈΌΔ4Ό6Ι. 

18. ἀπά δὲ “ῥα! δεαν δὲ χουν] Ἐαΐποσ, 
διά Η0 8881] οὐδ΄" αἱ κη 1, ΓΟΙΌΓΓΙΩΣ 
ἴο Μοβϑιδἢ 5 σοραὶ σδμδγαςίοσ, ἃ5 ΠΟΥ οΧ- 
Ῥγοβϑοά ἴῃ ἴδ ἰοσπὶ γωίς (Ηςῦ. »ἀῥαῦ. 

ὀείανεεπ ἐδεηε δο1} ἰ.6. Ὀείνγεεη ἴῃ 6 ϑεαΐ οὗ 
1Π6 ΓΌΪΕΓ δηὰ {Π6 Ξεδὲ οὗ [6 ργιοϑβι. ΤῊς ἔνο 
οδλγαςῖοιβ, πονν ἀἰϑιηςῖ, νν1}} Ὀ6 Παγπηοηϊζοὰ 
δηὰ Ὀϊεπάοα ἴῃ {π6 ρόύβοῃῦ οὗ ἴῃ6 Βγδηοῆ. 
ΝεΠογ νν}}} [δ6 χεραὶ οὔοθ ονοσβῃδάουνν [86 
ϑδοοσάύοίδὶ, ποσ ἴδ βϑαςοσγάοίδὶ [ἢ6 σορϑὶ. 

14. Ἡείο» Ἀλδίμοσ, Εθ1ἀδι᾽; {π6 ἀϊβοι- 
πος ἴῃ 186 Ηδεῦγεον ννογάς Ὀείηρ ὙΟΓῪ 5] 1 πϊ, 
ἃπὰ ΡΓΟΡΔΌΪ ἄμε ἴο ἴδε πιϊβίακε οὔ ἃ Ἴοργίϑϊ 
ταῖμοσ [ῃδη, 45 Κοοϑῖοσ βυρρεϑῖβ, ἰο π6 ἴπηδο- 
ΟΓΆΟΥ οὗ Ζεοομδγίδῆ. 

9 ἤξη δὲ “οπ 9 Ζεῤῥαπία}} ἴὔϑυ δ! ἰδκθη 
ἃ5 ἴπο οαυϊναϊοηΐ οὗἉ 2ο .9"ἐαὖὦ δε “οπ οΥ᾽ Ζερδα- 
πίαϑ ἴὰ υ. το: Ὀυϊ 4 δεῖίζοσ τγοηάθυίηρ 15, 20 
ἐδὲ 5γαζε ον' ἀἰπάπει: οΥΓ Ζερδαρίαθ: σοπ; 886 
ἰηἶγ, ΧΙ, ΙΟ. 
2 γ α ν»νινορφηογι αἱ] ἰ.6. ἴο σοπηπηοηογαΐς [ἢθ 

ΠΡετα τ οὗ Ηεϊάδί, Τοδίαν, ἀπὰ [εάδίδῃ ; 
δηὰ δον Βοβρι(δ0]6 σεοερύοη ΌΥ [οϑβιδὴ, [μδῖ 

1 γε νν}}} ἀΠ]Π ρα πεν οὔεγ τῆς νοῖςε οὗ 
τῆς ΓῸΚΡ γουγ Οοά. 

ΓΟΗΑΡΤΈῈΒ. ΝΠ]. 
: 782 εαῤίένες ἐμφιρῖγε οὗ ζπείέμρ. 4 Ζωλαργίαλ 

γοῤγουείά ἐλεὶγ σε. 8. «δὲς ἐδάς εαμσε οὗ 
ΖΔ καρ. 

ΝῺ [ε ςᾶπιδ ἴο ρ888 ἴῃ τῆς ἔουσίῃ 
γεᾶῦ οὗ Κίηρ ἤλαγίιβ, ἐῤαὶ τῆς 

ννγογά οὗ τῆς ΠΟΚ᾽ σάπια υηἴο ΖεςδΔ- 
ΓΔ ἴῃ τῆς ἔουπῃ ἀν οὗ τὴ6 πἰπῖῃ 
Το ΠΝ. φύεμ ἴῃ ΟΠ 516 ; 

50 Οἴδοῖβ ταϊρῆϊ Ὁ οποουγαροά ἴο ἔοϊονν ΤΠ σ 
ξοοά οΧΔΙΉΡΪ63. 

15. ἐδὲγ ἐδαὶ αγε αν ο75) Ἀλδίπογ, 8 ΟΥ 
πεῖ ΒδΥθ ὍΘΘΙ ΣΘΙΒΟΥΘΩ͂ ΖΔ. ΑὟΔΥ, Ἴ.Ζ. 
πρτὴν Κκῤην ΟΧΙΪο5 ἴῃ Βαῦγίοη δηὰ οἰϑενν πόσο 
5841} ἀο 85 [Π696 σγθῃ ἤανθ ἄοπθο. Βιυΐῖ ἃ Με9- 
δίδηϊς 56η56 450 υηά θυ] 65 ἴμ6 ὀχργεβοίοη, Νοῖὶ 
(Π6 [οννβ ΟἾΪΥ, Ὀυὲ [6 Οδη.1169---[ἤεγ τῆδὶ 
δΓῸ ΟΗ͂ 45 νγ16}} ἃ5 ΠΟῪ ἴπδΐ ἄγ ἢθδζ----νἢ}} 
Πᾶν ρᾶγῖὶ ἴῃ ῥγοπιοίίηρ ἴῃς ἴτι6 ψοσβρ οὗ 
Οοά, ψ Βα ΤΕΥ 5841} αν Ἰεαγποὰ {π6 ἀυγ 
οὗ οὐδδάϊθηςσε ἴο Ηἰ5 ψ}]}}: σοιρ. Ἀοπι. ἱ. ς, 
ΧΥΪ. 19, 26; δηὰ ΕΡΏ. 11, 13. 

ε “ῥα]] ἀποαυ] 1.ς. γε Ἶοννϑ 54 Ὀὲ δοϑυγοὰ 
οἵ 186 ἀϊνίπο δι ου νυ ὈΥ νυ ἢ [ ἀπὶ ϑρθδὶς- 
ἴηρ, ΠΘη γὲ 5}|4}} Βοδγίκθῃ αἰ" ΘΏΓΠΥ ἴο 186 
σοῖς οὗ [εδονδῇ. 

ΓΗΑΡΞΒ. Π1.--τ΄ΊΏᾶα ΠΙ. Οὐοάςἷξ ΓΕΡΙῪ Ὁγ ΖοοΠα- 
ΤΙΔῚ ἴο (Π6 αυσδίίοη τεϑροςΐηρ [Δ95ῖ5. ὙΠ 
ΤΛΟΓΔΪ ανν ἀῦουθ {86 σεγοηιοπίδὶ. Οοὐἶἷδβ ῥσο- 
Τ θα σοῃάϊ οη4] οὐ οὈὐδάϊθηςς ἴο Ἠ!ϊ5 ρτὸ- 
οορίβ. Ἐλϑοὶβ ὙΠ] 6 σῃδηρεὰ ἱπίο ἔραϑίβ. ΤῊ 
ςοπηϊηρ ἰῃ οὗ [86 Οεφηξ]ε5 ἴο ννοσϑῃρ ἢ. Οοά 
οἵ [6 [ονν8. 

(ΗΑΡ. ΝΠ]. 1. 206 7οωγί γεν οὁ77 ἐὶπρ 
Ῥαγ}] Β.0. 518. ΝΟΑΙΙΥ ἴνψο γοᾶγβ δά 
οἰαρϑοὰ βίποθ ἴπ6 νἱϑίοηβ νουςῃελίδα ἰο Ζεοῃδ- 
τιδὴ δά Ὀδθη πιδάδ ἱζῆοντῃ ἔογ ἴπὸ οησουγαρζθ- 
τιθηΐ οὗ (ἢ6 ροορίθ.0. Μοδηνδο ἴῃἢ6 ψνοτκ οὗ 
γεβίογαίίοη ἢδᾷ ἢ δηὰ Τογυϑδίοεπι μδὰ 
οριη ἴο ννεᾶσ ϑοτηλθννδί οὗ ΠΟΥ ἔοστηοσ ἀϑρεςῖ. 
νὰ τεϊυγηϊηρ ργοϑροΓΥ ἂἀηπὰ ρόοννοσ ἰἴ νγᾶ5 
ΟἾΪΥ παίιγαὶ πᾶὶ ἃ ηυσϑίίοη βου ἃ ἃγῖϑθ 85 
ἴο ἴΠ6 ργορυδίυ οὗ σεοίδι πίη ἴμοϑο ϑεγυῖοο5 οὗ 
δυσί, νυ ἢ δά Ὀδδη ἱπϑετυϊοὰ ἃ5 πλ6- 
Τηοσί4}95 οὗ [ἢς ἀεκίσυςοη οὗ [86 ἙΥ δηὰ 
[ΟΣ ΡΪ6. 

Οῤῥέρι Οὐ, Κρίεμ, [6 ἤπια οὗὨ [6 πἰπίῃ 
τιοπ ἀπιοης ἴδε ἰαῖοῦ Ἡρῦτοννσ, ἰηἰτοάιυςρὰ 
ἔτοτι Βαρυ]οπία δἴοσ ἴΠ6 σδρίϊνγ. ῬοββιὶΥ͂ 
1ϊ ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 σοηποοίοα νὰ ΚΧ.2), .6. Οὐοα - 



[ν. 2--.10. ΖΕΓΠΗΔΕΙΔΗ. ΝνΙ!, 

6 Απά ψεῃ γε ἀϊά εδῖ, ἀπά ἢ θπ 
ε ἀϊά ἀτγίηϊς, " ἀἰά ποῖ γε οδὲ 207 γομγ-- ᾿ Οτ, δε 

σεἰυες, ἀπὰ ἀτγίπκ 3ῶγ γομγτεἶυες ὃ »γϑι ἡὐ τῷ 
7 ᾿ διρβομίά γε ποῖ δεαῦ τῇς νγογάξ 1 Οἵ, ̓πε 

ννῃϊςἢ τῆς ΓΟᾺΡ Πδῖῃ ογθα ΟΥ̓ 1Π}6 ἐκε τσ. 
ἔογπλογ ργορῃεῖβ, νθη [Ἐγιβαΐεπι νγᾶβ ἐν αν 

γὰ τ: 

2 ὟΒεη τῃεΥ Πδά βεπὲ υπίο τῆς 
μουβε οὗ (ὐοά δδεγεζεγ δπὰ Ἐερεπι- 

1Ηεῦ. ἐσ τῃ6]εςῇ, δπά τῇεῖγ πιθη, ἴἴο ἈγΑῪ ὑε- 
ἐλδ γαεε ο΄ ἴοτς τῆς [ΟΚᾺΌ, 
ΚΤ. 5. μά ἴο ϑρεαῖς υπίο ἴδε ρτίεϑβίϑβ 

γνὨΙ ἢ τυσγε ἴῃ τε Βουβε οὗ ἴῃ6 ΟΚῺ 

ἴ«νἱ. ς8, 

οὗ Ποβῖβ,) δπά το τῆς ργορἢβδῖβ, βδυηρ, 
μου] ἀἁ 1 ψεὲρ ἰπ τῆε ΠΑῚ πποπῖῇ, 
βϑαρδγδίίηρ τηγ86] ἢ, 45 1 πᾶνε ἀοηβ 
ἴΠ6886 80 ΤΔΠΥ͂ ὙΘΔΓ8 ἡ 

4 ἴ ΤἸΠεη οᾶπι6 ἴπ6 νογά οὐ τῆς 
[ᾺΡ οἵ Ποβῖβ υπῖἴο πε, 54 γ]1Πρ᾽; 

ς ϑρελκ υηῖο 81] της ρεορὶε οὗ τῃε 
ἰλπά, δηὰ ἴο ἴῃς ργίεβίβ, βϑαγίηρ, ἮΝ ἤδη 
γε “[ϑιεά δηά πιουγηεά ἱπ τῇς ΠΑΝ 
δΔηά βενεπῖῃ γποπΐῥ, ὄνεὴ ἴθοβα 86- 
ὙΘΠΙΥ͂ γοαῦβ, αἀἰά γε δ 411] ἔλβδὶ υπῖο 
ἴΏ6, εύεη ἴο τηοὶ 

Μδιῖβ, 0 ΡΪγ5 ἃ ραζί ἴῃ [πὸ ΤΥ ΟΪΟΡΥ οὗ 
186 οἱάος δοιηϊοβ, 866 ῃοΐθ οἡ Απιο5 Υ. 8. 

Δ. "ἴῥεμ ἐδ 
ΟοαἋ] ῬτοῦδΟΪγ, Απά Βο."-91 δουῦ.,. [{15 
ποῖ ᾿ἰκοῖγ ἐμαὶ Ζεοδβαγιδὴ ννουϊὰ υ8ὲ ΜΒεδ-εἰἶ 
ἴου {86 δπλρ]6 θη 6 υ865 Βείῥουερουαῦ ἴῃ 
(δὲ 56η56 'ῃ υ. 32. Μδυτεσ (σοχῃράαγίηρ Βεΐδ- 
νερουαῦ ἴῃ Ηοϑβ. νἹἱῖ}. 1) ἰλκοβ βείῤ-ο ἴο πηθδῃ 
ἐδε ῥοιμε ον" γα» 9,7 Οοά. Βαΐ πούνῇοσο οἾ96 
ἴῃ δϑεγιρίιυσε 15 Βείδιεὶ δορὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἴΒΕΣ ὙΔΥ͂ 
[Πδῃ 845 {86 πᾶπις οὗ ἃ ρίδοςθ (5ε6 ποῖϑ οἡ [υἀρ. 
ΧΧ, τ Ὗνε ἂῖΐο ππ80]6 ἴο οχρὶδῖη δον 
νγ98 ἰδὲ ἴ86 αιικδίίοῃ ργορουπάθαά ἴο {πὸ 
Ρυοϑίβ δηὰ ργορμείβ σδπλὸ ἔτοπι Βεὶῤ- εἰ, Ὀυϊ 
511}} (86 Τοπἀοτηρ ΘΓ ξίνθη 15 ἴπ6 πηοδῖ ὑσο- 
Ὀ40]6 οὔθ. ΤῸ ΧΧ.. [λκὸ 1 ἴο Ὀ6 86 Ὡᾶπιθ 
οὔ ἢ εἰγ οὗ Βείδεὶ. 

δρογοχεγ)] ἘαῖΠοΥ, ΒΈΔΙΘΣΟΣ. Κερε,ι- 
»ηδίρορ ({-ε{τἰοηὰ οὗ {86 ΚΙΏ 5) ΤΥ Ὀδ ἃ {Π|6 οὗ 
οἵδἝοο, δηὰ ποῖ ἃ ῥΙΌΡΕΥ πᾶῖῆθ. Τῃὰ ἴνο 
ὩΔΙΠΊ65 ἄγὲ Ομδίἀσσδη. Οοιρ. εγ. χχχίχ. 2. 

ἔοῤγαγ ὀφύογε δε 1.00 866 τλλγρίηδὶ τοδά- 
ἵῃ5. [[ΛίΟΓΑΙΥ, 20 “»ιοοίδ {δὲ ὕες 97 Ψεῤουαῦ ; 
566 Ιηξγ, ὙΠ, ΑΙ, 22 δηὰ Μδισεσ οὐ Ὦ δῃ. ἰχ. 
12. 

9. «ὑε0} ἘἈδΙδοΓ, οΌ σα. 
ἐῤε ἤ22) »ιοπ! }ὴ Βοοδυϑο οἡ πε ἴθηῖῃ ἀδγ οὗ 

[86 ΝΠ πποηίῇ ἴδ6 ἰοτλρ]6 πδά Ὀδθη ἀσβίτογοά 
ὉΥ {Π6 ΒαὈγ]οπίδηϑ, 566 εγ. 11]. 12--14: ἃ Κ᾿ 
ΧΧΥ. 8---το, Πότε ἴΠ6 ϑενθηςῃ ἀδγ οὗ ἴδ. ΒΔ 
τ οητἢ ἰ5 τηοηςοηδαὰ 45 {πὸ ἀδῖε οἵ πο δηδὶ 
ἀεκίγυςίίοη, ποῖ ἴπ 6 [επί ἢ, ἃ5 ἴῃ [6Γ.}11. 12. 

σεῤαγαϊης »ιγεε1 7] ἘἈδῖμου, δοβλδππε 
ὕσζοσα 100: ἰπουρῇ ἴη6 Ηδθῦγονν τοοΐῖ 15 ποῖ 
16 βάτὴθ ἃ5 ἰμδῖ σεπάεσεὰδ ὈὉΥ ,αε4 ἴῃ ὦ. ς 
ἰηΐν, 

58. “ευεπὲδ πιο] }} ῬΓΟΌΔΟΌΪΝ οὐ δοςοιηξ 
οὗ ἴῃε ἀεαῖῃ οὗ Οεάδιϊδῃ ; 5ε6ὲ 2 Κ. χχυ. 2ς; 
76. ΧΙϊ, σ--- 3. 

ῥαά τ.πηὲ τοῖο 18 ῥοῖιι φ 

ἱπμδυϊτδὰ ἀπά ἱπ ῥγοβρεγ τ, δηὰ {δα “) δ. 
οἰτίε5 τῃεγθοῦ τουηά δροιΐ ἢεγ, πε η 
πιδ ᾿ἸΔῃλοϊτεά τἢε βοιιἢ δηά ἴῃ ρ]αίη ἢ 

8 4 Απά «πε νογὰ οὗ ἴτε [ΚΡ 
σδὴ8 υηῖο Ζεςοβαγίδῃ, βαγίηρ, 

9 Τῆι βρεᾶκεῖ της ΓΚ οἵ Ποβίβ, 
βαγίηρ, ᾿ Εχεσυῖα ἴσια Ππἀρτηεηῖ, ἀπά ᾿ Η 

δ΄ιΐξεΊ 
ςὃ. 

ΠΕ ΠΊΘΙΟΥ͂ ΔπΠἀ ΠοΠρΑ58 0 η8 ΘΥΘΓΥ͂ “νγϑνης 
ΠΔΔΠ ἴο 8 Ὀτοῖδοχ: 

10 Απά ὄορργεβ8 ποῖ τῇς νϊάονν, ὃ Ἐχοὰ εἰ 
ΠΟΥ [Π6 ἐλ Π γαβ8,) [Π6 ΒΙΓΔΏΡΕΓ, ΠΟΓ [καὶ τ. 
τῆς ροογ; δἂπά ἰεῖ ποπα οὗ γου ἱπ|ᾶ- 

ἐδοῖε “αυεμίγ γεαγ:] 1.6. ἴῃς ρεοά Ὀεοΐνγεεῃ 
[6 Ὀυτηίηρ οὗ ἴῃς (οτρ]Ὲ δηὰ ἴδε ἔοι γεας 
οὗ λαγίυϑ. 
4 γε αἱ αἱ Ξα:ὶ ἱπίο γιδ, φυξη 1ἴο »οὸΏ 7) 

Ἀδίμοσ, 41 γὃ9 Σ081}Ὁ ζδδὺ ἴο δ, γϑᾶ, 
ἴο ἘΠῚ Οὐομρ. Ηρ. ἱ. 4 ἔογ ἴδε σὰ ρῃδος 
τερειἴοη οὗ [6 ργοηουη. 

Θ. 4:14 ποὶ γε εαὶ 70" γοωγ:οἶυε:, ς. ἘΔ- 
ποτ, γὃὄπ5 1 ποῖ γοῦ ὑπαὶ ὙΟΣΘ Ὅ89 681- 
ΟΥΒ, διὰ γοῦ ὑμδὺ ὙΟΣΘ 89 ΣΙ ΠἸΙΚΘΙΒΥ͂ 
ἐ. 6. ἀϊὰ γου ποῖ οδῖ δηὰ ἀσηῖκ 5 ΠΊΡΙΥ ἔοσ γοὺγ 
ον ρταϊποδίίοη, υἱΐπουξ δηγ ἴο 
Οοὐδδβ ν}Ἱ}} δπὰ Οοά β βίουγ ἡ ἀοιῃρ. σ Οοσ. 
Χ, 31. 

7. δϑρομίά γε ποὲ ῥεαν ἐδε «υογάτ, ὅζς. 
Ἀδίμοῦ, 858 ἴῃ (86 σηλγρίῃ, Ασϑ ποῦ 8:986 
Ὅ59 ποχάβ, ἄς,, ἐἰε. 158 ποῖ [(ἢϊ]5 [δὲ τς ἢ 
]οθονδῃ ΌΥ Ηἰ5 ῥγορμεῖβ ργεοάϊοϊοα, ὑν ἢ} 6 
γοιγ σΟΙΠΙΣΥ ννᾶ5 γεῖ ϑθουτγε δηὰ ργοβρόσζουβ ὃ 

ἐδε του απά ἐδεὲ ῥίαϊη ] ἐ.ε. [6 Νερεὺ δπὰ 
δε δϑδορμέϊα, ἴνγο οὗ ἴπ6 ἴῆγθο αϊνϑίοπβ οὗ 
{Π6 του] ΟΥΥ οὗἩ [άδῃ, τΠ6 (ἰγὰ θείην 26. δὲ} 
ΠΟΙ ; 566 05}. χὶ. σό. 

9. Ἐχεομε] Ἀλδίμεν, δυάεκο γ9. ΤΉΪΚ 15 
ἃ τορυ δ] οδίίοῃ ἴο (ἢ6 τλθη οἵ Ζεςομαγ ἢ 5 ἂρθ 
οὗ [6 πλοσγὰϊ ἰανγ τ ῆιοἢ δά δε ρσίνεη ἴο 
{Ποῖς ἐοσοίδίῃοιβ ἰῃ Εχοά. χχὶϊ. 2Σ, δηά ἴο 
Ὡς ΠΟΥ πδά τοδιϑοά ἴο ἢοάσκεη, ὍὙΠε ἔογα 
ΤΟΥ Ῥτορμεῖβ ῃδλὰ βουρῃξ ἴο οηΐογος ἰδ (1521. 1. 
43. ΝΠ], 6, γ; Μιίοδῇ ντἱ, 6--ὃ; [6γζ. νυ. 28) 
Ὀυϊ τ ουΐϊ βυσςοβ5 (ἸΠξγ. τ. ΣΙ, 12). 

10. «μά ἰεὶ πορδ ο γοι ὑρηαρὶπο φυϊ ἀσαϊπεΐ 
δὶ, δγοίδεγ ἐῶ γομγ ῥεαγ] ΟΥ̓ ῬΕΓΏΔΡρ5, σπά Ὁ 
σδαϊἑ ποὲ εαεῤ ομἊὸ »ριεράαίε ὠῤοπ δὲς ὀὃ}ὲ')οίδεγ.: 
σἰμ πὶ γο ῥεαγία, ἰ.6. ζεορ 11 12 γεριορόγωπεῦ, 
ἃ5 16 [Χ Χ. ἢᾶνθ οχργεβϑοὰ ἰξ ΌΥ μὴ μνησικα- 
κείτω, ἀπά ΟΥ̓ τὴν κακίαν τοῦ πλήσιον αὐτοῦ 

᾿ λογίζεσεε; ἰπῖτ. Ὑἱ1.. 1.7), 4.ν. ΟΡ. ἴῃ [86 
Χ, Ῥτον. χχὶ. λ4, δΔηά ΗἩεογοά. Νν111. 29. 

Εσ. ς. ::. 



Υ. 11- 6. 

ἴῃ. 6. δρδίηϑέ ἢ]8 Ὀγοῖθοῦ ἴῃ γοιγ 
δῖ. 

11 Βυῖ 1Π6γ τεξιδοά ἴο Πεδίκεη, 
Δηα ἴρυ}]ς 4 ἀννᾶγ τῆς β8ῃπουϊάετ, δηά 

τὰ ᾿ φἴορρεά τῆ εἷγ δαγβ, δι τῆογ 8Που]ά 
ποῖ ἈΕΆΓ. 

12 Ὗθδ. ΤΠ6Υ πιδάς τΠεὶγ Πεαγίβ ὧς 
ΔΠ δάδιηδηϊς βἴοπε, ἰεϑξ ΤΕΥ 5ῃοι)]ά 
ἢεᾶγ τὴς ἰατν, δηά τῆς τες: νυ ῆϊοὴ 
τε ΓΟΚῸ οὗ Ἠοβῖβ δῖ βεηξ ἰῃ ἢ 8 
δρί τς ̓ ΌΥ τῆς ἰογπιεγ ργορβεῖβ : τΠογα- 

"5 ἴοτε οδπι!α ἃ ριεὰῖ ψγγαῖῃ ἔτοπὶ τῆς 
ΓῸΚΡ οὗ Βοβῶ. 

12 ὙΠεγείοσε ἰξ 18 σοπλα ἴο ΡΆ88, 
ἐδαὶ 45 ἢῈ ογδά, δπά πὰ} ψουά 

. ποῖ Βεᾶγ; 80 “{ΠΕΥ οτεά, δηά 1 
ς, ΟΙΪ]Δ ποῖ ᾿οᾶῖ, βαῖῃ τῆς ΓΟΚΡ οὗ 
ον τας ἢοβϑῖβ ᾽ 

14 Βυῖ 1 βοδίζεγοά τῆςπὶ ἢ ἃ 
ὙΠΙΓΙΠ Δ ἀπιοπρ 411] τ[ἢ6 ῃδιϊοῃβ 

εις ΜὝΒΟΙΏ [ΠΟΥ Κπον ποῖ. ὍΤῆυςβ ἴδε 
Ιλπὰ νγὰβ ἀςβοϊαῖς δίζεγ [π6πὶ, τηδῖ πο 
ἸὩΔΠ ρδϑϑεά τητοῦδῃ ΠΟΙ τεϊιγηβα : 

ι, ἔογ τ88γῪ ἰδἱά τὰς ἴ ρ]εαβϑαης ἰδλπά ἀε- 
᾿ς Ββοϊαδζε. 

ΓΗΑΡΤῈΚ ΝΠ. 
ι 74: γεηίογαδίον οὗ εγμσαίοη. ο 72εν αγ δ- 

εομγαρταΐ ο 1λ4 δερε δϊρρ᾽ ὁγν Οοα ᾿ς γανοιγ “5 

11. 2667} ἰ.6. γομν 7ογεζαίδεγι. 
ο δεαγἀεη) Ἰἰῖθτα! ν Τπθδῃ8 20 2γίεξ μῤ ἐδὲ 

ΩΓ: ἰο ἱμίοπ. ΟὐοτῃρΡ. [58]. χ. 10 δηὰ ποῖδ. 
απαὶ ρωϊϊεά ἀαυαν ἐδε «δομίάεγ)ὴ Ἐλδίθμοσ, δα ά 

᾿Π ΣΙΥΠΙΘά ἃ ΣΟΙΥΔΟΙΟΣΥ ὉΔΟΙς. ΤὨδ ρῥγορδεῖ 
᾿ ἰδ υϑηρ (Π6 τηοίδρῃοσ οὗ ἃ βίυθθογη πιι]δὲ ος 

8535, ΤῈ 5λπὶ6 ρὮγαϑο Ὅσο ἰπ ΝΘΉ. ΙΧ. 29, 
Ὑν Πότ ΑΟὟ. [45 σπά «υἱἱδάγεαυ δὲ τρομίάεν, 

σἱοῤῥε ἈΔΙδεΥ, τιδ ἀθ ἅ811. (Οοιῃρ. [58]. 
ΥἹ. 1ο. 

ἐδαὲ δεν “δοιά ποὶ.. ἈἘδίβοῦ, 1οφὺ 8 07 
ΒἈΟΠΙά, 45 ἰῃ ἴΠ6 ποχί νοσβα, 

18. 2δὲν »ιαΔ12] ἘΔΊΠΟΥ, ὉΔῸ. δοῦ. 
2: απ σάα»παη! :10π6} Ἴμε Ηεῦγενν δδαν»πεῖν' 

ΤῊΘΔΠ5 ΡΓΌΡΕΙΙΥ ὦ ἐδογη οὗ ἐδίφεϊο; ἰὨδΏσΟα ΔΗΥ͂ 
ϑῃαγρ-Ροϊηϊοὰ ἰοοΐ, ἃ ἀϊαπιοπά ρΡοϊπὶ ἔογ ἐπ." 
ξτανηρ, 6γ. χνῇ. 1, γβογο ἃ 5 τεηάσγεὰ 
ἀἰα»ιοηά ; ἰξ ἰ5 υϑοὰ 85 ἃ ἤξυγε οὗὨ παγάπεβϑβ ἴῃ 
ἘζΖεῖς. "ϊ. 9φ. Αςροτγάϊηρ ἴο Κοεβίεγ ἴξ 15 ψοῖ 
ἡ ωμπίογ, νυ Ἀι Β 15 για ΟΥ̓ 115 Βεοοῃ Δ ΓΥ πιραηίηρ,. 
[π ἰἴ8 ὈΥΙΏΔΤΥ πηρδηΐϊηρ ἰἰ ἰ8 ἐουπὰ ἴῃ [58]. Υ. 
ό, ΧΧΧΙΙ. 12, ἄζα. 

1δε ἰσευ...ἐδε.. ῥγοῤδει.} Ὀ᾿δπρυϊϑμοα Βοῖδ 
δνθη ἴῃ [86 δϑϑογίίοη οὗ [86 ὉΠΗΥ οὗὨἨ 1861 ἴεβ}- 
ΓΛΟΠΥ͂. 

ἐπ δίς “ῥἰγ] ἈΔΊΠΟΣ, ὉΥῚ Μ16 Βν1:11}. 

18. ἘΣ Π ΟΕ ἴδο οἴδηργο ΠπῸπι [6 
τινὰ ἴο πὸ Ρέϑοῃ. 
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ἕλω. τό Οοοά τοογ ἐξ αγὸ γεγμένεαὶ 97) ἐάενῃ. 
18 Ὁ» ακά οε͵αγρεσιορ αγό φγορεϊεε. 

ΟΑΙΝ ιἂε νογά οὗ τῆς. [ῸᾺΡ οὗ 
Ποβῖβ σδπια 10 516) ΒΑΥἹΠΡ, 

2 Τῆι 84:1} τῆς ΓῸΒῸ οὗ Ποβῖβ ; 
51 νγὰβ Ἰεϑΐοιιβ ἔογ Ζίοη νυν στεαῖ κὐοσ ν 
Ἰβδϊουιθγ, δπὰ 1 νγῶβ [εαίοιιβ [Ὁ μεῦ΄ 
ψ ἢ ρτγεδῖ δὰ 

2 ἔμεν βδτῇ τὴ ΓῸΚΡ ; [ δ: σε - 
ζυγηςἀ υπῖο Ζίοῃ, ἀπά νν}}} ἀννε]] ἴῃ 
{πε πιϊάβε οὗ Τεγιυβαίεπα : δηά [εγυβ4- 
ἰεπὶ 5.411 θὲ ςδ δὰ 4 οἰ οὐ τι ; 
Δηα τς τηοιπίλίη οὗ τε ΓῸΚΡ οὗ 
ἢοβῖβ ἴῃη6 ΠΟΙΥ πηομπηίδίη. 

4 Τῆι 841} τῆς [ΚΡ οὗ Ποβῶ ; 
ἼΒεγε 8}}} γεῖ οἷά πιδὴ δηὰ οἱά 
τὑνογεη αὐγαὶ] τη τῆς 8ἴγεαῖβ οὗ [ογιβδ- 
ἰεπι, δῃά ἘνεγΥ πηδῃ ὙΠ} 8 5: ἴῃ 
μιῖ8 μΒαπά ' ἔογ νεῖν ἄρα. 

5 Απά τῇς 5ἴγεεῖβ οἵ {Π6 οἰ 511] ψ' αν». 
δὲ Δ1] οὗ βογβ ἃπά ρἱγὶβ ρἰδγίηρ ἴῃ 
τῆς βἴγεεῖβ τῃεγθοῦ. 

6 Τἢιυ5 54:1} [6 ΓΟΚῸ οὗ ἢοϑῖϑβ ; 
τε θὲ ᾿ππλγνε]οιιβ8 ἰῃ [Π6 ἐγεβ οὗ εὐρὸ ἡ ίῳ 
ἴῃς τεπηπᾶηξ οὗἩ τὴϊ8. ρβορίβ ἱπ τπ688 ουδὲ 
ἄλγβ, 8ῃοι!ὰ ἴξ αἷδϑο θὲ :τῃᾶγνε]οιιβ 
ἵπ πΐπς αγαδὺ 881} (ἢ6 ΓΟΚᾺΡ οὗ 
Ποϑβῖβ. . οἵ 

14, «υδογι ἐξδέγ ἔπεευ πο] ΟοΙΏΡ. εγ. χυὶ!. 
13) ΧΧΙΙ. λϑ. 

4,3εν ἐφ ε»4} ἐ. 6. αἴχοσ {ΠΟῪ “τετὸ 50 βοδί(ογοὰ 
δὐγοδά, ψβοῖΠοῦ 845 σδρίϊνοβ ΟΥἨ 85 ἐΡ ν68. 
ΕΓ 1Π15 υϑᾶρὲ οὗ 4,327 5866 50}. 11. 8. 
}απεά ἐὀγομσὸ πὸ γείμγπε )ὴ “ὮΘ οσσὰγ- 

Τοηςο Οὗ (86 5ΔΠ|6 Ρῃγαϑθ ἴῃ ἰχ, 8 [25 Ὀδθη 
δἀάιυςοὰ 45 4 ῥγοοῦ οἵ σοπημοη δι ΠοΥΞὮΡ ; 
Ὀυϊ 11 15 υϑοὰ ἴῃ ἃ ἀἰβετεης ϑθῆϑο ἰῃ [)6 ἔτγο 
Ρδϑϑᾶρθϑ, ἀπά 15 ἑουηὰ 4150 'η Εχοά, χχχίὶ. 27; 
Ἐχεκ. χχχν. 7. 
2 εα:αη] Ἀλίδεσ, ἅ98178 19. (οπΊρ. [67. 

1. χο ἃπὰ ποίε, 

ΓΗΑΡ. ΨΙΠΠ. 2. ο«υὐὸατγεαὶ Κμγ}] Ἀλδίδου, 
«υἱῷ σγεαὶ «υαγηη ΟΥ̓ πεαί, ἴῃ ἃ βορὰ 56η56; 
Ὁπ|ὲ55 ἱπάοοὰ ννὸ τείοσ 1ὸ ἴο [86 Θῃοηῖο5 οὗ 
Ζίοηῃ. 

8. 4 εἰΐγ 9Υ ἐγ] Ἀλδίβοσ, ἃ ζδ1Ὶ} 71 
ΟἿ. ΟὐομΡ. [581]. 1. 21. 

4. ῥω 4} 866 Τυάξ. νἱ. 21 ; [88]. ΧΧΧΥ,, 
6. Οοιμρᾶγὸ ἴδε τπεϊδρῃοσγίοδὶ 56 οὗὨ ἴδδ σος- 
δῖ πουη δ᾽ απ ἴῃ 581. 1}. σ᾿ 

δ. 2ἐαγίπφ)] [ἢ 186 56η58 οὗ σρογεη ; ΠΟΠΊΡ. 
Τυάφ. χνὶ. 2ς, 27: ἰπ 5. Υἱ 57) 21) 2 αγεά 
ΤΏΘΔη5 Οἡ ἃ Πηυ5ὶςΔ] ἸηϑιΓυτηθηΐ. 

Θ. ἐῤε:Ὶ Ἀδΐδογ, ὕ8089, ἐκε. δὲ ( {{πὶς 
γθεη ΜΥ ῥγοπιῖϑο 15 [18]16 . 

ἘΗΦςΌ.,»» 
»ενέξ ἐξ εΐς 
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ε 
ἐάε χοιν 

2 
ξὰφ ἐηηβν. 

ζᾶ4 
φ 

ἐᾶν» εέ Νῦ- 

ἑλἐκ, δε. 

ΓΗεῦ, ἐᾷό τῇς. δᾶϑῖ ΠΟ ΠΕ, δπά 
ΟΝΝ 

γη Τῆυ8β αἴ τῆς ΠΓῸΚῸ οὗ Βοβίβ ; 
ΒΕ οΪά, 1 νν}}]} βᾶνε ΣΩΥ ρεορὶβ ἔτοπι 

"δὰ ΤῈ} 6 ννγεϑῖ 
σου ΠΕ ; 

8 ΑΠΔ4] ψ1}] Ὀτίηρ τπεηι, ἀπά ΤΠΕΥ 
804}] ἄνγθὶ] ἴῃ τὴς πιϊάβϑς οὗ 6Θγιιβα- 
Ιεπὶ: δηά {ΠΥ 58}4]}] 6 ΓῪ Ρδθορΐε, 
δηά 1 νν}}] θεὲ τῆεϊγ (σοά, ἰπ τῆ δηά 
ἴῃ τἱρῃϊεουβϑηεβ8. 

ο ἴ ἼΓὨυ. 541} τπ6 ΓΚ οὗ Βοβ ; 
[εἰ γουγ παπάβ θὲ βἴίγσοηρ, γε τῃδὲ 
Πδᾶγ ἰῃ ἴπε8εὲ ἀδγβ8 1πε86 ννογὰβ Ὁ 
186 πιουῖ οὗ ἴῃς Ρῥγορῃεῖβ, ψῆις 
τυεγς ἰῃ ἴῃς ἀδΥ ἐῤαὲ ἴῃς ἐουπάδτίοη 
οὗ τῆς Βουβς οὗ ἴῃε ΓῸΚΡ οἔὨ Ποβῖβ 
ννλ8 ἰδά. τῇδ᾽ τῆς ταπιρὶα τπὶρς ὃς 
δι]. 

ΙΟ Εογ δεΐογε τ8ε8εὲ ἀδγϑ8 Ἢ τΠετὰ 

σῥομά ἐ αἴόό δὲ »ιαγυεϊίοις ἐπὶ τεΐπο γε: 3] 
ΒΔΙΠΟΥ, 8180 15 ΜΥ ΟΥΘδ 8881] 10 ὯΘ 
ἸΔΔΥΥΘΙΙΟῸΒΊ [Π6 αυεδίίοῃ ΠΡ] ΥἹηΡ' ἃ πε 8- 
ἔἶνο γορὶγ. Τδὲ νΠ ΙΓ ἢ 966 Π15 ΠΙΆ γυ οὐ, γϑᾶ, 
᾿πιροβϑιΌΪ6 ἴο πηδῃ, 15 ροβϑίϊε νπἢ Οοά. 

7. ὥονι ἐδὸ εα: εομπγ}}) 1, ,ονι 186 
ἰαπά οΥ ἐδε “μη-γσίπρ. Αὐςοογάϊΐϊηρ ἴο Εθγοῖ, 
ΕἸγπιδῖβ, ἴῃς ἰδηὰ οαϑὶ οἵ ϑγσγίδ. 
ον ἐδὲ «υεὶ εομρ!γ 7) 1, “ον 1δε ἰαμά 

9 δὲ “οἰδέηφ “μπ. ΤὨετο γοτὸ εννβ ἰῃ [δ6 
νγεδῖ ἃ5 ὙῸ6}} ἃ5 ἰῃ [πε δαβςῖ, ποπὶ ἴπῸ τὸ- 
βἰογδέοῃ οὗ [ογιιβαίθπὶ δηὰ (ἢ6 ἴεπιρὶς νου ὰ 
Ὀπης Ὀδοῖς ἴο {Π6ῚΓ δῖνος ἰαπά. ὙΠοΙθ ννοτὸ 
ἴπῸ ἀοθοοπάδηϊβ οὗἨ [Π6 εἀρέϊννεβ ψβοστλ [86 
Ῥμαηιοίδηβ πδὰ ϑοϊά νυεβένγαγά διοηρ ἴδ6 
Οτεοΐδης ([οο] 11}. 6, Α. Ν.); δηά ἴβϑγὸ νγετδ 
ἀου Ὀ11]655 ΣΠΔΩΥ ἔργο υνῦο δὰ ἐβοδροὰ ἴῃ 
[Π6 5Ξ4π|6 ἀϊγοςτίοη ἔτοπι (ἢ ἰηναβίοη οὗ Νεῦυ- 
ομδαάῃοζΖΖδγ; σοΡ. [541. Χ]]. ς, 6. 

8. ἐπ ἐγ ἀπά ἐπ γὶν δίεοι πε. ἼὮ656 τὸ 
(ἢθ ςοπάϊτοηβ οὗ ἴπῃ6 σονοηδηΐ οἡ Ὀοΐἢ 5: 465. 
Τα δηὰ τρίθουδβηθ655 ἀτὸ αἰγὶ θυΐο5 οὗ Οοά, 
δηὰ Οσοάδβ ρθορὶθ δὲ ρ᾽οάζοὰ ἴο δὲ ἐγ ῖπαι 
δηὰ ΠρὨίθουβ (ΠῈΓ. νύ. τό, 17). Οοῃρ. ΗοϑΚ. 
11, χ8--- ἢ τ 15 δὲ ἀονηῃ ἴο Ὁ. 13, 
δηά «Ξοὸ σ: Κ. 11}. 6 δηὰ [58]. χ]ν, Σ. [|6- 
ΤΟΙ 14}}}5 νογϑίοη οἵ [6 σονθηδηΐ 15 ἴο ὃ6 ἔοιιπά 
ἴῃ ]6γ, χχχὶ. 31--- 34. 

9. οὔίδε ῥγοῤδει“] 1.6. Ἡδρφαὶ ἀπὰ Ζεοβᾶ- 
τίδῃῆ. ὙὍΠὸ τεΐσγοησθ 15 ἴο [86 {ἰπ|ὸ ἤεη {Π6 
θυ] ηρ οὗ (Π6 ἴειρὶε ννὰ5 Ὀεηρς ργοςεοάδαᾷ 
ἢ, ἃ5 γοϊαϊθα ἴῃ ΕΖΓΑ ν. 1, 2 (ὙΒοτα ἴἰ 15 
Βαϊὰ {πὶ ΖοιυθΌΔΌοΙ δὰ [Ὀβῆια γοϑα ὑρ, δηὰ 
δέχαπ ἴο Ὀυ1]ὰ [Π6 Βοιιϑε οἵ Οοά ννὩϊοἢ νγᾶ5 δὲ 
7ογ 5816), δηὰ ποί ἴο {Π6 δεῖιιδὶ Ἰαγίηρ οὗ [ἢ 
τουπάδίίοη οὗ ἴῃ6 πουϑο οὗ 1Π6 1 ογάὰ ἰπ (Πς 
βδεοοπα γοᾶγ οὗ ΟΥ̓́ΠΙ5, ἃ5 τοϊδλίθα ἴῃ ΕΖτγα 11]. 
8---12. ΤΠ15 ἰδοῦ Ὀδοδπιθ, 45 ΚοὶΪ σοπλαγκβ, 
8Π ουθηίῆ!} ἕδοϊ ᾿πσγοιρὰ ἰδ σοπεπυδίίοη οὗ 

ΖΕΓ ΗΑΔΆΚΙΑΗ. ΝΙΠΠΙ. [ν. 7.13. 

ὙΔ8 ΠῸ ὄξδιίγε ὉΓ πΊδη, ΠΟΓ ἈΔΠΥ͂ Πίγε ὁ δι. 
ἴογ δεαδϑῖ ; παιῖθεῦ τοῖς ἐῤέγεέ σην 
Ρεᾶςε ἴο Πίηι τπδῖ γεπῖ οὐ ΟΥ Γς4πι6 
ἴῃ Ὀεςσδιιβε οὗ (δε αϑῇιςτίοη : ἔογ ὦ 
8εῖ 4]}] πιθὴ Ἔν οἠδ δραϊηβί ἢ 15 
παρ θουτγ. 

11 Βυὲ ποὺ [1 τοῦ ποῖ δὲ υπίο 
τῆς τεβίάιια οὐ 118 ρεορὶβς 45 'ἰπ ἴδε 
ἔογπηοῦ ἀλγ8, 5811} [ἢ [ῸΚΡ οὗ Ποβῖϑβ. 

ἣ 12 ον τῆς 8εεὰ «ῥαἠ ὁὲ ' ργοϑ- "πὰ: 
ῬΕτοι8 ; ἴῃ νἱῆβ 541] ρίνε πεῖ ἔπιϊῖ, 
ἃπὰ τῆς στουπά 5}41}} ρίνε πο 1η- 
οὕθαβο, δπά τῇ6 ἤδάνθηβϑ 5}2]1] ρῖνε 
πεῖν ἀονν; δηά 1 νν}}} ςαυβε ἴδ τοπὶ- 
πδηῖ οὗἉ 1Π|8 ρεορ]β ἴο ροβ8685 41} τῆ ς8ς 
ἐῤίηρε. 

12 ΑΠά Ιξ 5ῃ4]] σοπιβ ἴο ρ458, “δαὶ 
8 Υ6 γε Δ ΟἰΓ86 Ἀπιοπρ τῆ ἢΠολ- 

186 ὈυΠάϊηρς ἴῃ ἴΠ6 ϑεςοηὰ γεασ οὗ δατυβ. 50 
4150 ΒΙΑΥΠΕΥ͂. 

10. δεζογε ἐῤγε ἀᾳγ4} 1.6. Ὀδέοτο ἴ86 ἀδγϑΞ 
ψθοη [86 ψοῦκ οὗ γοϑίοσδ!ἢ νγᾶβ8 
ΒΡΑΓΕΙΪΥ δηὰ ἢ 4 ψ1}}, δὲ 186 Ἰηξε αϊΐοη οὗ 
Ἡδρξαὶ δὰ Ζοοδδσίδη. 

πὸ δἰγε] 1.6. ὯΟ τουγασγὰ οὗἉ πεὶσ [οἱ] ἔοσ πιδη 
ΟΥ̓ Ὀοαϑβί ΌΥ͂ τϑάϑοῃ οὗ (π6 ἐδ] υγε οὗ μ6 σσορβ. 

πείέρεγ.. ῥεαοο) ΤῊΪ5 τοίεσϑ ἴο ἴπ6 ρεπιοὰ 
ψ ἤδη ἴΠ6 του ἀϊηρ οὗ ἴἢδ ἴσπλρία νγᾶς Ἰηΐοτ- 
Γυρίοα δηά πορ]θςοϊοα : 5.6 ΕΖγα 'ν. σ, 4. 

11. γεοεί με] ἘἈδῖμοτ, τοδὶ; δηὰ δἴ950 ἴῃ 
Ὁ. 152 ἰποϊοδὰ οὗ γεριπαπέ: 566 Ηδρψ. ἱ. 12. 

ΩΣ ἐπ ἰδὲ ϑογηι ἀ4γ4] ἱ.ς. ἴῃε6 Ἐπιὲ5 νυ ῃοη 
[06 ννοτῖς οὗ [86 ἱεπιρίε Ὑὼλ5 πορίοςῖοά, Ψνδὲ 
νγὰβ ἴδο ἰδία οὗ {πιηρβ πο 15 ἀοϑοσι θὰ ἴῃ 
Ἡδρξ. ἷ. 6, 9-τοΙΣ, 11. 1ς---7. 

12. ἔὸγ ἐδε“εεαά «δα δε" Ἴ Ἀλδίβοσ, 
ῬΟΣ ἴ:0 8004 οὗ Ῥθ8090, 89 γἱπο, ἄς. 
ΤῊϊΚ 15 Κα αὶ "5 τοὺπάθυηρ, δηὰ 5 υἱβουῖΐ ἀουδὲ 
σογτοσῖ. [}π ΕΖοκ. ΧΥ!, ς, 6, ἔπε στθαῖ δαρὶθ 
(λΚε5 ἐδ -εεά 9 δε ἰαπά, δὰ Ὁ]δηΐβ ᾿ξ ἴῃ ἃ 
ΠΗ] βοϊὰ ; ἀπά ᾿ἃ σγονβ ἂπὰ Ὀδοοπιθβ ὦ 
φῤγεαδιίησ υἱριό 9 ἰοαυ ταίμγε; ἀπὰ ἴῃ [ετ. ἰϊ. 
21 [5Γδε] 15 ϑροΐθη οὗ 85 ὦ ποδίο υἱπε, «υδοὶ α 
γίρ δὲ “εεά, [ἴ ταὶ ξ Ὀ6 Ὀείϊίετ ἴῃ 411 ἴμ6ϑο ρ85- 
ΒΑΡῸΘ ἴο τϑπῦογ ἴῃς Ηρδῦγενν τνογὰ ὈΥ φίαπι. 
ὙΠΟ νἱπθ ἰβ ὑγθ- ΠΕ ΠΤΥ ὦ ῥήαπὲ 97 βεαι; 
ΘΟ. Κα. ᾿ν. 25; 2 Καὶ Χν". 411; [58]. Χχχυΐ. 1ό: 
Μιοδῇ ἴν. 4. 

138-15. ὙΠ ρϑϑϑαρὸ τοϊδίος ἴο 16 οἂ 
Εἶνοβ ψῆο δά Ὀδθῃ σατο ἀνα ὕροῃ 
ἀεϑίσυςξοη οὗ [πε [5Γγδ6}}|5ἢ Κίπάοπι, ἃς νοὶ] 
8ἃ5 ἴο ἴποϑε οὗ ἴῃ σδρο ν Υ οὗ [υὐδλῃ ἴῃ Βαδγ- 
Ιοη. ΤΠ Ρυπιϑῃπηθηῖΐ μδά Ὀδδη ἱπῆϊσϊοα αἱ 
ἔνο αἀἰβεγεηξς {ἰπηθ5: Ὀυϊ ὈΟΪΒ παίϊοῃς τοτὲ 
Ἰην ἃ ἴο ραγεςραΐθ ἴῃ ἴπ6 Ὀϊοββιηρβ οὗ (δς 
τοΐυγῃ ἴο Ζίοη. 

18, ὦ εμγ:ε} τι Βα οὐ]οςῖ οὗ οσυγϑίηρ, ἃ Γὸ- 



Υς 14:-}.]} 

τη. Ο Βουβε οὗ Τυάδῃ, ἀπά Βοιιβ6 
οἔ [δγδεὶ ; 80 νν}}} 1 βᾶνε γουι, δηά γε 
8021} ΡῈ ἃ ὈΙεββίηρ: ἔδαγ ποῖ, ὀκμέ ζι 
γουγ πδηἀ8 δε βἴγοηρ. 
14. Βογ τῆυβ βατῇ τῆς ΤᾺ οὗ 
Ποβίβ; Α8.1 τδουρᾷς ἴο ρυπίϑἢ γοιι, 
Ποη ὙΟῸΣ ἔλίμεῖβ ργονοκεὰ τὶς ἴο 
ψτδῖῃ, 84: τῆς ΓΟΚῸ οὗ δΒοβῖβ, δηά 
1 τερεηϊεά ποῖ: 
Ις 8ὸ δρϑὶπ πᾶνε 1 τδουρῆς ἴῃ 

ἴ8ε886 ἀδγβ ἴο ἀο νγεὶ]] υπίο ἤπεῖδας 
ἼἸεῖι δηά ἴο πε ἤουβδε οὗἩ [πάλῃ : ἔξασγ 
γε ποῖ. 

16 4 ΤἼΠεβε σγε ἴῃς τῆ]πρ5 ἴῃ γε 

ΖΕΓΠΗΑΕΊΙΑΗ. ΝΠ]. 

Ι9 ΤΠ 84 τῆς ΚΡ οὗἉ δΒοβῖβ ; 
Τῆς ἔλθει οὗ ἴτε ἐουγῆ »ομὴδ, ἀπά 
τῆς ἔωϑι οὗ τῆς ΠΗΉ. δηά {6 ἴαβι 
οὗ τῆς βονεηῖῃ, δηά (ἢς ἔμϑι οὗ {πὰ 
τεητῃ, 8}|4}} ΡῈ ἴο τῆς Ποιιβε οὗ ]υ- 
ἀλῇ Ἰου δηά βλῦτο αηὰ ΤἙἢςογαι! 
. [δδϑῖβ ; ἴπογα 
Ρεᾶςε. 

20 ΤΉ 541ἢ τε ΓΟᾺΡ οὗ Βοβίϑ; 
71ε. τῤαίΐ γεῖ εογιφ 9 ῥαι:, τῃαῖ τῃογε᾿ 
884}} σοπλα ρεορὶε, δπά τῆς ἱπῆδθιῖ- 
Δηΐϊβ Οὗ ΙΏΔΠΥ Οἰτί65: 

21 Απά τῆς ᾿ῃΠΔὈ]Δη18 οὗ οης ε11} 
8}}8]] ρῸ ἴο ἀποίμογ, βαγίπρ, 41,εἴ 18 4{παὶ α. 3. 

21 

ὉΓΟ ἰονὸ (ἢ6 {τ ἢ δηά Ι ον, 
Ζοίξνεν, 
4“ ἐν» εφε. 

ΟΥ̓, 

4 
.4. 8[8]} ἀο; ἐϑρεακ γε Ἔνεῖῦ πιᾶῃ τῆς 
.ς {πιῇ ἴο 8 πείρβθουγ ; ' εχεςυῖς (ἢ ς 
«ὦ άρτηοηξ οὗἹ {γα ἢ ἀπὰ ρδᾶςα ἴῃ γουτγ 
τ ἢ δαῖαϑ: 

17 Απά Ϊεῖ ποπε οὐ γοῖι ἱπιδρίπε 

ο ἢ βρεθά γ "το ΡΓΑΥ Ὀεΐοτε ἴδε :, α 
ΟἈΌ, ἃἂῃά ἴο β86εκ τῆς [ῸΚΡ οὗ ἙΣΩΝΣ 

Ποβῖβ: 1 ψ1}] ρὸ [5ο. 1Η6Ρ. 
22 Ὗελ, ΠΊΔΗΥ Ρεορὶς δηά ϑβίγοῃρ ἔην 

ΠΑ ΟΠ 8 54]] οοΐὴς ἴο 586εἷκ τῆς ΟᾺΡ ἈΠ; οὗ 
6} ἴῃ γουγ Πεδαγίβ ἀραϊηϑὲ ἢ18 πειρῇ- 
θουγ; 4πά ἴἶονε πο ἔ͵5β6 οδῖϊ : ἔογ 41} 

ἼΠε8εὲ ἀγε ἐῤίηρε τῆλὶ 1 Παῖς, 8321} τς 
ἼοκΡ. 

18  Απὰά τῇς νοτγὰ οὔ ἴῃς [ῸκΡ 
οἵ Ποϑβῖβ σᾶπια τιηἴο π16, βΑΥ] Πρ. 

Ρτγοδοῖ, ἃ ῬτανεῖΡ, ἃ Ὀγε-νοτά. ΤῈ νοσγὰ 
ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ ἴα 5ΔΠη6 5656 1π 2 Κι ΧΧΙΪ, 19 ; ἴοτ. 
ΧΧΙΥ͂. ο, ΧΙ! 18. 

α διεσσίμρ τ ἢ ΘΧΔΙηρΪς ΟὗὨ Ὀ᾽οβθοηοβα ἴὸ 
ὙΥΓΔΙΟΝ ΟἿΕΣ ὩὨΔΌΟΙ5 5}4}} ἀρρεθὰὶ (Όσεηῃ. χὶνἹ!. 
20). 
“αν ποῖ] Ἀλίδογ, ζθδσ γ60 ποῖ, 85 ἴῃ ν.1ς. 
ὀμ1] 5βουϊὰ δὲ οἵηιτοὰ, 

15. αραϊη} ἘΔΊΠΟΥ, ὁπ ὑπ 9 ΟΥ̓ΒΟΣ πδπά. 
ΤΟ “Ὁ ᾿ηάϊσαῖοβ ἢοΐ ΟΠΪΥ͂ ἃ στορϑδί- 
οἀ, Ὀυϊ «'ϑο ἃ σοηίγασϊοα, ἃ ἀϊγος ῦ ορ 
5ἰἴε δοϊΐοῃ ἴο ἐμαὶ ργεοθάϊης ἵ. Οομιρ. Ἰε- 
χὶ!. 15. 

16. εχεομίς {δὲ ἱμάσηιοπὶ, ἄς. ἈἘδίδον, 
Ἔχ διά Ἰπάκιρθπϊ οὗ Ῥθ800, πάξθ 
γλο ἴῃ γΟῸΣ Κδίθα. Το͵υάρε τ ἢ -- ἴο ρῖνα 
ἴπι|ς δὰ στρῃίοους Ἰυάρτηδηϊ ; ὑμά 
2έἐαες -- ϑυς ἢ 8ῃ δαπ)ηιϑγαοη οὗ 10.506 88 
τεηάϑ ἴο ῥγοπιοία ρεᾶςς δηὰ σοηῃοοχγά. 

17. “454 ἰεὶ ποπὸ οΥ, ζγομ Ῥπασὶπε ουἱ!,͵ ζχς. 
Ἑδίδοσ, ἀπά γ9 8881] ποῦ ΘΔ 0} 016 1590- 
ἀϊλιδαῖο ὌΡΟΣ Ὠ16 ὉΤΟΥΒΟΣ᾽ δ ΒΊ 15 ΥΟῸΣ 
ποδχῖδ, 50. ΥἹ]. Ιο. 
ὃν αἱ! δέτε γε ἰδίπρ: 1δαϊ...ἢ Ἐλίδοτ, ζοσ 

811 8.986 τμΐηκα... ΤὙΤο τοϊδίϊνο 15 νυδηΐ- 
ἴπρ ἱπ βενοσαὶ Μ58., δηὰ 15 ὑγοῦ Ὁ] Ὁ Δη ἱπίοσ- 
Ῥοϊδέϊοη. 

19. Τῷ γα: οΥ᾽ δὲ γοιγίδ᾽ νιοη!] ΜΆ5 ἃ 
ΤὨΡΥΘΟΤΙΔ] οἵ {πὸ σαρίυγο οὗὨἨ εἐγυβδίετλ 1π 1ῃ6 
ΕἸενεπίβ γεὰγ οὗ Ζοάεκίδῃ : 566 [ετ..Χχχῖχ, 2, 
1:1. 6, 7. 

γο: ΥΙ. 

ο 

οὗ Βοβῖβ ἰπ εγαβαίθπι, δηά ἴο ΡὈΓΑΥ 
δείοτε τῆς [ΚΟΚΡ. 

23 ΓΏυϑ 54 ἴῃς ΓΟΚῸ οὗ Ποβῖβ ; 
ἴπ τῆοβα ἀδγβ 1 τῤαὶΐ εοηῖε [0 ῥα, 
(πὲ ἴδῃ τῆδη 504]} ἴακε μο]ά ουἍ οὗ 
411 ἰαπρυάρεβ οὗ τῆε παίίοῃβ, ὄἼνεῃ 

ἐδε 7: ΟἹ ἐδε ἐεμὲδ το] νγ85 ἃ τρϑιηοσὶδὶ 
οὗ 186 Ἑσοπιπηχοεποειηθηϊ οὗἩ ἴδο Ὀϊοοκδάο οὗ ]6- 
ΤΌΒΔΪΘΠι : 566 εσ. χχχῖχ. σ, 11]. 4. 
ὙΠ ΤΟΔΘΟΙ5 ῸΓ [6 ἔαϑὶβ οὗ ἴς ΔΒ δηὰ 

ΒΕΥΈΠΙΉ τη οη[ἢ5 μβᾶνα Ὀδθη δἰγοδαν ἱπάϊςαίοὰ αἵ 
ΥἹΙ. 3) 5 5ΌΡ. 

͵7ογ απά χσίαάπμειι, ἀπά εὐεεγζω! ,εα.1] ἘΔ- 
ἴδοῦ, τὸν α 7ογ ασπμάὰ 70γ α ὑμδίίο σπά 70 
ξοοάδν γεειδυαία, τοιαϊηϊηρ [86 41}Πεταϊοη οὗ 
ἴῃ. Ηδεῦγονν. Οὐοηϊίταθρῖ [Π|8 οὔδηρο ὙΠ 
[δῖ ἐὨγοαδίοποα ΕΥ̓ Ασηοϑβ, υἹ}]. σο. 

ἦσυε δε] Ἀλίδοσ, Ἰονο γϑ. ΤῊ ϊ5 1δϑὶ οἰδυϑθ 
βμεῦγϑ ἴΠε σοῃαϊ ! 8] σμαγαςίεσ οὗ ἴμε ργοπιῖβο 
ὙΏΙΟΒ ρῥγδσοθάσϑ ἰδ : δηά 5ο]γεβ (6 ἀμ ΠΥ 
Ρτεϑεηϊοα ὉΥ {πὸ δοῖ ἔμαὶ ἴμεθ6 ΔΠηΙ γοΒΑΓΊ65 
ΔΙῸ 51}}} οὐβογνοὰ ὈΥῪ ἴδ [οὖν 88 ἔδϑϊβ, δηά ποῖ 
85 εαϑίβ. 

20. ἢ :δα]} γεῖ εο»ιὸ ἰο βα.5, ζςε. Ἀλίδου, 
Υοῦ ΠΟΣΥΘ 8811 ὍΘ ῬῬΘΟΡ1Θ9 ἮΒΟ 888] 
ΘΟΙΏΘ, 8πἃ ΠΡ ΔΌΣ Δ Οὗ ΤΩ ΔῺΥ οΟ11198. 

1. 20 ῥΥΩῪ δείογε ἐδ ΣΟ ΧὉ} 86ὲ 5υρ. Υἱὶ. 
4. (Οὐοηίγαϑξ [15 Ποςϊκίηρ οὗἨ ἁ [86 ΣῃμΑ δηΐβ 
οἵ οἣς οἷυ ἴο δῃοίβεσ οἱἱγ σι [δὶ ἀεβοσῖρεά 
ἴῃ ΑΙΩΟΒ 1Υ. 8. 

1 «υμ] χο ἘΠῚ ἐ.ε. Ζοοδιασιδῆ, ψἢο ἴην ες 
οἴδοῖβ ἴο βόσνθ ῬΓΟ Έ5565 15 οὐνῃ ΡΌΣΡΟΘΟ 
ἴο ἀο ΠΙκεννῖθ8 : δἀηὰ 50 ἰπάϊοδίοβ δϊ5 Ὦορε οὗ 
νυν Ποβϑίηρ ἴῃ Ρεύβοη (ἰὸ δἰἰογαϊίοη ἰῃ [86 εδδ- 
ταςῖοεσ οὗ ἴπεϑε ἔοι -λγ5. 

Ω8. ἐηῚ ὙΠῚ5 ΠΙΙΠΊΘΓΑΙ 15 υϑοὰ ἔογ ἃπ 
ἰηἀοῆηϊς Ὠυτ ΕΓ, 85 ἴῃ Οδη. χχχὶ. 7: [μον. 

2 2 

ἐλ ΖΟΧ2. 
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80 8]} ἰαἷἴκε ὨοϊΪὰά οὗ τῆο 5[κἰγὶ οὗ ἢϊηὶ 
τηδλὲ ἰ8 ἃ εν, βαγίηρ, Υε 11} ρὸ 
ψ ἢ γοι : ἔοσ νὰ ἤδανο πολιὰ 2ῤαΐ 
(ὐοά ᾽ς» ψί γου. 

ΓΗΑΡΤΈΕΒ ΙΧ. 
1 Ονά ἀγίεηαάείλ ἀὲς ἐλωγολ. ο Ζίρη ἐς ἐχλογίφα 

ὅο γοοῖςε “ογ ἐλε ον οὗ Οἀγί, ακαά ἀὲς 
2καεεαδίς ξέηισάονι. τ Οοα)ε φγονεῖξές οὔ σἱῶς- 
ἔογ αμα ἀοέμες. 

ΗΕ δυτγάορη οὗ τῆς ψογὰ οὗ τῆς 
ΓΟΚῸ ἰη τῆς ἰλπά οὗ Ηδάτγαςῃ, 

ΖΕΓΟΗΔΑΛΕΙΔΗ. ΙΧ. ἵν. 1--- 2. 

δηά [λλτηδβουβ “δα δε τῆς τεβὲ τπετε- 
οὖ: ψῃεη τῆς ογεβ οὗ πηδη, 45 οὗ 4]] 
τῆς τδ65 οὗ [βγαςὶ, “δα δὲ τονγασὰ 
τῆς [ΟΒΡ. 

2 Απά Ηδπιδίῃ αἶϑο 3Π4}} ϑογάεγ 
(Βογοῦν ; Ἴ γγιβ, δηα Ζίάοῃ, του ρῃ 
ἴς δ6 νεῦὺ “ ννῖβε. ΓΝ 

2 Απῷ Ὑγτυς ἀϊά δυ 4 Ἠετοοὶ ἃ ἢ 
δίγοηρ, Πο]ά, ἀπά δεαρεὰ τρ 8ιῖνεσ 25 
τῆς ἀμιῖ, ἀηὰ ἤηε ρο]ά 45 τῆς τηΐγε οὗ 
τῆς 5ἴγεοϊβ. 

ΧΧΥΪ. τό ; Νυπὶ. χὶν. 22; δηά ἴῃ ἴπὸ Ν Τὶ. ἴῃ 
[Π6 ΡαγαΌΪε8 οὗ ἴμ6 ἴθῃ υἱγρίηῃβ δηάὰ ἴδ6 ἴεη 
12] Θηῖβ. 

“δα! ἑαζε δοίά οὗ 1δε «ἀδἰγ] 1.6. 5.411] ἌΡΡΘΆΪ 
ἴο ἔογ ἱπβίσυςοη δηά ἔοσγ ῥγοίοδοϊίοῃ : σοϊῃρ. 
581. ἵν. ᾿, ὑνῃοσο (ἢ6 5ΔπΊ6 νου 8 υϑοὰ ἴῃ ἃ 
βοιησννδδὶ αἰ ἴδγοηΐ 56 η56. 
δα 15 οτηϊἴϑά ἴῃ τε Ἡδεῦτενν. 

ΟΗΑΡ5. ἴΧ.---ΧΙΝ. Τα σοΠίΓΟΨΟΓΞΥ οἡ 
πὸ ἀδίο δὰ δυϊβουβηρ οὗὨἨ ἴπεϑ Ἵςμδρίοιβ 15 
{τοαϊθα οὗ ἴῃ {π6 Ἰηἰτοάυςίοῃ, Ρ. 70. 

ΟῊἨΑΡ. ΙΧ. 1--7. ὝὟὝΒε ργορβεῖ ἐογείε!]ς 
(Π6 Βυπηδίοη οὗ ἔπε Ὀογάστιηρ Ὠδίοη5 (5γ- 
τΔη5, Ῥῃοσηϊοίδηβ, ῬὨ 5[1η65), ἀπά τποὶσγ ἴῃ - 
ΠοΟΓΡΟΥΔΊΟΙ 8ἃ5 ἔδιάδίοσιοϑ ἱπῖο ἴπῸὸ γχεϑιογοὰ 
κιπράοπι οὗἩ [5Γ8ε]. 

1. 7ε δωγάεμ} 866 ποῖϑ οἡ [5]. χὶὶ! σ, 
ἐδε ἰαπά 9.7) Ἡαάνγας δ] Μεδηΐηρ ϑγτία, ρτὸ- 

ὈΔΌΪΥ ἔτοπι ἴΠπ6 πᾶπὶθ οἵ [5 κῃ. Ηδάσδοῃ -Ξ 
ΟΠμδάγαςἢ τὸ ϑδηδάγαςῃ (Σεδράχ, [.ΧΧ.), ἃ 5γ- 
ΤΊΔῃ σοά ΤΕργοϑο ΠΡ ἴΠ6 ΘοΆ50η5, ἔτοτη ὑνΠΟΠῚ 
ἴδε κὶπρ᾽ 5 παπὶὸ ννουἹὰ ὃ. ἀογνοὰ. Βαγυ]οηΐα 
ἰ5 266 ἰαπά οΥ Νίνιγοά ἴῃ ΜΊοΔἢ νυ. 6. ὙΒετε 15 
ποίδηρ ἴο ἱπθπιδῖο [πδὶ 1 15 ἃ συτηοἷ!ς ΠαΠΊ6. 
[15 δεϑοοίδίίοη τυ Πλαπηᾶϑοιι5 δηὰ Ηδπδίῃ 15 
ζλϊδ] ἴο [δὲ ϑιιρροϑίίοη ; 566 αδἷϑοὸ Ἀδν]ηβοη, 
. Αποϊοηξΐ Μομαγοῆῖεβ,᾽ ο]. 1ν. Ρ. ςγό, γγῆο 
Βηάς 1ἴ τεςοσγάδα 'π ἴὴ6 Αϑϑυγίδῃ ἱπϑοτΡΙΟηΚ 
τὶ ΘΒ ΔΙΆ Ποθοσ {Π1. πιδὰθ ἔννο οχροά!οης, 
{Π6 βγϑὶ δρζδιηϑὲὶ [ασηδϑοι8 ἴῃ Β.Ο. 773, δπὰ 
1Π6 βοοοηᾷὰ δρδϊποὶ ΗἩδασδοῇ ἴῃ Β.6. 7272: δηὰ 
δξϑῖῃ ἴῃδὲ Αϑϑῃυγάδηϊη- 1} 1. τπλδάς Ἔχ ροαΠἸΟΠ 5 
ἴῃ Β.Ο. γός δηὰ 7ς ς δραϊηϑὶ Ἠδάγδςδ. 

σῥαὶ!! δὲ δὲ γε ἐβέγεο ἱ. 6. ἴδ σροῖ νυβεσο- 
ΟΠ ἴἴ 5}2]} Ἰρὴϊ ἴῃ τυτδῖῃ δηά δϑϊας (5υρ. νἱ. 
8). Οοπλρασε ἴπ6 υ56 οὗ ἴπ6 νετῦ ἴῃ ΕΖΟΚ. ν. 
12. ὙΠα ΠΟᾺΠ ἰ5 υϑοά φΈΠΟΓΑΪΪΥ, ᾿ξ ποῖ Αἰ νναγϑ, 
ὀχοερῖ δοῖο, ἴῃ ἃ βοοὰ 56ῆϑο, 

αὐῤεπ ἐξ εγε: οὗ νιᾶαπ, ας οὗ αἱἱ 186 ἐγὶδες οὗΚ 
Τιγαρὶ, σῤαὶϊϊ δὲ ἰοαυαγά δὲ Ζ0ΕΡ)Ὶ ἘλδῖδοΥ, 
͵ῶν δὲ ἐγε 97 υεῤουαῦ ἡ ουεγ' νιᾶπ πα ουεῦ 
αἱ δε ᾿γίδες οὗ Τεγαρί, ἃ Ῥδυθητῃοίῖς δ] 56Π- 
ἴορηςο, ἴο Ὀ6 ςοπιρατοά ψ ἢ [οΓ. χχχῖϊ. 19. 
ἼΗΙ 15 [Π6 βθῆβε οὗ ἴπὸ ΧΧ΄., ξο]]οννοὰ ὉΥ 
ΤΌ ΒΟΓ δηὰ Μδυστεσ. Ῥγεβϑεὶ (λκε5 Ὁ δὲ ἢ) ἴο 
5 ΚΠ 4ῤὲ «υδοΐο εἰγείς 97 βωνπιαηγ, πὰ τοῖθτϑ 
ἴο Εχοά. χ. ς, 1ς1 Νυχῃ. ΧΧΙΙ. ς, ΧΙ ἔργ ἃ 

5: ΠῚΪΪΔΡ οχργοββϑίοη. Ἡς {δεγεΐοστο στοπάσυς ἵὶ, 
Τὸν 1ο ϑεῤῥουαν δείοηρ: ἐδ «υδοίε οἰγσιῶε Οὗ ἐδε 
δεργιαηι ΓΩζς (5 «ὐεἰ] αι, αἱ 1δε {γὶδει ὁ 7εγαεὶ, 
1ἴ τπιυϑὲ Ὀ6 σοηξεκϑοά ἴπδῖ ἴΠ6 ῬΑΞΘΑΡῸ 15 οπα οὗ 
δτολῖ οὐὔϑουγῖγ. δ6ὲ Νοῖίε δῖ᾽ ἴῃ οηάὰ οὗ ἴδε 
(μδιαρίογ. 

2. “54 Ἡαδνιαϊδ' ατο «δα δογάον ἐδεγεὺ] 
ἐ.ε. 502}} Ὀ6 ποχῖ ἰο ᾿απιδϑςιι5 ποῖ ΟὨΪΥ δεο- 
δτΑΡὨΙ ΔΙ, Ὀὰΐϊ 4150 115 πείρῃθουῦ 'π τοραγὰ 
ἴο ἴΠ6 σΑἸΆ ΠΛ 65 σοπλΐηρ ὕροη 1 ; σοπιρ. |6Γ. 
ΧΙΧ. 3 : ΕΖοκ. χῖνϊ. σό, 17; δπὰ 966 ποῖδ οὔ 
Οεη. χ. 18. 

ἐδοισὺ 1’ δε ΕΓ γήγια, ΤΠο ἰγοηΐοδὶ ὀρ πεῖ 
͵5. ᾿ι50}2}}γ τείοιτεὰ ἰο Ἴγσγε ΌΥ σϑάϑθοῦ οὗ δεῖ 
Ῥιοσυμηρίυοιι {τ5ἴ ἴῃ ΠΟΙ ᾿ΠϑῸ ΑΓ ροϑι οη, μετ 
βδίγοηβ ἔογι!βοδίίοηβ, ἀπὰ ΠΟΙ στθαῖ ννϑϑ ἢ - 
866 . 3 διὰ Ὠϊοά, δὶς. ΧΥἹῚ. 4.οϑ. Βυῖ Ὀοΐ 
{0 1ΧΧ. δὰ ἴπ6 ΨΝυϊραῖο, Όγ δάορεπῃ ἴδὸ 
ΡἴυΓΑΙ πυμιθοσ, ἱποϊάθ Ζιάου νυ Τγτο ὑπάοτ 
ἴῃς ἴογπὶ τεῦ «ὐὴσε. Ἴγτο, 85 [Π6 ᾿ς 
οὗ Ῥῃαηϊςῖα, ννου]ὰ Ὀ6 ἃ βροςῖαὶ οὐ᾽]εςὶ οἵ ἴδε 
ΡτοΟρΡἤΘΟΥ, 16 Ζιίάοη ννουϊὰ ΟσσΌΡΥ ΟἿΪγ ἃ 
ΒΟΟΟΠΟΔΙῪ Ρῥΐδοθ, 85 586 ἀοδθβ ἴῃ ΕΖ κι 5. ὕτο- 
ῬΏθΟΥ (ςΒἢ. χχνὶ.----Χχν!.), ΜΠΙΟΒ 15 δἰπιοβὶ 
ΨΒΟΙΥ ἀενοίεά ἴἰο Ἴγτο ; 16 δῖε οἵ Ζιάοη 
ΟΟΟΌΡΥ ΠΡ ΤΟῸΣ νεῖβεβ (20---23) ΟἿΪΥ οὗ «ἢ. 
ΧΧΥΪ. [( ψουϊὰ Βονγενεσ ὃὈ6 Ὀεῖῖοεγ (ἢ 
ΑΔ...) ἴο τείεσ [86 δρμεῖ ἴο Ζιίάοῃ δΐοπο, 
Ῥυξίηρ ἃ βεπιὶοοΐοῃ δἴοῦ εὐδό, δηὰ ΞΌΡΡΙ γίηρ 
ἐδομσὸ Ὀεΐοτε Ὑ γτιιβ ἰῃ νυ. 2. ὍὙΤῃδ 9696 ἴ5 
ΤΠ Θη 85 ἕο] οννβ: “" ΤΎΓΙΒ α͵50 ἀπὰ Ζίάοῃ 5}2]} 
Ὀογχάογ προ ἴδ6 ἰδηὰ οὗ Ηδάσδςο ἰῃ τερασὰ ἴο 
[πὸ Ἰυάρτηρηϊβ τοίη προ ἴδεπι. Ζίάου ἴῃ 
βρὶϊο οἵ 1158 νυϊϑάοηι.--- ΓὙΤΘ ἰπ βρίτο οὗ 115 Τοσχἔ- 
Βοριίοηβ." ὙΠῸ 5Κ11 οὗ 16 Ῥῃατηϊςίδηβ ποῖ 
ΟἿΪΥ πῃ Ὀυϊάϊηρ, ἰπ βουϊρίοτο, π᾿ πιοίδ]-ςδϑῖ- 
ἴῃρ, ἴῃ πανί ρδίίΐοη δηὰ ἰγσαάθ, Ὀυϊ αΑἰϑὸ ἴῃ οἴδῖε- 
ετδῆ, απὰ ἴῃ ἴῃ οσουϊῖ Αγῖβ, νγᾶβ πιδῖζοσς οὗ 
ποίοποῖγ. 866 ποῖεβ οὐ ἘΖειεὶ σοΐεστηρ ἴο 
ὙἼγτο δηὰ Ζίάοη, 

8. Μπέῆ σοί] ὍὨ5 ννογά οσουϊβ ἔνε ἘΠΠπκ65 
ἴῃ Ῥγονογὺβ δηὰ οποθ ἴῃ πε 681 Ῥϑδΐση ἴῃ τεΐοσ- 
Θηςς ἴο [η6 ψνηρδ οὗ 6 ον, δηὰ πουννῆοσο 
οἶθο ἴῃ ἴπ6 Ο. Τ. ῬΟΒϑΙΌΪΥ κοϊὰ ννὰς υϑοὰ ἴῃ 
[86 ρυ δ ]ς δἀογητηεηξ οὗ [Π6 ΟΙἿΥ ; σοπῖρ. Ον]ά. 
“Ἐριβῖ. ὁ Ῥοηΐο,᾽ 11. 1. 411: 
ἜΏδαυς {Πυτηρῃδίο ηυοά 50] ἱπορηάἀοχῖϊ ἃ 

Αὐγϑὰ ΚΟΠΊΔΗΙ ἴοοίδ ἔιι1556 ἔοσὶ.᾽" 
“, 

«Ἐπὶ ἡ 



ν. 4--.3.] 

4 Βεἢοϊά, τε Ποτὰ ψ}}}} ςλβὲ ἢν 
ουῦ, ἀπά ἢε νν}}] βπιϊῖς Ποὺ ρονγεγ ἰῃ 
ἴῆς 8368; δληά 86 5}4]}] Ὀ6 ἀενουγοά 
τ ἔτεα. 

ς ΑΞ ϊοίοη 5}4}] 8ες 22, δηά ἕξεαγ ; 
Οὐλζα [3ο ῥα ἱ “τε 11, πὰ Ὀε νεγγ 
ϑοιγουνῆι}, ἂδπάὰ Εκτγοη; ἰοῦ ἢοῖ οχ-- 
Ρεςιδῖίοη 5}.4}}] θὲ δϑῃδιηδά ; ἀπά τῇς 
ἰχϊηρ 8}4}} ρεγίβϑῃἢ ἤἄοπη (σαζᾶ, δηά 
ΑΞ οίοη 5}4]1] ποῖ ὃς ᾿πῃδοιῖεά. 

6 Απά 4 δαβίαγά 5}4}}] ἀννε] ἰῃ 

4. δὲ ον Ἡδοῦ. “ΦΔ4οπαὶ, ποῖ 7εδουαϑ: 
Ὀυῖ πιδὴγ Μ55. δᾶνε ὕεδουαδ. 

«υἱῇ εαπὸ δὲν οὐ] 1.1ἴ. “ῥαἱὶ δον ἐπῆο }ο5- 
“ε΄ πἴἶοπ ΟΥ δὲν; οἵ, δεςογάϊηρ ἴο ΗϊΖὶρ, “ῥα 
ὄγίηρ δεν ἴοᾳυ, “ῥα ὡρρουεγὴαδ δεγ, σΟΙΏΡ. 1 8. 
ἴ...); Μαὶ. 1. 4. 
“1 δὲν βοαυεν ἱπὶ ἐδὸ “24 ἰ. 6. [ἄγον ἄονγῃ 

δοῖ 862. ἀδέθῃςθϑ, ΠΟΥ ρίοῦβ, δηὰ δαγθοισβ, δηὰ 
80 ἀοϑίγου ἴΠ6 πιδίη δοιιγοθ οὗ ἤοσ νγθα ἢ, ΠΟΥ 
ἔοτεῖίχζη πιογοβδηάϊθο : ςοπῖρ. ἘΖοῖκ, χχνϊ, 17, 
ΣΟ, ΧΧΥΪ,. 34. 

σδαὶ! δὲ ἀευομγεά «υἱὴδ᾽ 3γε}] 1.6. ἈΟΥ Ῥ]δοα5 
δηά 5ἰογθῃπουϑεβ δηὰ οἴμεσγ Ὀυ1] ἀϊησ5; σοιηρ. 
ἘΖΕΚ. χχν. 18 ; ζεῖ. χὶνυἹ. 4: ΑἸΊΟΒ ἱ. ο: 
]οεἱ 1. ς--). ὙΠῸ ἀεβδίτιςξίοη οὗ Ζίάοη ἐν 
Ατίδχοσχος Νοίδυϑβ 15 ἀθϑογτ θα ὈΥῪ οάοτιβ 
δίς ϊυ5, ΧΝῚ. 42---5 ; 5.66 [ΔΠη}8 " ΗΘὉ. (οηι.᾽ 

δὲ 6), 70. 
δ--8. Τἢ5 ραϑϑαζο δὴ5 Ὀδθὴ Τομηρατοὰ 

ὙΠ} ΖΕΡΆ. ἰϊ. 4---7 ἃ5 ἃ ὑγοοῦ οὗ ἴδς νυ το γ 5 
δοαιυδιηΐδηοο ἢ ἴ86 Ἰδῖῖοεσ. ὍΠδ 5 ΠῊ ΔΓ 
Ἔχ πίη Ὀείννθθη {Πποπὶ 5 γαῖποῦ δὴ ἀγρυπιεηΐ 
ἔοσ ἴδ δηϊθ- σδρενγ ἀδίο οὗ ἴπ6 ραβϑᾶξε Ὀδέογθ 
υ5. ὙΠοῖα ἰ5 ΠΟ δρρεάγδῃοθ οὗ οπς Ὀείηρ 
ηυοίοά ἔτοπι ἴδε οἴβεσ. ὙΝΊ τοχζασγὰ ἴο Α.53}- 
Κοίοῃ, Ζορῃδηϊδῇ 54γ5, ἐπὶ δὲ ῥδοιμες οΥΓἹ ““δζε- 
δοπ ἐδὲν (.ε. ἴῃ6 τεπιηδηΐ οὐ ἴδ μουβε οὗ 
{05}) “δα! δ ἄραυπ ἐπ δε συεπίηφ, ΨΥ ΆΘΓΟΔ5 

ἰῖ 15 ϑαϊ ἃ, “εῤῥείοη “δαὶ ποὲ δὲ ἱπδαῤῥ!εά. 
ἼΤΏῊ15 ἀἸϑοσθρδῃοΥ ἰ5 ἡδίυταὶ ἴῃ ἔννο ᾿ηἀοροηάθηϊ 
τὐτιΐοτβ ; Ὀὰϊ ψου]ὰ πᾶν Ὀδοη δνοϊεὰ ὮὉΥῚ ἃ 
Ποργίϑε οὐ δάδλρίοσ, ὙΤὴῸ οὔθ ἀθβοῦθεβ [δ6 

ἱ ἰοη οὗ ἴπ6 οἷά ἱπηδοϊδηῖθ ὈΥ σοη- 
ηυεσβῖ, {πὸ οἵδοῦ (Π6 τοσοσσυρδίίοη οὗ [6 ΡΪδοα 
ΌΥ ἴδ σοῃαιΈΓΟΙ5. 

δ. “εῤῥείοη «δα] “:ε 1, ἀπά 72α,1 Ἐλδῖμον, 
Σοῦ ΑΒΈΧΟΙΟΣ 800 ὃῦΡ δῃά ΒὮ8Ὧ0 Β8Ἀ8]1} 
ζοδζ. ὙΠΟΓΟ ἰ5 Δη Δ᾽} ογαϊοη ἴῃ [6 Ηοθῦτεν 
νογὰβ ΓῸΓ σεε δὰ ἥαγ. “εῤῥείοπ ἴῃ Τυάν. 1. 
18 δηῃά οἰβεννῆοσγε 15 τη Αϑκοίοη. [ῖπ (ΠῸ 
ΑΡοΟΟΣΥΡΒΔ ἴἴ 15 νυ ττοη Αϑοδίοη, τ Μᾶςςο. Χ. 
86, χὶ. όο, χὶ!. 332. ΤῈ Ηρῦτγενν ννογά στηθλῃβ 
δοί»»"»οαᾷ. ' 

“πα δὲ “ε77 “ογγοαυζωΠ] ἘἈλίδοῦ, θά 8881] 
ἘΓΘΙΠΌΙ]Θ ΥΘΙΥῪ Σ.ΠΟὮ : ΠοΙΡ. ΗΔΌ. 11]. 1ο. 

. Εάγο δῦ. μαϊγαϊχαΐοηι; ἴῃ6 ΡΓῸ 
ὩΔΙῈ6 οὗ 4 ΡΠ] σιπο {Ὑ106, τοΙΤ ΟΥΥ δηὰ οἸγ. 
866 ποΐδ οἡ οϑῇ. χὶδ. α ; δηά Ἴοπρ. Απιοβ 
ϊ. 8. 

.Ζ2ἘΓΗΑΕΙΔΑΗ. ΙΧ. 

Αϑῃάοά, δηά 1 ν"}} ευς οὔἵ᾽ τῆε ρηἀς 
οὗ τῆς ΡΠ] 5ιπε8. 

7 Απά] ν}}} τακε ἀνγᾶγ ἢ 8 " δ]οοά 1 Ηεῦ. 
οικ οὗ ἢ]5 πιοιῖῆ, δηά ἢΪ8 δϑοπληδ- 
ἴοη8 ἴτοπι Ὀεῖννεεη ἢ 8 ἴεεῖῃ : δυζ 
ἢς τῆδϊ τεπιδίπεῖῃ, Ἔνεη ἢς, «δαϊ ὑέ 
ἴογ οἷἦγ (οά, δηά ἢς 5}4]1] 6 25 ἃ 
ΟΝΕΓΠΟΥ ἱπ Γυάλῃ, ἀπά Εἶκγοη 5 ἃ 

Ἴνριν πα: 
8 Απά 1 νν}}}] ἐποδπὶρ δδοιξζ πχΐης 

Πουβε δεσδυβε οὗ ἴῃς δύπιγ, Ὀεςδιιβα 

δὲν ἐχρεείαιοι «ῥαλ δὲ ασδανιε Οὐ ἴΠ6 
ψογὰ ἐχρεσδέοι 8506 1538]. χχ. ς, 6. 

ἐδὲ ἀἰη9)] Ἐλδίμοσ, ἃ χίπα. 

Θ. α δα:“γ4] (Ηεῦ. "παριίξδν) τ ἃ τηοη- 
ἔτεῖϊ, 1.6. ὁη6 ἤοβο ἔδί μεσ 15 ἃ ἰενν, δῃὰ ἢϊ5 
ΙΟΙΠΟΥ ἃ ῬὮ]Π511Π6 : 566 Ὠοιῖ. ΧΧΙΪ, 2 δηὰ 
Νοῖδ αἵ {86 επάὰ οὗ {πὸ Ὁβδρίοσς (νοὶ. 1. Ρι. 1. 
Ρ. 384). Εσὺτγϑὶ 5 ἀουϊνδίοη ἔτοηὶ δὴ υηυδοὰ 
Τοοῖ »ιάϊπα», ἴο πιῖχ, ἴο πιῖὶχ ᾿ονν ὶγ (ὦ.6. ὉΥ 
ΔαΌΠΟΓΥ οὐ. ἰποθϑ), 15 ἴπῸ τηοϑδὲ βδιἰϑίδςίζογγυ, 
566 “Ϊ,»χ.᾽ Ρ. γ92 Ὁ. 

“.“δήάο (ΠΡΌ. εα.:}6). 8566 ποῖ οὴ Ϊοξῇ. 
ΧΙ, 3) ἀπ ποίθ οὐ Νϑῆ. ἵν. 7) 45 ἴο ἴπ6 ργὸ- 
ὈΔ4Ό0]6 σοπάϊξίοη οὗ Αϑιάοά ἴῃ ἴδε ροβῖ-οδριὶς- 
ΥἹῪ ρεγιοά, 

7. δὶς διοοἡ] ΤΠ Τείεῖβ ἴο [6 ποῃ- 
Οὐϑογνάηοθ ΌΥ ἴθ ῬὨΠ]]5πο5 οὗἨ [Π6 τεβίσις- 
Ἐοηϑβ ἱπιροϑθοὰ ἔγοπι ἴθ δαυ]δϑὲ {Ππ|6ὸ5 ἀροῦ ἴῃς 
Ηοῦτον5 νἹΠ τορος ἴο οδίηρ ὈϊΪοοά ; σοπΊΡ. 
Οϑξη. ἴχ. 4: ἰμεν. νἱῖ. λό, 27, σ ἋΣ 8. ΧΙΥ. 
ἃ, 
δὶ: αδονγιέπαίο".} 1.6. ἴ6 (Ὠἰηρθ 4 Ἡδοῦτσειν 

ννλ5 Τογυϊ ἄδῃ ἴο οαῖ, Νυιπι. χχν. 2 ; τὰ εἰδω- 
λόθυτα οὗ Αςῖβ χν. 29. Οοπρ. Ηος. ἰχ. το ; 
δηὰ 566 “ Ὠἱϊςῖ. οὗ [86 ΒΙΌ]ε," ΝΟ]. 1. Ρ. 849 Ὁ. 

δι δὲ δαὶ γεριαίπειδ, δις.}] Ἀλδίμεσ, δπά 
Δ0 8.811 Ὀ0 1οῖζδ, ΟΥ̓́Θ Ὧ60, ὕο ΟἿΕΚ Οοά, 
ἐ. 6. Ἦ6 53}4}} Ὀδοοπθ ἃ ργοβοϊγίθ, δηα ὑγουβῃ!ρ- 
Ῥεγ οὗ [Ἔἤονδῆ. 
δὲ «ῥα ϊ δὲ α ἃ φούεγηογ ἐπ ωάαδ, απά 

Ἑάγοη αἍ ἃ “εδια "] ἈΔΊΒΕΥ, Ἀ6 5881] Ὅ9 
88 ΕΙΟΡᾺ 15 9πά8., διά ἘἙΚΧΙΟΣ δ8δ8 76- 
Ὅπ81:; 566 Νοῖο δ [ἢε σπὰ οὔ ἴῃς Ὁπαρίοσ. ΤῸ 
Βοπογαὶ ἴσποσ οὗ ἴποϑθὸ δηῃοιηςοπΊιθηῖς Γο- 
ϑροσξην ἴα οἰξΙ65 οἵὗἩ Ῥἢ]]Π15114 ννου]ὰ 5θθπὶ ἴο 
Ὀ6 {μδῖ ἃ σὔδηρε ννὰβ δῦοιιΐξ ἴο ἴδκο ρίδος ἴῃ 
1δοῖν γοϊδίοηβ ἴο πὸ ἀάμα ΤΟΥ ννεῖε ποῖ ἴο 
Ὀδ6 οχίϊγραϊοά, Ὀυΐϊ ἴο ὈδΟΟΠῚΘ 'ἰῃ 8 σογίδ! ἢ 56η56 
ρασί δπὰ ρδσγοοὶ οὗ ἴπ6 [ϑνν]ϑἢ Ῥοορίο, δάοριης 
[Π6 ϑογνῖςο οὗ [οῃονδὴ ἴῃ ρίδοὸ οὗ τμεὶγ ἂθο- 
ΤΑ ΠΔ0]6 ἸάοΪ5, συ ηρ ἴο [Π6 τοις οη5 οὗ 
ἴη6 Μορβαὶῖὶς αν, ψονειτιδσὰ ὈΥ πιο οὗ δ]ίθῃ 
ὈϊΠ, ἀπά οσουργυηρ, 8ἃ8 σοπιραγοὰ ψ ἢ ἴΠῸ 
{εν Δ) ἸΠΙΈΓΙΟΓ ΡΟΪ Εἰς 4] βἰδίίοη, 85 {πῸ [6- 
υιϑἱῖοβ δὰ ἀοηθὸ δῖ επιβδίοπιη, σ Κ. ἰχ. 2ο, 

21. ΟομΡ. |ογ. χιΐὶ. 1.4--17. 

8. “Ἵπά 1 «υἱἱ ἐποανπρ αδομὶ, ὅς. ἘἈδίδθοΥ, 
ἈΑπά Ψ Ὑ1}} εἴνο ἀοίοποθ ἢ᾽ο ΜΜ|Π26 Ὠοτδ6 
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“724 ΖΕΓ(ΞΗΑΛΑΒΙΑΗ, ΙΧ. Ἵν. 9) 19. 

οὗ Ἀϊπὶ τῇδξ ρδϑϑεῖῃ ὃγ, δηὰ Ῥδβοδιιβε 
οὗ ἢἰπὶ τῆδξ σγεϊυγηθίῃ : δπά πὸ ορ- 
ΡΓΕΒΒΟΓ 80|4}1] ρᾶ88 τῆγοιρῇ τῆεπὶ ΔΠΥ 
ΤΆΟΓΕ: ἔογ ΠΟῪ πᾶνε 1 56εεη γι πχΐπε 
ε 

Κἰ πάν δο τ { ἐλ τινὰν ἡ γεδῖϊγ, Ο ἀδιυρῃζῖεγ 
Ματῶν, ατ. οΥ Ζίοῃ ; τσὰς ὃ ἀδυρῆῖεγ οὗ ΕἾ ει: 
δ τα. 88[6πὶ;: Ὀ6Πο]4, τῆΥ Καὶ ἵπρ' σοπιεῖῃ υη- 
δι, τῖἷὸ τεε: δὲ ἐς 7ι5ῖ, δπά ' Ββανίηρ 
Σαστη 
ἀνε, ϑαἰνδτίοῃ ; ἰοννγ, δηὰ τ] ἀϊηρ Προ δῃ 

458, Ἀπ τροὸῃ ἃ «οοἷὲ {πε ἔοαὶ οἵ 
Δ 8.88. 

10 Απά] ψ1}} ευἕ ΟΕ τῆε Ἄοδατγίοι 
ἔτοπχη Ἐρῃγαῖίπι, δπά τῆε ἤογϑε ἤτοπι 
7επιβαίεπι, δηά τῆς δῖε Ῥονν 5}82]} 
θα οὐκ οὔ: «ἀπά ἢς 5141] ϑρεᾶκ ρμεᾶςε 
τχιηῖο ἴἢ6 Βολδίῃοῃ : δηά ἢϊ5 ἀοπιὶ θη 

“ῥα! δε “ ἴτοπι 864 σύμ ἴο 8ε8, δηά εὐ τ 

ἔἴτοτα ἴδ γίνοσ ρύσῃ ἴο τῆς επάς. δ᾿ 
{Π6 δαγίῇ. . 

ΣΟΙ ἃ ἈοΒῦ, διηῃα ἤΣοΟΣα Ἀπ| ὑπ δὺ Ὁ888- 
νὰ ὉΥ͂, 8πά ΖΣΟΙΣ Ἀπ ὑπ δῦ ΣΟΡΌΣΒΘΡΏὮ, 

ς 
ΤἼΟ ἀρρτοργίαίθποαβ οὗ {π|5 Ῥγοπιῖϑα δὲ ἃ 

{ἰπ|6ὸ ἤθη [86 το ρ]Ὲ δα ὈδΟη ὩΘΥ]Υ γε ι]}, 
8ὲ5 Ὀδοη δάνμποθα 85 δη ἀγρυμπιθηΐ [ῸΓ 186 
Ῥοϑβί-οδρι ιν ἀαίς οὗἩ ἁ ἴδ6 ργορῆδου. ὙὍῃὲ 
ῬΓΟΠΊϊβο οὗ ῥγοϊεοϊίοη ἴο οά᾽β Ποιιϑὲ 15 βαἰὰ ἴο 
ἴᾶνθ ὯῸ ῬΑσα οὶ 1 [Π6 ϑασ θοῦ ρσγορδείβ: Ὀυζ [ἢ 
ἴῃ Ηοϑβ. υὙἹ]. τ δει δι εδουαῦ 15 τ ρ ΕῪ τεηάεγοα 
ὉΥ “ωνείδια θεῖ, ἀνὰ ἴῃ ΝΌιη. χὶϊ. ) "Δ το Δ ἢ 5 
δανιίδία ιεα, ἴΠετῈ 15 ἢῸ σεδϑοη ΨΨὮΥ 11 βδβου]ὰ 
βὰς Βᾶνθ ἴΠ6 5ΞΔΠ|6 πηδδηΐηρ πόσο. ΤῊ5 15 ςοῦ- 

Ἐδον ἐλ θι 16 υ56 οὗ ὩπῸν, νος ἢ οου]ά 
ἴο 186 ἴειηρΐο. 

ΓΦ Ο ΞΞ οδιώ ῷ) ὀχασίοῦ" γᾶς 
“ν ΤΕ Ε, (Σ ἅς μβυο μὰ [86 Ἐν Μὴς 5 
τεπάεγοὰ ἐαεζγεαείεγε. ὙΠ Ηδεῦγενν 15 ποψές, 
ὙΠΟ ΤΠΔΥ ὍΣ σοπιρᾶγεά σἢ πξρῦν, ἃ {{|6 
οὔ μ6 Κίπρϑ οἵ ΑἸ γϑβϑβίηϊδ, 8ἃ5 ΤΟΌΡᾶ 15 ἃ σουδὶ 
ἘἘ|6 ἴθ Ασαρῖα ΙΧ, ἔτοπὶ ἃ γε βρη γιης 
10 ἀενιαμά, 10 ἐχαεῖ. 
ν ποαυ ῥανε 1 τεεη «υἱὲ νιΐπε ογε5] ϑΌΡΓ. 

0.1. ὙΤἨΪ5 15 ἃ τεϊεγδ!οη οἱ {με ἕδςοϊ οὗ Οοῦν 
Βιρογνιϑίοη οὐ 411 Βυϊηδη ονθηΐβ  Ὀυΐ ᾿π1ρ]165 
4150 ἕανοιγ οἡ ἴδε ρατΐ οἱ Οοά᾽ σον. ἴπὸ 
ι.56 οὗ γααὸ ἴῃ ἘΖΕΚ, νἱῖϊ. 12, 'χ. 9.) ποτε ἴπ6 
ΧΧ. μᾶνε {πε οοτηρουπὰ νεγῦ ἐφορᾷν : Βετε 
ἽΠΕΥ δᾶνε ἑώρακα. 

. 1Χ,9--Χ. 15. Οοπίραγε [Π|5 ψβοΐς Ρᾶ5- 
58:6 ΠΔΙΕ ΠΥ νν] ἢ 1541. ἰχὶϊ. δηὰ τυ Ζερῃ. 
1}. 14--2ο. Πδῖῆο ἰγοαδῖς ἰἴ 45 ἃ βοοϊΐοῃ Ἷοχὴ- 
Ρἰεῖς ἰῃ ἐΐϑε!ξ, ργεαϊσεῖνε οὗἩ με Ῥσχοβρεγῦ οὗ 
16 [ἐνν78 ἴῃ 16 Μςοδδοδῃ ἘΠπ|65 : δηά ἴῃ ἃ 
ὨΙΡΒοΣ βθῆϑθο, οὗ Μοϑϑδῃ δάνοπί ἃπά Κίης- 
ἄοπι. 1ἴσδη, μοννένεγ, μαγαϊν Ὀ6 νν ΒΟ] βενεγεὰ 
ἄτοπι {πὸ ῥγοπιῖθε οὐ ἀϊνιποὸ ῥσοϊεοϊίοῃ ἴο 
ΘΠ 584]6 ΠῚ} ἴῃ υ. 8, 85 ἴῃαΐ δρδῖῃ ὨΔΙΌΓΤΑΙΥ [0]- 
οὐβ ἴῃ 6 Ῥγβάϊςξοῃ τεβρες ηρ πὸ ΒΓΑ ]ΠΙδτοη 
οὗ 1η6 ποὶρβθουτσίηρ πδίίουβ, ὉΥῪΎ οὶ 6 
]6νν5 δὰ 50 οἤδη ὕθδῃ μαγαεϑοά αῃὰ ΟΡΡσεϑϑβεά, 

9. “δοι ΦῪΤῃο Ηδῦγεν ννογὰ οὔεοη 1πι- 
Ρ]1ε5 ἡ «υαν-σδομῖ, Ζ σϑομε οὗ" αἱείονγ (Ηο8. ν. 
8 ; 70εἰ 1. 1); Ῥυϊ δογα, 85 ἴῃ ΖΕΡἢ. 11}, χ4, 1ξ 
5 η1ῆ65 ὦ πδομέ οΓ 79ογ. [πὶ [Π]5 Ἰδοῦ ρᾶϑϑθαρὲ 
τῆς Ηδεῦγονν ἰ5 “ῥομῇ 76, “ Ταγαεί, υυϊ 186 
ΧΧ.. σεηάοσ ἴξ κήρυσσε, ππερ; Ἱερουσα- 
λήμ, 85 ἢετ6. δ6δ ποΐθ οῃ πὐκύμ 
; τ Κηφ] τλεδηΐηρ ΟΠ ιγίϑβι. Ῥῆς τὰς ἴο ὃὈ6 

ἡ.Φ. ἃ ΒΕηΕ6 δά ροδοοδῦῖς Κυ]ογ, ποῖ ἃ 

ὙΥΑΥΤΊΟΥ, 85 15 ἱπΕ πηδίοα ὈΥ͂ ἴ86 Δηϊπη8] οὐ δῖ ἢ 
ἯΦΘ νυγᾶϑ ἴο σίάδ; 8εὲ6 [υὰξ. ν. 1ο. 
᾿ ἥραὶ οἱ απ α: Ἀλίμοσ, 7081 οὗ ἃ 689 
8.55, ἴδε Ηοῦτον τντοσγά ποῖ Ὀδίηρ [86 δπιὸ 25 
1πδὲ τοπάετθαά δὲς ἦαξῖ Ὀεΐοσε. 81 Μαῖίδβεν 
(χὶ. 5) ἴθ αυοῖηρ ἴῃς ΡΑΘΘΑΡῈ ἀϊδαπρυϊεμες 
δε ἔνο νοσάϑ, ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον, καὶ πῶλον 
νἱὸν ὑποζυγίου,. Ὀυϊ Α.ΟΥ. τερεδῖβ 186 αἰτοῦ οὗ 
115 τεπάδγίης ἔτοτῃ ἴδε Ἡεῦτενν, ἰπ γαηϑιδθης 
πο Οτεοκ, εἰνίηξ τῆς ΤῊ ταν ὈοΐΒ δι ὄνος 
δηὰ ἔογ ὑποζύ ιον. 8: Ϊ]ομη (χῆ. 1.9) φαοῦεβ 
186 ῬΡαβθδρῈ πος ὈΓΙΕΗ͂Υ, δηὰ ομαπρὸβ Κδίοεε 
ἀτγεαιν ἰπῖο ἔδαγ' ποί. 

10. “Ἵπά 1 «υἱϊ ἐμὲ α7. Νοῖ ἱπ ᾿τὰ ϑνδτιρῶ 
Ὀυϊ ἴῃ τηοῖοῦ. ὙΠ οδαγίοῖ Μ11 ὃὸ 
ἔτοτῃ Ἐρἤἢγδίτη δηὰ ἴῃς ἤοσϑο ἔγοτλ “Π’ 
Ὀοσᾶυιϑδ πο ἰοηροσ ποεάρά, ἄοπιρ. Ποϑ. 1". 18: 
ΜίοΟΔΆ ν. 9--- 11. 

ἐβαγὶοε] τε «υαΓ-οδαΓίοί. 
δον} -- «ευαγεῥογάε. ἴῃ ἴδο νϑοης οὗ Ζεςδλ- 

τῖδἢ δηᾶ [6 Αροσδίγρϑε ἤογϑοβ ἀγὸ ἴδ σε ΪΣ 
5010] οὗ νγατ. Οοπρ. Ίγρ. “2 Ἐη.᾽ ΠΙ. ς4ο, 
“ Β611ο διτηδηΐισ δα]: ΒΕΙ πὶ μας ἈΠΟ 
Τα ΠΔη(Γ.᾽; 

ὙΤὍδ ΘΧΡργ βϑ! ἢ 5 ἴῃ [ἢ]15 νεσϑὸ ᾿ηἰσδῖο ἃ ἴεσῃ- 
ῬΟΓΔΙ, 85 νγ6}} ἃ5. ἃ βρί γίυδὶ, ἔ ]Β]πιεηξ οὗ ἴδε 
ῬΓΌΡΠΘΟΥ ; δηὰ 1ῃ15 ζ]ΒΙπιθηῖς μ25 δέῃ στὸ- 
ἔεττοὰ ὉΥ ὯδΠ6 πιδϊπἰδίπειβ οὗ 1Π6 δηίε-ἙΔΡΕΨΕΥ 
ἀλίο ἴο ἴπαἰ ρατί οἵ Η ζει δῃ 5 σγεῖζτι, μη 
τεπηηδηΐα οὗ ἴπε ἴοη ἰγίθος δοοορίϑα ἐδ ὑγο- 
εἰαπιδίίοη ἰῃ νυ Ὡς ἢ δ ᾿ηνι τε ἔπεπη ἴο χεζυγη 
ἴο {ε 1,οτὰ Οοὰ οὗ Αὐγαβαπι, [824ς, δπὰ 
Ιϑγδεὶ (2 Οῆγο. χχχ. ς, ό, χχχὶ!. 8, 27---30). 

Ἐρόγαῖι] ὙὮΪ5 τοσπύοη οἱ Ἐρ ιγαῖπι, Το- 
Ῥεδίϑά ἴπῆτ. Ὁ. 13 δῃὰ Χ. 7) 15 ὁπε οὔ ἴδε σβιεῖ 
αἰ συ 165 τῖθὶ νὮ Ἰη δϑϑι στην ἃ Ροξί-“αρ- 
ΥἹῪ ἀδίε ἴο ἴδε ἰαϑὲ σἷὶχ σμαρῖεγβ οὗ ΖεοἼβδτίδῃ, 
τ 15 ποί βοϊνθὰά ΟΥ̓ σεξεγεηοε ἴο ἷἱ, σο, υσμετε 
Ιϑγδοὶ 15 βροόΐεϑη οὗ ἰῃ σοηποςοη ἢ [πάλ 
δηὰ Ϊεγαβαίεπι, ΤῊ ἴεγπὶ ἰϑγδεὶ 15 ἔγεα θη! Υ 
Ἀρρ]ιεὰ ἴο (ῃς γεξυπιθά Ἔχῖ]ο5 ἴπ ΓΟΘΙ ἘΈΡΟΤΕΥ 
ἩΥΓΠΊΉΡ 5, 6.35. στὰ '. .ο; Νέῖξ. υἱῖ. ὅσ, χῆ, 
Α71 ΜβὶΙ. 1. χα, 11. τὰ: Ὀυϊ ἘρὨγαῖπὶ ἄοες ποῖ 
ΟΟΟῸΥ ἰη δοκηονϊεάρεά Ῥοβί-ΔΡΌΝΥ ΠΕΣ 
ὉΠ|655 {Π656 ἴσο ραϑϑαροβ οὗ ΖεοΑσΊΔἢ 
τορατάοά, 
,ονι στα φυεη 10 “44 1.4. ἔτοτη ἴθ Τδελᾷ 

8.4 ἴο ἴ86 Μεοάιτειταποδῃ -ὸ οτ φασὶ ἴο 
Ὑγοϑ : 566 ΑπΊοΟϑ ΥἹ]]. Χ2. 

0 ἐδὲ ἐμάς 9 1δε εαγὶ }} Ἐλδίβεσ, ξο Ἐπ 9 
ῬοΟΣάοΣΒ ΟὗὨ ὑμθ Ἰδπάᾶ, ΕἸΠοῚ τῆ ποιΠ σα 



ΖΕΓςΗΑΈΕΙΑΗ. ΙΧ. 

ἸΟτ,τυάσα ΥἹ ΑΒ ἔογ ἴῃες 50, ἰ ὉΥ͂ τς διοοά τἢγ ϑοηβ8, Ὁ ὅτεεςθ, δπά πιδάς πε 6 
ὶς ἐγ δέοοά. οὗ ΤΥ σονεηδηῖ 1 ἢανε βεηΐ ἔοστῃ ΤΥ 45 ἴῃς ϑυνογά οἔ ἃ τι ρ ἢ Ὑ τλλῃ. 
Ἅ Ἰκαϊ. ὁ... ὦ ΡΥ] ΒΟΠΘΓ5 οὐδ οὗὨ 6 ρἷξ ννμεγείῃ 2: 14 Απά τε ΠῸΚΡ 5141} δὲ βθδη 

᾿ πὸ ναῖε. ονεῦ ἐμαπι, ἀπά ἢἷ8 Ἄγουνγ 5}4}} ρὸ 
12 ΄ Τυτη γοιι ἴο τῆς βἴτοηρ, Πο] 4, ἰογτῃ 48 τῇς ΠΙρῃτηΐηρ : ἂπὰ {π6 Ινογὰ 

6 ΡΓβοηογϑ οἵ ἤορε: ὄἜνεῃ ἴὸ ἀδἂῪ ἀο (Ὁ 8}12}1] δίονν τῆς τγυπιρεῖ, δηά 
ἶ ἀεοίαγε ἐῤαΐ 1 ν}}}} τεπάθσγ ἀουδ]Ὲ 5841] ροὸ νυ ἢ νη 45 οὐ τῆς βουῖῃ. 
πηΐο πες ; Ις Τηε ΠΟΚῸ οὗ Ποβῖϑ 514]} ἀείεπά 

11 Πεη 1 πᾶνε θεπὲ 7 ἋΔἢ ἔογ τπῆεπὶ; ἂπά ΓΠΕῪ 5[}8}} ἀδνοιυγ, ἃπά (ον, 
τις, ἢ]Ιεἀ τῆς ον νει ΕΡγαῖπι, ἀπά Ἤβυθάϊιε νυῖτι 5] 1πρ' δίοῃθϑβ ; ἀπά {Π ΕΥ̓ ταδάμ γὴν 
Γλίβεὰ τΡ ΤΥ 50η8, Ὁ Ζίοηῃ, δρδίηβι 

Ὁ. τττ-τ-ἰ5. 725 

81} ἀτίηκ, ἀπά πλᾶκα ἃ ποῖδα 43 χὰ εἰξηζ. 

ὁγ ἔδο φουΐπογη Ὀογάσεβ, ἀοοογάϊηρ 85 ννὲ ἴδκο 
{πὸ Ὑνδαγ εἱ Ασίϑῃ οὐ 16 ΕἸ ΡΉγαΐοϑ ἴο Ὀ6 ἴΠ6 
ΓἶΥΟΥ τείειτεὰ ἴο. Οομρ. Οξη. χυ. τ8 σὰ} 
Ἐχοά. χχὶϊ. 1:. Τς γχοίεγθηςς ἴῃ 186 τηδτρίη 
ἴο ομδ νόσβο οὗ [6 γηηᾶὰ Ῥϑαὶπὶ τρἢξ ννο]] 
Βαᾶνο Ὀδδη οχίοηδοά ἴο ἴΠ6 σσῃο ο ρϑδὶπι, ἢ] ἢ 
ῬΓΟΘΟΠΪ5 ΤΏΔΗΥ͂ ΡροΪηΐϊ8 οὗὁἨ τοϑεῃ ίδηςα ἴο ἴῃς 
Ῥάϑδαψε δεΐογο 08. Ὑ6 γληάᾶ 58]1η τοίου ἴο 
ϑοϊοπιοη, δηά ἴἰ 15 εἴθασ [δὲ [6 ργορῃεῖ νγᾶ58 
ἱπϑορίγοά ἴο ἔογείεὶ! ἃ κΚίηρ οὗ [Π6 ἴγρε οὗ ϑοϊο- 
ΤΏΟΏ, ἃ Κιηρ, ποῖ ἃ πιδη οὗ νγὰσ ᾿ἴκ6 
Πανιά. : 

11. “: 7ὸγ 4δεε}] ταραπὶηρ ἴπ6 ἀδυρῃΐεγ οὗ 
Ζίου δὰ ἴῃ τ. 9. Ου [δ΄ῇ5 υ56 οὗ [6 
ΟΙΏΡΔΙΙς ῬΓΟΠΟΙΠ 566 50}. Υἱ]. ς ἀηὰ Ηρα. 1]. 4. 

ἐδε δίοοά οΥ᾽ 167 εουεπαπί] ἐ.ε. Ὀδοδιι86 οὗ 
16 Ὀϊοοά Ξργιηκ]θὰ ΌΥ Μόοβϑεβ οὐ ἴδε ρεβορὶς, 
θη εβουδῃ τηδάθ ἃ οονοπδς ἢ {86 
13γδε 65 δὲ ϑίηλὶ (Εχοά. χχῖν. 8). 

1 ῥαυε τεπῷ ᾿ογ.8] ὙΠῸ ρῥγορμεῖς μογίεςΐ 
ὀσυϊναϊοηΐ ἴο ἃ διΐυτο. 

467 ῥγίθομου ἢ [|ΟΓΑ Υ, 167 2ε εγεά οπε:. 
Το νοσὰ ὁσουΓβ ϑόνογαὶ ἘΠΠ|65 ἴὴ 16 Ῥ534]Π|5, 
Οηςδ ἴῃ 5δδὴ (χῖν. 17), δηὰ οποθ ἴῃ 1 ἅτ. 
{ 4). Ἰὲνε ἴδκὲ 1ῃ6 ἘΠΕ ΌΡΟΣΗΣ ἀλῖο, 

γοπδγ: νγοτῈ ἴῃ6 οδρενεβ οἵ [86 [5γδ6]- 
1.5} Κιηρσάοπι, ἰορεῖμβοῦ ἢ πιο οὗὨ [υάἀλὴ 
τ βοπὶ ϑοπηδομεῦὶ ΠΊΔΥ πᾶνα ἰάθη Τδρένο 
Ὀεΐοτε δ᾽5 ἀϊϑοοτηβέυτε Ὀδίογο {Π6 νν81]5 οὗ [6 Γ}- 
88] ; δηά αἶϑο ἴῃοϑο ἴδκθη ὉΥ͂ (ς Εδου 65 
πὰ ῬΒῚ]ΠΞπὸ5 (Δ Οἶτο. χχν δ, 17, 18). 
Οοπιρ. υ. 14 ψνΠ ἢ 154]. χχχυ, 72..2 Κι χίχ. 7. 
ΑἸ3ο υ-. 8 5Ξυργ. ἢ  Κὶ χῖχ. 31--4. 

ομδ Γ᾽ δὲ Ρί!, ὅχε. ἰδ ἃ ΡεΠρἢΓαϑῖς ἴοσ ἃ 
Ρείϑοη : Τοπῖρ. ὕδη. χχχυὶ. 22; Εχοά. χίϊ. 
29; εἴ. χχχυ, τό. ὙΠ Βό» δηὰ ἴδε ϑόδαν 
τὸ ἀϊπξἔἜοτοηξ ἡλπιο5 ἔοσ (6 βαπὴθ ρἷδοθ (σοηρ. 

χχχῖχ, 2λο ἢ Οεη. Χ]. 14). ΠΩ ΡΙ γπρ, 
ῖδο οὔόὸ ἴδ βιιδίογγαποδη Ἵπδγαςίοσ, [6 οἴδπεγ 
(ἢ οεἰγοῦϊλν ἔογσα, οὗ 86 δ ἴῃ Ὡς ἢ [ἢ 6 
ΠΟ ΟΙΒ ψνεῖε Τοηῆηξαά ; 866 ποΐθ οἡ Οδεῃ. 
Χχχὶχ, 2ο. 

1.. Οπιϊ 4 ἀπά ρΐἷδος ἃ ἢ} οἴορ αἱ 186 
οῃὰ οὗὨ [6 νεῖβϑο, ὙὩϊς 15 οἸ θεοῖν σοῃπεοοϊοά 
ἢ τ. ΩΣ. , 

ἐδὲ “ἰγοηρ δοϊ4 158 ἴῃι6 τεηδεγης οὗ 4 Ἡοῦ. 
νογὰ νυ ηϊοἢ ὀσσιγα ΟἿΪΥ ἰπ [5 0. [1 
δἰ χη ῆε8 ἃ ἔογι θὰ ρῥίδοε ; δηὰ δδγα ἴῃ [δὲ 

᾿οτγα] ϑοηϑ86 οὗἩ [86 ῬγόορδοοΥ ἰΐ μοίϊηϊβ ἴο [6γὰ- 
βδΐίδθῃῃ, Ὀυζ ἴη ἃ πηείδρῃοσίοδὶ ϑθηϑα ἴο (ἢ τιϑῖ. 

ΦΥΜΟΜΕΓΙ 9.7 δοβε) 1.6. Ὀτϑοποσβ ἴο ψΒοπὶ 
Οοά διδ5 7υ8ὲ κίνεη ἴδε ἢορὲ δηά ρτγοπ)ῖϑε οὗ 
τεΐθαϑα (υ. σι). Οὐοπιρ. [5]. 11. σ4, 7δε εαρ- 
ἥξυε ἐχὶίς ῥιαυϊεπεῖδ ἐδαῤ δὲ ραν δέ ἰοουεά, ανπά 
ἐδαξ δὲ «“δοιμίά πο} αἰδε ἱ5 δε "11. 

ὅο 1 ἀδείαγε ἐδα!} 1. 1ἴῖοτα γ, ἀροϊαγί μη ἀνε 1. 
ἀομόϊ} (ΟΟἸΡ. [58]. [χ. σῚ 71 [6γ. χυΐ. σϑ. 

.138. ὙΠΒε σοηοίτιςςοη 15 ΝΕΤῪ οὔϑουγε ἱπ 
[86 Ηδεοῦγενν, (δου ἴΠ6 βοόπογαὶ πηρδηΐηρ ἰ5 
5 ΒΠΟΙΘΠΕΥ οὈνίουβ, υἱζΖ. ἴῃ Οοά ν}] υ86 
7υάλιι δηά Ἐρδγαῖπιὶ 85 εᾶροηβ οὗ οἴξηςθ 
ραϊησὲ ἴῃ6 Βιοαίβεη ρόνγεῖβ οὗ ἴῃς δλσίῃ. 
Ο(οιρ. 5, ΧΧΙ. 11. 
απ γαμεά 1 ἈἘΔίδοῦ, 1 ΜἩΖΠῚ ουὐϑθπ σδίδο 
Ρ -- }}} 5 ὰρ ἴο τονοϊ. ΤΤὨΐβ Ὀοσίης ἴπ6 
Δροάοσίβ οὔ (ἢ βοηΐεηςθ. 
Ο Ονεεεε)] Ἀλίδεσ, Ὁ δδυδιι, 45 ἴπ ἴϑ5δϊ]. 

ἾΙχυ], 19. ἰανδὴ δε ΤΊΔῪ το ἴδ Οταςοο- 
ϑυσίδη επρῖτο, δυΐ σἴποὸ ἴῃ [54]. ]. ς. 11 ἰ5 
πδιηθὰ ἢ Τυδαὶ] δὰ ἢ 1Π6 15|65 δἷασ οἱ 
ἃ5 τεργεβεηϊδίϊνε οἵ ἴῃε ΟὝη]ε νγοτ]ὰ, ἰξ πιᾶν 
ΡΕΥΒΔΡ5 πᾶνε ἴῃ 54Π|6 ἔΌΓΟΘ ἤοσΘ, Ἔβρθς ΙΔ ]}}γ εὐ 
[}6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἢδ5 τοΐδγοηςο ἴο ἃ {ἰπὴ6 ν ἤθη [ἢ6 
Μασθάοηϊδη δρῖγε 5ῃμοιυ]ὰ ἤᾶνα βυρεγϑοεά 
Ῥεγϑίδ δπὰ Εψγρί 45 [86 στεδῖ μοδίμοη ρβοννγεσ. 
ΤΏὭς σϑάϑοη ἴοσ ἔπ ὑγοηλ!ϑα ΠΕσῈ τιδάθ ἀρρελΓβ 
ἔτοπι οεῖ 11]. 6; Απιοβ ᾿. ό, 9. 

14. ῥα] δὲ “ἐεη ουεν δε] ἈλΙΒΟΣ, 881] 
ΒΙΘῊ ἩΠΙΩΊΒΟΙΥ ὕο ῬΏΆΘΙΩ, 1.6. 45 ἃ Ὁγοίδοϊογ. 
: δὲ φδιπὶη) Οοιρ. Νδδυηι 11. 2: 

ΗδΔὉ. 1. 11, ΠΟΙ 566 ηοίε5, 
«υδίγίαυΐμα: ΟΣ 1δὲ “ομ18] Οομρ. 153ϊ. χχί. 

:. [Ι᾿ῃ ῬαδἸοϑίίηθ βδἰογιηῃβ ἔγοπι ἴπε βου ὑυοσ 
[ὴ6 τηοϑὲ νἹο]οηΐ, 45 σογηΐην ἔγοπι ἰδ Ατδρίδη 
ἀεϑβεγῖ ; σοιὴρ. Ησοϑ. ἴν. 1, χὶϊ, ας ; [εγ. ἦν. 
11, 12, ΧΧΙ]. 10. 

1δ. «πᾶ “ἰδάμο «υἱέ εἱϊηρ ““9π27] δῖος, 
δι. 8181} ὑὉγοδά ΠΡΟΣ Ὁ) ὁ Βῇ0.68Β Β'υπᾷ 
δεδῖπβὲ ἘΠ 6 ΣΙ, ἐ. ς. ἀἰογορατὰ ἴῃ6 ννθᾶ οὗ 
ποῖ δάνογβδγίθς, ἀπ γαῖ τποπὶ 1} σοη- 
(οιρί. ὙΠ 5216 ΘΧρΡΥοβϑίοη ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ἴδε 
ἀεβογριίοη οἵ 1 ονυϊδλίμδη ἱπ ΤΟὉ χ]ὶ. 8, 2 ἐξ 
αγγοαῦ εαπμοὶ "παῖε δῖα Μἔεε: “ἰδηρείοηθι ὥγὲ 
ἐμγπραά «οὐδ ῥίγει ἱπίο σμδόίξ, {.6. Ἦ6 ἀἰδγορασὰβ 

.᾿ 9 
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726. 

ἐδε ὀσεσέ, Π]Ιεὰ κε Ὀονν]8, σπά 248 τῇς σογποῖβ 
οὗ τῆς δἰζαγ. 

16 Απά τδε κοἈΡ τῃεὶγ (ὐοά 5821} 
ϑᾶνς ἴῃεπὶ ἰῃ πᾶ ἀΔΥ 48 τῇς βοοΐ οὗ 
ἢ]8 Ρεδορίὶε: ἔογ ἐῤὲεν ταὶ! δὲ ας τῇε 

ΖΕΓΗΑΒΚΒΊΙΔΑΗ. ΙΧ. Χ. [ν. 1τ6---Ἰ. 

κα λολν ΤὨΓΟυΡΗ ὑγῖπε; ἀπά τΠεγ ἢ 884}} Βὲ ϑίομεϑ οὗ 4 οἴονη, ἰἰπεὰά ὑρ 28 δη 
δηβίρῃ ὑροη ἢἰ5 ἰδπά. 

17 Εογ ἢονν ργεδῖ ἐς ἢ15 ροοάῃεβϑ, 
δηἃ μον ργεδῖ ἐς 8 δεδιῖγ  σογῃ 
812} πιδίςς τῆς. γουηρ πιεη ὁ ΟΠεογίῃὶ, "Οτ, ρνα, 
ἃπὰ πεὺ νγίης εἰ παιδί 48. ΠΣ 

απά δον “ῥα! δὲ Μἰ.4 ἰ.6. ἢ Ὀϊοοά, 45 
15 5ϑῆσενσῃ ὈΥ ἴπὸ σοηϊοχῖ; 566 Εχοά. χχῖχ, 12; 
[,μν. ἵν. :8. Το δὲ νεῖ ψ ἢ Ὀϊ]οοὰ 15 δῃ 
᾿τλᾶδο οὗἉ νἹΟΙΟΥΥ͂ ; 566 1538]. 1Χ}]]. 1----2. 

ἔξε δοαυ "} ὙΠοβῈ σνοσα ἴπε νεβϑϑεὶβ ἴῃ νυ ἢ 
π6 Ὀϊοοὰ οὗ ἴδ6 νἱοῖ πῆ ννᾶ8 σϑοοινοά, δηά 
ἴποη βρη κίοὰ ἀροὴ [ἢρ σούποῖβ οὐ [πε δἰἕδσ, 
Το ἰὰνν οὗ [15 βρυηΚιηρ 5 νυτ θη ἴῃ [,ον, 
, ΖΦ ΙΣ, 1]. 2, ἄζε. 
ΤΒΟ Τογποῖβ ἰεττηϊηλίθαά ἴῃ ἴδε Βογῃβ οἵ ἴῃς 

αἰῖασ. Ϊοβερῇυβ (΄ Β. Ϊ.᾽ ν. ς, 6) «8115 [ποπὶ 
κερατοειδεῖς γωνία. ἼΠ6 νγνοτά Οσσὺΐβ ἴῃ ἃ 
ἀϊβεγεπὶ σοπηθοϊίοη ἴῃ 5. οχ]ῖν. 12. 

16. “1052: 9,ΓΓ ἃ ἐγοαυη] ἘΔίμεσ, δοϊϑοῖ 
Βίομοδ, οΥ ἀθάϊοδίῖοάα Βῖοπμοδ, δοοοσγάϊηρ ἴο 
ἴῃς πηρδηΐϊηρ οὗ [6 γχοοῖ πάχαγ. Ὑπὸ 6ὁχ- 
Ῥγδβϑίοῃ ὑγοΟΌΔΟΙΥ ϑυξρεκίοά 1ἴ36} ἴο 16 ργὸ- 

Ῥμοῖδβ τηϊπὰ ἴῃ Τοηίτασι ἴο ἴπ6 «ἠπρ-σοηε: οὗ 
πὸ ῥγενυουβ νοῦβο. 
βεά ὦρ αἱ απ επεΐρη)] ἘἈλίδοσ, δϑλδῖπκ 

ΖΟΥΌῚ ΤΟΙΣ δίδσ. δο δίδιισεσ, Κοὶ!, δπὰ 
οἴδεσ σοπιπηεηϊδίοτθ. Τα Ιἀθὰ οὗἨ δῃ δηϑῖζῃ 
νγὰ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ Ὀογτοννοὰ ἔστοπι 5. Ιχ. 4. 

17. δὲ: φοοάνμε.4} 1.6. Ἦϊ5 ὈΥΟΘροσΥ, [δ 
δοοὰ ὙΠΟ ἢ δοσγιιθ5 ἴο διηὶ ἔγοπὶ ἴδ ἕδνοιῦ 
οὗ [εοἤονδὴ : σορ. Ηοϑβ. Χ. 11; 6ζ. 11. 7. 

δὲς δεαμ}) Ὅδε Ηδςῦ. ψογὰ 50 στεηάεγεά ἰ5 
υιϑεὰ οΟὗἨ ῬΕΓΘΟΏΔΙ ὈεδυΥ ἴῃ Ῥζον. χχχί. 10; 
ἘΞΓΒΟΥ ἰΟΙσ οὗ {86 ὈοδΔΙΥ οὗὨ οἰτ65 ἴῃ Ῥβ. ], 
2 (ὙὙΒΕΙΟ 966 ποῖθ) ; 1,81]. 11. τς ; ΕΖΕκ. χχνῖϊ. 
41) δηά οὗ Μοβϑιδῆ ἰῇ [ϑαὶ. χχχίμ. 1). [{ ἰ5 
ΠοΟΥΒΟΙΕ υϑεὰ οὗ [ΘΒονδῇ. 
“δα »ιαζε.. εδεενμη ἘἈΛΔΙΠοΥ, 88}811 Δ Χ9 

.««.(ὯΟ ΕΥΤΟῊῪ, ΒὯ811 11810...ζ0}1} οὗ 1119 διά 
ΘΙΈΘΣΑΥ ; ΓςΟΠΊΡ. 5. χοῖϊ. ὡς. 

ΑΠΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕῈΘ οἡ ΟΗΑΡ, ΙΧ. 1, 7- 

1. Μᾶγ ποῖ ἴθ οὔρίηδὶ γοδάϊῃρ βάν θεοῦ 
ὉΝ δηὰ ποῖ ὈἽἼΝ ἡ [150,11 τηυϑὲ Ὀ6 τοπάσγοά, 
12 ε «υδοίε ὕαεε 97 ϑγγία, ἔχε. 

. Ἑπτπῖ ῥγοροϑοβ ἴο στεδὰ τὶς ἔογ ὉΣ : 
πὰ ἴο ἴγοδῖ ἰξ ἃ8 (86 πᾶπιὸ οὗ ἃ Βοη)απιῖία 
ΟΥ̓ πιεποηθα ἴῃ [οδῆ. χνἹ!. λ8, “ Ζείαῤ, 
Εἰορό, δϑὰ “εύμει, ντλῖ ἢ 15 [ογυβαίθπι,᾽" ἄζς. 
ΟῚ 5 ποῖ υὑεῤιωωδίε, Ὀὰϊ ὠεδιω, ᾿ἰκὸ ΝΠ 

ἴῃ Ϊοβῇ. χν. 8. εΐεξ στολάς [οϑῇ. χυΐ 28 
ὉΠ ΝΠ νδν, (λίην ᾿τἴ 45 ἴῃ6 πᾶπιὸ οὗ 
ἃ 510 5316 ΟἸΓΥ ; δηὰ 5ἰαῖθβ ὑπαὶ ἴῃ 5 {{π|6 ἤθε 
νγᾺ5 511} [Π6 πδπὶῈ οὗ ἃ υδτίον οὗἉ [ο6γιιϑαΐοση, 
ΜΓ ΠΙΓἢ σοηίδιποά [Πα τοτηῦ οὐἩ Ζεςπαγδῃ. γὺΣ 
5 πιθηοηδά Ἰῃ 2 5. χχὶ. 14. 866 αἷϑο ποῖθ οῃ 
1 5. Χ. 2, ΒΟΓΟ 11 νεηπτυγοὰ ρθη ΔΗΥ͂ οΟΓ- 
τοσξίοη οὗ ἴδε ἰεχὶ 1 5ῃοι]ὰ ϑυρρεβὶ Ζείαρ ἴοτ 
Ζείπκαϑ. 

ΓΗΑΡΤΕῈΚ Χ. 
Ι Οὐ ἐς ἐο δέ τομσλέ τρίρ, ἀραὶ ποί ἑαοῖς. κ Ας 

ἀφ να δὲς ἥσοοξ 70» εἰμ, :ο ἀξ τοὴϊ ταῦ αμα 
γεσίογε ἐλορε. 

σηαρ. Χ. ΤΉ οπαρίου σοπηθοῖβ [36] 50 
ΟὈνΟυ ΒΥ νυν [6 ῥγεοθάϊηρ οηθ, [παῖ ΠΟῪ 
5ῃουϊά ῬΓΟΡΟΙΥ ἕοιτη Ὀυϊ 4 5ἰηρὶθ Ἴδμδρίοσ. 
ΤῊ νἱϑίοῃ οὗ [οΠΊΡΟΓΑΙ] ῬΓΟΘΡΟΓΙΥ 5 τουθα]οά 
--Ρεᾶςο δΔηὰ ϑοο ΓΙ Υ ἔτοπὶ Θχίοιτδ] Ορργθβϑίοη 
--υρβεϑίβ ἴο ἴδε ργορδεῖϊδβ πιὰ ἃ ννδιπήπο 
τιδῖ σις ἢ Ὀ᾽ σοι πρ5 ἀγὸ Οοάδβριῆβ, ἴο θ6 κουρὰξ 
ἔτοιῃ Ηἰπὶ ΟΥ̓ ΡΓΑΥΕΥ ; δηά ποῖ ἴο 6 οδίδὶποὰ 
ὈΥ τοϑοσγίηρς ἴο ἸἀοἸδίτουβ ᾿πίογοθϑϑίοηβ, πὰ ἴο 
[4156 ἰδδςποῖβ. (ΟΟΠΡΑΙΕ ΧΟ Ὶ ΜΙΝ ἰΧ. 17; Χ. 
2, 4) 5) ΠΙᾺ ΙΧ. 18. 15} Χ. 6 ἃ, 1 ΙΧ. 12 ἃ: 
πὰ χ, 6 ὑ, 8 5ᾳ. ψ]Ὦ ἰχ. 11 54. 1 {86 
τυτιΐοσ, βοὴ πὸ ροηποὰ ἴπ6 ᾿19ῖ γογθο οὗ οἢ. 
Ἶχ., δὰ [Π6 ΟἹ ἀοσ Ῥγορῆθου οὗὨ ἱ.. 1ἴη ἢϊ5 πληὰ, 

ἊΣ γε οὗ τῆς ΓΟΚΡ γδίη ἴῃ τῆς 
πιὶις οὗ τῆς ἰλζίεγ γδίη  :9 τῆς 

ΓΟΚΡ 54}} πᾶς " Ὀγίρῃε οἱοιιάβ, δπά τ τ, ΡΝ, 

πε ἤγϑί νεῦϑο οὐ 118 σμιαρῖογ ἰβ ργοῦ δ] ἀγανσῃ 
ἔτοπι ἴΠ6 5ΔΠ1|6 5ΒΟΌΓΟΘ ; σοιῃρ. [οεἱ ἰϊ. 22. 

1. ὀγίᾳϑι εἱομά:] ἘΔΊμΕΥ (45 ἰπ [6 πιδυρίη), 
κανπημθ58. Ὅῆε ννογὰ 5.ΓἸ ΕΥ̓ πιοδηβ ἐΐδέ- 
πὶ δοί(., αηγεδίης «υδίιοδ ρίεγοε:. ΟοταΡ. ᾿ξ 
156 ἴῃ ἴον χχνυῇ!. λό, χχχυῦ!. 2ς, τσδοσο [ἢ 
ὈοΪὲ οὗ Η!ϊ5 ἰπυπάετγ '5 βροῖθη οἵ, 

“δοαυεγ οΥ γαὶ"] 1,Λοτα γ, γαὶπ ὁ ἐδε 
σῥοαυεγ. ΤὨδ σοηνοῖθο οχργοβθίοη ἴο ἴδαδξ ἴῃ 
1οὉ χχχνυΐϊ. 6. ὙΠὸ ρουοάϊολὶ ταΐπβ ἴῃ Ῥδὶες- 
ὯΠΕ ἃγξ δοοοιῃραηϊθά ΟΥ̓ πυπάοσ δηὰ Ἰσηϊ- 
ΠΙΠΡ; (ΟΠΊΡ. ἴεγ. χ. 13, ψυμετε [86 ογάϊπατγ 
νογὰ ἴοσ ᾿ἰρ μηίηρϑ ἰ5 υϑθά. [ἴ πᾶν Ὁς ἱπέειτοὰ 



Υ. 2---.ὕ. 

οῖνε τῆεπι βἤονγειβ οὗ γλὶῃ, ἴο ἘΡΕΙ͂ 
ομς ἴῃ τῆς δε]ά, 

.}τ. 1. 5»Λμ ον τῆς 4" 140]8 ἢανε ϑροκεη νᾶ- 
ἴα. . τ, ηἶἴγ, δηά τῆε αἰνίπειβ βάν ϑεθὴ ἃ 
σ4-. [ἴεν ἀπά ἢανε ἰοἱά 2156 ἀγεᾶπιβ ; {ΠῈῪ 
μένα. ρρχηΐοτξ ἴῃ νδίῃ: τῃογείογε τΠ ΕΥ̓ νγεηῖ 
ον, πεῖς ΨΥ 8ἃ8 ἃ ἤοοκ, {πεν Ἶ ψψεῖε 
πρενα του δ]ςά, θεσδυβε ἐδεγς τῦᾶς πὸ 88ερ- 

ΟΥΙΤΙ 

ον. 

Ἡδτδ. 
έεαῖ 

ποτά, 
4 Μῖπε δηρεγ νγὰ8 Κιπαϊθὰ δραίπϑῖ 

τῆς Θῃερμογάβ, δὰ 1 Ὑλ κα τα ἢ τἢς 
δοδῖϑ: ἴοσ ἴῆε [ΚΡ οὗ Βοβῷ Βιδῖἢ 

ΖΕΓΗΔΕΙΑΗ. ΣΧ, 

γ᾽ ϑοἀ ἢ]8 ἤοςϊς τῆς ἤουβε οὗ Τιάλῇῃ, 
δηὰ Βαῖῃῃ! πιδάς τῆδπιὶ 48 18 ΡΌΟΟΙΥ 
Βοῖβα ἱῃ ἴῆε δδίε. 

4 ΟυἐἯῊ οἴ Πίπι οσἌπιε ἔοσγτῃ τῆς ςοτ- 
ποῖ, ουξ οὗ Πίηι τῆς πδ]], ουξ οἵἨ ἢϊπὶ 
τῆς δδῖιῖα ὕονν, οὐδ οὗ Ἀϊπὶ ὄν ΙΥ 
ΟΡΡΓΈΘ8ΟΓ ἴορεῖδεοτ. 

ς ὅ Απὰά τ{ΠεῪ 5141} θῈ 48 πιρ ΠΥ 
γέ, ΨΜΏΙΘΗ ττεδά ἀοννῃ ἐῤεὶγ ἐπέ- 
γος ἴῃ ἴῃς πκῖγε οἵ τῆς 5[Γεε ἴῃ 
(ῃς δαῖείς : δπά τποῪ 58.|4}} ἄρᾷις, δε- 
ολυ86 ἴῆς ΟΡ ἐς ψ ἢ (δῆ, ἀπά 

ἔγοτι ἴ815, [μδῖ ᾿ξ οπα ραϑβᾶρθ 15 ἴάκοη ἔγογῃ [ἢ 6 
οἴδον, 1 Ἐγεπλδὴ 5 5 (ἢ ἰδῖοτ οὗ (Π6 ἔννο. 

4] 1 ΕΓΑΙΥ, σνεχείατίοη, ἱποϊιάϊης ποῖ 
ΟΠΪΥ στθθη ΟΤῸΡ5 ἔοσ ἔδο οδῇῖϊοθ, Ὀὰζ 4150 σοστ,, 
δηάὰ ἴμ6 ἔπιϊ 5 οὗ ἴμο δοϊὰ, Οεη. ἱ. 29 ; 5. 
εἶν. 14, ΨΒοΤΕ ἰξ ἰ5 ἀϊπιϊησυϊϑμοὰ ἔτῸπὶ 2δὲ 
ὅταν Ὁ ἐδ εαἹεἶρ. 

ΩΦ. ἰ4ο] ἘἈδίδοῦ, ῬΘΣΘΡΆ1Π; 566 ηοίδ 
οη Οξῃ χχχί. :ο, δηά ἰηΐγ. χὶ. σ7: Ηοβ. 11. 4. 
ΤὮΘ υϑὸ οὗ ἐεγαρδίνε 15 ἀοποιηοθά 85 ἃ 5ἴη 
(α 8. χνυ. 23); δηὰ ϑροόκθὴ οὗ διϊοηρ (ἢδ 
(ἢΐηρ5 νος [οϑίδῃ ρυΐϊ ἀννΑΥ (2 Κ. χχῇ!, 24). 
ΔΙ 106 Ὄὀχορριίοη οὗ Ἐτζεκ, χχὶ. 21, [ῃ6 
Ῥτγοθοηΐ 15 ἴΠ6 δὶ ρᾶϑϑᾶρο ἰῃ δϑογρίωυγε νν]οἢ 
δρδδῖβ οὗἉ ἰογαρῆϊπι. Ὅὴδ πιοηίοη οὗἁ [εγαρῇ πὶ 
δηά ἀϊνίποτα Π25 Ὀδθη μοὶ ἴο ἰηάϊῃοδίς 4 ἀδῖβ 
ολτϊϊον ἴἤδη [Π6 σΑρτνγ δἱ ΒΑΌΥ]οη. 

δατυε “ῥοξοη υαπὲ.}}] 1.,11ΟΓΔΙΥ, δαῦυε “ῥοξεηπ 
ποέδίηψηεις. 

ἐδὲ ἀξυίπεγ] ὙΠ Ηδεῦ. ννοτὰ ἰ5 ξΈπογα!  Υ 
υϑοὰ ἴῃ ἃ Ὀδὰ 5εῆϑθο. Οοιρ. Ὠδειῖ. χνἹ!. 1ο, 
14: 1 Κ. χυ!! χ7, ἰῃ τείεγεηςς ἴο [ἢς 5γδε 168 
ἴῃ ἴδε ὕὄπιε οὗ Ηοβδοᾶ: δηὰ ἘζΖεκ. χἱϑ. ο, 
ΧΧΙΙ. 28. 

ῥκσυε 1οἰ4] ἘἈΔίδοΓ, ΒΔῪ 9 ΒΡΟΧΘΙ. 
ἐπ υαἱη} Το Ηροῦ. νογὰ 8 ἃ πουῃ, 5 ζηὶ- 

ἔγϊηρ α ὀγεαιίδ, αηγίδίης ἰσδέ. [ἴ 185 υϑεά 
ΔΟνΝΟΙΌΙΔΙΙΥ ἱπ [6 ϑρῆϑθε οὗ ἐξ ὉΩῦῈ; ΟΟΠΊΡ. 
]οὉ χχὶ, 34. 
ἐδ «υεπὶ ἐδεῖγ «υα7} ἈΔΊδοΥ, ΔΘ. τ δῦθ. 

1 Λἴοσα ]Υ. δὲν νιοῦυε {δεῖν Ἰδπὲ:, ἃ5 Βῃθρογάβ ἀο 
ψΒοη τ ζταηρ 1 τδοὶγ Ποςκη ἔγοπὶ ραϑίυγα 
ἴο . {{1}15 τείετβ ἴο ἴδ ἀορογίδεοη οὗ 
οδρίϊνεβ αἴοσ (6 ἀδαϊἢ οὗ Ηοϑβῖθα, ἴῃ6 ργόβεηΐ 
ἴεηϑε οὔ δε νεγὺ ΡΟΝ ΠΟ (μαῖ (Π6 Ῥγοόζεβ8 
ννὰ5 δοίη οὔ Υὶ ΪῸ νγ25 ὈδηΣ 
(οἰ νογοά. ΠΡΕΞΕΣ 
δὲ «ὑεγε ἐγομδίοά͵]͵ ὅζο. Ἐδίδοῦ, ΒΟΥ 

δῖὸ δίζιοῖθά, Ὀθοδιδὸ ὕβοσθ 18 50 
ΒΆΘΡΕΟχΑ: ἐ.2. ἰοδῖ τηϊϑογαἷς Ἰἵνεβ, 
ἀονη-«ἴγοάάοῃ Ὀδοδυϑο ΠΟΥ μᾶνὸ ὯΟ Κίηρ, ΠΟ 
βῃορδοσά, ἴο ῥγοΐοςϊ δῃὰ ἀείδηὰ ἴμοπὶ ; σοιΏΡ. 
Ηος-. ἰ. 4. 

8. 2δὲ ἘΞ; ἰ. ε. [Ὡς ργποεβ δηὰ 
ἜΝ πὴ δ. τὰ ξ λοι ἡμουθθέρ ει λδνο 

οὗ Ηοϑῆθα διδὰ ρεγιϑῃοὰ ἴῃ γριὰ ϑιιοοθβϑίοῃ : 
δηά ἴῃ ἔπε σονοϊυϊτίομβ οδυϑοὰ ὈΥ {ΠεῖΓ το δηά 
ἀονΤΠ 211 πιδηγ οὗ ἴπ6 ποῦ ο5 δηὰ στοδὲ πιθη 
4ἰ5ὸ 

ἐδε ἈΔίδοσ, 89 οἈ οὗ Ο0π68, 85 ἴΠ6 
γψγογὰ 15 τεηάογοά ἴῃ 5]. χῖν. 9φ. 866 ποῖβ ου 
76ς. 1. 8. 

α’Ά ῥὲξς ροοάϊν δογ.Ὶ Ἐδίβοῦ, Χο Η1Ὸ 
Ἰαδ᾽δῦθϊο ὨΟΣΒΟ, ἴῃ6 ΠΒοΙδδ Ὀοίηρ νἱοννθὰ 845 
Δῃ Θα Ὀ]οπὶ οὗ βίγεησίῃ δὰ Ῥεδυΐϊγ. 866 [οὉ 
ΧΧΧΙ͂Χ, 1 ---Δς. 

4. Οἱ οΓ δὶ») 1.6. ουὐἕ οὗ ἴ!ς δουϑὲ οὗ 
]υάδῃ. 

εαρρδ 70γ1Ὁ8] ἘΛΔΊΠΟΣ, 8Β8}811 οοτη9 ΖΟΥ͂Ν; 
866 Μ|Ιςσδὴ νυ. σα; ἴοι. ΧΧχ. 21. 

δὲ ξογ 67] ἐ.6. ἘᾺΘ ΘΟΥΒΟΣ -ΒΌΟ 6; 1 Θτ]γ, 
ἐδαὶ «υδίοξ ῥγοΐεεις, αινὰ 50 5 ργοπηποηΐ δηά 
ςοπδβρίςσυου5. Οομρ. ἴορ χχχυῖι. ὁ; Ῥς, 
ΟΧΥ. 22. [{ ᾿Π]ρ]165 1)6 ποδά πῆδῃ οὗ 
1η0 5ἰδίο, ψῆο ἰ5 ἴπ6 Τογηογοδίομο οὗ ἴδ6 
δοἰδίο-Ὀυϊ]άϊηρ; δπὰ ἰπ ἰΐ5 δίρ οϑὶ ϑόηϑο 15 ἴο 
δ τείοστοὰ ἰὸ Ηἰΐπιννδο σδπιθ ουΐ οἵ [ἢ ἤουϑὲ 
οὗ [υάὐδῆ ἴο Ὀὲ ἴῃς μεδά --δίοῃε οἵ ἴδε σογπεγ, 
Ῥβ. σχυ]!. λὰ; ἰ5αὶ. χχνι. τό; ἘΕΡὮ. ἰΐ. 2ο; 
Σ Ῥοί. 1]. 6. 

ἐδε παὶ]] Ἀδῖμοσ, δε σίαρίε, ἰδὲ νΒΙ ἢ 
ΝΑ Σ ΒαῶΝς δηά 8θοιιτε5 ἴῃς ἀείδηοεβ οὗ [6 
Ὀυϊ]άϊηρ, υϑοὰ πιοίλρῃου Δ ΠΥ οὗὨἨ ἁ ἴΠ6 ποῦ ]65 
δηα σουηϑοίοσβ οὗ ἴδ6 Κιπξ, Ἰυ5ὲ 45 ἴπ8 ὈΔ[{]6- 
Ὁονν Τοργοϑεηῖβ ἴ86 οἢϊεῦ τνδιτίοσβ. Ώ]5 5εΏ58 
15 πχοβῖ συ 112 0]6 ἴῃ ΕΖΓΔ ἰχ. 8. 

ΕὌΕΡΥ οῤῥγεισογ] ἘἈΔΙΒΟΓ, δυο ἰραάεῦ, ἰ. 6. 
ΘΥΕΤΥ ὉΠ6 ἴῃ Δυ ΠΟΥ͂, σγοϑε διποίοη ἴξ 15 ἴο 
Κοορ οἴδιοιβ ὕρ ἴο {πεῖς ννοῦκ, νυ βοῖποσ ἴῃ ἴπῸ 
εἶν] οὐ [6 πλ ΠἸΑΥΎ δάπιϊηἰϑιγαϊΐοη οὗ ἴῃς 
δἰδῖο, [δ [6 νογὰ οδῃ μβᾶνε [ἢ ]5 ξ ΠΟΓΑΪ 56η86 ; 
866 ποΐϑ οὐ ἰχ, 8. Κοὶϊ ἰλκοβ ἰξ ἴο πιϑᾶῃ 
ΕΌΕΡΥ οῤῥγεσον οΥ ϑωάαδ,: ἐπερεῖξε, ΘΥΕΤΥ͂ ΟἿ6 
τ ῆο ἴῃ ἴδ νἱοξζουγουβ ΟΔΓΘΕΓ ἰλωοῦ τος ἴο ἴδ6 
Ῥέορὶο οὗ Οοά 58:41] δ6 επιρίογθὰ ἴῃ συϊΐπρ 
16 νδησυϊςμοά, δηὰ οχδοῖΐΐπρ τρυΐϊς ΠῸΠῚ 
1ποπι: σΟμπρ. [67. Χχχ. 21, “δεῖν ποδίρε “δα δὲ 
97 ἐδενν"εἶνε:, απα ἐδεῖγ σούεγηον “δα ῥγοοεεά 
7 ονε...«ἐδερι. 

αν Τατε 18. μὸ ὕτεαὰκ μετὲ δὲ ἰωηρβεὰ ἴα 
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ἸΟν Αν τῆς τίάθῖβ ἡ ἤοῦβεβ 8411 6 σοῦ- ἀπά τῇ ΕΥ̓ 3841} ἱπογεδϑε 85 τῇ ΕΥ̓ Βᾶνε 
ἱπογοδϑεά, 

“728 

τὰς νἱάνε Του πάδά, 
τ, 6 Απάϊ ν]]}} βἐγεηρίῃεη τῆς Βουϑα 

ΟΥὗὨ Τυάλῃ, δηά 1 ψ1}} βᾶνε τῆς δοιιβε 
οὗ Ϊοβερῃ, δπά 1 ν}}} δυίηρ τἤεπὰ 
ἀρδῖη ἴο ρῥΐλος ἴπεπὶ; ἴογῦ 1 δᾶνε 
ΠΊΕΙΟΥ͂ ἀροη {Π6πὶ: δηά (ΠΟΥ 58}4]} 
Ὀς 48 τῃοιρῇ [1 πδὰά ποῖ οδϑὲ 1ἢ 6πὶ 
ΟΥ̓: ἴογ 1 δσηι ἴῆς ΓᾺΡ [πεῖς (οά, 
ἀπά ν}}} δῶσ τῆαπι. 

7) Αμπὰά ἐῤὲγ ο.(ΓἹ Ἐρμγαίηπχ 81.411 ὃς 
Ἰκα ἃ παρ πιαπ, ἀπά τῆοὶγ ᾿μοᾶτί 
82] γεΐοιῖος 48 τῆγουρἢ σῖης : γαᾶ, 
πεῖς ΟΠ] άγεη 5}21}} 8εῈ ἐΐ) δπὰ δὲ 
ἰλά ; τΠεῖγ ᾿δαγῖ 83}}} τε͵οῖςς ἴῃ τῇς 
ΟἈὉ. 
8 1 1] ἢ185 ἔογ ἴπεηι, δἀπὰ ραῖμεγ 

(πεῖ; ἔἴογ 1 ἰᾶνε τεἀδειηθά τἤδηλ: 

ἐπ ἰδὲ νιὶγε] ἘἈλδίδμεσ, δ ἢ8.9 τι 1σο, ὉΥ [Π6 
σὔδηξε οὗ 3 ἱπῖο 3; σοῃῃρ. Μ|ίοδῇ νυἱῖ. το. 

δὲ εοηὐομπάε] ἘΛΔίμοΥ, 9 ν»ὰὶ ῦο ΒΒ. 819. 

Θ. δοιμε ο.᾽ ϑοιεῥ6} 1... ἴῃς ϑυτγνίνογβ οὗ 
(ἢς Κιηργάοπι οὗ ἴπ6 τοὴ ἰπΠῦε5. Ὑπὸ Ἔχργοόβ- 
Βίοῃ ὑσσυγβ ἰῇ [Π6 54ΠΊ6 5686 ἴῃ ΑΠπΊοβ ν᾿. 6 
δηά ἴῃ Οδδά. σ8, ννῆεσε 8εὲ6 ποῖε : Ὀυΐϊ ποῖ ἴῃ 
Παρραὶ οΥ Μαϊδοῃι, ποσ εἰϑοννῇεσε ἰῃ ΖοςοΒβδ- 
ΤΙΔΉ. 

«ρα 1 «υἱ]!, ὀγίης ἐδενε ἀραὶπ 1ο ρίαοε ἐδε»» 
Ἐχργοβϑοὰ ὉΥ ἃ 5ἰηρὶς Ηθῦ. ννογά. 

α: ἐδομ 1 δαά ποὲ εανὁ ἐδερι ὁ Βεξίεσγ, 
ῬεΙδδρδ, ας ἐδοισὸ 1 ῥαά ποὶ γα ϊεά ἐδενι, ἰὲ 
ψρ «υἱήδομὲ «μῤῥογὲ; σοιηρ. 5. χὶμ, Δ, 
ΧΙ Ι. 

7. δε α »ιὶφδὶγ »ιαπ) Ἐδῖδον, “δε α φίαπι. 
α.4 ἐὀγοισὸ «υἱπε)] (οτηρΡ. 510. ἰχ. τς, Βετο, 

85 Ὠοτο, ἴ6 γ᾽ δάϊῃεβϑϑ 15 4 ςοῃβϑηϊμθηςδ οὗ σοάξ 
ἔδλνουσ. Τῆς βᾶπιθ ψοσζά ἰ5 υϑοὰ »παίο «ἐπε 
ἴῃ Ηοϑ. νἱΐ. 4. 

Β. 1 ουὐἱδῇ δίς ὃν δερηιὴ]ὴ ἐ.ε. ΌΥ ὙΆΑΥ οὗ 
Ἰηνποη, 45 Ὁθε8 ἀγὰ δηϊοθά ἱπίο ἴπ6 Ηἶνο ὉΥ͂ 
ὈΠΚΙΙηρβ5. ΟὐΟπιρ. [588]. νυ. 26, νἱῖ. 8. ΤΒ6 
τοοῖ ἰ5 οοξῃδίε οἵ ἴπ6 Οτεεῖ συρίζειν. 

γεάεενηοά 466») ἘΛΔΙΠΟΓ, ΒοὉ ἘΒ 6: Υσοθ; 
(ΟΠΊΡ. 581. χχχνυ. ἱο,ϑ, ὑοῦ ἐδ γαμηο»ιφά οΥ 
δε 1,ογἦ - [πο 96 οπὶ οῃμονδὰ 568 ἔγθο. 

απά ἐῤεγ “ῥαἠ ἱπογεασο ας ἐδε7 δαυε ἱπογεα 
(οτηρ. Ϊεγ. χχχ. το, 2ο, νος ἢ Ἰοοῖκ5 {|Κκὸ δῇ 
εχρδηβίοῃ οὗ {15 ρᾶββᾶξϑ. 

9. α»ποηρ ἐδε ῥεορἰ] Ἐδίδπεσγ, διοπβ 089 
ῬΘοΟ"1685, ἴον [6 ρἰυγαὶ που ἀδηοῖο5 ἀϊἔογοηϊ 
ῬΕΟΡΪεβ, βεραγαϊθά ΟΥ̓ Ὀουπάλτίθβ, 48 ἰῃ Οδῆ. 
ΧΥΙΙ. τό ; 158]. 1], 3, χ. 14. 

ἐπ 7)γ' οομμέγὶδ:) 1.6. ἴῃ Ἰλιὰς τοπηοῖδ ἔτοπὶ 
]υάκεα. [π 58]. χ. 3, ἀπά ἴῃ [6γ. ν. σς, ἰδὲ 

9 Απάϊ ψ1]}] ὃεονν ἴοπὶ δπιοηρ ἢ ε 
Ῥεορίε : δηά {ΠῸῪ 5}4}1] γεπλθθεῦ 
ΙὯ6 ἰῃ ΔΓ σουῃίΓι68 ; ἀπά τῆεΥ 5}4]] 
ἵνα ψ ἢ τπεῖγ σμΠ]άγοη, ἀπά τὐγῃ 
ΔΡΔΙΏ. 

ΙΟ [1 ψ}} Ὀτίπρ τῆεπὶ ἀραΐπ αἶδο 
οὐυξ οὗ ἴῃς ἰαπά οἔἹ Ἐργρὶ, ἀπά ρὰ- 
ἴδογ τῆςεπι οὐὔἕ οὗ Αϑϑγτιᾶ ; δηά 1 υνἹ}} 
Ὀγίηρ ἴδηι ἱπίο τς ἰδληά οὗ (ἰἸεδά 
δηὰ 1 ,εἐθάπο ; ἀπά ῥέχες 5841} ποῖ ὃὲἊ 
ἰουπά ἔογ τῃεηι. 

11 Απά ἢε 8}8}} ρα88 τῆγουρῃ (Πα 
868 ΜΙ Δϑπιοϊίοη, δηά 5}4}} 5πι)1ς6 
τὴς νγᾶνεβ ἴῃ τῆς 868, δπά 111] τῇς 
ἄεερβ οὗ τῆς γίνε 5141} ἀΥῪ ὺρ : δπά 
τὴ6 ῥγάε οὗ Αιβϑυγία 8)4}} θς Ὀτουρῆς 

5816 που ἀδηοῖεβ Αϑϑογτίδ ; δηά ἴῃ 1541. ΧΙϊ. 
5, Μεάϊδ. 

σῥα! ἰδ υε] 1.6. ἴπο βριπἴυλ] [δ οὗ τἴ6 Ῥδορὶς 
οὗ Οοά. 

10. ομῖ οὗ “1:-γγὶ4}] Οοπιρ. 2 Κ. χυ. 29: 
541. χὶ ασ, :ό: ον. χὶ. ἱσ. 

ἑπίο δὲ ἰαπά 7 Οἰεαά απά Ζεξαπον)] ὙΒεϑὲ 
Ἰος811165 ἱπάϊςδῖθ ἃ βροςῖδὶ γοΐδσεηςο ἴο ἴμο ἔτϑὶ 
ἙΔΡΕΥΥ. 

από ῥίαεε “ῥα]] ποῖ δε ουπά 70Γ ἐδενι Ἀλδῖδος, 
απά ἐξ ([86 ἰαπά οὗ Οἰεδά δηὰ ) 
“ῥαΐ ποὲ δ ποι 70 ἐδερὲ; Τσοτὰρ. |οβὶ. 
ΧΥῚ. τό. 

11. δε) ἰ.ε. Ἰοβονδῆ, σε Ἧς ἰ5 Ἰεδάϊηρ 
Ἦ!5 Ρϑορὶβ Ὀδοκ, 45 οὗ οἱὰ Ης Ἰεὰ τδεῖν ἔοτε- 
ἔλθοι ουΐ οὗ Εφγρίῖ. 

δὲ “δα! ρα: ἐδνοιρὸ 1δὲ “ε4 «υἱἱδ αὔῇι!]οπ) 
Ἀλδίδογ, δὲ εραἱὶ ρα:: οὐεν γ 1δε παγγοςὺ :εα, 
ΕΠΠΟγΑΙγ, ὅν ἐδεὲ “τα, παγγοςυηει:, ταθαπίηξ ἴδ 
Ἐεοὰ 8οα ; απά «ῥα]! “»εἶς ὃν 1δὲ γοϊἐπῷ “τα, 
ΠΡ ΓΆΙΎ, ὁ 1δὲ σφεα, γοίδογς . Πρ. ἸΟΏΔὮ 11. 5; 1 οὉ 
ΧΧΧΥΠΪΙ, σα; ΤΕτ. 11. 42; ῥς: ἶχν. γ. Ἴδε ὑτγο- 
ῬΒοῖ, ῥγοάιςίης ἃ ἐπξυγο ἀο᾽νοσδηοο οὗ Οοά β 
Ῥθορίθ, ἀγᾶννβ 8 ἱπλΑΡ Ὺ ἔγοπὶ ἴδε ρτοαὶ 
ἀοἰνογδῆςθ υηάον Μοϑεβ. Οουιρ. 58]. χὶ. ὡς, 
Ιό, ἃ ῬΑβδαρδῈ ὙΏΪΟΝ ἢΔ458 50 ΤΏΔΗΩΥ Ῥοϊηΐς οἵ 
σοηΐδοξ σι [818 νοῦϑ (πδὲ ἰξ 15 πχοβξ ὑσὸ- 
ὈΔΌΪ6 πὲ ΠΟῪ ὈοΓΔ τείοσ ἴο ἴθ βάστηθ δνθφηΐῖ. 
ΤΠο ἀῦουδ σοηάοσίηρ ὑγόϑοσνοβ [86 ραγα]  ]15π|, 
νὩοἢ 15 50 δισικίης ἴῃ ἴ6 Ἡρῦγονν οὗ τ} 
δηὰ ἴδο 0] ον ν γβο. 

αὐ ἐδε ἀεεβ: 977 ἐδε γβυεγ] ἘΔΙΒοΣ, 811 "89 
21οοᾶπ ΟΥ̓ ἴπο Ν͵2Π16. δ66 ποῖδ οἡ Ϊοῃδὰ ἢ. 3. 
ἼΒο ῥγορβεῖ, {|κ6 Απιοβ, ννᾶ5 δοαυδι πο νυν ἢ 
[ῃς οὗ 186 γοδυὶγ ονεγῆον οὗ ἴδε ΝΙ]Ὲ ; 
ΠΟΠΊΡ. ΑΙΊΟ5 ΥἹ}}. 8 δηά ποῖθ.0 ΤῊ υπάδοπ 
Οὗ τ1ὴῃ6 ΝΙΪΘ ν᾽ ΠΟ 15 δῃ ἱπηᾶρὸ οὗ ἴΠ6 γανδρὲϑ 
ΤΣ ἃ Βο5ΈΠ6 Ἰηνδϑίοῃ. ᾿ 



ν. χ2-.- 5. ΖΕΓΠΗΑΒΕΙΑΗ. ΧΙ: 729 
ἄοννῃ. δηά τῃς βοερίγε ὁΐ Εργριξ 5841] 
ἀεραγὶ δΥνΑΥ. 

12 Απά 1 νἹ]] βἰγεηρσίδεη τῆεηι 1 
(ἂς ΠΟΚΟῸ ; δπα Π6Υ 5841] νγαὶκ ὉΡ δηὰ 
ἄοννῃ ἱπ ἢ18 πδλλα, 841 τῆς ΓΟΚῸ. 

2 ΗἩονϊ, ἢγ᾽ ἴσος ; ἔογ ἴῃ6 σβάδγ 18 
[]]επ; δεσδιιβα τς ᾽ΠῚ ΗΥ γε 5ρο ]εά : ἴον ΠΩ, 
μοννΐ, Ο γε οακβ οἵ Βαβῆδη ; ἕογ "με ἤθε, κε ; : ἀφεκεεά 
ἔογεϑβι οὐ ἴῃς νἱηἴαρε ἰ8 σοπια ἀονγη, γλΑ αν Ἢ 

ΓΗΑΡΤῈΚΒΚ ΧΙ. 
: 716ε ἀεείγμοϊίορε οΥΓ ϑεγιβαζονε. 43. 712 οἱκεῖ 

δείμρ' “«αγεα 70», ἐδέ γε αγό γοϊεείεά, τὸ 726 
σίανες οΓΓ δεσμέν αμα δαμας ὀγοξοε ὃγ 1λξ 
γσαίοη οὗ Ολγίσί. 1τὸῈ 7814 ἔγῴε ασμαὶ οὩ7:6 
Οὗ α γοέξμά «ἀεβλεγά. 

(.--: ΤΥ ἄοοτβ, Ο ]1μεδάποη, 
ἴηλὲ τῆε ἢγα τὺ ἀσνουγ ΤΥ 

ςϑάδτϑβ. 

ΓΗΑΡ. ΧΙ. Το Πικίογιοδὶ σγουπάνοτκ οὗ 
115 σΠΔΡΙίεσ ΤΑΥ͂ Ὀς ἰάεπε πο Ὑν} 186 ἀϊ545- 
του {{πι65 ψ ὶς ἢ Ῥγεοεάθα [6 ΒηΔ] ἀδσβίσυς- 
τίοῃ οὗ ἴῃ6 Κιηχάοχμῃ οὗὨ 5γδοὶ, ἴΠ6 τοίδσθηςο 
ἴῃ νυ. 1--- θείης ἴο {86 ἱπνδϑοίοη οὗ Τρ δ ἢ- 
ῬΊ]εΘος (2 Κ. χνυν. 29): ἰῇ συν. 4---ἰ1ι4 ἴο ἃ 
Ῥετοὰ οὗ πάγον νος ἢ [Ο]]οννοὰ ὑροὸπ {πὸ 
τηυγάον οὗ Ῥεκδὴ {πΠ6 δοὴ οὗ Ἀοιηδι δὴ: δηά 
ἴῃ συ. 1ς---1) ἴο [{Π6 χείζῃ οὗ (ἢ6 ἔοο] βῆ 
βῃορμογὰ Ἡοβῆοα, ν] νόθα ἀδροβιίοπ ἴῃς 
ϑερᾶγαῖο ΤΠΟΠΔΥΟΔΥ οὗἁὨ [5Γ26] σδῃλα ἴο δη ἐπά. 

1-.-.- 8. ΤΠ πιρηΐοηῃ οὗ 1 ,δῦλποῃ, Βαϑῆδη, 
δηά [δες Ϊοτάδῃ βυρχοϑίβ ἰδὲ [ἢ15 ραϑβᾶξο γοῖεγϑ 
ἴο βοὴξδ ἰηνδϑίοη οὗ ἴμθ Νοσγίμογῃ Κιίηράοχῃ, 
Ταοϑῖ ΡΥΟΌΔΟΪΙΥ ἴδαι τεϊδϊθὰ ἴῃ 2 Κ. χν, )ο : 
1 ΟἾγτο, νυ ,ό. Ἰοραποη δηὰ Βδϑῆδη δϊῖὸ 
οσουρϊοὰ τοφεῖδεσ ἴῃ ϑΑϊ. 11. σ3. [1 15 ἠοῖ 
ὨΟΟΟΞΘΔΣΥ ἴο 56οῖ ἃ πηείδρμουοδὶ 56η56 ἴῃ {Π6 
οεάλιβ οὗ 1, ουδηοη, ἴῃ οἂκβ οὗ Βδϑβδῃ, δηὰ 
[Π6 Ἰίοη5 οὗ [ογάδῃ νδ]]εγ. ὍΤῆδ ἀοδίτιςοη 
οὗ ἴδε ἔογεϑὶ ἴγθοβ δῃά οὗ ἴπ6 ἸΙοὴ δδυηῖβ ΤΏΔΥῪ 
νν6}} Ὀ6 τεεττοὰ ἴο δῇ δείυὶ ἀονυδϑείδξοη οὗ (Π6 
Ἰδιά. ὙΠ ΣΙΡΗΓΥ͂ οὔθ ἴῃ υ. 2 41 ἴπ6 
Ῥυΐποδϑ δηἀ ποῦ]ε5, οἡ νυβοπὶ ἴῃ (8 ἢγϑί βευθτ 
ἴδ Ὀχαηΐ οὗ ἐοτείξη ᾿πναϑίοη ννουϊὰ 12]}]. 

1. 40) 4οογ 0] ΒΔίμοτ, ΔΨ Ῥδβ88θδ, ΐ.6. 
180 τιουπίδίη ἀ6 6165 Τῆγουῇ ἢ δὴ 4.5- 
ϑΥΓΔῃ ἱηνδάεν νου]ά εηΐοσ [86 Νογίδοτη Κιηρ- 
ἄομι. ΤῬΤῆθ Ὀυγηΐηρ οὗ (6 νδϊυδῦϊα οοάδτ 
ἕοτοςὶς ὶς Ἑσπαγδοίοϑῃς οὗ [86 βογοθηθ88 δηὰ 
(Πο ὈϊτοΓΏο55 οὗ δηςϊθηξ νναγίαδγο. 

4. Μγ 1γο} ἈἈλίδου, ΟΥ̓́ΡΣΘ8Β8, 85 ἴη Ηοβ. 
χῖν. 8. [ἴ νγυᾶβ ἃ ἴτϑο οἵ 1, οῦδηομ, 85 ΜΜῸ Ιθάστι 
ἔγοτα [32]. χχχυὶ 24, ΙΧ. 13, δηὰ 1 85 Ὀδθη 
ουπὰ οἡ ἴδε 5ἰορεβ οὗ [οὐδηοη ΟΥ̓ Ροσοςκο 
διὰ δ ἀδ νεϊάς, 866 δι} 85 " ΒΙΌ], 1ςϊ." 
γοΪ. σ, Ρ. 376 Ὁ. 
,, δεραιμε ἐδὲ γαῖ δῦ ἀγὸ “ροϊε ἈλΙδεΥ, 

4 ὅ 72εγε ἱς ἃ νοῖςς οἵ τῆς μβον]ηρ 
οὗ τῆς β5ῃερμεγάβ; ἔογ τῇ εἰν ῥ᾽ ΟΥΎ 18 
ΒΡΟΙ]Θα : ἃ νοΐοε οὗ τῆς τοδγίπηρ οὗ 
οὐμηρ ᾿ΙοΏ8 ; ἔογ ἴῃ6 ργὰε οὗ Ϊογάδῃ 

15 8ρ01]εα, 
4 Τῆυβ 54 τῆς ΓΟᾺΡ πὶῦ Οοἀά ; 

Ἐεεά τἢς ἤοςκ οὗ τῃς 5] ρ τε ; 
ς ΝΏοβε ροββεβϑοῦβ 840 1ῃεπὶ, ἀπά 

ΠοΙά Ἐμαπιβεῖνεβ ποῖ ρα Υ : ἀπά τῇς 
τηδξ 5611 τπεπὶ 88γ, Β]εββεά ἐξῚξ τῆε 

ἩΒΟΘΣΘΟΣΌΒΟΡΣΙΒΟΙΡ 81 0108 ΔΣΟ ΒΡΟ1190ά 
(7}6Ὁ. χχν. 34, 322). ὙΤΠὶ5 εἶδιιϑο Ὀγθδκβ ἴῃ6 
ΡΑΓΔ]16] 15πὶ οὗὁἨ (6 νϑσϑὸ: δηὰ (πογοίοσε σε- 
8615 σοη͵εςίυγεβ πὲ 11 15 δὴ ἱηϊογροϊδιοη. 
[Ὁ πιῖρῃϊ ννε}] Ὅ6 ἃ 5055 ἀροὴ ἴπε ρῆγαβε, “Ὁ γ 
ἐδεὶγ 510 ἐς “ῥοϊϊρά, ἴῃ τ. . 18 1815 6 50, ἵΐ 
᾿ οἵ οἷάον ἀδίθ (ἤδη {πε ΧΧ.., νν8ο τεηάοσ 1 

ὅτι μεγάλως μεγιστᾶνες ἐταλαιπώρησαν. 
τ γλῃ ΟΡ δε υἱπίαρε) Ἀδέμε, 189 

Π8ο0908561}10 Ζοχοδὲ, ἰ.4. ΠΒοΣτο ἰηδοςοϑ- 
5:0 16 ἴο Ἠοϑἕ]ο διίαςϊκ : σοπῃρ. [58]. 11. 1 ς,) [6Γ, 
ΧΥ. 2ο, ψ᾽πογαγάβ ἀγα ποῖ βρθοΐδ! } ῦ πηθης πο 
ἴῃ σοηηδοζίςοη νυν ἢ Βδϑῆδη. 

8. Τ 5 νοσβϑὰ σοῃίπυο5 ἴπ6 ἀοϑοτ ρίοη οὗ 
186 Αϑϑγσίδῃ ἱπναβίοη, [{ἰ 5ῃου]ά ποῖ ὃδ6 ἱγοαϊοὰ 
8ἃ5 ἴπ6 σογηηθηοειηθηΐ οὗ ἃ ΠΟῪ συδ)]οςῖί, 85 
ἰπ ΑΟΥ͂. 

“ κως ΑΡΡΑΓΕΏΕΥ υϑεὰ δέτε ἷπ [5 
᾿ἴεγαὶ 85 ννῈ}] 25 1 ἃ τηείδρμογίςδὶ 56η96. 

ἐδεῖγ χσίογ7) 1.ε. μεῖς ἤοςκβ δηὰ ραϑέιγοβ 
εἴ. χχν. 16), {πεῖς τηοϑὶ ῥγοοίουβ 18] η 55. 
ΟΙΏΡ. ἰηΐτ. τ. 12 418 ΕΖοκ, χνἱ. 8, ὙνΠοσῸ 

Ξοοά!ν οσἷπε ϑλουὰ 6 γεοίοιι αὐἱπέ. 
γομπς ἰοη4] ἰ.6. Ἰίοῃβ 'π [86 νίξουγ οἴ γουΐῃ, 

ποΐ Ἰίοῃ ουὖϑ; 866 ἘΖεῖκ. ΧΙΧ, 2, 3) ὙΠογα [06 
ἀϊδιεϊηςοη Ὀεΐννοθη [86 ἴννο ἰ5 ςἰδδγὶγ ᾿ηά!ςαιθά. 

ἐδε ργἱάς 97 “ογάαη)] ἢότε δὰ ἴπ [ογ΄ χιὶ, ς 
ὙΠΟΙΟ 8566 πΟῖθ) 5 η1ῆ65 (86 νοοάβ δηά 

τηϊοΚεῖβ οὐ Π6 ὈΔηΚ8 οὗ [6 ἸΡΡΟΙ σεδομθ8 οὗ 
(ῃΠ6 Ιοτάδῃ, νος Αβογάθα σονοσ ἴο Ἰοης5 
δηά οἵδεν θεαϑίβ οὗ ὈσεΕῪ : σουρ. [6Γ. ΧΧΥ. 28, 
νΏοΓο 1ἰ ἰ5 Ξα᾽] ἃ οὗ [Π6 5Βῃορῃογάβ, ννῆοβο ραϑῖυτε 
]ομονδὴ μδὰ Ἰαϊὰ νναϑίβ, ᾿ἴ δα ἡουαδεη δὲ: 
εουεγῖ, αΓ ἐδὲ δοπ; 70» {κέν ἰαμδά ᾿ς ἀειοἰαέε. 

4. ἐῥὲ οι ΟἹ δὲ εἰαμρδίεγ] 1.6. ἀεϑιϊηοὰ ἔχ, 
ΟΥ̓ Ἔχροϑοὰ ἴο 5ἰδυ ἢ οῦ δὲ ἴῃ6 ἢδηάς οὗ {Πεῖγ 
Ἰογάὰβ δηὰ σεῦ ; σοτῃρ. [ογ. χὶὶ. 3; 8. χὶῖν. 
412; δηἀ 848 ησυοϊεά ὃγ δῖ Ραιϊΐ, οπι. νἱ]}. χ6. 
ΤΏ που τεπάοστεά «ἰσωσδιοῦ ἰβ ὑϑοὰ ΟὨΪΥ ὉΥῪ 
]οτγεμίδῃ δηά ἴῃ [Π15 ραϑϑᾶρβο. 

δ. Τὶδ νεῦθὸ ργοϑοηΐϊβ ἃ ρἱεΐισε οὗ ἴδ6 
οΟρργοβϑβϑίοη οὗ ἴῃ6 βοόσοσ οἶδϑϑεβ ἀυσηρ ἴδ 
ἃπδτΟὮΥ νυ Ὠἰςἢ ρτεςεάεά ΗἩοβμεδ᾽5 γεΐξτι ; σοτρ. 
ΔΏΔΟΒ 1, ό, 7, Υ1}. 4---., 
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ΓῸΚῸ ; ἔοσ ἰ δὰ τςἢ : ἂἀηά τῃεῖγ οὐ 
5ῃερμεγ8 ΡΠΓῪ τῆθπὶ ποῖ, 

6 ἔογ 1 ν}}}} πο πιοῖεὲ Ὀἱ Ὁ τῆς 
ἱημδϑίιδηῖβ οὗ τῆς ἰδλπά, 8 τδα 

ὡ οκῸ : Βυῖ, ἰο, 1 ν11 " ἀεἰνεγ τῆς 
ΠΊΕ ΘΥΕΓΥ οπἠς ἰπῖο ἢΐ8 περ θοι τ᾿ 8 
᾿λπά, δηά ἰηΐο ἴῃς μαπά οἵ ἢ18 Κίηρ:: 
Δπὰ τῇεγ 51} 5πλϊτε ἴῃς ἰδηά, δπά 
ουξ οὗἩ τῃεῖς Βαπά 1 ν}}}} ποῖ ἀεϊῖνεγ 
ἐῤερι. 

7 Αμά 1 1} ἐεεὰ τε βοςκ οὗ 
α, 8ἀυρλτεῦ, ᾿ ευεη γου, Ο ροογ οὗ ἴδε 

ἤοςκ. Απά [1 τοοἷς πο πὲ ὕνο 
ϑῖλνεϑ ; ἴῃς οης 1 οΔ]]εἀ Βεδιιΐγ, δηά 
(ἢς οΥδογ 1 οδ]]οὰ 1 Βαηάϑς ; δπὰ 1 {εά 
(τῆς ἔοςκ. 

ῥοίά ἐδενισοίυε: πο ἐγ} Οὐοιῃρ. Ηοϑβ. ν. 
Σς δῃά ποῖο; [κεν. ἷν. 22, 23. 1.5 τνουϊὰ 
τοϊδὶη [6 ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ τηρδηΐηρ οὗ ἴῃ6 νογὰ (ΥἱΖ. 
ἴο “76γ ῥισεενιεπί) ἴῃ 41} [ΏεϑῈ ῥρϑββαρϑϑβ. 

ἐδὲγ ἐδαΐ “εἰ! ἐδενε} 1.ε. Ἰηῖο ἴδ μδηάς οὗ 
1ΠΕΙ͂Γ ΘΠΘΠΛΪ65 ; 866 ΑΠΊΟΒ ἱ. 6, ο: οεἱ 11}. 19. 
ὯΓγ 1 αν γἱο] Ἐδίμεγ, 1 δὴ ὈΘΟΟΣΙΘ 

ΣΟ. ΟομΡ. Ηοϑ. Χἰϊ. 8, 9, Ποτο ἴῃ ἰδίζοῦ 
αοἴδυϑθ οὗ ν. 8 σοηῆιτηβ ἴΠ6 τοπάοπηρ ψίνεη 
ἃθονβ, δοίά ἐῤεγισείυες ποὶ ψιδγ το μεΐδ, ἐδεη- 
“εἶσ. Τῆς ντιῖεσ οὗ [15 ργορθθοΥ πιοδῖ 
ΕΟ Πδὰ 16 ρᾶϑβαρθ οἵ Ηοϑϑᾶ ἰῇ ἢ15 
ταϊηὰ, ᾿ξ ποῖ Ὀοξοσε ἢ15 δγα5. 

Θ. ἀείμυεν.. ἐπίο..1 Ἐδίδοτ, οδὰδο 89 
0 ἤἢ΄0ο 06 ζουῦπά ΘΟΥ̓ΘΣΥΥ 080 οὗ Ἀ18 
ΒΟΙΚΏΡΟΌΣΒ ἈδΔη4, δπά οὗ ᾽Ὅ80 Βδιηά οὗ 
δ16 κίπε. ΟὐομΡ. ἴδ6 5ἰπλ|ϊγ υ.56 οὗἩἉ [6 νεγῸ 
ἴῃ 2 8. 111. 8, ἀπά τὴ ἰοῦ χχχῖν. ἱσ. 

Δἰηφ] Βοιῇ Βεσὲ δῃὰ ἰῃ υ. 8 ἴδε οἶος οὗ κῖησ 
ΘΕ 5 ἴῸ δδ ἰσῃ ρ]οα 85 51}}} οχ βίης ἴῃ 15Γγδεὶ. 

ἐδεν “ῥαϊ! “»ι Ὁ] 1 ΔἴογΑ Υ, ἐδεν «δαϊ! ὄγεαξ 
ἐπὶ βίδοσ:; Δ} ΘΧΡτοϑθίοη νῃ ἢ δίς ἴῃ 1 Ὦ 1Π6 
ἍΑΥ ἴῃ Ὡς ἢ Ἰυάρτηθηΐ σαπθ προη ἴδ6 Κίηρ- 
ἀοχὰ οὗἉ [5γαεὶ, [γοι δὴ ρετιοάβ οὗ ΔΠΆΓΟΠΥ ἀπά 
ἴῃς σίγα  ο5 οὗ τῖναὶ ργοϊδηοῖβ ἴο ἴπ6 ζγοησ; 
50 {παῖ 1ἴ ΤΩΔΥ Ὀ6 51 ἴο ἢανε σοπηθ ἴο 8η δοπὰ 
2ι,δερογιοαὶ, (Οοιῃρ. ει. ἰχ. 21: ; [58]. ΧΧχ. 14; 
ΜιοδᾺ 1. 7. 

Ἴ. “4 ] «υἱ]}} με4] Ἀλίμοῦ, 1 ζ64; 5:6 
ἴῃε επὰ οὗ [πὸ νϑῦϑο. 

ευεη γομ, Ο Ροογ}] ἘἈδίδου, ὙΣῚΙΥ δᾺΘ 
ῬΟΟΣ. 

Βεαμ}}] Ἐδίπεσ, ασδοθ οὔ ῬΔΥΟΌΣ, 85 
ἴτοπιὶ σοά--- πο ἢ ἀ] 1 π655 οἡ ἴἢ6 ρατί οὗ σοά:; 50 
(Πδὲ ἴπὸ ἢτϑξ Ξἰδῆϊ ὄἐχργεβϑοὰ 186 σοϊδιοη οὗ (ἢ 
ΕἸοςκ ἴο {πεῖν Ὠινῖπε ΟΠιοῖ δμερμοσγά, Οοιῃρ. 
Ρς-, χςο. 17, δηὰ ποίοϑ ἴδοσο, 
Βαμα] ἘἈδίδεσ, οοπζοδοζδῦδα, οὗ ππ1ῦ- 

πη Οὁπ68, ἱπιρ] γί [6 υπίοη Ὀοΐννθθῃ [ϑγδοὶ 
δηᾶ ᾿υάδῃ, υὑπάος ᾿ομονδὴ 85 ᾿μεὶγς σοά, ΒΥ 
σμδηρίηρ [ἢ6 γόννεὶ-ροϊη5 νὰ ξεῖ ἴπε ϑᾶπηδ 
τογὰ νυ Πἰς ἢ ἴῃ 5. χυὶ. 6 5 σοπάεσοά 26ε ᾿ἐπε:, 

ΖΕΓΠΗΔΑΕΙΔΗ. ΧΙ. [ν. 6---ττ. 

8 Ἴῆτες βῃερῃογάβ αἷϑὸ 1 εὐ ΟΕ 
ἴῃ. οπ6 πιο ; ἀπά πὶ 800} ᾿]οῖμεὰ !Ηεδ να 
τῆσπι, δηά {ΠεῚγ 8βοὶ] 4150 δὴ ῃοιγεα πη6.,ν ἐκ. 

9 Ἴδη 844 1, 1 ν}}} ποῖ ἐξεά 
γοι : “τῆδιὲ (πδὲ ἀϊεῖῃ, εὶς ἰε ἀἷε ; δπὰ “755 
τηδὲ (ἢλῖ ἰ5 ἴο 6 ουΐ ΟΕ, ἰδεῖ ἴξ θῈ ουϊ 
ΟἹ; δηά ἰδεῖ τῆς γεϑὲ δῖ δνεῖγ οὴς ἴῃς 
βεϑὴ ! οὗἉ Δποῖδποτσ. Ἀν 

Ιο  Απάϊ ἰοοῖϊκ τιν 8.2} εὐερ ἶσα, α, 
Βεδιιῖγ, ἀπά οὺς ἰξ δϑιπάογ, ἴμδς 1 ᾿ 
πιὶρῆς Ὀγεαὶς ΠΙΥ σονεπᾶπε ψ οι 1 
μὰ πγδάς νυ 411] της ρεορίε. 

11 Απά ἴξ νγὰβ8 δσοίκδη ἰῃ τῃδί ἀδῪ : νος, αν. 
ἀπά ᾽8ο τῃε ροοῦ οὗ τῇς ἢοοκ τῇδι υγγς 
ννδιῖεὰ προ πιὲ ἱπονν τῆλε [τ εὐας τῃς δι ν᾿ 
ὑνοτά οἵ τε ΓΟ ἈΚ. μένω 

δά νυ ]ς ἢ ΠΕππες ἴῃ ὈΟΙΌ ρῥ]δοος ἐδ δεγεάϊ- 
47 ῥογέίοπ οἵ Οοὐἶἷδβ ρμεορῖθ, ὁ ε. Ῥατεςρα- 
το ἢ ᾿υἀδὴ ἴῃ τ[Π6 ΗοΙΪΥ 1,3Δη 4. Οοτηρ. 
ΕΖεκ, χὶν!. 3. Εογ ἴθ6 γγῆο]6 ραβϑᾶρθ σοζῃρ. 
ἘΖεκ, ΧΧΧΥΪ!. Σ ς----ὰρ. 

Β. Τόγεε «δεῤῥεγά47] ταθαθὶηρ ἐόγεε Ζέῃρι, 
ΟΓ Ργείεηάθιβ ἴο ἴπὸ (ἤτοπθ. (οιῃρ, 
ἘΖοῖκ. χχχνὶ!. 24. 

1 ἐμὲ 7, ἴῃ [Π6 ϑϑῆϑθ οὗ 1 ἀεείαγεά «δοιά δὲ 
εἰμ οὔ. (οτλρ. ἱπῆτ. Ὁ. 14. Βοτε ἐῤαὶ 7 νηὶ δέ 
ὄγεαξ 186 δαυϊναϊοθηξ ἴο ἐῤαὲ 1 »εἰσιδέ ἀεείαγε 
ἐδὲ ὀγεαξίηρ οὗ, διὰ [Θγθπιδ 5 σοχηπιςδίοη 
ἔτοπὶ [εῃονδῆ, [6τ. 1. το. 

ἐπ ομὲ "ποη!} 1.6. 'ἴὴ ἃ ββογῖ βρᾷοθ οὗ {ἰπη0, 
σοιῃρ. Ηοϑ. ν. 7. 

ἰοϊδεά ἘΠ] Ἀλίπον, τγδ8 σσϊουθά νὰ 
ὕΆΘαΣι, 1.6. ἴπῃ6 Ρδορίθ. 1 Ὀεςᾶτηθ ἱπιραίθηϊ 
δηὰ ΔΏΡΤΥ ΜῈ ἴΒεπὶ, Ὀδοδιϑα ΠΟΥ ἀϊά τοὶ 
ΓΕΟΟΡΏΪΖΕ ΠΥ Ρᾶϑίογδὶ σῃμαγαοῖεσ δηὰ ΠΥ πγὶ9- 
βίοη ἔἄοπὶ [ϑβονδῆ, 45 ἱπάϊςαϊθὰ ὉῪ ἴπθ ἔχο 
βίδνεβ (οπρ. Νυηι. χχί. 4; [πάρ-. χν]. σΣό. 

αὐῥογγεά »6} ἱ.6. ταγηοαὰ τυ ἢ ἀνογϑίοη ἔγοπι 
ΤΩΥ͂ Τηεβδᾶρο. Ὑπὸ νογῦ δάεῤαϊ (οσσυττίης 
ΟὨΪΥ ΒΟΓΘ) 58 [86 ορροδὶϊε ἴο δάεδαν», ἐο ἐαξε 
2 εασωγεό ἴηι, 5ᾺΡ. ἱ. Χ7. 

9. ΤἸΠἰβ ράββαρο, {{κ ἴοσ. χυ. 2, ἱπιρ 1165 
(86 ρσορῃοῖ 5 δραηάοηπηθπὶ οὗ ἢ ἰ5 σηϊϑϑίοῃ οὗ 
ὙΓΆΓΠΙΠΡ δηὰ πιοῦογ. ὙΠα ρθορὶο δὲ ἰοῖδ ἴο 
{πε δίδ ΠΟῪ ἢᾶνε ργονοκεά. ὝὙὝΒΘΥ 5}]] ἀθ.- 
ὙΟῸΓ ΟἿδ Δηοίποσ, δηὰ ρογιϑἢ ἰπγουρ ἰΠΟΙ͂Σ 
ον ἰηζοβίηθ δίσιρεῖεβ. Οοπιρ. Ηοϑβ. ἷν. σ7, 
Ἐρδναὶνε ἐὶ 7οϊπεά 10 Ἰάοίε: ἰδὲ βί»ε αἰοπε. 

ομό ἐῤεὲ Με οΥΚἹ αποιδεσ] ἘἈδῖδοσ, 
ΘΔΟῈ ὕὍδ9 ΟΥ̓ΘΡ᾽ 5 088. Το Ῥτοῃοιιῃς 
ἌΓῸ ΟΠ Ππ6 Ὀεσάυϑε [86 ποὰῃ 15 ἴῃ ἴδ ἔξσηὶ- 
ὨΪΠΟ ἔοστῃ. 

10. 2εοῤί] Ἐλδίδεσ, ἃ5 ἰὴ ἴδε Ηρ... »90- 
Ῥ1956. ΤΡο οονθηδηΐ ἰ5 ἰδαξ ΌὈΥ τ ϑϊοἢ [ἢ 6 
μοδίδοη ηδίϊοηβ ἵνεῖε κἰβ  εὐθεοὶ ΟΥ ]εμονδῇἢ 
ἔγοστῃ ἱπ) σὴν ἀπά ὈΡΕΗΤΕ ἴϑτδοὶ : οοπηρ. 
Ηοϑ. 11. 18, 19 (το 8458 ἃ τροδρΒουῖο δ] ἃς 



ν. 12---6.] ΖΕΓΠΗΔΈΕΈΙΑΗ. ΧΙ. 

ΠΡ 12 Απά 1 αἰά ὑπο τῆεπὶ, 1 γε ἴῃς Ὀγοιμεγῃοοά δεΐννεεη ΤυἀΔ}} δπά- 
οοά ἐκ 1ῊΠΚ ροοά, ρίνα 716 ΤΩΥ͂ ρος; ἂηά 1 [8γδεὶ. ἐϑντ 
“Μαιύν. ποῖ, ἐΟΓΡΕΔΓ, 80 τΠο} ὁνγείρῃθὰ σΣ τς ἢ Απά τε 1,0ᾺΡ 84 ὑπο πης, 
δ15.. τῃΥ ρηςε ΙΓ ίέδοες οὗὨ 51] νοῦ, ἼΑΚε ὑηῖο {πες γεῖ τῃ6 ἰῃβιγιπηδηῖ8 

12 Απά τῆ6. ΓΟᾺΡ βαἰά υπῖο πε, οὗ ἃ ἔρο] ϑβῃ κα ετα. 
Μα. Οὐδὲ ἴξ ἀπο τ8ε “ ροζίεγ:: ἃ ροοῦὶγ 16 ἔοτγ, ἰο, 1 ψ}} γαῖβε ὑρ ἃ 5ῆςρ- 

Ρτίοα πὶ 1 ννὰβ ργιβεά δὲ οὗ τῇςπι. δΒεγά ἴῃ τῆς ἰδηά, εὐῤίε 58.4}1 ποῖ νἱϑβίϊ 
Ἀπά 1 τοοῖ τῆς τἈΙ ΓΕ ῥίσοος οὗἉ 8]νεγ, τῇοβε τηιδῖ ὃς 'ουῖ οὔ, Πείε μεν 581} ββεὶς "Οσ, 
Δηὰ ςαϑὲ ἴπεπι ἴο ἴπε ροϊίοῦ ἴῃ τῇς (ἴῃς γοιηρ οπδ, ποῦ ἢ68] {παῖ τῃδῖ ἰ8 
Πουβε οὗ τε [ΟΚ. δγοόκεη, ποὺ " βεά τῆδὲ τῆαϊ βιδηάδιῃ 1 0 τ, ἄκαν, 

14 ΤΒεη 1 ουζ ἀβιιηάογ πλῖης οἵπεσ 5111}: δυῖ ἢς 3}4}1} εδὲ τῆς θε6βῃ οἵὗἉ τῆς 
οτ ιν... 8.ΔΠΠ εὐεη "ΒΑπάβ, {π2: 1 ταῖρῆς Ὀγεὰκ ἔδτ, ἀπά ἴθᾶγ {πεὶγ οἷανγβ ἰῃ Ρίεοεϑ. 

Ὅν 6} 45 ἃ ᾿Πογὰ] πηεδηΐηρ); ἀηἀ 50 ἴπ6 Ὀγθδκίηρ 
οἵ ἴῃ 5.2} ϑγιῃθο]Ζοά (ἢ ἀἸ5ϑο] υοη οὗ [δ 6 
ςογοηδηΐ οὗ ρβοᾶοθ δηὰ γΡτοϊοοϊίοῃ. 70 δε ἐπ 
εοσυεσιαηξ «αὐἱὦῪ δὰ Ὀδοοπῆθ ἃ Ῥγονοιθιαὶ 6χ- 
ῬΓεβϑίοῃ βρη πη 10 δὲ ἐπ α “ἰαίε ΟΥ᾽ “δον 
οι; σομρ. οῦ ν. 23, δῃὰ [1,ὑοδη, ὁ ΡἢλΓ- 
51]18.᾽ 1Χ. 894: 

...6“ 56ῃ5 υη]οἃ ἴογγα5 
[ποοῖτξ ἃ ϑᾶνο ϑογροηζιπὶ ἱπΠΟΧΙΔ ΠΊΟΥΘΙΣ 
Ῥδχ 1}}}15 οὑπὶ τιοσία ἀδίδ εϑῖ..." 

11, ἐὲ «ευα:!ῷ ὀγοξεη, 1.6. ἴῃ6 σονθηδῃζ, 
ἐδαὶ «υαϊϊεά ὠροη] ἘἈλίδοσ, ὕὉμδῦ ξανθ 

ΒοΘά ἴο: 566 ποῖθ οἡ Ηοϑβ, ἰν. 1ο. 
ἐἀπεαυ] Ἀδίδογ, ἄποφυ, οὐ «δωἱ ἔποαυ, ὉΥ͂ 

[86 νιἱτλάγανναὶ οὗ οὐ ἕάνουγ δηά ργοΐθο- 
ἰίοη ἔγοπι ἴδ ρεορΐϑ. 
ἡ 1.6. {6 Ῥγορμοῖ᾽ 5 ὨΊΘΘϑΑρθ, 

15. »"7 ῥγι.] ἴδ. »ρ «αὐαρεῖ, τι») δέγε. 
Ὗνε ΠΊΔΥ ἱπίοεσ. ἔγοπὶ {π|5 [δι [πὸ ργορμοῖβ 
ὑγΟσὸ πηαϊπιδηοὰ ὈΥ ἴῆοθα ἴο ννῇοπι [ΠΟΥ ννετὸ 
ϑεηϊ (ςοπιρ. Νυπι. χχὶ!. 7). ὙΠ6 βᾶπια (δίηρ 
ἷ5 δυιρροϑίοα π᾿ Αποβ Υἱῖ. 12. Ηδσσγο {πὸ ἴδγῃηβ 
ἵπ τις ἢ ἴῃ6 ννᾶρο 5 δοκθά ἴου 5μονν [δῖ ἴ86 
εἰῇ ννᾶ5 νοϊυηΐαγγ. 

ἐδίγι» ῥίσοες 9 «᾿υεγ}] Α ῬΑΙΈΓΥ δπιουηῖ 
(ΟΠ νὮ ἴΠ6 ϑοσυῖοο τοηθογοά, ΤὨΪΓῪΥ 
βἤθκοὶβ οὗ ϑ νοῦ τᾶ ἴῃς βἰδπάδγά ργῖςε οὗ ἃ 
βίαν, Εχοά. χχὶ "32 ἀπά ποῖθ. (οιῃρ. 4150 
Ηονϑ. ἢ. 2, Πογο ἴῃς ῥτῖςε οὗἩ [6 μαγ οἵ-νν δ 
15 ἘΛΙΓΕΥ σοῖο ὶβ οὗ βιϊνοσ, 41 ἴῃ οοἱπ, ΒΔ] ἴπ 
κΚιπὰ : 566 ποΐς δά ἰοςσ. Ου ἴδπο υοίδ[οη οὗ 
115 ραϑϑθᾶρθ ἴῃ ἴε Ν. Τ΄.. 566 ῃοῖθ οἡ Μαῖίϊί. 
ΧΧΥΙ͂ΪΙ. 9. ᾿ 

18. « χοοαϊΐν ῥγὶοε}] 1 1ἴοτα ]γ, νιαρπύβεοηοδ 
Ὁ ᾿γίκε, ἐ. 6. ἃ τλδφτιιορηξ ῥτῖσθ, βροΐίθη ἱγοηΐ- 
οΟΔΙΪγ. 

14. δὲ ὀνγοϊῥεγδοοα 18 ἴῃε τεπάοτίηρ οὗ ἃ 
Ἠδεῦ. ψνογὰ ἔουπαὰ ΟὨΪΥ Βεῖε. Ῥθγβὶ βᾶγϑ τὶ 
15 ἃ ἰαίε ἢοὰη. [ἢ ννὰ ἴδκο [86 δηΐθισδρΌΝΕΥ 
ἀδῖο, [6 Ὀγεακιίηνρ οὗ ἴδε 51Δ8Εξἔ Οοηγεάργαιϊε: νγᾶβ 
5υπιθοὶὶς οὗ [Π6 ϑανεγάηοο οὗ [5γδοὶ δηὰ [υἀ Δ}, 
τσ οη ἴπῸ Κιηράοπι οὗἁὨ 5Ξγδϑὶ οᾶπιὲ ἴο δὴ οηά 
ὑπο Ηοβποα. ὕρ ἴο δαὶ τἰπιε Ὀοΐ Κίησ- 
ϑαπις νπτῖς τοκάϊακα ὡς Ῥατίβ οὗ [6 οονθηδηῖ- 

πδίΐοῃη. Βοῖίδ ἴῃ Ηρῦγον ἀπά ἰπ Ατσαδὶς {π6 
ἴοστη Ὀγοϊευβοοα Ὄχρυδϑϑοβ ἃ ψ] ΟΣ σοϊδίίοη- 
5810 ἴδῃ (πδί οἵ Ὀ]Ϊοοά. [1 ἱποϊυάο5 ἔτη - 
581, 4]}]ἴδῆςς, σοηβδάεγαου. 86ε Απιοςΐ. ο ἀπά 
ποῖρ, [ἔπε ἴακο [Π6 Ῥοβί-σδρ νΥ ἀδῖςε, ἐδα 
Ὀγθδκίηρ οὗ ἴδε ϑεσοηὰ ϑἰδηῦ ᾿τρ]165 ἴμ6 ἴῃ“ 
ἴεΓΠ 8] ἀἰθϑρηϑίοηβ ὙνὩϊςἢ ῥγοσοοάθαά [ἢ ἢηδὶ 
ἀεοίγισίίοη οὗἩ }ογιβα]οπὶ δηὰ [Π6 τοταρ]ο. 

18---17. (ὐοτήραγο ἴῃθϑ6 γοῦβε ἢ ΕΖοῖ, 
ΧΧΧΙ͂Ν, 2---ἼΟ, ἔγοπι νυ ἢ ΠΟΥ ἅτὸ δϑβυπηοὰ ἴο 
δὲ σορίοὰ. ΜΝΒδί [8 οοπηγηοη ἴο {δ6 ἔνσο ρᾶ9- 
58 5:.65 15 ἴΠ6 τῃηρίδρῃου οὗ ἃ βῃερμογὰ ἔδοάϊηρ οσ 
περ σης 85 ἤοοῖκ ἔου ἃ κίῃρ βονογῃηΐηρ ΟΥ 
ΓΑϊϑσουθγηΐηρ [5 Ῥϑορίθ: δυῖ [5 πηείδρθοῦ 
ΟΟΟΌΥΒ 450 'ῃ Μιςδὴ ν. ς δηὰ Νδδυπι 11}. χϑβ, 
11 5 ποῦ ᾿Κ ὶγ ἐπαΐ τἴπὸ ραββϑᾶρο ἴῃ ΕΖοκιοὶ 
5 ἃ Το] πΠίϑοθηςα δηᾶ ὀχρδηβίοη οὗ [86 οὐδ 
Ὀεΐοτε υ5. 

16. Ηδνίηρ ἀϊνοκίθα ἈἰπΊβ οὶ οὗὨ ἢΪς οΠοΘ 
85 ἃ βοοά 5ῃορδογά, ἴ[Π6 ρσορῆδί ἰ5 διάάδθῃ ἴο 
Ἀ55.ΠῚ6 ὯΔΠ Ορροϑίϊε σμασγδαςίοσ, δπὰ ἰο ἴδκο ἴο 
ΠΙΠΊ56 1 (Π6 ᾿πϑίτιπηεηῖ5 οὗ ἃ ἔοο ἰϑἢ ββορμοσγά, 
ἴο 5:51} τἴπ6 ἀρργοδοδίηρ τγεϊσῃ οὗ δὴ ουἱἹὶ] 
ΤΌΪΕΓ ονοτ ἴΠ6 Ῥθορΐα. 

16. υἱ 17 ὁ. 6. ἴῃ ἃ δορά 96ηϑς, δὲ γεγο 
ο, εαγέ ὸγ απά ονεγϊοοξ. 
ἡ εά ἐδαὶ δαὶ “ἰαπάειδ ἢ Ἀλίδοσ, δεαν 

ἐδε δαί έμς οπε, ὶ. 6. 1 ὰΡ διά σᾶττυ ἴδε 
[Πδὲ [4115 δηὰ σοπιοϑ ἴο ἃ βἰδηάςι}}] [ῸΥ νγδᾶσι- 
11055. {45 4150 Ὀδθη ἰδίκεη, 85 ΌΥ̓͂ {Π ΧΧ.., 
ἴο 55 ἐδὲ τομρηά οπεα δὲ εῥα]! ποὲ τἰσταΐη, ἴῃ 
ςοηϊγαϑί ἴο ἴδε ργεοβάϊηρ οἶδιϑα (σοπιρ. Οθῃ. 
ΧΙΝΟΙΙ; 25. ΧΙΧ. 21:1 Κ. ἵν. 7); δα ἰῃ 185 
ςᾶ36 ψγὸ βδοιϊά ἤδλνθ Ὄοχροοϊεά ἃ 5 πλ}}8. ᾿οη- 
ἵγαϑὲ Ὀοΐννθθῃ [6 ἔννο ργεσθάϊηρ δηὰ ἴδε ἴνο 
ξΟ]ονσῖπῷ οπαγαςίοσιϑῖιοβ οὐ {πῸ ἔοο 5 ἢ βἤθρ- 
Βετὰ. Τῆδ ρᾶββαρὲ σδῃουϊὰ Ὀδ6 σοτηρατοὰ 1 
541. Χ]. σὰ δηὰ ἢ [οἢ χ. 1---τό. 
9 ἐδεὲ 7.1] ἐ.6. οὗ ἴῃς ἐπ; 5 οὗ τμ6 Ηοοκ: 

ΠΟΙΏΡ. ΑΠπιοϑ9 Υἱ. 4. 
απο ἱεαν ἐδεὶν εἰααυς ἱπ ῥίεε.)] ἘΛΔΊΒΟΣ, 

διά ὙΘῸΥ ΔΉΎΔΥ ὉΠΟΙ͂Σ ΠΟΟΐδ ΟΥ̓ ΠΊΕΓΟΙ 655 
ἀγινη οὐοσ σουρῇ τοδβ. [π ἴῃς Ηοῦ. ἴδοτ 
͵5 τὸ Αἰ οσαϊίου εϊνγοεη ἰδ πουη διὰ ἴδ 
νοῦ. 
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ΖΕΘΗΑΒΙΑΗ. ΧΙ. ΧΙ]. 
17 “ὟΝνοε ἴο τῆε ἰἀοἱ Ξῃθρῃεγά [πδὲ ἐγε : ἢῖ8 ἃγπὶ 8301] δὲ οἰεδπ ἀγίεάἀ υρ, 

[ν. Σ7---2ι 

ἰεανεῖῃ της βοοὶς  τὴε βνογά «ῤαϊΐ ἀπά [8 τίρῃς εγε 53}2}} δ6 υἱέες Υ 
δε ἀροη 8 ἀγπλ, ἀπά ὑροῃ ἢΐ8 τίρῃζ ἀλιϊκοποά. 

17. ἰ4οὶ “δεῤῥεγα] 14ο] Ὀεὶης ἐαυϊναϊοηϊ ἴο 
αυογέδίε.., ὦ ἐδίπρ 97 ποισδί. Τὸ Ἡρῦ. ντογὰ 
δἰ σῆε5 ΔΩΥ 5Π|8}} ἱπηᾶρε οὗ ἃ γοά, δηὰ 15 
υϑοὰ ὈΥ ἘΖεκ. ἰῃ ΧΧΧ, 12 ἴοσ ἴδ ἱπηᾶροβ οὗἉ 
ξοάβ αἱ Μειρ δ. δ66 ποῖθ οἡ ἴον. χχνυΐ. σὲ; 
δηὰ ςοζῇρ. 154]. 1ϊ. 8 δηά ποῖθ: Ηδῦ. 11. 18. 
ΟοσΡ. ποῖα ου |6Γ. Χχὶν. 14, ἢ. 406. 

ἐδαὲ ἰεαυείδ 1δε ἥοε1] (Οοπιρ. Ϊοδη Χ. 12, 
δὲ δαὶ ἱἹὶ απ δίγείηρ.. “ἐεἰῤ ἐδὲ «υοἱῦ οο»πίης, 
απ ἰραυε δὲ «δε. 

ἐδε “«υογ] Ἐλδίμπεγ, ὠγοισδὶ, Ὁ ἃ Ἄομδηρε 

Οὔ ἴπ6 νοννε]-ροϊπίβ: οοιῃρ. Οςῃ. χχχί. 4ο. Βυὶ 
566 Ὠουξ, ΧχΥυ ἢ. 22 δηὰ ποῖθ. γσουςδί 15 Δ 
᾿Πιςοῃ τοσὲ τογτί υἷος ἴο 186 βμβορμεσγά [(ἰἰλη 
[86 οννογά, δηὰ ἰπογοίογο πλοῦ συ δῦϊς ἴο ἰδς 
ΓΛΟΙΔΡΒΟΥ δογα. [ἴ Π]ρ]165 ἴῃς ἀγγίηρ υρ οὗ [86 
ἅ1τὴ, ὙνὩ ἢ 15 Δη ΘμΪοπὶ οὗ 5 γεηρ δ (5 ὡ 
5. 11. 21. δηὰ ποῖρ), ἀπά οὗ ἴδε τρις ἐγςα, 5:Ὲ 
1 8. ΧΙ. 2. 
“δα δὲ αἰδεγὶν ἀσνξεηε)] Οὐ Ὀεΐζετ, “δα 

σμγεῖν δὲ ἀϊπενιεά ; φοτὰρ. Οεῃ. χχυΐ!. σ; 
ΧΧΧΙΥ͂. 7. 

ΑΒΘΟΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤῈΕ οἢ (ἨΑΡρ. Χι. 13. 

14. 1δὲ δοιμε οὗ δε Σογά. Μοάοβ σοη]εθο- 
ἴυτο ἴδαξ ΠῚ ΓΔ 15 ἃ οοττυρίίοη οὗ ΠῚ 
ΠῚ ἰδ ὙΘΥῪ ΡἰΔυ 51: 0]6; δηά 15 ΞΟ  Υ οοη- 
Βυτιοὰ ὉΥ ἴῃς Οτεοκ οὗ δῖ Μαίίζεν, καθὰ 
συνέταξέ μοι Κύριος. [ἰ ἀΐξβροθε5 οὗὨ [δε αἰ - 
ΕΠ οὗἨ οχρ διπίης ἴμ6 ῥγέϑεηςε οὗἁ μοίίεσῃ 
(οΥ σδῖπεν οἶς ἃ Ρἷδοθ τ θετο Ὀτόκεη ἔγαστηθηίϑ 
οὗἨ ρΡοιειῦ τεῦ ἰὔγοννῃ ἄνναγ}) ψΠη [86 

ΓΟΗΑΡΤΕΒΚ ΧΙ]. 
ϊ αέδρε ἐγορδίδηερ το ἀδγεεί, 3, ἀκα ᾿Α καυκρ μέρ ̓ ξ μξνπόρη, με τά δος τον 

σίοείογέομς γετογίηρ οΥ ) μάσλ. ο 724 γέβερ- 
ἀνε οὗ )σιραίρν. 

ΗῈ Ῥυγάοη οὗ τε ψογά οὗ (ἂς 
ΠΟᾺΡ ἴον [βγδεΐ, βαϊτῃ τῆς [Ὸ ΚΡ, 

ψ Ὡς ἢ διγοῖςῃεῖῃ οἢ τῆς Ὠδάνθηβ, 

ΟΗΑΡ. ΧΙ], 1. Το ᾿πἰγοάποῖοσΥ ὑγογάϑ, 85 
ἴῃ 50. ἰχ. 1) δπὰ ἴῃ ΜΔ]. ἰ. σ, ἀτὸ ργοοῦ [δαῖ ἃ 
ΠΟῪ ὈΓΙΟΡΏΘΟΥ ΠΟΙΠΠΊΘΠΟΟβΒ ΒαεῖῸ, 15 ἀδῖο, 1 
ἀπλμδ Ὀοῖοσο τἴῃ6 σΔρΌν Υ, 18 ΠοΥίΔΙ ΠΥ ἰδῖογ 
ἴδῃ (μδὲ οἵ “δῆ. ἰχ.---χὶ, [τ ἰβ ἰαῖοσ ἴδῃ 
ἴὰα ἀδαίῃ οἵ [οϑβίδῃ, δηά, ἰξ ποῖ υυτιζίθη ὈΥ͂ 
7εγεσιδῃ, 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ [86 ννοῦῖ οὗ ἃ οοΐοπη- 
ΡΟΓΔΙΥ͂ Ῥγορδεῖ, 
{ε ἀδη Οὗ δὲ «υογά οΥἹ 1δὲ ΣΟΚῸ 70» 

Πγαῆ Ἀλίδοσ, ΤῈ ὁ Βοιῖῦθ 809 ΟὗὨ [80 ποσὰ 
ΟΥ ΦοΒΟΥΔὮ ΟΟΠΟΟΥ ἐπ 1Β8180]. 

«υδίορ «ἰγείεδει δ ἡογίδ δε ὀεαυεμ, ἄχς. 
ὙὟΒ15 βοϊεπῆη δβϑογίοη οὗὨ [6 ογεδέῖνε βόυγεῦ 
οὗ Ϊεῃονδὴ 5. δὴ ἱπιρ] οἷς οἰαῖπὶ ἴο Ὠίνιηθ ἴη- 
ϑρίσαϊίοηυ. Ηδθ ψδο [ᾶ5 ἄοῃδ σις ὑνοηάουβ ἴῃ 
στοδίίοη [8459 ροσυεῦ ἴο ξῖνο εἴεςϊ ἴο [Π6 ννογάβ 
ϑροκεη ὮΥ 18 ρσορῃοῖ δηὰ πηθβϑθηροσ. (ΟΡ. 
[34], ΧΙΠ, ς, χὶῖν. 24; ετ. Χ. Σ2, 13; Α,ΔΟΒ ἱν,᾿ 
13.) 1Χ. 6. 
«πὰ ̓ἀρραῇ Ἡδεῦ. γοίξεν. Ιῃ [86 ζεοηογαὶ. 

ἱχεὰ υ86 οὗ [ἢϊ58 νεγῦ, [86 οΥρίηδὶ τηθαηϊηρ, 

" 

[οτίηζ. ΟομρΡ. [86 
ἐχργεββίοῃ ἴῃ ἰβαΐ. "}. 17; 5. Ιχ' 3; ἀπὰ [ετς. 
ΧΙ, 11, 14. 

βδοιθὰ Ρῥιθοίῃοῖϊβ οὗ [86 ἰεηρὶθσ.Ό 1 Μοαεάε'ς 
οοη]εςίζυτο δε δαημ ες, [86 οσευγεηοο οὗ ἴδς 
ἔοττῃ 4416, νι ίοι εἰϑενν μετα 15 ἑουμα ΟὨΪΥ ἴῃ 
ΕΖτὰ δῃηὰ Ἐϑίθοσ, σου]Ἱὰ ἱπάϊοσδῖϊο ἃ 1Δίο ἀδίἊε 
ἴον 115 ρΡογὕοη οὗ Ζεομπδσίδῃ, πὰ νου δε 
50 ὧς δὴ ουἱάρηεε [μὲ Ζεςδασίδμ νγὰ5 ἰὰς 
δΔυῖδοσ οἵ ἴδ Ἰαϑὲ 5βἰὶχ σμδρίειξ οὗ ἴῃ" Ὀοοῖ. 

δηὰ ἰδγεῖῃ τΠς ἐουπάλιοη οἔ ἂς εἀγὰ, ᾿θν ιν 
Δηά ἰογηγοῖῃ τῆς 8ρίγίς οὗ σβϑδη νχιτὶῃ 
Ὠἰπλώο ιν » 

Σὺ 
τοὰμκὲ 

οΥ, ζει: μὴ) 
α͵ἰὋ 

2 Βεδοϊά, 1 νν}}} ταλῖς Τεγιβδίθα, Ὧὰ 
ἃ οὺρ οἔὗἉ ᾿ τοι] Ὡρ απο 411 τῆς ρεο- 
ΡΪα τουπά δδουῖ, ᾿γνβοη τῆ ΕΥ 5881} ὈῈ εἰ δε 
Ἰη {Π6 5ερα ὕοῖῃ δραϊηϑδὶ 
ἀραϊηδὶ [εγιβδ ει). 

ἴο ἔοσγηι οὐ ἔδϑδίοη ΌΥ͂ σλγνίης, σαϑθηρ, τπου]ά- 
ἴηρ, ἄζς,, [45 
ετουηά. Οομρ. [54]. χὶν. 7. 

Ὀοοη ἰζγονῃ ἱηίο ἴδο ας κ- 

Ονυ, ἃ οὔ οὗ ἰοΐ- Δ. αερὸ Ὁ ἐγεριδί πες 
εἱ Ὀυξ ποῖ Ξἀδπςδὶ 

«υόεη ἐκ «ῥα! δέ ἐπ ἐδὲ εἰεχε, ὅχς.] 
ΤἼς βοορὸ οὗ ἴπ6 ἢγχϑοϊ οεἶδιιϑο οὗ 1.15 σόσξε ἰς 
οἰθαγ ἐπουρ. [{ ῥγεάϊοϊβ ἴθ στερυΐϊϑε οὗ τδἊ 
δελίῃοηῃ ἡδιοηϑβ ἔτοπι Ὀείοσε ἴΠ6 τν8}}5 οὗ [Ἄτυ- 
βάϊοη. ὍΤῊο ἰδίου οἶδυϑο 15 οὔθ οὗ οοῃϑίοσαθὶο 
αἰ που γ. Ψνὸ μᾶνθ ἴο εδοοϑὲ τς 
Ἰηἰογργοίδιίίοη νυ Ὡς ἢ νγουϊὰ τηδῖκα [υὐδὴ Ξυϑδετν 
.ἰκὸ ἀοῖδαι υυἱῖδ 186 πδιοως σουηὰ δϑουϊ οἱ 
{Π6 ἀϑβϑυτηρίίοη (Πδὶ τῆθη οὗ [υὐλῃ ᾿οἰποὰ ἴῃ 
1δθ αἴίδοϊκ ὑροη [εγυϑδίοση, οἵ τὶς ἢ τὰ μᾶτς 
ΠΟ ουϊάεηςα, νυν ἢ] ἴξ ἰ5 ἈΙΣΏΪΥ ᾿αργουαθὶο: δορὰ 
{86 ἰηϊογργείδίοη νυ οἱ τλλκος [δῇ ἃς νοὶ] 
8ἃ5 Ϊογ β8]οπὶ, ἃ σὰ οὗ τοϊξγῖηρ ἴο ἴ8ὸ ἴω- 

υὐλἢ ἀπά κεῖεν: τ, 
γηςαίκαι. 



Ὑ. 3-9.} 

3 Ἶ Απά ἴῃ τῃαλξ ἠδὺ Ὑ}1}1 1 πιαῖζε 
7εγυβαίεπι ἃ δυγάξηβοπια βἴοης ἔογ 81] 
ῬΘορῖίς: 411] τῆλε Ὀυγάεηῃ τΠεπηβεῖνεϑ 
ΜῈ τ 5411 θὲ ουξ ἴῃ ρίεςεβ, τῃουρῃ 

411 (ἢ Ῥεορὶε οὗἉ τῆς βαγῖἢ δε ραϊῃεγεά 
τορεῖῃοῦ δρδίηβῖ [{. β 

4 ἴη τῶν ἄδγ, βα ἢ τῆς ΙΟΚΡ, 1 
Ὑ»1}1} 5πχίϊε δνθγΥ ἤογβα νυν ἢ Δϑῖοη 5ἢ- 
Ιηδηῖ, δηὰ ἢϊ8 τἱάθσ τυ πιδάῃ688: 
ᾶἂηὰ 1 ν}} ορεὴῆ πιΐὶπε εγἊεβθ ὑροῃ 
16 δουβε οὗ ιάλῃ, δηά νν}}} 5ηπιϊῖς 
ΘΥΕΓΥ͂ Ποῦβα οὗ τῆς ρεορὶς νι δΠπ4- 
(ΠΕβ8. 

ς Απὰ (τδς ρονεῖποῖβ οὔ [υάλἢ 

ΖΕΓΗΑΕΒΊΑΗ. ΧΙ: 

Ὸΐ ἤτε δπιοηρ (6 ψοοά, δηά [ἴκς ἃ 
ἴοτο ἢ! οὗ ἤγε ἰῇ 4 8ῃεαΐ; δηά τῃεγ 
8|2}} ἀδνοὺυγ 411] τῆς ρεορὶς σουῃᾷ 
ἃδοιζ, οἡ ἴῆε τίρῃξ μαπὰ δπά οη τῆε 
Ιεῖ : ἀπά 7εγυβαίεπι 34}} 6 ἰπῆδ- 
διϊοὰ ἀραίῃ ἰπ αῦ οὐνῆ ρμἷδοθ, φύέπ 
ἰῃ ]Πεγυβαίεηι. 
 ΤΏε ΠΟᾺΡ 4͵50 3}4}} δανε τὴς 

τεηῖ5 οὗ [υάδῃ ἢγβῖ, (ἢδὲ τῆς ροσυ 
ΟΥ̓ τῆς Βοιιβε οὗ [αν ἀ δπά τῆς ρίογγ 
οὗ τῆς ἱπμδδιϊδηῖβ οὗ Γεγυβαίθηι ἀο ποῖ 
ΤΑΔΡΠΥ ἐῤδεπιείυες ἀραϊπβὲ [ἀλῆ. 

ἴῃ τῆλε ἀδὺ 5}4}} τῆς [ῸΚῸ ἀ6- 
ἔεπὰ τῆς ἱπμῃδϑιϊδηῖβ οὐ [εγυβαίθηι ; 
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! Οτ, δΔηά ἢς τῇδλι 158. ᾿ ΓΕ θὉ]6 Δπιοηρ {ἢ 6πὶ 1 Οτ, 
αἱ ἴῃδὲ ἀδὺ 5}}8}} ΡῈ δ8 Ὀανίά ; ἀπά ἔξει. 
{πε Βοιιβε οὗ ᾿ανίὰ ερα δὲ 485 (σοά,. “εν. 

"τ, 584]} ΒΑΥ ἴῃ {πεὶγ πεαγῖ,  ΤῊς ἰη- 
εγεασίά ὨΔΌΙΔηῖ8 οὐἨ [ογυβαίεπη σα]! δὲ ΤῊΥ 
ἐσ τηΦ δπὰ 
ἕο ἐά4 ἐκ-. 
ἀαόέίανεξε 
ὥ-ε. 

δῖγεηρτῃ ἰπ ἴῆς ΓΟᾺΡ οὗ Ποββ {Πεὶγ 

6 4 Ιπ τμαῖ ἀλγ Μ1Π1 πιλῖςς τῆς 
δονεγποῖβ οὗ υάλῃ κα δη ἤθλτί 

νδίοιβ. ὙΠὶ5 15 ποῖ ἱηοοπϑιϑσίθηξ τ τῆς 
τοηάοσίης οὗ ΑΟΥ., Ἰθουρὴ 815 Ἰατίον Ἵδηηοῖ 
δα ἀοοπιοά ἃ ᾿ογὰ] ἰγαπϑϊδίίοη οὗ 86 οὐ ψίηδὶ. 
866 τοῖο ὑεῖονν, ν. 5) ἀπά Νοῖο δὲ εῃὰ οὗ 
ΟὈΑρῖοσ.. 

8. ἐπ δαὶ 447] νἱΖ. ἤθη [ἢ 6 ὁποπηεβ οὗ 
Τυάδ διὰ [ετυβδίεπὶ 58.411 ΡῈ Ὀγουρῃὶ ἴο 
Ἰυάρπιρηῖ; δηὰ ἐμοῖς ἀοοῖστιϑ δζαϊηβϑὶ {πῃ6 ΟἿ 
ἃπά ρεορὶς οὗ [οβονδὰ {πιϑίγαίεά. 
. ἃ ὀμγδεμσοριο “΄0π10] [{1ῖΈΤΑ] Υ, Ζ “Ἰοπὲ οΥῦ 
δωγάεη, ἱ. 5. ἸΘΆΥΥ δηὰ αἰ ςυ]ξ, 1 ποῖ ἀδηροῦ- 
ουϑ, ἴο 1, ὙΠΟ Ιῴδὰ οὗ ἴθ ὑγεοθάϊηρ γεῦβα 
5 οδιτίθὰ οὐ Ὁπάοῦ δηοίμοσ πιοΐδρῃοσ, {δέ 
σἴοπε ΟΥἹ δωγάεη ΑἸ] υὰε8. ἴο ἃ ρῥγδοῖίςθ, ψῃϊςἢ 
ΘΤΟΠΊΟ στοροτίβ ἴο μάνα ργευδιϊοά ἴῃ [υἀπ Δ, οὗ 
ἰδίην ΒοΑνΥ ϑἴομοβ, 85 ἃ {114] οὗἁ βἰγεηρίῃ; 
βοπιοίίης ακίη ἴο οὐγ “" ρυξίηρ [Π6 βἴοπο." 

αἰ! εδε 6 Ἐδίβοσ, 811 189 πδῦιομδ. 
Το Ηεοῦ. 15 γο-γι, ὙΨΏΙΘΙ ἱπ1ρ0}165 Ὠοδίθθη 
ὨΔΊΙΟΙ5. 

4. αεἰοπὶεὀνιεηΐ,. ισάπει, ὀἰπάμεν: ΒοΟΙἢ 
ἰπ Ηοῦ. δπὰ Ἐπρ σι [86 δάσο ἴΠγοθ ἴοῖτης 
οὐοςυγ ἴῃ Ὠδιξ. ΧΧΥΪ]. 28, ἃ ρᾶϑϑδρὲ ὙὨὶοἢ 
ἴῃς ρῥγορμεῖ ργοῦδοὶΥ Βδὰ ἴῃ ἢ15 πηϊηά. 

1 «υἱἱ! γῆ ὅγε: ὠῤο"] 1.4. 1 ν]}]} 
τορατὰ τὐἱῖ ἢ ἕδνουσ, νν}}} τυαῖο δ ονὲσ ἔοσ ξοοά, 
ΟοπιΡ. οὗ χῖν. 3. 

δ. ἐδε “λα γαώ οι" Ἀδίδογ, Ὁ89 ὉΣ106- 
Ἰοδάοσα. Ουἡ ἴδε Πεῦ. ννογάβ στεπάδγοά ψο- 
σέγηον ἴῃ ΑΝ. 566 ποῖα οὐ Ηλι. ἰ. 1. 

ΤΡε ἱπραδίίαπὶ: 07 ϑεγισαίεονι, δις.1] Ἀλίδοσ, 
ΑἸΣΟΣΚΊΣ ἢῸ 1|ὃὼὸ δἃΣΘ 8:0 ΔὝΘΙΣΟΣΒ πα 
ΦΟΣΌΒΔΊΘΙΩ ΣΏΣΧΟΌΘΒΕ ΦΘΒΟΥΔῈ οὗ Ποῖ 
ὉΒΟΙ͂Σ 6ο0ά. 
ΤΉ σοσϑο ργοόνοβ [δδέ ἴ[Π6 ρεορὶθ οὗ ᾿υἀδῃ 

του ]Ἱὰ ςαϑὶ ἴῃ {μοῖγ ’οὲ ἢ ἴπ6 ΟΥ̓ οὗ Τ6γὰ- 
581 6π|, 8πὰ σοηῆγπιβ ἴῃ6 Υἱενν [ἀΚθὴ οὗ υ. 2. 

ἃ5 ἴῃς δπρὲὶ οὗ τῇς Ι͂ῸΚῸ Βείοτε 
{ἢ6πι. 

9 ἴ Αμά Ιξ 5141} φοπις ἴο ρᾶ88 ἴῃ 

[1 νυδϑ ΟὨΪΥ παίυγαὶ {μδὲ [86 ρῬεορὶθ οὗ [δὴ 
ϑῃοι ἃ σοηϑιάεῦ ἃ ΟΕ 50 5.ΤΟΠΡΙΥ ἔοτβοὰ 
ΟΥ̓ ἡδίυσγε δηὰ ἃτὲ ἃ5 ννᾶ5 [ογυβδίοση, ἴο Ὀδ 
{πεῖσ οδϊοΥ σεϊϊδηςς ἱπ υἱοῦ οὗὨ Ἱπιροησίηρς δἷ- 
ἰλεῖκβ8: Ὀυΐϊ [86 ρσγορῃεοῖ ζοδβ οἡ ἴο ἀδοΐατο [μδὶ 
Οοὰ ν1}} υϑὲ [06 ντελίκοσ ἰηϑίσυπιθηΐ ἴο οἴεςῖ 
1Π6 ἀεϊνοταηος Ηδ νγὰβ ὑσεραγίηρ ἴοσ Ηΐβ 
ῬδορΪα. 

Θ. «απ δεαγ! }] ἘἈδίδμοσ, ἃ Ῥ»ϑπ, ἃ σμαῆηγ- 
5} ἴο Βοϊὰ ὅγθ: σοπιρ. 1 8. 11, Σ4,) ὙΒοΓΟ 
βγη 165 ἃ Ρᾶπ ΖῸΣ σοοϊίηρ ἢ Ηετο 
ὕὑπάεγ γεῖ ἀποίποσ πποῖδρῃοσ νγὰ ἤδγὸ ἴΠ|6 516 
Ἰάδα τπδὶ 15 Ἔχργοβϑοῦ ἴῃ σῦν. 2) ΞΟ ΤΣ 9 
ἐοἐεγίη πὰ 1δὲ δωγάεηηονηδ “ἰομξ. Ἰολάου 
οὗ [ὺ 81 ἴο ὃδ6 ἃ ἢἤτε Ὀυτπάηρ οὐΐ ου 
ΟΥΕΥΥ͂ δἰάθ, {Π6 δησηγεβ τρί Ὀοϊοασυοῦ [οτὰ- 
βᾶϊοπὶ Ὀεΐης ἴδε ἔμεἰ ὈῪ ὙΨΒΊΟᾺ ἴἰ 15 δε. (οπιρ. 
Νδδυπιὶ. το, τ θοτα 1 15 βαϊὰ [δὲ [6 Αϑϑυτίδῃηϑς 
888}} Ὀ6 ἀενουχοά 85 ἀγΥ͂ 5: 6, υἱζοτϊγ. 

7. 189 δοπῦβ οὗ ὅπ48Δ}}] ῬΙΟΔΟΌΪ ἴδ 
ΟΡοη ἴονγῃβ δηὰ Υἱ]αρὲβ οἵ [υἀδῆ, 45 Ἵοη- 
ἰγαϑιοα τ} ἴΠ6 νγὰ]}}5 δπὰ ἐογαβοδίουβ οὗ τῃς 
οδριδ] (50. 1]. 4.) 4). τος 

Ῥαυϊ4) 15 ψντ τε ἰπ ἴδ Ηδρδ. 45 ἴξ 15 ἷπ 
ἴη6 ὈοΟκΘ οὗ (Ὠγοηΐοϊοβ, ἀπά ποῖ 85 ἰπ [ἢ 6 
οἷον τ ηρβ. Βυΐῖ Ὀοΐῃ Ποτὲ δηά ἰῃ ἴδ πόχὶ 
γοῦβ ἴπογο δ΄ὸ πυπιοσουβ Μ85. ὙὩο Εχ- 
διδϊῖ Ε6 οἷογ ἔοστῃ οἵ [δὲ ντοσγά. 

8. ῥα} 1δε Ζοκὺ ἀρίεμἢ Ἐδίμοσ, δὅ98ο- 
ΥΔῈ Β. 811 ν»ρΡϊ ἃ ζθπ00 ΔΌΟΌΓ, 
4: Ῥαυ!ϊα] ἐ.6. ἃ8 ὁπ6 [δῖ 15 ΒΊΓΟΠΡ : 566 

Ὶ 8. 11. 4.9 ΠΟΙ 26ὲ7 ἐδαὶ “᾿ωρηδἷς Ατὸ σοη- 
ἰγαϑίοα τῦῖ ἢ [8 ΞΊΓΟΩΡ ΟΥ ΤΩΡ ΠΟΥ͂ ΟΠ 65: σΟΙΏΡ. 
70εἰ 11. 1ο. 

αι Οοαὦ] Ἀδίδεγ, 85 ἃ αοἄ, 45 οχρἰδιπεὰ 
ἴῃ [δε ποχί οεἴδιιϑθ, ἃ5 απ ασησεὶ 977 )εῤουαῦ. 
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τπαΐ ἄδυ, ἐδαΐ 1 νν»}}} βθεὶς ἴο ἀςϑίγογ 
81 τὴε πδίίοηβ τῆδς σοπὶς δρδίηϑε 6- 
Γυ 84] 6. 

Ιο Απά 1 ν]}} ροὺγ ὑροηῃ (δε 
ἢοιιβε οὗ ἰδανιά, δηὰ ὑροη ἴῃς ἰη- 
Παδιαπῖβ οὗ [εγιβαίεαι, ἴμῈ βρὶ πε οὗ 
δσήδςε δηά οὗ βιρρ !οδτοπβ : δηά ΠΟΥ 

“5 7οδια χο. 8}8]} “]οοἷς ὕροη πιὲ ψῇοπι [ΠΥ Πᾶνε 
ξεν. 5. ρίατοθά, ἀπά τπεὺ 5}18}} πιουγῃ ἰογ 

᾿ϊπι, 8ἃ85 μα πιουγηθῖ ἕογ δὲς ΟἿ]Υ 
“0π., Δα 5}]1 δὲ ἴῃ ὈΓΓΕγη 88 [ῸΓ ΠΙΙῊ, 
485 οὔς ἴῃδῖ ἰ5 ἱπ δἰτίαγπαϑ8 ἔογ δὲς 

δά ἤτβίδογῃ. 
37. 11 Ϊὴ τῆδλι ΟΔΥ 58|4}} {πέτα ὈῈ ἃ 
35.1. ρΡτεδῖ ὁ τηουγηίηρ ἴῃ 6γιβα] θη), “ 88 

τῆς πηουγηΐηρ οὗ Ηδάλαγιπηηοη ἰπ τ 6 
ν Δ] ον οἵ Μερίάδοη. 

12 Αμπάὰ τἢς ἰλπά 5041] τοιγῃ, 
᾿ΕΝΟΓΥ͂ ἔΑπΗΪγ ἀρᾶγῦ; τπ6 ἐλπηΪγ οὔ Εεὰ 
τῆς ἢουβε οὗ [αν δραγί, ἀπά εὶς μεώμα. 
υγίνεβ ρα ; ἴῃς 2 ΠῚΠΥ οὗ ἴῃε πουβε 
οὗ Νδίδδη δραγῖ, δηὰ {πεὶγ τχῖνεβ 
Δρατγῖ ; 

12 Τῆς ἔδπεὶν οὗ τῆς Βουβε οὗ 
Ι,ενὶ δραγῖ, δπά {πεῖς νυῖνεβ δρασγῖ; 
τῆς ΓἈΠΉΠῪ οὗἁὨ δι πιοὶ δραγῖ, ἀπά {μεῖς 
ννίνεβ δρασγῖ ; | 

14 ΑΙ τῆς ἔΔπ}}}1ε8 τῆλε ταπιδίῃ, 
ΕΥΘΙΥ͂ ΓΆΤΑ ἀραγῖ, δπά τῆεῖγ νγῖνεβ 
Δρδγί, 

Θ. 1 «υἱϊ] “εοξ 1ο ἀξε1γ07] ἘΛΔΙΊΠΟΥΙ, 1 Ὑ{11]1 
ΘΙΔΘΘΔΥΟῸΣ ἴο ἀοδῖσχονυ, ἐ.4. 1 ννἹ]} πλαῖκο 
ΤΩΥ͂ Ὀυίποϑϑ, 1 νν]1}}} οχετί σαγϑοὶ ἴο ἀδϑίσου. 

10. 4δὲ «ρἰγὲβ οὗ ξγασε απά Γ᾽ τρῥἠὴοαιϊοη. 
ἈΔΙΠΟΣ, ἃ ΡΣ οὗὨ ΕΥδοῖοῦΒ ΒΌΡΡ1108-" 
τοι, 1.5. δυο ἢ ἃ βριξ 85 11} τδῖκο {πεῖς 
Ῥτγάγεγβ δοοερίδοϊε ἴο [ες ῃονδᾷ. 

ἐῤεγ “ῥα! ἰοοξ ὠῤοη »|ε] ἘἈδίποῦ, ΒΟΥ 
Β. 811 ἸΟΟΧ ὌΡΟΣ Ἀ11: ἴἢ6 σῆδληρο το ἴπ6 
ἢχϑε ἴο 106 τπιγὰ Ῥεύϑοη ἰηνόϊνεβ ΟἹ]Ὺ [86 
δ ποη οὗ 1 ἴο 6 ργοηουῃ, πὰ 845 ἴΠ6 
βδποίίοῃ οὗ ΠΥ Μ85. Τα νΑΥ ἴῃ ὙἘ]ΙΟἢ 
δὲ Ιοῃ ἀρρ]1ε5 ἴη6 ράϑβαξε ἴῃ Ϊ] ΧΙ͂Χ. 37 
Αῇἴοτγαὰβ υ5 πο Βεῖρ ἴῃ ἀδοϊάϊηρ ἴῃ6 ᾳισδίίοη 85 
Ὀοΐννοθη »ε δηὰ δέν; Ὀυΐ ἴῃ Άδν. 1. γ 6 υ.68 
[6 τῆϊτά ρογβϑοηδὶ ργοποῦῃ. ἔαῖμο ψου]ά 
τοϊδίη ἴθ τοηοπης γε; Ὀυϊ πο Π6 τϑηάοῖβ 
[π6 ργοπουη5 ψνοἢ ἐο ον, [Π6 νοσὺβ "που 
3γ, δπὰ δε ἐπ δίδίογμεις γζογ, ὉΥ εἄ ἀξ γε, ὶ.6. Ἀ6 
νου] ϑυ ϑεξαϊε ἐξ ἔογ δέσει, ταδικιην [Ὡς οὈὐεςῖ 
οὗ τοῖς στιουγπίης ἴπ6 ἕδεϊ οὗὨ ἵμεῖγ ῥτεένιουβ 
το ]Ἰοπ, τυ ῖςἢ 15 ποῖ σϑοοης! Ἔα ]6 τυ [86 
ςοπιραῦϑου οὗ ἴῃς πιουχηΐην ἴἰο ἴπδῖ ῸΓ ὧπ 
οπὲν “οπ ἀπιὰ ὦ Πρ: δογΉ. 
. ᾳυῤοηὲ ἰδὲ ῥαυε ἉΓΕΡΕῚ δὲ ΤΙοδῃ ἴῃ 186 
Ρἶδοοβς ᾿υϑὲ τείοιτεά ἴο δρρ 165 [Π15 ραββϑδρὸ ἴο 
ἴη6 ῥἱεγοίπρ οὗ ἴδε ϑἰὰδβ οὗ οὖῦ 1,ογὰ ὑροῦ ΠῸ 
ΟΙΌΒ5, δηά ἴο ἴδ6 αἰἰγασνθ ρονγεῦ, Ὡς ἢ 186 
βροϑοίΐδοϊο οὗ σῃγιϑὲ Ἵγυοι βοά δχογοῖϑεβ ὑροη 
ει 8}} κιηάτοάς οὗἩ [ἢὴ6 φαγί,᾽) θη ποθ ΒΟ 
παν ρἱοσοοὰ Ηἰΐπι ἢ ΤΠΟΙΓ 51η5 ἴυγῃ ἴο 
Η!πὶ ἴῃ οοπίτγεοη δηὰ ἕδι ἢ, δὰ Ἰοοῖκ ἴο Η!η 
ἃ5 ἴῃ [Ξ5γδο] 65 Ἰοοκοά ὑροὴ ἴδε ὈγάΖθῃ 86 1- 
Ρεηῖ, δηὰ ψετα βανθά. 

11. Τδε »ουγηὶηρ γ ἐτουῤῥῥῥῥαμρν, Ῥτο- 
ὈΔΌΪΥ ἴῃ πιουγηίηρς ον ἴδε ἀεδῖι οὐἨὨ Τοϑίδῃ 
(58:6 2 Καὶ. ΧΧΙ, 2ο οοπιρατγοὰ νυνί ἢ 2 (το. χχχνυ. 
421--- 5), Δαλα-Ἐ Ἰπλπλοη Ὀεΐηρ ἴδε 5ροῖ ἴῃ ἴδο 
γΔ]Ὲν οὗ Μορίἀἄο, ψνβοσθ ἐμαὶ πποπδυοβ τὸ- 
ςεἰνοά 58 ἀοδί Β!-σουπὰ. Αἀλά-ΕἸγητηοη δά 
115 πᾶπιὸ ἴτοῃ ἃ ϑυγίδη ἀν : 1ἃ ννᾶ8 οδ)οὰ 
Μαχιγηίδποροῖ!β ἰη [οτοηιοβ ἔσθ, ἀπά νγᾶς ποῖ 
ὯΔ ἴοπὶ οζτεεὶ. ὙΠεῖθ ἰδ πὸ στοιηᾶ ζ2ῸΓ 
Πςοπηεσης ἴῃς πιουγηίηρ Ποτὲ τεξεττεὰ ἴο Ὁ ΠῈ 
[δὲ τηρηςοποὰ πὶ ἘζΖοκ, υἱῖϊ. 14, ννῃϊοῖ τυῖς 
ἐμοῖς αδορείπαδὶ (Ὁ. τς 1. ς.). 85εε Ὑνίμεσ, 
“Ἁ. Νν. Β.᾽ νοὶ. 11. Ρ. όο:. ᾿ 

1Δ-- 14. [Ιἰ Πᾶ5 Ὀδδη ἀγριιοά ἴδδξ [Π6 βθῆθᾶ- 
Ἰορίςδὶ τείθσθησεβ ἴῃ ἴμεϑο νεῖϑοα ἱπαϊοδῖο ἃ 
Ῥοϑί-σδρ νην ἀδίο; Ὀυΐ 566 ἘΖγα ἰϊ. 62; Νεῆ. 
Υἱ!. 64. Ὠαΐδο ποῖο5 ἐμαὶ αν, Νδίμδῃ, δ: ποὶ 
ἃηαὰ [κΥ] ἅγὰ 41] επυτηογαϊοὰ ἀπηοηρ ἴδ δη- 

οὗἨ Ϊεβὺβ ὉῪ δῖ [ὺκὸ (ἰϊ. 26, 29, 31). 
ΤΠε νψογὰ ΠΠΕΦΊΘ, Μαρεν, νυ] ἢ 15. οὗ ἔτε- 

αυρηΐ οσουτγΓοηοθ ἴῃ ἴῃ6 ΘΑΥΠΟΥ Ὠἰδίους 2] θοοΚ5 
ΔηἋ 5ρΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ ΝΟ εῖβ ἀπά [οϑῆυδ, 15 ἔουπὰ 
ἰτηοϑὲ Ἔσο βίο ἴῃ [6 ρσορδῃεῖὶς υττεηρϑ ἰῃ 
Τεγεπίδῃ, ἀπά ἴῃ (Π6 Ἰδὲ ἰἤγεθ σμδρίοσβ οἵ 
Ζεςμαγίδῃ. [1 15 ποῖ υϑοὰ ὈΥ 5αἰδῃ, ποῖ ὉγῪ 
Μδίδοῆὶ, Ὡοσ ἴῃ Ζεςῇ. ἷ.----Ἴ ; ΟὨΪΥ τυνῖος ὉΥ 
Απιοβ, πὰ οηςς ΕΥ̓͂ ΕΖοΚιοὶ, ὈὉῪ Μίςδῃ δηά 
ὉΥ Ναδῆυπι. [158 υ86 ΠΕΙῸ ΓΩΔΥ Ὀ6 ἰΔΚο ἃ5 δΔῃ 
Ἰηάϊοδίίοη οὗ ἴδ δι Βουβηΐρ οἵ [Θγοσηδῃ. 

Α5. ἴο {δ βοεραγδίίοῃ οὗ ἴδε βεχὲβ διοηρ, 
[6 Ηδοῦγοννβ, ὄνθη οὐ ϑς ἢ 8ῃ οσοδβίοη οὗ 
ὩὨΔΌΟΠΔΙ τπλουγπίηρ 85 ἴ}}15, 5ε6ὸ Οδη. χυῇ!. ό, 
9. Χχίν. 6η;: Εχοά. χν. 2οβ. Οἡ ϑ81Π16ὶ 966 
Νοίο δὲ οσπά οἵ ἉὉιμδρίοσ, 

ἈἈΘΘΙΤΙΟΝΑΙ, ΝΟΤΕΘ οὐ (ΗΑΡ. ΧΙ 2, 13. 

Δ. εη ἐδ “ῥα]] δε ἱπ ἐδε οἶσε δοί αὐαὶπεὶ 
ιάα απά αφαϊ" εγι αἰρηι. 111." ΑΠὰ 4150 ἴῃ 
γαβρεςὶ οὗ [δὴ ἰξ 5ῃ4}} θὲ (4 σὰ οὗ [γε] ην 
ἴο 1Π6 πδίΊΟἢ5 τοιπηά δθοιι) ἰπ ἴῃ 5ίεροε δραϊηβῖ 

. Το βαίετῃ." ῬὍὨ15 ϑθοπὶ5 ἴ0ὼ δ ἴΠ6 Ὀδϑί 96ῆ586 
[πὲ οδη 6 βίνεῃ ἴο ἴῃ6 Ηδεῦτενν ννογάϑ, 
Ἰθου ἢ ̓ἴ σαπηοῖ Ὀ6 ςΔ]]θὰ ἃ 54 ἸϑδοΐοΥΎ ΟμΘ, 

λαῖδο, νδο ΟΠ ]οννβ 1π6 Π,ΧΧ. ἴπ ΤΠΟΣ τρη- 
ἀεπηρ οὔ ίαϊχον ὉΥ περιοχὴ, ἰ5 ἀτίνοη ἴο 
[τοδὶ [86 ρῥγθροϑβιζίοῃ τε δὴ 85 ρ]θο- 
Ὠδϑίίο, δπὰ (πὶ Ὀεΐοτε Μαίζογ ἃ5 τῃουρὴ ἰΐ 
γνοΓῸ 3, 8ηἀ ποῖ 3. ΒΥ ἴδιοβθ πηθδῃβ ἣδ ἃΥτίῖνοξ 
δὲ 1ἢ15 τϑηδογηρ--- Απὰ 4150 [υάδὴ 5}411 ὃς 
ἃ5 ἃ θυ ϊννασκ ἴο [ογυ 58] θη." 
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18.(. ἴπ Νυπι. “ἶϊ. Ἃσ ὙΌΣ ΠΟΦΌ 15 
τεπάεγεὰ :ῤε Μαρεὶν 9 δὲ διῤίρνιϊἑεσ, Ἀοτα 166 
“νεῖν 9 ϑιδῥπιοὶ, τὰ ΑΝ. ἘΠτϑῖ βᾶγβ τμδῖ ἴῃ 

ΓΟΗΑΡΤῈΚ ΧΗ. 
1 724ε »»»έαΐ" οΓ δεγραδος τον εγμξαζενι, 

ἑδοίαινν, ακπά ζω ' 
Αὐτὰ ον Ἀν την απὰ με ΜΔ’ α γι δ δαγα 
8. [πδὲ ἀδγ τπεγὰ 5}4}} ὃς ἃ ἰοιιη- 

τδίῃ ορεπεὰ ἴο τῆς ἤοιιβε οὗ Ὠδλ- 
νἱά δπά ἴο τῆς ἱπηδδιϊδηῖβ οὐ Γεγι- 

[Ηεῦ, 58841|61ἢ ἔου δίῃ δηά [ου '" ἀπο] θη πη 688. 
ΚΝ λα ᾧ Απά ἰτ 5}] σοπιθ ἴο ρᾶ85 ἰπ 
κἰαππρεα, τῆλι ἄλγ. 832 τε ΓΟῸΒΚΡῸ οὗὨ δοβίβ, 
ἍΕεεὶ, 30, ἐῥαὶ 1 ν»ῖ}]}] “ουῖ οΟΥΕ τῇς πδηιθ5 οὗ 

τἢς 14ο]β8 οὐκ οὗ (6 ἰαπά, δηά {πεὲῪ 
8Π4]} πο πιοῖεὲ δὲ γεπιεηρεγεά : δὰ 
αἶδϑο 1 ν}}} σαυβε τΠ6 ῥγορῃεῖβ αδπά 
[η6 υὑποϊεδη 8ριΓ1 ἴο ρᾶ88 οιιΟ οὗ τῆς 
Ἰληά. 

2. Απά ἴξ 5}411] σοπης ἴο ρᾶ58, ἐῤαὶ 
ΠΏ ΔΠΥ͂ 5Π4}} γεῖ ργορἤῆεβθυ, ἴπεη 
ἢ18 (Δῖδεῦ ἀπά ἢ18 πιοῖμεγ ἴπαὶ δε- 
ραῖ ᾿ΐπὶ 5}|2}] 521Υ υπῖο ἢΐπι, Βοι 
8ῆδϊ!ς ποῖ ᾿ἵνε ; ἔογ ἴῃποιι βρεδκεβὲ [168 
ἴῃ ἴτῆε πηὶς οὗ τῆς ΙΟΚῸ : δηά ἢ]5 

ΟΗΑΡ. ΧΙ, 1. ΤΠ 8 νεῦβθ 15 οἱ βου 
᾿οπποοίϊοά νὰ ννμδὲ ῥγεσθάθβ τ, [{ ροϊηΐβ 
ἴο [)6 πηοζὰ] τοέογτπιδίίοῃ νος ἢ ϑῃου]ὰ σοϑυὶ 
ἔτοπι (ἢδὶ 5ρ!τὴξ οὗ πδεϊοηδὶ Ὠυ τ} δίοη ] ςἢ 
Οοά ννᾶ5 δδοιΐ ἴο ροὺυγ ἔογίῃ υὑροη [υἀδὴ 
δηά 6. 5δ θαι. 

Ω 7)οιπεαἰη)] ἩδρὉ. »ιαζον, τεπάετεὰ “ῤγὶπα 
ἴη Ηοϑ. χιϊ. σς, Ὀαϊ πλογὸ δοςιγαῖοὶ δὴ ἃγῖ1- 
ἤς!]4] Γοβογνοῖ ἔογ δίοσγιπρ νγδῖοσ; 566 δάάϊ. 
Νοῖς οὐ οθγ. 'χ. 1. [{15 υϑοῦ ΒοΙα ἴῃ ἃ τῇογδὶ 
86η56 83 ἃ Ὀαῖῃ οὗὁὨ ΠοΔΙΙηΡ. 

4. ἐῥὲ ῥγοῤῥεῖ: απά ἐδε εριείφαη “ῥὶγὶ}] 
ὦ. ε. 411 Ἰγίπρ ῥγορβεῖβ δῃηὰ 411 ὑποίεδῃ βρί τ. 
Ὅομπῃρ. [58]. 11. στ; ΕΖΓΆ Υἱ. 21; δῃά πνεῦμα 
ἀκάθαρτον ἴῃ Μαῖϊ. ΧΙϊ. 42; [Κ6 χὶ, 24; δον. 
ΧΥ, 2. ὅδ ργορδεῖ ρῥσγϑάϊοϊβ ἔπδὶ ἔγοθάοπι 
ἔγοτῃ ἰἀοἸδίγυ νυ πλαγκοὰ [6 ροϑί-οδρίινΥ 
Ὥϑὴν οὗ 1εννιϑἢ ἰδίοσγ. ὙΠῸ ρᾷϑϑθαρθ σδῃ 

Υ̓ ᾶνο Ὀδθη νυυγϊἴοη ὈῪ 186 δυΐδον οὗ [86 
ἢγϑὶ εἰρῆϊ οδαρίετβ. [{ 5ῃοιυ]ὰ θὲ σοπηραγοὰ 
ν ἢ ΜΙοΔΕ ν. 12, 12} Ναδυπὶ ἱ. 14; [κεν. 
ΧΧνΥ!. 10. 

8. Το ᾿ἰδηζυᾶξε οὗ τη 5 γοῦβο 15 ἰη δοςογά 
ἢ 1Π6 ἰᾶνν ἰδϊὰ ἀονγῃ ἴῃ Πουϊ. ΧΙΙ. 1- ΌΧΙ. 
ΎΠΟ πολγεϑὶ δἱοοά-τοϊ δι οηϑπὶρ ουϊὰ θ6 πὸ 
Ἔχουϑὲ ἔοσ ΔΠΥ ἰοϊοσαίϊίου οὗ Ἰἀο]αῖγσγ. (ομιρ. 
4|5ὸ Ἐζεῖκ, χὶῖ!. 1---9.Ψ 

ἐδγιαΐ δίρε ἐδγομ Ὁ} Νοῖ προθβϑα “[αῦ 
δένει, ἰοῦσα ἐπ ννογὰ 15 σΘΏΘΓΑΙΙΥ υϑοὰ ἴῃ [δδῖ 
Θ6Ώ56 ; 566 50}. ΧΙΪ. ΣΟ, 

ΖΕΓΟΘΗΑΒΊΙΑΗ, ΧΙΠΠ. 

186 ἴοτπτηοσ ρἷδοο ῬῸ -- ῬῬΌΦ,, ἃ ραϊγοηγτηὶς 
οἵ ῬΌΝ, δηὰ ἴῃ τοῖ5 ρίαοα Μδιτοῦ σεηάεσβ ἰΐ 
ωνηδα ϑἰριο ΩΓ». 

ἔλῖδεγ δηά ἢ5 τηοῖπεῦ τπδὶ Ὀερδῖ ἢἰπὶ 
80.}} τῆγυϑε Πῖπι ΓὨγουρἢ ἐξ ὅιι ἣς 
ΡΓΟΡἢαβἰειῃ. 

4 Απὰά [τ 5141} σοῆς ἴο ρ8388 ἴῃ 
τηδς ἀαγ, ἐῤαὲ τῆς ρῥγορῃεῖβ 31.411 δὲ 
Ἀϑθδπιθα δνγΥ οἠε οὗ ἢ]5 νἰϑίοῃ, γῇθη 
ἴθ διαῖῃ ργορμεβιεὰ ; παῖε 88}]} 

7395 

ΤΟΥ ψνοᾺΓ ἴδ τουρῇ ραγπιθηΐς ἰτο ’Ηεὺ. α 
δηνγ»ιενέ 

ἄεςεῖνο : φελαὶ 
ς Βυς ἢς 5}2]] βαΥ., 1 ἂπὶ πὸ ρῥτο- "Ἢ 

Ρδεῖ, 1 πὶ ἀπ Πυβδαπάπηδη; [ὉΓ πγλη 
τλιρῆς πιὸ ἴο Κααρ οδἕ]ς ἔγοῃι ΤΥ 
γουτῃ. 

6 Απά ομὲ 8ἢ.2}}] 8ΔΥ υπίο Πίπι, 
μας σγε ἴμπεβε ψοιπᾶὰς ἴῃ τἢϊης 
Βαπάβ ἡ ὙΠεη ἢς 5}4]} δηβνγοῦ, 7206 
ψνἢ τ Πϊοῆ 1 νγὰ8 ψουημάεά 25 τῆς 
Βοιβα οὐ πὶ ἔπη ά8. 

 ἌΑννακεο, Ο ϑεννογά, δρδίηϑβε ΠΙΥ͂ 
Βῃθρμεγα, δηά δραίηβϑε τῃὴ6 πιᾶη ἐῤαέ, 
ἰς ΤΥ [εἰϊονν, βατῃ τῇς ΓΟΚΡ οἵ 6. 3: 

Μ Βοβῖβ: ἦβπχῖε τῇς βῃερῃεγά, δηά {δὲ 37. 

4. α γομσὺ αγριοη 1,ΟΥΔΙΥ, α ναι 
9,7 ῥαὶν. ἽἼὮϊ5, ἴΠ6 οδπαγαοίοϑες αἀγθθ8 οὗ 
ΕἸ ἢ δηὰ Ροβϑιθὶυ οὗ οἴδονς οἱάδθγ ὑσγορβοῖίϑβ, 
νγᾶ8 ῬΓΟΌΔΟΪΥ ννοσ ΌΥ 1π6 ργορβοίϑβ οὗ [2]56- 
ποοά ; σομρ. 2 Κ. 1. 8, ἀπά ἴῃ ποῖο τῃοῖο. 
[τ 15 υδοά οὗἩ [6 τογὰὶ τοῦθ οὗ {πε κίηρ οὗ 
ΝΙπονυθὴ ἴῃ [οπδὴ 11. 6. ὙῊΘ ννογὰ Ὄχργεβϑοαβ 
81Ζ6, ποῖ τηδρηϊοεποο (Ρ56γ). 

δ. ἴπ ἴθ ἀϊδογθάϊξ ἱπῖο νος ἢ ἴπογ τπαΐ 
ῬΓΟΡΒΟΘΥ͂ 1165 ἀγὸ δῦοιιΐξ ἴο [2]}, [ΠΟΥ νν}}]} ποῖ 
ΟἿΪΥ οαϑῖ ΔΥΥΑΥ {πεὶγ ἀἸσεϊης να ἀγοϑϑ, δπὰ ἀϊ9- 
ἄνουν ἴῃ6 ργορποῖς σμαγδςοίοσ, Ὀὰξ Ἔνθ Ὀγοῖθϑβ 
{ποπηϑεῖνοβ ἴο Ὀ6 ρυγοπδϑοά ϑἰανθβ οὗ {π6 Ἰοννοσί 
οἶλ55. --δοηάξηεη οὗὨ ἴδε δεϊά---ασογῥιὶ σίεδα, 
566 500. ΧΙ. ς. 

1 αν» απ δισδαπάνια") [1 1ἴΟΓΑ]γ, 1 ἀπὶ 8 
δῖ βου ΐηκ 89 κτοῦπά (Οεῃ. ἱν. 2). 
ἐαμσ δὲ 756 1οὁ ἄφορ εαἰ1|6] Ἐμοῦ, μ85 9605 

ἴῃ ῬΟΒΒΘΒβΊ0;} ΟΥὦ 120 ὉΥ͂ ῬΏΌΣΟΒΔΕΘ, ἱ. {9 ἢΠΔ5 
δε πηὸ 25 ἃ Ὀοπάπιδη ΟἹ 5ἰδνθ. 

Θ. ἐπ ἐδίπο ῥαμ}] Ἐλδῖίμβοσ, Ὀοῦνθθια 
ὉΒ1Π6 ἢ 8:48, ἐ.6. οἡ [ΏΥ Ὀτγοδϑῖ, Οοπρ. Κ. 
ἰχ. 14, ΠΟΙΘ ὀείφυεση δὲ! αΓΉΙ: Ξε ΟἹ ἢ15 Ὀγθαϑῖ; 
δηὰ Ὠουῖ. νἱ. 8, γγογε δείφυεοη δε γε: Ξξ Οἡ 
(ὮΥ ἔογεδβοδά. 

7. ὍὌΠΙ5 νοῦβο 5 ἴδ σοιηπιοηςοτηθηΐ οὗ ἃ 
ΠΟῪ ὈΓΌΡΒΕΟΥ, ΜΜὨϊοδ οχίοπάς ἴο {π6 επὰ οὗ 
[06 Ὀοοκ. [ἴ ορεπβ ἢ ἃ ἀσηυποϊδοη οὗὨ 
Ἰυάρτιοπξ ὡροπ ἴπ6 συΐεῦ οὗ ἴδ [εννβ δπηὰ 
ὍΡΟΙ ἃ ἰάγζο Ὠυσῦθεῦ οὗἩ ἴ86 ρθορὶς; Ὀυϊ ψῖἢ 

᾽. 

14. 



Εύ Ῥεῖ. :. 

ό, 7. 

γ36 

8ῆδερ 5821} θὲ βοδιτεγεά : δπά 1 τῇ] 
ἴυγῃ πλΐπα μαπά ὑροη τῆς [{π||6 Ομ 8. 

8 Απά ἰἴἰξ 54}}] οοπιε ἴο ρᾶ38. ἐῤαὲ 
ἴῃ 411 τῆς Ἰαπά, βαἢ τῆς ΠΟΚΡ, ἔνο 
ΡΑτῖβ {πογεῖῃ 508} δὲ ουξ οὔ “πα 
ἀϊε ; δυῖ τε τηϊτά 514} δε Ιεοῖ 
ἘΠετγεῖῃ. 

9 Απά] νἹ}} Ὀγίπρ τῆς (Πϊγά ρατί 
τὨγουρ τῆς ἔτεα, δηά ψ1}} “ γεβπε 
16 πὶ 48 ϑινοσ ἰ8Β γοῆποά, δπά ν7]}]} 
ἘΥ ἴῃεπιὶ 45 ροΪά ἰ8 ἔτεα : {ΠΟῪ 8}}]} 
(811 οὔ ΠΥ πᾶπιο, ἀπά 1 νν}}}] Πδᾶγ 
ἀπε : 1 ν}}}} βαγ, [τ ἐς ἸὯΥ ρεορῖο : 
ΔΠπά ΠΟΥ 581} δβᾶγ, ΤῊς ΤΟΚῸ ἐς ΠΥ 

ΓΗΑΡΤΕῈᾺΚ ΧΙν. 
ι 71: οἷεείν γ᾽: ο7 δι εραίονε ἀξείγογεά. 4. 729 
ἐρεῖν οὐὁἠ Οἀγεέ, ακπαὶ ἐλέ ργαξές 97 ἀξ ξέρρ- 
ἄορι. τι 732 φίαρμς Οὗ εν σαίονε,: ὀρέγεῖξ:. 
τιό 72ε γρμρηαμ “λα ἐμγη 19 ἐλέ δογά, 210 
αμα ἐλ εἰν «ῥοΐς σαί δὲ ἀοῖν. ' 

ΖΕΓΟΗΔΕΙΑΗ. ΧΙ. ΧΙΝ. ἷν. 8- 

ΤΟ ΕΗΟΙ 0, τῆς ἀαγ οὗ τῆε ἴοκρ 
ςοπιεῖῃ, δηά ΤῊ 8ρ0}}] 5821} ὃε 

ἀϊνιἀεἀὰ ἴῃ τῆς πιϊάϑε οὗἩ τῆες. | 
2 Βογ 1 Μ}} ρδίθεγ 411] πδιϊοπϑ 

ἀρλὶπβὲ [εγυβαίεπὶ το Ὀδῖε; ἀπά τῆς 
ΟἿ 584}} Ὀς ὭΚεη, δπά τῆς ἤοιυϑεβ 
γἰβεά, δηά τῆς νγοπιεῃ σαν ϑηςεά ; δηά 
ΠΑ] οὗὁἨἁ τῆς οἰ 5}.4}} ρὸ ἔοστῃ ἱπῖο 
σλρεν!γ, ἀπά {πε τοϑίάυς οὗ τῆε ρεο- 
ΡΪε 85Π4}1} ποὲὶ θὲ ςοιιξ ο΄ ἔτοπι τς 
εἰν. 

1 ΤΒΘη 5841} τῆς [ΟᾺΡ ρὸ ἔοπῆῇ, 
δηά ἤρῃε δρδίπβ ἴποβε πδίίοῃβ, 85 
ψΠεη ἢς ἔουρμς ἴῃ τῆς ἀΔγ οὗ θατίῖς. 

4 ἢ Απά ἢἰ8 ἔδξεξ 5}2]} βἰδπηὰ ἴῃ 
[δῖ ἀἄδγ ὕροη ἴδε πιουπὶ οἵ Ο]νεβ, 
ὙΠΟ ἐς θεΐίοσγε επιβαίεηχ οα ἴδε 
ἐδλϑί, δηά τῆς πιοιηξ οὗ ΟἾἸῖνεβ 5}2]} 
εἶθανε ἰῃ ἴδε τηϊάβε τπογεοῦ τονγαγὰ 
τῆς ελϑξὲ δπὰ τονγατά ἴδε ψεβῖ, σμά 

ἃ Ῥιόμ56 οὗ ῥγοϊεςξοη δηὰ ἕδνουσ ἰοννασάϑβ 
(86 {π||6ὸ ομδβ οὗ ἴῃς ἤοςκ. 

ἐδε “ῥεῤδεγ] ἱ.6. ἴῃο κιὴρ βοὴ ΪεΒουδῇ 
(8115 δε »ιαπ Γῇ » “ε]οαυδῖρ; Ὀδοδιιθ6 ποτα 
ννᾺ5 ἃ 5656 ἰῃ τΒΙοὮ [ἐμουδ 8150 νγᾶ8 Κίηρ 
οὗ [5γδεὶ, δὲ Μαίμεν (χχνυΐ. 411) δηά 81 Μαγῖκ 
(χῖν. 27) τεϊαίθ 1πῸ δρρ βοδοη οὗ [815 ἕο 
ὉΥ 6515 Ηἱἰπηβοὶξ ἰο ἴῃ6 ἀεϑεγίοη οὗ Η 5 ἐ15- 
εἰρίοες βοὴ Ηδ τνᾶβ διτεϑίοά ἴῃ ἴῃ σαγάδη 
οὗ Οεἰβοοηδηθ, ἃ ἀδϑοσίίοη τεσογάθα ἴῃ ἴδ6 
ννογάϑ, ΠΟΥ 411} ἔοσβϑοοκ Η πὶ δηὰ Βοά."" 

1 «υἱ]] ᾿μγπ νεῖπο δαπά μῤοπ] ἐ.6. ἕοτ ξοοά, 
ἃς ἴῃ [54]. '. ἃς, ἃ Ῥαϑϑᾶρο ὙΏΙΟΒ Π]υδίγαίοϑ 
(πΠ6ὸ οὔθ Ὀεΐοτο 115: 566 τ. 9, ΠΟΤΕ ὑὸ 
Βᾶνθ [Π6 πηοίδρδοῦ οὗ ἴδο τεῆποσ. 86 5ᾶπι6 
ΡἢγΑ86 15 ουπὰ »παὶο “εσω ἴῃ ΑΠΊΟΒ ἱ, 8 : 
Ῥξς, Ιχχχὶ. χ4. 

8. ἐευο ῥαγ!:] 1.6. ἔνγο ρασίβ ουἕ οὗ ἴἄσθο, 
πα δηςα ἴῃ Ὠδιυξ, χχὶ. 17 δηὰ 2 Κ. ἱϊ, ο [86 
58Π|6 ΟΧργοβϑίοη 15 σοηδογοὰ Ἃ ἀοωδίε ῥογίίοπ, 
[τ ἰ5 ποῖ μονγονοῦ ἴο ὃ6 ἴδκεη 11 γ. ἴἰ 
ΟἿΪΥ ἱπ|ρ}165 πὲ [Π6 ἰασρεσ ρῬογίΐοη οὗἁὨ πὸ 
ῬΘΟΡΪΘ 584]] ρου ΟΥ̓ [86 βυνοσὰ δηὰ ὉΥ ζδπηῖηο, 
Δηά [86 γεϑὶ δ6 τείουτιοαὰ δηά ρυγβοά : σοτῃρ. 
ἱηῖτ, χῖν. Δ. ὙΕΙ͂ 5 ἃ 51:7}}}4Γ αν βίο ἰηίο 
ἴδγες ρασίβ ἴω ἘΖεῖκ. υ. 2, Χ2, ΠΟΤΕ 566 Ὠοΐεβ, 

Θ. 26ε ἐδίγά ραν] οδιϊοὰ ἱπ ν. 7 δὲ πε 
οἵδ: ; ΠοΟΙΏΡ. 6Γ. χῖν. 2) ΧΙΙΧ. 20. 

ἐῤγουσὸ ἐδε γε] Οοιρ. ἘΖεῖ, χχῖϊ, σ8 δηά 
οἵδ ποῖο. 
ἐδ “}α}} εαἱ]...ἐδεν “δα}} “47}}]ὺ ἷἴπ ἴδε Ἡεῦ. 

δὲ “δὲα}} εαἱ]...δε “ῥαϊ! “47; Ἄσοτρ. Ηοϑβ. ἱϊ. 23, 
ἍΜ ΠΟΙῈ ἃ ϑἰγλν οὔδηρο οὗἩ Ὠυτη ογ Τσου 5 ἴῃ 
Α.ΥΓ. 

ΟΗΑΡ, ΧΙΝ, 1. 2. ὅαγ οΥἹ δε ΠΟ ΚῸ 
εο»»612Ὁ}] Ἀλδίμεγ, ἃ ἄδ ὺ οοταϑῦδ 0 Φο ΒΟΥ Δ ., 

ἴον ἴδογα ἰ5 πὸ δγίϊοῖδ ἰηὴ [86 Ἡοῦτεν. [ἴ 
5165 (ἢδι ἃ ϑθᾶϑοη οσ οσοϑϑίοῃ ͵5 ἃ 
ἴῃς ἴοσ ἃ ἀϊβρίδαΥ οἵ ἴ 6 βρόνοσ οὗ [εθονδὰ ἴω 
ἴῃς ρῥγουϊάθηϊ αἱ σονοσγησηεηΐ οὗ ἴμ6 νυνοτ]ά. 

ἐῤν “οί Π ἱ.6. οὗ οτυπαίοπι, 5366 σ. 2. 
ἰ υίάε4)] Ἀλίβετ, φνοσεοπϑᾶ ουἱ, Τῆς 

ΟΧΡΥ βίη ΟΟςυ 5 ἤγϑί ἰη Οεῃ. χὶῖχ. 2). ΤΒε 
Ῥυδῖ ἕογτῃ δόσο, ἃ5 ἴῃ ϑΞδὶ. χχχῆ! 23, δηὲ ἴῃ 
ἼΣ ," 17) τείειβ ἴο ἴδε ρΡογοηϊηρ ουϊ οὗ 

6 Ἰαπά. 

Ὡ. δὲ ἑαζεη] ἙἘλδϊδεσ, 06 ὁποοσυ»δδαθᾶ 
8δ58 ἴπ ἃ ποῖ, ἴον [15 15 [ῆ6 {πὸ ἔογοδ οὗ ἔπ 
ἩδςΌ. νετῦ. Ὑπὸ ϑἴγοης ὀχργοϑϑους τυδϊς ἃ 
ἴο!ονν, ἔουμπά αἶθο ἰπ 158]. χὶϊἹ, σό, ἃσθ ἢοΐ 
ἱησοηϑίϑίοηξ ψΠῈ ἃ ραγί!α] υἱϑδιίου ἘΔΙΠηρσ 
Ὅροη ἴπ6 νιοκαοά, Ὀυΐϊ σρατίην ἴπ6 ροοσ οὔἼξ οὗ 
1Π6 Βοςκ, δηὰ δνεπίυδ᾽ν σϑσοϊ την ρου ἐδ 
μεδὰ οὗ 186 πίϊοῃβ οπιρίογθὰ Ὁγ Οοά 25 ἴδε 
ΤηΪἸϑίεγβ οὗ Ηἰ5 υγδίῃ. 

8. 4: αὐδέη δὲ ζοιρ δὲ] [1 ΛΊΟΓΑΙΠΥ, ἀ: ἐπὶ ἐδε 
αν 9 Ἠμ Μρδιέηφ, ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἱπ δ] τίου ἴο 
Ἐχοά. χῖν. 14. Α58 ἴδεη Ἡς ἃ ΑΥ 
ἔογυ Ηἱ5 ρεορῖο ἐπγουσῇ [06 νναΐεῖβ οὗ τὰς Β οὐ 
568, 50 ΠΟΥ ἴδ νυδι εν ὈῪῚ Ὡς ΤΕΥ Ξ5Βουά 
Θϑοᾶρε ἔγοτι ἴπδ δαϑίοσῃ διάθ οὗ [εγιξδίεση 
βῃοι]ὰ Ὀ6 ορεποὰ ὈΥ ΨΑΥ οὗ ἴς Μουπξε οὗ 
ΟἹ νεϑ8, 

4. ΤΠϊθ8 νεῖϑὸ ϑεθπ8 [0 ἰπάϊοδῖθ ΘΟΤΩΦ 
Ὠδίυγαϊ ςοηνι]κίοη, τνδιο δμουϊὰ 416 18Ὸ 
ῬὨγϑιςδὶ σπαγαςίοσ οὗ [86 τορίοη ἴο ἴπ οαςξ οὗ 
Πεγυβάίοτι, 50 858 ἴο [80]]Π|αῖϊς 186 ὄϑοᾶρε οὗ 
Οοὐ᾽β σβοϑθη οὔδϑ ἔγοπι ἴῃς οἰϊγ. ΤὨΐ σὺρ- 
ξεβίοη 15 σοηβιτηθά Ὁγ ἴπ6 γεΐεσοῃος ἴο διὸ 
εασίαυδκο ἴῃ ἴῃς ἀδγϑ οἵ [2 ΖΔ} ἱπ Ὁ. ς: 96 
αἶθο ΑπΊοβ ἰ. Σ ; ἰόϑορῃυϑβ, ΓΑ πὶ. ΙΧ. Το. 4. 

“δαὶ! εἰρανο, δις.1 Ἐδίδπεν, 88.811 Ὅ9 Ἀ Ο]- 
Ἰουγθϑά οὐῦ 15 ὃ: τη ἀβὺ ἘΒΘΣΘΟΥ͂ τοναχά 



ν. 5--10. 

ἐδόγε τῥαὶ! δ ἃ νετῪ στελῖ νδι]ογ ; δά 
ΠΑ] οὗ τῆς πιουηταίη 5}4}] τεπιονς ἴο- 
νγλιὰ τῆς πογίῃ, δηά ἢδ]ῇ οὗ ἰξ τονναγά 

Ὁ σν»- ἴδ 5ου (ἢ. 
εἰκς. ς Απά γε 5}]] ἔεε ἐσ τῆς νΔ]] 6 
κλαν Οὗ πα πιοιιηϊδὶπϑ ; ' ἔογ τῆς νδὶ]εῦ 
αν, οὗ τῇς πιουπίαλίη8 5}|4]} τεᾶοῃ ὑπο 
ἀρ πομη- ΑΖΆ] : γεᾶ, γε 53}]} ἤδς, ᾿κῈ 45 γς 
ἀνά βοά ἤοπι θείοις τῆς “4 ρα αιαΐίζα ἴῃ 
Ἄκε κε τῆς ἀλγβ οὐ [72 2148} Κίηρ οὐ [υάδῃ : 
Ἠῶ. πὰ τὲ ΓΟΚΡ τὴῦ (σά 5}4}} σοπια, 
γκείσαφ. (γα 41] τῆς 541΄πτ8 στ τῆς. 
άπ, 6 Απά ἰξ 588]}} ςοπτε ἴο ρᾶ88 ἴῃ τῃαϊ 
ον ἀμ, ἄλγ, ἐῤαὲ τῆς ᾿ἴρῇς 5.8}} ποῖ Ὀς ᾿ οἰβαγ, 

ποῦ ἴ αἀατῖς : 
7 Βυῖ "| 5821} 6 ὅ ομς ἀδὺῪ ψῃϊς ἢ 

Ἐσεν. 22. 

1:9 δυιχιδῖηκ διά δυμδοῖ. Τὸ Ἡοῦ. 
ψοτζγὰ σοηδογοὰ ἡοευανγά ἐδε φασί 15 ποῖ [6 54Π|16 
85 [δὲ γοπάογοα οὐ ἐδὲ σα ᾿ιιϑὶ ὈδίοΓΕ. 

απά ἰδέγε «ῥα δε] ΤὙΠ6θ86 ννυυτὰϑ ἅγὲ Ὀείζοσς 
οτηἰοά, 

“δα! γεσιουεῖ Ἐδίδμοσ, 88811 σϑοδάθ. 

δ. 1ο ἐδὲε σναἱϊῦ]ῇ Ἐδίπογ, ὁγ οὐ αἱοησ ἐδέ 
ααἰΐεν. ὙΠ δεςσυδβαῖίνο οὗ ἴπ6 ννἂῦ ΟΥ̓ νυ οἢ 
16 Πισῃξ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 πιδάϑ σοοά. 

“χζαΠῆ ὝΦὌΠε πᾶπιὲ ργοῦδΌΪΥ οὗὨ βοπιὸ 5 υγῸ 
οἵ Τεγυβδίοπι οὐ ἴπῸ δαϑίοσγῃ 5:46, δηά δὲ [ἢ 
ννοβίοσῃ οηΐγαπος οὗ (86 νδ᾽]οὺ οὗ οϑοᾶρο. [ἰ 
ΤΑΥ͂ Ὁδ Ἰάσπεϊςα] νν ἢ {πὸ Βεῖῆ-Ε.2ε] οὗ ΜΊςδῃ 
'. στί, ψΠςἢ ΘθοΙπ5 ἔτοπὶ Ὁ. 12 ἰθϊὰ, ἴο Πᾶνα 
Ὀδδη πᾶσ οὔδ οὗ ἴδε ραῖοβ οἵ Ϊογιιϑαίθπιμ. ΤῊΘ 
ἀεγινδίίοη οὗ ἴθ ψογὰ ἔτοπὶ “ἐπεὶ, 19 ἰσωη 
μροπ, 10 ἱποίδπο 10, ΤΩΔΥ 5ιυζξεβὶ ἃ 5ϊορε ἔγοπὶ 
ἴδε οἰΥ καΐο ὈΥ ψδῖςἢ {πῸ διριεῖνεβ εσε ἴο 
ἐϑοᾶρε ἱπίο ἴῃ υδιευ: δηὰ ἴποη Βεῖἢ.-6Ζεὶ 
νου 6 86 Ὀυϊ ]Πάϊηρϑ οὐ ἰμδὲὶ 5]ορθο. Νεὴῆθ- 
ταϊδῇ (11. 1.3} πιοπιοῃβ ἐδε υσίϊεν ξαίε. ΜΝ 

«υἱῷ 6.6] Ἀδίμεσ, τι} Η1πὶ, ἃ τοδάϊπρ 
οδιδϊποὰ ὉΥ 4 οὔδηρε ἴῃ ἴῃς Ηεῦ. ἰοχῖ, νυν Βῖο ἢ 
θδΘ βαποιίϊοηθὰ ΟΥ̓ ΠΙΔΥ Μϑ55. δπὰ 1] [Π6 
νΟΙϑΟῃ8. 

Θ. ἐδαὶῤ ἐῤδε ᾿ἰσδὲ «ρα! ποὶ δὲ εἰραγ, πὸ 
ἠαγὰ} Ἀδίμογ, Ὁπδῖ ὉΔΘΣΘ 8811 Θ πὸ 
Δικὴῖ, ᾽Ὅ:9 Ὀσχίκδ Οὔθ8 888} ὈΘ 0015- 
Ἰσδοῖϑθά οὔ ἄδσκοιϑθά,. ΒΥ ἠδὲ ὀγίσδι ομε! 
ΔΥῸ τηρᾶηξ {86 ΠΟΑΥΟΠΪΥ ᾿ΠλΙΠΑγί65, {πὸ ρἰαπεῖβ 
δῃὰ ϑἴδγβθ - Ἷοπρ. ἰοῦ χχχὶ. 26. [ξ ννὲ ἴδκῈ 
16 Κ͵Ὶ γτοδάϊηρ νγὸ γεῖ ΠΟΑΥΙΥ ἴΠ6 58ΠῚ6 
ΣΤ θδηΐηρ, “δεγε “ῥα δὲ πὸ ἰἰσῥὲ 9 1δὲ ὀγί σέ 
ΟἾΦ1,) δἊ7ῶέ εοπίγαςίεά (ἰδέ) τε ἰαγάπε. Ἐνγ 
1ἢ6 ξοποΓΆ] 5θη56 σοιὴρ. ἰοοεὶ 11. 21, ἰἰϊ, ας 
1511. χὶ!. τὸ ; ΕΖεῖϊκ. χχχὶϊ 7, 8; Μαῖϊξ. χχῖν. 
49: εν. νἱ. 2. Ὁ ραγί!δὶ δῦϑοποο οὗ ᾿ξ 
95 οἠδ οὗ (6 τηλτκϑ οὗ {πΠ6 ἀδὺ οὗ Ϊεῃονδῇὴ 
(7]οεὶ ἴἴ. 2; Απιοβ ν, 18, 2ο). ΑὈὐβοϊυῖε ἀδγκ- 
1655 15 ποῖ ἐπηρ] θὰ, Ὀὰϊ [δ6 ἀδορ ρίοομι οὗ ἃ 
εἸοιιάοὰ ἀδγ. 

7. Βιὼ ἱ “δα δὲ, 8... ἘἈλλίδες, δά 

γον. ὟΙ, 

ΖΕΓΗΑΆΚΙΑΗ. ΧΙΝ. 737 

813] Ὀς Κποννη ἴο τε Ι͂ΟἈΡ, ποῖ 
αν, πού πίρῃξς: δυὲ [ζ 54}} σοπλς ἴο 
ΡΆ38, ἐῤαί δῖ “ ἐνεπίηρ, εἰπιε [ζ 8}4}} Ὀς “ 155]. 6ο. 
Ἰρῆς. πεν, αἰ: 

8 Απά ἰξ 8}4}} δε ἱπ τῆδλε ἄδγ, ἐῤδαὶ "Ὁ 
᾿ϊνίηρ 4 νγαῖεγβ 5}8}} ρὸ ουΐ ἔτοπι [6- ἐἘπεκ. 47. 
Γυβά]οπὶ; Ππαὶῖ οὗ τῆεπὶ τονγαγά τῆς οεὶ 3. 18. 
᾿ (ογπιοῦ 868, δηά ᾿δῇ οὗ τῃπδπὶ τονγαγά 1 σ, 
ἴῆς Πἰπάον 864: ἰῃ ϑ8:Π|ΠΊῸΓ δηά ἰῃ "πὶ 
νηοῦ 5ἢ4]}} ᾿ἴ 6. ΣνΥῪ 

9 Απὰ τῆε ΓΟΚΡ 8141} δὲ Κίη 
ονοΓ 4}} τῆε δαγίῃ : ἴῃ παῖ ἀδὺ 8] 
πεῖς Ὁς οὔς οΒ, ἅπα ἢ 8 πδηὶς 
οπδ. 

10 ΑΙ] εἶς Ἰλπὰ 5}411] δὲ "ταγη θά 1 Οτ, ον» 
ἃ5 ἃ ρῥἰαίπ ἤἴοπι εδα το Εἰπιπιοη κα 

ΏΘΣΘ 8881]1 ὈΘ ἃ οοΥδιπ ἋΔΥ (1 18 
ἈΠΟΤΠ 0 ΦΘΒΟΥΔὮ),, ποῖ ἅΔ  , ποῖ πἰ κῃ; 
δηά 11 8811 Ὀ0 πη δὶ δὶ ΘΥθιῃ 149 1ὲ 6881] 
ὈΘ1Ικπῖ. 4 εεγίαίπ ἄαγ, ἰ.6. ἃ ἀΑΔΥ υπΐαιι6 
ἴῃ 115 ἀβρεςΐ οὐ ρίοοπι ; ποῖ δῃ ογάϊπασυ (δῦ 
οὗ 24 πουῖβ, νυ] ἢ 115 ὀνογενγυ ηρ δἰϊεγηδίθ 
Ρεγοὐϑ οὗ ἰχῆξ δηὰ ἀδγίπεβα, Ὀυϊ ἃ ρεπ!οὰ οὗ 
ὈΠΌτοϊοη σἰοοπι, πη} [Π6 ἰδία ἐνοπ, νυ βοη (ἢ 6 
φῆ οὗ Οοα᾽β ΠΊΕΓΟΥ 584]1} Ὀ6 γενοαδαϊοὰ ἰο Η:5 
Ρέορίος ἴῃ {πεῖγ ἀοϊϊνογαηςθ δε Οξδη, 1, 2, 
δηὰ ποῖς δὰ Ϊος. 

8. νη (Πϊ5 νοῦϑο Ὀορίηϑ ἃ ἀδοςγίρίίοη οἵ 
{πε τοϑϊογεα ἰοηρογαὶ ργοβρογγ οὗὨ ἴπ6 ἰαπάὰ 
δηᾶ οἰἶγ. ὙΠῸ ἤονν οὗ Ἰἰνίηρ (-Ξ ρογθηπί8]) 
νγαΐοτβ ᾿ῃγουρῃους ΞυτΠΊΟΓ ἀηὰ τυ]ηΐοσ (ἸΪξ, 
πη [Π6 ξταρε δαγνοδὲ δπὰ ννῃολὲ ἢδγνοβί) 15 ἃ 
βϑυτηῦοὶ οὗὨ ἐεγ! γ. Οοπῖρ. οεὶ 111. τ 8 δηάὰ 
τοῖο; «αἶϑο Μδιτγοτῦ δά ἰος. ; δηῃὰ βροςίδ!ν ΕΖεκ. 
ΧΙΥ. σ, δηά ποῖο. 

ἐδε ζόγηιοῦ “εα]τεοῖδεο σαι “64, ἃ5 ἃ ἰ5 
τοηάογοά ἰπ Ϊοεῖ 11. 2ο, πιραηϊηρ ἴπε Πδεδὰ 8568. 

ἐδὲ ῥίπάογ 164} ἱ. Φ. [Ὴ6 νγαβίειτι 5θα, ἴῃς Μεάϊ- 
ἰουτάηθδη, τοηἀογοὰ {δε μέγιοιέ “εα ἴῃ Τοεὶ 1]. 20. 

9. αἱ δὲ οαγὶ }ὴ] Ἐδίδοσ, 811 ὉἈ89 18δ8ά, 
5 ἰῇ ν. το: τηϑδηΐϊηρ 16 νοΐ ἰδηὰ οὗ 
(απᾶδῃ, οἵΥ ᾿ϑγδοὶ, Ὀεΐννθεη (Π6 ἴννο 5625 (υ. 8). 
ΤΠ15 ἀδοϊαγαϊοη δοοογὰβ ψἢ (δῖ ἴῃ ΧΙ. 
24, 3. ὙΠΕεῖΟ νΧ}}}} πὸ Ἰοηξεῦ Ὀ6 Δῃγ ἰάοϊδίγυ, 
Ὀυϊ οης Οοά, δηὰ Ηἰ5 μᾶπιο οῃσ, ΥἱΖ. Ἀεμόνι, 

10. “0α]} δὲ ἐμγπε ὧἹ α ῥίαἰ"] Ἐδίδοσ, 
ΒἈ811 ὍὈ6 10 ἢ: ᾿ΑΣΔΌΔΕ, 2.6. ἴἰκὸ {ΠῸ 
ἰγαςῖ οὗὨ ἰονεὶῖ σου πίΓΥ Ὑνἰς ἢ βἰγοῖς ῃοϑ δἱοης 
ἴῃ Ἰοινεσ Ϊογάδη ἴο {86 [εδα διὰ; 5.6 Ὠευῖ, 
ἱ. Σ, 8δηἀ ποῖο. 
ὕονι Οεδα Ἰο Ἀληιριοη)τε ἴτοη ποῖ ἴο 

ΒΟ. ἢ : 2 Κ. χχὶῖ, 8, Πετο νὰ πᾶνο 7» Οεδα 
ο εογιῤεδα, ϑιονηρ τπδὶ Οονα ννᾶς πὸ 
που Πογηπιοϑὲ ἴον οὗ ]Ἰυάδῃ ἴῃ {πὸ {πὸ οὗ 
οϑίαῃ. Ουἡ Οὐεδα 866 ποῖ οὔ σὲ Κ. χν. 22. 
(5 ἔγοψυιοπί πιοπίϊοῃ ἴῃ ροβῖ- ἀρ ν Ὑ το 8 

βῃοιϊά Ὅς ποίοά ; 58.056 ΕΖΓΑ ἰϊ. 26. Νεῆ. νἱΐ. 
30, Χί, 41, χὶὶ. 2; Σ ΟἾἶτο. νὶ. όο, ἄς, 
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ΕΟ .ε, 
“λα 
“ὀζώε. 

"ον, 
λα 
φὐξάΐφ. 

ἴο [86 σογπεσ χαῖς (2 Κ. χίν. σ4; 

δοι ἢ οὗ 7εγιβαΐεπὶ  δηά ἱξ 5}4]1 δὲ 
πε τρ., ἀπά " Ἰ᾿ἸπΠ λοι τε ἴῃ Πα ρἷδςα, 
ἔτοπιγ Βεῃ)]δη}Π ̓ 5 γαῖα υηΐο [ἢ ρἷδος 
οὗ τῆς ἢτϑε ραῖα, πο τῆς σΟΥΠΟΓ ραῖε, 
Δηἀ “γον τῆς ἴονγεῦ οὗ Ηδηδπεεὶ υπηῖο 
τῆς ΚΙΠρ᾿ 8 ϑνΊΠΘΡΓΘ5868. 

11 Απά γιέη 8341} ἀννεὶὶ ἴῃ 1ἴ, δηά 
[Ὦδγα 5021] Ὀ6 πὸ πηοῖύα υἱοῦ ἀεϑίγυς- 
τίοη ; δυὲ [εγυβαίθπη 3 5Π4}} ῬῈ β8δέεϊ Υ 
ἸΠΠΔδιτεά, 

12 ἴ Απά εη8 5411 Ὀς (ἢε ρίαρις 
ψΒογον ἢ τῆς ΓΠΟΚῸ ψν}}] 8π||τε 4]]} 
τῆς Ρεορὶς τπδῖ ἤᾶνα ἔουρῃς δραϊηϑβῖ 
]εγυβαίεπι; ΤΠ εῖγ βεϑἢ 58.411} σοπϑυπὶς 
ἈΥΨΑΥ ΜΉΘ {Πὰν δίαπά τρορ {Πεὶγ 
ἔδει, δπάὰ {Π6ὶγ εὐϑβ 54} σοῃϑιιπια 
ἌΨΨΑΥ ἴπ πεῖς ἢ0168, ἀπά τΠεἰγ τοηριια 
8}4}} σοῃϑυπηθ ἀὐνΑΥ ἴῃ τῆ ςοἰΓ ποιῇ. 

12 Απά [Ιἴ 51|4}}] σοπιεὲ ἴο Ρᾶ58 ἴῃ 
ἴπας ἀαγ, ἐῤαὲ ἃ ρτεδῖ τα πλμ]ς ἔγοπη 
τῆς ΓΟᾺΡ 5112}} 6 δπιοηρ ἴμπὶ; δηά 
ΠΟΥ 5}.8}} ἰδ μο]ά ἐνεγγ οὴς οἡ τῆς 
Παηά οἔὗὨ ἢῖ5 πείρῃθουγ, δπὰ ἢϊ5 μδηά 

ΕΑἰπιτθοη ννᾶϑ ἃ Ἃἱγ οὗ δίγλθοη οἡ (πὲ βοιτἢ- 
ΘΓ Ὀογάοσ οὗ Ῥδιθβίίῃα; 866 [οβῇ. χν. 32: 
ΝΕεῇ. χὶ. 29, δηά ποΐο, 

ἐ “ῥαἠ δὲ ὑβεά 0} ᾿ν6. Ἰογυβαίθπι 5ῃδ]} Ὀς 
Θχδ τα σοδίνεὶΥ ἴο {Π6 γοϑὶ οὗ ἴὴ6 σουπίγγυ, 
νν ἢ ἢ ννᾶ5 ἴο Ὀ6 γράμορά ἴο οης ἰδνεὶ] ; σοιῃρ. 
Μιοδὰ ἱν. Σ, 2. 

ἐπῤαδῤιἑοά ἐπ δεν ῥ᾽ αοε] ἱ. δ. ΟΟΟΌΡΥ δοσ δη- 
εἰοηΐ Ὀουπάδτγτιο5 δηὰ ὈῈ ἃ5 ρΡορυΐϊουβ ἀπά ρῖὺ- 
ΒΡΟΓΟΙΙΒ 85 ΕΥ̓́ΟΓ ; σοΙΡ. εἴ. ΧΧΧΙ. 48---4ο. 
ΤΠ ἔουγ Ιοοδὶο5 τππεη!οηθὰ Πόσο νγεῖθ 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἱπηροσίδηί ροϊηζϑβ ἰηῃ {Π6 εἰγουϊξ οὗἩ [ΒΡ 
νν8}} οὗ ετπιβαΐθπὶ αἱ {πῸ ἀδῖθ οὗἩ [6 Ῥσγορῇθου, 
80 ἴδδὲ δε σοπιρίοίθ ϑεσυ γι Υ οὗ (ἢδ ΟΥ̓ 15 
ἱπιρ] εὰ ἴῃ [ἢ πιοητίοη οἵ ἴπθπι. ΘΠ) ΠῚ Π᾿5 
ξιῖο {ΠΈΠΈ6Ε νι ἘΡΒγΑΙπλ5 ραῖο, 2 Κ. χὶν. 
13: ΝΘΟΉ. Υἱ}1. 16) τνυᾶϑ 1η {86 σρηΐγε οὗ {Π6 οἱὰ 
ποῖῖῃ νν4]}, νυ μισῇ τοδοηθα ἔτοπι ἰξ ννεϑιννασγά 

ΕΓ. ΧΧΧΙ. 
48), δηὰ οαϑινναγὰ ἴο {πὸ ρίδοθ οἵ ἴῃς ἤχει 
ξαῖδ (ἰἀοηΈς 8] νυ ἴΠ6 οἷά καΐο οἵ Νϑῇ. 1. 6, 
χὶϊ. 3090) δἴ 1ἴπ6 που -δδϑίογῃ σογποῦ οὗὨ {(δὸ 
οἰἶγ. Ὑπὲ ἴονεσ οὗ Ηδπδηθοὶ ννᾶ5 αἱ ἴδ 
ΠΟΙῚἢ -ΘΑϑίογῃ ΠΟΥΠΟΣ ΟὗἩ [6 ΟὟ ποὺ ἴΠ6 ἄγϑι 
,“Βαῖο, δπὰ ἴπ6 Κι 5 ννΠΟΡΓοσθ65 ὙγΟΓΘ ΟἹ {ΠῸ 
50 ἢ 5᾽ἀ6 οὗ {Π6 οἰΥ 1ἢ {πῸ Κιηρ 5 γαγάθη : 966 
Νοῆ. 11. σς. ὍΤῊΪ5 ἰδῖίοσ οἶδιιδ ᾿Πογοίογο σίνοβ 
{Π6 πιραϑιγειηεηΐ οὗ 86 ΟὟ ἔγοπι Ν. ἴο 8., 
νν Ώ16 1[Π6 στηρδϑυγεπιθηΐ ΠῸΠπιὶ ΒΘη) απ] 5. ραΐο, 
Θαβίννατά δηά ννοβϑινγαγά, σίνος [6 Ὀγοδάϊζῃ οὗ 
(πὸ εἰΐγ τηραϑιγεὰ οἡ 118 πογίμοττι ἔτοηΐ, 866 
ποῖΐδ ου 2 Κ. χιν. Σ2. 

11. τοῦ ἀδείγμοῦοη} ἨἩ Ὁ. εἰεγόνι, ὀχίογο 
"πηηαίίοη, ἔτοτῃ ἃ τοοῖ 5:5 η γῖπρ ἴο πιοῦν ἄοννῃ 

ΖΕΓ(ςΗΔΕΙΑΗ. ΧΙΝ. [ν. 11.--}}, 

8.2} τϑὲ. ὉΡ ἀραϊηϑὲ τῆς ἢδηά οὗ δἰ: 
ΕΠ ουγ. 

14. Απά ᾿ Κιάλῃ 4150 5}4}} ἤρὶν "δι "0: ἐν 
7ετυβαίεπι ; δηά τῆς ννεδίτῃ οὗ ]] τῆς γκάς 
᾿Ὀιεδῖῃοη τουπὰ ἀδουιζ 5841} δὲ ραίβει- [θὲ 
εἀ τορεῖποῖ, ροἱϊά, δηά 5ιΐνεγ, δπά 2ρ- ""- 
Ρᾶταὶ, ἴῃ σίολῖ δρυπάδηςε. 

Ις Απά 80 5}}} δε τῆς ρίδριις οἱ 
(ἢε ἤογϑε, οὗ ἴδε πλιΐε, οὗ τῆς ολπιεὶ, 
84 οἴ τῆς 488, δῃὰ οὗ 41] τῆς ᾿εδϑεῖς (ῃλιὶ 
81.4}} θὲ ἴῃ [Π686 τοηΐ8, 45 [ἢ15 ρἰδριιε. 

1Ι6 4 Απά [ἰτ 53112}}] σοιγε ἴο ραξββ, 
δαὶ ἐνεῖν οπα τἢδῖ 18 ἰεΐς οἵ δ]] τῇς 
Πῖίομβ ννῆϊο ἢ σᾶπλς ἀρδίηβδε [επιϑᾶ- 
ἰεπὶ 5114}} Ἄενθὴ ΡῸ ΠΡ ἔτοπι Ὑελγ ἴο 
γεΆΓ ἴο ἡνόσβὮ!ρ τῆς Κίηρ, τῆε [κοῦ 
οὗ Ποβῖβ, δηά το Κεὲρ ἴδε ἐεδϑί οἔ Ὡ- 
Ὀεγηδοῖςβ. 

17 Αμπά [τ 5}8]1] θὲς, ἐῤαὲ νῖιοθο 
Ψ}}} ποῖ σοπλα υὑρ οὗ αἰ τῇς ἔβπμες 
οἵ τῆς ελπτῃ ὑπο [εγυβαίεπι τὸ ΜοΙ- 
δη!ρ τῆς Κίπρ, τῆς ΓΟΚΡ οἵ Πιοθῦ, 
ὄν ῃ ὉρΟη ἴπεπὶ 5Π4]} ὈῈ πο ταϊῃ. 

85 ΜΠ ἃ βουίπθ. Εογ (δ ᾿χσοπγῖϑο οὗ ϑϑςυ 
ΠΟΠΊΡ. 581. ἰχν. 17---ῶς : πδν, Χχίϊ. 3 56. 

12. α«υἱ]}] “9 λίπον, τψ11} νἱδεαο. 
ῥᾳυς ,ομ4}1] δίμοσ, ῥασυε ῥαπόςἐ [0 

φεἰδεν, δοσογάϊπηρ ἴο [Ππ6 ῬΥΪΠΊΔΓΥ πιεᾶπίηξ οἱ 
ἴῃ τοοῖ, το σαΐδεῦ, οὐΥὁἨΎ ἥοοξ Τοσείῤεγ. (οπιρ. 
Ἐχοά. ΧΧΧΥΡΙΙ. 8. 

Τδεὶν ἥἔεδ “ῥα εοπσμρηε ἀαυαγ, ὅς. ἰΔὶ. 
0 ἐστε δὲς ἥεὁ ἐο φυατῖε αευαγ, ἀπά δὲ εἰαπά- 
ἔπ μῤορ δὲς ἰοσε. 

᾿ς δαὶ ἐοπσνιο ααυα}} ἘἈδίδοσ, 6} 8}} πλεῖ 
ΒΔῊΔΥ; ζοΙΡ. ΕΖοϊ,, χχῖν. 23, ΧΧΧΙΙ. 1ο. 

18. χπιρπιΐ} ἰβ ἴῃς τεπάοτϊης οἵ ἃ ποτὰ, 
ὙῈΊΟΝ 5ἰζη1ῆε5 ΔΩΥ Ξυάάεπ σοηῇικίοη οὐ μαπὶς 
(ΔΠΠπῷ ὕροη Δῃ ΔΙΤΏΥ, 50 {πδὲ ἘΠΕΥ {πὶ [δεῖ 
ΔΙΓΏ5 Ο6 ἀραῖὶπϑὲ ἴῃ οἴδεσ, σοτρ. [υάξ. Υἱ. 
21:1 1 8. Χχὶν. 20; 2 (ἤτο. χχ. 22. Καὶ! (ληκς 
(πὲ τῆς τείδγξηςθ ἤογε 15 ἰο ἴῃς 4ϑὲ οὗ ἴδεϑὲ 
[ἢ γοθ ρϑϑϑδρεβ. 

14. αἱ ϑεγι αν) Μδαγον τϑηοῦϑ ἰΐ δ- 
ξαὶμεὲ ϑεγιμαίερμ; Ὀμζ 566 5:10. Χχὶϊ.  δῃά ποίε. 

15. ἴῃ Ποϑῇ. υἱῖ. 24 ἴδ ἄοοπι οἵ Αοὐδη 
ἵπνόῖνεβ ποῖ ΟὨΪΥ 5 ἔΔΠΆΠΥ, Ὀιιῖ 4190 Πἰ5 οχεῆ, 
815 ἅ5565, ἢἰ5 βῆθορ, δζς. 

186. ὝΠ]5 νοῦβὸ ἀδοΐδσεβ ἴῃδὲ ὄσσε {δε Ἰυάξ- 
τηθηῖ ὕροη ἴδ6 οποηϊθα οὗ [5γδοὶ νυᾶς ποῖ ἴὸ 
6 υηΐϊνοῦϑαὶ ἴῃ 115 οροσγδίίοῃ. Ὅς τουεν οὐ 
ῬΓΟΒΡΟΓῪ οὗ Ϊεγαβδίεπι ννου]Ἱὰ δἰϊγαςϊ τυΔη 
διοδίῃθη 45 ργοβεϊγίοβ. 

17. οὔερε οαγι}ὴ]ὴ Ἀλαϊΐδοσ, οὗὨ ὃπο 188ά. 
πὸ γα "] (ΟὐΟπΠΊΡ. Απιοϑ ἶν. 7, 8, δηὰ ποῖε. 



ν. 18---21.} 

18 Απά ἰΓ τῆς ἔΔπιγ οὗ Εργρῖ ρὸ 
"Ηοὃ. κβ- ποῖ ὑρ, δηὰ ςοπὶς ποῖ, ᾿τμδῖ ὀσυέ 
ἀνε 5 ΠῸ ΓΗ; ἴπετα 5}4}} δὲ τῆς ρίαριε, 
“μὲ νέον ἢ ἀπε ΓΟΚῸ ψ0}}} 5πιϊῖε τῆς 

Βεδίῆθη τῃδῖ σοπια ποῖ υΡ ἴο Κεορ ἴπε 
ἔελϑὶ οὗ Κλδεύπδοῖεβ. 

1 Οτ, σών. 19 5 5}4}} Ὀς τῆς ᾿ ρυπϑῃπηεης 
οὗ Βργρί, ἀπά τῃς ρυηίϑῃπγεπι οὗ 4]] 
ΠδῖοΠ8 ἴηδξ σοπλὲ ποῖ ὕὑρ ἴο Κεερ ἴδε 
ἔελϑῖ οἵ τὰθογηδοῖςβ. 

Υ 20 4 ἴη τπαὲὶ ἀΔΥ͂ 584]} ἴμεγε δὲ 
ἐγ, Ὀροη τῆς ᾿ Ὀε115 οἔὗἩ τῆς ἤοτβεβ, ΗΟ- 

ΖΕΓΗΑΆΕΒΊΙΔΑΗ, ΧΙΝ. 

ΓΙΝΕΘ5 ΌΝΤΟ ΤῊΕ ΓΟΚΏὨ, 
ἀπά τῆε ροῖβ ἴῃ τῆς Ι,ΟΚῸ᾿8 ἢοιιβα 
814} Ὁς Κα τῆς Ὀον 8 δείοστες τἢς 
ΑἰτΑγ. 

21 ὙὟελ, ἐνεγΥ ροῖ ἱπ ἐγυιβϑ]6πὶ 
δά ἴῃ ἡ ν688 8[}4}} 6 Πο] 1] Π 6585 υπ- 
ἴο τῆς ΓῸΚΡ οὗ Βοβίβ : δηά ]} {πεῪ 
(δὲ 8λογίῆςσα 514]}}] σοηιθ δηὰ ἰδίκς οὗ 
ἴπεπ, ἂδηά δείῃς {πεγείῃ : δηά ἴῃ εχεαί. 35. 
ἀπὲ ἀδγ τπογε 83}4}} ὃς πὸ πιοζε τῆς ὃ. 
“ (δηδδηϊζα ἰῃ τῆς μοιιβε οὗ ἴῃς ΓῸΚῸ ἐ 
οὗ ΠοβΏ. 
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10. δαὶ ῥανε πο γαὶ"ὴ Ἐλδῖμοι, 8160 ἴο 
ΏΘΙΩ ὍΠΟΣΘ 88811 ὍΘ ΠΟΙΘ, ΐ.Ζ. 0 ΓΑΪΠ ΟΥ 
115 οαιιϊναϊεηῖ. ΤΠ ἔπ οὗ Ἐξγρὶ τοοεῖνεβ 
βρεςδὶ πιεηζίοπ, Ὀδοδιιϑὲ [δ6 (τοδὶ οὗ η0 σαίῃ 
νου] ὰ ποῖ ἱπἤπιδηοο {π6 ἐπμαθιίδηΐβ οὗ 4 ἰδπὰ 
ΠΟΥΟΡ νναϊοτοὰ ὉΥ γαὶῃ (ει. ΧΙ. 10---12). 
Ἴδε ςοττεθροηάϊηρ ρῥίαριιθ ἴο ἴμε ἀννεῖϊοσ ὉΥ͂ 
δα ΝΘ νουϊά δὲ (86 νυ ΠοΪ ἀϊηρ οὗ [Π6 
ΔΠΠΙΔΙ ἱπυπάδίίοηβ, Βαϊ σοιαρ. Απιοβ 1 ἋΣ 
ἴο 1]υίγαϊο (5 ῥῬάϑϑᾶζο, 

19. φωπἐδηιοη] ἱ. Φ. 51 ἃ5 866 ῃ ἴῃ 115 ριἢ- 
Ἰβῃτηθηῖ, 8Δὴ τππυϑι8] πιοδηΐηρς οὗ ἴῃς νοτὰ ; 
σοΙΏΡ. [,3π|. ἵν. 6. ὍΠο ἔουγ νεῖϑ65 (16---19) 
Ιοοῖκ ἴκ6 δῃ ἱηξογροϊδίίοη. 

20. 12δ8ε δεῖ] ῬτΓΟΌΔΟΪΥ {Π6 τηοϑὲ οοττοςὶ 
τοπάοπης οὗ [86 Ηοῦγτεν νοτὰ ἡ πη Ἕαῤ, 
ἔουπά ποννβετο οἷἶϑα ἰῃ τῆς ΟἹά ᾿Γεβιδιηεηΐ. 
(1 16 τοςκ βουρίυγεβ οἵ Ῥεσβορο δ [ἢ]15 ργδο- 

{ἰςθ ἰ5 {πο ταῖοα : 9566 Οδ8. "1 6χ. 5. ν. ΠΡΥὉ) 
ΤὨΙ5 ἕδοϊ 15 λΔἀἀυςσταὰ Ὀγ Κυπίεσ 25 δὴ ἱπάϊςἃ- 

ἰἴίοη οὗ [Π6 ροϑί- Ἔχ! ]α ἀδίο οὗ [6 ρᾶϑϑασρ, Τὴ 
ἰγαρρίηρϑβ οὗ νγου γ Ροπὶρ δηὰ ὑγίἀθ ἃγὸ ἴο 
Ὅς βαποιϊβεὰ ἴο ἴῃ ϑεγνῖίςθ οὗ [θῃονδι, δικὶ 
ἰπϑοσι θὰ νυν [Π6 βαπὶὸ νγογβ [δὲ ΕΓ οα 
πε ροϊάθη Ἵγονγῃ οὗ {πὸ ΒΙρὨργιεϑί, Ηοίν μηΐο 
ϑεδουαδ. Ὑπὸ σοτηπιοη Ροΐβ ἰῃ ψηϊοῖ (δ 
ΒΟΥ ἤςοῦ5 ςοοκεοά {π6 ρογίίοη οὗ ἴῃς ὙἹσο πιβ 
τοϑοσνο ἔοσ ἕοοὰ ψου]ὰ ὕὈς ςσοῃοιογεά 85 ΠΟΙΪΥ 
ἃ5 ἴῃδ6 ὙΘΓῪ νοϑϑοὶς οὗ [86 Δ]ἴὯγ (5:1. ἰχ. 1). 
ἹΠΕΙ͂Ξ 5 ἃ ποι Ξε]. Δ]}Πογαϊίου ἴῃ ἴδε Ηδ- 
ΓΟ. 
41. Ομπαση!ο] δας ἴπ6 πηοδηϊηρ οὗἁὨ γ»ιεγ- 

εραπὶ οΥ ἐγαζεξεν ἴῃ ἰβ88ϊ. χχ!!, 8; Ηδοϑβ. χίϊ. 
1 Ζερβδ. ἴ.ἼἹ, δηὰ ΤΥ Ὀ6 50 τοηάεγοὰ Βοσε, 
ἴο ἱπιρὶγ ἴδδῖ ἴπΠ6 οἤεπηρ ἰΓΔΒΊΟΚ ἰη (Π6 τοι ρ]ς 
5ῃοι ά ορδϑο (Ϊοδη 11. τς, τό; Μαεῖϊ. χχὶ. 12). 
Βυϊῖ 1ἴ 15 4150 ροβϑιἷθ ἰο ἴακο ἴῃς νογὰ 116 Γ- 
ΑἸϊγ. Οαπααηίίο 5112}} πὸ Ἰοηβεῦ Ὅ6 ἃ ΠΑΠῚΘ 
Εἶνθη ἴπ ἴσον ἴο ἴῃ 5ΓΔ6 165, 45 ἴξ 15 βδἱὰ οὗ 
7εγυξαΐεπὶ ἴῃ ἘΖοϊκ. χυὶ. 3, Τόν διγ! απά 167 
παϊυὶέν ἡ Οὗ ἐδὲ ἰαμά 9 ὕπησαη: ἐδ πίε 
«υαᾶ!ῷ απ “Ἔ»:οὙ116 ἀπά ἐδγ »ηοΐδεῦγ απ ἨΔ . 
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οεΐἷ 3. 17)ς 
εν. Δι. 

ὃ 22. 15. 



ΜΑΙΙΑΓΗΙ. 

ΙΝΤΕΚΟΌΌςΣΤΙΟΝ, 

ῬΑΟΞ 

ῬΡεγιοῖ απά “φε οὗ ἐῥε Ῥγορδοὲ . 740  χ. 

:, έγοομ πα “4χςε οΥ) ἐλε δ γοῤἧεί. 

ἐ δ αϑὶ οὔ ἴῃ 6 Ἰοὴσ 56 165 οὔ δῦσα 
Ρτορμεῖβ, Μαϊδοῆὶ, βἱοοά ἴῃ [ῃ8 

βαΠ16 ταϊδιίοη ἴο Νομοηδῇ ἀυσπηρ τῃς 
Ἰαϊϊοσ ρογοῃ οἵ ᾿ἰβ νου οὗ τεϑιοσδίοη 
ΔΠΩ τείοσπι αἱ 7 Θγυβα]θηι, νοὶ Ἡδρραὶ 
δῃρὰ Ζοοδαγίδῃ δά οσουρ᾽θα ἴῃ τοϊδίοη 
ἴο ΖεΙυθΡαΡεΙ. Νοῖ (παῖ ἢϊ5 πᾶπῖα 15 
᾿ἸΓΘΟΙΥ τη οη αὶ ἃ5 Βανὶηρ ὈΘΘῺ ἅ550- 
εἰαϊο ἃ ψ ΝΟ ΘΠ Δἢ 1ῃ [6 ἀνθηϊβ σὸ- 
οοτάρά ἴῃ ἴῃ6 Σ 21 ομαρῖοτ οὗ ἴ[ῃῈ Βοοκ 
οὗ Νεδοπιδῃ; υὰῖ ἃ σοιῃηρατϑβοη οὗ ἢϊς 
ἀοηυηοϊαίοη οὗ ἴμα 51η5 οἵ ἴΠ6 ρθορὶβς 
ἢ 186 τοοοσὰ οὗ Νεῃοι δῇ 5 σοίουτηβ 
ἷς βίτοηρ; δυϊάβηοα οὗ ἴῃς δοϊ ῃδὶ {ΠΟΥ 
ΌΓΘ σΟϊΘΙΏΡΟΓΑΓΙ6Β. 

ΤὮδ ρῥαβϑᾶρθβ ὕὑροη ἃ σοϊῃράατγβοη οὗ 
ψὨΙΟἢ [Π15 σοποϊ ϑἱοῦ 15 ἰου πη ἀρά δζα, 
Μαὶ. 11. 8 ψ Νεῆ. ΧΙ. 15, 29; 
Μαὶ, 11. 1το---ἰτό ψ ἢ ΝΕ. ΧΙ. 23---27; 
δηᾶ 
Μα]. 111. ποῖ ψ ἢ ΝΕἢ. ΧΙ. το, ὅζο. 

ΤἸμαὶ ἢθ ψὰϑ ποῖ ἃ ΘοϊθρουαΥ οὗ 
Ἡδρραὶ δηὰ Ζεοματίαἢ τᾶν Ὀς Ιηἰειτοά 
ἔτοπὶ ἴῃς ἕδος [παὶ 15 πᾶπλθ 15 ποῖ τ 6 ῃ- 
(ἰοηδα ἴῃ σοπ)υηοοη ἢ {Πεῖγα 1ὴ τ. 6 
Βοοῖς οὗ Εζτα: δηὰ αἷ5ο ἵσγοπ ἴῃ6 ΨΑῪ ἴῃ 
ΜὨΙΟΝ Π6 5Θρθάκβ οὗ ἴΠε6 το ρ]6 δπά [ῃ6 
[616 Β6ΎνΊ 65, ἴΠ6 δχὶβίθηςα οὗ ΨΉΙΟΝ 15 
ἀδϑυτηθα ᾿ἰη Μα!]. 1. 10, 111..1, 10 ἢ 

1 “Τῆς Ἰαϑῖ οἵ {πε ρτορβμείς Ἰἰνεά, δπᾶ ξανε 
Ἡὶς ογδοῖες, δίϊεγ [ῃ6 Ἴ δρ]α “5 σεῦ, Ηἰ5 
Σρογαὶ δάἀτηοηϊ ἰοηβ σμονν παῖ [Π6 βεγνῖος οὗ ἴῃ 6 
ΑΙϊὰς απὰ ἴ[πἢ6 Ταπιρὶο, νἱὰ 5 οἤεπηρσε δηὰ 
Εδοτίῆοος, νγαἂὰβ Θ5 Δ ὉΠ 6ἀ, δηὰ ἴῃ τι56 ; ἴον ἴἴ 5 ἃ 
Ῥτοίδης δπὰ ἰηβίποετε βρίγς ἰῇ ἴπδι βογνῖςθ, ἃ 
Σεϊρίοα πιῖβους ῥυχγ, ποῖ μ6 ἰδθουγς ἴο 

ῬΑΟΚ 

8 2. {ε δμδῥεεί-» σε ἀπά διγίε οΥ δὲ 
Βοος. Ὁ Ὁ ο02.....ϑ6. 7574ὲ 

Τῆς Ῥατα 6] σὰ θεῦγεεη ΝΕ ΘΙ} 5 
βίου δηὰ Μαϊίδοι"᾽ 5 ὑσορἤῇθου 15 οοη- 
βηρά ἰο [ἢ 121 οαρίογ οὗ ἴῃς οττηεσ ; 
δηά τῃεγεΐοσγα 1πγ15 ἴῃ 6 ἀδῖα οὗ [Π6 ἰαῖζετ 
ἴο τῃαΐὶ οἵ ἴμ6 145ὲ βοοϊίοη οὗ Νεῃεχηίδῃ, 
ας Βα. 431: (νο]. 111. ᾿. 427). 

ΤῊΣ δνθηΐβ τοοοσάςα ἴῃ Νεῆ. ν]}}.--, 
ἴοοΚ ῥἷδεβ 8.6. 444. [ἴῃ ἴδῃ ΕΖτγὰ ἴοοκ 
ἃ Ῥτουηϊηθηΐ ραγῖ, δηα δ5 [ΠΟΥ δΙῈ βερᾶ- 
ταῖθὰ ΟἿΪΥ ὉΥ δὴ ἰηΐεγναὶ οὗ 13 Ὑϑᾶσβ 
ἴτοπι ἴῃ6 Ιαΐοϑὲ ροσίίοη οἵ ἴῃς Βοοῖς οὗ 
ΝΟΒοδἢ, ἰὸ 15 ποῖ ᾿ργοῦδῦ]α ἴῃδῖ 
ἘΖιὰ δῃηά Μαϊδοΐὶ ᾿Ἔγα σοι ΡΟΥΔΓΙ68. 
Ιη τπδὲ οἂαβα Ὀοΐῃ ἢς δηά Νεἢεγ δῇ ΤΩΔΥ 
μᾶνο ρασγιοὶραϊοϑά ἴῃ [6 ψοσῖς,  ὨΙ ἢ [ζ8- 
ἀϊίοη αϑϑίρτς ἴο Εζτα, οὗ μανίηρ βεῖἰοἀ 
[ῃ6 σδηῃοη οὗ ἴδε ΟΙΪά Τεβίδιπιεηΐ ἴῃ ἴῃς 
ἴογπῃ ἴῃ ψ Βὶοἢ 1 Πᾶς σοτὴς ἀονῃ ἴο 1.5. 

Τῆς πᾶῖὴθ οὗ Μαδϊίδοῦι ὁσοῦτβ ΠΟ ΒΟΓΟ 
ἴῃ [6 ϑεπρίαυτεβ οὗ ἴῃ6 ΟἹά Τεοςίασηθηῖϊ 
βᾶν6 ἴῃ Μαὶ. Ἵ. σ; δηά ἴῃ6 σεηάοπηρ οὗ 11 
Ὀγ {86 1ΧΧ. ἴῃ (παῖ ρΐαςε, ἐν χειρὶ ἀγγέλου 
αὐτοῦ, ὯΔ5 ρίνοη τῖβα ἴο ἴδε ποίίοῃ (παῖ 
Μδϊδςΐῆὶ (Ξ ΠΥ δηροὶ ΟΥ̓ ΆῺΤΩΘΘΘΘΏΡΟΥ) 15 
Ὠοΐ ἴὴ6 χο4] πδῖὴς οὗ ἴῃ 6 διῖμοσ οὗ [ῃς 
Ῥτορῆθου, Ὀὰὺΐ τρογοὶγ ἢϊ5 οἰἶῆοϊαὶ {Π||6. 
Τεσζοπλθ πηθητίοηϑβ ἃ (δα! ποη οὗ ἴπ6 [ἐνν5 
(η4ἰ Μαΐδοδιὶ νγὰβ Ἰἀθηξοδὶ ἢ ΕΖτα ἴῃ 6 
Ῥτιθϑδί; δῃὰ ψῇ ΠΟ στθαΐθσ ὑτορὈ  Υ 
[Π6 δυϊπουβῆ!ρ οὗ ἴῃ 6 Ῥτορῇθου μ85 θθθη 
αϑϑσῃοὰ ἴο Μοτσάσδοδι, ἰο Νε μοι δῃ, δηά 
ἴο ΖεπιῦΡαρεὶ. 

ΤἼΘ ΜΑῪ ἰπ ΜὨΙοἢ Μαΐδοῦι 15 βδροΐοη οὗ 

τείοστα ; δὲ δοίῃ ἴῃς δεοῤίς δπὰ ἴδε φγίξείλοοαῖ 
Ὧανο [Ποῖγ βῆαγε ἱπ ἴῃς Ἰπιρυϊοα οοπίαηηϊηκῖίοῦ οὗ 
πεῖν τεβίοσοα ψουβῃὶρ.""--ἰθανίϑοη 'οη Ῥγορδεον, 
Ῥ.- 351 Φ 



ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΙΙΑΩΗΙ. 

ἴῃ 2 Ἐβάχγ. 1. 40, “ Αρρεμς, Ζαελανγ, αγάα 
αζαελν, τυλέκλ ἐς καὐξεά α΄δο απ ἀπρε οἵ 
2λε 2ογά," 15 Ἰησοῃϑβιβίθηϊ τυ τη ϊ5 ΤΠ ΘΟΥΥ, 
ΔηΩ, Ἰπάδεϑά, 11 15 τηοϑδῖ ὑῬγόῦδῦ]α {πᾶῖὶ 
Μαίδοῆι (πουρῆ, Κα [6 ἢδηλ65 οἵ ΕἸ] :) ἢ, 
Οὐδαϊδῃ δηά Ἡοβεϑα, ἴῃς ψοσζὰ 15 ὙΘΙΥ 
βρη δοδηΐ οὗ [86 ψνοσκ δηά ομδσδοῖογ οὗ 
ἢ ΜῆΟ ὈοΙα 10) 18 ἃ ὈΓΙΓΌΡΕΙ Ὠδηηθ--- 
8 Αὺῦτενιαἴεα ἔοστῃ οὗ ΜαἸδοῃ!)δῃ, 5. 
8ἃ5 ὰ δηὰ ΑΌΪϊ (2 Κ, χνὶὶὶ. 2) ἔοσ Α 174 ἢ 
(4 ΟἸτο, χχίχ. 1). 

ξ.2. 7726 διδἧα παν ἀπά δέν οὐ 1.έ 
«Βοοΐ. 

ΤἼΘ ῥσορἤδου οὗ Μαϊδοϊι ἔοσπη8 οὔθ 
σοηηδοῖϊεα ἰγοδίϊδθ, βανηρ (ῸΥ 115 πγαΐη 
οὈ͵δοεῖ τῇς ἀδηυηοίαιίοη οἵὁ ρσγδςίςθβ ἰη- 
οοῃβϑίθηϊς ἢ [6 οὐδαϊθηος δηά σε- 
ΒΡΟΠΘ5ΙΌ1Π6165 οὐ σού Ρϑορῖε; ργδοῖϊοθβ 
ψ ἢ δὰ στόν ἴο 4 μεδὰ ἀυσγίηρ τῃς 
ΔΌβοηςα οὗ Νεμοιλδῃ δἱ ἴῃ6 οουτὶ οἵ ἴῃ 6 
Ῥοιβίδη Κίησ. Τῇ Ῥγορῃθῦβ ρυγροβὲ 
νγὴῚ8 ἴο 5.Ταηρίῃδη ἴῃς παηάβ οἱ Νεἢο- 
τηϊδ ἴῃ ἴῃ6 τοίοστης ὙΏΙΟΝ ἢ6 ννᾶβ ]8- 
Ὀουπηρ ἴο εβθεςοῖ ; γεῖ ποῖ πὶδουΐ Γείει- 
δῆςῈ ἴο ἴπε6 Ῥεοίβοη ἴο ψῃομ 411] [ἢ6 
Ῥτορἢμοῖβ ν ἢ στθαῖοσ Οὐ 1655 οἰθαγη 655 οὗ 
Ἰδῆρυαρε παά ᾿γογηξ ψιη655, ἀηα ἴο [Π68 
τἰπ)α ἤδη [6 5ριτι4] Κιηράοπι οὗ [ἢ 6 
ϑοη οὗ αν) ἃ ψὰ5 ἴο Ὀ6 65: Δ ]]5ῃηε ἃ Ὁροη 
Θδιῖῃ. 

71 15 Ῥοβϑῦϊα ται τῇς οτγαὶ δ᾽ νετν οὗ 
[6 ννασηϊηρθ δηὰ ρῥγϑαϊοίίοης σοηϊαϊηδὰ 
ἴη ἴῃ ῬΟΟΚ ΤΏΔΥ ἤᾶνα Ὀδθῃ βρτεδά ονϑσ 
ἃ Πσοῃβιογδῦα ρετοάᾶ; Ὀυϊ 115 ΟὨΘΏ 655 
ἃ5 ἃ τς ἀοοσυχμηδηῖ 15 ὈΘγοηα 468- 
ἴοη. [ἡ νου] βϑοὰ ἃ98 τποιρὴ ἴῃ6 
ὙΤΙΟΥ Παὰ ἴῃ 5 τηϊηα τἢς6 ᾿ην! δ οη 
οὗ οἂ ἴο Ηἰξ ρβορῖςθ, σοηνουθα ἴο [ἢ πὶ 
τῆσουρῃ ςαϊδῃ, Οονις ποῦ αμα ἰδί τ 
γεσοῦ Ἰορείδεγ, ταὰ δες Ζογα, ἴοσ Ὦ18 

741 
τοῦ Κα Κα [πγουρῆους ἃ σοηίσονουβίδὶ 
ἴοπη. Τὸ δνθῖυ οἤδῦρα ἃ τα)οϊ ΘΓ ᾿ς 
ΤηΔά6, ΜὨΙςἢ 15 ρυϊ ἰηῖο τῆ πχουτἢ οὗ ἴῃς 
δΔοουβοά ἰῇ δὴ Ἰηϊειτοραῖνα ἴοστῃ, δῃηὰ 
ΒΌΡΡ]165 ἴ[ῃ6 ργορμδὶ ἢ δὴ οσοδϑβίοη οὗ 
Θηίοσοη δηα Ἐχρ  διπῖηρ ἢϊ5 σου 65 ἴο 
ἴῃς σοῃν]οῖίοη οὗ 15 ἤδᾶγεσβ. ἮΝ6 ἢᾶνε 
ΠΟΩ6 οὗ ἴῃς ροεῖϊς ἱτηδροτγ---Ποης οὗἉ [ἢ 6 
δὐὈτυρί οὐουγοῖβ οὗ εἰοαυξηοα ]οἢ ἀγα 
ἰουπῃά ἴῃ [Π6 ΘΑΣΠΘΓ ρσορῃςεῖβ. ε ᾶνα 
ὯΟ 5ΥΠΏΌ 0] 1]. δοίοη8, Δηἀ ΠΟ νἱ᾽βίοῃβ τὸ- 
αὐΐπης ᾿ηϊογργείδιίοη. Τῃδ ᾿τὶτοῦ δά- 
ἄγαϑϑοβ ἢ: Πη56]} αἸγθο ιν το τῃς 51η5 νΏΙΟΝ 
δ6 Ἰουπὰ ρῥτγονδι]ηρ ἀταοὴρ [ἢ6 ΡΘΟΡΙΪβδ, 
Δηα 5ῃδνν5 ΠΕΣ ἸπΟΟὨΒἰδίθηου ΜΠ ἘΠΕῚΣ 
Ῥτοίοβϑβιοη οὔ ουδάϊθησα ἴο ἴῃ ν}}] οὗ αοά 
δηά ψ ἢ ἴῃ 6 ἐΟΤΠ]Α] ἂςοῖβ οὗ νοσϑῃρ ψὩΙΟἢ 
ΕΓ ἀυΐγ τεηἀογοα, ὍΤῆα στοββ 1Δο]ΑΤΥ 
οὗ Θατ] οΓ {1π|65 ἢδά ἀἰδαρροαγαά ; Ὀυϊ 
1Π6 ποῖ 1655 ἀδῆρετγοιβ ΕἸΤΟΥ οὐ Ὀγδοίίςθς 
ποῖ ἰῇ ΠΑΠΊΟΩΥ ντἢ [ῃ6 Ῥτοίεϑϑε δηά 
ουϊναγα 5ονίοα σεηαετοα ἴο ἀοὰ ᾿ιδὰ 
ΒΡΓΌΙΩς ὉΡ. 
ΤΣ Ξυγἷς οὗὨἨ Μαίδοῦι 15. 1655 ὑσοβαῖς 

ἴῃ ἴπαὶ οὗ Ηαρραὶ δπὰ οἵ Ζεοϊατγίδὴ 
(1.--τν!.). ὙΤῆς Ἰυάρτηεης οὗ ΒΙβῇορ 
ον ἢ 18 845 ἰοϊϊονβ: “Ῥσορῃοίδπιπι 
ὉΪΌΤ.ι15 ΜΑΙ ΔΟἢ 45 τη άϊο χυοάδτῃ ἀϊο ας Πα] 
δεηοτε υἱἱατ, δίαιια δ) βηοαϊ Ῥἶδῃα, 
ηποά ἀριοτα νἀεαῖυγ Ῥοδϑῃ ΗἩθρτρδηι 
Ἰπάβθ ἃ οαρυνιαϊα ΒΑΡυ]οηϊοᾷ ἀ68ο- 
Τεβοθηΐοῃ, δὲ ἰπο]!] δᾶ δ φἰδίς ἴῃ 
δεοηϊατα αιοάαζηπλοῦο νογρεηϊοη)." (ἢ) 6 
5ας, Ῥοαβ. Ηε.᾽ ΝοΪ. 1. Ρ. 282.) 

ΒἘδηδη (“ Ηἰβξῖ, ἀε8 1,δῆριιε8 6 ῃ))- 
[ἰχυ65,᾽ 1[ν. 11. 6. ἴ. Ρ. 142) ἴΔΚε5 ἃ στῆτε 
{λνουγδῦ]α νον, ὙΏθη Πα ᾿ψσιῖθ5, " ΡΔΙΤῺΣΙ 
168 δυΐδυτα δρραγῖθηδηΐ ἀέοϊἀέμπιεηϊ ἃ ἰδ 
δοοοηάδ ρέποαβ (ἀδ Ϊ6 ἰόταϊυτε μέ γαϊ- 
4116) 11 δῇ δϑῖ αυὶ ἐσσίνεηϊ θῆσοσα 1᾿μόΌτειι 
ἄνες 1π6 ρστδηάδ ρυτεῖέ: [65 δοηΐ Εἰϑάγαϑ, 
Νέδέιμϊο, Μαϊδοῃις." 



ΜΑΙΙΑΚ(ΗΙ. 

ο ((ἨΗΑΡΤΕΚΒ Ι΄. 4 Δ εγοαβ ἙΒάοηι 54, Ἦε δγὲ 
ε Μᾷαϊαολὶ εονιρίαίνείλ οὐ 7εγαεῖς πρξίμαάρεις. ἱππρονεγβηςά, δυῖ ννὸ ψ}] τοΐϊιγη ἀπά 

6 ΤΥ ἐπεὶν ἐγγερίσμεναες, τ4 ἀπά βγοίαπεηεα. ἘΔ τῆς ἀεβοϊδίς ρίδοε ; τῆιι8 8δ!τῇ 
ΗΕ, δυτγάεη οὗ τῆς νογά οἵ τῆς τς ΓῸΚῸ οὗ Βοβῖβ, ΠΟΥ 58}1 Ὀ0}]ὰ, 

"Προς δ᾽ ΠῸΚΡ ἴο [8γ86] ᾿Ὁγ Μλίδςῆὶ. δυξ 1 ν}}} τὔγονν ἀονη; απά {πεΥ ἐ 
“ Μα5.: 1.1 Πᾶνς ἰονεὰ γοιι, βατ της ΓΟΚῸ. 581] ο4}} τπεπὶ, ΤῈ Ὀογάεγ οὗ ψὶςΚ- 
δὰ Ὑεῖ γε 88γ, ὙΝ Ὠεγείη ἢδϑῖ που Ἰονεὰ δάπεϑβ8, ἀπά, ΤΏ ρεορὶς ἀραίηβι νῃοπι. 

υϑὲ ἥζας: ποῖ Εβαι [Δςοδ8 Ὁγο- [δε ΓΟΚῸ μαῖῖ ἱπαϊρπαίίοη ἔοσ ἐνϑγ. 
“ Ἄοπι. 9. (ἢ6γὶ βδτῃ [Π6 ΓΟΚΡῸ : γεῖ 1 “Ἰονά ς Αῃά γοιι εγεβ 54]} β8εεὲ, δἀπὰ γε 

| ]Αςοῦ, 8[.2}} β8αγ, ΓΠεΕ ΓΟΚῸ ΜΜ|]1 Ὀς πιᾶρῃϊ- 
2 Απᾶὰ 1 δαϊεά ἔβαυ, ἀπά ἰλἱά ἷ8 δεά "! ἔγοπι ἴῃς δογάετγ οὗ [βγδεὶ. ΤῸ τλν 

πιουπιλίπβ δηὰ ἢΐ5 πεγίζαρε ννγδϑίε γς 6 4 Α 8οη δοπουγοῖβ ῥὶς Δ ΠΟΥ, γρα 
της ἀγαροηβ οὗ ἴῃς νυν] ἀογηεβ8. Δπὰ ἃ βεγνδηΐ ἢἷβ πηδϑίογ: ἱξ τλθη 1 

ΟΗΑΡ. ]. 1. Τὰν διιγάεη} Ἐλίπον, ΤΡὲ “6 
ἕσηεξ, ἃ5 ἰῷ Ζεοςδ. ΙΧ. Σ ; οΥὐἩ ἰδκίηρ {π6 σϑηάογ- 
ἱὴρ οὗ {πε ΧΧ. λῆμμα, ἴδε πιεβϑᾶρο, οὗ [ἢ 6 
νογὰ οὗ [ϑῃουδῇ. {ες ποῖοβ Οἡ [58]. ΧΙ ἜΣ 
δηά 6γ. χχιδὶ, 12. 

ἰο Τ᾿ιγαρ] Ἀδίθετ, δαδῖημδὲ ΙΒΣΔΟΊ, [Π6 
ΡῬΙΓΌΡὮΘΟΥ θείης ᾿πισουρῇουξ οὔς οὗ γεῦικο. 

2. Τῤῥαῦσε ἰσυεά γοω}] (οπῃρ. εῦῖ. νἱἱ. 8, 
ΧΙ Ὶς, 

ἤϑα: ποὲ Εταμ ὕαεοδ,; ὄγοίδεν 3] ὮΝ τοῖο - 
Θηςα ἴο {δὲ Ὠιβίοτυ οὗ [ϑςοῦ ἰῃ Ηοϑϑα, οἠἊ οὗ 
ἴδε οατ]εσ (Η 5. χὶϊ. ,---ς, 12, 13}, 8πά ἴῃ 
Μαδίδοῆι, {πὸ ἰαΐοεξ οὗ {πῸ60 ργορῇοῖβ, ργονεβ 
τιδί (ἢε ΒοοΙς οὗ (σεῃεβίβ νγ85 ἔπ} Αγ γ Κποννη 
ἴο, ἀπά ἰ[5 ἀϊνίπε δυϊμουυ τεοοζηιζοά Ὀγ, 
ἱπορίγοά πιθη, αἀυγίηρ ἴπ6 δηξγε ρὑγορδεῖς 
Ῥοποά, δῖ Ῥδὶὶ επάογϑος [5 στϑσορηϊοη 
γε ΒῈ 4μιοίε5 [πε ργεβεηΐ ῥαββᾶρε ἱπ οπι, 
Ιχ. 1. 

8. ῥαϊε4 1.6. ἀϊὰ ποῖ ἴονε 'π ἴδε 54πὶ6 
ἄορτοο ; σοτρ. Οεη. χχῖχ. 10, 21; δηὰ {Π6 ι.56 
οἴ μισεῖν ἰπ [6 χίν. 26. . 

απά ἰαϊά δὶ, »ποισιαίμα, ὅς. Ἀδίπον, δαά 
Σ ΔΥΘ δᾶ δ18 Ἰ:ΟἸ81}8 ἃ 4980]18 - 
Ἐ10π, δά δ16 ΒοΣΙῖδΔ690 ([ πᾶνο σίνεη) ὃ0 
4ὴη9ὺ ἸηΩοπδίοσδ οὗ [80 ἄοσδοσβ. δο)]Ἃυο 
᾿τηρ] 165 μπίπδαδί!εά, Ὀὰϊ ποῖ ΠΘΟΡΒΘΑΓΙΥ ὠπὶπ- 
ῥαῤἰλαδίφ; ςοτηρ. [6Γ. χίῖχ. σ7. 

δὲ ἀγαροη οΓ᾽ ἐδε «υἱάενπε..} Ἀλίποε, δὲ 
ποσοῦ: ΟἹ 16ὲ ἐξεεγί, Ταρδηϊῃς; ϑογροηίβ, ἀγὰ- 
ἔοῃβ, δίς, ; οὐ ΡεΙπδρ5 ἰδοκαὶβ. Ὑπὸ ΧΧ. 
ἰανο ἰγοαίοά [πΠῸ Ὄχργοϑϑίοη 8ἃ5 ἰάδητοδὶ ἢ 
(δὶ Ὡς ἢ ἴῃ ἴοτ. ἰχ. 1ὸ ἰ5. σοηάογοὰ, "16 
μαυϊδιίοηϑ οὗ ἴπ6 νυν] ἀο πη 655."" 

4. ΤΠ ἰονο οὗ Οὐυά ἰονγασας ἴπ6 ἀδϑοθη- 

δηῖς οὗ [δοοῦ νγᾶβ οἤβοννῃ ἰῃ {δμεῖσγ σχϑβζογα- 
τίοη ἔτοπὶ (6 Ταριϊνν δὲ Βαῦγίοη. ΦὍὸο ἰδὸ 
ἙΔοτηϊῖοβ, ἰ8» ἀδϑοοπάδηϊς οὗ ., ὯΟ 5ιςἢ 
ἔδνουτ νγᾶ5 ὀοχίοηὐδά. ὅδ τεδι]ἀϊηρ οὗὨ {86 
ἰορ]6 οα Μοιυπὲ Ζίου μδὰ ὕδθοη ςαστιοὰ ουΐ 
υηάον Οοὐἷβ ργοϊοςξοη : θυ {πδῸ συγϑο, ΚΝ 
μαὰ πιδάς Εάοπι ἃ ἀεδϑοϊδίϊοη, ννδ8 ἴο βᾶνε πὸ 
ΤΟΙ 55] Οῃ. 

ἤεγεα.Ἵ Ἐμοῦ, Βοοδπδθ. 
Ἦγε αγε ἐνριρουεγεῥε4)  ἈΔΊΒοΥ, Ψο δ: 

ὍΣΟΙΟΣ 18 Ῥ160908, ΟΥ, ἯΘθ δἃ.0 Οογπδηθά 
διά ετουπά ἄοτχεηι. ἴπ 6 1 ΧΧι,, ἡ Ἰδου- 

ἴα κατέστ αι. 866 ποΐδ οἢ Ϊεζ. νυ. 1), 
τ πετά [Πς ΧΧ. Πᾶνθ ἀλοήσουσι. ᾿ 

4“οἷαίε ῥίαε.}] ΤῊ Ηθῦγεν, ννογάὰ ἱπλρ ϊο5 
ὑμὶν το, πανὴρ οὔσὸ Ὀδθη ἱπδδθιοά, 

να ἔΔΠ]Ί6π ἰηΐο ἀθοᾶγ ; ΤΟπιρ. 76γ, νἱϊ. 34 δηὰ 
ποῖα ἴΠοτο. 

1 «ἿἹ} ἐδγοαυ ἀοαυη} 866 1 Μᾶςςσ. ν. ὅς ἴοτ 
{πθ νυἱεΐοπος οὗ [ἀλς Μαςοδῦθιι8 ονογ ἴῃθ 
οὨ]άτο οὗ ἔϑδι ; δηὰ [οβερλι5 “ἀς Β6]]. [υἀ.᾽ 
1,10. 1. «ἢ. 11. ἔοσ ἴῆοϑε οὗ ομη Ἡγγοδηιϑ. 8566 
αἶϑο ΜΙπιδη 5 “ Ηἰβῖ. οἵ ἴθ [ἐνγ5,᾽ Νοϊ. 1]. 
ΡΡ. ό, 18. 

δ. δε ΤΟΚῸ «υἱὴὶ δὲ »παρηϊβεά ὕγονε...} 
Ἀλίδοσ, δα θά 18 ΦΘΏΟΥΔῺ ἔσο 8ἃ- 
ΟΣΟΒΒ.... 2.6. [Π6 ἔδπια δηὰ ἔἴδασ οὗ Τεμουδὴ 
ὙΌΓΟ ἴο ϑριοδὰ ἴα αηὰ νἱάθ δ5 [86 σγϑϑυϊὲ οὔ 
(ἢ6 νἱςΐογ!ο5 οἵ ἔδοϑο ῆο 5ῃουϊὰ σοπιὸ ἔοτὴ 
Ονογ ἴΠ6 Ὀοτγάογ οὗ [5γδοὶ : σοιηρ. Απιος '. 2 : 
ΖοΡΆ. 1, το ; δηὰ ἔον ἴδ ργεροϑιοπ, Οση. 1. 
7. 

Θ. ἴη ν. 2 Οοὰ [85 ἀδεϊατοὰ υυῆδὲ ντας ἴῃς 
ταϊλιϊοη ἰπ ἡ ῃϊςἢ δ βἰοοά ἴονναγάςβ ἰϑγδοὶ 85 
ςοπγχραγοὰ νυν Εάοπι, νἱζ. [δὶ ψ ἰὶς Ης 



ν. 7--ἰὶ ΜΑΠΑΘΗΙ. 1. 
ό 4 ἴδϊῃοι, ψἤσγα ἐς πλὶπε ἤοπουγὴ 
δηὰ 16 1 δὲ ἃ τιλδϑῖει, Ποῖα 19 ΠΥ 
ἔεαγ ὃ βατ τῆς [ΚΡ οἵ Πποβῖβ υπῖο 
γου, Ο ρτιεβῖβ, τπδὲ ἀδϑρίβε ΠῚῪ ΠΑπΊδ. 
Απά γε 88Υ, Ὁ εγείθ ἤδνε νψγὲ ἀε- 
βρίβεά τῆν παπιὸὶ 

742. 

9 Απά πον, ἴ ῥγὰΥ γου, Ὀεβεθοῦ 
Γ᾿ οά τῆδὲ ἢε υνἹ}} θὲ σταςσίοιιβ ππῖο  Ηεν. 
α5: τῆῖ5 ΒΑτῃ θεεη ΠΟΥ γουγ πιδᾶπβ: ἀκύ Ὁ 
Ὑν1}} ἢς τεραγά γοιιγ ρείβοῃβ ἡ βαίτῃ τῆς ἐμεῦ. ραν 
ΓΚ οὗ Ποβῶ. λανώ. 

το ὟΠ)ο ἐς ἐδόγε Ἔνεῃ δηγοηρ γοιι 
Οτν , 'ὺς οἴεγ ροϊαϊεᾷ Ὀγεδά ἵροὰ ταδί νγου]ά βῃπιε ἔπε ἀοοῖβ γὴν πομσῥί ὃ 

ας παΐπς δἰταγ; ἀπά γε β΄, ῬΝμεγεὶπ ποίῖβεγ ἀο γε [πάϊς βγέ οπ πιὶηθ 
βᾶνα νγὲ ροϊ]υτεὰ τπεα ἡ 1π τμαῖ γε αἰτᾶγ ἔογ πουρῖ. [πᾶνε πὸ ρ᾽εδϑυγε 
8ᾶγ, ΤῊς τδδὶς οὗ τῆς [ῸΚΡ ἐξ σοπ-᾿ ἰῃ γου, βαῖτἢ τῆς ΓῸΚ οὗ Ποβῖβ, πεῖ- 

ται ρδ]ε. τεῦ 111 ἀοςερὲ δὴ δοβεγιηρ δἵ γουγ ὁ 1καἱ. σ 
ἪἫΣεΒ. 5 8. Αμπά ἴτΐ γε οἴει τῆς ὈΠπὰ "οσ Βιαπά. Ἰε  ὶ 4ο; 

ΘΔοτ σα, ἐς ἀξ ποῖ εν] δπά ἰξ γε 11 Εοὸὺ ἔτοπι τῆς τίβίπρ οὔ τῆς διλο δ᾽ 
οἴει τῆς ἰδπια δηὰ εἰςκ, ἐς 1ὲ ποῖ δυπ ὄνεπ ὑπῖο τε ροίηρ ἄοννη οὗ 

Εν] ἡ οεσ 1ὲ πονν ὑπο ΤΥ ρονεγπογ; 
ψ}}1} ἢς δὲ ρεαβεά νυν τῆδε, οὐ δοὸ- 
ςερὲ ΤᾺΥ ρεΐβοῃ ἡ 8βδ1ὼ τῇς ΓΟΚΡ οἵ 
Ποϑβῖβ. 

τῆς βᾶπ|δ ΤΏΥ ῃᾶπιθ ῤαίί δὲ ρτεαῖ 
δηλοηρ ἴπε (θη |ε8; δηά ἰπ ἘνετΥ 
Ρίδος ἱποθεῆβα ῥα δ οβεγεά ὑπο 
ΤΩΥ πᾶῦηε, Δπά ἃ ρυζε οἤεγίηρ : ἔογ 

.-.-..--ἽἽωἍωῈεἜοοορ,:᾿’᾽ὦ:’:ταὠαὠα-ῶοὦ!ὯὯὯτι,............-.-...΄....
-ὄΞΈἑῖῚὄ.--ς-ςὄὄςς-. 0 τΤ9;τςτ,0ἐὧὸδἋχ᾽7ἈΉττ ττ---..ρ ΤτΘἸΘ τς ΤΤοτυἼὑὕὌ Δ Πἷ ἰ Θ “-Ἁ 

᾿ιδὰ δϑϑιιπιδὰ τονναγάβ ἰαςοῦ ἃ58 σοπτραγεὰ ἢ 
Εδβδδι. [ἷπ ἴΠ15 νοῖβοὸ Ηὀδ δῆσον νηδΐ 15 ὃχ- 
φῬεςοϊεὰ ἔγοπι [5γδεὶ ἰη τεΐυτηι, ΥἱΖ. ἴῃ6 ὨοπΟὺΣ 
ἄτι ἔτοπι ἃ βοὴ ἴο δίβ ἔδί πο: ἴῃ6 γσενοσεηος 
ἀυδ ἔγοτῃ ἃ ϑεγνδηΐ ἴο [15 πιδϑίεσ. 

»,7 3αγἹ] ἘΔίμεγ, »“|νρ γευέγεπεε. ΟΟΠΊρ. 
1521. νἱῖ!. 13, ΠΟΙ ἴῃ6 βάτὴθ ννογὰ τηθδη5 
οδ᾽εεὶ οὶ γουέγεηθ; 568 4150 ἰηΐγα Ὁ. 14. Ὦγτυ- 
5.115 σορδγκς: Τιπιοῖ συ ρου ΠΙΟϑυϑ; νεγεῖοτ 
Ρ᾽1.5. 

7. ὄδιεα4] Α οοττοοὶ ἐγδηϑίδεϊοη, ἱξ ννε 
ἴλκο ἴδε ψοτγά ἰῃ [18 πχοϑὲ βθῃογαὶ 56η986 85 515 - 
πἰέγίης »οοά. Ετοῖὶ ν. 8 ψγ ραῖμεγ (παῖ ἰἴ 
πιοδῃς8 ἤοῖο ἴα 5δογίβςοϊδὶ βοϑῆ, δ5 ἰὴ [ωδν. 111. 
ΙΙ, 16, χχὶ. 8, ἀπὰ Νυπι. Χχυ ῖ, 2. 

Τρε αδίε οΓ᾽ δε  ΟΚΩ] τὸ ἴ!ε αἰΐαγ; 566 
ἘΖΟΚ. ΧΙ, 22, χίϊν. τό. 

ἐς εοπέφνιῤηδίο] Ἀδίμοῦ, ἀϑβριβοά 1᾽ 18, 
δοοογάϊηξ ἴο {86 υϑ6 οὗ ἴπ6 βᾶτὴς Ηθῦτγον ννογὰ 
ἷπ Ὁ. 6, ἡνμοτο ἴς 5 ἔνγίοα 50 τεπάεγεα, 

8. 126ὲ δὶήκπα  ἰ.4. ἃ ὈΠπὰ δηϊπιδὶ. 
οδεσγίης ἰ5 [ογυϊἀάθη ἴῃ ἴμεν. ΧΧ . 22. 

ἐς ἱ ποὶ εὐ] Ἀλίπεγ, 10 16 ποῦ ΘΥἹ1], 

ΐ.Ζ. ἴὰ γουγ Ἔγ65---ἶἰπ γουγ νἷονν οὗὨἨ γουγ αὐ 
ἴο Οοά: 90 πιβίυ5 δηὰ Μδυτεγ, 

{δε ἰανιε ἀπά «'.1] 8εὲ Πευΐ. χυ, 21; ἴμεν. 
ΧΧΙΙ. 20. 

ἐὸν φουεγμογ] Ιἴ Πᾶ5 Ὀθεῃ ἱπουρδξς ἴμαῖ 
1ῃ15. τοίογοηςο ἴο οἰεγιήρβ ἴο Ὀὲ πιδάδ ἴο 1Π6 

[οΡοΥΑὶ τυϊοῦ οὗ [6 ἰαπά, ἀρροϊηϊεά Ὁγ ἴδῸ 
Ῥρεγϑίδῃ πιοηδγοῖ, 15 ἱποοηϑβιϑιεηῖϊ Δ} [86 ἀδίε 

αἰττἱθυϊοά το ἴπ6 Ρτορῆθου ἀυτηρ ἴῃ ΒΑ ΓΔΡΥ͂ 
οΥΓ τυΐο οὗ Νομοιῖδῃ; Ὀοοδιϑε ἰπῃ Νοῆ. ν. 14--- 

το “ὸ ἅτε τοϊὰ [μδὲ Νεμεηγίδῃ ἕογροσε ἴο 

δχδοῖ ἔγοιῃ 15 σουπίγυπηθη (ἢ6 ΟἸΒΙΟΠΊΔΓΥ 
ταχαϊϊοη ἔου ᾿ἷ5 οὐνῇ 5ιι: 5:56 6 ἃ5 ξΟνΝΟΓΠΟΥ. 

Βιυξ ἴξ 15 ΠαΤΑΪΥ ὨρΟσβϑΑΙῪ (0 ᾿ἰπὶῖξ ἴδε ἐχ- 

γεβοίοη 227 χουέγπογ ἴο ἴπ6 ἱπαϊν!ἀυ8ὶ] νν ῆ0 

οἷά ἴπ6 οἶτθ νβοη Μαϊδοῆὶ ργορμοϑιθά. Ηδθ 

υιϑ65 ἰξ ἃ5 ἃ φεηογαὶ {Πυϑιγαϊίοη οὗἩ [π6 δἰη οἵ 

δυςῇἢ δὴ 

[5Ξγ86 1 ἴῃ οὔογίπς ἴο δεῖς Ὠῖνῖπε Κίης ῃδξ 
ὙΠ σῇ ἃ πυπιδη γυΐεῦ ννουἹὰ τεὐοςὶ νΒ ἀϊπάδίη. 

9. δειεεε Οο] ἄορ. ἔχοά. χχχίὶϊ σὲ: 
1: 8. Χἰϊ, 12: ]ἐγὶ χχνὶ. το. ὙΠὶ5 αὐ οὗ 
ἘΠΤΘΕΒΟΙΥ φγάγοσ Ὀεϊοηροά ἴο [86 ρῥγεϑί 5 
οἵἶϊοο. 

μπίο 1901 Δ βῃουἹά γαῖμεγ δᾶνο ἐχρεσίε 
μη!ο γομ, ἃ5 ἰὰ ἴδε υϊζ., “μθ »ηΈΓΕαΙ 
«εογὶ ." Ὀυϊ ἴῃς ρτορδεῖ ΠΊΔΥ 6 5ρθακιηρ ΠεΓδ 
85 οης οὗ ἴῃ ροορίθ. 

ἐδὶς ῥαὶδ΄ ῥδέη ὃγ 7ομγ »ιθαρ.} ΤΑΙΟΥΑΙΪΥ, 
ἴον γομγ ῥαπάς δαί ἐῤὶ5 ῥγοοεεάρά ; ἰ.ε. ἴμε 
Ῥγαϑίβ ὙΓΟΓΡ βρθοίδιΥ σΌ ΠΥ, Ὀδσᾶυϑεα ἰξ νγᾶβ 
(Ποῖ ἀυγ ἴο γοὐεςὶ ἱπιργοροῦ οβογίπρϑ. 

«οἱ ῥὲ γτεσαγά γομν ῥεγιοι 1 ἈἈδΙθογ, 
Ψι1 ΗΞ9 1170 ὋΡ ὍὈ890 780908 ΟΥἩἨ ΔῺΥ οὗ γον 

ἐ.5. Ὁ} Ηδ ϑοἰοςοῖ οὐ͵]εςῖβ οὗ Ηἰ5 βζᾶςε ἔγοπι 
δηοπρ γοι ὶ 

10. "ώο ἐς ἱδεγε ευὸρ ἀπιοηρ γομ, ὅς. 
Ἀαΐδοσ, οι] ὑμδῦ οΥθ ὕδθτ9 Ὅ6ΣΘ 
ΒΟΙΩΘ ΟΣΘ διρομᾷ Υοὰ ὑὉπδῖ σπου]Ἱά 6106 
09 ἄοοτπ (οὗ ἴπΠ6 ἴεπιρ]6); διά ὕὉπδὶ γ9 
ἀιϊὰ ποῖ κἰπ4190 Στὸ οἱ 1159 δΔΙΡΙΌΔΣ ἔτυ1- 
19881Υ7} ὍΤΠο ἰηϊοττοχαίϊνε ραγίοῖθ 885 Πέτα 
δῃ ορίδιϊνο ἔογος, [{ 5 ἃ τηϊδίδίκα ἴο ΞυρΡΡΙΥ 
Ὧν ποισδὲ ἴῃ ἴδε ἢγβε εἰδιιϑα οὗ ἴπ6 ϑεπίεηςα. 
ΤὮ6 ἀκ] ἱπιρ]ϊεβ (πὶ ἴπ6 ἰδπιρίς ἀοοῦβ ἅτε 
τορδηῖ: ςοπιρ. ζεῖ. χὶϊ. 22; 2 (ἶτγο. ἱν. 22. 
ν ποιφϑε]ὴ ἱ.6. ἔγα {655} ---ἰο ὯΟ Ρυγροθβεὶ 

σορ. ἴῃ6 υϑὸ οὗ δωρεάν ἰῃ Οἱ], ἴϊ. λι, ἄρα 
Χριστὸς δωρεάν ἀπέθανεν. 8:66 4150 ἘΖΕΚ, 
χίν. 22. ὙΠῸ 5686 οὗ ἴῃς ραϑϑᾶρε 8 [ἢ Ϊ5 : 
1: ψνεῦο Ὀοξίοσ [δὶ ἐπ6 ἰοπηρίς ἀοοῦβ ψΕΓῈ 
εἰοβοά, δηὰ ἔμδὲ (ῃς 5δεγῆςεβ βου ϊὰ οβῶϑε ἴο 
Ὀ6 οἤεγοά, ἴδῃ παῖ ΠΟΥ βου! ΡῈ οεγοά 1ῃ 
ἃ ἰουτῇ ποῖ δοσερίδοϊος ἴο Οοά. 
᾿ς ΩΠ ΘΠ ΙΕ Ὶ 1 ἰτογα γ, α πεαὶ οὔεγίηφ, απ 
μηδίοοάν “αογίβεε; Ὀὰϊ ἤρα υϑοὰ ἴῃ ἃ φεπεσζαὶ 
8656 [ῸΓ ΔΥ Εἰζι. 

11. .ῥα] δὲ σγεαὶ, ς. Το ΕΧΧ. τ ΒΟΥ 



ΜΑΙΙΑΓΗΙ. 1. 1]. 

σίεαῖ Κίηρ, 881 τ ΠΟΚΡ οὗ Ποβῶ, 
ἈΠ ΠΥ ΠᾶπΊ6 -ἰς ἀτγελάξι! δπιοηρ ἴῃς 
Ποδίῃςῃ. 

ΓΗΑΡΤῈΚ 1]. 
: 272 :λαγδίν γοῤγουείά ζἦε γίξείς ὥῶτ' πεσίφοέη σ᾽ 

ἐἀεῖ» εουεπαμέ, τἰ πα 1Δέ 2εορίε 79» ἑαϊοία ΖΚ, 
14 ,»»» σάμέίεγγ, 17 απά 20» τη δε. 

744 [ν. 12----. 

ΙΥ πᾶπια ταί δὲ στοαὶ ἀπιοὴρ ἴπε 
μιοδίδθη, βατῇ τῆς ΓΟΚῸ οὗ ἢοϑλῖϑ. 

12 ἴ Βυϊ γε πᾶνε ριοίδπεά 1ἴ, ἴῃ 
τῃαῖ γε 88Υ, Πς τῦ]ς οὗ τῆς ΓΟ Ἀ Ὁ 
ἐς Ρο]]υτεά ; δπά τς ἔτυϊς τὨογθοῦ, 
εὐεη ἰδ τηθαῖ, ἐς σοῃτειρτῦ]6. 

112 Ὗε 544 ͵5Ξο, Βεῇοϊά, ννῆδὲ 
ἴο, 84. Ψνελγίπεβ5 9 127:} δὰ γε δᾶνε ΝῺ πον Ο γε ργίεβῖβ, [ἢ]5 φοσὰ- 
πεεκαε βηαβεά δὲ ἰτ, βατῃ τῆς ΓῸΚΡ οὔ τηΔηἀπηεηΐ 1: [ΟΓ γοι.. 
ἦα, ἨΒοβῖβ; ἀπά γε ὕὑγοιρῆς ἐῤαέ οὐ Ρἠ 4κχ “1 γεν} ποῖ ᾿εᾶγ, δηά 1 γε “ ἴεν. αὶ 
αν. τυᾶς ἴοτῃ, ἂπά τῆς ἴάπιε, ἂπά τῇς υν}}} ποῖ ἰὰῪ 2ὲ ἴο μεαγί, ἴο ρίνςε ρίογυ ἔξω 

δίς; τῆυ8 γε Ὀτουρῃς δὴ οἤεγίπρ : ὑπῖο ΠΥ Πᾶπιδ) δα τῆς ΓῸΟΚῸ οὔ ΚΣ 
8ῃου 4 1 δοςερῖ 818 οὗ γοὺγ Βαπᾶὰ ὁ ἢοβῖβ, 1 νν1}}} ἐνεὴ βεπά ἃ συγβε ὕροη 
δα τῆς ΓΟΚΌ. γου, Δη4 1 νν}}} συγβα γουγ δ] εββϑίηρβ : 

14 Βυῖ ουτϑεά δὲ ἴπε ἀεςείνετ, γεᾶ, 1 ἤᾶνε ουγβεά τῃεπὶ αἰγεδάν, δε- 
"0, ἐπ Ὡς ἢ ΠΑ ἴῃ ἢ8 ἤοοϊκ ἃ πιαῖὶθβ, σδιιϑε γε ἀο ποῖ ἰδὺ ἐξ ἴο Πελγῖ. τοι, 
ἥκει, πὰ νονγεῖῃ, δηά βδογίβοθι ὑπο τἢ6Θ. 4. Βεμοὶά, 1 ψ}}}} " σογγαρὲ γουτ γέβΊσε, 

Ιοτὰ ἃ Ἴσογιρὲ τῆϊηρ: ἔογ 1 ἀπ ἃ 8664, δηά ᾿ϑργεδά ἀχηρ ὕροη ὙΟᾺΓ «μέν. 

1156 [6 Ῥγεϑεπῖ, ποῖ (ἢ πιΐζυγο ἴεπϑε ἤετο, ἀπά 
ΚὨσουρδοιῦῖ {Π6 νοῖβο. ὁ" Μῦ πᾶριὸ ἡ 5, γεαὶ οὗ 
εἰογίβεά..." 
απο ἐδὲ Οεπεΐε,, ἀριοῖς ἐδε ῥεαΐδεη) 

βίαπά ἴῃ Α. Ν. 85 σοῃάογιηρϑδ οἵ ἴῃ6 5δὴθ 
Ηδοῦ. ννοτά. [τ ψου]ὰ Ὀ6 Ὀείῖοῦ οχργοβθθα ἰη 
Ὀο(Ὼ ρῥίδςθβ ΌΥ δδοσκ Ὁ 0 πδῦξομδ (ςΟπΠΊρ. 
Ἐχοά. χχχὶϊ!. 13). 

ἐι ΕΌΕΡΥ ῥίαεο ἱπεοη 6] 14 οὔεγεά. ἴπὶ ἴδ 
Ἡδφῦ. {ποτῸ ἰ8 ἃ ϑιγι κίηρ 4]]}ΠΠτονδίίομ, νυ ΟἿ ἰ5 
Ἰοβδὲ ἴῃ ἴδ ἐγδηβίδιίοη. 

12. Βυὲ γε δαυε ῥγοίαπεά 1 ἘἈΔίδογ, 
Βυν γοὰ 8.179 ὉΠΟΥ͂ ὑμδὺ ῬὉΣΟΐδηθ 10. 

Τόε ἰαδίε ὁ 1΄ὸε ΖοκΡ, δις.] Ἀδίποσ, ΤῈ 9 
8010 οὗ Φ9ΘΒΟΥΔΙΕ, 20 18 Ῥοϊϊπαλοάᾶ; ἴογ 
1Π6 ργοπουῃ ἰ5 δι ρμδῖϊς. 

απά δε ζω ἐρεγεοῦ, ὅς. Ἐδίδον, απά δε 
ἴο 108 ἔτυ!ῦ (2. ψνῃδΐ 5 οἡ 1) 108 ταϑαΐ 18 
ἀθβρίβοά. ἼΠυ9 ἱἰπ Ηεῦ. ΧΙ. χς, ὈΥΑΥΕΓ ἰ5 
καρπὸς χειλέων, Ὀεϊηρ Οἡ ἴδ 11Ρ05. 

138, αυδαὲ α «υεαγίποει ὦ Π 1... "" ψιῆδξ 
ἃ ὙΜΟΑΥΘΟΙΊ6, ππρταίθδι! ἰδαὶς 1ἴ 15 ΤῸΓ ι15 ἴο 
ΠΟηΒΌΠΙΣ δυςἢ ἔοοα 1" ὙΠΕ 85πι6ὸ ννογὰ ἰ5 τϑη- 
ἀογοὰ Ὀγ ἐγαυσὲ κι Εχοά. χυθ!. 8: ὈΥ ἡγαυεῖ 
ἴῃ Νυπι. ΧΧ. 14: ὈΥ̓ ἐγομδέρ ἴῃ Ν᾿. 1Χ. 22. 

απά γε ῥαυε «πιῦεά αὐ ἢ ἈΔΙδοΥ, δά γ9 
ΒιϊΙ δὲ 11, δ5 δὴ δηΐπιδὶ ννουϊὰ ὑτῴδη ἴΐ 
τοὐεςῖβ ἔοοά; Ὀαῖϊ σοιιρ. ἴΠ6 56 οὗ 16 ννοτὰ 
ἴῃ Ηδρρϑὶ 1. 9. 

ΤῊ]5 ρᾶϑϑαϑο ἰ5 οὔ οὔ πο ᾿ποίδηοεϑ ιπιιϑῃϑὰ 
Ὀγ ἴἢ6 Μαβογδὴ οὗ ννῃδῖ ἰξ ς}}5 Τέξζισι δορῥε- 
γῖνι, "" (οττοσίοη οὗ ἴΠ6 δεγῦ65,᾽) ἴῃ νυν Βὶς ἢ ἃ 
ςοτγτιρίίοη οἵ ἴῃς ἰοχί 15 δϑϑιιπιοὰ ἴῃ ογάδυ ἴο 
ΘϑΟᾶρ6 Ὄχριοβϑίοῃβ ἀδοιηθάὰ ἀοσορδίοτυ οὗ {πὸ 
ἀἰξη εν οὗ 1ομοναῆ. Α βυιθβει[υτίοη οὗ ἸΣλδξ 
ἴογ "δὲ 5 βιιφρεβίδα ; 566 Βυχίοτγξ, “1εχ. 
Οδ)]ά." Ρ. 2641 54. 

Τόαξ «αυδίιοῦ «υας 10γ}] ἘἈλδίδος, τϑπδῦ 186 
δῖο θ:, οἵ ἴδίκθη ΟΥ̓ νἱοϊθηςθο. 

14. «Ἃ εογγμρὲ ἐῤίηρ] ἰ.6. ἃ Τοτηλ16 ἴῃ σοῃ- 
ἰγαϑί ἴο ἃ πιᾷῖθ, ννῆις ἢ δὲ τπῖρῆξ ἤᾶν οἰοτγοά. 
566 "μον. ἴ. 2.) 1Ιος ΧΧΙΪ. 19. 
ἀγεαζμΠ 1.6. Ὠοὰ ἴῃ ΓΟνΌγθηςθ, ἈΥΥ ΤΙ] ; 566 

5110. . 6. 
ῥεαιδοη] ἘἈδίΠο, παῖ]: 8, 25 ΞΡ. ΨΟῸ ΣΙ. 

ΟΗΑΡ.ΠΠ. 1.26ὲς εον»ι»ηαηπάιεη}) ΟΥ δοςογά- 
ἷῃρ ἴο Επτϑῖ, δὶς εουιρεδείοη ΟΣ »ηὲπξ, ΤῊᾺΥ 
Τηϊβϑίοη ἴῃ [ἢ1|5 ρσγοϑοηΐ Ἵδϑὸ, ἰ5 ἴὸο γοιι. Κεὶὶ 
οχρ δι ηϑ ἰἃ ΌὉγ δὲν ῥμγροσό 977 »εῖπε τ-- 115 νυν ϊςἢ 
Ι (]εδοναἢ) ρυζροβθα ἴο ἀο; δῃηὰ σοϊηρᾶτε5 
Νδυμὰ 1. 14. 

Ω. α εὑγ.6] Ἐδίδογ, 189 οΌΣΒΟ, ἴΠ6 ἊΓ- 
τἰς]ο Ὀείηρ οι ρηδίϊς, ἰπ σεΐεγοησε ἴο 16 ουγϑα 
οὗ πὸ ἷανν σοπίδιηρα ἰῃ οι. ΧΧΥ. 1 ς---26, 
ΧΧΥΙΙ, 1ς-ὅ8. ““ Μαϊθάιςῖο ρἷιι5 εξ υδπὶ 
Ἰπηργοοδίίο. ἱπιρσγεοδίίο νογῦῖϊ5 τἀπίυπὶ Εῖ. 
Μαϊθάϊςϊιο [6] οἴϊδπι οἤεοΐυπι μα οῖ.᾽" γυβίυς. 

1 «υὴΐ! ξωγας γον ὀκεσῖηρ] ἐκ. 1 Μ11] τυ γη 
ΥΟῸΣ Ὁ] βϑίη 8 Ἰηΐο σι ΓΒ68. 

1 ῥαυε εμγιοά ἐδοη} 1 ΟΓΑΙγ, 1 δαυε 
ἐμγεα ἐΐ, [6 ἴδπ).-5!ΠῈ. 5. ΠἼχ Ὀεῖηρν υϑοὰ ἀϊ5- 
᾿ΠΌΘ ἄνευ ἴο 5 ΠΉΠ ἐδ ὁπ οὗ γουγ ὈΪε55- 
ἴῃ 83. 

8. 2 «ὐδὴ] εογτηρὲ γοῖρ “ἢ Ἐδίδοτ, 1 
11} ΘΌΘΟΙΚ ΥΟΌΙΣ δΒ008 ὉΥ ΣΟΡΣΟΥΙΚ, 2.ς. 
ΤΩΥ τορτοοῦ 5}4}} σἤεςκ [6 ργοάπυςσξνοηθθς οὗ 
16 μιαγνεβῖ : ἴοῦγ ϑβεθὰ -- ρτοάιος οὗ ἴῃ6 ϑεοὰ 
ΒΟΥ, σοΙηρ. 58], ΧΧΙΪ. 2, ὙΠῸ βᾶπι6 νογὸ 
ΟΟΟΌΓ5 ἰηξγ. 1. ΣΙ ἸΠ ἃ ῬτοπΊϊϑε, ἃ5 θα ἴῃ ἃ 
τοδί. Οογγωρὲ 15 Δῃ υἱπέογιυπαίο γοηάοτίην, 
ῃοῖ ἴο πιεηίίοη (Πδξ 1 τορσεβϑοηῖβ Δηοῖποσ Ηοὃ. 
τοοῖ ἴῃ Ὁ. 8 ᾿Ἰηΐγ, οόδμξε δῖνος 1Π6 9δῆθο ἴῃ 
ἢ]. τα δηὰ 4150 ἰπ 5. ἰχ. ς, ἸΧΥἹ]. 20, ον. ο: 
Νδθιπὶ 1. 4; Ὀυζ ἴῃ 41} (Π656 ρᾶϑβαροβ ἴῃς ἰάδᾶ 
οὗ γευέγαὶπέ 18 ΤΟΤΕ ΟΥ 655 ἱηνοϊνοαθ. ὅ66 
Νοῖδ αἵ [86 οηὰ οὗ ἴθ (παρίογ. 
μη) 1... (6 ἀμηρ οὗ ἴῃ δηϊπιαὶς οἤὔετοά 



γ: 4-.1.}᾿ 

ἔλοςβ, ευεπ ἴπ6 ἀυπρ οὗὨ γουγ 8οἰθπηη 
Εν, ὃ [,: ἐΟτ [εαϑῖβ ; δηά ἴοπε 5}]]} 6 γοῖι ΑὙΔΥ 

ΡΥ ψ ἢ 1 
“:τυαν ἐο ἐΖ. 4 Απά γε 5}|4}1 Κπονν τῆλ 1 ανε 

βεηξ [ἢ]8 σομητηδπάπιοης τηῖο γου; 
τιδὲ ΠΥ σονοπδηῖ πιρῆς Ρὲ ψγτἢ 
Ι,ονὶ, 88:1 τῆς ΠΟΚῸ οὗ Ποβῖβ. 

ς ΜΥ οςονεπᾶπε νγὰῶ8 ἢ Πΐπὶ οὗ 
[ππ τι Ρεᾶςε; δηά 1 ρᾶνε τβεπὶ ἴο 
Ἀἰπι ,ῶγ ἴδε ἔδβαγ ψνβεγεννῖῃ ἢς ἐεαγεά 
ΤᾺ6, Δηἀ νν8 δίγαι ἃ Ὀείογς ΠΙΥ ΠΆΠΊ6. 

6 ἼΤμε ἰἂανν οὔ ἵπιῖἢ ννᾶβ8 ἴῃ ἢΪ8 
του, δηὰ ἱπίυ Ὑ ννα8 ποῖ ἔουπά 
ἴῃ ἢἷβ ]ρ5: ἢξ νναϊκεὰ νντῆ πια ἴῃ 
Ρέᾶοε δπά εβαιϊγ, δηά ἀϊά τὰγῃ ΠΊΔΩΥ 
ΑΥΓΑΥ͂ ἴτοτλ ἱπίαα{Υ. 

, Ἐογ ἴδε ργιεβϑι 8 1ρ5 βῃου]ὰ Κεερ 
Κπον]εάρε, ἀπά {πεν δμου]ά 5εεκ τῆς 
ἴλνν δὲ ἢ15 ποιῇ : ἴογ ἢξ ἐς ἴῃς πιεϑ8- 
βεηρεῖῦ οἵ τἴ6 ΠῸΚΡ οἵἉ Ποβῖβ. 

ὃ Βυῖ γε τὲ ἀερατῖεὰ ουξ οὗ [δε 
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ὙΨΑΥ ; γε πᾶνε σδιιϑθά ΤΠΔΠΥ͂ ἴο "βἔιπι- ἰου Μά, 

86 δὲ τὰς ἰανν; γε ἤᾶνε Ἴσογγιρῖεα 
τῆς σονεπδηῖ οὗ [μον]. 58 τῆς ΠΟΚῸ 
οἵ Ποϑβῖϑ8. 

9 Τπμετγείογε μάνα 1 αἷδο πιδάς γοιι 
σοπταπιροὶς δηά δαβε Ὀείογε 11 τῆς 
Ρεορΐε, ἈξξοῖοΙπΕ 835 γε ἢδνε ποῖ Κερῖ 
ΤΩΥ ννᾶγ8,) δυς δἰ ἤανα Ὀδδη ραγίϊδὶ ἱπ 
τῆς ἰανν. 

ιν, 
ἐπ εα ν 
Ζλε μεεέ 

1. ὅἢμλνε ννὲ ποῖ ἃ]1] οπς ἔδῖ μου" ἐξζπα 
Παῖῃ ποῖ οὴς (ὐοά ςτελῖεά τι5 ὃ ὙνὮΥ “εεῤίκά 

Ωςέεδ. 

ἄἀο ννε ἀεαὶ {γεδοῃεγοιιϑὶν Ἐν ΘΎΥ ΠΊΔη “ἐ Ερὶι. 4. 6. 
ἀρδίπϑῖ ἢϊ8 Ὀτοΐμεσ, ΟΥ ῥτοΐαπίηρ ἴῃς 
ςονεπδηῖ οὗ ουἦ ἔλίμετδ ὃ 

11 Α ]Τυάλῃ παῖῃ ἀεαὶς τες οῖ- 
οὐδὶγ, ἀπά δη δδοηλῃπδῖίοη 15 σοπη- 
ταϊτῖοά ἴῃ ἴβγδαὶ δπὰ 'π [εγιβα]θπὶ ; 
ἴον υάδῃ Πδῖῃ ργοίαπεά τῇε Πο 688 
οὗ τῆς ΓΚ Ρ ψ ῃϊὶςἢ με "]ονεά, δηὰ ἴότγ, 
μῖῃ πιάση εἀ τῆς ἀδιρῇτεγ οἵ ἃ βἴγδηρε 
σοί. 

Ψ.--.ι....ι..............““΄΄΄΄Φῤ΄.-
.- ͵ς.--΄-ς----““΄π :᾿:ς-οορσπ|εἨΞοέ͵ε͵ιέἍτττ;Ὰ,, ΓΤ --΄,; ΤΤΤτΤρΠπΠτῈῸΠ Τ---"“͵ “.- --ὅ.ῃὌηὉ.. ἅ.ὕ. ἀΑἊινἅι-ὼ

᾽Γ.- 

ἴῃ 5δοσίθοο, πο νυ ἢ ἴῃ6 σκίη δηά ἴῃς ἤσβῃ 
ννᾶ9 δυγηοὰ ψιϊβουΐ [6 οαπὶρ; 5ε6 ἔχοά. 
ΧΧΙΧ. 14. 
Ὁ γον “οἷρριπ πα..}] Ἀδίμεν, οὐὗὠ ΥΟῸΣ 

ζοβῖαὶ βδοσίζίοϑα, σοπιρατηρ ἴδε υ56 οὗὨ [86 
ννογτὰ ἴῃ Εχοά, χχὶδ. 18; 5. Ἔχυ δ, 27; [58], 
ΧΧΙΧ. 1. 

οπδ «ῥα! ἰαλε γομκ ααυαγ «υἱὸ 1 ἘἈδ- 
1ΠοΓ, ὁπ: 8181} οδδῖ γοὰ ἴο ὑδθ Β81ΩΘ 

ῬΙ866, 1.ε. αὐἱήδομέ δὲ εαρηρ, ταθαπίης παῖ 
ΠΟΥ 584}} ὈῈ ἐχοοπιπιμηϊοαϊοά. Οομῃρ. 1 Κ, 
Χχίν. το. 

4. δαὶ 1 δαυνε “πὶ δῖ. εονιριαμά»ιθ}]} 
ἈδΊποῦ, Ὁμδὴ Σ πδῦϑ ἀθοϊασϑά ὑμ18 ΣΩΥ 

ῬΌΣΡΟΒΘ, 85 ἴῃ Ὁ. Σ 5ΌΡΥ. 
δαὶ ᾽π7 εσυεπαπὲ τιϊφδὲ ὅγε, ἅς. Ἐλδίβεγ, 

ἐμαὶ  . οονοπδοῖ ὙΠῸ 1,00] (τ-ῖῖῃε [.6- 

υἱΐοβ. ἃ5 ἃ Ὀοάγ) σαϊεδ εἰδῃά ζϑαῖ; 56ὲῈ 

Ναηι. 11]. ς δὰ δη, 

δ. Μ εουεπαμ] Ορ. Νιυπι. ΧΧΥ. 12, 13. 

«ὐας αὐ᾿αἰά ὀεζογε] 1 Δἴεγα ΠΥ, δοαυεά δίμι- 

“οἱ ἀοαυη ὕονι ὀξίογε, ἀπ ἃςῖοη Ἐχργεβϑῖγθ 

οὗ ἀ τουούρηςο δηά δυπιὶ]δίίοη. [ἢ [86 

ράγΑ]16 ξε5 ἰῃ 28. ΧΧΙΪ. 19: 5. ΧΥ ΠῚ, 24. 

1015 νοσὺ 5 ἱποουτθςν τεπάεγοα ὀγοάεη. [ἢ 

φῃουϊά δὲ δεπί. ὙΠῸ Ῥϑδὶπιῖϑὶ 15 βσρεακίπρ οὗ 

πο βἰσεησίῖῃ ὑοῦ Οοά μδὰ φίνεη ἢὶπὶ 85 

ΘηΔὈ]ΐπρ Ἠἰπι ἴο Ὀεπά {πε βἰτοηρεβῖ θονν. ΤῊ 

νοτὺῦ υδαδαν 5 φηἰῆθβ. 29 ὀγεαξ ἴμο Ὀονν; 5866 

Ῥς, χχχυΐ ᾿ς; Ηοβ. ἷ. ς, ἴ1. 18; [ἐγ ΧΙΙ͂Χ. 3. 

8. απά ἐπίφιιδεγ «υαΓΨ ποὲ ϑομπἢ ἘἈλδίδεσ, 
διὰ 8δὸ ἴο Ῥοσυόσδβοιθδδ, 1 ἮδΔδ ποῦ 

ζοππά. : 
ἐφι}}}] ὙΤδδ τοηάοτίης οἵ ἃ ποὺπ ψΒ]οἢ 

Ἰϊτογα Ὑ πιθᾶπβ ἃ ίαὶπ, α ἰευεί ἐαὐϊε-ἰαπά, ἃ 

»ἰαίεαι--- αταῖίγεῖγ, τ[86 τρδκίπρ Ἰενεῖ ὈΥ τϑ- 

τοονίηρ οὐπιγιςτίοης (Ζεςῆ. ἷν, 72); «πὰ ἴδεπ, 
ἃ5 ἴδγα, Ἄφιμδίγ, δοπεεῖγ, ῥίαίπ ἀεαϊηρς; 85. ἴη 
[54]. χὶ. 4. 

η «ῥοωϊά ἔερ, ες. Ἀδίδεῦ, βδνο Χορῦ... 
διά τῶῦὸὰ βουκῃῦ 89 1Δ»ν, ἄζο., 1.6. ννΏθη 
{Π6 ῥτίεϑίβ ὑψεγα ἐλΙ μέ] πιϊηἰβίειβ οὐ Οοά δηά 
ἀϊά τὨεῖγ ἀπγ. 

8. καγὸ ἀεραγίεδ οἱμἱ 971 Ἐδίδογ, δ Ύ9 
ζυχηθά 8514 9 ἤσοιι, 85 'ῃ Ὠουῖ. ΧΙ, 20. 

δε «υα}ν.} Ὑπδῖ 5, οἵ ἴμοβε ὑηθβίϑ οὗ οἱά, 
Ψ 8}ο νγοτὸ ἔδυ] ἰο Οοά. 

9. δα.] Ἀδίμος δϑδεϑά οὔ σου ἸΟῪ. 
ῥᾳαυε δὲέεπη ῥαγίίαὶ ἐπὶ δε ἰααυ} 1κτ. βαυὲ 

ἡ εά μῷ ὕαεε: πὶ (ἴὰ6 δαάπιιηἰδίγαϊοη οὐ) δέ 
ἴααευ; σοταρ. 500. 1. 8; Οεη. Χίχ. δὲ ; 1 5. Χχνυ. 
35" 

10--186.ἀὈ. Ἐτοπὶ ἴπ6 ῥγίοϑίβ ἴῃ ργορβοῖ 
ἴυγπς ἴο τοῦυκο ποθ ννῆο ἀϊνογοοά τποὶγ 
υνῖνοβ πὰ ἰηϊογπιαιτιοά υἹἢ Ἰογοσῃ ννογηθῃ : 
866 ΕΖγὰ ἰχ. ; Νϑὴ. Χμ, 22----27. 

10. οπό ὕαίδεν... ομ Οοα] ἐ.ε. “15. ποῖ 
οὖς Οοά ἴΠδ βᾶπιὸ Οοὰ ψ μοῦ Οὐγ ξογείδί Ποῦ 5 
βογνοά, δηὰ νγῆοβο σονδηδηΐ ΠΟΥ Κορὶ ὈΥ πλλΓ- 
Γγὶπρ νυῖνεβ οὗ τμοὶγ ον τάςε ἐ" 

ἀεαί ἐγεσεδεγοισῖν ἀφαὶϊπ4} ἱ.6. ἀεεείυε. ΤῊΣ 
Ηεῦ. νετὺ δάχαά 15 {πε οαἰομ-ινογὰ οὗ 1} 15 
δηὰ ἴῃς ξΟ]] ον νεγϑεβ ἀοόνῃ ἴο Ὁ. 16 ; 566 
“ον. 11.14.15. 16. 

εουεπαηΐ Ὁ ομν 7αι εν] ἘἈείοττεὰ ἴο ἴῃ 
Ἐχοά. χίχ. ς ; Πουῖ, Υἱῖ. 3) 4) δῃὰ τε-ηξογοεὰ 
ἴῃ ΕΖΙὰ ἰχ. σλ, Χ. 3. 

11. 20ε ῥοϊπει: φῇ δὲ ΤΟΙ͂ΡῚ ἩοΪ 1 π685 5 
ὁ πὴ τῤρυϑῳ Ηἰρῆεσὶ αδἰγθυίο---παὶ ὈΥ ψνΠΙςἢ 

6 5. γΘΑΓ5:; ΠοΡ. ΑΠΊοΟΒ ἷν. 2 ; ΡΒ5. ἰΧΧχὶῖχ. 35. 
«υῤίεῤ δὲ ἰσυεά,͵ ς.}ὺ Ἀλίδεῖ, 18 Ὁπδὺ 80 

νχλέ 19 
ἔσουε. 



746 
12 Τῆς [ΚΡ ψ»]}]} ουϊ ΟἹ τῆς τηλπ 

" Οτ, ἀίνε (ἢδε ἀοδῖμ (ἢ 8, "τῆς πηδϑῖογ δπὰ τῆς 
“14ἐ 
εἰά, «κά ϑοΠοῖατ, οὐδ οὗ τῆ6 τΑθεγηδο 68 οὐ 4- 
Αὖν ἐαέ οοΡ., δηά Ηἰπὶ (πὲ οβεγεῖῃ δὴ οἴεγίπρ 
ΓΙΣ ἄχ Το δ 

σίλ. υπῖο ἴΠ6 ΓΠΟᾺΡ οὗ ΠοβΏ. 
12 Απά {15 ἢᾶνε γε ἄοηπα ἅραδίη, 

ςσονογίηρ ἴῃε αἰταῦ οἔ τῆς ΓΚ ἢ 
ἴελγ8) ψν νγεερίηρ, ἀπά νντπ οτγ- 
ἴῃς; οὐυἵ, ἱπβοσλιο ἢ τῆλῖ ἢς τεραγά- 
εἴ ποῖ (ἢε οἴεγίπρ ΔΠΥ πιοῦθ, οὐ 
τεςείνει ἢ 2ὲ ψν ροοά νν}}} δὲ γουγ 
ἢδηά. 

14  Ὑεῖ γε 5Ξ8υ, ΥΥ Βεγείογε ἡ Β6- 
οαιβε τῇς ΓῸΟΚῸ ἤαῖῃ Ὀεαη νυν Πε88 
δεΐννγεεη ἴδε δηά τῆς νέες οἵ τῇ 
γουτῃ, δραίηβὲ ννβοπὶ ἴποιι ἢδϑβῖ ΓΑΙ͂Α 

Βα Ἰονϑά διά ΣΏΔΥΣΙΘά 88 ἀδυκῖοῦ 
ΟΥ̓ ἃ ΒΌΣΔΠΕΘ δοά, :.ε. ἃ ἔογεῖψη δηὰ ποαίῃθη 
Ἀνοηδῃ. 

12. {Τὲ ΤΟΚΡ «υἱἱ εμ οὐ ἘἈδίδογ, 1,68 
θθουδὴ οὐὲὶ ΟΥ̓, ἴπ6 νογὺ Ὀείηρ Πογίδνο. 

ἐῤὲ »ιασίεγ απά δὲ “εροίαγ}] 1]. 1|ΟΓΑἸ]Ὺ, δὲ 
«υαζεν απά ἐδε απρςυέγογ, ΜΝ ὨΙΟΙ [4ς. Οδρρο]]υ5 
ΔρΡ Ϊο5 ἴο »ἐπάογ ἃπὰ εοηργοσαίδοη--- ργίειΐ 
Δηά }αγηιοη----τοίοστιηρ ἰο ΠὨδιξ. ΧΧΥ Ως, τό, 
διο., ἄς., ἀῃάᾷ στ Οογ. χίν. τό ; δῖ ἰξ 15 γσδίθοῦ 
ἃ Ῥτονογῦ!αὶ Ἔχ ργεβϑίοη ἴοὺσ ΘΥΟΤῪ {νῷ πηοπι- 
ΘΓ οὗ [μ6 ἰγδῃϑργεβϑουβ ἔπ ἶγ. Ορ. δι. 
ΧΧΧΙ!. 26, Ποῖ “ἴη6 δῆυξ ὉΡ οπθ δηὰ ἴἰοῖ 
ἔτεα οὔθ  " --ῤὄῆ6 Ὀοηά ἀηὰ ἴδθ ἔγδο -- 41}: 566 
νοΟΙ. 1. ρί. 2, Ρ. οἵο ποῖρ, δὰ ἰος. 

ομἕ 9 ἐδε ἰαδεγπαείες 9 Ψαεοὐ}] 1.6. ὕγοννι 
αρ»ριοης 1δε {αν δος οὕ αεού. 

απά ῥίνι ἐῤδαὶ ογέγεῖ 6} Ἐλδίδοῦ, θυ θα 11 
μδῖὶ ΟΥΖΟΣΘΌΒ, 2.2. ποϊννὨοίδηόδίης ἴπδὶ Π6 
οἴεγειῃ. 

ΤΠΕ ἀδβοοηΐ ἔτοπὶ ἰδοοῦ, δηά ἴπ6 ουϊννατὰ 
βοῦνίςθ, νν}}} ἠοῖ ἀνοσὶ (δ6 1, ογὰ 5 τεϊσι δυεῖν 
)υάρτηρηϊ. 

18. ασαϊμ}] ἰ.6. ἃ ϑοςοπᾷὰ {ἰπη6, ἴῃ γχεξοτ- 
Θηςα ἰο Νοῆ. χΧὶ δ, 23, ποινν Πϑίδπαϊης ννῃδὶ 15 
τοοογάδα οἔὗἔὨΪΠ6 τεροηΐδησς οὗ πο ρθορὶβ ἔὺσ 
115 ρει Αγ 510 ἴῃ ἘΜ 2ΓΔ ΙΧ., Χ, 

«υἱέ Ἰταγἢ ΐ.6. οὗ ἴῃ6 ἀϊνογοοθὶ νυῖνοϑ, 
ΨΉ θη δυρρίαπιθὰ ΌΥ ἐογεῖρῃ γῖνδὶβ. 

ἱπσογιμεῦ ἐδαὶ δὲ γοσαγάει δ πο] Ἐδῖπου, 
8ο ᾿Ὁπ8ὶ 6 Ἡοτ]ᾶ ποῦ ὉΠΌΤΕ ΚΥΔΟΙΟΌΒΙΥ 

ΤοΟΎδΤάΒ : ΠΟΠΊΡ. 2 8. ἰχ. 8; 5. χχν. τό. 
οΥ᾽ γεγο ἐδ, ο. ἘΔΙΠοΓ, ὩΘΊΌΒΟΣ Σθ- 

οϑῖνϑ 8 δοοθυ δ 10 ΚΙ δὺ ΥΟΌΣ δι άδ. 
ςοιηΡ. [54]. Ἰχ. 7. 

14,͵ ἢ ῥεγείογε 1... ΝΥ ἀοεβ Οοά τὸ- 
ἔχ56 ἴο δεςορῖ ουυν οἴἶεγίηρϑ» 

εογηβαροῖ}) ἘΔΊΒΕΥ, ρΡασῦποσ. Ὑἢς ΗρΌ. 
τοοῖ ᾿πηρ] 165 ἃ ὙΘΓΥ οἶοϑο δηὰ ἱπιϊπηδῖθ 8550- 
εἰδίίοη, 45 οἵ ραγίποιβ, ἔγιθηάβ, σοηξδαάογαῖοβ 
ΔΟΘΟΠΊΡΪ Ις68, δζς,: σοΡ. ΗΟ5. ἱν. 17, Υἱ. 9) 8 
 δη. νἱΐ. 2ο. 

ΜΑΙΑΓΗΙ. ΤΠ. [ν. 12-!Ί: 

τγεδοογου ΒΥ: γεῖ ᾿ς 8ῃῆς Τῇῦ Θοπι- 
Ραπίοῃ, ἀπά τῆς νἹβ οὗ [ΠΥ σονεπδηῖ. 

Ις Απά ἀϊὰ ποῖ Πα πιᾶκε οπεν 
Ὑεῖ μὰ ἢς τῆς | τεβίάιιε οὐ τῆς 8ρί- δῶκεν 
γῖ. Απά νβεγείοσε ομε Ὑπαᾶῖ ἣς ᾿ 
πιίρῃς βεεῖς [ἃ ροαϊγ βεεά. Ὑβεγείοτς ἐπε ν 
ἴδε πεεά ἴο γουγ 5ρ᾽γῖ, ἀπά Ἰἰεῖ πος ὅδ. 
ἀεαὶ ᾿ ἐγεδοαγοιβὶγ δρδίηδι τῆς νυ ἱΐς "τ, κα. 
δὲ ἐδ χοῦ αν, ἡμϑώ 

1ι6 Εογ τῆς [ΚΡ τΠς Οοά οὗ [15- 
ΓΆΘΪ, δα ᾿τῆλς ἢῈ ἤδίθι ᾿ρυττίηρ 1 Οτ, ἡγε 
ἈΥΨΑΥ : [ῸΓ ὁπό σονογοῖῃ νἱοίεποα υνίτῆ ζαέμεν᾽ 
ἢ8 ραγπγχεπῖ, 54 (ἢ τ[ῃ6 ΠΟΚῸ οὗ Ποβῖβ: ἐπ, 
(Βετείογε ἴ2κΚα πεβά (ὁ γουγ ϑ8ριΓιζ, 2 "μέ αιω, 
ἴδ γε ἀφδαὶ ποῖ τγεδοθογοιβ! Υ. 

17 4 ΥἵἼ πανε ψελγιεὰ τῆε [Ὸκ Ὁ 

165. “κά 44] ποὲ δὲ »παξε οπθ ̓ ὅχς. Ἀδίδεσ, 
Απά Βαϊὴ 80 ομ9 δοῖθά ὑδπ8, ΠΟ γοῦ 
Ἀδὰ ἃ σϑπμδηῖ ΟὗὨἩ 56:80 11 ἈΪΠ 1. ς. 
Απαὰ παίῃ πὸ οὔθ δείθα ἴδιι5 νυ τοραγὰ ἴο 
ἣϊ5 νῖΐθ, ννδο δὰ ΔΠΥ 56ηϑ86 ἴῃ πὶ ὙΠῸ 
εν ρυΐ 118 φιορίίΊοη ἴο ἴδε ρῥγορῃεῖ ἴῃ 
τοίογθηςθ ἴο ΑὈὐγαῆδηὶ ἃπὰ ἢ]15 ἰγοδίτηθξς οὗ 
ΘΑΓΔΒ ἴῃ {ΠῸ πιαίίζεν οὗ Ηαραγ. Τα ργορδῆεῖ 
ΤΌΡΙΙ65: πὰ ἩΒΟΣΟΖΟΣΟ ἀϊά ὃἢπΠ9 οὁπ0 (Α- 
ὈιΑΠΔΠπι)} 80 δοῖ ὃ Ηθ δεϊοά ἴῃ 1 δοοικῖπε 
ΒΕθ09ά οὗὉὨ αοά, ἐ:4. ἴῃ οσαττγίης οὐὔΐ [6 ἀϊνιηθ 
Υ1}} ἢ τοραγὰ ἴο ἰ52δς δηὰ [ϑῃπιδοὶ. Βπξ 
ἂο γοὰ Κθ0Ρ ἃ Κπδσὰ ΠΡΟΣ ΥΟῸΣ ΟὟ 
δνῖσιῦ: σοπρ. δῖ. ἐν. τς; οῦ. ΧΥΙΣ. 21. 

π096] ἘΛΔΙΠΟΓ, πὸ 0890 οὗ γοῦ. 

16. Σὸν 2δ. Ζοκο, δὲ Οοά 9 Τιγαεὶ, χε. 
Ἀλδίδογ, ῬῸΣ Ὁμδῦ ΒΘ Βδῦϑϑ (Πεγ) 191 πτα 
Ῥυν ΟΣ ΔΎΔΥ, ΒΕ ΦΟΒΟΥΒῺ 156 ὅοά 
Οὗ [5:80]. ΠΕ οΟὐ]οςτίηρ [εἐνν5 δραΐη τορὶν 
ἴο ἴδε ρῥτορδεῖ, ΕΥ̓͂ Γείοστίηρ ἴο ἴΠ6 ρειτηϊϑϑιοι 
οὗ ἀΐνοτγοςθ ρίνεη ἰῃ ᾿οιῖ, ΧΧιν. 1-τ--Φ ; Ὀυζ (Ὠϊ5 
γγᾺ5 ΟΠΪΥ δῃ Ὄχοθρίίοη ἴο ἃ βΈΠΕΓΔΙ ἰανῦ, δὰ 
Πογδί ΠΥ ἀὰ ποῖ σονοῦ ἴπ6 οᾶ56 οὗὨ πηθὴ ννθο 
ἀϊνογοοά ον βὴ τνῖνοβ ἴῃ ογάογ ἴο Ἴσοηίγαςϊ 
Ποαίῃθη 84]}Π|Δπςδ5 ; 566 Μϑίζ. ν. 21, 12: Μαγὶς 
ΧΟ ΙΙ, 12. ΝΘ ΤΗᾺΔΥ ποῖϊοα [πὶ 186 [ον5 
ΣΕ οἵ Ἰεῃονδὴ 45 2ὁε Οοά οὶ Τεσαεὶ͵ τ οτθας 
(ἢ Ῥσορδεῖ ἴῃ ἢϊ5 ΣΟΡῚῪ ς4}}15 ΗἾπῇ ϑεῤουαό οΥ 
Ἡοἱ:. 

)ῶνγ ομὸ εουεγεὶδ ἱαίσπεε «αὐἱτϑ δὲς ἀπ φωλο 
Ἀλδίδον, ““δπὰ γεῖ 5ῃουἹὰ οὔθ σουοσ Ὠἰπηϑοὶ 
ν ἢ νἱοϊδησθ ἀραϊηϑὲ ἢΐ5. νυ 2") ῬὍΠὸ ρῥτο- 
ῬὨοῖ 5 ΓΟΡΙῪ ΤῊΔΥ Ὀ6 ἴπι1ι5 ραγαρ γαϑρὰ : “" (δπ 
δηγ πη 5. }ὦἁ]ΠΞ γουγ νἱοϊοηξ δπὰ ἰσγοδοδογους 
ςοηάυςὶ ἰονναγάβ γουγ ννῖνοβ, νι ἢ 15 σοῃ- 
ἸΓΑΥῪ ἴο 1Π6 πΊοΟΓΔΪ 56η96 δηὰ ἃ υἱοϊδτοη οὗ 
1Π6 πιοταὶ ἰδ ἡ Νοίδιηρ, {πεγεοΐοσγο σοὶ ἃ 
δυλτὰ ὕὑροῦ γουῦ οὐ ϑρίσιξ 50 85 ποῖ ἴο 
ἀθ8] ἴδι15 ἰγοδοβογοιϑγ." ὍὙΠῸὸ ἤουπ, νὩ οὶ 
ΤΏΘΔΠΒ ὈΓΟΡΕΥ͂Υ 4 γαγηιοπί, 18. ὮΟΓΕ ΟὨΪΥ͂ υϑεὰ 
Βχυγαίνοὶυ ἴου «ὐὐ7Ζ. Ἐοτ [86 ςοῃδίγυςίοη, 
σοιηρ. 6 υδὲ οὗ {Π6 νογὰ ἰῃ Ῥϑς, ἶχν. 13. 
Μδυγεῦ δηὰ ὅ5.Π0]Ζ μῖνς [πὸ βᾷπιδ σρθδῃ- 



Υ. 1-.-5. 

γν ἢ γουγ νγογάβ. Ὑ εἴ γε ϑαγ,  Πεγο- 
'π Πᾶνα νγὰ νγεασιεὰ ῥιπῇ ΝΠεη γε 
847, ΕνΝΕΙΥ οπὲ ἴδπαῖ ἀοεῖῃ εν ἐς: 

ἶπξι: Ὀυϊ ποῖ πὸ 44π|6 Τςοπεοισυςςοη οὗ ἴα 
γεγῦ. 

17. ἴη (ἢ]5 νοῦϑθο ἴδε ργορῃεῖ (δἶκοβ ὕὉΡ ἃ 
ὨΕῸῪ 5βυ δες (ν1Ζ. ἴ86 σοπιίηρ οὗ {πε ἀδγ οὗ 
φρο ὙΓΠΙΟἢ ΟΟΠΌΡ ΕΒ Ηἰπὶ ἴο {πε ἐπά οὗἉ 
15 ῬΙΌΡΠΕΟΟΥ. Ετοπὶ 1ἴ. 17---ἰϊ. 6. ἱποϊυιβῖνο 

ΤΏΔΥ ὃς τεγαγάοαά 85 Οοα᾽β γερὶγ ὈΥ Ηἰ5 ῥγο- 

ΝΟΤΕ οἡ 

ΤΠ τεπάοπηρ οὗ ἴδ6 ΓΧΧ, ἰ5 ἰδοὺ ἐγὼ 
σρνρ (α ὑμῖν τὸν ὦμον, ὙΠΟ πυρροσῖς ἴῃ 6 
Γεδαΐης "Δ ἴογ 2 πὰ ΣῊ ἴον γῊΠ. 
Οοιαρ. Ὠθαῖ. χυῇ, ,. Τῆς Νυϊγχαίο ἢ85 ἔξ εζο, 
ἐκοὸ ῥγο είαηε υοὐὲε ὀγαρδέμηε ἴῃ ἴῃ 54 Πγ6 56Ώ56. 

ΜΑΤΑΘΗΙ. 111. 
ξοοά ἴῃ τῆς βίρῃϊ οἵ τὲ Ιοκῦ, δηά 
ς ἀεϊρλτεῖι τῃ ἴμεπὶ; οὐ, ΝΥ Βετὸ 

ἰς ἴῆε (οά οἵ Ἰυάρπιεητὶ 

Ῥεῖ ἴο ἴδ6 «οοῇδης ἰηαυγΥ, “6 ὙΝΏΟΙΟ 15 ἴ86 ἡ 
Οοὰ οὗ υάρτηεης ἡ" 

Εὐνεν οπὸ ἐδαὶ ἀοείὁ ευἱ!, δ.ο.1ὺ Οὐοπιρ. 54]. 
ν. 10, 20, ὙΠ εΓΕ νὰ μᾶνο (Π6 54Π|6 ἴννο ἰάθᾶ5 
πῃ δΔη ἱηνοτίοα ογάοσ. ΕἸγϑοῖ, {π6 ἱγοηΐςδὶ ς)4]- 
Ἰσρῆρθ ἴο Οοά ἴο πιδῖο Η: πιεῖ Κκηονν ἴῃ 
)υάρτηοπί (ςοπῖρ. 2 Ῥεῖ, 111. 4); δῃά ϑϑςοπάϊγ, 
[86 σΑΙΠἸηρ ευΐἱ φοοά, ἀπά ξοοά ευἱὲ, 

ΓῊΗΑΡ, 11. 3. 

Βυῖ (δο τεηπάδοτηρ οὗ Α. . (νος τοαυΐγοβ 
ὯΟ ςοττεςκίοη οὗὨἉ ἴΠ6 ἰοχί), 45 Ἔχρ διηθὰ ἴῃ πὸ 
Ποῖΐθ, ἄρτϑος Ὀδίζοσ ψΠ τ. 2 δηὰ 11]. ΣἹ. 
Οοπῖρ. [οε] ἱ, 1:7); Ηδρραὶ 1. 11. 11. 17} πὰ 
1ετ. χὶν. 2. . 

σΒΑΡΤῈΝΚΝ 11. 
τι Οὗιλε νεβρόν, “μαζέσίν, αμπα σγαώ οὗ Ολγέρ. 

7 ΟΥ̓́ἐλε γεδείέονε, 8 “ασεγέΐερε, 13 ἀπά ἐε βαάοίν 
Ὁ ἐάε ῥεοῤίκ. τό 7.4 2γορεῖδσό οὐ ὀϊεεσίη σ᾽ 
ο ἑλενε ἐλαί “αν Οοά. 

« Μαιῆ, ΒΕΗΟΙΏ), “1 ν"}}] βεπὰ τὰῪ πιεϑ- 
Μαῖα. 5. βϑεηρεῖ, ἃπὰ ἢς 5}4]} ργερᾶγε 
ἀακεα 16. (ἢ 6 ἩΔῪ Ὀείογε πὶ: ἃπὰ τῇς ]μογά, 

οὗ Ποβῖβ. 
2 Βυὲ ψῇῆο πιΑΥ αδίάς τΠ6 ἀδγ οὗ 

ἢϊ5 ςοπιίηρ ὁ δηἀ ννῆο 5}]] βξιαπὰ ψἤεη 
ἢ ἀρρεαγεῖῃ ἡ ἔογ δ ἐς "κα ἃ γεβηδγ᾿ 8 
ἄγε, δηὰ [κε ἔμ] ]εγβ᾽ βοᾶρ: 

2 Απά ἢς 58}8]} 5ἰῖ: ας ἃ γεῆπεγ δηά 
ΡΟΓΙΗ͂ΟΓ οὗὨ 53:]νογ: δηὰ ἢς 5}4}} ρυγν 
τῇς 80η8 οὗ ],ενΐ, ἂδπά ριιγρε τπεπὶ 
85 ρο]4 δηά εἰΐνεν, τμλαῖ ΠΟΥ πιῶ ΟἸΕΓ 
πηἴο ἴη6 ΠΟΚῸ πη οἤεγίηρ ἰη τρῃῖο- 
Οὐιβῃ 88. 

4 ΤΏεη 5841} ἐς οἤετγίηρ οὗ Τυ- 
ἀδὴὰ δηά ΪΠεγιιβαίΐεηι θὲ ρίεαϑᾶπὶ ὑπῖο 
τῆς Ι͂ΟΒΡ, 45 ἰπ ἴῃς ἀδγ5 οὗ οἷά, δηά 
8 ἴῃ ᾿ [ΟΓπΠΊοῦ γΕΆΓβ. ᾿ 

ς ΔΑπάϊΙ ν}}] σοπλς πεᾶγ ἴο γου ἴο 

ΟΗΑΡ. Π1 1. φγεβαγε δὲ «υ47γ.} Οὐομιρ. 
154]. χΧ]. 3, ἵν]}, 14, ἰχὶ!. το. ὙΒΟΘα ρᾶϑϑαροβ 
οἰοαγὶγ ἱπάϊςσδιοα (ἢ παίιγο οὗἉἨ ἴῃ ργεραγζαίίοῃ, 
Κοὶὶ βᾶὰγ5 ἴπ6 Ὄχργεϑϑίοη ἰβ ρεϑοι δ ἴο τῃ6 
νυτπρ5 οὗἉ [5δἰδῆ, διὰ ἴμδὲ Μαϊδοιὶ Ὀοστοννοὰ 
τ ἔγοτι [Πα ΘΟΊΓΟΘ. 

δέΐογε »πεῚ 1... Ὀεέοτε Οοά, ἐ.4ε. Ὀεΐογθ 
Μοβϑιδῆ οὐα ἢ Μο. ΑἹ] (6 ἴἢγοο Ενδῃ- 
6} 1515 γῆο ΔΡΡΙΥ ἴῃ|5 ραϑϑᾶσο ἴο {π6 Π 55 ΟΏ 
οὗ Το [δ Βαρεῖοι, οσὔδηρο ἴΠ6 ροσβοῦ ἤΟΓΟ, 
δηά ἢανὸ δεύογε {δ ὕάσε, δεΐογε ἐεε, ἱ. 6. ΤΏΟΥ 
56 (6 ννογάβ 85 που ἢ ΤΟΥ εγὰ βϑροίκθη Ὁ 
Οοὰ τὸ Βαῖπον ἴο Οοά {Πὸ δοη, ἤθη βοηά- 
ἴῃς Ηἰπιὶ ἱπίο [π6 γυοτ]ἃ 85 ἴ86 Μεββίδῃῃ δηὰ 
οἀθοπηοῦ οὗ πιδηκιηά, 
ἐδε Ζογ4] (Ἠδθῦ. Ηκ-αάοπ) ταθαηΐπρ [86 

Μορβίδῃ, ψῆο 15 δἷσο [ῃ6 τῃθβϑοηρεῦ δηὰ 
τηἰπί βίον οὗ ἴΠ6 ποὸὺν αἰ Ξροηβλοη. 

«υδονγε γε “ε6}} 5 Θαυναίοηξ ἴο «υδο» γ6 αγὸ 
ἐχρεσηρ ογ ἰοολίπς 70, 8ἃ5 ἴμθ Ῥτγοπιιϑοὰ 
ἐοἸνεγοῦ οὗ ᾿5ϑγδοὶ (σοπιρ. [ὺκ6 1. 2ς, 48). 
νογάϑνγογί ἢ ποίϊοοβ 16 Ἰαΐϊοῃΐ ἸΓΟΩΥ ἴῃ {86 
ὑνοΓα5 φυδο»ῇ γε “εἰ, φυδονγε γ6 ἀεί δὲ ἱπ, 

ἜΝ ἐ.Φ. υῃδυνάτεβ, θη Ηδ ἰ5 ποῖ 
Ἰοοκοὰ ἔοσ Ὁγ γου. ἀοπιρ. 2 (ἶτο. χχίχ. 16. 
ἐξαίὁ ς οὗ {πὸ ΧΧ΄ ταῖμοῦ δὴ ““αέΐπε οὗ 
[δο εἤκέϊς, 

ὡ. ἄορ. Νδδιπι ;. 6 δηὰ 7οεὶ 11.1Σ ἢ 
1815 ει δῃὰ ν ἢ σον. νἱ. 17. 
“Μ μἰεγε :οα}] Ἐδίβεῖ, δοῦν» οὐὁἨὨἁ ἁ 189 

ἩΘΒΏΘΣΒ. ἼΤδθ ἤιςὶ ποίίοη οὗ ἴδε νογά 
τοπάογοὰ “μώδον 15 τηδὶ οὐἁ εἰοδπβδίην ὉΥ κἰδιηρ- 
ἴῃ ἢ ἴ86 ἔδοῖ. ὅ66 ογ. 11. 2. Τῆς νογῦ 
ΟςουΓ5 ἰῃ ἃ ἤγυγαίίνο ϑεπϑ ἰπ ἰοῦ. ἵν. 14. 

8. ρυγρε δον] Ὅλα οΥἹρίηδὶ ποίΐοη οὗ 
(δε τοοῖ 15 {πδῖ οἵ οἰοδηβίηρ οσὐὁ ρυγι γί ὉῪ 
Β]ἰογηρ οὐ βἰγαϊπίηρ ; σοπῃρ. [51]. χχυ. 6 : Ἐ5. 
ΧΙ, 6 ; δι [ἃ αἷθο δά πηῖῖ5 {πὸ ποϊΐοη οὗ πιοϊκίηρς 
ὈΥ ἢγθ, 85 δβϑθηςδὶ ἴο ἐπὶ οὗ 5ἰγαϊηΐηρ ἴῃ ἴΠ6 
ςλ96 οὗἉ πιείδ]5. 

4. τῥαϊ! δὲ ρϊεα!αη) 
“«ὑεεῖ ; ἃ5 ἴῃ [6ΓὉ. νἱ. 2ο. 
δηὰ ποίδ. 

δ. 1ο Ἰμάρνιο] ὍὌᾺῚ5 15 [εμονδἢ 5 τορὶῦ 

Τόν! γ, “δα}} δὲ 
Οοπιρ. Ποϑβ. ἰχ. 4, 

747 

! Οε-. 
ἀνοιον . 



748 

ι τσ, 
ἡυγακέῖ,, 

Ἰυάρτηεηξ ; ἀπά 1 ν}} θὲ ἃ εν 
νυν Πε885 ἀραίηϑδὲ τ βούζεγειβ, δηά δ- 
ραίηβὲ τῆς δάυ]τεγεγβ, Δηα ἀραϊηϑῖ [4156 
ϑυγεάγεγβ, δηά δρδίηβῖ ἴῆοβε τῃδῖ ἴ ορ- 
ΡΓεθ5 (86 Πιτγεϊηρσ πῃ δὲς νγάραβ, {πε 
τνίάονν, δηὰ τῆς ἐδίμεγιεβϑ, ἀπά παῖ 
ἴαγη 48:46 τῆς βίγαδηρεῦ γγοηι ῥὶς γιρῥὶ, 
Δα ἔδασ ποῖ πι6, 84:1 τῆς ΓΟΚΡ οὗ 
Βοβῶ. 

6 ογ 1 κἀπὶ ἴῆε ᾿οκ, 1 σἤδηρε 

ΜΑΙΑΟΗΙ. 1Π|. [ν. 6---12. 

ὙνΒεγείη παν νὰ τοῦρεά τες ἡ [π 
ὉΠ 65 δηά οβετγίηρβ. 

9. Ὗε ὅγε ἀνθαθ ΜΠ ἃ ουγ86 : ἔου 
γε ἢᾶνα τοῦθεὰ της, εὐεμ τἢ}18 γγῃο]ς 
πδίϊοη. 

ΙΟ Βείπρ γε 411] τῆς εἰἴδε8 ἱπῖο 
ἴῃς βἴογεμοιβθβ, τῃαζ ἴπὸγε ΠΊΔΥ ὃς 
Ιραῖ ἴη πιλὶης Ὠοιι56, δηά ργονε πὶ6 
πον Βογονν ἢ, δά τῆς ΓῸΟΚ οὗ 
Ἠοβῖβ, 16 1 νν}}} ποῖ ορεη γου τῆς 
“νγἱηάοννΒ οὐ ἤδάνεπ, δπά ᾿ ρουγ γοῦ “θεὰ 7 
ουξ 4 δ]εβδίηρ, τῆαῖ ἐῤόγό ταί ποῖ δὲ τ ἤεὰ. 
γοθηι ΘΠΟΌΡΉ 10 γεζεῖυδ 11. ΠΣ ὅς 

ποῖ; τῃεγείογε γὲ 80η8 οὐ ἰδοῦ ἅτε 
ποῖ ςοηβιπηεά, 

" 4 ἔνεη ἔτοπι τῃ6 ἀδγϑ οὗ γουτγ νοι : . ἔλιἤοτθ γε γα ἘΠΕ ΑΥΤΑΥ͂ ἔτοτη ΓηΪης 1 Απὰ 1 ψ1}} τεδυκε τῆς ἀε- ' 
οτάϊπδποεβ, δπὰ ἤᾶνε ποῖ Κερῖ ἐῤέηη. ΨνΟΌΓΕΓ ῸΓ γουγ 8468, δηά ἢξε 5}4]]} 

δ Ζεοι. ν, ὁ Βφζυαγη ὑπο πε, ἀπά 1 νν}}} τεῖαγη ποῖ ἰἀδβίγου τῆς ἔγυτ5 οὗ γουγ ρτγοιιηά ; 1Ηςδ. 
εογνρβές ὑπῖο γου, 54 τῆς ΓΟΒΡ οὗ Ποβῖϑ. 

Βαϊ γε 3414, Ν᾽ Βεγεῖῃ 5841] ννε γεΐαγῃ καὶ 
8 4 Νὴ] ἃ πιδὴ τοῦ (ὐοάὲ Υξει 

γε δανα τοδδεά πιθΘ.0 Βυῖ γε 54γ, 

ἴο ἴδ6 αιιεσίίοη ἢ ΜΠ ἢ “«. 17, ς. 1ἰ. σοΠ- 
εἸυάο5.. 

“«υἱ} [1 Δἴογα γ, ομθ μὴ πδαίοιμ. 
ΤΠΕ ΘΟ. νογὰ 5 ἰοπηὰ ἴῃ ἃ Ἑσοηϊγαςϊοά ἔΌΓτ 
ἴῃ ΖΕΡΆ. ἱ. 14. 

“οΓΟ γΓ.}] ῬΥΟΡΟΙ͂Υ, πε εγογ, Οὗ ἱπεαηπία- 
τος; 566 2 (ἶτο. ΧχχΙ. 6, ΘΓ [Π6 ΟΧΡΓο5- 
δίοῃ 5 εὐδά «υἱορογαῇ. 
7ἶε “«υεαγεγ (οπιρ. Ζεςδ. Υἱῖ]. 17) δηὰ 

]εὺ χχνῖ ς. 

6. 1 εϑραησο ποῖ] ἰ.6. 1 ἅτὰ Ὡοῖ σΠδΔηΡΟΔΌΪΘ 
οὐ ἤςκὶο ; σοπρ. τον. χχὶν. 21 ; Ηοϑβ. χίϊ ς 
δηά ηοῖδ : δηά ἔογ [ἢ ϑϑηςτπθηξ, [,4π|. 11]. 22. 
1 ἢ Ὁ ἐδὲ Ζιονα᾽: »ιεγεὶος δαὶ «αὐὐ αγεὲ ποὲ 
εοπσμ»ιοά, ΥΏογο (Π6 ΗΕ. νογὺ 15 αἱ ογοηῖ; 
866 4͵50 Ηδῦ. 1. 12. 

7--- 1 ςοηΐϊδιη ἃ τορτοοῦ οὗ [86 [ενν5 ἔογ ποῖ 
Ραγὶπε {Πῆ65 ἀπὰ ΟὈΪΔιΙΟἢ 5 ; ἀπά δῇ Δ55γΔης 6 
οὗ ργοβρογτίγ, 1 (ΠΟΥ ἅγὲ ἀμ} τοπάσγεά. 

Ἵ. Ευςπ] ΤΒὶβ ψνογά τεργεϑεηίβ ἃ Ηδθῦ. 
Ῥαγτίςοῖθ, ν ἢ ἢ 5 411 Ὀυΐ τοἀυπάδιξ ; σογρΡ. 
Νυπι. ΧΥΪΙ, 7: Σ Κι νἱῖϊ. 22, δῃὰ Ἐ{γϑῖ, Ὁ. 
τᾷ Ὁ. 

8. γοὐ] Ἐδίδοσ, ἀοζσαπά, νυ ς ἢ πιοδης 
ἴῃρ 5. ἰῃ δοοογσγὰ ψμ {με αυὈὈ]ΐηρ;, 5ε]8- 
᾿υδεγίης ϑρίτιξ οἵ [6 ἴεννβ 'ῇὼ ἴΠ6 ἀδγβ8 οὗ 
Μαίδοῆι, "]υιϑιγαϊοὰ ὈὉγ ἴπ6 ιιεβξοηβ, “" ὟΝ Πετο- 
ἴῃ 5}4}} ννὸ τεΐυση ἡ" “4 Ὁ Πογοη πᾶν ννὸ 
τουοὰ ἴπθὸ }᾽ ἄζςςο., ἃ σρὶγς νης ἢ διγνινεὰ 
ἴῃ [Π6 τῇδη ψῆο, νης ἴο 051} }Υᾧἁ ΠΙπΊϑοΙ 
βαϊὰ, “ς Απά Ψ8ο 15 ΤῊΥ πεὶῃῦουγ  ΟΟΙΡ. 
Νοῆ. ΧΙ. το. 

9. ἐδὲὶ: «αυδοίφ παϊῖοη}] Νοῖ {Π|8 Ρθορὶὸ 
(Πα-κοἱ, τοὶ Πα α»1). ὌΠ Ἰαιῖοσ Ἐ1116, νι ἢ 

ΠΕΙΤΠΟΓ 502] γουγ νἱπὲ σαϑῖ Πεῦ ἔγυϊξ 
Ὀείοτγε τῆς τίπιε ἴῃ τῆς εἰ, 8 ἢ τὴς 
ΓΟΚΡ οὗ Πορῖϑβ. 

12 Απά δ81]] παϊϊοῃϑβ 5121] ς2]} γοιι 

νοι ]Ἱὰ Ἰπμάϊςσαῖο [Ποῖς στοϊδίοη ἴο Οοά, ἰς ψἢ- 
ΠοΙ ἃ ἔγοπι ἔπθπλ οὐ δεςοιηΐ οὗ {Ποῖτ ςἰη. 

«υδοίε}] 1 ,1ογα! γ, δε «υδοῖίς οΥΓ τ; ᾿σοπιρ.᾿ 
2 5, ἰϊ, ο; ἘΖοΚ, χχίχ. 2. 

10. «ἠογεῥοι 6] ἘΔΙΒΟΥ, ἐγεσμγε- δομσθ, ἃ5 
ἴῃ Ὦδη. ἱ. 2, δηὰ Νεῆ. χ. 428. ὙἼἢο ι156 οὗ 
τη15 ννογά ἤθγε ἱρ]165 ἃ ἀδῖθ βιιβεαυεηΐ ἴὸ 
[Π6 τοϑίογαδίίοη οὗ (Π6 ἰδπιρῖθ. 
ρα] 1 ΑΟΓΑΙΥ, φαΐ «υδίεδ ἐξ Ἰογπ οΥ 

ἰαεεγα!δά, ἀτιὰ 50 5ρθςοῖδ! ν υϑοὰ οὗ [Π6 ἔοοὰ οὗ 
Ἰοηϑβ ; 5866 Τοῦ ἷν. 11, Χχχυῇ. 29; Οδηῃ. χῖχ. 
9. ἴη 5. οχὶ. ς ; Ργου, χχχί. :ς, ἀπά πόσο, 
(ῃ6 ψνογά πΊΘΔΠ5 5: ΠΊΡῚΥῪ “004, Ῥεγῆαρα ἢ 
50Π16 ποίΐοη οὗ ρογίοηηρ ουὐἵ. Οοπιρ. Ηοβ. 
ν}..). 4.5 ἴο (86 ιι56 οὗ ἴδ ἵνοσά ἰη 5, ᾿ἰχχνὶ. 
4.) 806 ποῖα δὰ Ϊος. Υοϊ. [Ν΄. Ρ. 344. 
2ομν γομ οἱ] [πρὶ] γὶηρ ἐπ αὐωμπάκπεδ, 10 

ουενοαυίπν ; ςοτηρ. Ζεςἢ. ἵν. χ2; Εςς!δβ. χὶ. 34. 
ἐῤαΐί ἐδεγε ραίΐ ποὶ δὲ γοογι ἐποισ Ὁ] 1 ἰἴοτ- 

ΑἸΙΥ, ἐο ποῖ ἃ δαγέ ᾿εβείεπς, ἐ.Φ. ΔΌονο ϑνδὲ 15 
5 Πςσϊοηῖ, ἰο δι ρεγαδυπάδηςθ, 

᾿ 11. τεδμξε} ἱταρ  γίηρ σεσίταϊπε; 886 50. 
1ϊ..2. 

δὲ ἀευοιγογ] δ᾽ στ ΠΣ ΡΓΟΌΔΌΪ 26ε Ἰοσιμεί, 
οΔ]]Θὰ οἰϑεννβεσο Ὁ. ἴΠ6 Ῥᾶγδ οὶ ἴογηβ σαξασι, 
ερά“. 566 Ϊοεὶ 1. 4 δηά ποῖθ. [ἴπ [υάζ. χὶν. 
14 (δ6 54πι6 ννογά τοίθιβ ἴο 2 ε "ομ. 

εαπὐ δὲν ζει! δεΐόγε ἐδε εἰμι] ἘἈλϊσθξ: τὴς 
ϑᾶπιθ ἰοΔ οὗ ρῥγεπιδίυστε (απὰ {πογοίογο ἱπη- 
τααῖιγο) ὑσχοάμποϊίοη 5 ἰηνοϊνεά ἴῃ [6 86 οὗ 
[Π6 ννοτὰ ἔγοτῃ [Π6 βάπιὸ σοοΐῖ ἴῃ Ηοϑ. ἰχ. σ4. 
Οοπῖρ. ἴον χχὶ. το; ὅξηῃ. χχχὶ. 18; Εχοά, 
ΧΧΙΙΙ. 26. 

12. αἱ] παίίον “δα]]} εα]] γοι δἰεισεἀ  ἈΔΊδοτ, 
81} ᾽ὈῈὴΠ0Ὸ Ὡδίϊοσβ 88}1 Ὁ1085 γοὩ-- ἀδοῖῃ 
γοιυ ὈΪεβθθά  σοιῃρ. [υκο 1. 48. 



47οῦ:. ΄ 11 4 Ὑοἷι νγογὰβ8 ἢανε ὕδεη “βίουϊ 
ο δραϊηϑὲ της, 5341 τῆς ΓΟΚΡ. Ὑεῖ γε 

88 γ.), νΠδῖ πᾶνε ψγ βροόκδη “9 σιμεὺ 
ἀραϊηβῖ τες ὶ 

14 Ὗς δἢᾶνς 8414, [τ ἰς ναΐη ἴο 
βαῖνε Οοά: «δηά ψῆδῖ ργοῆξ ἐς 12) τῆι 

ἢεὉ. νὍὲ ἢᾶνα κερὶ ᾿ἢ18 ογάϊπδηςε, δηά τῆδὲ 
ἀϊε οὗμεν ἦγε Ἧλνα νγδ]κοά ᾿ που γη ΔΙ }]γ Βεΐοτε 
ΠΡ , ἴδε ΠΟΚΡ οὗ Βοβίϑβὲ 

Ιξς Απά πον ψνὲ οδ]᾽ὶ τῆς ργουά 
ἈΔΑΡΡΥ͂ ; γεᾶ, πεν τπδῖ ννοῦκ ν]οκεά- 

"Ηε., [ιῖ88 'ᾶς 86ῖ ᾧρ; γεᾶ, ἐῤὴγ {ῤαὶ 
ἜΡβαὶ, ος. " τεπιρί (ὐοά δῖε Ἔνεῃ ἀε]ϊνεγεά. : 
᾿ ιΙ6 4 ἼΤΒεη {πεν παῖ ἐεαγεά τῆς 

Ὁ. 12---2.] 

δεβϑεὰ : ἔογ γε 5}}4}} θεὲ 4 ἀε] ἢ βοηλε 
ἰαπά, 54} τῆς ΠΟΚῸ οὗ Ποϑβῶ. 

ΓΟΚῸ ἘΞ οἴξῃ οὔς ἴο δποῖδποϊ: 
δηά ἴῃς ΓΟΚῸ Ποαγκεηθά, δηά μεοαγά 
1, ἀπά ἃ Ὀοοΐς οὗ γεπιειιγαποα ννὰ8 
νυγΣ τε Ὀείοτε ἢἰπὶ ἔοσγ ἴπεπὶ ἴδ 
ἐελεά τῆς ΓᾺΟΚΡ, δἀπά τπδλὲ τποιρῆς 
ὌΡΟΠ 8 ΠΔΙΏ6. : 

17 Απά τῇῆογ 5141} δ6 πιΐπα, βαίτῃ 

ΜΑΙΑΓΗΙ. 11Π1.1Ν. 

τῆς ΓΚ οὗ Ποβῖϑ, ἰπ τῆδὲ ἀδῪ ψῇεη 
1 τηλκε ὉΡ ΠΥ ἢ |6ννε]β ; ἀπά [1 ν}}] "0ν, 

εεια . 4, 

βδράᾶγα ἢ θη], 45 ἃ ΠΊΔΠ 8ραγεῖϊι ἢ8 ΟΥ̓ ἔγεαεννν. 
800 ἴἢδῖ βεγνοίῃ ἢ1Π1. 

18 ἼΠεΠ 584}} γε τγεΐυγη, πὰ 
ἀἴδβοεγη Ὀεῖννεεη τς τίρῃθουβ ἀπά 
τῆς ννιοκεά, Ὀεΐνγεεη ἢἰπὶ τῆλ βεγνεῖῃ 
(οὐ δηά πίπι τῆλε βεγνεῖῃ ἢΐηι ποῖ. 

ΟΗΑΡΤΈῈΚ ΙΝ. 
1: Οοαδ)ε» ἡμαρννδη ον ἐἦέ τυϊεξεαῖ, 4 απαὶ λὲς δἷες:- 
ἐμ ον {ἀφ συοά. 4 2|2 ἐχλογίοα 1ο ἐδ μάν 
ΟΠ {δε ἦατυ, 5 ακά ἐκεί αλ οὗ Φ ϊγαλ᾽: εονεΐησ 
σμά οὔἥεε. 

ΕὩ ὈΕΠο]4, τῆ6 ἀΔΥ ςοπιεῖι, 
(δῖ 5.41} Ὀυγη 48 Δῃ ονθῇ : δηά 

ἃ}} τῆε ῥγουά, γεᾶ, ἀπά 4}} τἢδλι ἀο 
νυν Κοάϊγ, 5041} δε βίι δ ]ε : δπὰ τῆς 
ἀαγ τῆδϊ σοπιεῖδ 5114}} Ὀυγη τποπὶ ὑρ, 
βϑ ἢ τὰς ΓΟᾺΧΡ οὗ Ποβῖβ, τῆλε ἰΐ 
804}} ἰεᾶνεὲ τπεπὶ ποῖθοῦ τοοῖ ΠΟΥ 
Ὀγδηςῆ. 

2 ἴ Βυὲ υπῖο γου τπλῖ ἔδαγ ΠΥ 
Πᾶμης 54}} τῇς “δυπ οὗἩἨἁ τίρβιβοιιβ- 3 

α ἀεί δίσονις ἰαμ] (οπρ. [Π6 5: ΠΠΠᾺΓ 6χ- 
ῬΓοδϑίοῃϑβ ἴῃ Ὅλη. χὶ. 1ό, ἀπά ΖεςΠΒ. νΥἱῖ. 14. 

18--156 Ἄσοπίδιη ἃ τοῦυκο οὗ ρεβϑοῃβ ννῆο 
ὑγΟΓΟ ἱπηρδίίοηξ υπάστ ἰοηροῦαὶ {π|Ἃ]15, δηά 
ταυστηυτοὰ δραίηδσὲ Οοά, Ὀεσδιθο (ΠΟΥ ἀϊά 
ποῖ αἱ οηςθ τϑὰρ {πε ἔγιϊξ οὗ {Ποῖγ βογνῖςς ἰῃ 
ἰοΙΏΡΟΓΔΙ ΡΓΟΞΡΟΙΥ ; σοτιρ. Κ5. ᾿χὶ], 

18. ῥανε δε “9. ἘΔΙΠΟΥ, πδνθ 6608 
πᾶσά; σορ. ἰυάς ὡς. 

“ρῥοξεπ “0 μιμοῦ} ἘΔΙΠεΓ, Βροχθα οὔῦθα, 
85 'ὴ ν. 16.-Ἡ ὙΤΠδ νεγῦ [ᾶ5 ἃ ἔτοαιιδηίδιϊνο 
ἔογοο ; σοιρ. ΕΖεῖὶκ. Χχχχὶδ, 20. 

14, ἐῤαὲ «᾽ὖε δαυε ἀεῤῥέ δὶς ογάδίπαπεο] 
Ἀδίμεσ, ταῦ τὸ δᾶγ δοσυϑά 15 818 
Βουυ166, Ὀοΐδ οι δηὰ νοσγὺ Ὀοίηρ ἔτοπι ἴῃς 
5816 τΟΟΙ, 

γηογη  μ}] ἰ. ἐ. ἴῃ τπιουγηϊηρ ραΐϑο, ἴῃ Ὀ]ΔοΚ 
ξαστηθηίβ, ἔγοπὶ ἃ τοοῖ Μἢϊς ἢ 5 ρη ῆ65. 20 ὁξ 
ἐουεγεά οὐ τὐείἑεά ; σοτὰρ. [ἰοῦ χχχ. 28; 58. 
ΧΧΧΥΪ. 6. 

16. “1π4 ποαυὶ Ἀδίδοτ, Αβδά δο. Ὑἢοθθ 
ΤΌΓΙΠΌΓΟΙΘ ἀραϊηβὲ Οοά ςοπλα ἴο οΔ]1} ἴῃ εν]]} 
ξοοά δηὰ [ἢ ψοοά ονὶϊ. 

ἐδὲ ῥγομ] Οὐομρ. Ῥίον. χχὶ. 24: [538]. 
ΧΙ Ι1} 8. ΟΧΙ͂Χ, 21, ΣΙ, όρ, γ8, ὅτε. 

ἐδαὶ ἐεηρέ Οο4] ὙὍΠῈ βάτηθ υεγὺ 8 υϑεἀ 
ΒΟΙΟ ἃ5 'ῃ ν. 1ο, ὙΏεγο ἴξ 15 γοηάεγεὰ ὈΥ 2γοῦε. 

16---18. Το τοϑυϊὶ οὗ ἴἢῈ ργορμεῖδβ σθῦιίκο 
15 Πότ ργοοϊδιπιοά-- -ἃ σόϑυϊ βι παν ἴο [πδὲ 
ἀεβοιθοὰ ἴῃ ἴῃ6 γ2τὰ 541πὶ 845 ϑργίηξίηρ ουῖ 
οὗ ἴμε Ῥϑαὶ πη 8ὲ 5 υἱδῖ: ἴο ἴῃ6 ϑαποῖυλι οὗ 
Οοὰὲ (5. ᾿Ιχχὶϊ, σό, 17). 

16. « ὁοοΐ οἵ γενιενιόγαποο) Οορ. ἔχοά. 
ΧΧΧΙΙ, 12, 5. [χῖχ. δῇ; ον. ΠΠ]. ς. 

ἐδαὶ ἐδομδὲ ΡΟ] Ἀλδίμου, δὴ 14 81}Υ 
θειϑοϊηϑά : ΠΟΙΏΡ. 541. ΧΙ! 17. 

17. “1π4 δὲν «ῥα! δὲ »ιίπο, ἄς. Ἀδίπογ,. 
Απά [67 8 8}}] ὈΘ6 ἴο ζ20, Βδὶ᾽ὴἢ ΦΘΏΟΥΔΕ 
οὗ Ἡοδῖβ, πὰ ὑδὸ ἀδὺὺ τ ηδ ΕΣ ΔΙῺ ῬΤΣΤΘΡΆΣ- 
πα, 8 ῬΘΟΌΙΙΔΣ ὉΣΘΘΔΒΌΓΤΘ; ΟΠΟΠΊΡ. ἴπ6 6χ- 
ῬΓγεββίοῃ “" ἃ ρΡες} 18 Ὁ ῬεΟρὶε "ἴῃ ΤΊΣ, 11. χ4; πὰ 
ἴῃ χ Ῥεῖ, 11, 9. 866 «ἷΞτο Εχοά, χῖχ, ς ; ει. 
ΥἹ!. 6; 5. Ἔχχχν, 4. 

1 «υἱδὶ “ραγε τδε»] -Ξ 1 «υἱἱὶ δαυε εορηραςεἰοη 
οηπ 1 ει; Ἴσογιρ. Εχοά. 1]. 6, 

18. γείμγη, πὰ ἀἰδοεγ" τὸ ἀσαΐπ ἀἰποεγη. 

ΓΗΑΡ. ΙΝ. 1--Θ. ὝΠεϑο λϑί οἰχ νϑῦϑοβ οὗ 
ἴπ6Ὲ Ῥγορθθοῦ ἅγὸ ἱπεϊπιλίεὶΥ σοηππεςῖθα συ ἱἢ 
ὙγΠδὲ 45 ργοσθάθα ἴδηι, Δηὰ τη [ἢ6 Ηοῦγον τοχὶ 
41Ὸ ἱποϊυάεδά ἴῃ ςἢ. ||, ὙΒΟΥ ἀθοίλγα ἴπ6 Πθᾶγ 
Δρργοδοῦ οὗ [6 ἀδγ οὗ σεϊπυκίοη ἕο ἴοβο 
ὑοῦ οὗ Ἡοκοάησβο, οὗ ννβοβο ῥγοθρογυ 
ςοτηρίδιπί μλὰ Ὀδοη πιδάδ ἴῃ 11]. 14. 1 ς. 

1. ἐδαὲ :δα]} δωγη] 1 1τογΑ , Μεγοοῖν δεαίεά, 
ςοῃρ. Ηοϑ. νΥἱῖ. 4. 

“ῥα! δωγη {δεε Ὁ} ἘΛΔΙΠΟΥΙ, 5811 1101 
ἘΏΘΙΔ Ρ 85 ὮΥ Ζϊσο. ὉΤῈ ἔογος οὗ ἴδ6 
τοοῖδρῃογ 15 ἰοσῖ 'η ΑΟν. Οομρ. Ὠεουῖ. χχχὶϊ. 
42: Ῥ5. Ἰχχχὶϊ. 14; οεῖ ἱ. σ9. 

πείεδο γοοί ποῦ ὀγαποῦ ἢ Οὐοταρ. ΕΖΕΚ, χν]ΐ. 
8,9; Απιοβ 1. 9. 

Φ. αγ] Ἐδίδποι, Ὄσϑθδις ζοσῖδ; δηά 
αἶθο ἰῃ Νδβυπι 11. Χ7, ὙγθοΓο, 85 ἤοτο, σόν 
58 ἔδηγίηῖπθ. Οοπιρ. [54]. [ν1}]. το. 
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«ἴνυκε σ΄ 
8. 



75Ὁ 

ὃ Ἐχοά. 20. 
3. 

Ὠ 688 Δγί586 νυ ΠΘλ]πρ ἴπ 8 νυΐηρβ ; 
Δηά γε 8}4}} ρὸ ἔογῖ, ἃπὰ ρυῦονγ ἃρ 
88 ολἶνεβ οὗ τῆς 512}. 

4 Απά γε 5111] ἐτεδά ἀόυγῃ τῆς 
ὑνοΚοά ; ἰοῦ ΠΟΥ 5}4]] θὲ 45Π68 υπ- 
ἀεγ τῆς 8οΪε8 οὗ γοιγ ἔδβες ἴῃ τῆς ἀδῪ 
(δὲ 1 5}2}} ἐο 2ῤ15, βα: 1 τε ΠῸΚῸ 
οἵ Ποβῖβ. 

4  Βεπιεπιδεῦ γε τῆς ὅἶδλν οὗ 
ΜΜοβεβ ΠΙΥ ϑ8εγνδηί, ψῆϊοὰ 1 ςοπι- 
πιαηάεά ὑπο ἢΐπὶ πῃ Ηοτγερ ἕογ δ]} 

. ΜΆΨΑΌΓΗΙ. Ἱν.. [ν. 3-, 

Ιβγδεῖ, τυὴμὖ τῆς 5ιαζυῖεβ δηὰ 1υἀρ- 
τΔεηἴ8. 

ς 4 Βεβοϊά, 1 ν"}}] βεπά γου “ΕἸ:- «Μεια 
͵4} τῆς ργορῆες δείογε τῆς Ἴοηπιίηρ Μιάς τ 
οὔ τῆε ρτελὲ δηά ἀγελάξι! ἀδὺ οὗ τῃς 
ΙοκΡῦ: 

6 Απά δε 58}}8}} ἕυγῃ τῇς Βιοαγί 
οὗ τῆς λῖΠποῖα ἴο τῆς ςδιάγεη, δηά 
{πε Πεαγί οὐ τῆς οἢ]άγεη ἴοὸ τἢεὶτγ 
ἔλιἤογβ, ἰεβὲ 1 ςοπὶα δηά 3πιῖῖε τῇς 
οατῇ τῇ ἃ ς[86. 

Ξοαυ 9] ἈἘλίδον, ὑαρ ἐπ «ὐαπίομηδις, 
85 512}. ἴδα«ἀἁ δηϊπηδὶς ἰδὰρ δροιΐζ, ννθη Ἰοοβοὰ 
ἔτοπι [πὸ 5.4]}: 966 ποῖε οἡ |6γ. 1. 11, Ὑ ΠΟΓΟ 
γε γε σγοαυη 7πὲ 5ιρτ1ῆ65 γαῖποῦ, ἐδοι ἐκαρεάε, 
“ἀἰρρεάει. Οοιῃρ. Ηογ. “Ο ἀ.᾽ 111. 111. 40,. 41; 

“. αυπι Ῥγίαπιϊ Ῥαγιἀΐϊθφφυῃς Ὀυδῖο 
ΤΙ ηϑυ] ες ἀτγπιοηίιπι.᾽" 

εαἰτει ΟΥ ἐδὸ «αἰ 1 ΛοΓΑΙΥ, οαἶνοβ οὗὨ ἴῃ 
ἔλιτοπίηρ τε οαϊνεβ ἔδαὰ ὙΠ πιδϑί ; σοιῃρ. 1 5. 
ΧΧΥΙΙ. 4; [6Γ. ΧΙΥ. ἋΣ; ΑΠΊΟ5 Υἱ. 4. 

8. 5,6 «ῥα]} Ἱγεαί 4ἀοαυη] Ὑπὸ Ηδθῦ. νεσὺ 
[ἢ τοηάογοά 5. ΟΠ]Υ ἔουπά Πεοῖθ. [{ σαγτῖθθ 
οη ἴδε πιοίϊδρμογ οἵ {πὸ οδὶ ἴῃ ἴδε ργονίοιϑ 
νοῖβθ. Ετοπὶ ἴΠ6 βᾶπι6 τοοΐ Ἷοπηθ5 ἴῃ6 ποὺπ 
τοπάογοά πρεὺ «υἱπε (ἴῃ οοὶ ἱ. ς, 11 σ8 ; Ατὴοβ 
ἶχ. 13}, 85 Ὀεΐῃρβ Ἔχργοϑϑοὰ ὈΥ̓ ἰγοδάϊηρ. 

4. ευδέερ 1 εονυ»απάεα μπ10 δὲν] ἰ.6. τ ὨΙ ἢ 
[οηἰτιπιοὰ ἴο δῖπὶ ἴο ἀεϊϊνοῦ, νυῆϊο 1 βᾶνθ 
ἴῃ σὔᾶγρο ἴο Ὠἰπὶ; σοηρ. 2 8. χχὶν. 19. 

ἐδὲ εἰαΐμίε απά ἡμάνιεη} ὍΤὨς αὐδ οὗ 
Α. Ν. 5 ὈπῃροσββασΥ : ἐδε “αἰμΐε: απά ἡμάρ- 
»6η1. ἅτὸ ἴῃε σοηϊοηῖδ οὗ [6 ἰανν οὗ Μοϑαβ. 

58. ῬΤπιὶβ ΡγορῃθοΥ τνᾶς ἴο γϑοδῖνο 115 ἔ16]- 
ταεηΐ ἴῃ {πε ρεύβοη οὔ [οβῃ {πε Βαρίϊσέ, σγυῖο 
ΠΑΠῚΘ ἴῃ ἴΠ6 5βρὶ ξ δηά ροννεῦ οὔ ΕἸ) ἢ. ΤῊΪς5 
τηοδηΐηρ οὗ (πε ραββϑᾶρο νγ»ὰ8 σοηῆσγιηρα ΌὈΥ ΟἿΓ 
Ιιοτὰ οὐ ἴννο βθύθσᾷὶ οσσδϑίοῃβ  8ε6ὲ Μίαϊ,, 
ΧΙ. 14 δἀῃὰ Μαῖῖκ ἰχ, σὶ, 12. 

ἀγεαάμη ΤὍΤο βάπιὸ Ηεῦ. ννογά υϑοὰ ἴῃ 
[Π6 5βλπιὸ Ἴςοπηθοϊΐζοη 18 τεπάογρά ὉΥ Ζεγγέδίε 
ἴῃ Ϊοεὶ 1ἴ. ΣΙ, 210 

6. δὲ ῥα] έμγη, ας. Οοπιρ. ΓΚ 1. 17, 
δηά ποίθ. Θὕ[6 τηραπίηρ 15 ἴπδὲ ἔπ οὔῇςε οὗ 
με Βαριϊδὶ 5ῃουϊὰ Ὀ6 ἴο ἴυγη ἴπ6 Ὠοατίβ οὗ 
γουηξ δπὰ οἷά ΑἸϊἴκο, ἐδίῃουβ απὰ Ἵπιάγθη, ἴῃ 
Οἠδ σοϊηπίοη δοςογὰ οὗ τερεπίδηςο, ἰο σοὰ: 
ἃηἃ ἴπ15 Πλλκο ΣΟΔΩΥ͂ ἃ Ρδορὶο ὑγερασθὰ ἔογ 
τς 1, οτὰ, δηὰ ἀνογὲ {πὸ εἰγϑὸ ὑν ἢ] ς ἢ πιιοῖ 
οἰ ογνγίθο πιο [6 εασίῃβ. ὍΤῆϊ5 Ἔχρ]αηδίίοῃ 
ΤΟΠυἶΓο5 ἴπ6 τεπάοσγίηρ οἵ ἴπΠ6 Ηεῦτενν ῥσεροβὶ- 
(΄οη ὈΥ «υἱὴὁ ταῖμοῦ 1πᾶπ ὈΥ 29, Ὀυὲ [1Πς ἰάεᾶ 
οὗ πιυΐυδὶ ἴον Ὀεΐνγοεη δίποτς δπὰ ςπι]άγεη 
ὉΠ οΥ1}165 85 ἃ ὨΡΟΘΒΘΑΤῪ σόσυϊς τηδὲ οὗ ἴῃ6 ςοῆς- 
νεγϑίοῃ οἵ ἴΠεῖγ ἤοαγί9 ἴο Οοά. 

ἘΝῸ ΟΕ ΝΟΙΌΜΕ Μνὶ. 

ὉΛΜΒΒΙΌΟΕ: ΡΕΙΝΤΕΌ ΒΥ Ὁ. ). ΟἸΔΥ, ΜιΑρ ΑΥ ΤῊΝ ὈΝΙΝΕΆΒΙΤΥ ΡΒΕΒ5. : 

ι. 1}. 



ΓσΟΝΤΙΝΌΑΤΙΟΝ ΟΕ 

ὍΒ ὙὙΥ. ΒΝΥΙ͵ΤΗ ΒΒ ΒΙΒΙῈ ΘΙΟΤΙΟΝΑΒΥ. 

νὰ ΠΙυσιγαϊίοηβ, Ὗο]. 1., (ἴο Ὀ6 οοπιρ!εϊοα ἰῃ 2 Ὗο5.), Μοάϊυπι 8νο. 215. 64... 

Ἃ ΡΙΟΤΙΌΝΑΚΥ ΟΕ ΟΗΚΙΘΤΙΑΝ ΑΝΤΙΟΙΠΤΙΕΒ. 
ΤῊΕ ΗἸΙΘΤΟΒΥ͂, ΙΝΘΤΙΤΌΤΙΟΝΘ, ΑΝῸ ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΘ 

ΟΕ ΤΗΕ ΓΟΗΒΙΘΤΙΑΝ ΓΗΌΚΟΩΗ, 

ἘΞΚΟΜ ΤῊΣ ΤΙΜῈΒ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΘΤΙῈΘ ΤῸ ΤΗῈ ΑΟΕῈ ΟΕ Γ(ΗΑΕΒΙΕΜΑΟΝΕ, 

ΒΥ ΝΑΞΒΙΟῦΝ ὙΕΙΤΕΚΘ. 

ἘΡΙΤΕῸ ΒΥ 

ΝὟὝὋἝΜ. Θ5ΜΙΤΗ, ).6.].., ἀρὰ Ῥτγοίοεδδου (ΗΕΕΤΗΑΛΜ, Μ.Α. 

“ΦΤΗΙΝ ἸΥΟΙΚ 15 ἰηϊοηἀεα ἴο ζυπιὶϑἢ (ἐρείλεν τοῦλ 1Δ6 “ Ἡις οπασγ οἵ ΓΟ σιϑιίδη 
ΒΙορτδαρῆγ, 1 1τογαίισα, δηά οοίπη65,, τολέοὰ τοῦ σλογίζν γον), ἃ σοταρ]εῖθ 
δοοουηΐ οὗ ἴδε Ἰεδάϊηρ Ῥεϊβοηαρθβ, [ῃ6 [ηϑ τυ! οη5, Ατί, ϑοςιαὶ 16, ΥΠΌηρΞ ἀπά 

( οπίσγονοσϑιθβ οὗ ἴῃς (ῃπϑίδη ΟΠυγος τοτω τῆς τἰπ|6 οὗ [6 ΑΡοβί]εβ ἴο ἴπ6 ἂρὲῈ οὗ 

ΟΒδυϊθηαρης, 7, ἐργωρόμοες αἱ {ἦε ῥεγίοά αὐ τυλίοχ 1λε “ Τιε οπανν οΥΓ ἐΔε 8, 1" 

ἐξαῦσές οὔ, απα γ)ογηῖς α εοπήμμαϊον οὗ 1: ᾿ξ σεᾶθεβ δἱ ἴῃ ἂρ οὗ Ομδιϊθγηδρτο, 
Ὀδοδυβε (45 ΟἸῬοη 45 τϑιηδυῖκθα) [η6 τεῖσῃ οὗ 1.15 τῃοηάσοῖ ἔοττὴς ἴῃ 6 πωροτίδηϊ 
᾿ἸηΚ οὗ δηοϊεηΐ δηᾶ τηοάσδγῃ, οὗ οἷν] δῃὰ δοο] ϑι ϑίςδὶ Ὠϊδίοσγ. 1ἱ ἴΠπ5 βἴορβ βῃοτί 
οὗ ψῆδϊ 6 ΠΟΙ ΟἾΪΥ ο04]}] τ[ῃ6 ΜΙάά]α Αρεβ. ὍΤῆα Ἰαῖεσ ἀδνεϊορηιοηὶ οὗ ΕἰίαΔ] δηὰ 
οὗ ἴπ6 Μοπδβίίς Οτάδσβ, [ἢ σῖϑα δῃηα ὑγορτθββ οὗ ἴῃς γσγεαῖ Μεηάϊοδηΐ Οτάεβ, ἴῃ 6 
Ῥαϊητηρ, ϑουϊρίυγε, δηὰ Ατομιϊδοῖισγο, τῇς ΗδρΊΟΪΟΡΥ δηα Θυιρο] βα), ἴῃς Οδηοὴ 
Ινν, πὰ ἴῃς Τη5Ε τ ἸΟἢ 5 σοηογα  γ οὗ ἴῃ ΜΙΔά]6 Αγεϑβ, Δι 5 ἢ τόσα (ἤδη βυβηοϊςηςϊ 
Τηδίίογ [οσ ἃ βοραγαῖθ Ὀοοκ. 

“Ὁ ΤῊ ῥγέβεηὶ ἵοσκ, βροαϊκίηρ ρεπογαῖγ, εἰς ἀαί65 δηὰ Ἔχρ]δὶη5 ἴῃ σοϊδιίοη ἴο 
τὴς ΟΠτκιίδη Οῃυσγοῦ ([ἢ6 5ᾶτὴθ οἶαβς οὗ 5 )θοῖα τῆδί ἴῃς ’ Πιος ΙΟΏΔτΥ οὗ Οτοοῖς δηὰ 

Ἐοϊηδὴ Απιαυ65᾽ ἀο65 1 Ταίδγεηοα ἴο τῃ6 ρυῦ]ῖὶς ἀηὰ ρηνδίθ 16 οὗὨ οἰαϑϑῖοαδὶ 
ΔηΠαα γ. [1 ἰτεαῖβ οὗ ἴῃ6 οτρδηϊζαίίοη οὗ [6 Οδυτγοῖ, 115 οβίΤσεΓβ, Ἰερ ϑαϊίοη, ἀἰ5ςἰ- 
ὈΙΪΠ6, δῃηά σϑνθῆι68; [Π6 5οοίαὶ 1 οὗ ΟΠ ΓΒΕ 125 ; [Π6ῚΓ νοσβἢρ δηὰ σογοιμοῃίαὶ, 

ΜΠ τὴ)6 ΔΟσοΟΙΏΡΔΗΥΠΡ Τὶς, νοϑιθηΐβ, ᾿πϑιπιτηθηΐθ, νθ556}5 δηά ἰηβίρηϊα ; {Π6Ὶγ 
ΒΔΟΙΘα ΡΪδοαβ; {ΠΕῚΓ διοδιϊθοῖυγα δηᾶ οἴπεσ ἰοστβ οὗ Ατί ; {Πεὶγ βυτο] 5τὼ ; [ἘΠ ΟΙΣ 

βΔΟΙΘα ἀαγς δῃηὰ 56δ50ῃ8; [6 ὕγζανεβ ΟΥΓΥἨ (Οαἰλοοσ ῦβ ἴῃ ὙὨΪΟΙ ΤΟΥ Μετα ἰαϊὰ ἴὸ 
τοβὶ."-- δ δακε. 

75 2γεῥαγα ὁ, μρογρε τοὴὰ 116 αὐουνό, 

Α ὈΙΟΤΙΟΝΑΕΥ ΟΕ ΓΟΗΚΙΘΤΙΑΝ ΒΙΟΘΒΑΡΗΥ ΑΝῸ ὮΟΟ-: 
ΤΕΙΝΈΘ. τοπι ἴῃ Τίπιες οὗ [ἢς ΑΡροξίΐες ἴο ἴῆς. Ασα οὗ (βαγίειιαρτιθ. Ἐγ γασγίοιβ ΝΥ γϊουβ. 
Ἑαϊιεὰ ὃγ Μ, ὅση, Ὁ.0,1,., μὰ Ῥτοΐεβθου ΕΙΈΝΚΥ ἌΑΟΕ, Μ.Α. 

[Ορμέϊμμεά, 



ΕΒ ΝΜ. ΘΜΙΤΗ᾿9 
ῬΙΟΤΙΟΝΑΒΙῈΒ ΟΕ ΟΗΒΙΒΤΊΑΝ ΑΝΤΊΟΌΙΠΤΙΕΒ ἃ ΒΙΟΘΟΘΒΑΡΗ͂Υ. 

ΤΙῚΤ ΟΕ ΜΑΕΙΤΕΒΞ. 
ΓΟ. ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ, Β.Ὁ., Ὀίθηε Ῥχγοίεβθοσ οὗ 

Ατοδοίορυ δἱ (δηλ υ ρα. 
Ἡ. Βαιῖμευ, ).}., Νασγάεη οἵ δῖ ΑὐυριΞίηο᾽, 

ΟδηίεγθυΓΥ. 
7. ΒΑΆΜΒΥ, Β.}., ῬπηοΙραὶ οἵ Βίβμορ Ηδιβεϊά" 5 

ἩΔ]]. 
Ἐς, ΝΝ. ΒενΝ9οΝν, .}., Οβδῆςοϊος οὗ 1᾿Ἰποοΐη 

Οδιπεάγαὶ, 
σι ΝΝ. Βολβ8ε, Μ.Α., Εεϊ ον οὗ Ἐχείον (Ο]]ορε, 

Οχίοτστά. 
ἩΈΝΕΥ ΒΕΒΑΡΞΗΑ, ΜΑ.Α., 1 ἰδγαγίδη οἵ ἴδ 6 

{πἰ νου οὗ (δι τἀρο. 
δυο ΒΆΙΟΗτ, .Ὁ., Ἐορῖυς Ῥτγοίδβδθοσ οὗ 

Ἐοοϊοςίακιῖοαὶ Ἡ!ἰσίοτυ δὲ Οχίοτα. 
Ἡ. ΒΕΚΟΥ͂ΝΕ, Μ.Α., ᾿ἰαῖς νίςασγ ( Ῥονδῇβου. 
ἸΘΑΜΒΑΚῸ ΒΚΌΝΕΙ, .(.1.., (ῳδησο]οῦι οέππα 

Ὀίοςεϑβε οὗ ΕἸγ. 
Τι ΒΕ. Βύσηαάναν, Μ.Α., δ] ον οὗ ΑΙ ϑουὶς, 

Οχίοτχά. 
Ὁ. Βύυτιεξκ, Μ.Α., Ἐεοοῖον οἵ ΤἈνΙηρ. ᾿ 

. Μ. ΟΑρεϑ, Μ.Α., Βα] οὶ ΟοἸ]]ερε, Οχίοτά. 

. Ο. ΟΑΖΕΝΟΥΕ, ΜΑ.Α., Ἰαῖς Ῥημοίραὶ οἵ (υπι- 
Ὀγᾶς (οϊΐερο. 

Ζ, ΗΈΕΤΗΑΜ, Μ.Α., Ῥγοίεβθοῦ οἵ Ῥᾳξίογαὶ 
ὙΠεοοΐοργ ἴῃ Κιηρ᾽5 (0]]., ᾿οηπάοη. .-. 

Ἑ. Β. ΟΟΨΈΕΙΣ, Μ.4.., Ῥτγοΐδβδβθοσ οὗ ϑδηβισι δ 
(απιδτ γε. 

71. 1... ῬΑνῈ5, Μ..., Κεοΐον οἵ Ὁ τ βίοδυγοῖ, 
Μαγυ]οῦοπα. . 

ΘΕΟῚ; ΘΕΕΡΕΒ, Μ.Α.., γ᾽ οᾶς οὗ ϑὲ Μαῖγ Μαράδ- 
Ιεπο, Οχίοτά, 

ἌΝ. Ρ. Γιςκβον, 2.Ώς., Ἐδρίις Ῥγοΐδδθοσ οὗ 
ΒΙΌΙΙοαΙ] Οπιϊοῖσηι, ΟἸαβρον,. 

5.7. Εασες, Μ.Α., Ηεδὰ Μαβίεσ οὗ ἴῃς ἀγαζω- 
τᾶν ϑοῦοοϊ, Ηα]οϊοδα. 

ΟἫῊΝ ΕἸΙΚΈΚΤΟΝ, Μ.Α., Ἐξδοίου οὗ Η! πϑίοοϊς.. 
Ὁ ς, ΕξουΣΚΕΞ, Β.Ὁ., 765ὺ5 (Ο]]., Οχίοτά. 
Α. Ρ. ΕΌΒΒΕ5, Ὁ .(.1.., ἰἸαῖς Βίϑμορ οἵ Βτεοίη. 
ἌΥ. Η. ΕΚΕΜΑΝΤΕΕ, Μ.Α., Κερίον οὗ δὲ Μαγγ 5, 

Μαγυϊθροηδ. ᾿ 
7. Μ. Εὐτνεβ, Μ.Α.., ψίοασ οὗ Βεχ]εγ. 
Π, Ὁ. Οἴνϑβυκο, "1,0. 
ἍΝ. Ε. ΟΚΕΕΝΕΊΙΕΙΌ, Μ.Α., ἰαΐς Μαςῖοσ οὗ ἴδ6 

Τονοῦ ϑοῦοοϊ, Ὠυϊνὶς ἢ. 
Α. ΝὟ΄ Ηάρραν, Β.., ἴαϊς Ἀςοίοσς οὗ Βασγίοῃ- 

οπ-6- Ηδδίῃ. ΐ 
ἘΡΨΙΝ Ἠάλτοη, Μ.Α., ψιςοο- Ῥηποῖραὶ οὗ δὲ 

Μδγυ Ηδὶϊ, Οχίοσάα. 
Ἑ. ΓΟ. Ἡλνκινβ, Μ.Α., Ηεοδαά Μαςίοσ οὗ 8. 

οἶπ᾿β ϑοδοοὶ, [ει ποτῃοδά. ' 
1, ἩΈΝΞΙΕΥ, Μ.Α., Νίοαγ οὗ Ηἰοδίη, 
Ἑ. 7. Α. Ηοκτ, Ὁ.}.., Ἰαῖς Εεϊον οἵ Ετασηβημοὶ 

ΟΟἸ]εσε, Οδιι τι ἦρα. ΜΝ 
Ἡ. 1. Ηοτηαλμ, Μ.Α., γιος- Μαβίες οἵ ΤΠ 

ΟΟΙΙορσο, σαι τ άρο. 
ἀρξοίετοοι Ἰοτίν Ηυτ ΑΗ. 
ὙΝ. 7] κβον, Μ.Α.., ἰαῖς δον οἵ Ῥοσοαβίος 

ΟΟοΙ]ερε, Οχίοσα. 
σ. Α.7άςομ, Ὠ.Ώ., ἰαίς ΗἩδδὰ Μαβίον οἵ (εϑι 5 

οβρὶίαὶ, ᾿νοπμάοῃ. 
ἍΝ. 7. Τοβιῖνο, Μ.Α., Ἀδοῖονῦ οὗ Μου]ίοῃ. 
ποῦ ΠΙΟΘΉΤΕΟΟΤ, Ὦ.})., Ιδᾶγ Μαγραγοῖ β 

Ῥτοΐοβθου οἵ Πὶν ηγ αἱ σαι ἄρα. 
Ῥτοίεβθοσ Κ, Α, 11ὈΡ51Ὁ05, {πἰνεσβιγ οἱ Κὶεῖ, 

,. Μ.Ιυριοῖ, Μ.Α., οὔ ἰποοϊηΐβ [ππ, 
3 ΕΟΙΌΝΝ, Β.0.., Ννίςαν οὗ Μαγζοη. 

α. Ε΄ Μάσυεαξ, Ὠ.Ὁ., Ἡεαὰ Μαίον οὗ Κιῃρ΄ς 
Ο(οἸ]]εσε ϑοβοοὶ, [οπάοηῃ. 

5. ΜΑΝΞΒΕΙ, Μ.Α,, Ἰαῖς νίοαγ οὗ Τπιτωρὶ πρίοῃ. 
ὟΝ». Β. ΜΑΚΒΙΟΤΊ, Μ.Α., Ἰαῖς οὗ Εἴοπ (οϊϊεσε. 
ΟΕΟΚΟΕ ΜΕΑῦ, Μ.Α., ΟΒαρ]αίη ἴο ἴῃς Εογοςϑ, 

ΤῸ] η. 
Ε, Μευξκιοκ, Μ.Α., Ἐςοίον οἵ ΒΙ1οκὶηρ. 
Ὗ. Μιμμοαν, ἢ)9.Ὁ., Ρχοίεθθβοσ οἵ ΒιΌΙ] οὶ 

Οὐ οῖθπι, Αὐογάδοῃ, 
α. Η. ΜΟΒΕΒυυ, Μ.Α., Ὁμαρίαίπ ἰο ἰμ6 ΒΙΞοΡ 

οὗ 54]1Ἰ5Όυτγγ-. 
Η. Ὁ. Ο. Μοῦξσε, Μ.Α., Ἐεϊονν οὗ ΤΠ ΠΥ (ο]- 

Ιερα, Οδιητϊ ρα. ᾿ 
7. Ε. Μοζξξυ,- Μ.Α. Ἰαϊς Ἐεῖονν οἵ Κιηρ΄ς 

ΟΟΙ]]ερσε; (απ τ 
ΑΙΈΧΑΝΌΕΕ ΝΈΒΒΙΤΥ, Ε.95.4Α. 
ῬΗΙΡΡΕ ΟΝΒΚΟΥ,, Β.Α., Κεοῖογ οὗ ὕρρον ϑδρεγ.- 
σ. ΝΝ. ΡΕΝΝΕΤΗΟΕΚΝΕ, Μ.Α., Ἐοοῖον οἵ Εδγγηρ. 
ὟΝ. Ο. Ε. ΡΗΠΊΜΟΚΕ, Β.(.1,., Ομδηςεῖὶοσς οὗ 

(πὸ ΠὨίοςσϑςε οὗ [{ποο]η. 
Ε,. Ἡ. ῬιῦΜΡΤΕΕ, Μ.Α., Υἱοασ οὗ ΒΙοΚΙογ. 
Ε. Ὲ ῬΑΕ ΒΞ Νϑέ, οἱ ΠΆγϑ. 
ΤλΉῈς ΒΑΙΝΕ, ΜᾺ. Ῥγεθεηάδτυ οὗ Ὑ οτῖς. 

ΠΣΙΑΜ ἘΈΕΝΕΞ, δὉ., ΒἘροεῖος οὗ Τγηδη, 
ΟΕΟΚΟΕ ΘΑΙΜΟΝ, Ὠ.Ὦ., Ἐερίας Ῥτγοίδεθοσ οἵ 

Δινϊηϊῖγ, ἘΠΕΜ ΘΟ εν, ὨυΌ] 1. 
ῬΗΠῚΡ ΘΟΗ͂ΑΒΕ, Ὠ.Ὦ);, Ῥτοίεβθοσ οὗ ΤἩθοϊορυ ἴῃ 

{πε ὐπίοη ΤἈΘοΙ]ορίολ!], Θαπιίηδιγ, Νενν υοσεῖς. 
Υ. τ ΒΟΡΑΜΟΚΕ, Μ.Α., Κεοῖογ οὗ ΠιοΒίηρ- 

Δτη. 
ΤΟῊΝ ΘΒΠΆΑΕΡΕ, ΜΑ.Α., Ἐεϊ ον οὗ Ο χίϑι 5. (οἹ- 

Ἰεσςε, Οαιηρτάσρ, ᾿ 
ΒΕΝΙΑΜΙΝ ϑηᾶάν, Μ.Α., οὗ Πἰποοϊηἷβ πη. 
ἘΟΒΕΚΤ ΘΙΝΚΕΚ, Μ.Α., 1ἰδγατίαη οὗ ΤΠ 

(οἸΐερε, (δπιδτι ρα. 
Ι. ΟΒΕΟΘΟΚΥ ὅΜΙΤΗ, Μ.Α., Ἐρδοΐοσ οὗ Οτζγοαδῖ 

Μαίνογῃ, 
ΙΟῊΗΝ 5τύαλξυ, 11,.}., σεπεσαὶ Ἐσρίϑβιον- ἤουθο, 

ἙαΙΠθυΓΡἢ. 
ΙμμΑΜ ὅτύββο, Μ.Α., Ἑρσρίυς Ῥγοίοοθοσ οὗ 

,. Μοάετσῃ Ηϊ βίοι δἱ Οχίοτά. 
Οδηοη ΘΊΨΑΙΝΒΟΝ, Ὁ.ὉὉ., Νογηκίδῃ Ῥγοίδεςοσ οὗ 

Ὀὶνίητγ δ απ ρα. 
ἙΕι 5. ΤΑΙΒΟΥ, Μ.Α., νΝναγάεη οὗ Κεῦϊς (ο]]ερε, 

Οχίογά. 
ΚΕ. ὅ5Τ ΙΟῊΝ ΤΥΚΜΉΙΤΤ, Μ,Α,, ἰαΐς ϑιυάεπε οὗ 

Ομ γίϑε ὉΒυτοῦ, Οχίοσα. 
ὕδηοη ΝΈΝΑΒΙ ΕΚ, Μ.Α., Ῥσδοθηΐοσ οὗ 1, προΐῃ 

(αι πεάτγαὶ. 
Οδῆοη ΈΒΤΟΟΤΙ, Ὦ. Ὁ., Κορ Ῥτγοΐεβεοσ οἵ 

Ὀἰν ΠΥ δ τὸ ΝΣ 
ἩΕΝΕΥ ἌΑΓΕ, Μ.Α., Ῥτχοίδεθου οἵ. Ἐςοϊεςίας- 

τὶςα] Ηἰδίοσυ, Κιηρ᾽β (ο]]ορε, Γοηάοπ, 
ΟΘΕΟΚΟΕ 1. 1.Μἴ5, Β.Ώ., Ἀδοῖοσ οὗ Εἰηρσνοοά. 
ΤΟῊΗΝ ΔΝΟΚΡΒΜΟΚΤΗ, Μ.Α., Ῥχεθεπάδλιγ οἵ 

ΙΓ ποοίη. 
Ὗ. ΑΥρι5 ΒΙΟΗΤ, Μ.Α., Τπηϊ ΟΟἸ]]ορο, 

Ο(απιυτίρο. 
Ἑ. Μ. Υοῦυνο, Μ.Α,, Αϑςεβίδηϊι- Μαξίου αἱ Ηασ- 

ΤΟΥ͂. 
ἩΟΝ Υυτ , ΒΕ, Μ.Α., Ἐοοίον οὗ ϑηϊρίοῃ- 

οη-ΟΒοῦνο}}. 

ἸΟῊΗΝ ΜΌΚΚΑΥ, ΔΙΒΕΜΔΑΕΚΙΕ 5ὅΤΕΕΕΤ. 
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